كنٌسة التعاون المعمدانٌة
Making Way Through

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
القراءة:

متى 33-22:14

 22وللوقت ألزم ٌسوع تالمٌذه ان ٌدخلوا السفٌنة وٌسبقوه الى العبر حتى ٌصرف الجموع 23 .وبعدما صرف
الجموع صعد الى الجبل منفردا لٌصلًّ .ولما صار المساء كان هناك وحده 24 .واما السفٌنة فكانت قد صارت
فً وسط البحر معذبة من االمواج .الن الرٌح كانت مضادة 25 .وفً الهزٌع الرابع من اللٌل مضى الٌهم ٌسوع
ماشٌا على البحر 26 .فلما ابصره التالمٌذ ماشٌا على البحر اضطربوا قابلٌن انه خٌال .ومن الخوف
صرخوا 27 .فللوقت كلمهم ٌسوع قابال تشجعوا .انا هو .ال تخافوا 28 .فاجابه بطرس وقال ٌا سٌد ان كنت انت
هو فمرنً ان آتً الٌك على الماء 29 .فقال تعال .فنزل بطرس من السفٌنة ومشى على الماء لٌأتً الى
ٌسوع 30 .ولكن لما رأى الرٌح شدٌدة خاف واذ ابتدأ ٌغرق صرخ قابال ٌا رب نجنً 31 .ففً الحال م ّد ٌسوع
ٌده وامسك به وقال له ٌا قلٌل االٌمان لماذا شككت 32 .ولما دخال السفٌنة سكنت الرٌح 33 .والذٌن فً السفٌنة
جاءوا وسجدوا له قابلٌن بالحقٌقة انت ابن هللا.
ناحوم 3:1
 3الرب بطًء الغضب وعظٌم القدرة ولكنه ال ٌبرئ البتة .الرب فً الزوبعة وفً العاصف طرٌقه والسحاب غبار
رجلٌه.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
عند حدوث إعصار ما ،غالبا ما ٌختبا اإلنسان فً مكان آمن ال
ٌخرج منه إال بعد تو ّقف اإلعصار تماما.
وال ٌمكن بأي حال من األحوال أن ٌتحدّى أحد اإلعصار مهما كانت
ٌعرضه ألخطار كثٌرة – وفً
قوة ذلك اإلنسان ،ألن تحدّ ٌه سوف ّ
معظم الدول ،إن لم ٌكن كلهاُ ،تط َلق صفارات اإلنذار و ُتذاع
التحذٌرات عبر وسابل اإلعالم المختلفة ،و ُتقدَّ م النصابح باتباع
بر األمان.
خطوات معٌنة للوصول إلى ّ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

وتحضرنً ذكرٌات ما نراه الٌوم فً العالم :إعصارات شدٌدة
تهب على القرى والمدنُ ،تسقِط األشجار ،وتهدِم
وزالزل كثٌرة
ّ
نرى مثٌله من ذي قبل.
البٌوت القدٌمة ،فتس ِّبب رعبا وخوفا لم َ
كان الرجال والنساء واألطفال وكذلك الشباب ٌصرخون وهم ٌجرون
فً الشوارع بحثا عن مكان آمن وال مالذ لهم.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
وفً الكتاب المقدس ُذكرت حوادث كثٌرة مثل هذه أذكر منها
حادثتٌن على األقل:
 األولى عندما كان التالمٌذ فً داخل سفٌنة متوجهة إلى عبر
سا ُء َكانَ ُه َنا َك َو ْحدَ هَُ .وأَ َّما
ار ا ْل َم َ
ص َ
البحرٌ ،قول الكتابَ " :و َل َّما َ
ار ْت فًِ َو ْسطِ ا ْل َب ْح ِر ُم َع َّذ َبة ِمنَ األَ
السفٌِ َن ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
اج.
و
م
ص
ق
ت
ن
ا
ك
ف
ة
دْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ِ
ص َرهُ ال َّتالَمٌِ ُذ َماشِ ٌا َع َلى ا ْل َب ْح ِر
ضادَّةَ ...ف َل َّما أَ ْب َ
الرٌ َح َكا َن ْت ُم َ
ألَنَّ ِّ
ص َر ُخوا" (متى
اض َط َر ُبوا َقا ِبلٌِنَ  :إِ َّن ُه َخ ٌَالَ .و ِمنَ ا ْل َخ ْوفِ َ
ْ
.)32-22:14

