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ا َكاَن اْلَمَساءُ " َمَّ َ َلُھْم ِفي َذلَِك اْلَیْوِم ل َى اْلَعْبرِ «: َوَقال ل ِ َفَصَرُفوا . »لَِنْجَتْز إ
فِیَنةِ  َخُذوُه َكَما َكاَن ِفي السَّ َ ُْخَرى َصِغیَرةٌ . اْلَجْمَع َوأ ٌُن أ ً ُسف ْیضا َ . َوَكاَنْت َمَعُھ أ

فِیَنِة َحتَّى َصاَرْت َتْمَتلِئُ  َفَحَدَث َنْوُء ِریٍح َعِظیٌم َفَكاَنتِ  َى السَّ ل ِ ْمَواُج َتْضِرُب إ َ . األ
 ً َى ِوَساَدٍة َنائِما ِر َعل ُوا َلھُ . َوَكاَن ُھَو فِي اْلُمَؤخَّ ْیَقُظوهُ َوَقال َ َك «: َفأ َما َیُھمُّ َ ُِّم أ َیا ُمَعل

َنا َنْھلُِك؟ نَّ َ َ لِْلَبْحرِ » أ یَح َوَقال یُح . »اْبَكمْ . ْسُكتْ ٱ«: َفَقاَم َواْنَتَھَر الرِّ َفَسَكَنِت الرِّ
َُھمْ . َوَصاَر ُھُدوٌء َعِظیمٌ  َ ل َُكْم؟«: َوَقال یَماَن ل ِ َ إ ُُكْم َخائِفِیَن َھَكَذا؟ َكْیَف ال » َما َبال

ُوا َبْعُضُھْم لَِبْعٍض  ً َوَقال ً َعِظیما ْیضاً «: َفَخاُفوا َخْوفا َ یَح أ ِنَّ الرِّ َمْن ُھَو َھَذا؟ َفإ
 )٤١-٣٥:٤مرقس(» !ُیِطیَعانِھِ  َواْلَبْحرَ 

 الظالم بدأ في وقت المساء، عندما البحیرة  دعونا نالحظ أن قرار عبور
خالق  الرب یسوع في جمیع أنحاء األرض ، وكان قرار  جواءیخیم علي األ

لذي قال لھم وقت المساء فھو ا, بن اإلنسانإوبن هللا إ بشریةالالكون ، مخلص 
  "لي العبرلنجتز إ" 
 

حسب الرب یسوع ھل : سمحوا لي أن أطرح علیكم األسئلة التالیة إن ، اآل
ھل وضع الرب ؟ ...  "لي العبرلنجتز إ"عندما قال حساب لضجر وقلق التالمیذ

خر د العبور للشاطئ اآلفي الظالم عنیسوع في الحسبان مخاطر التخبط والتیة 
في اللیل   ھبحساب الریاح التي قد ت یسوع ھل وضع الرب في منتصف اللیل؟

ن إ! الً كـــ: على كل ھذه األسئلة ھو جابة اإلن إیستحیل الرؤیة باللیل؟ عندما 
؟ أنا  نسانیةبالحكمة البشریة او لعلة إمن أي وقت مضى  یأتِ لم مثل ھذا القرار 

ألن كل قرارات الرب تبارك إسمھ جاءت من إعالن خاص برؤیة  أشك في ذلك
. رادة هللا وتتمیم مشیئتھكیم للرب یسوع  في إلحمان والضمان اكان األ. خاصة
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 لي العبر لنجتز إیسوع  یقول لك الرب عندماعزاء ائي األصدقأھناك أوقات ، یا 
ً من حولك في كل إالظالم حالكبینما یبدو إلى الجانب اآلخر  سیخبرك . تجاها

ً ام ترغب الذھابلزوم العبور للجانب اآلخر دون أن یسال ما إ  .ب ذا كنت متعبا
أن تذھب في الرب طلب منك یھناك أوقات س.  كل ذلكبالفعل  یعلم الرب ألن

