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 من به خدا باور دارم

 سازددلیلی که ایمان مسیحی من را تقویت می 10

ها دفت، زمانیکه توما دیگر شااادردان را ماتاک کرد به  ن

هایش نبینم و انگشاات ها را در دسااتتا خود، نشااانم می 

را در ساورا   ها نگذارم و دسات خویشخود را بر جای می 

(  یاا 25: 20پهلویش ننهم، ایماان نوواهم  ورد  ییونناا 

من متوجه ؟ نیاز داردایمان شاااما نیه به دلیا یا شاااواهد 

اما  ورند  ام که برخی از افراد به سااااددی ایمان میشاااد 

اینکه باور داشااته باشااند، باید به نو ی برخی دیگر تبا از 

یا به  به نظر بیاید، یا انساا  کنند حاحیا اسات "معقول"

معموال من  ها تناسا  داشاته باشاد نو ی با جهان بینی  ن

اما  یعنی خداوند باور دارم  به وجود خالق شااو اای خو 

شاااوم کاه در من هاایی روبرو میدااهی اوتااک باا موتعیات

  به  نوان مثال، وتتی خداوند کاری شاااودتردید ایجاد می

دهاد اتفااتی ر  دهاد کاه من مید یاا اجااز  دها انجاام می

هایی که وتتی شااد دارد و همینین زمانموافق نیسااتم  

ها ایمان من را تقویت شد ندارم به نظرم دالیا و استدالل

چاه چیهی درباار  خاداوناد تااباا اسبااک اسااات؟  کنناد می

من منتظر چه هسااتیم؟ انتظار یافتن چه چیهی را داریم؟ 

فیهیکی و طبیعی، اسرانگشااات ید شاااو  در این دنیای 

 م   بینتدرتمند و هوشمند را می

   لتیشااد  : هر چیهی در دنیای شااناخته لتدربار    .1

  "بیگ بنگ"نتی خود جهان نیه نیازمند  لت است   دارد 

توانیم  لت ادر واتعا اتفاق افتاد  باشاد، نیه  لتی دارد  می

 بنامیم  "خدا"اولیه را 

ای  ن ما دساااتگا  بسااایار پییید بددربار  پیییددی:  .2

! جای شگفتی است که جهان ما چقدر پییید  است   است

هاای  جهئیااک بسااایاار  اااروری وجود دارد  پیییاددی

و  متعجا  کرد  بینم، مرا انگیهی کاه در طبیعات مینیرک

کند که به وجود ید طراح باهوش باور داشاته  تشاویق می

 بنامیم  "خدا"توانیم  ن طراح را باشم  ما می

چه چیه خو  اساات؟ چه چیه بد،  دربار  خیر و شاار:  .3

تواند به سااددی مح اول  می  یا اخاقاشاتبا  یا شار اسات؟ 

واتعیت این اسااات که همه  تغییر دیددا  کلی ما باشاااد؟ 

کاه از خیر و شااار  داا   یتماامی افرادافراد ادر نگوییم 

اخاق و معنویت فراتر از  دهند که هسااتند، پیشاانهاد می

این واتعیت که برخی  رود  رفتار  موخته شد  اجتما ی می

