
Sermon, 7th March 2021 – Cerys  

 

 واناتیح که دید را یافراد و رفت معبد به یسیع که می خوانیم وحنای لیانج در

 ،راند رونیب معبد از را واناتیح او ،کردند یم تبادل پول و فروختند یمرا 

 مردم. ختیر هم بهآنجا را  او .ختیر نیزم یرو را هاپول و برگرداند را زهایم

 در کنار خدا که یمکان بود یمهم مردم جای یبرا مکان نیا .شدند شوکه معبد در

 یم یفروش وانیح بودند که یافرادالبته در این مکان و. حضور داشت مردم

 .شد یم جا به جا پول و کردند

 کرد؟ یکار نیچن یسیع چرا اما 

.  بکشد چالش به را آنها خرد خواست یم او .کند شوکه را آنها خواست یم یسیع 

 شده نوشته: "گفت انیقرنت به خود نامه در ما شخوان نیاول در وسپل که همانطور

 خواهم یخنث را افراد صیتشخ و ،برد خواهم نیب از را خردمندان خرد من :است

از علوم  و ما خیتار از نیا ،میهست قائل ارزش یخردمند یبرا انسانها ما ".کرد

 و جهان تا کند کمک ما به تواند یم میریگ یم ادی ما آنچه و شود یم یناش پایه

 نکرده کامل را ما یزندگ و یجهان خرد موضوع نیا اما میکن بهتر را خود ندهیآ

 است واضح کامالا ما  امروزه جهان درو این  است نشده خالص شر از رایز است

 به یگرسنگ و فقر در هنوز مردم و دارد وجود یقحط و جنگ هنوز .مینیب یم و

 درست را زیچ همهنتوانسته ایم  ما باال و دانش خرد دوجو با یحت.  برند یم سر

 اوقات یگاه و ستین کامل ما خرد.  کنیم یریجلوگ بد اتفاقات ازهمچنین  و کنیم

  برای رفع آن وجود دارد.  یمشکالت

خوانش در و. نامد یم احمقانه را خرد آن پولس ،انیقرنت اول از ما شخوان در 

 خرد تا آمد یسیع که دهد یم نشان ما به معبد در یسیع داستان ،وحنای انجیل

 چالش به بازار کی به معبد تبدیل فکر او ،بکشد چالش به را ما احمقانه یانسان

 یزندگ قومش انیم در خدا که بود یمکان نیا .است نبوده آن یبرا که رایز ،دیکش

چگونه می  ،بود شده لیتبد بازار کی به چون اماجلوه ای از او بود  و کرد یم

 احمقانه یانسان خرد به شتریب آنها نیبنابراتوانست جایگاهی از تجلی وی باشد. 

 تا آمدمسیح  یسیع ،گفتم که همانطور. مکاشفه قیطر از نه ،کردند اعتماد خود



 را خدا آن قیطر از میتوان ینم ما رایز ،بکشد چالش به را ما یانسان و عقل خرد

 .میبشناس را او میتوان یم یوح با فقط بلکه ،میبشناس

 ،میشو یپرت حواس از پر و نامرتب ،شلوغ ،معبد بازارما همچون  اگر اما 

 .شویم ،که در مقابل ما آشکار استمتوجه حضور خدا  میتوان یم چگونه

زندگی پس  ،مرگ ،یزندگ در مسیح آشکار کند در را خود تا گرفت میتصم خدا

 برای جهان و مردم آن فدا را خودهمانگونه که او  یسیع به وستنیپ و از مرگ

 یم یوقت ،کند یم ییشگویپ لیانج خوانش در و کند یم اشاره نیا به یسیع. کرد

 در او ."دارم یم برپا را آن روز سه ظرف من و کن خراب را معبد: "دیگو

 به سال شش و چهل معبد آن ساخت. کرد ینم صحبت میاورشل یواقع معبد مورد

 را جمله نیا یوقت معبد مردم که ستین تعجب یجا نیبنابرا ،بود دهیانجام طول

 خود امیق و مرگ مورد در واقع در یسیع. است وانهید او کردند فکر کرد انیب

 . کرد یم صحبت

: است یواقع معبد او" ،دیگو یم ،تیرا تام که همانطور ،که آنست امر نیا لیدل

 سکونت یبرا را آنجا خدا جالل که است یمکان ،است شده ساخته گوشت از که

 معبد به او بدن که بود نیا کرد یم ییشگویپ حیمس آنچه." است دهیبرگز خود

 به خدا با مالقات یبرا توانند یم مردم که یدیجد مکان ،شد خواهد لیتبد دیجد

 یبرا یمعبد زین ما بدن که نوشت انیقرنت در خود نامه در پولس بعداا .  ندیایب آنجا

 .است القدس روححضور

 یم چگونه و میکن مالقات حیمس یسیع بدن در را خدا میتوان یم چگونه نیبنابرا 

 م؟یشو لیتبد القدس روح ی برای حضورمعابد به میتوان

 دیبا ما ،حیمس سطتو صرافان و واناتیح از میاورشل معبد كردن پاك دقیقا همانند 

 و مکان خدا به دیبا ما. میكن پاك خود احمقانه یانسان خرد ازفضا را  ،یزندگ در

 یبرا را خود یسیع شدن زنده و مرگ قیطر از ،حیمس قیطر از تا میده زمان

 رابطه وارد گناهان آمرزش و توبه با وببینیم  را خدا میبتوان تا کند آشکار ما

 را نشانه هایی که میشو وسوسه دینبا ما. میباش مراقب دیبا اما شویم او با یدیجد

و  عالئم درخواست.  میباشخود  قدرت حفظ یبرا خداوند خرد دنبال به ای میبخواه

 را اودرواقع  ،کند ثابت ما به را خودش میبخواه خدا از که است نیا نشانه ها

 ییها معجزه یسیع اگرچه. کنیمخودمان  روش به ها حلقه از پرش به وادار



 او از معبد در یوقت اما ،بود ما به خدا عشق و قدرت از ییها نشانه که داشت

.  بود رازگونه و زانیگر او"  ؟یده نشان ما به یتوان یم نشانه ای چه" دندیپرس

 احمقانه خرد رایز دهد انجام ما روش به را کارها که میبخواه خدا از دینبا ما

. میستین خدا ما ،نیهمچن. کند جادیا یمشکالت تواند یم و ستین کامل ما یانسان

 .است نبوده به صالح ما حوا و آدم داستان مانند خدا حکمت یجستجو

 

 ،وسوسه برابر در مقاومت زمان نیا در ،بزرگ روزه زمان نیا در ،نیبنابرا

 دنبال به ای دهد نشان ما به ییها نشانه میبخواه خدا از که میشو وسوسه دینبا

 را خودش خدا تا را ایجاد کنیم ییفضا خود یزندگ در دیبا بلکه ،یمباش خدا حکمت

 در او امیق و مرگ زمان تا یسیع داستانبا  و در طی این مسیر دهد نشان ما به

 مصلوب.  شویمهمراه  بعد های ماه در او عروج تا آن از فراتر یحت و ،پاک دیع

 به ما نجات یبرا ما ناکارآمد یانسان خرد یجا به خدا که است یزیچ همان شدن

 یرو بر حیمس مرگ که همانطور خداست حکمت و قدرت نیا رایز ،است داده ما

 و حد ما به خدا عشق که دیگو یم یگرید زیچ هر از شیب وضوح به بیصل

 .ندارد یمرز

 

 نیآم 


