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 آيا الزم است ببينم تا ايمان آورم؟
 

خواهيم اجازه دهيد بار ديگر توجه شما را جلب کنم. می  
 به سؤال مهم اين هفته پاسخ دهيم.

 سؤال اين است: آيا بايد همه چيز را ببينم 
 تا باور کنم؟

 ما تا به حال مشخص کرديم که 
 پاسخ به اين سوال منفی است. 

انون دادگاههانگاه کرديم به اينکه چگونه ق  
کنند در نقاط مختلف کشور عمل می . 

 به اين نگاه کرديم که چگونه هيئت منصفه 
کند، گيرند، که زندگی را دگرگون می تصميمات مهمی می  

 با وجود اينکه آنها خودشان 
اند. شاهد جرم نبوده  

دهند ها گوش می کنند اين است که به شهادت ولی آنچه می  
شنوند. می و سخنان شاهدان عينی را  

اند که شاهدان عينی  آنان قانع شده  
کنند، حقيقت را بازگو می  

 که آنها خالص و حقيقی هستند،
ها معتبر هستند، و بر اساس آن گفته  

دهد، کنند که زندگی را تغيير می تصميماتی صادر می  
اند، بر اساس آنچه شنيده  

اند. با اينکه خودشان آنها را نديده  
دهد؟ معنی می خوب اين برای ما چه  

کنم که اين راه مفيدی  فکر می  
 است برای ما که بفهميم

مان را  چگونه تصميم  
 در بارۀ شخص عيسی مسيح بگيريم.

 حاال ما در دو هزار سال بعد هستيم،
 و اگر در آن تاريخ زنده بوديم

 در زمان مناسب و مکان مناسب
توانستيم خودمان وقايع را ببينيم،  می  

پيوستند.  آن موقع به وقوع می  اتفاقاتی که در  
 ولی اينطور نيست، مگر نه؟
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 ما دو هزار سال و چندی بعد از 
ايم، آن تاريخ هستيم و چيزی نديده  

اند و آن را ولی افراد ديگری آن وقايع را ديده  
اند. حال بايد چکار کنيم؟ نوشته  

 ما در اينجا بيشتر درگير هستيم با 
اند و آنچه شاهدان گفته  

اند. را که به ثبت رسانده آنچه  
کنيد مقدس رجوع می وقتی به کتاب  

-شويم متوجه چهار کتاب می  
-متی، مرقس، لوقا و يوحنا  

کنند که برای ما داستان واقعی، که همه ادعا می  
اند. و دقيق زندگی عيسی ناصری را گزارش کرده  

 آنها يا توسط شاهدان عينی نوشته شده و يا
 بر اساس گزارشی 

شاهد عينی ديگری نقل قول شده است، که از  
 و در اينجا ما با 

 آنها روبرو هستيم. و تصميم بزرگی که
 ما بايد اتخاذ کنيم اين

کنيم که  است که باور می  
 آنچه در کتابها گفته شده حقيقت دارد.

 اين تصميم بزرگی است، زيرا
رسيد تان می وقتی به لحظه حساسی در زندگی  

خوانم دارم که آنچه می گوييد "من ايمان و می  
 حقيقت دارد"، آنگاه قدم منطقی بعدی

 اين است که بايد مسيحی شد.
شود. دقيقاً همينطوره، و به اين صورت عملی می  

 و به همين دليل است که اين تصميم، بسيار بزرگ است.
 

کند اين است حال، آنچه به ذهن ما کمک می  
 که به دو سؤال امشب پاسخ دهيم.

توانيم مطمئن باشيم که آنچه  : آيا میاولين سوال  
خوانيم همان چيزی است که در واقع نگارش يافته؟ می  



Identity Session 7 Question - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    3 

 اين سؤال اول بود. و سؤال
توانيم مطمئن باشيم دوم اين است: آيا می  

 که آنچه نوشته شده و آنچه 
خوانيم که امروز می  

 واقعاً اتفاق افتاده؟ خوب دو
 سؤاِل تفاوت ناچيزی با هم دارند.

توانيم مطمئن باشيم که  ال اول: آيا میسؤ  
خوانيم،  آنچه امروز در کتابهايی نظير اين می  

 حقيقتاً همان است که به ثبت رسيده؟
 

هايتان حاال، شما اطالعات بيشتری را در دفترچه  
بينيد. می   

خواهم  ولی يکی از چيزهايی که می  
شود، در موردش توضيح بدهم باعث سؤاالت ديگری می  

انتقال موثق و معتبر در طول دورانها.يعنی   
يک کالغ، چهل کالغ) -يک بازی هست به نام "بازی پچ پچ"(در فارسی  

کنم ايد؟ فکر می آيا زمانی که کودک بوديد اين بازی را کرده  
 قبل از اينکه کامپيوتر و دی وی دی اختراع شود

 بازی پچ پچ خيلی رايج بود. 
انگيزی! چه بازی هيجان  

ی در هر جايی که بوديد، توانست می  
 با دوستان دور هم جمع شويد.

