– Matt. 7 : 24-29
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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من أنحيل متّى
واإلصحاح السابع ،اآليات  24الى  .29اليكم القراءة باسم الرب يسوع:
ط ُر
َّخ ِرَ .فَن َز َل ا ْل َم َ
فَ ُك ُّل َم ْن َي ْس َمعُ أَ ْق َوالِي َه ِذ ِه َوَي ْع َم ُل بِهَا أُ َشبِّهُهُ بِ َر ُج ٍل َع ِاق ٍل َبَنى َب ْيتَهُ َعلَى الص ْ
ان ُم َؤسَّساً َعلَى
اء ِت األ َْنهَ ُار َو َهَّب ِت ِّ
ك ا ْلَب ْي ِت َفلَ ْم َي ْسقُ ْ
ت َعلَى َذلِ َ
اح َوَوقَ َع ْ
الرَي ُ
ط ألََّنهُ َك َ
َو َج َ
َّخ ِر .و ُك ُّل من يسمع أَ ْقوالِي ه ِذ ِه والَ يعم ُل بِها ي َشَّبه بِرج ٍل ج ِ
الرْم ِل.
اه ٍل َبَنى َب ْيتَهُ َعلَى َّ
َ َ ََْ َ ُ ُ َ ُ َ
الص ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
ان ُسقُوطُهُ َع ِظيماً.
اء ِت األ َْنهَ ُار َو َهَّب ِت ِّ
ت فَ َسقَ َ
فََن َز َل ا ْل َم َ
ت َذلِ َ
ص َد َم ْ
ك ا ْلَب ْي َ
الرَي ُ
ط َو َك َ
اح َو َ
ط ُر َو َج َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ان َولَ ْي َس
ان ُي َعلِّ ُمهُ ْم َك َم ْن لَهُ ُس ْلطَ ٌ
َفلَ َّما أَ ْك َم َل َي ُسوعُ َهذه األَ ْق َوا َل ُب ِهتَت ا ْل ُج ُموعُ م ْن تَ ْعليمه ألََّنهُ َك َ
َكا ْل َكتََب ِة.

الى هنا قراءة كلمة اهلل
يسوع يتكلم على نوعين من الناس لهم نفش المشاكل والصعوبات في الحياة :الذي يؤمن به
ويعمل بكالمه .النتيجة :االستقرار والثبات في وسط العواصف للذي يسمع ويعمل .والدمار
والخسارة الكاملة للذي يتكبر على المسيح وكلمته .والرب يسوع يوضعنا دائما أمام االختيار
بين الحق والوهم ،بين الحياة والموت .كل حياتنا نحاول نفصل الحقيقة عن الباطل والصالح
عن الخطأ .االنجيل يعلمنا أن معرفة المسيح تقوينا في الحق والصالح والسالم النه يسوع
تغير فيه .هو الحق الذي يحرر ويطهر ويشدد.
هو الطريق الحقيقي والحي .ال ضالل وال ّ
يبين لنا بهذا المثل أن السماع لكالمه والعمل به يجعلنا واحد معه فنكون في
الرب يسوع ّ
ضمان وأمان بالحق وال شيء يزعزعنا .البيت المبنى على الصخر يلتصق به ويصبح واحد
فيه ومن الصخر .نجد هذه الحقيقة في كلمة مسيحي مثال التي فيها كلمة مسيح والتي تشير

الى االنتماء واالرتباط بالمسيح .والمسيحي هو الذي يحيا في المسيح والمسيح يحيا فيه.
ويقول الرب في إنجيل يوحنا :من يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي واليه نأتي وعنده نجعل لنا
منزال .والذي ال يحبني ال يعمل بكالمي وليس هذا الكالم الذي تسمعونه من عندي بل من
اآلب الذي أرسلني .كل الكتاب المقدس يبشرنا أن اهلل هو الصخر والملجأ.
الر ُّ
يب ِم ْن
ب َيتَ َكلَّ ُم بِ َّ
اهللُ َّ
السالَِم لِ َش ْعبِ ِه َوألَ ْتـ ـ ِقـ ـَيـائِ ِه فَالَ َي ْر ِج ُعون إِلَى ا ْل َح َماقَ ِة ألَ َّن َخ َ
صهُ قَ ِر ٌ
ال َ
يه لِيس ُكن ا ْلم ْج ُد ِفي أَر ِ
ِِ ِ
ضَنا .هذا الدليل ينطبق على يسوع الذي يشير الى نفسه االن
ْ
َخائف َ ْ َ َ
الر ْح َمةُ وا ْل َح ُّ
السالَ ُم تَالَثَ َما.
ق ا ْلتَ َقَيا .ا ْلبُِّر َو َّ
كالصخر .جاء بالسالم والخالص بالحق .فيه َّ
َ
ترن ومنافسات وحماقة .كل األديان تنادي للصالح؛ والسياسيون
خارج المسيح :أصوات ّ

يـنادون للسالم .يقولوا سالم ،سالم ،ولكنه ليس صالح وال سالم بل المزيد من الخوف

والبغضاء والعنف والباطل .السالم ال يأتي من االنسان الن االنسان نفسه يحتاج لمن يعطيه
السالم والضمان لحياته المعقّدة.
والذي يعطي السالم ويبني حياتنا على الحق والضمان والصالح هو يسوع المسيح الحي .ال
غير .كل ما يقوله في االنجيل فهو ينادينا الى ضرورة السماع لكالمه وااليمان به الن بدونه
ت ِف َّي وأََنا ِف ِ
يه
ال نستطيع شيء .يقول في إنجيل يوحنا :أََنا ا ْل َك ْرَمةُ َوأ َْنتُ ُم األ ْ
ان .الَِّذي َيثُْب ُ
ص ُ
َغ َ
َ
ِ
َه َذا َيأْتِي بِثَ َم ٍر َكثِ ٍ
َن تَ ْف َعلُوا َش ْيئاً .ال أحد تكلم لنا على الحياة مثل
ون أ ْ
ير ألََّن ُك ْم بِ ُدونِي الَ تَ ْقد ُر َ

