
 ۲۷ـ۲۴،  ۷متّی      باقی مانده است؟ ی چیز ه چ

پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که  »

چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و  25 .خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد

اّما هر که این سخنان  26 .بر آن خانه زور آوْرد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود

مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانۀ خود را بر شن بنا  

چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آوْرد،  27 .کرد

 «!اش عظیم بود ویران شد، و ویرانی

 

. این  می کنندپرتاب عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه ما را به   ورطه زندگی  بالیا همیشه کامالً غیر منتظره اتفاق می افتند و در 

که زندگی ام را تعیین کرده است   د. وقتی  تمام آنچه  اتفاق به عمق روح فرو می رود و ما را به عنوان انسان زیر سوال می بر

ما انسان   نیستم .. این روزها آیندهدیگر دارد .. پس من هم ، دیگر هیچ راهی برای نجات و آینده ای وجود ن   بروداز بین  ناگهان

 است. آیا حتی آینده ای داریم؟ و آیا می توانیم زندگی خود را  برنامه ریزی کنیم؟ سوال  ها کآل زیر

ز  دارد. روزی که هوا هنو  یآینده نگری و برنامه ریزی خوب    ل یک خانه ساز باهوش است که امثالی که عیسی به ما می دهد مث 

برای طوفان آینده برنامه ریزی کند و اقدام احتیاطی    ستببیند. او می توان  بودنشده  آشکار آنچه را که  ست ، او می توان بودخوب 

است.  سازنده خانه هوشمند   ما ل ادر مث . به همین دلیل او بودمناسبی ساخته ی را انجام دهد. به همین دلیل او خانه خود را با پایه  

. مثالی که  کرد می  تمرکزروز حاضر  و فقط به  رد  زیرا اصالً برنامه ریزی نمی ک بود احمق   که   دیگرسازنده   الف آنبر خ

ظر  نااز دید . است عیسی تعریف می کند ، عمداً ساده و قابل فهم است. هر کودکی می تواند درک کند  چه اشتباهی رخ داده 

دخالت کنید.   به عنوان یک ناظر بیرونی می خواهید .  درو خب شکست خانه ساز بی خرد باید      چگونه  می دانید  ، شما   بیرونی

شما می خواهید به داخل تاریخ بروید و به کسی که بر روی شن و ماسه خانه خود را ساخت هشدار دهید. "سالم ، شما همه کارها  

! هر کودکی می داند که یک خانه  دادد ی را اشتباه انجام می دهید ، اگر خانه خود را روی شن بسازید همه چیز را از دست خواه

و با این حال ما مجاز به قطع تاریخ نیستیم. در عوض ، ما باید نتیجه را از بیرون مشاهده کنیم    م احتیاج دارد! "به یک پایه محک

،  نزندگی است: بنیا نل درباره بنیاال کامالً ساده است. این مث اناپذیری به نتیجه تلخ می رسد. این مث  زیرا داستان به طور اجتناب

 د بین پیروزی و شکست  خانه تصمیم بگیرد.همانطور که امروز هست ، می توان 

در   کند. بنابراین   مثال در مورد   مهمترین چیز مایین راه در مورد آن ما را   و این دقیقاً همان چیزی است که عیسی مایل است 

ر  ظن   ست که زندگی مان است. این مثال مربوط به زندگی  و آینده ماست. با این حال ، آنچه که در این مثال جالب است ، این ا 

و به   و بنابراین بود. زیرا پی در زیر زمین پنهان مانده بودمهم   بی اطالع   یانبن خانه ساز بی هوش ظاهراً  از این که رسد می 

بی هوش ، از یک ماده هستند و کامالً شبیه به هم هستند.     خانه ساز   باهوش و    خانه ساز    ،  هر دو د.انه ساز نمی آمچشمه خ

را فقط به صورت نامرئی در زیر زمین می توان دید.  قبل از آمدن   خانه  بنابراین هر دو ماهیت دقیقاً یکسانی دارند. تفاوت 

تشخیص دهید. وقتی خورشید می درخشد و زندگی به خوبی پیش می   طوفان ، شما اصالً نمی توانید تفاوت بین این دو خانه را 