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

 والحادثة الثانٌة عندما كان بولس وآخرون فً داخل السفٌنة،
ٌقول الكتابَ " :ول ِكنْ َب ْع َد َقلٌِل ه َ
َاج ْت َع َل ٌْ َها ِرٌح َز ْو َب ِع ٌَّة ٌُ َقال ُ
َل َها أُو ُرو ْكلٌِدُونُ َ ...وا ْ
س ِب َقلٌِل ،ا ْن ُت ِز َع أَخٌِرا
ش َتدَّ َع َل ٌْ َنا َن ْوء َل ٌْ َ
ُكل ُّ َر َجاء فًِ َن َجا ِت َنا" (أعمال  ،)44-14:27انتهى بهم المطاف
سر السفٌنة بالكامل.
إلى تك ُّ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
ُّ
ٌشق طرٌقه فً الزوابع الشدٌدة
ولكننً الٌوم سأحدّثكم عن شخص آخر
تهب فً رحلة الحٌاة ،تقول عنه اآلٌة التً
واألعاصٌر القوٌة التً
ُّ
ب فًِ َّ
الز ْو َب َعةَِ ،وفًِ ا ْل َعاصِ فِ
الر ُّ
وضعتها على رأس موضوعًَّ " :
اب ُغ َبا ُر ِر ْجلَ ٌْ ِه" (ناحوم .)3:1
س َح ُ
َط ِرٌقُ ُهَ ،وال َّ
وسأحدّثكم فً ثالث كلمات عن هذا الموضوع (الرب فً الزوبعة):

 -1 زوابع وأعاصٌر
 -2 إله قدٌر
 -3 إنقاذ وتحرٌر

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
المفهوم األول:
 زوابع وأعاصٌر

تهبُُّّعلىُّحياتنا ُّ-طالماُّنحنُّعلىُّقيدُّهذهُّالحياة ُّ-
زوابعُّشديدةُّ،كثيرةُّومتنوعةُّ،أوجزهاُّفيماُّيلي:

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 -1 زوابع األمراض واألدواء
ُتهاجم األجساد مٌكروبات صغٌرة جدا ال ُترى بالعٌن
المجردة ،ف ُتسبب أمراضا ربما تكون عدٌمة الشفاء.
ٌقول البعض عنها أنها بسبب خطاٌا اقترفها اإلنسان ،بمعنى
أن كل مرٌض ال بد وأن ٌكون فعل شٌبا قد أغضب هللا فعاقبه
بالمرض ،ولكن هذه فكرة خاطبة.
وسأشرح لماذا؟

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
فالكتاب المقدس ٌُحدثنا عن مرضى مشهود لهم فً الحٌاة
الروحٌة.
مثال ٌُحدثنا الوحً المقدس فً العهد القدٌم عن أٌوب الذي
ضرب الشٌطان جسده بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته
فأخذ لنفسه شقفة ٌحت ّك بها – بالرغم من أن الرب شهد عن
ضَ .ر ُجل َكامِل َو ُم ْس َتقٌِم،
س ِم ْثلُ ُه فًِ األَ ْر ِ
أٌوب" :ألَ َّن ُه َل ٌْ َ
هللا َو ٌَحٌِ ُد َع ِن ال َّ
ش ِّر( ".أٌوب .)8:1
ٌَ َّتقًِ َ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

فً العهد الجدٌد ٌُحدثنا الوحً المقدس أٌضا عن أبفرودتس
الذي مرض وكان قرٌبا من الموت مع أن بولس شهد له
س أَخًَِ ،وا ْل َعا ِمل َ َمعًَِ ،وا ْل ُم َت َج ِّن َد َمعًِ،
قابال" :أَ َب ْف ُرو ِد ُت َ
اجتًِ" (فٌلبً .)27-25:2
سو َل ُك ْمَ ،وا ْل َخا ِد َم ل َِح َ
َو َر ُ

وٌحدثنا الكتاب عن أسقام تٌموثاوس ( 1تٌموثاوس ،)23:5
وكذلك عن شوكة بولس ( 2كورنثوس .)9-7:12

