
لن يغرق ابداً
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قارئى احلبيب ..
بالقلق أو  ُترى هل تعانى من اإلحساس 

اخلوف ؟
مؤملة  أمور  معك  حتدث  أن  تتوقع  وهل 

تفقدك سالمك وطمأنينتك ؟
هل تشعر أن اهلل قد نساك أو تركك .. ؟

من  تعاني  فأنت  ؟  كذلك  األمر  كان  إن 
أخطر مرض ؟ وهو فقدان اإلميان بحماية اهلل 

لك ..
أعظم  يسوع  الرب   .. تنزعج  ال  لكن 
مرض  من  متامًا  يشفيك  أن  يريد  وهو  طبيب 

عدم اإلميان .



ـ 6 ـ

هيا ، إقرأ معي هذا اجلزء الثمني من كلمة 
اهلل احليَّة والفعالة ..

يقول إجنيل مرقس :
» وقال لهم ... لنجتز إلى العبر ، فصرفوا 
السفينة ..  في  كان  كما  وأخذوه  اجلمع 
وكانت معه أيضًا سفن أخرى صغيرة فحدث 
إلى  تضرب  األمواج  فكانت  عظيم  ريح  نوء 

السفينة حتى صارت متتلىء ..
وكان هو في املؤخر على وسادة نائماً .. 
أننا  يهمك  أما  معلم  يا  له  وقالوا  فأيقظوه 

نهلك ..
أسكت .  للبحر  وقل  الريح  وانتهر  فقام 
أبكم .. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم .. 
ال  خائفني هكذا . كيف  بالكم  ما  لهم  وقال 

ـ 40 ( . إميان لكم .. « ) مر 4: 35 ـ
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اجلزء ..   هذا  إلىَّ خالل  ، حتدث  يا رب 
إملس به إحتياجي .. ال .. ال أريد أن تكون 
إلى  معلومات  إضافة  مجرد  اآلن  قراءتي 
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 .. إلىَّ  منك  حديثًا  تكون  أن  بل  ذهنى .. 
روح وحياة ..

قال لهم الرب »لنجتز إلى العبر لنعبر 
إلى اجلانب اآلخر«.

الرب يريدنا أن  أمور كثيرة في حياتنا ، 
نتركها ونعبر ..

الرب يريدك أن نترك الفشل ، اخلوف ، 
القلق ، الهزمية ، األنانية ..

من  املرحلة  هذه  نترك  أن  يريدك  الرب 
حياتك وتعبر إلى مرحلة أخرى جديدة تتمتع 
تعرف   ، قوته  تختبر   ، بحضوره  أكثر  فيها 

طرقه ..
 ، حياة  إلى  تعبر  أن  يريدك  الرب 
يستخدمك هو فيها على نحو لم يستخدمك 

به من قبل .. بقوة أكبر ومبجد أعظم ..
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هو يدعوك » لنجتز إلى العبر .. « .

من  أشكرك  كم   .. الرب  أيها   ، آه 
أبقى  أن  تريدني  ال  أنك  لي  تعلن  أنك  أجل 
 ، مقيداً  أستمر  أن  تريدني  ال   .. الهزمية  في 
القلق  املعاناة من  ال تريد لذهني أن يظل في 
لم  ألنك  باألكثر  وأشكرك   ، األفكار  وصراع 
قلت  بل   ، املرحلة  هذه  أنت  أعبر  لي  تقل 

لنعبر ..

 ، وحيداً  أعبر  تدعني  لن  ألنك  أشكرك 
فلن أقدر ..

أشكرك ألنك بحب بالغ ، متد يدك لكي 
ترافقني عبوري إلى مرحلة جديدة اعظم .

نعم ، أشكرك ألنك لم تقل لي اعبر بل 
قلت لنعبر .. لنعبر سويًا أنا وأنت معي .
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بها  وامسك  اسمح   .. يدي  ها  سيدي 
بقوة ..
سيدي

ها قدماي .. اربطهما بقدميك ..
علي  أضعها  أن  أحاول   .. إرادتي  وها 

مذبحك ، لكنني أعجز ..
آه ، تعال أنت .. خذها أنت بقوتك .. 
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وإذبحها أنت .. لكي ال حتيا هي ، بل لتحيا 
إرادتك أنت ..

