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Utter Foolishness (Farsi) 

 
 

(1حماقت مطلق)  
و 12-5:1مت  -  2023ژانویه  29توسط شریل ویلیامز،  Footscray موعظه شده در کلیسای باپتیست (   ! Cor 
1:18-31( 
 .صلیب  
  
 .نماد ایمان ما، مرکزی در درک ما از اینکه خدا کیست، عیسی کیست و ما که هستیم 
  
 .به گفته پولس صلیب برای غیر ایمانداران حماقت است 
یونانیان برای خرد و عقالنیت ارزش قائل بودند، بنابراین به جای خدای موعظه مسیح مصلوب شده حماقت بود.     
 مصلوب، انتظار داشتند که خداوند فردی قدرتمند از نظر سیاسی، دنیادار و ثروتمند را برای رهبری مردم

اوالً مصلوب شدن یک نفرین بود و ثانیاً مسیح یک ح مصلوب شده نیز برای یهودیان معنی نداشت.  مسی بفرستد.    
مسیح مصلوب شده مزخرف بود رنج بود. خدمتکار بی . 

خدایی که برای فروتنی، ایجاد صلح و آرزوی برکت یافتن خطبه در کوه با چنین برداشت هایی سازگار است.     
بود، برای کسانی که برای شنیدن موعظه عیسی گرد آمده بودند، پوچ به نظر می  افراد کم اقبال ارزش قائل   

تصویری که عیسی ترسیم کرد مربوط به یک پادشاهی وارونه بود، پادشاهی که در آن کسانی که از نظر  رسید.   
موجود وقتی کنم که وضعیت مذهبیمن گمان می رسند، کسانی هستند که برکت دارند. اهمیت به نظر میجهان بی  

تر شدند، اما مردم عادی، فقیر، گرسنه، مشکوک، بیرونی آن روز کمی صافدادند وحشت زده میگوش می  
این قطعه برای من بازتابی از آهنگ مری دارد که درست قبل از کریسمس خواندیم، تصویری از ایستادند. می  

 .دنیایی که روی سرش چرخیده است
  
زنی که هم به خدا  از اجداد ما در ایمان توسط دیگران به عنوان احمق دیده می شدند.  حتی قبل از عیسی، بسیاری   
 خندید و هم جسارت داشت که باور کند در دوران پیری مورد رحمت خدا قرار می گیرد و فرزندی به او می

حال خانواده و حیوانات مردی که در حالی شروع به ساختن قایق کرد که هیچ نشانی از باران نداشتند و با این دهد.   
مؤمنی که آماده پیروی از خدا بود، جز اینکه نمی خواست به جایی که او را صدا می زدند، برود، پس را نجات داد.    

مردی که با بوته ای در حال سوختن صحبت می گریزد، در شکم نهنگ و به جایی می رسد که از آن می گریخت.    
سپس یک پسر چوپان جوان که تنها با یک  ه تحویل می دهد تا با آن زندگی کنند. می کند و سپس ده قانون را به جامع  

 .تیرکمانک، غول یک مرد را می گیرد و برنده می شود و پادشاه می شود
او به پیروان خود گفت عیسی نه تنها فهرست دیوانه را برای مردم ترسیم کرد، بلکه ادامه داد و آن را زندگی کرد.    

او با زنی سامری با  د را دوست داشته باشند، مانند کودکان ایمان بیاورند، صلیب خود را بردارید. که دشمنان خو  
دهد پاهایش را با موهایششود، به زن دیگری اجازه میگذشته شطرنجی در کنار چاه وارد گفتگوی الهیاتی می  

خواهد که همه چیزهایاز افراد ثروتمند میخواند،  ای از ماهیگیران تنومند را به پیروان خود فرا میبشوید، دسته  
گوید خداوند مانند پدری است که از فرزند سرگردانی که نیمی از داراییگوید و میها را میدارایی خود را ببخشند.   

کندخود را با برپایی مهمانی به هدر داده، پذیرایی می . 
  