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 -2 زوابع التجارب والبالء
سانَ َم ْولُود لِ ْل َم َ
ش َّق ِة( "...أٌوب ،)7-6:5
ٌقول الكتاب" :اإلِ ْن َ
سانُ َم ْولُو ُد ا ْل َم ْرأَةَِ ،قلٌِل ُ األَ ٌَّ ِام َو َ
ش ْب َعانُ َت َعبا" (أٌوب
وأٌضا" :اَإلِ ْن َ
.)1:14
لقد هبت على أٌوب زوابع التجارب ففقد كل ممتلكاته وثرواته
ف زوجته معه إذ
وأوالده وبناته وصحته .وأكثر من ذلك َف َق َد تعا ُط َ
قالت له "بارك هللا ومت" (أٌوب  .)9:2ولم ٌتعاطف معه
وجرحوه بكلماتهم القاسٌة مما جعل أٌوب
أصدقاؤه بل قسوا علٌه
ّ
ٌقول لهمَ " :ح َّتى َم َتى ُت َع ِّذ ُبونَ َن ْفسِ ً َو َت ْس َحقُو َننًِ ِبا ْل َكالَ ِم؟"
(أٌوب .)3-2:19

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
ولم ٌخ ِ
ف الرب عنا ما ٌهب على حٌاتنا من زوابع التجارب
س ٌَ ُكونُ َل ُك ْم
وأعاصٌر الضٌقات بل وضحها لنا بقوله" :فًِ ا ْل َعا َل ِم َ
ضِ ٌقَ ،ول ِكنْ ِثقُوا :أَ َنا َقدْ َغ َل ْب ُ
ت ا ْل َعا َل َم".
وهناك شًء مهم جدا ٌجب أن ال ننساه ،أن الرب ال ٌُجربنا أكثر
هللا أَمٌِن ،ا َّلذِي الَ ٌَدَ ُع ُك ْم ُت َج َّر ُبونَ َف ْو َق َما
مما نحتمل " َول ِكنَّ َ
َت ْس َتطِ ٌ ُعونَ " ( 1كورنثوس .)13:10
وفً هذا تعزٌة لنا.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 -3 زوابع هجوم األعداء
لنا أعداء روحٌٌن ولٌسوا جسدٌٌن.
اء،
س ِ
الر َؤ َ
س ْت َم َع دَ م َو َل ْحمَ ،بلْ َم َع ُّ
ار َع َت َنا َل ٌْ َ
ص َ
ٌقولَ " :فإِنَّ ُم َ
ٌنَ ،م َع ُوالَ ِة ا ْل َعا َل ِم َع َلى ُظ ْل َم ِة ه َذا الدَّهْ ِرَ ،م َع أَ ْج َنا ِد
َم َع ال َّ
سالَطِ ِ
ال َّ
او ٌَّا ِ
ت" (أفسس .)12:6
الرو ِح ٌَّ ِة فًِ َّ
ش ِّر ُّ
الس َم ِ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 هاجم الشٌطان الرب ٌسوع فً سنً تجسده على األرض ،فٌذكر
الكتاب ثالث تجارب خطٌرة.
ٌِع
ٌر ُخ ْبزاَ ...وأَ َراهُ َجم َ
"إِنْ ُك ْن َت ا ْبنَ هللاَِ ،فقُلْ لِه َذا ا ْل َح َج ِر أَنْ ٌَصِ َ
س ْل َطانَ
ٌِس :لَ َك أ ُ ْعطِ ً ه َذا ال ُّ
َم َمالِكِ ا ْل َم ْس ُكو َن ِة فًِ لَ ْح َظةَ ...و َقال َ لَ ُه إِ ْبل ُ
س َجدْ َ
ت أَ َمامًِ ٌَ ُكونُ لَ َك ا ْل َجمٌِ ُع ...إِنْ ُك ْن َت ا ْبنَ هللاِ
ُكلَّ ُه َو َم ْج َدهُنَّ َ ...فإِنْ َ
َف ْ
س َك مِنْ ُه َنا إِلَى أَ ْس َفل ُ[ ...ولم ٌنت ِه المطاف عند هذا الح ّد بل
اط َر ْح َن ْف َ
عاود المحاولة مرة ومرات إذ تقول كلمة الرب] َولَ َّما أَ ْك َمل َ إِ ْبل ُ
ٌِس ُكل َّ
ار َق ُه إِلَى حٌِن" (لوقا .)13:4
َت ْج ِر َبة َف َ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