ھناك أوقات عندما . مكانیات التي تؤھلك للقیام بھاتنقصك الموارد واإلرحلة 
أن تري وتتقابل مع شخص ال یرغب في رؤیتك أو یسوع  الرب یطلب منك

   . مقابلتك
  

أن تفعل  ما أو إلى مكانیسوع أن تذھب الرب ، عندما یطلب منك يصدیق
 ً ً تأو  ما شیئا ال تسأل و والملمات من حولك لى الظروفإنظر تال  -ما قول شیئا

ر، عندما تختفي جمیع تذكً . وثق بھ فقط الرب  ظر إليأن. شكلل دعوتأسئلة 
الكثیر من الموارد  محفوظ لك وباقي لك عند الرب ، ال یزالمكانیاتكك وإموارد

  .طاحتیفي اإلمكانیات واإل
  

فِیَنَة ٱوَ " َ السَّ ُھ َدَخل نَّ ِ َلْیِھ َجْمٌع َكثِیٌر َحتَّى إ ِ ُِّم ِعْنَد اْلَبْحِر َفاْجَتَمَع إ ً ُیَعل ْیضا َ َ أ ْبَتَدأ
ْرِض  َ َى األ ُُّھ َكاَن ِعْنَد اْلَبْحِر َعل َى اْلَبْحِر َواْلَجْمُع ُكل ََس َعل ً .َوَجل ُِّمُھْم َكِثیرا َفَكاَن ُیَعل

َْمَثالٍ  أ ِ طول مدة ن أإ . م ویكرز حتي المساءعلً كان یٌ  )٢-١:٤مرقس("........ب
ً قمت فیھا بالوعظ والكرازة كانت لمدة ساعتی ً جدا ً ومتعبا . ن وكنت بعدھا منھكا

 ً ً وجسدي متعبا ھل . طوال الیومم ز وعلً كرً یسوع  الرب ولكن كان صوتي مجھدا
الرغم من كل  علىكان یشعر الرب یسوع في تلك اللیلة؟ تتخیل كیف یمكنك أن 
في  بمحرك التالمیذ أي سفینة لم یكن لدي "لي العبرلنجتز إ: " لھم ھذا، قال

  . لعبور تلك البحیرة ةخالص قوة جسدیةمسألة ال تتلك األیام ، بل كان

جتماعات إالرغم من تعبنا في ب، قد تكون ھناك أوقات عزاءئي األأصدقا
ستمر في صلي وإ  "برالع لنجتز الي" یقول لنا یسوع نجد الرب ، الصالة

ً الصالة  ً  مرارا ما ھو جھنا إلى ن یوألن الرب یرید أ حتى یأتي الصباح وتكرارا
ھ أعتقد أن !! لك ھما یقولفعل إبغض النظر عما تشعر بھ، فقط  خارق للطبیعة

عشاء وراحة، ولكن وأمسیة رائعة  قضاء إلىع التالمیذ ال ھذا الیوم تطلً وط
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لنجتز " طعام نجد الرب یقول لھم والجلوس وتناول العندما حان وقت الراحة 
  .لجانب اآلخرل "لي العبرإ

  
فِیَنةِ بعد ذلك یقول الكتاب المقدس َخُذوُه َكَما َكاَن فِي السَّ َ یعني لم یكن . ، َوأ
أو  بضع دقائق للراحةطعام لھ ویعني لم تكن لدیھ ھناك وقت لتقدیم وجبة 

 ً ، یقول الكتاب المقدس ، كما كان هأخذو. ادمةالق باردةاللیلة من ال یحمیھ معطفا
وھم ٌمتعبون وفي حالة إعیاء   في التجدیف - ھللــــویا-التالمیذ  بدأ. ةفي السفین

