
Sunnuntai 30.1.2022--  Aihe: Jeesus auttaa hädässä- Lukukappalet: Ps. 66:5 ; Jes. 

51:9–16 ;  2. Kor. 1:8–11 

 
ؤنا  . ودعااليوم عظةالى   في االستماعإخوتي ومرحبا بكم لكم والمحبة النعمة والسالم 

بكلمته   لنرى أعماله في حياتنا ونــتمسكجميعا الى هللا أبينا أن يفتح أذهاننا وقلوبنا 
نا في الضيق الداخلي والخارجي. حتى قوى قويالنه هو ي وإسمه المبارك ونعلنه حولنا

  23وااليات  8متّـى االصحاح اليوم في إنجيل  ناتأمل هووهذا الطبيعة تخضع ليسوع. 
ِفيَنَة َتِبَعُه َتاَلِميُذُه. َوِإَذا   القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:اليكم  .27الى  َوَلمَّا َدَخَل السَّ

َم   ِفيَنَة َوَكاَن ُهَو َناِئمًا. َفَتَقدَّ اْضِطَراٌب َعِظيٌم َقْد َحَدَث ِفي اْلَبْحِر َحتَّى َغطَِّت اأَلْمَواُج السَّ
َنا َفِإنََّنا َنْهِلكُ َتاَلِميُذُه َوَأْيَقُظوُه َقاِئِليَن: َيا سَ  َفَقاَل َلُهْم: َما َباُلُكْم َخاِئِفيَن َيا َقِليِلي   .يُِّد َنجِّ

َب النَّاُس َقاِئِليَن: َأيُّ   َياَح َواْلَبْحَر َفَصاَر ُهُدوٌء َعِظيٌم. َفَتَعجَّ اإِليَماِن؟ ُثمَّ َقاَم َواْنَتَهَر الرِّ
َياَح َواْلبَ  ،ِإْنَساٍن َهَذا  ْحَر َجِميعًا ُتِطيُعُه.َفِإنَّ الرِّ

 هذه كلمة هللا المجد له
 

مّتى . و الخوف زع منهم ن يو ينقذ تالميذه من الغرق البحر و يهدئ و العاصفة يوقف يسوع 
كان أـحد تالميذ يسوع االثنى عشر. فكان في هذه  اللي يذكر لنا هذا الحدث العجيب 

َوِحيَن َرَأى َيُسوُع َأنَّ الُجُموَع َقِد اْحَتَشَدْت  يقول:  18في العدد العاصفة. هذه السفينة في 
فَِّة اْلُمَقاِبَلِة. ُثمَّ َرِكَب اْلَقاِرَب َوَتِبَعُه تَ  َوَلمَّا . اَلِميُذهُ َحْوَلُه َأَمَر َتاَلِميَذُه َأْن َيْعُبُروا ِإَلى الضَّ

ِفيَنَة  ِفي اْلَبْحِر َحتَّى َغطَِّت اأَلْمَواُج   ةَعِظيمجاءت عاصفة  َتِبَعُه َتاَلِميُذهُ و َدَخَل السَّ
ِفيَنَة َوَكاَن  اْضِطَراٌب   أنعرف يلّتأكيد  باكان  هو و نايم   يسوع  كيف ؟ نائم َناِئمًا.  يسوعالسَّ

 نايم النه يعرف أن ال شي وال أحد يقوى عليه.  كان نعم  ؟ ِفي اْلَبْحرِ حدث سيَعِظيٌم 
 

ِديَدةَ : له السلطة حتى على العاصفة. كما جاء في كتاب المزامير َأ اْلَعاِصَفَة الشَّ   ،َهدَّ
َن اأَلْمَواجَ  يبشرنا  الكتاب المقدس و  .َتاَدُهْم ِإَلى اْلَمْرَفِإ اْلَمْنُشودــُثمَّ اقْ   ،َفَفِرُحوا ِبُهُدوِئَها ،َوَسكَّ

المرة الوحيدة في كل   هوكان نائما في القارب. وهذ هللا.أن الرب يسوع كان يعمل أعمال 



التعب كان إنسانا أيضا. اختبر  يسوع ما ننسى أنو الكتاب المقدس نقرأ أن يسوع نام. 
نقرأ أن يسوع   8ئم من تعب النهار. في هذا االصحاح كان نافالجوع والعطش والحزن. و 

