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ـ ٥ ـ

تـــرى مـــا هي أشــر خطيـــة في 
الوجود ؟

هل هي القتل أم الزنا ..
كال !! ليست هذه أو تلك ..

إنصت معي إلى ما يقوله الرب 
يســـوع في هذه اآليـــة « ومتى جاء 
ذاك [ الـــروح القـــدس ] يبكـــت 
العالـــم علـــى خطيــة .. أمـــا على 



ـ ٦ ـ

خطيـــة فألنهـــم ال يؤمنــون بي » 
( يو ١٦: ٨ ـ ٩ ) ..

فلمـــاذا يبكت الـــروح القدس 
بالذات علـــى خطية عــدم اإلميان 

بالرب يسوع ؟..
اإلجابـــة ألن هذه اخلطية هي أم 
جميـــع اخلطايا .. فالـــذي له إميان 
حقيقـــي بالرب يســـوع ، ويثق في 
صـــدق وعـــوده ويتمســـك بها لن 
تقـــدر أية خطية أن تســـود عليه ، 
وهذا هـــو إعالن الكتـــاب الواضح 



ـ ٧ ـ

« وهـــذه هـــي الغلبة التـــي تغلب 
العالم إمياننا » ( ١يو ٥: ٤ ) ..

ما يفرح قلب اهللا
فـــي ســـفر إشـــعياء األصحـــاح 
الســـابع تقرأ عن آحاز امللك ، لقد 
حتالفت قوتني رهيبتني عليه فجاءته 
كلمات الرب على فم إشعياء تقول 
لـــه «اهدأ . ال تخــف وال يضعف 
قلبــك .. عمــق طلبــك أو رفعه 
إلى فوق » لكن لألسف آحاز كان 



ـ ٨ ـ

ككثيريـــن منـــا ال يثقـــون أن الرب 
يحبهم ويريدهم أن ينتصروا ..

قال آحاز « ال أطلب وال أجرب 
الرب » آه كم أحزنت هذه اإلجابة 
قلب اإللـــه وجعلته يغضـــب جًدا 
علـــى آحاز فال شـــيء يحـــزن قلبه 
أكثـــر من عدم ثقتنا فـــي أنه يحبنا 

وسيحقق كل وعوده لنا ..
انظر أيًضا مـــاذا يقول الكتاب 
عـــن إبراهيــم أب املؤمنـــني « وال 
بعـــدم إميان ارتاب فـــي وعد اهللا بل 



ـ ٩ ـ

تقـــوى باإلميان معطًيــا مجًدا هللا » 
ال  كان  فـــإذا   ..  (  ٢٠  :٤ ( رو 
شـــيء يحـــزن قلـــب اهللا مثـــل عدم 
إمياننـــا ؛ فإنه أيًضا ال شـــيء ميجده 

أكثر من إمياننا ..
واآلن ما هو هذا اإلميان وكيف 

نقتنيه ؟
الكتــاب املقــدس ، كلمـــات 
اهللا الصادقـــة ، يحـــوي الكثيـــر من 
القصص التي جتيب بطريقة ســـهلة 
على هذا السؤال الهام .. وفي هذا 



ـ ١٠ ـ

الكتيب نتأمل في واحدة منها ..
بعـــد أن أجـــرى الـــرب معجزة 
إشـــباع اجلموع ، ألـــزم تالميذه أن 
يأخذوا قارًبا ليســـبقوه إلى اجلانب 
اآلخر من البحيـــرة .. لم تكن من 
عادة الـــرب أن يتركهم ولكنه أراد 
هذه املرة أن يعلمهم دروًســـا ثمينة 
فـــي اإلميــان .. وهو يريـــدك أنت 

أيًضا أن تتعلمها ..
ولنتابـــع مًعا القصة كما يرويها 
الكتـــاب املقـــدس .. « وملـــا كان 



ـ ١١ ـ

املســـاء نزل تالميذه إلـــى البحر .. 
وكان الظــالم قـــد أقبـــل .. وهاج 
البحــر مـــن ريح عظيمــة تهب » 

( يو ٦: ١٦ ـ ١٨ ) ..
صديقـــي مـــاذا جتـــد فـــي هذه 
واقعنــا  عـــن  يتحـــدث  اآليـــات 

اليوم ؟!
ضع خًطا حتت هذه الكلمات : 
ريـــح   .. البحـــر  هـــاج   .. ظـــالم 
عظيمـــة .. ألـــم يصـــف الكتاب 
العالـــم الـــذي نعيش فيـــه باملوضع 



