
خطأ في فھم الرسالة

شراعیاً بطولوالزوج الروسیین. ولذلك، فعندما سمعا بأن ھناك قارباًلسنین عدیدة، كان حلم استكشاف العالم یداعب مخیلة الزوجة

القارب بما یلزمھ منقاما ببیع كل شيء یملكانھ لتأمین ثمنھ. وما أن تم تجھیزأربعین قدماً معروضاً للبیع، ھرعا إلى شرائھ بعد أن

الشمالیةالھادي لیصال بعد ستة أشھر من الزمن إلى قرب الشواطئمعدات حتى انطلقا بھ من أحد الشواطئ الروسیة على المحیط

إلى نشرة أخبارانقلب الطقس إلى وضع سیئ جداً فأخذ الرجل یصغي باستمرارالجنوبیة من الوالیات المتحدة األمیركیة. وھناك فجأة،

الطقس البحریة.

بعض الكلمات مثل "ریح"ما تعلمھ خالل رحالت سابقة لھ یكاد یكفي لفھم معنىمعرفة الرجل باللغة اإلنكلیزیة كانت سطحیة جداً وكان

فاتھ أن یفھم األخباركانت غیر مفھومة تماماً بالنسبة لھ. ولھذا السبب، فقدو "عاصفة"، ولكن معظم بقیة األخبار التي كان یلتقطھا

جداً سوف تستمرالسواحل والتي كانت تحمل تحذیراً لھم بھبوب عاصفة قویةالتي لم تخَف على الناطقین باإلنكلیزیة على امتداد تلك

الزوج لم یكن علىالمنطقة بسرعة خمسة وسبعین میالً بالساعة. وبما أنلعدة أیام. وكان متوقعاً لتلك العاصفة الشدیدة أن تضرب

إلى تجاوز منطقة المیناءأن یتحاشاه بمتابعة اإلبحار بعیداً عنھ، فأّدى بھ ذلكعلم بمقدار شدة اإلعصار، فقد كان واثقاً أن بإمكانھ

وتفویت فرصة عظیمة إللقاء مراسیھ في مكان أمین.

األیام. فكالم هللالخطرة التي یوقع كثیر من الناس أنفسھم فیھا في ھذهإن المأزق الذي وقع فیھ الروسي ھذا، ال یختلف عن المآزق

بني البشر مشوشة إلىورغم ذلك، لسبب أو آلخر، تصل رسالة هللا إلى مسامعفي الكتاب المقدس مثالً ینبئنا عن اقتراب یوم الدینونة.

ونحن نقرأ في رسالةھذا. إن دینونة هللا تجاه الخطیئة دینونة قاسیة جداً،درجة ال یمكنھم معھا أن یفھموا مقدار صرامة یوم الدینونة
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الناس الذین یختارون بمحض إرادتھم أن یعیشوا في الخطیئة وال یأتوا أبداً إلى المسیح، سیبعث بھم حتماً إلى مكان مظلم حیث

یعیشون العذاب األبدي.

إلى كل الذین لملیفتدي بھا أنفس الخطأة. رسالة هللا ھذه التي بعث بھالقد مشى ابن هللا إلى صلیب الجلجلة حیث قدم نفسھ ذبیحة

العكس من ذلك،تصل إلى مسامعنا بشكل مشوش أو خالیة المعنى. بل علىیقبلوا المسیح والمنذرة بحلول الغضب اآلتي، یجب أن ال

األمین. وھناككمخلص وحید للخطأة، لیتسنى لنا من ثّم أن نصل إلى المرفأفإن علینا أن نتعمق بھا ونتوجھ بأنفسنا إلى الرب یسوع

بالتأكید سوف نجد الحمایة واألمان.

لالختباءالشراعي بسرعة رھیبة جداً. الزوجة ھرعت إلى حجرة القاربلقد زادت األحوال الجویة سوءاً، وكانت الریاح تدفع بالمركب

بشدةجسدھا بمختلف الرضوض السوداء والزرقاء. وتمّسك الزوجفیھا حیث أخذت تقع یمنة وشماالَ مرتطمة بالجدران ولیصاب

العاتیة ال زالتولكن السیطرة على المركب أصبحت مستحیلة إذ كانت الریاحبعجلة القیادة یأمل بإنقاذ المركب وحیاة زوجتھ وحیاتھ،

الناس على الساحل یسمعون صوت الریاح وھي تعصف بین األشجارتدفع بھ على طول شواطئ والیة واشنطن. في ذلك الوقت كان

إلى عدة أیامساعات، كان المركب الشراعي قد قطع مسافة یحتاج عادةوكأنھا صوت طائرة كبیرة تھبط على مدرج المطار. وفي خالل

الجتیازھا في األحوال الطبیعیة.