روی آب راه بروند تا تمرکز خود را از دست بدهند و سعی کردند  -و پیروان او به زندگی دیوانگی ادامه دادند    

منکری که عیسی او را می خیانتکاری که هنوز عیسی او را دوست دارد.  شروع به غرق شدن کنند.    
شکاکی که عیسی سواالتش را جدی گرفته است  بخشد.  . 
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د دارم که یک بار با یک گروه مسیحی به یا و ما دوستان نیز فراخوانده شده ایم که چنین حماقتی را زندگی کنیم.    
 برخورد کردم که از خود به عنوان کشتی احمق ها یاد می کردند، شاید این همان چیزی است که کلیسا نامیده می
 .شود
  
 .این نعمت ها یا سعادت ها نیز دستور کار ماست و در دنیای ما حماقت مطلق به نظر می رسد 
  
درک می کنید. اجازه دهید من نوعی از کار مجدد آنها را با  2023را در سال   من تعجب می کنم که چگونه آنها    

کمک کند 2023شما به اشتراک بگذارم که ممکن است به درک آنها در سال  . 
 .خوشبخت افراد فروتن هستند، آنها در بهترین دنیای ممکن زندگی خواهند کرد 
روبرو خواهند شدخوشبختان سوگوارند، آنها با قدرت با آینده   . 
 .خوش شانس کسانی هستند که خشونت ندارند، آنها بر زمین حکومت خواهند کرد 
 .خوش شانس کسانی هستند که اشتیاقشان به عدالت است، عدالت خواهند گرفت 
 .خوشبختان دلسوز هستند، آنها شفقت خواهند یافت 
ها به راه عیسی متعهد خواهند بودخوشبختان کسانی هستند که از نظر قلبی تقسیم نمی شوند، آن  . 
 .خوشبختان صلح جو هستند، آنها بشریت را خواهند بخشید و آشتی خواهند داد 
 خوش شانس کسانی هستند که در خطر زندگی کردن به روش عیسی هستند، آنها از ترس پیروی از او رهایی  
 .خواهند یافت
 
    

  
اما این صرفاً به این دلیل نیست که خدایی که ما از آن ظاهر غیرممکن است.  بله، حماقت مطلق در چشم جهان، به   

ایمکنیم، خدای عشق است و ما نیز به همین طریق به عشق ورزیدن و عمل کردن دعوت شدهپیروی می . 
  
ها به پایان برسم، که به عنواناجازه دهید با این موهبت   «Beatitudes for the Weird» بازسازی 

امیدوارم شما خود را جایی در لیست پیدا کنید اند. شده . 
شاعران، ناسازگاران، نویسندگان، عارفان، بدعت گذاران، نقاشان و -خوشا به حال مردم عجیب و غریب     

که به ما می آموزند که جهان را با چشم های متفاوت ببینیم - تروبادورها  . 
  
زیرا آنها با شادی پاداش خواهند گرفت - را در آغوش می گیرند خوشا به حال کسانی که شدت درد و لذت زندگی   . 
  
زیرا شما دید چگونه ممکن است جهان را تغییر دهید - خوشا به حال شما که زیبایی را در زشتی می بینید   . 
  
زیرا تخیل آنها مرزهای باستانی ترس را برای همه ما در هم می شکند - خوشا به حال جسوران و غریب   . 
  
زیرا  – خوشا به حال شما که به خاطر ابراز لجام گسیخته عشق در همه اشکال آن مورد تمسخر قرار می گیرید    

یوانه شما دقیقاً همان آزادی است که جهان ناخودآگاه برای آن التماس می کندنوع د . 
  
ی هستند که نور از آنهازیرا آنها شکاف های درخشان  - خوشا به حال کسانی که شکستن زندگی را تحمل کرده اند    
 .می تابد
  
 با آرامش بروید و دنیا را بر سر خود بچرخانید همانطور که مردم را در اولویت قرار می دهید، احمق های مبارک 
Footscray Baptist.  آمین 