ـ ١٢ ـ

املظلم ( ٢بط ١: ١٩ ) ..
أال ميتلـــئ هذا العالم باألشـــرار 
ومباذا شـــبهتهم كلمة اهللا ؟ .. ألم 
تقل عنهم « أما األشـــرار فكالبحر 
أن  يســـتطيع  ال  ألنـــه  املضطــرب 
يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطيًنا » 

( إش ٥٧: ٢٠ ) ..
الـــذي  العالـــم   .. صديقـــي 
نعيش فيه له رئيس قاس هو إبليس 
« رئيـــس مملكة الظلمـــة » لهذا ال 
تتعجـــب حني تتعـــرض حياتنا بني 



ـ ١٣ ـ

احلني واآلخر لرياح معاكسة مضادة 
تهيج  مضنيـــة  عنيفـــة  وعواصـــف 
نفوســـنا وتنهك قوانا وتثني عزمنا 
لكي نستسلم للخوف ونسقط في 
اليأس واحلزن ونشـــك في حب اهللا 

لنا ..
لكن يسوع احلنون ينظر إلى كل 
منـــا ويقول له « اهدأ . ال تخف » 
( إش ٧: ٤ ) .. نعم ستواجه ظلمة 
وســـتحيط بك عواصف شديدة ؛ 
لكننـــي أحبك جـــًدا .. إنني اإلله 
ذخائــر  « أعطيــك  األمـــني .. 



ـ ١٤ ـ

إش ٤٥: ٣ ) ..   ) الظلمــة » 
إننـــي « مؤتي األغانـــي في الليل » 

( أي ٣٥: ١٠ ) ..
يـــا للروعـــة .. فـــي كل ظلمة 
يســـمح اهللا بها إليك ستجد كنوًزا 
ثمينة تنتظرك وأغاني حمد وفرح 
أنـــت مدعو أن تشـــدو بها ، وهذا 
هو وعده « أجعـــل الظلمة أمامهم 

نوًرا » ( إش ٤٢: ١٦ ) ..

ولنكمل القصة :
مـــاذا قال اإلجنيل عن يســـوع ؟ 



ـ ١٥ ـ



ـ ١٦ ـ

لقد « رآهـــم معذبني فـــي اجلذِف 
 « ضدهـــم  كانـــت  الريــح  ألن 

( مر ٦: ٤٨ ) ..
صديقـــي ، حني تكـــون الريح 
أن  وقتهـــا  تـــدرك  هـــل   ، ضـــدك 
يســـوع يراك .. هـــل تعرف معنى 
هـــذا ؟ .. إنـــه أحن قلـــب وأقوى 
شـــخص .. يرى معاناتـــك .. هو 
يشـــعر مبا تشـــعر به من آالم ، فهو 
يحبـــك وآالمـــك قد صـــارت حًقا 

آالمه ..



ـ ١٧ ـ

يســوع يراك .. هذا يعني أنه 
ســـيتدخل بكل تأكيد ، ولكن في 
الوقت الســـليم الذي يحقق هدفه 
من استمرار الريح وهياج البحر .. 
يقول الكتـــاب « وفي الهزيع الرابع 
من الليل مضى إليهم يسوع ماشًيا 
علـــى البحـــر » .. أحياًنـــا ، حـــني 
تشـــتد الرياح علينا وتعلو األمواج 
فوقنا وال تتغير الظروف التي حولنا 
قد نتخيل أن يســـوع قد تركنا ولم 
يعـــد يهتم بنـــا ولكـــن احلقيقة أن 
هذه الرياح واألمـــواج التي تخيفنا 



ـ ١٨ ـ

الـــرب  يســـتخدمها  نفســـها  هـــي 
خليرنـــا .. ال تنســـى أن املياه التي 
أزعجت التالميذ هي ذاتها كانت 
الطريق الذي عبر عليه الرب ليصل 

إليهم !!
صديقـــي .. هـــل فـــي حياتك 
ما يســـبب لك القلق أو اإلزعاج ؟ 
تذكـــر دائًمـــا أنه في وســـط الرياح 
ا يده  واألمـــواج يأتـــي الــرب مـــاّدً
للمعونة .. هو يحبك للغاية لكنه 
قـــد ينتظر إلـــى الهزيـــع الرابع كما 
فعـــل مـــع التالميذ ، ملـــاذا ؟ حتى 



ـ ١٩ ـ

نفقد بالكامل ثقتنا في كل احللول 
البشرية التي ال تعتمد على إرشاده 
فنتأكـــد مـــن ضعفنا الشـــديد وال 

يتبقى لنا رجاء إّال فيه وحده ..
يســوع  كلمهـــم  فللوقـــت 
قائًال : « تشــجعوا . أنــا هو . ال 

