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يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من أنحيل مّتى  نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع:29الى  24واإلصحاح السابع، اآليات 

ْخِر. َفَنَزَل اْلَمَطُر  َفُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواِلي َهِذِه َوَيْعَمُل ِبَها ُأَشبُِّهُه ِبَرُجٍل َعاِقٍل َبَنى َبْيَتُه َعَلى الصَّ
َياُح َوَوَقَعْت َعَلى َذِلَك اْلَبْيِت َفَلْم َيْسُقْط أَلنَُّه َكاَن ُمَؤسَّسًا َعَلى َوَجاَءِت  اأَلْنَهاُر َوَهبَِّت الرِّ
ْخِر. ْمِل. الصَّ  َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواِلي َهِذِه َواَل َيْعَمُل ِبَها ُيَشبَُّه ِبَرُجٍل َجاِهٍل َبَنى َبْيَتُه َعَلى الرَّ
َياُح َوَصَدَمْت َذِلَك اْلَبْيَت َفَسقَ َفَنَزَل ا . َط َوَكاَن ُسُقوُطُه َعِظيماً ْلَمَطُر َوَجاَءِت اأَلْنَهاُر َوَهبَِّت الرِّ

َس أَلنَُّه َكاَن ُيَعلُِّمُهْم َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَليْ  َفَلمَّا َأْكَمَل َيُسوُع َهِذِه اأَلْقَواَل ُبِهَتِت اْلُجُموُع ِمْن َتْعِليِمهِ 
 َكاْلَكَتَبِة.

 الى هنا قراءة كلمة اهلل

: الذي يؤمن به في الحياة لهم نفش المشاكل والصعوبات يتكلم على نوعين من الناسيسوع 
لدمار او . ثبات في وسط العواصف للذي يسمع ويعملاالستقرار وال: ةنتيجالويعمل بكالمه. 
أمام االختيار دائما ضعنا يو يسوع  والرب للذي يتكبر على المسيح وكلمته. والخسارة الكاملة

ح الصالو  فصل الحقيقة عن الباطلنحاول ، بين الحياة والموت. كل حياتنا نالحق والوهمبين 
يسوع  والسالم النه حصالالو لحق في انا يتقو  مسيحالاالنجيل يعلمنا أن معرفة . الخطأ عن

 هو الطريق الحقيقي والحي. ال ضالل وال تغّير فيه. هو الحق الذي يحرر ويطهر ويشدد. 

نكون في فأن السماع لكالمه والعمل به يجعلنا واحد معه بهذا المثل يبّين لنا الرب يسوع 
ويصبح واحد  ه. البيت المبنى على الصخر يلتصق بناال شيء يزعزعبالحق و  ضمان وأمان

مثال التي فيها كلمة مسيح والتي تشير  مسيحينجد هذه الحقيقة في كلمة . الصخر فيه ومن
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الذي يحيا في المسيح والمسيح يحيا فيه.  هوسيحي المو  الى االنتماء واالرتباط بالمسيح.
ليه نأتي يقول الرب في إنجيل يوحنا:و  وعنده نجعل لنا  من يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي وا 

من عندي بل من يعمل بكالمي وليس هذا الكالم الذي تسمعونه  والذي ال يحبني ال منزال.
 اهلل هو الصخر والملجأ. كل الكتاب المقدس يبشرنا أن . اآلب الذي أرسلني

َقِريٌب ِمْن نَّ َخاَلَصُه ألَ  ن ِإَلى اْلَحَماَقةِ و اِئِه َفاَل َيْرِجعُ ـيَ ـــقِ ـــتْ َيَتَكلَُّم ِبالسَّاَلِم ِلَشْعِبِه َوألَ  هلُل الرَّبُّ ا
هذا الدليل ينطبق على يسوع الذي يشير الى نفسه االن  َخاِئِفيِه ِلَيْسُكَن اْلَمْجُد ِفي َأْرِضَنا.

 الرَّْحَمُة َواْلَحقُّ اْلَتَقَيا. اْلِبرُّ َوالسَّاَلُم َتاَلَثَما.جاء بالسالم والخالص بالحق. فيه كالصخر. 
والسياسيون تنادي للصالح؛ ديان األكل ة. خارج المسيح: أصوات ترّن ومنافسات وحماق

سالم بل المزيد من الخوف صالح وال يقولوا سالم، سالم، ولكنه ليس . للسالم ونـنادي
يحتاج لمن يعطيه نفسه االنسان  . السالم ال يأتي من االنسان النوالباطل البغضاء والعنفو 

 ته المعّقدة. السالم والضمان لحيا

ال يسوع المسيح الحي. والصالح هو  والضمانيعطي السالم ويبني حياتنا على الحق والذي 
 هيمان به الن بدونالالسماع لكالمه وا الى ضرورةا نادينيفهو كل ما يقوله في االنجيل غير. 

ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي َيْثُبُت : في إنجيل يوحنايقول ال نستطيع شيء. 
تكلم لنا على الحياة مثل ال أحد . َهَذا َيْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر أَلنَُّكْم ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئاً 

 رغم أنو ويحيا بها.  هعطية اهلل لإلنسان لكي يعرف خالقه ويحفظ وصايا هي الحياةو يسوع. 
، إال أن اهلل يحّب االنسان في الوهم والضالل بع طرقهساسا آخر لحياته وتاالنسان وضع أ

 . الضال وأعد له الغفران والخالص بإبن اهلل الوحيد

: أحبوا أعداءكم ، مثاله. كل تعليمموعظته على الحبلكالم يسوع الذي نتأمله جاء في 
الضوء  لقييل هوفي االنجيل ف ما جاءوكل وصلوا من أجل الذين يبغضونكم ويضطهدونكم، 

. اهلل ألننا خطاة وصاياالصالح و  ممارسةمحبة الحق و عدم قدرتنا في  رىلن ضمائرنافي 
غفر نقدر . المسيح فينا نيغيثــنا هو الوحيد القادر أنعزمنا اليه النه يلرب افي نفس الوقت و 
كما نغفر نحن أيضا  اهلل ذنوبناهي ان يغفر لنا  تناونصلي كما يريده اهلل وصالحب نو 
  فاشل.حماقة االنسان هو أنه بنى بيته على أساسا  .مذنبين الينالل



لمذا االنسان في حماقته بنى حياته على الرمل، كما قال يسوع؟ النه يسمع ليسوع ولم يؤمن 
لم يموت وأن الكتاب المقدس أنه ليس إبن اهلل و يسوع  النه يتبع الجماهير اللي تقول أن

ل، الحياة والهالك. على هذا، كل من يعلم عكس . نحن نتكلم على الحق والباطمحرف
َكِلَمُة الرَّبِّ َتْبَقى ثَاِبَتًة ِإَلى اأَلَبِد َوِهَي اْلَكِلَمُة الَِّتي َوَصَلْت االنجيل فهو على أرض الهالك. 

وفيها  ُمْظِلمال هذا العالمِسَراٍج ُمِنيٍر ِفي حسنا أن نفعل بها النها اْلَكِلَمُة وهذه  ِبَشاَرُتَها ِإَلْيُكْم.
 . اتكلوا على الرب إلى األبد ألن الرب اهلل هو صخر الدهور. وعد لهذه الحياة والحياة اآلتية

 .فيه تهديدوال خوف  اليسوع مع  ولكن من جميعها ينقذه الرب. ما أكثر مصائب الصديق
تجاههمع المسيح تتغير دائما الى ما هو أفضل وأقوىة حيالا وملئها  ا. الحياة تجد معناها وا 

الملجأ والحصن الذي يجب  و هاهلل كل الكتاب المقدس يبشرنا أن. الثابتةالحياة  فيه هو
ال عليه ن الحياة و ضممال الصخر هوويسوع يستخدم نفس الكالم على نفسه: االتكال عليه. 
ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّاِت َواَل ُأُموَر اَل َمْوَت َواَل َحَياَة َواَل َماَلِئَكَة َواَل من يديه. فصلنا شيء تتزعزع وال ي

َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق َواَل َخِليَقَة ُأْخَرى َتْقِدُر َأْن َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة اهلِل الَِّتي ِفي  َحاِضَرًة َواَل ُمْسَتْقَبَلةً 
 اْلَمِسيِح َيُسوَع َربَِّنا.

: هذا هو ابني الحبيب، نفسه القائلاهلل جاء الدليل من ي جسد إنسان جاء الرب يسوع فلما 
 َفَلْسُتْم ِإذًا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزاًل، َبْل َرِعيٌَّة َمَع اْلِقدِّيِسيَن َوَأْهِل َبْيِت اهللِ  الكتاب: ويقولله اسمعوا. 

الَِّذي ِفيِه ُكلُّ اْلِبَناِء  لزَّاِوَيةِ ُح َنْفُسُه َحَجُر اَوَيُسوُع اْلَمِسي َساِس الرُُّسِل َواأَلْنِبَياءِ َمْبِنيِّيَن َعَلى أَ 
وِح. ُتْم َأْيضًا َمْبِنيُّوَن َمعاً الَِّذي ِفيِه َأنْ  ْيَكاًل ُمَقدَّسًا ِفي الرَّبِّ ُمَركَّبًا َمعًا َيْنُمو هَ   َمْسَكنًا ِللَِّه ِفي الرُّ

 .َوُة. آِمينَ ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع ُروِحُكْم َأيَُّها اإِلخْ . آمين

 
 
 


