
Identity Session 7 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    1 

خواهد ما را متقاعد کند خدايی که می  
 

شته برگبه بحث اصلی  بگذاريد  
منمايي تمرکزمهم اين هفته  موضوعو بر   

خواهد  و آن موضوع اين هست <خدايی که می  
.>ما را ترغيب نمايد  

  نگاه می کنيد به منداريد با تعجب از شما   بعضی
.مه اکه روی صندلی ايستاد  

ين کار را بهتر است بدانيد که من ا  
نکرده ام.کوتاهی قدم به خاطر   

. است م چون به نظر خودم قدم متوسطهست من با بلندی قدم راحت  
ويمکه به خودم ميگاست اين چيزی   

م؟ه اچرا من روی صندلی ايستادپس   
موربرای شما بيا م مثالیهخوا چون امشب می   

ايمان داشتن به مسيح به چه معناست دکه به شما نشان بده  

که ما در اين  ی هستموضوع  ينا  
می پردازيم.هفته به آن   

  "مسيحبه باور داشتن " بسيار شنيده ايم که می گويند
"،ايمان داشتن به مسيح  "  

 در اينجا قصد دارم معنی اين گونه جمال ت را شرح داده 
 و آن  را روشن تر نمايم.

، کنم به عقب پرت خواستم از روی صندلی خودم را خوب، اگر من می  
؟می کردمچکار بايد   

ندازم، يببه عقب اگر همينطوری خودم رو   
 حتما صدمه ميبينم

؟  موافقيد، داين حقيقت دار  
ندازم، درسته؟ييد که من خودم رو بهشما نميخوا  

من احتياج به يک داوطلب دارم. بنابراين نه اصال!   
انتخاب کنم.تصادفی را به صورت داوطلب  لی نمی توانم شخصو   

داشته باشم نياز دارم که به او اعتماد   به شخصیمن چون   
.او را ميشناسم با شد که و مدت زيادی   

من باشد  که قابل اطمينان   کسی  
بدارد.دوست هم مرا  درضمن و   
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که نميگذارد من زمين بخورم.  و کسی  
 خوب، پس اون شخص کيست؟

ينجا. من گری را برای اين کار انتخاب کردم. گری لطفا بيا ا  
 من چند سال هست که گری را ميشناسم

 گری شخص قابل اطمينانی است. 
مهو اين فرصتی است که من به شما نشان بد  

 که من به او ايمان دارم. و اين ايمان 
کور کورانه نيست چون من به او اعتماد دارم.يک ايمان   

 من باور دارم که او شخص مورد اعتمادی است 
ست دارددوهم را ن مدر ضمن و   

گيرد.  بيا فتم مرا می  و وقتی  
االن فقط به حرف می گويم که به گری ايمان دارممن   ولی  

؟ ثابت کنمگری  ايمان خودم را بهنم اتو چطور میاما در واقعيت   
، اينطور نيست؟درعمل نشان دهمبايد اين را   

 بايد اين را عمال به شما ثابت کنم.

  مهپس دوست داريد به شما نشان بد
 که به گری ايمان دارم؟ بله؟

 پس اگر من اينطور کنم 
 و به گری ايمان داشته باشم...

ممنون گری عزيز.   خيلی  
برگردی به سر جايت.  ميتونی  

به مسيح داشتن ايمان ، باور و اطمينان   
 به چه معناست؟

 همهٴ اينها به يک معنا است. 
است  کار عملی کو ي  

در مورد مسيح   هايی چيزيک ه ين معنا نيست که فقط بداين ب  
 ايمان داشته باشيم.

به عيسی مسيح است  و عملی  اين يک تسليم شخصی  
به معنای ايمان کور کورانه نيست.هرگز  ولی   

به  ما را بر آن می دارند کهمدارک و شواهد   
 عيسی مسيح اطمينان داشته باشيم.
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ما می توانيم  شواهد داللت بر آن دارند که  
تسليم ز تمامی جهات و بايد ا  

.عيسی مسيح باشيم  
که:حال اين سوال ممکن است برايتان پيش بيايد   

   ايمان داشتن چه مدارکی ميتوانند به ما ثابت کنند که
موضوع عقالنی به مسيح يک  

 و معقول است ؟ 
.درباره آن صحبت کنمخواهم  اين چيزی هست که امشب می  

  .آمده استل يوحنا يدر انج موضوع اين
يک جلد از اين انجيل را برداريد لطفاً پس  . 