ثم يقول لنا اإلجنيل أن التالميذ
»صرفوا اجلمع

وأخذوه كما كان في السفينة ..
وكــــانــــت مـــعـــه أيــــضــــًا ســـفـــن أخــــرى 

صغيرة .. « .

سيدي ،
أعــطــنــي أن أتــعــلــم مــن تــالمــيــذك ، أن 
 ، لدعوتك  هم  إستجابوا  كما  أستجيب 
حني قلت لهم »لنعبر « ، أن أفعل كما 
فعلوا ، أصرف اجلمع ، لكي تبقى أنت 
لكي   ، اجلمع  أصــرف   .. معي  وحــدك 

تتركز عيناي عليك ..
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سيدي ،
وضعتك  ـــرة  م كـــم   ، أمـــامـــك  اعـــتـــرف 
واحـــداً ضمن   ، أنــت وســط جمع كثير 
 .. احللول  مئات  وسط  حاًل  كثيرين .. 
بال  مواضيع  وســط  ذهني  فــي  موضوعًا 

عدد ..
سيدي ،

وسأصرف   ،  » لنعبر   « دعوتك  سأطيع 
سأركز   .. عينيَّ  ملء  أنت  لتبقي   .. اجلمع 

النظر عليك .. مميزاً .. 
سيدي ..

ملك   .. قلبي  على  ملكًا  بــك  ُأرحـــب 
امللوك ..

ُأرحب بك ربًا يهيمن على كل أموري .. 
رب األرباب ..
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يقول اإلجنيل :
» أخذوه ) أي أن التالميذ أخذوا الرب ( 

كما كان .. « .

سيدي ..
أثق أنك في حياتي .. كما كنت دائماً ، 

وكما ستظل .

• حتبني .. دمك الثمني يشهد أنك 
مت بدياًل عني ..

• تقويني  فقد قلت لي ، » تكفيك 
نعمتي « ) 2كو 12: 9 ( .

ويصف لنا الكتاب :
» وكانت معه سفن أخرى كثيرة « .
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تكن  لم  سيدي  لكنك   .. كثيرة  سفن 
فيها ..

سيدي ..
ال أريد أن اكون في واحدة منها .

تقودها   ، سفينتي  فــي  تكون  أن  ــد  أري
بنفسك .

سيدي ..
كل  لــك  أسلم   .. قلبي  كــل  لــك  أفتح 
سفينة  في  أريــدك  ال   ، أمــوري  مفاتيح 
مجاورة ، أريدك في سفينتي متلك عليها 
أنت   .. لك  أنا   .. سالمتها  وتضمن 
الثمني  دمك   ، هذا  تريد  أنك  أثق  لي ، 

يعلن لي
أنك اشتريتني لك
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ُأعلن ثقتي ..
قلت لي لنعبر سويًا ..

وأقول لك اآلن أدخل إلى داخلي .. إلى 
عمقي .. ال أريدك في سفن مجاورة .. 
في  تعمل  أراك  متفرجًا  أظل  أن  أريد  ال 
ــائــي ، أرحـــب بــك في  أخــوتــي وأصــدق

سفينتي ..
اعمل في حياتي بقوة ..

وماذا حدث للتالميذ بعد ذلك ؟
يقول إجنيل مرقس :

» حدث نؤ ريح عظيم ..
فكانت األمواج تضرب إلى السفينة حتى 
صارت متتلىء .. وكان هو )أي يسوع ( 

في املؤخر على وسادة نائماً « ..
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الوحي  لنا  يعلنه  وفريد  عظيم  درس  أي 
في هذه الكلمات ..

الرب يريدني أن أفهمه .. ثم أن أتصرف 
به حينما تهجم علىَّ أي ريح .. في كلمات 

الوحي هذه نرى :
ريح عظيم وأمواج عالية

السفينة متتليء باملياه
والرب نائم ..