تخافوا » ..
يســـوع هنا يعلن لهم عن حبه 
لهـــم وحرصـــه على ســـالمتهم وال 
يـــزال يســـوع يقـــول لـــك « محبة 
أبديـــة أحببتـــك » ( إر ٣١: ٣ ) 
إنني أحبك وبال حدود ، وجسدي 



ـ ٢٠ ـ

املذبـــوح علـــى خشـــبة الصليـــب 
يبرهن على هذا .. ثق في حبي وال 
تخشى شيًئا .. إنني أحميك ، أنا 

صخرتك ..
أيهـــا القـــارئ إذا وثقـــت فـــي 
حب يســـوع لك وأمانته وصالحه 
ســالًما  داخلـــك  فـــي  فســـتختبر 
عجيًبا ينتصر على كل املتاعب .. 
ســـتعلم أنه مع يســـوع ال فرق بني 
األمـــواج اخلطيـــرة العاليـــة وتلـــك 
الوديعـــة الهادئـــة ، فـــكل األمـــور 
بـــال اســـتثناء ستســـتخدمها يديه 



ـ ٢١ ـ

القديرة خلير أحبائه .. وستستطيع 
أن تنشـــد مع داود بثقـــة من عاين 
وشـــهد مرمنًـــا «الظلمـــة أيًضـــا ال 
تظلـــم لديـــك والليل مثـــل النهار 
يضـــيء » « عجيبة هـــي أعمالك 
يقيًنـــا »  ذلـــك  تعـــرف  ونفســـي 

( مز ١٣٩: ١٢، ١٤ ) ..
« اهللا لنـــا ملجأ وقوة . عوًنا في 
الضيقـــات ُوجد شـــديًدا لذلك ال 
نخشـــى ولو تزحزحت األرض ولو 
انقلبـــت اجلبال إلـــى قلب البحار » 

( مز ٤٦: ١، ٢ ) ..



ـ ٢٢ ـ

انظر ماذا فعل بطرس ؟ .. حني 
رأى ســـيده ماشـــًيا على البحر فكر 
حســـًنا وقرر أن ال يســـتمر يخادع 
نفســـه ولـــن يحتمي مـــن األمواج 
لـــن   .. عاجـــز  بقـــارب  العاصفـــة 
يســـتند على املنظور .. ســيعتمد 

على اإلميان ..
ولكن من أين له هذا اإلميان ؟

يسوع فيه قوة عجيبة جاذبة .. 
يعطــي اإلميــان .. فالكتاب يعلن 
أنـــه « رئيــس [ مصــدر ] اإلميان 



ـ ٢٣ ـ

ومكمله » ( عب ١٢: ٢ ) ..
نعـــم إن لـــم يكـــن لـــك إميـــان 
اطلب منه وهو يعطيه لك ويكمله 
فيـــك .. صرخ بطـــرس « مرني أن 
آتي إليك » .. وكأنه يقول يا رب 
اعطني اإلميان أن آتي إليك .. قال 
له يسوع « تعال » .. اترك القارب 

ولن تفشل ..
فيـــك  جتـــد  لـــم  إن  صديقـــي 
قوة كافيـــة لتنفصل عـــن مجاالت 
اخلطيـــة .. ال تيــأس .. ال تعتمد 



ـ ٢٤ ـ

على ذاتك .. اصرخ من كل قلبك 
« مرنـــي أن آتي إليك » قل له أريد 
يا رب أن أســـير معك فوق املياه .. 
لقد سئمت احلياة داخل القارب ، 
يســـوع دائًمـــا يســـتجيب ويقـــول 
« تعال » اترك كل شيء وتعال .. 
إنـــه يريـــد أن ميتعنـــا بصداقتـــه .. 
يريدنا أن نســـير معه ، أحياًنا فوق 

املياه ، لكننا لن نغرق ..
بطرس فقط

كان بالقارب اثني عشر تلميًذا 



ـ ٢٥ ـ

لكن يســـوع لم يدعـــو أحًدا منهم 
قائـــًال « تعال » ســوى بطرس .. 
ملاذا ؟ ألن بطـــرس أراد أن يحتمي 
بالـــرب وليـــس بالقـــارب .. فهـــل 
نفعل مثله ؟ هل نستمد إحساسنا 
باألمان من املال أو السلطة أو العمل 

أو ... أم من أننا في يد الرب ..
اطلب من الرب

لم يترك بطرس القارب إال بعد 
أن ســـمع كلمـــة يســـوع الصريحة 

« تعال » ..



