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زیرا نوشته  19 .یابیم قدرت خداستشوند جهالت است، اّما برای ما که نجات می زیرا پیام صلیب برای آنان که هالک می 

  «.را باطل خواهم گردانید  و فهم فهیمان کیمان را نابود خواهم ساختکمت  ح  ح  » :شده است 

کمت دنیا را جهالت نگردانیده کجاست؟ مگر خدا ح   گر  این عصرباحثهبراستی، حکیم کجاست؟ عال م  دین کجاست؟ م  20

دید که از   صلحتزیرا از آنجا که بنا بر حکمت  خدا، دنیا نتوانست از طریق حکمْت خدا را بشناسد، خدا چنان م  21است؟ 

اند و یونانیان در پی  زیرا یهودیان خواستار آیت22 .آورند، نجات بخشدراه جهالت  موعظه، کسانی را که ایمان می

اّما 24کنیم که یهودیان را سنگ لغزش است و غیریهودیان را جهالت، ولی ما مسیح مصلوب را وعظ می23حکمت، 

زیرا جهالت  خدا از حکمت  انسان 25 . قدرت خدا و حکمت خداست فراخواندگان را، چه یهودی و چه یونانی، مسیحْ 

 .تر و ناتوانی  خدا از قدرت  انسان تواناتر استحکیمانه
 

   

خدا  بشارت دهد.  پشت  او جمعیتی بزرگ بود   پادشاه پیامرفت تا به لطف  و   می در  زمان قدیم ، عیسی  شهر به شهر

  کنیم.    را دنبال  عیسی  . ما می خواهیم  استشتن در راه عیسی اموضوع این یکشنبه ما ، پا گذکرد. می  پیرویکه او را 

منظور من این نیست که ما  نیاز به یک کفش مخصوص دارد.   کسی که قصد دنبال کردن عیسی را دارد به احتمال زیاد 

اید یک جفت صندل از قرن اول بخریم تا مسیحی واقعی باشیم. در عوض ، ما به  شخصیت و ماهیت عیسی احتیاج ب

نیز به همین گونه   خودمان  مسیحانزندگی ما به یک کفش مخصوص نیاز هست در زندگی   همانطوری که در  داریم. 

      بنامناسکفش های قدر کردن عیسی کفش مناسب نیاز داریم.  همه شما می دانید  چ  روییپو به این دلیل برای  است

د. آنگاه  گم می  ندوبپا ومسابقات ار در لهمید کننده هستند! . به عنوان مثال تصور کنید که بازیکنان فوتبال با کفش با اا ن

کامالً گم خواهد شد. و همانطور که کفش در ورزش یا کند. او نیز  شوند. یا تصور کنید یک بالرین با کفش فوتبال رقص 

است که اغلب پیروان عیسی   خیلی قابل تعجب . ، ابزارهایی   برای پیروی کردن عیسی   نیز مهم هستند  هستندمهم  هبال

صحبت      از این نوع کفش ها  پیروی کنند. پولس در اول قرنتیانعیسی کفش های نامناسب از    با    دوست دارند همیشه

آنها    استفاده می کردند.  انسان از ذهن زمان قرنتیانی وجود داشتند که برای پیروی کردن از عیسی آن  کرده است. در

و   یجفت کفش واقع کیمانند  یانسان دخر  زمان ، آن  در انیقرنت یبراخدا را درک کنند.  قصد داشتند با این علم انسانی 

بهتر از  یزیرا درک کنند و فکر کردند که چ  ا یخرد همه رمز و راز دن نیخواستند با ا یمآنها   نیمناسب بود. بنابرا



  میتوان ی . ما ممیانجام دهآن  با  یادیز یکارها  میتوان یاست. ما م یخوب زیدر واقع چ  یانسان علمد وجود ندارد. خر  

کردن   یرویپ ی. براست ین مناسب  یسیکردن ع یرویپ  ی. اما خرد برامیرا محاسبه کن ییزها ی چ  ا ی میاختراع کن ییزها یچ 