ما  كثيراً  أيضًا  ونحن   .. التالميذ  خاف 
يحاربنا إبليس باملخاوف املتعددة ، كاخلوف 
من الفشل واخلوف من عدم قدرتنا على عبور 

مشاكلنا وأمراضنا وآالمنا ..

وقد يأتي إبليس ويقول لنا .. لقد أطعتم 
ألم   ، أوهام  أنها  تعلمون  أال   ، إلهكم  صوت 
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وال  أماكنكم  في  تظلوا  أن  لكم  أفضل  يكن 
اآلن  جتنون  أنتم  هــا    ، الــقــارب  معه  تركبوا 

حماقتكم أو ما تسمونه باإلميان .

إن   .. الغرق  على  أشرف  قد  قاربكم  ها 
كان إلهكم موجوداً فأين هو ؟

آه ما أخطر عدم اإلميان 
يعطي   .. بالقلق   .. باإلضطراب  يأتي 
إلبليس الفرصة السائحة لكي يدمر حياتنا ..

نصدق  عندما  لنا  يحدث  ما  أقسى  وما 
إبليس .. في البداية نشعر أن األمور قد صارت 
بالفعل إلى األفضل ، وقد تستريح نفسياتنا ، 
ولكن هذا ألن إبليس املاكر يتركنا قلياًل حتى 
 .. وكلماته  إلهنا  وننسى  أكاذيبه  نصدق 
إبليس يبغضنا ، يبغض جنسنا كل البغض ، 
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يتركنا إلى حني ، حتى إذا رآنا قد إستسلمنا 
متامًا لعدم اإلميان ، أتى إلينا ، وبكل عنف ، 

وأكثر من قيودنا ..

وما أقسى ما يحدث لنا ..
أيها القاريء .. انتبه ، عدم اإلميان يعطي 
ماكرة  حية  إبليس   ، عليك  سلطانًا  إلبليس 
للغاية ، سيتركك قلياًل ثم يعود كأسد مزمجر 

وينقض عليك ويفترسك إفتراسًا ..
 ، قاوموه   « الوحي  لنا  يقول  مــاذا  انظر 

راسخني في اإلميان « .. )1بط 5: 9 (.
إميان ،  ــدون  ب إبليس  مقاومة  ميكن  فــال 
اإلميــــان كــمــا يــقــول لــنــا الــقــديــس بــولــس هو 
اإلجتاه  في  حتركه  أن  يجب  ــذي  ال »الترس « 
يحميك  حتى  العدو  سهام  منه  تأتي  الــذي 

منها ..
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اإلميان «   « الترس  هذا  لك  يكن  لم  فإذا 
إمتألت بجروح سهام العدو القاتلة .. ومتررت 

حياتك ..
آه لو كان للتالميذ إميان !!

آه لو كان لهم إميان بأن الرب يحبهم ولن 
يسمح لألمواج أن تبتلع قاربهم ..

أن  يستحيل  بأنه  إميــان  لهم  كــان  لــو  آه 
يغرق قارب فيه الرب يسوع ..

، إلستهزؤا  اإلميــان  هــذا  لهم  كــان  لو  آه 
باألمواج وباملياه التي تتسرب إلى القارب .

أيقظوا  ملــا  ــان  اإلمي هــذا  لهم  كــان  لــو  آه 
الرب بل ألتوا ووضعوا رؤوسهم على وسادته 

واستسلموا معه للنوم العميق ..
ما أكثر التشويش واإلضطراب الذي يأتي 

به عدم اإلميان ..
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والهدوء وسط  بالسالم  فيأتي  اإلميان  أما 
العواصف واألمواج ..

انظر .. الرب نائم .. نائم رغم أن املياه 
تهدد بغرق القارب ..