ِعْنَد ُحُلوِل اْلَمَساِء َأْحَضَر و  ؛حماة بطرس ىشفو  خادم قائد المئة ىوشف أبرصشفى 
َياِطينِ  هلالنَّاُس  َياِطيَن ِبَكِلَمٍة ِمْنهُ   َكِثيِريَن ِمَن اْلَمْسُكوِنيَن ِبالشَّ َوَشَفى   َفَكاَن َيْطُرُد الشَّ

اْلَمْرَضى َجِميعًا ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبِلَساِن النَِّبيِّ ِإَشْعَياَء اْلَقاِئِل: ُهَو َأَخَذ َأْسَقاَمَنا َوَحَمَل 
 .اءسمللطبع كان تعبان في ابا عمل كل هذا في ذاك النهار.  ع يسو الرب . َأْمَراَضَنا

 

حر  صبح البأأمر العاصفة بالهدوء و  عندما أيقظه التالميذو يسوع نائم وليس غائب. 
َياَح َواْلبَ . اأيضا هادئ ملكه.  وما فيها كلها البحر واألرض والسماء   ْحَر َجِميعًا ُتِطيُعُه.الرِّ

.  ظالم الليلو الهايج  وسط البحرفي  السالماهم أعطو المرعبين   طمأن تالميذهوالرب 
فَِّة اْلُمَقاِبَلةِ تالميذه  َأَمرَ اللي هو يسوع  ركب  هو تجاه و اإل أعطاهم  .َأْن َيْعُبُروا ِإَلى الضَّ

ن  و يتركنا نواجه االخطار دما يرسلنا الى أماكن دون هدف، وال الرب . معهم في القارب
 فهو يعرف.لغرض. ولما يسمح به ف. استطاعتنايسمح بإختبار فوق ما  أن يكون معنا. 

 

 ما، لمذا ما وقفها قبل جايَّ عاصفة اليعرف أن يسوع إذا كان  بالطبع يجيب سؤال: وهذا  
يتركهم  ينام و  هكيف يمكنو عاصفة دون علمهم؟  في لخو دسمح ألحبائه بال وليه؟ تحدث

شعر بالسفينة  ال و يصوت سمع الريح ما هل كان نائم حتى ؟ ةالشديد حاريليتعاركوا مع ا
كم من مرة نتساءل أين يسوع؟ أين  ونحن.سمع صراخ تالميذه؟ ؟ ما تطلع وتنزل وتميل

ما ؟ ي في داخلهللا؟ لمذا ما يغيثـني؟ ما ينتبه الي؟ ما يسمع دعواتي؟ ما يعرف الخوف 
 يعرف مشاكلي العائلية؟ وال خوفي من الرفض والطرد؟ 

 

موجود.  لكنه  نائم العاصفة.  هيسوع كان نائم في القارب اللي تتالعب به األمواج وتهزّ 
هناك  عاصفة أن تهلك تالميذه. حيث يكون يسوع لما سمح لحتى في منامه بعيد.  ليس

هو  ، فهو معنا يحفظنا ويقودنا. وال نشعر بحضوره الرب ، ولو ما نشوفضماناليكون 
ترك  تـ وال الحبيب. إبنه ّف عن الصالة الى هللا اآلب باسم يسوع ــ يرانا ويسمعنا. فما تك



سأله بطرس هذا البحر و  ماءى ليسوع هو فوق مشاكنا. تمشى يوما ع. كفشلـالمشاكل ت
ى الماء فجاءت موجة يتمشى عل   بطرس فبدأ .أن يأمره يجي عنده، فقال له يسوع: تعال

نسى يسوع واقف و  بيرةة الكالنه نظر الى الموج  كبيرة بينه وبين يسوع فبدأ يغرق. لمذا؟ 
 رب.وما نفكر في ال مشكللنكبر ا .أيضاعلى الماء. وهكذا نحن 

 

العاصفة   الرَّبُّ ِفي اْلَعاَلِء أَْعَظُم ِمْن َصْوِت اْلِمَياِه اْلَغِزيَرِة َوِمْن َأْمَواِج اْلَبْحِر اْلَهاِئَلِة.
كما صّرح به النبي إشعياء قرون  . وطمأن تالميذه بكلمة أسكتهاأقوى. لكن يسوع قوية. 