ـ ٢٦ ـ

إن كلمـــة « ُمرنـــي » تأتـــي في 
األصـــل اليونانـــي الـــذي ُكِتـــب به 
اإلجنيل مبعنـــى طلب أمر من ملك 
فحني تصلي فأنت تقف أمام امللك 
احلقيقـــي .. هيـــا قـــل له يــا ملك 
امللــوك يــا يســوع املســيح مرني 
بأمرك امللوكي الذي ال يقدر شيء 
في الوجود أن يعطله .. مرني أن 
آتــي إليك كي ألتصق بك .. كي 

أسير معك ..
ُمرنــي فأحتــرر مــن كل إعاقة 



ـ ٢٧ ـ

عملها إبليس وأتخطى كل حاجز 
مينعني أن أخدمك ..

لكنه بدأ يغرق ..
بعد أن ســـمع بطـــرس كلمات 
الـــرب له « تعال » امتلك شـــجاعة 
لـــم تكن له مـــن قبـــل .. هزم كل 
مخاوفه وقفز من القارب وبدأ يسير 
على املياه كما لو كانت يابًســـا .. 
لكـــن تأمل معي فيمـــا حدث بعد 
ذلـــك .. يقول الكتـــاب « ملا رأى 
[ بطــرس ] الريح شــديدة خاف 



ـ ٢٨ ـ

وإذ ابتدأ يغرق صـــرخ قائًال يا رب 
جنني .. مد يســـوع يده وأمســـك 
بـــه وقال لـــه يا قليـــل اإلميـــان ملاذا 

شككت » ..
صديقــي .. مــا الــذي جعل 
بطرس يغرق ؟! إنه نفس السبب 
الــذي يجعلك تخــور وتتعثر في 
حياتــك مــع الــرب .. لقد حول 
بطــرس عينيــه عــن الــرب وبدأ 
يتطلــع إلى ما حوله .. انظر ماذا 
يقــول الكتــاب ؟ «ملــا رأى الريح 
شـــديدة .. خــاف » .. بعد ذلك 



ـ ٢٩ ـ

شـــككت ؟ ..  ملاذا  يســـوع  سأله 
والكلمـــة املترجمـــة هنا شـــككت 
هي إحـــدى أربع كلمـــات يونانية 
تستخدم للشك وهي تعني التردد 

أمام طريقني ..
لقد بدأ بطرس سيره على املياه 
بإميان عظيم ولكن بعد قليل تناقص 
إميانـــه .. ملاذا ؟ ألنه لــم يعد يرى 
أمامه طريًقا واحًدا بل طريقني .. 
آه حينما ننشــغل بالظروف ونترك 
نثبــت  وال  لألحاســـيس  أنفســـنا 
عيوننا على الرب يسوع سننسى 



ـ ٣٠ ـ

ونفقـــد  إمياننـــا  وســـيقل  الوعـــود 
شجاعتنا وننهزم ..

صديقـــي ، حينما تأتي عليك 
احملـــن انظــر إلــى يســوع .. ركز 
عينيـــك عليـــه وثبت قلبـــك على 
دائًمـــا  نفســـك  وســـتجد  وعـــوده 
مرفوًعا فوق الظروف ســائًرا على 

املياه ..

رائع .. رائع ..
كـــم كان حكيًمـــا بطـــرس في 
لقـــد  النجـــاة ..  لطريـــق  معرفتـــه 



ـ ٣١ ـ

صـــرخ « يــا رب جننــي » صرخ في 
الوقـــت املناســب متاًمــا « عندمــا 
بــدأ يغــرق » .. ومـــاذا حدث ؟ 
« في احلال مد يسوع يده وأمسك 

به » ..
آه يا للروعة .. لم ميسك بطرس 
بيد ســـيده بل الســيد هو بنفســـه 
الـــذي مـــد يـــده اُحملبة فأمســـكت 
ببطـــرس وأنقذته .. يـــا للروعة .. 
بطرس يســـير مع املسيح مرة أخرى 
علـــى امليــاه ووســط األمــواج .. 
يده الضعيفة في يد ســـيده القوية 



ـ ٣٢ ـ

غير عابئ بشـــيء على اإلطالق .. 
هادئ وسط العواصف ..

أيهـــا القـــارئ العزيـــز .. الرب 
يســـوع يريدك أنت أيًضا أن تسير 
معه فوق كل أمـــواج احلياة .. هيا 
تخلـــى عـــن كل قـــارب يعطيـــك 
حمايـــة زائفـــة ، فالــرب يريــدك 
معــه في رحلة اإلميــان .. يريد أن 
ميتعك بغنى نعمته ونصرته على 
أروعهــا  مــا  آه   .. املســتحيالت 

صالة « مرني أن آتي إليك » ..
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