 ] ومعطي  مــصــدر   [ رئــيــس   « هــو  نعم 
يقدم  اإلميــان .. ) عب 12: 2 ( وهــو هنا 
نفسه مثااًل .. كيف أن اإلميان يجعل اإلنسان 
مستريحًا متامًا ، هادئًا متامًا ، قادراً على النوم 

العميق رغم كل التهديدات ..

هذا  تــبــُلــغ  أن  تــريــد  ــل  ه  .. صــديــقــي 
الطريق ..  لك  يقدم  بولس  الرسول  اإلميان .. 
يقول لك » ناظرين إلى رئيس اإلميان ومكمله 
يسوع « )عب 12: 2 ( .. كلمة ناظرين في 
أصلها اليوناني ، تعني أن نتحول عن أي شىء 
أن  أي   .. بالرب  ننشغل  لكي  قلوبنا  يشغل 
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يكون للرب إهتمامنا األول ..
أيها احلبيب .. انظر إلى الرب .. إنشغل 

به .. هو معطي اإلميان ..
انظر إليه .. إنه نائم وسط العواصف .. 
لو   .. اإلميـــان  ـــذا  ه سيعطيك  ــه  ــي إل ــظــر  ان
أحسست أنه إميان قليل ال يتناسب مع ظروف 
ويعجز   ، واآلخــر  احلني  بني  إليك  تأتي  معينة 
فالرب  تنزعج  ال  رجــاء   .. فوقها  يرفعك  أن 
إليه  ناظراً  استمر   .. اإلميــان  مكمّل  هو  ايضًا 

وسيعطيك اإلميان الكافي..
ـــك بـــالـــعـــواصـــف ..  إبـــلـــيـــس  يـــأتـــي ل
ــي حــفــظ الرب  ـــواج .. لــكــي تــشــك ف ـــاألم ب

لك ..
في  يرى  ألنه  بهذا  له  يسمح  قد  والــرب 
على  فيها  لتبرهن  فرصة  ــواج  واألم العواصف 
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يريدك  ـــرب  ال  .. يحفظك  أنـــه  ــى  ف ثقتك 
الظروف  فـــوق  الــنــصــرة  بــإخــتــيــار  تتمتع  أن 

املختلفة ..

معه  حياتك  حتمي  واألمـــواج  العواصف 
في  اهلل  قوة  تدرك  أن  وتعطيك  السطحية  من 

احلماية ..
ــيــاه متأل  ـــزداد وامل وتـــرك الـــرب األمــــواج ت

القارب ، واستمر نائمًا ..
ملـــاذا ؟

فال  األمــواج  تهدأ  أن  أحيانًا  نصلى  ملــاذا 
يحدث شىء ؟

ملاذا .. ملاذا يظل الرب نائمًا ؟
تظل  ال  كيف  لي  يقول  أن  يريد  ــرب  ال
أفعل  ال  عندما   .. أتكلم  ال  عندما  فيَّ  واثقًا 
أن  بعد .. كيف تشك  تعرفني  ألم  شيئًا .. 
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القارب سيغرق .. ؟

كيف يغرق قارب أنا في ؟!!

قد ال أتكلم اآلن ..

قد ال أفعل شيئًا ..

قد أبدو لك نائمًا ..

لكي أال يكفي أن تثق إنني في قاربك

كال ، لن يغرق أبدًا .

انزعج التالميذ
انزعج التالميذ وأيقظوا الرب وقالوا له ، 

يا معلم ، أما يهمك أننا نهلك ..
إتهام هذا ..  الكلمات ، أي  آه ، لهذه 
الصالح  الراعي   ، الرقيق  الرب  قلب  كم جرح 
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الذي بذل نفسه عن اخلراف ..
كيف نسوا يا رب محبتك لهم ، كيف 
موقف  أفي   .. معهم  العجيبة  أعمالك  نسوا 
بهم  واهتمامك  لهم  رعايتك  ينسون  واحد 
 .. يحبهم  قلبك  إن   .. حلياتهم  وحفظك 

يحبهم جداً ..
من  فكم   ، أيضًا  أنا  سامحني  يا رب  آه 
مرة فعلت مثلهم .. تضغط علىَّ املواقف .. 
 .. معي  العديدة  القدمية  إحساناتك  فأنسي 

واستسلم لليأس وأعاتبك ..

