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 عشرة رابعةالحمقة ال    أقوال المسيح                        برنامج أنوار كاشفة                       
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
أيضًا أكّدت كما الناس من حولو، إعجاب عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط

 

؟ أم عمى أساس القيم والمثل ونشأت عمى أي أساس تبني مستمعي حياتك ؟ ىل عمى أساس التقاليد والعادات التي تربّيت عمييا
التي يجب أن تبني  الدينية؟ وىل وقفت مرة لتفكر في األسس عمى أساس الفرائض والواجبات التي تحاول تطبيقيا في حياتك؟ أو العميا

دون أن يعرفوا وىكذا يسيرون  مع األسف ىناك الكثيرون ممن لم يفكروا في األسس التي يجب أن يبنوا عمييا حياتيم.عمييا حياتك؟ 
ن ك  انت صحيحة أم خاطئة. حقيقة أىدافيم في الحياة، أو دون أن يتأكدوا من األسس التي بنوا عمييا حياتيم، وا 

 
َفُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواِلي ىِذِه »موعظتو المشيورة عمى الجبل فقال:  لمسيح في ختامحول ىذا الموضوع اليام تحّدث المخّمص ا

ْخِر. َفَنَزَل اْلَمَطُر، َوَجاَءِت الَ  َياُح، َوَوَقَعْت َعَمى ذِلَك اْلَبْيِت َفَمْم َوَيْعَمُل ِبَيا، ُأَشبُِّيُو ِبَرُجل َعاِقل، َبَنى َبْيَتُو َعَمى الصَّ ْنَياُر، َوَىبَِّت الرِّ
ْخِر.َيْسُقْط، َلنَُّو كَ  َل َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع َأْقَواِلي ىِذِه َواَل َيْعَمُل ِبَيا، ُيَشبَُّو ِبَرُجل َجاِىل، َبَنى َبْيَتُو َعَمى الرَّْمِل. َفَنزَ  اَن ُمَؤسًَّسا َعَمى الصَّ

َياُح، َوَصَدَمْت ذِلَك اْلَبْيَت َفَسَقطَ ا  (. 72-2::7)بشارة مّتى«، َوَكاَن ُسُقوُطُو َعِظيًما!ْلَمَطُر، َوَجاَءِت اَلْنَياُر، َوَىبَِّت الرِّ
 
ثبت البيت أمام كّمما مما كان األساس عميقًا في األرض عمى الصخر، وليس عمى الرمل. وأنو ك بناء بيوتنا عمم أىميةيّمنا ك
أمام موجات المطر والرياح المتتالية. لكن ماىي لسقط سريعًا طار والرياح العاصفة. وعمى العكس لو بنينا البيت عمى الرمل األم

 عالقة ىذا األمر بحياتنا؟ 
 

خّمص المسيح اإلنسان الذي يبني بيتو عمى الصخر بالرجل العاقل، بينما وصف اإلنسان الذي مستمعي العزيز، لقد وصف الم
يبني بيتو عمى الرمل بالرجل الجاىل. وىذا أمر طبيعي فمن الحكمة أن نبني بيوتنا عمى الصخر، لكن من الجيل أن نبنييا عمى 

 الرمل. 
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. بينما شّبو اإلنسان الذي يسمع لرجل العاقل الذي بنى بيتو عمى الصخربا الذي يسمع كالمو ويعمل بوشّبو المخمص المسيح  لقد

مو و ا يعمل بو بالرجل الجاىل الذي بنى بيتو عمى الرمل. وىنا يتضح أن الميم ىو أن يعمل اإلنسان ويسمك بما يطمب منو كال
 المخمص المسيح،  ا أن يكون سامعًا فقط. 

