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آنگاه که   صاحت و حکمت بشری نیامدم،من نیز ای برادران، هنگامی که نزد شما آمدم، با ف  

شما چیزی ندانم جز    زم جزم کرده بودم در میانکردم. زیرا ع  راز خدا را به شما اعالم می

رز بسیار نزد شما به سر  ل و با ترس و  عیسی مسیح، آن هم عیسای مصلوب. من با ضعف،

رهان  روح و قدرت، تا  بیان نشد، بلکه با ب   بردم، و پیام و وعظ من با کلمات گیرای حکیمانه

بر قدرت خدا مبتنی باشد. اّما در عین حال، ما در میان  کمت بشری، بلکهایمان شما نه بر ح  

ضر یا حکمرانان این علق به عصر حاپردازیم، اّما نه حکمتی که مت می  بالغان به بیان حکمت

  کنیم که در رازی نهان بود و الند، بلکه حکمت خدا را بیان میوکه محکوم به ز   عصر باشد

حکمرانان عصر   یک از خدا آن را پیش از آغاز زمان، برای جالل ما مقرر فرمود. اّما هیچ

بر   ند  جالل را اوخد حاضر این حکمت را درک نکردند، زیرا اگر آن را درک کرده بودند،

ندیده، هیچ گوشی نشنیده، و به   کردند. چنانکه آمده است: »آنچه را هیچ چشمی صلیب نمی 

هیا کرده است.« زیرا خدا آن را توسط  خود م   ای نرسیده، خدا برای دوستدارانهیچ اندیشه

 .کاودکه روْح همه چیز، حتی اعماق خدا را نیز می  روح  خود بر ما آشکار ساخته، چرا

 

 

دو قرار به   نی کرد، مرکل او را ب  دی بازد نی مشاوره از برل ی برا ۲۰۱۴در سال  نی چ ری نخست وز نگ،ی چا ک یکه ل ینگامه

،   نانکرد.  از جمله،  خریداریخودش    یخود نشان داد و برا   سته ی را به مهمان شا جاتی مغازه سبز شخوانی سوپرمارکت برد: او پ 

، با نخست وزیر چین   سوپرمارکت ن به کردند بود.  خانم مرکل با مراجعه ارزشم یلی خ  همین کار مرکلنمک.  ای  کی کارت تبر

است که در   یزی همان چ  قا  ی دق نی . و ادی بخش ژهی و یی را  آبرو ی عاد یکرده بود، بلکه  زندگ ری خود را تحق  ی  ادارهو نه  هماننه م

  یلی آن احساس انسان را خ غاتی باشند! کارشناسان تبل یاز حالت عاد تربه یخواهند کم  یم  رشت ی تضاد کامل با اکثر مردم است. ب 

با   یطرب  چی کنند  که ه یم غتبلی  ها را زی چ نی رو با هوش ت  نی رت  بای و ز نی ترهاست که آنها  ب  لی دل نی کنند. و به هم ی خوب درک م

سیدن به آن  نکنند برای ر انداز  پس  یپول گز  رند. و هر باشتر و با خوش ت  ، قوی تر یبامی خواهند ز ها انسانندارند.  یعاد یزندگ

را   سای کل دی . بادکن  رج خ   تاغی تبل ی را برا  یشتری د پول ب ی با  کلیسادارند.  سا ی انتظار را از کل نی از مردم اکنون هم ی اری بسف.  هد

  یداب صورت ن  چی ! و در هدی نشو دور یعاد  یزندگ مقاماز  ا  . اما لطفمی انجام ده ی کار نی چن  دی با لبته ما ببخشیم. ا ی بهتربروی ا

ص  ص  خ  ت  م   ک ی گفت که او  وانت  ی عالم کند.    مارا  لی رفت تا انج  یه سر تا سر جهان م! پولس ب می هاله ي نور را تظاهر کن 

گرفت   ی در دل مردم جا امی پ  نی بود. اما ا حی مس یسی ع بی او صل  یاصل امی نبود.   پ  غی تبل کی   هی او شب  امی بود. اما پ  سای کل غاتی تبل

  ند. و افت ی  دی است که مردم تعم لی دل نی مواجه بود. به هم یعاد انسان  یهای و سخت  هایو نگران  ی عاد یبا زندگ ب ی صل امی پ  رای ز

 کنند!  ینقاش بای ز نگبا ر را  انخودش مسئله هر  آن روزها مردم دوست داشتند یمشکل وجود داشت. حت  کی شدند. فقط  یحی مس

 

و  می کرد.   ل ی تخرا شعله نور خدا   ودخ  در بدنهر انسان هم این بود که  آنزمان یک روش اموزش دینی وجود داشت و  آندر 

و تحمل    یبا انجام اعمال خوب    که    ودندب  معتقد   سان ها دین برساند. و ان  آن به مقام باالی  یمذهب  با کار  ت نسوامی ت  کسیهر 

آما آن   می کردند.   رتظاهرا   معنوی زندگی  تنها  تنها خیال انسان بود. آنها رسند. ولی این می  روح   رنج های زیاد به نقطه باالی

دم و حوا در بهشت بودند  آزمانی که  آن بلکه از  یستن فقط مختص به قوم قرنتیان  .  رددا یک داستان طوالنی و قدیمی  تئوری

لباس های سفید مخصوص را به   آندا بشوید و شما می توانید همانند خ» که  کرد ء اغوا ارها آن   مار  آن. جایی که گرفته شده است 

عیسی هم ادامه   بکشاند. و این عمل تا زمان خود  مرگبود که توانست اولین انسان ها را به  نگ هایینیرو این ها  «تن بکنید.