  انی مانند قرنت یاست که  افراد نیمشکل ا.    فوتبال است کنیباز کی یبرا هبال یکفش ها  مثل ی، خرد انسان   یسیع

 لفوتبا نیلرا ب  و مثل   دهند  ی، ادامه ممی کنندکامال اشتباه  یوقت ی.    حتستندین هاشتبا  در وقت  چیاعتقاد داشتند که ه

در اشتباه   انی قرنت مانند ا یآ میو از خودمان بپرس میمتوقف شو نجا یدر ا یلحظه ا دیکنم ما با   یکنند.  فکر م یم بازی 

که   خته باشیما را برای خود س ییممکن است که ما خدا م؟یذهن خودمان را باالتر از خدا قرار ده  است ممکن  ایا  م؟یهست

  هیما را توج  یکارها    دیبا  شهی ، خدا هم میکن یکه م یدر برابر دشمنان ماست. هر کار شه یدر کنار ما است و هم شه یهم

کند که ما انسان ها خدا   یم دییکند. کتاب مقدس تأ  یتبرئه مشه کارمان را یخدا هم م،یکن چقدر اشتباه   ستیکند. مهم ن

که    تیواقع نی. امیریگ ی، بلکه او را کامالً اشتباه م میخدا را درک کن میتوان ی. ما نه تنها نممی. ذهن خدا را هم ندارمیستین

که همه کارها را درست انجام  میفکر کن راگ یحت ، کند یاساساً ذهن را از درک خدا ناتوان م م یهمه ما  گناهکار هست

خداوند   د یگو ی! پولس ممیکفش ها را کنار بگذار نیا دیاست و  و ما با  یکفش نادرست یعقل انسان لیدل نی. به امیدهب

 اشتباه است!  یرا با ذهن خود    بفهمد در جا   یسیخواهد ع یکه م یهرکس نیدرک انسان را خراب کرده است! بنابرا

 

   

. بعضی ها با همین روش اعمال دنکن انتخاب  را انسانی  قدرت می کنند  عی بعضی سجایی که دیگر عقل نتواند عمل بکند 

می تواند با ابزارهایی که  آدم   . یک بازی کامپیوتری وجود دارد که خود تالش می کنند نشان دادنبرای برترقدرت 

می تواند بر تمام دنیا غلبه کند و پیروز  آدم  امتحان کند. در این بازی  دارد قدرتمند بشود و توان خودش را  دردست

و یا در   کند  نابود   گردد. او می تواند در این بازی به یک قوم یا شهری رحم و بخشایش کند و یک شهر دیگر را 

جهان    این بازی کنترل همه چیز و همه   دهننک بالیای طبیعی قرار دهد. مسئله تکان دهنده اینجاست که بازی ضمعر  

افرادی   تصمیم بگیرد. هر چیزی که دوست دارد  ایدر هر لحظه برمی تواند  دهنبازیکن آن  دارد.در دست  را کوچک 

بعضی ها هم    .  کنند   کنترل گی کوچک خودشان را دزن ه اندانستتواحتمال زیاد  ن بهاین بازی شرکت می کنند  که در

زمان خیلی  نآایمان را می توان همانند این بازی به راحتی متوجه شد. بعد از اینکه عیسی در  ی قوله فکر می کنند که م  

از انسان ها را شفا داده بود و یا معجزات زیادی انجام داده بود و یا قدرت و دانایی اش را به همه نشان داده بود بازهم  

انسان ها از او می خواستند که   آنمدند و به او می گفتند: ای عیسی به ما یک نشانه از خدا بده. آافرادی به پیش او می 

         تا کردند می  مدرک را جستجو  ا آنه وجود خدا را برای خودشان قابل فهم کنند. آنها می خواستند  و  .  کندرا ثابت   ایمان 

  یقدرت نیچن م یتسل دیهمه با . می شودتسلیم خدا  کسی که همین مدرک را می بیند   رها کنند.  پشت سرها را سوال ی  همه 

با  نکهیجز ا میندار ی، ما چاره ا عتیبرابر قدرت بر جهان و طبوجود ندارد. در در مورد خدا  یسوال  چیه گریدو شوند. 