توانيم بکنيم؟ کرديد که " امروز چکار می و فکر می  
توانيم بازی پچ پچ بکنيم، چه خوب!" بله می   

شويد، کسی وار جمع می به صورت دايره  
دهند؟ کند و چه کاری انجام می شروع می  

 آنان پيغام کوتاهی دارند (نجواها)
شود يغام با هيجان به شخص ديگری منتقل میو سپس آن پ  

چرخد  و همينطور به شخص ديگری. و همينطور می  
کند، و آخرين شخص پيغام را اعالم می  

گوييم ها ها ها! و همه می  
اند.  چه حيرت انگيز است که کامپيوتر اختراع شده  
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انگيزی برای آن زمان. اينطور نيست؟ ولی چه بازی هيجان  
خواهيد انجام دهيد؟ یچه کار ديگری م  

کنند که کتاب مقدس بعضی از مردم فکر می  
 در طول قرنها انتقال يافته

 مانند آنچه در بازی پچ پچ کردن بدان اشاره کرديم.
توانيم واقعاً  و به همين دليل نمی  

خوانيم اعتماد کنيم، چون مطمئناً  به آن چه امروز می  
 در طول اين سالها تغييراتی کرده است.

ارزش و ناچيزی. مثال بیچه   
 اينطور نيست؟

 زيرا که قلب بازی پچ پچ اين است که
توانيد انجام دهيد تا چکار کنيم؟ آنچه می  

 برای شخص ديگری کا ر را مشکل و پيچيده کنيد
کنيد، که به آن گوش دهد. بله شما داريد زمزمه می  

 و احتماال عمداً و از روی قصد
خوب بلد بوده باشيد... مخصوصاً اگر قبال اين بازی را  

ايد... دانم که آيا مثل اين را قبالً بازی کرده من نمی  
 شما بطور عمدی

دهيد و آنگاه سرگرمی بزرگ و لذت چيزها را تغيير می  
 در پايان روز.

 برای اينکه يک انسان در پايان
 به نظر خيلی احمقانه جلوه کند!

کنيم؟" توانيم دوباره بازی  گوييد که "بله! می شما می  
 

 ولی اين آن چيزی نيست که
 در طول تاريخ اتفاق افتاده است

 که اينطور کتاب مقدس به ديگری انتقال داده شده باشد. نکته مهم
های آينده است ارائه دادن آن به نسل  

 با حقايق قابل اعتماد در مورد عيسی.
انگيزترين کار بود. اين هيجان  

 مهمترين پيغام برای هميشه، در باره
 هويت و مأموريت عيسی،
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 و نکته اصلی، در پايان روز،
 اين نيست که کاری کنيم که شخصی احمقانه بنظر بيايد.

 به اين صورت است که بتوانند بخوانند،
 نسل بعد از نسل،

 آنچه که در طول سالها قبل اتفاق افتاده است.
 

 قبول داريم که اشتباهات جزئی 
اتفاق افتادهبرداری در طول سالها  در جريان کپی  

 ولی خبر بزرگ اين است که ما 
های زيادی داريم های زياد و نسخه کپی  

اند در  که پيدا شده  
 کشورها و مناطق مختلف دنيا،

های زيادی که وقتی همه را با هم کپی  
توانيم مطمئن باشيم به حقانيت جمع کنيد می  

 آنچه در طول سالهای گذشته نوشته شده است.
توانيد اعتماد داشته باشيد پس شما می  

خوانيد، که وقتی کتابی نظير اين را می  
خوانيد و آنچه امروز می  

 همان است که واقعاً نوشته شده
 در طول سالهای گذشته.

 در مورد سوال دوم چطور؟ 
توانيم مطمئن باشيم آيا می  

خوانيم چيزی است که در حقيقت آنچه می  
ا شما در ميان بگذارم،خواهم چيزی ب اتفاق افتاده؟ االن می  

کند که چند دليل که مرا متقاعد می  
خوانم وقتی کتابهايی نظير اين را می  

کنم. حاال به آنچه در آن قيد شده ايمان پيدا می  
ام: نکته اول که قبال به آن اشاره کرده   

 صداقت. واقعاً اين را دوست دارم!
-بارها و بارها شاهد آن هستيم  

گويند. می آنها واقعاً حقيقت را  
کنند آنان چيزهايی را که باعث شرمندگی باشد پاک نمی  



Identity Session 7 Question - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    6 

 بلکه همه وقايع را صادقانه اعالم ميکنند. 
 و فقط توما نيست.

کنند های زيادی هستند که تصديق می نمونه  
گويند. که آنها آنچه را که واقعاً هست می  

کنم که اين آزمون بزرگی است فکر می  
 راجع به اعتبار و سنديت.