  .ببطون خاویة منھكة في ظلمة اللیلوشدید 
  

ن أوقاتھم ع المؤمنیین الكثیر من المسیحیین یتحدث ، عزاءاأل أصدقائي
 رسَ مٌ یسوع و كیف أن كل شيء یسیر بشكل جید وسھولة و الرب رائعة مع ال

ً  من ھذا القبیل مر كذلك أولیس األ، عزیزي. معھ ً . دائما  عن  إذا كنت غریبا
ً عن الرب   األشواك والحروب الروحیة   الرب إذا كنت من أتباع. فأنت غریبا

ً  تواجھسیسوع   لكنھا. على ركبتیك من وقت آلخر تجعلك تركع وعرة  طریقا
ً  مؤكد النصر ألن ستحق كل ھذا العناء دائماتس  الرب یسوع إذا كنت تتبع. دائما

 ً ً ما سیرسلك للتجد،  حقا ً أو یغالبا ً أو منھكا ف في ظالم اللیل عندما تكون متعبا
 ً َى ": یقول الكتاب المقدس .جائعا ل ِ ْمَواُج َتْضِرُب إ َ َفَحَدَث َنْوُء ِریٍح َعِظیٌم َفَكاَنِت األ
فِی  "ریح عاصفة" الكتاب ال یقول) ٣٧:٤مرقس (" َنِة َحتَّى َصاَرْت َتْمَتلِئُ السَّ
یعانون من  التالمیذ وكان بارداً  الجو كان. من الریاح" نوء ریح عظیم "ولكن 

ً  عویل الریاح صوت الجوع والضعف، كان أل متو ترتفع  و األمواج شدیدا
 وا ویصرخواأن یصیح كان علیھم. بالماء  و كان كل شيء في الظالم السفینة

لتجدیف بالسفینة أكثر من ذلك یتمكنوا من الم البعض ، وعندما  مسماع بعضھل
ً الرب كان  .ن الرب یسوعالسفینة بحثوا ع ن المیاه كانت قد غطتأل  یسوع نائما

 ً بقیة جسده في  غرق.بجسده المبتل بالماءعلى وسادة غارقة بالماء  نوماً عمیقا
ً  الرب انك مھذا یخبرنا ك. الماء نسان كاإل أستطاعیسوع  الرب أنو یسوع متعبا

أعتقد أن ھناك ! آه . ظروف الحیاة في أي ظرف من یمانبإ ح یریستأن  الكامل
 ً یسوع  ھ منا الربكل ما یطلب نتنفعل أنا وأھناك أوقات عندما . ھنا نتعلمھ درسا

ً ،  ھأن نفعل لرب معنا من أن نجد ا نبذل كل ما لدینا من طاقة حتي النھایة وبدال

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


لنا وكأن الرب یغط في النوم حتي یبدو لنا أن الرب ال یھتم  تنا یبدولراحھناك 
  . ذا كنا نھلكبنا إ

  
 وإشتغلواشوا على شاطئ البحر ، بل قد عاف جبناءھؤالء التالمیذ  لم یكن

لي أنھم یھلكون وعندما نصل إالعاصفة سیئة ولذلك أدركوا أن , هوو فھم البحرب
َنا َنْھلُِك؟« :"بالصراخ نبدأ  ھودنانھایة ذكاءنا ومج نَّ َ َك أ َما َیُھمُّ َ ُم أ ِّ  »َیا ُمَعل

  : بسبببساطة بكل  صرخةھذه الجاءت ) ٣٨:٤مرقس (
  

 إلى حد أنھم نسوا أنومشاغلھم متاعبھم في  اكھمنھمإنشغال التالمیذ وإ .١
الذي الخطأ األول . منھم على طول مع كأل السفینةیسوع كان في  الرب

في  ینشغلواعندما یكونون في مأزق خطیر ھو أنھم الناس یقع فیھ 
 .رسلھممن ھو الذي أالسلبیات لدرجة أنھم ینسون من ھم و