ال تكن مثلهم ..
معك  اهلل  فعله  ما  وتنس  مثلهم  تكن  ال 
عندما ضعف  إيليا  مثل  تكن  ال   .. قبل  من 
إميانه .. نظر حوله ووجد أن قاربه أوشك على 
الغرق .. لم يتقوي باإلميان ولم يثق ويثق أنه 
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من  خــاف   .. خــاف   .. يغرق  أن  يستحيل 
إيزابل امللكة الشريرة ألنها أعلنت عزمها على 

قتله ..
رفع  قد  اهلل  أن  ظن  عندما  مثله  تكن  ال 
حمايته عنه ، فإستسلم لليأس وصرخ متأوهًا 
نفسي ... «  خــذ  يـــا رب  اآلن  كفى  قــد   «

) 1مل 19: 4 ( .
تعرض  عــنــدمــا  داود  مــثــل  تــكــن  وال 
كانت  التي  املتتابعة  امللك  شــاول  ملالحقات 
سيغرق ،  قاربه  أن  فظن   ، قتله  إلــى  تهدف 
ــأوه هو  ــت ف بــاملُــلــك  ـــده  ــد وع ونــســى أن اهلل ق
 ..  » شــاول  بيد  يومًا  سأهلك   « وقــال  ايضًا 

) 1صم 27: 1 ( .
اإلميان  لغة عدم  فهى   ، اللغة  احذر هذه 
 ، قلوبنا  في  يضعها  أن  إبليس  يجتهد  التي 
التي  اهلل  ينسينا مبوقف واحد إحسانات  لكي 
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بال عدد التي صنعها معنا من قبل ..
أخطر  ومــا   .. نخاف  أن  يريدنا  إبليس 
اخلوف ، هو عدونا األول ، فلنقاومه بال تراخ ، 
بكل إجتهاد .. الرب يقول لنا » قاوموا إبليس 

فيهرب منكم « ) يع 4: 7 ( .
ولنطرد إبليس الذي يختفي وراء مشاعر 
بكلمات  لنطرده   ، علينا  تأتي  التي  اخلــوف 
 »  .. شيطان  يــا  عني  اذهــب   « مثل  قاطعة 

»باسم الرب يسوع انتهرك « .
واآلن تأمل معي ، ماذا حدث إليليا وداود 

بعد ذلك هل قدرت ايزابل أن تقتل إيليا ؟
على  اخليل  وداس  ايــزابــل  ماتت   ، كــال 
لم  بينما   .. الكالب حلمها  وأكلت  جسدها 

ميت إيليا بل ارتفع املجد مبركبة من نار ..

قاربه  أن  لقد ظن  لــدواد ؟  ومــاذا حدث 
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أوشك علي الغرق ، لقد ظن أن شاول سيقدر  
أن يقتله يوما ما ..

مات  لــق   ، الكتاب  يخبرنا  ــاذا  م ولكن 
الشعب  نــادى  بينما  بالسيف  مطعونًا  شــاول 

بداود ملكًا خلفًا له .
صديقي ثق ، يستحيل أن يغرق قارب 

به الرب .

واآلن انظر إلى بطرس
انظر إليه وقد صار رجاًل في اإلميان .. مرة 
ثانية ، امتأل قاربه باملياه وأوشك على الغرق .. 
لكن بطرس كان قد تعلم اإلميان ، فلم يفعل 
 .. التالميذ  مع  ــى  األول املــرة  في  فعل  مثمال 
على  متكئًا  نام  املــرة  هذه   .. املعلم  يوقظ  لم 

صدره ..
هل تعرف متى حدث هذا ؟
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ــن سفر  اقـــرأ االصــحــاح الــثــانــي عــشــر م
األعمال ..