الرھیبة، فإنھما اتجھامن التعب، ولكنھما وإذ كانا یأمالن بالھروب من الریاحأوشك الرجل وامرأتھ على االنھیار من جراء ما نالھما

األخیرال تختلف عما كانت علیھ حیث كانوا من قبل. وتمزق الشراعناحیة مضیق جوان دي فوكا. ھناك أیضاً عصفت الریاح بشدة

أخذا یفقدان األملالریاح بھا بعیداً. وأصیب الزوجان بإرھاق شدید إلى درجةالمتبقي لدیھم قطعاً متناثرة، أما المرساة فقد قذفت

الحیاة مع الموتعلى الساحل یتابعون على شاشات التلفزیون مأساة صراعبالخالص. في ذلك الوقت، كان السكان في المنطقة القریبة

إلنقاذ من علیھ.قد قاموا بإرسال طائرة مروحیة لتتبع المركب في محاولٍةالتي كان یعیشھا ھذان الزوجان وذلك ألن حرس السواحل

بمترجم لیسھل عملیةإنزال سلة اإلنقاذ شبھ مستحیلة. وجاء رجال اإلنقاذلكن المركب كان یتأرجح صعوداً وھبوطاً بشكل كانت محاولة

في أیة لحظة.الجدوى، وأصبح غرق المركب تحت المیاه أمراً متوقعاًاالتصال مع االثنین، ولكن عملیة اإلنقاذ ال زالت عدیمة

فقد تفتقفي طریقھا إلى مدینة سیاتل. وإذ سمع قبطانھا نداء الزوجینفي ذلك الوقت، اقتربت من المنطقة شاحنة صینیة ضخمة كانت

ذلك إلى دفعھ إلىجعل عرضھا یقف بین مجرى الریاح والقارب الصغیر فأّدىذھنھ عن خطة بارعة إلنقاذھما. لقد أدار سفینتھ بشكل

لدیھما من قوة.الحبال تسلقھ الزوجان بصعوبة مستخدمین آخر ما تبقىقرب السفینة الضخمة، وھناك قام البحارة بتنزیل سلم من

لنقلھما إلى مستشفى قریب على الشاطئ حیث تلقیا اإلسعافاتومن ثّم، قامت طائرة مروحیة بالتقاطھما من فوق سطح السفینة

أن عجز الباحثون عنھ من العثور علیھ.الضروریة. أما القارب الشراعي فقد اعتبر مفقودا بعد



إن ذلك یذكرنا بماجانبي لتقف في وجھ الریاح تصّدھا عن القارب الصغیر.ولننظر اآلن في أمر السفینة الصینیة كیف استدارت بشكل

غضب هللا علىحمل بجسده أخطاء كل الذین اختاروا أن یؤمنوا بھ.  إّنفعلھ السید المسیح على خشبة الصلیب من أجل الخطأة. ھناك،

ألّن الرب یسوعیترك خطیئة واحدة في ھذا العالم تمر دون عقاب، ولكنالخطیئة اصطدم بجسد المسیح. إّن هللا قدوس وصالح وال

نحن بموتھ ھو على الصلیب من أجلنا.المسیح أحبنا، شاء أن یخلصنا، فتقّبل العقاب الذي نستحقھ

أَْجِل َخَطاَیاَنا" وألنھ فعل ھذا ،تقول اآلیة الثالثة:  "أَنَّ اْلَمِسیَح َماَت ِمْنفي الرسالة األولي ألھل كورنتیوس اإلصحاح الخامس عشر

مسبقاً.  أفال تؤمن أنتالمجاني لخطایاھم. نعم إنھ مجاني، ألنھ ثمنھ قد ُدفعفإن أسوأ الخطأة یمكنھم أن یتوجھوا إلیھ لقبول الغفران

مع كاتبھا:آمنت حقاً فما علیك إال أن تردد كلمات ھذه الترنیمةأیضاً بالرب یسوع بصفتھ المخلص الوحید للخطأة؟ إن أنت

صوت العاصفة المدّوي قد ُسـِمع؛

وھي تتحّطم علیك أیھا المسیح.

صدرك المفتوح كان درعي،

یصّد الریاح عني.

جسدك امتأل بالجروح،

ه، ووجھك قد شـُـوِّ

وكل ذلك لیغمرني سالمك الصافي.
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