  یما نمندارد.  مدرک تیاج به ح ا مانی. استین مانیاست و ا میکار تسل نی. اما امیقدرت دارد موافقت کن عتیکه بر طب یکس

. قبل از یگرید زیو نه از چ  ینه. نه از  شواهد علم ا یکه خدا وجود دارد  م یثابت کن میتوان ی! ما هم نممینیبب راخدا  میتوان

کار   نی: منظور خدا از امیبارها و بارها بپرس دیبرود ، ما با  شیاشتباه پ ی که به نحو ی، قبل از هر کار یهر جنگ

  یبارها افراد. بارها و میمان یم یباق  نجا یوجود ما بدون پاسخ در ا نیاکند؟ و با  یما کجا کار م یا یو خدا در دن ست؟یچ 

خدا از کردن  ء استفادهسوکرده اند با  ی خدا بگذارند. بارها و بارها مردم سع یکردند خود را در جا  یم یبودند که سع

  یرام گذا ن با  ها  وجود دارد که انسان یجهان رد خون وحشتناک خیکنترل کنند. متأسفانه در تار ا ی یرا دستکار گرانید

 . میبه خدا برسنمی توانیم  نگونه یجفت کفش اشتباه است. ا کیفقط  نی. استی قدرت مناسب نند.  نه ، ه اخدا انجام داد

 

  بیصل یبر رو زینشان داد که درک ما ن یریفروتن کرد ، به طرز چشمگ بیصل یخود را بر رو یسیکه ع  یو هنگام

دهد   یتواند با درک خود درک کند که خداوند متعال به خود اجازه م یم یگذشته ، چه کس نیشکست خورده است. از ا

رها  بیآن صل قیاز طررا مردم ی خواهد همه   یتواند درک کند که خدا م یم یان مصلوب شود؟ و چه کسمتوسط مرد

توان  یرا نم بی، صل زیما است؟ جماعت عز یبزرگ عشق خدا نشانه ی بیتواند درک کند که صل یم  یچه کس  کند.  

 مانیشود. و هر که با ا  کینزد بیتواند با تعجب به صل یم مانیدرک کرد. فقط ا یگرید له یوس چیبا عقل ، با قدرت و ه

را بداند. ممکن است که من بتوانم   بیاز صل ریغ یزیخواهد چ  ی : که او نمدیگو  یک شود ، مانند پولس مینزد بیبه صل

من خاستگاه  مانیکه او به ما داده است. اساساً ، ا یعتیو طب یزندگ قیعنوان مثال از طر. به نمیخدا را در جهان بب یردپا 

 شود. می  دایپ  ی سیندارد ، بلکه فقط در مصلوب شدن ع عت یو سرچشمه در طب

   

   

ما   به این روش. و کردو خودش را برای ما قربانی  کردشکار آرا در اخرین لحظه به ما  خدادر صلیب ، عیسی محبت 

نخواهد   هکفش های مناسب را برای پیروی کردن از عیسی پیدا می کنیم. عقل و قدرت ما انسان ها به ما کمکی در این را

به   کرد و ما را جا می گذارد. ولی صلیب عیسی به قلب ما به راحتی راه پیدا می کند. بطوری که ما به خودی خود میل

پیروی کردن از عیسی پیدا می کنیم. حاال چرا اینگونه است؟ بخاطر اینکه عیسی ما را دوست دارد و او این موضوع را  

هم این کار را انجام می دهیم. در پرتو   و به همین سبب ما کامال و به طور واضح برروی صلیب به همه نشان داده است.  



ای انجام داده و مشکالتم را در گوشه ای کنار بزنم. و همچنین من می توانم در صلیب به  ه صلیب من می توانم تمام گناه

 یر کرده است. خ این ایمان داشته باشم که عیسی قلب من را تس

                     امین  

 