 
شّبو األساس الذي نبني عميو حياتنا باألساس الذي نبني عميو بيوتنا. فإن كان ىذا  ن المخّمص المسيح قدويتضح لنا أيضًا أ

األساس صحيحًا ومتينًا كالصخر، نستطيع مواجية أعاصير الحياة ومصاعبيا، ونبقى صامدين. بينما إذا كان األساس خاطئًا ورخوًا 
 إذن من الميم جدًا أن نفّكر ونبحث عن األسس السميمة لبناء حياتنا. سريعًا عند مواجيتنا ألية أزمة. كالرمل، فإننا نسقط 

 
ألن ىذه التقاليد والعادات قد  ا تكون . لحياتنا  ا تكفي لكي تكون أساسًا متيناً  ،إن التقاليد والعادات التي ترّبينا عمييا ونشأنا بيا

قد  ا تكون سميمة، ألنيا  التي نؤّدييا الدينيةوالواجبات الفرائض  كذلكو دائمًا، وتتبدل مع تبدل المجتمعات وتعاقب األجيال.  صحيحةً 
 ا تصدر عن القمب، وتصبح عقيمة و ا معنى ليا بسبب التكرار الممل. أما القيم والمثل العميا التي نحاول تطبيقيا في حياتنا، فمن 

 الصعوبة لنا كأناس خطاة أن نصل إلييا بسبب عجزنا. 
 

ؤال سس التي نحاول بناء حياتنا عمييا ىي أسس واىية، وتكون كمن يبني حياتو عمى الرمل. لعّل الساتضح لنا أن كل ىذه األ
عواصف  يستطيع مواجيةاألساس الصحيح والمتين الذي نبني عميو حياتنا؟ األساس الذي يكون مبنيًا عمى الصخر و إذن : ما ىو اآلن

 الحياة وأزماتيا؟ 
 

لقد تحّدث المخّمص المسيح موضحًا أن اإلنسان الذي يسمع كالمو ويعمل بو يكون كمن يبني بيتو عمى الصخر، مستمعي الكريم، 
لقد وصف بولس رسول أو بمعنى آخر يبني حياتو عمى األساس الصحيح المتين. فما ىو ىذا األساس الذي قصده المخّمص المسيح؟ 

 أنو ىو حجر الزاوية الذي تُبنى عميو حياتنا.  ،المسيح المسيحية
 
ذىب إليو، المكان الذي سي ارتفاعو، وأنيم سيعممون عندئذقبل صعوده إلى السماء تحّدث المخّمص المسيح إلى تالميذه عن و 

َأَنا »فأجابو المخّمص المسيح:  «ْيَن َتْذَىُب، َفَكْيَف َنْقِدُر َأْن َنْعِرَف الطَِّريَق؟َيا َسيُِّد، َلْسَنا َنْعَمُم أَ »توما:ويعممون الطريق. فسألو التمميذ 
 ق ـــحـــــــلق واــــريــالطإذن إن المسيح نفسو ىو  (.6-:::4)بشارة يوحنا«َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي ُىَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحد  
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وجود لطريق آخر عمينا أن ىو الطريق فال المسيح فإذا كان الصحيح الذي يجب أن نبني عميو حياتنا. ، أي ىو األساس والحياة
ذا كان ىو الحياة،  نسمكو. ذا كان ىو الحق فال وجود لحق آخر يجب أن نتبناه، وا  فيذا يعني أنو ىو الحياة الحقة، و ا معنى لمحياة وا 
 بدونو. 

 
أتي إلى اهلل اآلب إ ا من خاللو. أي ىو الوسيط الوحيد بين اإلنسان الخاطئ واهلل القدوس. وتابع المسيح مؤكدًا: أن ليس أحد ي

لقد استحق المسيح أن يكون وسيطًا وحيدًا بيننا نحن الخطاة وبين اهلل القدوس، ألن اهلل قد أرسمو ليموت عمى الصميب تكفيرًا نعم، 
والحياة الجديدة والخمود. فيو بالفعل الطريق والحق والحياة. وىو بالتالي األساس  لخطايانا، وقام من بين األموات لكي ييبنا الغفران
 الصحيح المتين الذي يجب أن نبني عميو حياتنا. 

 
وبموتو عمى الصميب وقيامتو من األموات، ىو األساس  بالمسيح المخّمصوليس بالكالم فقط، إليمان الحقيقي أجل مستمعي إن ا

ومزيف. فيل تراك تكون ىذا الرجل العاقل الذي  الذي يجب أن نبني عميو حياتنا، وكل ما عداه باطل وواه   ، وحجر الزاويةالصحيح
  يبني أساس حياتو عمى الصخر؟

 
 

 