اين کتاب را بيا وريد ۲۴آيه  ۲۰و با من باب   

را بخوانم.  ۲۵و  ۲۴خواهم برای شما آيه  می  
 که همهٴ اين وقايع

افتد.   بعد از زنده شدن عيسی مسيح اتفاق می  
 و اينطور گفته شده که:

گردان زمانی که عيسی مسيح بعد از اينکه خود را به شا"  
از شاگردان با آنها نبود  نشان داد توما يکی . 

نده اشاگردان ديگر به توما گفتند که خداوند را ديد  

تا خودم زخم ميخهای صليب را <او به آنها گفت:  ولی  
 در دستهای او نبينم و

و دست به پهلوی او نزنم  نکنم انگشتانم را در آنها  
نخواهم کرد.>"باور   

مهخوا چيزی که می اولين   
  نظر شما را به آن جلب کنم 

نيز می باشد منکه در ضمن مورد عالقه   
اين است که چقدر اين دو آيه صادقانه وضعيت را نشان ميدهد   

، است شدهمش ذکر چون توما که در اينجا نا  
مسيح بود ان شاگرد ۱۲از آن   يکی  

از نزديکترين شاگردان به مسيح بود  و هم اينکه يکی  

مرد را جدا کرده بود  ۱۲اين عيسی مسيح   
 و تعليم و آموزش داده بود
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 او آنها را آماده کرده بود تا
او باشند ن مخصوصاشاهد  . توما در آيندهٴ نزديک و   

از رهبران کليسای اوليه باشد.   قرار بود که يکی  
در اينجا چه چيزی  ولی  ميبينيم؟ 

آيند  دوستان او با اشتياق به نزد او می  
گويند: "توما! و به او می  

گويد:  ما خداوند را ديديم!" و او در پاسخ می  
نبينم، که من خودم او را  تا زمانی"  

 آيا ميتوانيد تصور کنيد   باور نخواهم کرد."
  کليسای اوليه ، آن هم در برای توما، که اين موضوع

؟ آور بود چقدر شرم را  شد  انجام ی که يها تمام آن صحبت   
کنيد،  در ذهن خود مجسم  

ت روی مسيحي هم جديداً داشتند به افرادی عالوه براينکه   
. گفتی  بگو چی رر ديگايک ب"احتماال ميگفتند:  می آوردند  

 پيش تو آمدند و با اشتياق به تو گفتند،

  >ما خداوند عيسی مسيح را ديديم!<
؟ گفتی  و تو به آنها چی  

  نخواهم کرد من باور<نه، نه. 
>"بينم!برا تا موقعی که او   

وجود داشت ای اينجا وسوسه در و   
 که اين قسمت از داستان را پاک کند

های کامپيوتری آيا تا به حال ديده ايد در برنامه  

  اين برنامه را دوست دارم. من  نرم افزار فتوشاپ. خيلی
 آيا آشنايی با قلم رتوش داريد؟

کنيد  هستم همهٴ شما داريد به من نگاه می مطمئن  
گوييد: و مي  نه تو خوبی و 

 تو احتياجی به رتوش نداری 
های تو زيباست. و همهٴ عکس  

هايم  نه. اينطور نيست، چون من در عکس  ولی  
 موهای سفيدم پيداست

عاشق رتوش هستم.   ولی  
تونم با رتوش چون می  
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کنم.   يم را رنگ مشکی همهٴ موها   
شگفت انگيزه!  خيلی  

يشم. چه لذت بخش! و با اين کار ده سال جوانتر م  
 شما رتوش دوست نداريد؟

های وجود داشت  خوب، چه وسوسه  
 در حال نوشتن  برای افرادی که

مسيح بودند؟  ماجرای زندگی   

که جالب نبود را پاک کنند.  که تمام قسمت هايی  

  ه انداين کار را نکردند. چون گفت  ولی
اهميت داشت.  حقيقت برای آنها خيلیکه   

حقيقت. غير ازقت و نه چيزی به گفتن کل حقي  

آن قسمتهای شرم آور،  یحت  
نشود. هکه احتماال ترجيح ميدادند که گفت  

 ما اطالعی نداريم که در آن زمان توما کجا بود. 
مطمئن هستم که از اين موضوع پشيمان بود  ولی  

که برگشت به خانه و دوستانش به او گفتند که   وقتی  
 "ما خداوند را ديديم!"

  نيم تصور کنيماتو می
  آن فضای سنگين قبلی که آنجا وجود داشت

فرق داشت اً ايجاد شد کامالً که بعد  یبا آن فضاي . 