ترار داد   که بر هارد دیساد هر انساانی از کدهای اخاتی 

شاد  اسات، ناکی از وجود ید تانونگذار اخاتی اسات  ما  

 بنامیم  "خدا"توانیم این تانونگذار اخاتی را می

بنابراین منطقی است که به وجود ید  لت اولیه تدرتمند، 

  ید طراح هوشمند، ید تانونگذار جهانی باور داشته باشم 

 ظیم را خادا بناامیاد یاا هر ناام   توانیاد این وجودشاااماا می

توانیم در  چاه چیههاای دیگری میدیگری باه او بادهیاد  

انتمااال شااابیاه   یاا مورد این وجود  ظیم کشااان کنیم؟ 

چیهی شابیه شاما   چیهی اسات همانند انریی، یا ید فرد،

 و من؟

چیهی بیشاتر و باالتر من ید شاو  را دربار  منطق:  .4

همینین متوجه شاادم  بینم  یا بهردتر از ماد  و انریی می

باه  نوان مثاال،    فریناد ی کاه کوچتر را میبهردتر کاه

ساازد  ای میای النهساازد، پرند شاو ای ید کامویوتر می

چه کساای افرادی  افتد  ها اتفاق نمیاما هرده بر کس این

لق ماا همینین  کناد؟ خااهمیون من و شاااماا را خلق می

باید دارای شاو ایتی برابر یا به نو ی بهردتر از ما داشاته  

 باشد 

بینیم و  هاای موتلن را میچرا ماا رناگدرباار  زیباایی:  .5

تواناد خیلی  چرا غرو   فتاا  میبریم؟ هاا لاذک میاز  ن

های دونادونی دارد؟  چرا ساایار  ما چنین دازیبا باشااد؟ 

چرا  هاای جاذا  داریم؟ هاا و رایحاهچرا ماا انقادر طعم

تمامی چیهها در جهان ما نیازی به  موساایقی وجود دارد؟ 

که زیبایی بوشی از این خلقت وجودشان نیست  از  نجایی

هاا  باا در نظر درفتن بیشاااتر جنباهاسااات، همینین باایاد 

تدرانی از زیبایی شود   و انسا  تدردانی توسا  طراح  ن

شاو ایتی اسات  این واتعیت که زیبایی وجود  ید ویژدی 

ناکی از این اسات که خدا ید شاو  اسات که او  دارد، 

 برد و لذک میکند می تدردانیانسا  و  نیه

نامیم، ید  روندی که ما  ن را تکااما میدربار  جهاان:  .6

یاد جهاان مکاانیکی جاایی برای   ارزش اسااات فرایناد بی

ق ندارد  اما چیهی درون ما  اندارد؛ نیاازی به اخ  فضااایلات

فضاائلی از تبیا محبت، توا ا ، همدلی، ایثار،  داند که  می

در    وجود چنین فضاائلی ساواوک و بوشاش واتعی هساتند 

ها اخاق و فضیلتدوید  مورد خالق جهان چیهی به ما می

برای افراد ارزش دارند  این واتعیت  چیههایی هساااتند که 
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هاا وجود دارناد نااکی از این اسااات کاه خادا  تکاه فضااایلا 