ماذا ترى ؟
مقيد   ، السجن  ــي  ف ــوضــوع  م بــطــرس 
أمام  تقدميه  ليلة  هي  الليلة  وهذه  بالسالسل 
الشعب لكي يحكم عليه هيرودس يالقتل ..

آه ، لقد إمتأل القارب باملياه وأوشك على 
الغرق .. ومع هذا ، فقد إستغرق بطرس في 
نوم عميق ، حتى اضطر املالك أن يضربه في 

جنبه حتي يستيقظ ..
آه يا للتغيير الذي حدث في بطرس .. لم 
يشك كاملرة السابقة بل إمتأل باإلميان .. ينام 
في ليلة احلكم عليه .. لقد وثق أن قاربه لن 

يغرق حتى وإن إمتأل باملياه ..
القيامة  بعد  لبطرس  قــال  قد  الــرب  كــان 
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ـــد يـــديـــك وآخـــر  » مـــتـــى شــخــت فـــإنـــك مت
إلى  مشيراً  هــذا  قــال   .. ويحملك  مينطقك 
 »  .. بها  الرب  أن ميجد  مزمعًا  كان  ميتة  أية 

) يو 21: 18 ، 19 ( .

ألنها   ، الكلمات  هــذه  في  بطرس  وثــق 
قال  كما  سيموت  أنــه  وثــق   ، سيده  كلمات 
سيده شيخًا ، أي بعد سنوات كثيرة .. إمتأل 
قاربه باملياه ، ومع هذا لم يضطرب .. نام ألنه 
وثق أن القارب لن يغرق .. ألن الرب قال له لن 

ميوت اآلن بل بعد أن يصير شيخاً ..

صديقــي ..
  أنت أيضًا لقد وعدك الرب ..  فهل تثق 
في وعوده وتنام بال قلق ، أم تفكر في الواقع 
الوقتي فتضطرب وتنهار وتبدأ في إعطاء اللوم 



ـ 30 ـ

على اآلخرين ..

تأمل ، تأمل كثيراً في وعوده .. انظر إليه 
واسترح بجواره نائمًا هادئًا .

تأمل ماذا يقول لك في كتابه :
يحفظ  شر  كل  من  يحفظك  ــرب  ال  «  •

نفسك
مجاالت  ـــي  ف  ( خـــروجـــك  يحفظ 

العمل ( .
ــي مــجــال األســــرة ( «  ودخــولــك ) ف

)مز 121 : 7 ، 8 ( .
• » تعبدون الرب إلهكم ..

فيبارك خبزك وماءك ..
وأزيل املرض من بينكم ..
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وأرسل هيبتي أمامك «
) خز 23: 25 ــ 27 ( .

احليات  لتدسوا  سلطانًا  أعطيكم   «  •
يــضــركــم شـــىء «  ــعــقــارب .. وال  وال

) لو 10: 19 ( .

يوقظون  ــم  وه  ، التالميذ  ــى  إل ولنعد   
الرب .. أيقظوا الرب وقالوا له » يا معلم أما 
يهمك أننا نهلك « .. يقول الكتاب املقدس 

» أنه قام وانتهر الريح « .

يا حلبك أيها الرب .. بداًل من أن تنتهر 
الذي  الريح  تنتهر   ، لك  إلزعاجهم  تالميذك 

يزعجهم ..

يا حلبك ، باإلتضاعك ، لم يشغلك أنهم 
أزعجوك لكن شغلك أنهم في انزعاج ..
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 .. ويالقوتك  باإلتضاعك،   ، يا حلبك 
 . ابكم   . اسكت  للبحر  وقــال  الريح  انتهر   «

فسكنت الريح وصار هدوء عظيم « .

ســيدي
أيَّا كان ما يحدث من حولي

أيَّا كانت املخاوف التي يحاربني 
بها عدوي

علمني أن أنظر دائمًا إليك وأن 
محمواًل  بالتمام  نفسي  ــرك  أت
الثقة  على ذراعيك وأن أثق كل 

أن قاربًا أنت فيه لن يغرق أبدًا
نعم ، لن يغرف أبدًا .