 هاجم الشٌطان ٌهوشع الكاهن وهو فً حضرة الرب.
نرى فً زكرٌا َ " 2-1:3وأَ َرانًِ ٌَ ُهو َ
ش َع ا ْل َكا ِهنَ ا ْل َعظِ ٌ َم َقابِما قُدَّا َم
بَ ،وال َّ
ب
الر ُّ
او َم ُهَ .ف َقال َ َّ
الر ِّ
َمالَكِ َّ
ش ٌْ َطانُ َقابِم َعنْ ٌَمٌِ ِن ِه لِ ٌُ َق ِ
ش ْع َلة ُم ْن َت َ
س ه َذا ُ
ب ٌَا َ
لِل َّ
ش َلة
ش ٌْ َطانُ  ...أَ َف َل ٌْ َ
الر ُّ
ان :لِ ٌَ ْن َت ِه ْر َك َّ
ش ٌْ َط ِ
ار؟".
ِمنَ ال َّن ِ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

أعداؤنا متحدون ضدنا ،الشٌطان ،والخطٌة ،والجسد ،والعالم فً
محاوالت متكررة وبطرق وأسالٌب مختلفة.
فال ٌجب أن نتهاون وننام بل لنستٌقظ ونحذر ( 2كورنثوس
" )11:2لِ َبالَّ ٌَ ْط َم َع فٌِ َنا ال َّ
ار ُه".
ش ٌْ َطانُ  ،ألَ َّن َنا الَ َن ْج َهل ُ أَ ْف َك َ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 -4 االضطهاد واالزدراء

ٌقع على كنٌسة الرب بٌن الحٌن واآلخر ،إن لم ٌكن دابما،
اضطهادات شدٌدة تحدّث الكتاب المقدس عن الكثٌر منها ،أذكر
منها على سبٌل المثال ال على سبٌل الحصر اآلتً:

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

اضطِ َهاد َعظِ ٌم َع َلى
( أعمال َ " )3-1:8و َحدَ َث فًِ ذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم ْ
شلٌِ َمَ ،ف َت َ
ٌِس ِة ا َّلتًِ فًِ أُو ُر َ
ٌِع فًِ ُك َو ِر ا ْل ٌَ ُهو ِد ٌَّ ِة
ش َّت َت ا ْل َجم ُ
ا ْل َكن َ
السام َِر ِة".
َو َّ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

( أعمال َ " )5-1:12وفًِ ذلِ َك ا ْل َو ْق ِ
ُس ا ْل َملِ ُك ٌَدَ ٌْ ِه
ت َمدَّ هٌِ ُرود ُ
وح َّنا
وب أَ َخا ٌُ َ
ٌِسةَِ ،ف َق َتل َ ٌَ ْعقُ َ
ٌا إِ َلى أ ُ َناس ِمنَ ا ْل َكن َ
لِ ٌُسِ َ
ض َع َلى
الس ٌْفِ َ .وإِ ْذ َرأَى أَنَّ ذلِ َك ٌُ ْرضِ ً ا ْل ٌَ ُهودَ َ ،عادَ َف َق َب َ
ِب َّ
س ِّلما إِ ٌَّاهُ إِلَى
الس ْج ِنُ ،م َ
ض َع ُه فًِ ِّ
س َك ُه َو َ
سَ ...و َل َّما أَ ْم َ
ُب ْط ُر َ
ِص ِح
اوٌا أَنْ ٌُ َقدِّ َم ُه َب ْعدَ ا ْلف ْ
ابع ِمنَ ا ْل َع ْس َك ِر لِ ٌَ ْح ُر ُ
أَ ْر َب َع ِة أَ َر َ
سوهَُ ،ن ِ
إِ َلى ال َّ
ش ْع ِ
ب".

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

( عبرانٌٌن َ " )38-35:11و َ
آخ ُرونَ ُع ِّذ ُبوا َو َل ْم ٌَ ْق َبلُوا ال َّن َجا َة
ضل ََ .و َ
آخ ُرونَ َت َج َّر ُبوا فًِ ه ُُزء َو َج ْلدُ ،ث َّم
لِ َك ًْ ٌَ َنالُوا قِ ٌَا َمة أَ ْف َ
فًِ قُ ٌُود أَ ٌْضا َو َح ْبسُ .ر ِج ُمواُ ،نشِ ُرواُ ،ج ِّر ُبواَ ،ما ُتوا َق ْتال
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وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
وسجل التارٌخ الكثٌر من االضطهادات التً وقعت على جماعة
ووضع الكثٌرون فً الزٌت
المؤمنٌن .أُحرق الكثٌرون بالنارُ ،
المغلً ،وآخرون ُوضعوا فً برامٌل فارغة محماة لدرجة
االحمرار وكثٌرون قُدِّموا لألسود الجابعة .وآخرون قُتلوا
بالسٌف.
لكن فً هذه جمٌعها ٌعظم إنتصارنا بالذي أحبنا.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
المفهوم الثانً:
 إله قدٌر