 دهد ها ارزش میشو ی است که به  ن

هاا تماایاا زیاادی باه  ویژدی مهم افراد این اسااات کاه  ن

،  برتراری ارتباط با دیگران دارند  ادر خدا شاااو  اسااات

  باه نظر بیاایاد کاه این خادا هم بوواهاد باا ماا  یا نباایاد  ج

واتعاا انتظاار داشاااتاه  در وات  ماا باایاد ارتبااط برترار کناد  

ها مسایحیان بر این باورند که خداوند بارها با انساانباشایم  

در   ارتبااط برترار کرد  اسااات و اینکاه مکااشااافاه بهر  او

شااو   یساای مساایا  مد  اساات  چگونه  یساای به ما  

 کند تا به خدا باور داشته باشیم؟کمد می

 یاا واتعاا فردی باه ناام  یسااای وجود  درباار   یسااای:  .7

 یا او ید اساطور  بود؟ بیشاتر مورخین به  داشاته اسات؟ 

همان  یساای تاریوی همانند ارسااطو یا کنسااتانتین باور 

خودم  یسای   یا کلیساا،  یسای را الهی کرد  اسات؟ دارند  

او با ید مأموریت   در مورد هویت خود مغشاااوش نگردید 

ی نیه به تدریج متقا د  به این زمین  مد  شااادردان  یساا 

در ابتدا   شاادند که  یساای، خدایی به حااورک انسااان بود 

کام، انساان  خدا بود       ،کام بود، کام با خدا بود و کام

به همین  (  14-1: 1دهید ییوننا  شد و در میان ما مسکن

او را به دلیا توهین به مقدساااک  دلیا دشاامنان  یساای 

زنددی و سااونان   متهم کردند و خواسااتند او را بکشااند 

  یسی به من کمد کرد تا به خدا باور داشته باشم 

دوساتان و دشامنان  یسای  دربار  رساتاخیه  یسای:  .8

  چطور خاالی شااااد؟ موافق بودناد کاه تبر او خاالی بود 

  که  یسااای از مرددان برخاسااات  دویندها میبشاااارتی

 او  بر  تو اایحاک جایگهین  ن کاما  ااعین هسااتند  

 یساای را زند  دیدند  در   یبساایاراین، پس از رسااتاخیه، 

  ایماندارانهمان زمان او ی یسای( بر بیش از پان اد تن از 

اند، هر چند  ساایاری از ایشااان هنوز زند ب ، کهظاهر شااد

اند  سااوس بر یعقو  ظاهر شااد و بعد بر همه  برخی خفته

رساتاخیه جسامی  یسای  (  8-6: 15رساوالن یاول ترنطیان 

مسااایا تو ااایحی اسااات کاه باه بهترین وجاه باا نقاایق 

کند که باور کنم  یسای  متناسا  اسات   به من کمد می

 خدا بود  نقیقیمکاشفه مسیا 

در اورشالیم، شاهری که  یسای  تغییراک خو :   دربار  .9

مسااایا در  ن م ااالو  دردیاد، فق  چناد هفتاه پس از  

این انفجار    نفر پیام مسیحی را باور کردند  3000رستاخیه 

هاا زناددی تغییر یاافتاه مسااایحیات و شاااهاادک میلیون

توان بادون رساااتااخیه فیهیکی و  نمیرا همینین امروز  

به  او ، داهی اوتاک ظر درفت   در نواتعی  یسای مسایا 

بینم   بعید و غیرتابا تو ایا برای د ا میهای بسایار پاسا 

 خدای بایبا همینان امروز نیه فعال است 

خواساات  رسااتاخیه  توما شااواهدی میباور کردن، رای ب

نجا بگذار  انگشات خود را ای یسای به او ظاهر شاد و دفت: 

و دسات خود را پیش  ور و در ساورا    و دساتهایم را ببین

 یا   پهلویم بگذار و بی ایمان مباش بلکه ایمان داشاته باش 

توما به  این شاواهد اسباتی بود برای اینکه  یسای خداسات؟ 

(  28-27: 20ییونناا من و خادای من!  پرورددااراو دفات: 

باور کند که کمد کرد  اطمینان در مورد رساتاخیه به توما

 ماانناد توماا، ماا هیر مادرکی برای اسبااک  یسااای خادا بود  

اینکه خدا وجود دارد، نداریم اما شاواهد و دالیا در باور به  

برای خدا یا بر   کنند  ایمان، ید انتوا  اساتما کمد می

لاذک بردن از خادا غیر ممکن  و بادون ایماان  لیاه خادا  

باید باور کناد که او وجود  اسااات، زیرا هرکس نهد او بیااید 

دارد و به کسااانی که با جدیت در جسااتجوی او باشااند،  

  (1: 11ی برانیان  دهدپاداش می

ایماان مسااایحی یاد ایماان  درباار  معناای زناددی:  .10

منطقی اسات  ید تدم کورکورانه در تاریکی نیسات  معنی  

 او  بر این،  شاااایساااتاه ایماان و ا تمااد مااسااات  دارد  

بوش  مسایحیت واتعی کاراسات و از نظر وجودی ر اایت

در مواجهه با شااکساات در این جهان به من امید  اساات  

دهاد، و مطمنن  دهاد، باه زناددی من معناا و جهات میمی

وتتی  کناد  هساااتم کاه من را باه فرد بهتری تبادیاا می

ام تا ایشاان نیاک داشاته باشاند و از   یسای دفت: من  مد 

(، او نقیقت  10: 10ییوننا  مند شااوند ن به فراوانی بهر 

 دفت را می
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