. یکی از آنها خانه خود را  می شودتفاوت اصلی آشکار    . تنها هنگام طوفانهستندرود ، هر دو خانه ساز نیز راضی و خوشحال 

باید خراب شود و ناپدید شود.   خانه ایستاده است ، خانه دیگر   بر روی پایه های محکم بنا کرده بود. دیگری روی شن. یک 

کوه بود. در آن خطبه ، عیسی  مردم را   معرفی  دقیقاً بعد از  مهمترین سخنرانی خود تعریف کرد.  آن خطبه  را  عیسی این مثال

كرد و به آنها نشان داد  چگونه راه خدا را   آشکار ضی بودند به چالش کشید. او گناهان پنهان آنها را ا که با زندگی خود کامالً ر

زندگی خود را تغییر  تندسخوانوز نمی  هنها آتحت تأثیر قرار گرفتند ،  او . و سپس متوجه شد که اگرچه بسیاری از سخنان ندبیاب

خود را تغییر دهند. همه چیز باید مثل      ،  آنها  نمی خواستند زندگی بود یبزرگ پیامبر. اگرچه   گفتند که او فرد خوبی یا دهند

به ما نشان دهد احمقانه است که از حرف های   دو ما را بیدار کند. او می خواه  این افراد   دهخواماند. عیسی می باقی می گذشته 

او چشم پوشی کنیم. او می خواهد به ما هشدار دهد که اگر فقط به خودمان تکیه کنیم ، در اشتباهی بزرگ هستیم.  عیسی می  

نی آشکار کند و می خواهد به ما نشان دهد که زندگی ما هیچ بنیاخواهد ضعف و گناهان ما را که از دید همه مردم پنهان هستند ، 

 ندارد و بنابراین آینده ای نداریم. 

نمی توانید   را ،  باید بگویید که شما هیچ تفاوتیپیش از هر چیزنظر می رسد؟ به     ه چگون د خانه ای که پایه محکمی داشته باش 

با پایه است ،  ما انسانها نیز چنین هستیم.  ی بدون پایه کامالً شبیه خانه   ی  گردیم: همانطور که خانهرتشخیص دهید. باید به مثال ب 

ما می توانیم در کل زندگی خود از نظر دیگران خوب باشیم.  ، ما حتی می توانیم به چیزهای زیادی برسیم. ما می توانیم مردم  

ی  زیر زمین ن یا بنیاآ! مهمترین سوال این است شته باشیمی ندان که ما هیچ بنیا است أثیر قرار دهیم.  با این حال ممکن   را تحت ت 

، نوشته شده  ۳، ۱۸یاد می کنند! در مزامیر به ما ی ن داریم یا نه. مثال مسیح و کل کتاب مقدس از خود خدا به عنوان چنین بنیا

 است: 

 است ، قلعه من ، ناجی من!"  ، سنگ بنیاد من "خداوند       



خود خدا   سنگ بنیاد است. خدا خودش اساس زندگی من است! نکته جالب این است که ما انسانها ، دقیقاً مانند یک خانه ساز  

احمق ، فکر می کنیم که به این خدا احتیاج نداریم و می توانیم بدون او خیلی خوب کار کنیم. و هنگامی که خورشید می درخشد و  

ندگی به خوبی پیش می رود ، واقعاً به نظر می رسد زندگی بدون خدا کامالً کار می کند. بر ما آشکار نشده است که ما در  ز

نامرئی بماند. اما با این وجود من نمی توانم برای  انسان  به چشمبنا کرده ایم. خدا که بنیان زندگی ماست ، باید  خانهزمینی اشتباه 

دان و احمق بمانم: اگر بخواهم خانه ای روی این زمین بسازم ، پس می دانم  راهنمای  همیشه درمورد این سوال مهم درباره خدا نا

. و وقتی در مورد زندگی ابدی صحبت می  کند  تدخال  اید شناس ب کار برای انجام این کار کافی نیست. یک  YouTubeموجود در  

به بهشت برویم.    نش خودمانها با داتن ی توانیم نم مطمئنا. وقتی  در مورد زندگی ابدی صحبت می کنیم ، است طورین کنیم،  هم