 -1 قوته خارقة
 ظهرت هذه القوة الخارقة فً الخلق كما جاء فً األصحاح األول من سفر
التكوٌن.
 وظهرت أٌضا فً معامالت هللا مع شعبه أفرادا وجماعات ،وقد أوضح
كاتب المزمور المبة والرابع عشر بعض العجابب التً أثبتت قوة هللا
الخارقة.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

 وظهرت هذه القوة الخارقة فً ما فعله هللا مع كنٌسته أفرادا
الص ْخ َر ِة أَ ْبنً
وجماعات (متى َ " )18:16و َع َلى ه ِذ ِه
َّ
ستًَِ ،وأَ
ْ
ح
ج
ل
ا
ٌِم َلنْ َت ْق َوى َع َل ٌْ َها".
اب
و
ب
َ
ُ
َ
ْ
َكنٌِ َ
ِ
 أنقذ بطرس وبولس وسٌال من السجن بقوة عظٌمة (أعمال
 12و.)16

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

هذه القوة تحرسنا وتحفظنا وسط هذا العالم الشرٌر الذي ٌقابلنا
فٌه أناس فً صورة وحوش ضارٌة محاولٌن الفتك بنا والقضاء
علٌنا ،لكننا محروسون بقوة هللا.
سونَ ِ ،بإٌِ َمان ،ل َِخالَص ُم ْس َت َعد أَنْ ٌُ ْع َلنَ
"أَ ْن ُت ُم ا َّل ِذٌنَ ِبقُ َّو ِة ِ
هللا َم ْح ُرو ُ
َ
فًِ َّ
خ
ٌِر" ( 1بطرس .)5:1
الز َم ِ
ان األ ِ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 -2 محبته صادقة
ٌدخل الرب معنا فً الزوبعة إلنقاذنا منها ألنه ٌحبنا محبة
عظٌمة.
وضحت هذه المحبة بأجلى بٌان على
محبة أبدٌة عملٌة مضحٌة!
ّ
س ُه
الصلٌب كما ٌعلن الرسول بولس" :ا َّلذِي أَ َح َّبنًِ َوأَ ْس َل َم َن ْف َ
س ُه
ألَ ْجلًِ" (غالطٌة " .)20:2أَ َح َّب َنا ا ْل َمسِ ٌ ُح أَ ٌْضا َوأَ ْس َل َم َن ْف َ
ألَ ْجلِ َنا" (أفسس .)2:5

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

ما أغرب هذه المحبة ألنها ا ّتجهت إلى أناس ال ٌستحقونها.

ض َع َفا َءَ ،م َ
ات فًِ ا ْل َو ْق ِ
ت ا ْل ُم َع ٌَّ ِن ألَ ْج ِل
"ألَنَّ ا ْل َمسِ ٌ َح ،إِ ْذ ُك َّنا َب ْع ُد ُ
ارَ .فإِ َّن ُه ِبا ْل َج ْه ِد ٌَ ُم ُ
الصال ِِح
ارُ .ر َّب َما ألَ ْج ِل
َّ
وت أَ َحد ألَ ْج ِل َب ّ
ا ْلفُ َّج ِ
َ
َ
َ
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ِ
ك
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هللا َب ٌَّنَ َم َح َّب َت ُه َل َنا ،ألَ َّن ُه َو َن ْحنُ
نَّ
نْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ٌَ ْج ُ
َ
َب ْع ُد ُخ َطاة َم َ
ات ا ْل َمسِ ٌ ُح ألَ ْجلِ َنا" (رومٌة .)8-6:5

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
مشوهة الوجه والٌدٌن والتً كان ابنها
لع ّلكم تذكرون قصة األم
ّ
ٌخجل منها عند ظهورهما معا أمام آخرٌن .والحظت األم ذلك
تشوه ٌدي ووجهً الفتخرت بذلك
فقالت له ٌا ابنً ،لوعرفت سر ّ
أمام جمٌع الناس .فلقد ش ّبت النار فً الحجرة التً كنت تنام فٌها
وأنت طفل ،فدخلت فً وسط النار وأنقذتك بطرٌقة معٌنة حفاظا
التشوهات هً
وٌدي .هذه
فشوهت النٌران وجهً
على حٌاتك،
ّ
ّ
ّ
أكبر دلٌل على حبً الشدٌد لك.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
 -3 سرعته فابقة