 آنها از لحاظ تاريخی نيز دقيق و صحيح هستند.
کنند، وقتی که اناجيل اسامی مردم را قيد می  

اند آن مردم در تاريخ بوده  
 و مکانهای درست تاريخی وجود داشته،

بريم.  و بارها و بارها به دقت و صحت آنها پی می  
 و انتظار شما هم همين است، اينطور نيست؟

البته کردند  اگر آنها اشتباه می  
داشتيد. که شما با آن چيزی که گفتند مشکل می  

 .نکته سوم اينکه آنها خيلی ُشسته ُرفته و مرتب نيستند
 منظورم چيست که آنها مرتب و تميز نيستند؟

 برای مثال وقتی شما 
 گزارش رستاخيز مسيح را 

خوانيد، در تمامی اين چهار انجيل می  
يستند.وقايع مربوط به قيام عيناً مانند هم ن  

 آنها با هم در تضاد نيستند،
 بلکه مرتب و کامالً عين هم نيستند.

کنيد  نشينيد و کار می برای همين شما می  
 روی آن، که چطور آنها را با هم هماهنگ کنيم.

کنيد همه آنها وقتی شما اينکا را می  
شود و تضادی نيست. ولی ُشسته ُرفته نيستند هماهنگ می  

لی است.بنظر من اين بسيار عا  
 چون اگر خيلی هم شبيه هم و مرتب و تميز بودند

کرديد اين بود که آن وقت فکری که می  
اند. همه آنها را کنار هم گذاشته شده و نوشته  

اند که "بله چه  و همه گفته  
خواهيم بنويسيم؟" داستانی هست که می  
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خوانيد. آنها  ولی اين چيزی نيست که شما می  
و تميز و مرتب نيستند. متضاد نيستند، بلکه تر  

 دليل چهارم و قرار گرفتن آنها در کنار هم 
 برای من خيلی متقاعد کننده است،

 ولی دليل چهارم اين است که 
خوانم  آنچه در کتابهايی مثل اين می  

 توضيحات قابل قبول بسياری وجود دارد برای
 تغييری که در شاگردان بوجود آمد.

دفکر کنيد آنان مانند چه بودن  
 پس از مرگ عيسی:

 آنان سالهای زيادی را در پيروی 
 اين مرد صرف کرده بودند، و حاال ترسان و هراسان بودند،

 دلسرد، دنيای آنان خراب شده بود.
 ولی چه اتفاقی افتاد؟

 اين مردان جوان تغيير کردند
 و تبديل به واعظان قدرتمندی 

 در مورد رستاخيز جسمانی عيسی شدند.
را  چه چيزی آنان  

 از آدمهايی ترسو به واعظانی با شهامت و جسور تغيير داد ؟
 

 شايد بعضی از مردم بگويند،
 "اين چيزها را آنها از خودشان درآوردند 

 و درستش کردند."
 ولی مدرک شما برای اين ادعا چيست؟

 چرا بايد اينها را از خودشان درست کنند؟ اين 
ی بدست بياورند.شاگردان اوليه چيزی نداشتند که در زندگ  

 آنها جفا ديدند، رنج کشيدند،
شان کشته شدند. تعداد زيادی نيز در راه ايمان  

 اينجا يک سؤال از شما دارم:
 آيا برای يک دروغ حاضريد بميريد؟

ميرند برای افراد زيادی در سراسر جهان می  
ها، بگذاريد سؤال بهتری بپرسم: دروغ  



Identity Session 7 Question - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    8 

 آيا حاضريد برای دروغی بميريد
دانستيد که دروغ و فريب بوده؟ دتان واقعاً میکه خو  

دادند  زيرا اين کاری بود که بايد انجام می  
 اگر آنها خودشان آنها را درست کرده بودند.

آوردند.  آنها چيزی در اين دنيا بدست نمی  
آمدند که  در حقيقت از فرهنگی می  

 به خدا ايمان داشت، و آنان به 
مان داشتند.کننده اي خدای داور و مجازات  

ها را از خودشان درآورده بودند،  پس اگر آن نوشته  
 اگر دروغ گفته بودند،

 نه تنها هيچ چيزی 
آوردند، در اين دنيا بدست نمی  

 بلکه همه چيز را نيز 
دادند.  در زندگی آينده از دست می  

توانيد بگوييد مطالب را ازخودشان درآوردند. شما به اين راحتی نمی  
 

در کنار هم، اين يک سرگذشت انباشته شده است.قرار دادن   
ای که در کنار هم حفظ شده، مجموعه  

 به نظر من اين داليل متقاعدکننده است،
 که کتابهايی نظير اين را بخوانيم

 و ايمان داشته باشيم که ماجراها يی که
کنند واقعاً اتفاق افتاده است، از آن صحبت می  

اند. هبه همان صورتی که آن را شرح داد  
 

کنيد. گيری از اين مطالب می دانم چه نتيجه خوب، نمی  
کنيد چرا لحظات کوتاهی را صرف نمی  

 در کنار ميزهايتان و ببينيد
 که آيا کامالً متقاعد شديد ايد، 

هايی نظير اين  که بتوانيد به آنچه در کتاب  
 نوشته شده ايمان داشته باشيد ؟

 
Identity – Who is God? Who are we? 
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