YouTube  وGoogle  ام.. نه ، می در مورد   زندگی ابدی اعتماد کن  یم به گفته های این یا آن شخصی نیز کافی نیستند. نمی توان  

ویژه برای    کارشناسحبت می کنیم، عیسی یک صعیسی است. وقتی در مورد خدا   آنم. و ی روح را به اینجا بیاور کارشناسباید 

ا است. به جز این عیسی ، هیچ کس دیگری نمی تواند ارتباط بین خدا و ما انسانها را برقرار کند. آنچه در پایان باقی می ماند  م

صلیب عیسی است. آنچه در پایان باقی می ماند این کلمات عیسی است:  برای شما داده شده است ، برای آمرزش گناهان شما.  

 . این بنیان زندگی ماست

این گفتار   یبنابراین ، هرکس ٬كند و  مثال را زیر یک برچسب واضح قرار می دهد:   آشکاریل است این راه را  به خدا عیسی ما

با این برچسب متوجه می شویم كه مثال خیلی ساده است. اگر ما بر روی     ٬است.  ... عاقل    من را بشنود و آن را انجام دهد

داریم. اگر نه ما گم شده ایم. سخنان عیسی هنوز دشوار است. سخنان عیسی سخت است زیرا آن مثال ما   ی ن یستیم ، بنیا اعیسی ب 

. ما  کنندرعایت نمی را سخنان عیسی   کسانی هستیم که  ی می کند. به سرعت متوجه می شویم که ما نیز در زمره    را   نگران

! اما چه چیزی باید تغییر کند تا ما  شویمدایت می ه بودیان  ی به ورطه  ما  متوجه می شویم که زندگی ما به جایی نمی رسد و

تا ما نه تنها سخنان عیسی را بشنویم ، بلکه آنها را   کندبتوانیم این راه را به عیسی و سخنان او پیدا کنیم؟ چه چیزهایی باید تغییر 

کافی نیست که مردم اعمال خود  : ید کردکرد ، او بارها و بارها تأک ه مثال ارای این نیز انجام دهیم؟ در خطبه ای که عیسی پیش از 

. عیسی  و درخت خوب میوه بد تولید کندرا تغییر دهند ، بلکه باید ماهیت افراد تغییر کند. زیرا درخت بد نمی تواند میوه خوب 

ما می  خودداری کنیم.    یک پیشنهاد صریح ، روشن و مطمئن به ما می دهد. ما به راحتی می توانیم از ساختن خانه در  شن

ی داریم که روی زمین محکم است و زندگی ما را به گونه ای تغییر می دهد که هیچ  ن یم ، سپس بنیاکن  عیسی بنا اساس توانیم بر 

ما انسانها آمد که  نمی توانیم این  یسو   نمی تواند ما را از مسیرخود خارج کند. عیسی دقیقاً به این دلیل به یطوفان یا رعد و برق

نیم. حاال او آمده است و جان خود را به عنوان قربانی برای ما داده است. او همچنان به ما قول می داد  زمین محکم را اختراع ک

 که می توانیم تمام زندگی خود را در او پایه گذاری کنیم. کسی که به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید می یابد نجات می یابد. 

، می دانم   بگیردیز را تغییر می دهد. به محض این که پایه من روی عیسی قرار این بنیادی که عیسی برای من ایجاد کرد همه چ

خانه ام امن است. کسی که می تواند بنیان نهفته را در خدا ببیند ، خردمند است. کسی که می تواند آینده پنهان را تشخیص دهد  

   بدون یک پایه قوی     ،شده استته طوفان هایی که برای ما در نظر گرف  برای مقابله با عاقل است. کسی هوشمند  است که می داند

موجود در عیسی مسیح هر آنچه را که با خدا داریم پیوند می دهد ، این ارتباط با عیسی و این   نوجود ندارد. اما بنیا هیچ راهی 

 . آمین می کندبرای انجام آنها آزاد  دیدگاه درباره خدا ، ما را برای عمل آزاد می کند. ما را نه تنها برای شنیدن سخنان عیسی بلکه 