که بود او آن مکان را ترک کرده بود.   پس به هر دليلی  
چه وضعيتی؟ و در  

 وضعيت آنها اين بود: 
 آنها خود را زندانی کرده، پر از ترس و نااميدی بودند.

را داشتند که اين احساس   
 "اين همه سال

 ما وقت و توان خود را 
پيروی از اين شخص گذاشتيم برای  

او  است. ولی و فکر ميکرديم که او همان مسيح  
داشته ايد؟  ل چنين احساسیامرد." آيا تا به ح  
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را  زيادی به عنوان مثال، ساعتهای  
يد،ه اکرد کاریصرف   

. ها هدر رفته کنيد تمام آن زمان و فکر می  
، او ناگهان برميگردد، ولی  

. ودش ، عوض میناراحت کننده حاکم بر محيطو ّجو   
 شادی جايگزين گريه و ماتم ميشود.

. شود  می و شادی هيجاناز و اتاق پر  
گويند: "توما! بينند و می و آنها توما را می  

عيسی را ديديم!"  ما خداوند   
؟ و به چه دليلی  

ين کرده باشند نه به دليل اينکه به خود تلق  
 که "ما بايد باور داشته باشيم."

"اين ايمان از ته دلمان  و يا اينکه  
 خود به خود بوجود آمده باشد"

 يا اينکه، "ما بايد اين ايمان را داشته باشيم". 
اين بود: "ما خداوند را ديديم!" آن  دليل اصلی  ولی  

کنيد توما در مقابل اين خبر  فکر می  
داشت ؟  ايد میچه عکس العملی ب  

 آيا او حق نداشت 
 اين عکس العمل را داشته باشد؟ آيا به نظر شما

گفتند   او بايد حرف دوستان خودش رو باور ميکرد که می  
 "ما خداوند را ديديم"

 و يا اينکه او عقالنی برخورد کرد؟

 به نظر من، افراد زيادی 
 دلشان برای توما ميسوزد.

   يلیو فکر ميکنند، "جواب توما خ
بود، اگر من هم جای او بودم،  منطقی  

  خودم شخصاً  خواستم می 
 مسيح خداوند را ببينم."

 و آن بخاطر اين هست که اين جمله 
  بزرگيست. ٴکه "ما مسيح را ديديم" جمله خيلی
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بود  هبه آن اتاق برگشت نيد، اگر تومااميد  
 و به عنوان مثال

 شمعون به او ميگفت 
شه! " توما، باورت نمی  

که بيرون بودی،  وقتی  
چه اتفاقی افتاد؟  ميدونی   

کردم  می بازیمن داشتم با آندرياس کارت   
!"او را بردمو   

 من فکر نميکنم که توما ميگفت، 
؟ ؟ مطمئن هستی "راست ميگی  

داری که اين را نشان بده؟   آيا مدرکی  
 من باور نميکنم."

  ، خوب"  احتماال او ميگفت "خيلی
نبود.  چون اين ادعای بزرگی  

  د؛ مادرم با من تماس ميگير  وقتی
ها هميشه لذت بخش است، اين تماس  

  دمادرم تماس ميگير
که ويد، و ميگويدو از حال خودش ميگ  

  ؟"چکار کرديم پدرتامروز من و   نیالی، ميد"
"چکار کرديد؟"و من ميپرسم:   

" .رديموو او ميگه که "ما رفتيم بستنی خ  
گويم به مادرم نمیمن    

  نیيددمدرک يک اميدوارم که "
 باشيد، چون از اين داشته

".ودش که اين را نبينم باورم نمی  تا زمانی  

 نه اين کار را نميکنم 
هست. اينطور نيست؟  معمولی  چونکه اين چيز خيلی  

 با اينحال، ادعای دوستان توما اين بود 
 که آنها مسيح مرده را ديده بودند

سته بود. خااز مردگان بر که او  
همدردی کنيم، نه؟با تومانيم اپس به اين دليل ما ميتو  
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ببينم  بايدمن "  ،برای اينکه او گفت  
"تا ايمان بياورم.  