دخل داود النبً فً زوابع وأعاصٌر فً حٌاته فطلب الرب قابال:
"أسرع إلى معونتً ٌا رب ٌا خالصً" (مزمور .)22:38

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
نالحظ أن الوحً المقدس ٌدون لنا فً سفر التثنٌة هذه الكلمات
هللا ٌَا ٌَ ُ
اء فًِ َم ُعو َن ِت َك،
س ِم ْثل َ ِ
الس َم َ
ب َّ
شو ُرونُ ْ ٌَ .ر َك ُ
المشجعة " َل ٌْ َ
َوا ْل َغ َما َم فًِ َع َظ َم ِت ِه" (تثنٌة .)26:33
ٌخف لنجدتنا مسرعا ،وإن كان فً بعض األحٌان ٌنتظر
إن الرب
ّ
حتى الهزٌع الرابع إال أنه عندما ٌرى الخطر ٌشتدّ علٌنا ولم تعد
الر ْؤ ٌَا َب ْع ُد إِ َلى
فٌنا قوة لالحتمال ٌسرع فً معونتنا" .ألَنَّ
ُّ
س َتأْتًِ إِ ْت ٌَانا َوالَ َت َتأ َ َّخ ُر"
ا ْلمٌِ َعا ِد ...إِنْ َت َوا َن ْت َفا ْن َتظِ ْرهَا ألَ َّن َها َ
(حبقوق .)3:2

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
المفهوم الثالث:
 إنقاذ وتحرٌر
الرب معنا ونحن فً الزوبعة .وجوده معنا ال ٌشعرنا
بخطورة الزوبعة كما حدث مع الفتٌة الثالثة عندما ألقوا فً
أتون النار المحماة سبعة أضعاف .حل ّ الرب فً وسطهم
فحول خطورة النار إلى فابدة.
ّ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
فالنار أحرقت األربطة التً ق ٌّدوهم بها قبل إلقابهم فً النار،
حولها إلى جنة ٌتمشون فٌها .وقد
ولكن من الجانب اآلخر ّ
نبوخذنصر ما حدث فصرخ قابال :ألم
الحظ ذلك الملك الوثنً
ّ
نلقً ثالثة رجال موثقٌن فً وسط النار؟ فأجابوا وقالوا
للملك :صحٌح أٌها الملك.

أجاب وقال :ها أنا ناظر أربعة رجال محلولٌن ٌتم ّ
شون فً
وسط النار وما بهم من ضرر ،ومنظرالرابع شبٌه بابن
اآللهة.

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

نحس بخطورة الزوابع بل ٌنقذنا
والرب لٌس فقط ٌجعلنا أن ال
ّ
منها تماما.
الر ِّب َحال َح ْول َ َخا ِبفٌِهَِ ،و ٌُ َن ِّجٌ ِه ْم" (مزمور " .)7:34ألَ َّن ُه
" َمالَ ُك َّ
اسمًِ" (مزمور .)14:91
ف ْ
َت َع َّل َق ِبً أ ُ َن ِّجٌ ِه .أ ُ َر ِّف ُع ُه ألَ َّن ُه َع َر َ

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه
ٌحول
ولٌس األمر ٌتو ّقف على نجاتنا وإنقاذنا فقط ،ولكن الرب ّ
الزوابع التً هبت علٌنا إلى بركة عظٌمة.
" َو َن ْحنُ َن ْعلَ ُم أَنَّ ُكل َّ األَ ْ
هللا"
ش ٌَ ِ
اء َت ْع َمل ُ َمعا لِ ْل َخ ٌْ ِر لِلَّ ِذٌنَ ٌُ ِح ُّبونَ َ
(رومٌة .)28:8
وتتقوى ثقتنا
فبإنقاذنا من التجارب واآلالم تمتلا قلوبنا بالفرح،
ّ
فً الرب ،وننمو فً النعمة وفً معرفة ربنا ٌسوع المسٌح.
وتكثر األمجاد "ألَنَّ ِخ َّف َة ضِ ٌ َق ِت َنا ا ْل َو ْقتِ ٌَّ َة ُت ْنشِ ُا َل َنا أَ ْك َث َر َفأ َ ْك َث َر ِث َقل َ
َم ْجد أَ َب ِد ٌّا" ( 2كورنثوس .)17:4

وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه

إذا ثالث كلمات فً موضوع وٌ ُ
ش ُّق طرٌق ُه:
 -1 زوابع وأعاصٌر
 -2 إله قدٌر
 -3 إنقاذ وتحرٌر