شی یعنی  تو می توانی همه هستی را در اختیار داشته با»که   گفت    و به او  کردمی داشت مثل جایی که شیطان عیسی را امتحان 

از  و او این کار را با یهودیان زمان عیسی هم انجام داد. زیرا یهودیان  «  ا پرستش کنی .همه ثروت هستی ولی فقط تو باید من ر

ها بنا  آن حکمی برای و او باید با قدرت خودش یک حکومت و سرپناه م  د. رومیان را به دریاها بیانداز   ستند که می خوا   مسیح

 زمان زندگی می کردند.  آنها با این افکار در آن و    کند.

  زی چ  نی . در واقع، انیستجالب  گر ی د شانی برا یسی آن مصلوب ع امی . و سپس پ یرندگمی قرار  تفکر   نی ا ری تحت تأث  مه معاصران

خطرناک    اری راه بس کی  نی . و ااستذاب تر ج   اری بس انهی ! دنبال کردن اهداف آرمان گراکنندآن را پنهان  دی که با است یوحشتناک

کرد. و باالتر از همه،  می خود دور   هی همسا یازهای و ن  هی بلکه از همسا ح،ی از خود مس را انی ح ی مس نی نه تنها اول ر ی مس نی . ااست

مجبور شد دخالت کند. او مجبور شد مردم را  در آن زمان ماندند! پولس می روزمره خود تنها  یزهاای مردم در گناهان خود و در ن 

کرد و آنها را بر   یاستفاده م ونانی  لسوفانی از سخنان ف قا  ی خود دق ی: در سخنران شد رد وا  جا در این برگرداند. و پولس  ب ی به صل

  فنبود، بلکه مخصوصا  در  ضع  یقه الهر  رت خدا در ج  آمد  و »قد ی با ترس و لرز م زمای قدرت و کار ی کرد: به جا یمعکس 

 قدرتمندان بود!« 
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شما قرار دارد.   آناتوکه قدرت خدا در نیروهای ن  ت گفها می آن و به  کرد  شاره می ها ا آن پولس ولی در این میان به نکته مرکزی  

  وجود  فی همان نیرویی است که در میان افراد ضع دکه چیز اصلی که شما ها در باره جالل خدا باید ببینی می گفتند و او همچنین 

و    مردناجی ما می شود. و او در بدترین حالت . همین مسیح شتگذدر و بر روی صلیب  آمددنیا ه دارد. مسیحی که در آخوری ب 

ما می دانیم که بدترین  «؟کردی خدایا خدایا چرا من را ترک « : ندا کرد. و مسیح شد گذاشته  جادر بدترین حالت از طرف خداوند  

جدایی بود که می توانست رخ   است که خدا شخصی را ترک کند. اشعیا در کتاب خودش می نویسد که این عمل بدترین آنچیز 

و  .  است  خود خدا قرار داشت و این خودش یک تضاد بزرگزیرا در باالی این صلیب   سیدخدا اینگونه به ختم نر  کار   بدهد. ولی 

  آنما می توانیم این را بگوییم که باالترین شخصیت هستی و قدرتمندترین شخص در هستی و هدف اخر تمام انسان ها در باالی 

سان ها  ن ا آن. چیزی که است. این داستان بسیار ناراحت کننده شد گذاشته  ا جخدا ف طر و از  شدکوچک   عیسی  . قرار دارد  صلیب

تباه  ما را به اشنین چیز زیبایی نمی تواند باشد. داستان صلیب باید ما را ناراحت بکند و همچ برداشت می کنند از این داستان

و وقتی که    خیلی خوب درک می کنیم. از خداوند را     شدن جدا  یط اشرا ورد زیرا مآدرد می  ه ب ندازد. تصویر صلیب قلب ما را بی 

جات  قرار داریم می سنجیم ، می بینیم که خدا ما را در پایین ترین سطح از زندگی مان ن  آنما خودمان را با این زندگی که در  

ما در بدترین حالت    . وقتی کهه است داد همه این ها را صلیب عیسی به ما نشان   و  مدآواهد خواهد داد. و خدا به کمک ما خ

وقتی که ما در کار ، رابطه های زناشویی و مشکالتمان در اخر راه هستیم  زندگی مان قرار داریم ناجی ما ، ما را ترک نمی کند. 

زندگی   کناراو سرافکنده نخواهد شد. او با میل فراوان در فتیم ا می  گناه ه ، باز هم او در کنار ما ایستاده است. و وقتی که ما ب 

ما قرار دارد جایی که بدون هیچ نیرویی هستیم. ما در عیسی ، خدا و کمک او را تجربه می کنیم. و همچنین محبت بی   عادی

ما به او ایمان بیاوریم و از   د تاافرست پایان او را تجربه می کنیم. خدا انقدر ما را دوست دارد که تنها پسر خودش را برای ما  

  ر روتمان و یا با زیبایی و هر چیز دیگث را با قدرتمان و یا جات عیسی ن نیست که امروزه این  الزم.  طریق او نجات پیدا کنیم.

بسنیجم. در انجا معلوم می شود که ما چقدر   بسنجیم. و همه اینها ارزشی ندارند و ما فقط می توانیم خودمان را در ترازوی صلیب

خدا داریم. و تمام   نزدینده روشنی را در آجا ما می توانیم ببینیم که چه آن حتی اگر ما از خدا دور بشویم. و در ارزش هستیم  با

نده شده اید تا شما را به  اشتباهات و گناهان مان را می توانیم به خدا بسپاریم. و خدا می گوید که بیایید شماهایی که خسته و درما 

است.  قعیت دارد؟ بله در نزد عیسی همه چیز امکان پذیر است زیرا علم او از علم انسان ها باالتر راه راست برگردانم. ایا این وا

             آمین.   می گیرد.  آغوش در   را مازندگی عادی ش ه همین گون و عیسی 