توانيم از توما ياد بگيريم؟   پس چه چيزی می  
چيزی که بايد درک کنيم يناول  

که در خواست مدرک و شواهد استاين   
ندارد  اشکالی   

کند دس از ايمان کور کورانه طرفداری نمیکتاب مق  . 
 ايمان ما به عيسی مسيح به عنوان خداوند

  .به خاطر وجود مدارک و شواهد هست
قبل از اينکه همهٴ ما عجله کنيم و  ولی  

 پيراهن "توما عاشقتم" را بگيريم، به عنوان طرفداران او

م هبگذاريد به شما نشان بد  
باشد.که چرا توما نبايد الگوی ما   

بيندازيم به   نگاهی  
   26 آيه

يک هفته بعد همهٴ شاگردان مسيح "  
آن منزل بودند و توما نيز با آنها بود. در  

درها قفل بودند، مسيح آمد  هبا اينک  
 و در ميان آنها ايستاد و به آنها گفت:

و به توما گفت:  > د.ا با شما ب  سالمتی<  
مرا ببين.ن اانگشتان خود را اينجا بگذار و دست<  

ن خود را دراز کن و به پهلوی من بگذار. ادست  
>"شک نکن و ايمان داشته باش.  

آيد عيسی مسيح از توما خشنود نبود. اينطور نيست؟   به نظر می  
.>ای خداوند من ای خدا و< "توما به او گفت:  

چون مرا ديدی <گويد:  و مسيح به او می  
 ايمان آوردی،

يده که ند  خوشا به حال کسانی  
>"آورند. به من ايمان می  

 اولين چيزی که بايد به آن توجه کنيم اين هست که 
ساکت باش، " مسيح به توما نگفت:  
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 چيزی نگو!چقدر مسخره هست 
>ای خداوند من! ای خدا و <به من ميگويی: که  

ر، وبيا صدايت را پايين  
رسد. به نظر می مضحک  اين ايده خيلی  

که مرا استاد   چطور به خودت اجازه ميدهی  
بخوانی!  و خدای عالم هستی  

که من کامال خداوند هستم. در حالی   
"چقدر خنده دار است! ،صدايت را پايين بياور  

 او اين را نميگويد، نه؟ 
پذيرد. گفته توما را می او  

توما کامال اين را درک کرده بود    
اوست  که عيسی مسيح، استاد و خداوند  

داوندی دارد.لوهيت خا و او کامالً   

 گرچه عيسی مسيح گفته توما را 
پذيرد، در مورد هويت خودش می  

 او توما را 
تشويق نکرد به خاطر طرز برخوردش   

 و نميشنويم که مسيح بگويد،: 
آفرين، احسن توما!"  

 ما نياز به افراد بيشتری مثل تو داريم. 
 افرادی که مثل تو رفتار کنند.

م که مثل تو بگويند: خواهي ما اشخاص بيشتری را می  
"ورم.آ من تا نبينم، ايمان نمی  

گويد دقيقا چه چيزی را می ۲۹عيسی مسيح در آيه   : 
ايمان آوردی،  چون تو ديدی"  

که نديده  خوشا به حال کسانی  ولی  
"آورند.  به من ايمان می   

خوشا به حال "از گفتن   منظور مسيح  
چيست؟ "،آورند  که نديده ايمان می  کسانی  

آها! نگفتم! من ميدانستم! "قبل از اينکه بگوييد:   
 ميدانستم!
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 خود عيسی مسيح اين را 
>شما بايد فقط ايمان داشته باشيد.<يد که ی فرمام  

گويد، حقيقتاً، مسيح اينجا می  
خوب، شما که نميتوانيد ببينيد، <  

 پس بياييد با چشمان بسته 
">قدم بزنيد.  در تاريکی  

گيری کنيد،  قبل از اينکه نتيجه  
بياندازيد: ۳۰به آيه   خوب هست که نگاهی  

ديگری بسيارعيسی مسيح معجزات "گويد:  که می  
 در حضور شاگردان انجام داد،

. است نوشته نشده از آنها در اين کتاب  خيلی ولی  
که ايمان آوريدتا اينو همين مقدار نوشته شد   

 که عيسی همان مسيح و فرزند خداست
او، و با ايمان به  

"زندگی جاويد خواهيد يافت.  

کنند تا   به ما کمک می آيا االن ميتوانيد بفهميد که اين آيات چطور  
های مسيح را درک کنيم؟ گفته  

   خوشا به حال کسانی"گويد:  که عيسی می  پس وقتی
"آورند،  که نديده ايمان می  

 او در مورد اينکه افراد در آينده بدون مدرک و شواهد،

آورند صحبت نميکند. او در مورد   ايمان می  
کند که صحبت می  کسانی  

آورند نه به خاطر اينکه او را ديده باشند   ايمان می  
  است  به خاطر ايمانشان به شواهدی بلکه

  نوشته شده است  کسانی توسط که 
 که او را به چشم خود ديده اند.