 
٢.  ً ً . ةغیر محدودالمة قوة ربھم عظ لم یعرف التالمیذ حقا م أنھلم یدركوا حقا

ً مع طالقاً عندما تكون في لن تھلك إ. وجود الرب في السفینة لم یھلكوا أبدا
ً وموحش  یبدومر األ مھما كان خط مشیئة هللا  لن تھلك، ن حولكمكئیبا

 ! أبدا
 

یُح . »اْبَكمْ . ْسُكتْ ٱ«: للبحر و قال نتھر الریح إو الرب یسوع  قام َفَسَكَنِت الرِّ
ً  یسوع ینھض الربس) ٣٩:٤مرقس .  (َوَصاَر ُھُدوٌء َعِظیمٌ   في مثل ھذه  دائما

قطر ت المیاه تكان و یاهالمبغارقة كانت ثیابھ . عندما یحین الوقت ات المناسب
 :نتھرالریاحإفي خضم العاصفة و قام وبالتالي . صدره حتيأسفل شعره ووجھھ 

 یا صدیقي ، أرید ك أن تعرف أن آه .فسكنت الریح »اْبَكمْ . ْسُكتْ ٱ«: كلمتینقال 
ن خطایاك مغفورة لتك" سیقوم ویقول. سیقوم لك كلما تدعوهیسوع  الرب

  "مواجلتسكت األلقلب ولتخرج المتاعب ولتتوقف العواصف ووجاع اولتنتھي أ
 

و  ویراك تذھب. یدعوك الرب أن تطیعھحدث لك عندما تھذه األمور س
 إذا كنت كتلمیذ. و راحةأطعام  وأطوال اللیل دون نوم فاح كبالكد وال طیعھت

یقوم سوالشدة والضیق،  دعوه في وقت المتاعبتو  تحمل صلیبك وتتبع الرب
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شھد  یا صدیقي آه  .یسوع بعمل نفس الشيء الذي فعلھ مع التالمیذالرب 
طاعوا الرب ھم أألن یات التي صنعھا الرب یسوعالتالمیذ وإختبروا أحد أعظم اآل

 مبأنھ والمبررات األعذار وادمیقلم  موألنھعندما كان الثمن ھو كل شيء لھم 
نطق بكلمتین نیة في جزء من الثا ونوء شدید توقف إعصار: ونو جائع ونمتعب

أو یخسره عمرك فكرت فیما یفقده  ھل. من لحم ودمنسان الرب اإلبن هللا إا مبھ
  في رحلتھم من خالل الحیاة ؟رات كل من یقدم األعذار والمبر

 
لى إنظر تال . وقم بذلك ذِ نفً فقط  "لنجتز العبر"یسوع  الرب عندما یقول لك

في  لقد تبت .للربنظر فقط أولكن مكانیاتك المحدودة وإ مواردك ليإظروفك وال 
المكان یسوع وجد الرب حتى في الظالم الدامس  نعم . لكنك ستعبر وتمرالواقع 

حیث الشخص الذي كان ینتظر الرب  ءمیل من الشاطي ١٣المحدد علي بعد 
ینَ : "لیتحرر َى ُكوَرِة اْلَجَدِریِّ ل ِ َى َعْبِر اْلَبْحِر إ ل ِ ا َخَرَج مِ . َوَجاُءوا إ ِفیَنِة َوَلمَّ َن السَّ

ْم َیْقِدْر  َ ُبوِر َول ُ ِھ ُروٌح َنِجٌس َكاَن َمْسَكُنُھ فِي اْلق ِ ْنَساٌن ب ِ ُبوِر إ ُ َُھ ِمَن اْلق َبل لِْلَوْقِت اْسَتقْ
 َ َِسل َِسال َ ب َِطُھ َوال ْن َیْرب َ َحٌد أ َ   ) ٣-١:٥مر" ( أ

  
 www.schultze .orgلمزيد من مقـاالت القس اسشولتيز قم بزياره لموقعنا  
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