يسوع .والحياة هي عطية اهلل لإلنسان لكي يعرف خالقه ويحفظ وصاياه ويحيا بها .ورغم أن
يحب االنسان
االنسان وضع أساسا آخر لحياته وتبع طرقه في الوهم والضالل ،إال أن اهلل ّ
الضال وأعد له الغفران والخالص بإبن اهلل الوحيد.
كالم يسوع الذي نتأمله جاء في موعظته على الحبل .كل تعليمه ،مثال :أحبوا أعداءكم

وصلوا من أجل الذين يبغضونكم ويضطهدونكم ،وكل ما جاء في االنجيل فهو ليلقي الضوء
في ضمائرنا لنرى عدم قدرتنا في محبة الحق وممارسة الصالح ووصايا اهلل ألننا خطاة.
وفي نفس الوقت الرب يعزمنا اليه النه هو الوحيد القادر أن يغيثــنا .المسيح فينا نقدر نغفر
ونحب ونصلي كما يريده اهلل وصالتنا هي ان يغفر لنا اهلل ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا
للمذنبين الينا .حماقة االنسان هو أنه بنى بيته على أساسا فاشل.

لمذا االنسان في حماقته بنى حياته على الرمل ،كما قال يسوع؟ النه يسمع ليسوع ولم يؤمن
النه يتبع الجماهير اللي تقول أن يسوع ليس إبن اهلل وأنه لم يموت وأن الكتاب المقدس
محرف .نحن نتكلم على الحق والباطل ،الحياة والهالك .على هذا ،كل من يعلم عكس
ِ َّ ِ
ِ
الر ِّ
ت
االنجيل فهو على أرض الهالكَ .كِل َمةُ َّ
صلَ ْ
ب تَْب َقى ثَابِتَةً إِلَى األََبد َو ِه َي ا ْل َكل َمةُ التي َو َ
اج ُمنِ ٍ
ظلِم وفيها
بِ َش َارتُهَا إِلَ ْي ُك ْم .وهذه ا ْل َكلِ َمةُ حسنا أن نفعل بها النها ِس َر ٍ
ير ِفي هذا العالم ال ُم ْ

وعد لهذه الحياة والحياة اآلتية .اتكلوا على الرب إلى األبد ألن الرب اهلل هو صخر الدهور.
ما أكثر مصائب الصديق ولكن من جميعها ينقذه الرب .مع يسوع ال خوف وال تهديد فيه.
الحياة مع المسيح تتغير دائما الى ما هو أفضل وأقوى .الحياة تجد معناها واتجاهها وملئها

فيه هو الحياة الثابتة .كل الكتاب المقدس يبشرنا أن اهلل هو الملجأ والحصن الذي يجب
االتكال عليه .ويسوع يستخدم نفس الكالم على نفسه :هو الصخر المضمون الحياة عليه ال
ِ
ِ
ور
تتزعزع وال يفصلنا شيء من يديه .الَ َم ْو َ
ت َوالَ َحَياةَ َوالَ َمالَئ َك َة َوالَ ُرَؤ َس َ
ُم َ
اء َوالَ قَُّوات َوالَ أ ُ
صلَنا عن محَّب ِة ِ
ِ
ِ
ح ِ
اهلل الَّتِي ِفي
ق َوالَ َخلِيقَةَ أ ْ
اض َرةً َوالَ ُم ْستَ ْقَبلَةً َوالَ ُع ْل َو َوالَ ُع ْم َ
ُخ َرى تَ ْقد ُر أ ْ
َن تَ ْف َ َ ْ َ َ
َ
ع َربَِّنا.
ا ْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
لما جاء الرب يسوع في جسد إنسان جاء الدليل من اهلل نفسه القائل :هذا هو ابني الحبيب،
يسين وأَه ِل بي ِت ِ
اهلل
اء َوُن ُزالًَ ،ب ْل َرِعَّيةٌ َم َع ا ْل ِق ِّد ِ َ َ ْ َ ْ
له اسمعوا .ويقول الكتابَ :فلَ ْستُ ْم إِذاً َب ْع ُد ُغ َرَب َ
يه ُك ُّل ا ْلبَِن ِ
اء ويسوعُ ا ْلم ِسيح َن ْفسه حجر ا َّلزِاوي ِة الَِّذي ِف ِ
ِ
ِ
اس ُّ ِ
ِّين َعلَى أَ َس ِ
اء
َ
َم ْبني َ
الر ُسل َواأل َْنبَِي َ َ ُ
َ ُ ُ ُ َ َُ
ِ
الر ِّ َِّ ِ ِ
الرو ِح.
ون َمعاً َم ْس َكناً لِلَّ ِه ِفي ُّ
ُم َرَّكباً َمعاً َي ْن ُمو َه ْي َكالً ُمقَ َّدساً ِفي َّ
ب الذي فيه أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َم ْبنُّي َ
ِ
ِ
وح ُكم أَُّيها ِ
ين.
ع ا ْل َم ِس ِ
آمين .نِ ْع َمةُ َربَِّنا َي ُسو َ
اإل ْخ َوةُ .آم َ
يح َم َع ُر ْ َ