کند  صحبت می  ديگر، او در مورد کسانی بيانو به   
ر آيندهکه د  

بايست انجام ميداد،   کاری را انجام ميدهند که توما می  
  چه چيزی بود؟ آيا می دانيد

.ه بودندايمان داشتن به شهادت دوستانش که او را ديد  
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 شايد در اين مرحله افرادی بگويند: 
نه، من چنين چيزی را نميتوانم بپذيرم و"  

 به چيزی بيشتر از کلمات و کتاب احتياج دارم

بگيرم.  ام را در زندگی  بتوانم چنين تصميم بزرگیتا   
 نياز دارم ببينم تا باور کنم.

نيست.   اين کافی  
 من به شواهد و مدارک بيشتری نياز دارم. نياز دارم ببينم،

  "و اگر ممکن هست حتی مسيح را لمس کنم.
؟برای پاسخ به تمامی اين سواالت دارم  کوتاهیولی من جواب   

نيازی نداريد.نه، شما چنين   
م؟ويبه شما بگ نماتو میهم حال دليلش را    

دو دليل  ما برای ايمان داشتن به مسيح به   
 نيازی به ديدن او نداريم.

هست. روزمرهمثال يک اولين دليل،   
 ما اين را در کشورمان ميبينيم،

 ما اين را در همهٴ کشورهای دنيا ميبينيم، 
های قانونی. در تمام دادگاه  

درنظر بگيريد دادگاه روزانه يکدر ت منصفه راهيا يک  
  کنند،بچه بايد  که

است، آنها به خاطر جنايتی که انجام شده  بعنوان مثال  
جمع ميشوند دور هم   

قضاوت کنند. راشخص مجرم  تا  

آنها هيچ يک ازکنند؟ ببايد آتها چه   
ند، اينطور نيست؟ه اشاهد آن جرم نبودشخصاً   

آنها  ولی  روزها  
  گرد هم می آيند  ها هفته  یگاهو

آورند.   شواهدی را به دست می  
در اختيار آنها گذاشته ميشود.  مدارک و شواهد مختلفی  

که ميتوانند ببينند و بشنوند  یچيزهايمهمترين از   يکی  ولی  
.ماجرا بوده اند شاهدکسانی که چه چيزی است؟ شهادت   

ادعا کرد  ی کهکس هردر واقع،   
ا بوده است،که شاهد ماجر  
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 هر چقدر شواهد بيشتر باشند،
خوب هست.  اين خيلی  

چکار ميکنند؟  هيات منصفه  چون در آن وقت، آن  
ميبرند  موقعی که پی  

 که آن شواهد قابل اطمينان ميباشند، 
 گفتهٴ آنها را باور ميکنند.

فتد. ا اين کاريست که هر روزه در سراسر دنيا اتفاق می  
بوديم،  دادگاه  ت آنهيا ی ازو اگر ما عضو  

متاسفم، "نميتوانستيم بگوييم:   
در اين مورد تصميم بگيرممن نميتوانم   

  "ببينم تا باور کنم. من بايدچون 
نيست.  اين روش عملی  

 هر روزه افرادی که نديده اند 
مردم می گيرند،  زندگی ی درتصميمات بزرگ  

شهادت افرادی که ديده اندآنها به ،اما   
يکنند،اطمينان م   

و به اين صورت توانسته اند تصميم بگيرند.   

که احتياج نداريم   و دومين دليلی  
 با ديدن عيسی مسيح به او ايمان بياوريم،

 به خاطر گفته عيسی مسيح است. 
 ميدانيد، نقشهٴ بزرگ مسيح

 برای گسترش پيغام خود
در دنيا...   

توما نيست،  مالقاتی همچون با داشتن  به معنی  
ه؟مگر ن  

توانست بگويد:  توانست اين کار را انجام بدهد. می او می  
توانم دنيا را عوض کنم،  طريقی که می"  

؛تک تک افراد دنيا ظاهر شومبه اين است که   
يک به يک    

"و آنها مرا خواهند ديد.  
نه. "او گفت:  ولی   
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 نقش من برای رساندن بزرگترين خبر دنيا 
کنند  اين هست که مردم ارتباط برقرار  

 باشواهدی که از طريقه شاهدين 
"در اين کتاب نوشته شده.  

 در چند لحظه 
خواهم  می م کههتوضيح بد   

من نظر يی ازچرا چنين کتابها  
 قابل اعتماد هستند. 

نم که امشب من در مورد چند اد می  
م،ه ابحث برانگيز صحبت کرد موضوع  

  که تقسيم شديد در مورد  هايی پس چطوره که در گروه
  صحبت کنيد.  که گفته شد کمی  چيزهايی

 و بعد از چند دقيقه 
 دوباره ادامه خواهيم داد.
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