
 معبد خدا عیسی است 

 ۴۸ـ  ۴۱،  ۱۹لوقا 

عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور 

و گفت: »ای كاش امروز 42دیده شد، گریه کرد 

شناختی. اّما نه، سرچشمٔه صلح و سالمتی را می

و زمانی خواهد آمد 43این از چشمان تو پنهان است 

كرد و به   كه دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند

دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف  

و تو و ساكنانت را در 44محاصره خواهند كرد 

میان دیوارهایت به خاک خواهند كوبید و در تو، 

سنگی را روی سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، 

بزرگ شد   بعد از آن عیسی وارد معبد45 «.چون تو زمانی را که خدا برای نجات تو آمد، درک نكردی

فرماید: 'خانٔه من نمازخانه خواهد كتاب خدا می»46 :و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت

داد و سران روزه عیسی در معبد بزرگ تعلیم میهمه 47 «.ایدبود،' اّما شما آن را كمینگاه دزدان ساخته

اّما دیدند كه كاری از 48برند كردند كه با كمک رهبران شهر او را از بین بكاهنان و علما سعی می

 .دادندآید چون همٔه مردم با عالقٔه زیاد به سخنان او گوش می دستشان برنمی

 

 

خواندند:  یبزرگ آغاز شده بود. بچه ها آواز م یمهمان کیبا  میبه اورشل یسیدر واقع ، ورود ع

.!" آنها هم شاخ و برگ درختان را دیآیبه نام خداوند م که ی"خدا را سپاس باد! مبارک باد آن کس

را در  زیشدند و معبد شگفت انگ میبه اورشل کتریآنها   نزد ی. اما وقتدندیگسترانیراه او م یجلو دهیبر

 هیتلخ گر ادیبا فر یسی. از آنجا که ناگهان عندتمام بود یمهمان ی، ناگهان حال و هوا دندید نمقابل شا

که چه در شهر باشد  هدیفهم یممکن است که او به طور ناگهان ایآ ست؟یچ یسیع هیکرد. اساس گر یم

شهر  دوباره و  نیدر ا  یفان ضرباتقتل ها و  دید که  پیامبرینگاه  ایآ ایاتفاق خواهد افتاد؟   میاورشل

لوقا شرح داده شده است: کل شهر متوجه نشده بود   لیدر انج حیمس هیگر لیدل دوباره  خواهد دادند؟

داند که کل شهر مملو از  یبوده است م میکه در اورشل یاست! هرکس دیمف آرامش یبرا یزیچه چ

دعا  نجایبود. مردم از سراسر جهان آمدند تا ا نیهم چن یسیدعا است. در زمان ع یهامراسمنماز و 

شناسند.  ینم تیرا به رسم شخص نیمردم مهمتری کارها آن . اما با همه کنند یقربان نجایو در ا کنند

 حیمس یسیاگر به خدا دعا کنند. و چون آنها خدا را نشناختند ، پسرش ، ع یآنها خدا را نشناختند ، حت

 یشاعر فارسحافظ  کرد! یم هیقلبش احساس تلخ دشت. و او گر  قدر عم یسیع نیرا نشناختند. و ا

را فقط  ی، راحت دشو کیتار تینها یبگر احتی عشق است ،  ریکه وارد مس ی: "کسسدینو یمزبان 

به از بهشت  حیمس یسیع ریعشق بود. مس ریمس نیدر راه ا یسی" عندک  یدر مرگ  تجربه م

است که  لیدل نیعشق. به هم ریجز مس ستین یزی، چ بیصل یو سرانجام  به مرگ بر رو میاورشل

امروز  یسیکرد. حال اگر ع یم هیگر میشهر اورشل یقوم خود و برا یبرا دیرنج بکشد. او با دیبااو 

زمان در  نیهم هیاو شب اینگاه كند ، چگونه خواهد بود؟ آ رانیا ایبه ما برگردد و مثاًل به آلمان 

مهم هستند.  اآنه یبرازیادی  یزهایچ نکرده اند.  رییدم در هر زمان تغخواهد کرد؟ مر هی, گرمیاورشل

به  یسیشود اگر ع یچگونه م. خدا را بشنوند یعنی ، شخص  نیمهمترصدای خواهند که  یاما آنها نم

خواهد  دایرا پ یادیز یزهایچ نیاو همچن ایدر مقابل شما   و من را در نظر داشت؟ آ  کل شهر یجا

ما پر از انواع آرزوها و اهداف  یزندگ عیزنده نباشد؟ چقدر سر یکرد  که منطبق بر اعتقاد به خدا

وجود ندارند؟ ممکن   یکردن و نگران کاراز حد  شیب اینماند. آ یخدا باق یبرا ییخواهد شد تا جا

فراموش کرده ام در همه کارها با خدا صحبت کنم؟  دیشا ایسرد شود؟  گانیاست عشق نسبت به همسا



 یهرگز نم نیو بنابرا می. ما با خدا در تضاد کامل هستمیاستراحت کن میتوان یاست ، ما نم نیاگر چن

. از آنجا که او عشق ندازدیندارد مردم را به اختالف  ب لیمات یسیع .میصلح را درک کن یمعنا میتوان

رود. آنچه در آنجا در  یشهر م نیبه معبد ا ماً یدهد و مستق یادامه م میراه خود به اورشل بااست ، او 

کرده بود ، ناگهان  هیکه تازه بر سر قوم خود گر یسیاست. ع رمعمولیغ اریافتد بس یمعبد اتفاق م

کرد. و  یگان را اخراج مفروشنددالالن و  یسیکند. ع یم یشود و معبد را کامالً پاکساز یم یعصبان

کرد.  یم سیکه هر روز در معبد تدر دیرا شن یسیع یتوان صدا یبازار ، فقط م یادهایفر یبه جا

و  ردک یبود. او معبد را مرتب م دهیرس انیکار به پا نیبا ا یسیتصور کند که کار ع یممکن است کس

باشد.   ریامکان پذ میدوباره در اورشل دیصلح با نی. بنابراتدریس می کردروزانه کالم خدا را در معبد 

در جای که  روشن می شود که این موضوع برای ما چه پیامی دارد. انجیل برای ما در      درست؟

را خراب کند و در سه روز دوباره از نو بنا کند او  عیسی می فرماید که او می تواند عبادتگاه

طوری که با عهد عتیق در ارتباط تنگاتنگ بود با اوهمان عبادتگاه را در واقع به خود نصبت می دهد.

مسیح در واقع همان شخصی بود که پیامبران عهد  عیسی عبادتگاه خداوند در ارتباط تنگاتنگ است.

ل خداوند را در عبادتگاه خدا او قدرت و جال را داشتند و از او انتظار داشتند که اوعتیق آرزوی آمدن 

به همین دلیل کشته شد و در روز  زیرا او همان عبادتگاه خداوند است!مسیح  به روشنی نشان دهد.

همین دلیل و طرح  می فرماید به(  ۱۰،  ۱۰)   عبرانیان سوم رستاخیز کرد و بر مرگ غلبه کرد.

کاری که در  مسیح با جدید او مسیح یکبار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید.

که  نیست یدر آینده دیگر عبادتگاه جای جام داد می خواست زندگی جدید را به ما عطا کند.عبادتگاه ان

زمانی که  گوسفندان قربانی شوند بلکه عبادتگاه جای است که مسیح در آنجا حضور داشته باشد.

داد که او با این کار نشان  کاران را از عبادتگاه دور کرد آنجا ماند و به مردم تعلیم داد. کاسب عیسی

قربانی ها دیگر به خاطر عمل  .ه باشدداشت می خواهد چه درحال چه در آینده چه برنامه ای برای ما 

که سرور ما عیسی وجود دارد عبادتگاه ماست نه جای  ودیگر آنجا زنده ماندند! عیسی قربانی نشدند و

حضور دارد محبوب  یسیکه خدا در ع دهیا نیدر زمان مدرن ، ا  شود. که به دست انسان ها ساخته

 ادی یشرمندگبا  یداب  زین مانیسل ایرسد که خدا همه جا است! و آ یمدرن م ننظر انسا.  در  ستین

توانند خدا را درک کنند؟ خدا به عنوان خالق جهان ، از  یآسمان نم یهاکه همه بهشت  ردیبگ

آن را با افکار  میتوان ینهان شده است. ما نماز چشم ما پ زیخدا ن نیبرتر است. ا اریما بس یانسانها

از  یمتفاوت از ما انسانها است. برخ اریو بس بزرگ. او فوق العاده میآن را درک نکن  میخود بفهم

 یاگر خدا رایکه او قرار دارد ترک کنند. ز ییبزرگ را در همان جا یخدا نیخواهند ا یمردم م

دهد. اما اگر  ینم تیاو به من اهم نیتوانم او را درک کنم ، و بنابرا یاست ، من نم یبزرگ و عال

 یدوست داشته باشد ، پس نمما را شود؟ اگر خدا  یبزرگ ما را دوست داشته باشد چه م یخدا نیا

 یادیز یاو قبالً اشکها  .میفهم یتواند تحمل کند که ما او را نم ینم نیجدا شود. او همچن ماتواند از

را  یباور نکردنکاری ، او  انیفرستاده است. در پا زیرا ن یادیز امبرانیاست و پ ختهیمردم ر برای

 میکارها را انجام داده است تا ما بتوان نیشده بود. او تمام ا لیانجام داد. او مانند من و تو به انسان تبد

. از میصلح برقرار کن میتواناو ب قیکرد تا ما از طر راکار  نی. او امیدوباره به او تعلق داشته باش

بود. و  میكاماًل در او خواه دیقول داد كه با تعم یسیع نیشده بود. ا لیتبد زی، همه چ یسیع قیطر

که بتوانم  ستین ییدانم جا یدهد ، م یبدن و خون خود را در شام اخر به من م یسیکه ع یهنگام

 نی، او همچن نیکرد. بنابرا هیگر لیدل نیعشق دارد. به هم یسیعشوم.   کیبه خدا نزد نقدریا

او راه  لیدل نیعشق دارد. به هم یسیکنند. ع ینم دایمردم راه خدا را پ د، یکه د یشد زمان یعصبان

شود.  یروشن م نهای، همه ا یسیع یزندگ یروزها نی! در آخرابدی یخود را به سمت شما و من م

با  شتریب یول ,پر از اشک یقع با چشمانامو یکند. بعض یم یما زندگ نیبو در  دیآ یخدا نزد ما م

خواهم او را رد  یاحساس را دارم که م نی. در خود من ادخواهد که درکنارما باش یپاک م یآرزو



را  نیتوانم ا یم  باز  یو دستها او در چشمان ی. ولیی است خدا  هستم که یزیکنم و بر ضد هر چ

 نیآم ردیتواند از من بگ ینم یرا کس نیکرده ام.  وا دایبفهمم که من نجات پ

 

 

 