اتَِّكُلوا َعَلى الرَّبِّ ِإَلى األََبِد   ؛َأْنَت َتْحَفُظ َذا الرَّْأِي الثَّاِبِت َساِلمًا أَلنَُّه َعَلْيَك َتَوكَّلَ من قبل: 
ُهورِ َصْخرُ أَلنَّ الرَّبَّ هللَا ُهَو  ُهورِ يسوع هو  .   الدُّ َوَيْعَمُل ه َمْن َيْسَمُع َأْقَوالِ  شّبه . َصْخُر الدُّ

ْخرِ بِ ِبَها  ُيوُل َوَهبَِّت اْلَعَواِصُف ، َرُجٍل َحِكيٍم َبَنى َبْيَتُه َعَلى الصَّ َفَنَزَلِت اأَلْمَطاُر َوَجَرِت السُّ
ْخِر. وَ َفَضَرَبْت َذِلَك اْلَبْيَت َفَلْم َيْسُقْط   ٌس َعَلى الصَّ َأيُّ َمْن َيْسَمُع  يسوع: و قال أَلنَُّه ُمَؤسَّ

َفَنَزَلْت اأَلْمَطاُر َوَجَرْت  َأْقَواِلي َهِذِه َواَل َيْعَمُل ِبَها، ُيَشبَُّه ِبَرُجٍل َغِبيٍّ َبَنى َبْيَتُه َعَلى الرَّْملِ 
ُيوُل َوَهبَِّت اْلَعَواِصُف َفَضَرَبْت َذِلَك  . نوعين من  اْلَبْيَت َفَسَقَط َوَكاَن ُسُقوُطُه َعِظيماً السُّ

 السامعين: الحكماء واألغبياء.  
 

من يسمع ويرفض.  ل نفس المصائب والمشاكل. الخالص لمن يسمع ويحب. والهالك 
عواصف حياتنا.   ععاصفة مثلنا نحن ماليتعاركوا بكل جهدهم مع كانوا يسوع تالميذ  

واحد يعتمد على   م منتزرع فينا الفزع والقلق والخوف. كلنا في نفس السفينة. وك وهي
، مثل البحارة اللي كان راكب معهم النبي يونان اللي كان من هللا  وجهده دينه وعلمه

دون ويصرخ عليهم وكل واحد بدأ يعبد إلهه كبيرة هربان. حتى جاب الرب عاصفة 
في الكتاب ب العاصفة. القصة هي مفصلة فائدة حتى أخبرهم يونان أنه هو سب

 خ مثل سكران. كل واحد يدعي أن دينه هو الصحيح.  وّ دمالالعالم هكذا المقدس. 
 

يغمض عينيه ويسكت ضميره حتى ما يشوف وال يشعر بذنوبه وخطاياه اللي  شخصوال
وهل يقدر يسمع ليسوع اللي ينادي: توبوا وآمنوا باالنجيل؟   .هو غارق فيها لهالكه



َماُع ُهَو ِمَن التَّْبِشيِر ِبَكِلَمِة اْلَمِسيحِ هو اإِليَماُن و  َماِع َوالسَّ هو يغّير القلوب .  َنِتيَجُة السَّ
رنا من  يحر يريد الرب  .معناه كما هو تالميذ كان معيسوع الحي هو قريب. والحياة. 

الفزع والقلق. عدة مرات في االنجيل يقول: ال تخف. فال تخف ان تدعو بإسمه العظيم.  
ويقمعك من  ما هو هذا الشي اللي يحرمك من النوم ؟ منه انت خائفهو الشي اللي  ما
تذكره للرب. ألق همومك كلها عليه النه هو يعتني بك. االن ت كيمكنسالم في النهار؟ ال

 صالة التالميذ لما صرخوا الى الرب. بصالة من كل قلبك. انظر 
 

َنا َفِإنََّنا َنْهِلكُ  قالوا: يا رب، غثـني؛ يا   يا. حرف النداء.. أربع كلمات. بدايتها:  َيا َسيُِّد َنجِّ
قوية تغطيني،  أمواج عالية . يا رب أغفر لي أنا الخاطئ. رب أذكرني؛ يا رب ال تبطئ

ويسوع ما  ولكنهم صرخوا الى يسوع.كانوا خائفين. أنت وحدك ترفعني فوقنا فال أغرق. 
هل هو ،  أين بالك َما َباُلُكْم َخاِئِفيَن َيا َقِليِلي اإِليَماِن؟ تقلق. لكنه قال: غضب عليهم وال  

اللي   : المشاكل اللي أنت فيها أم يسوع المسيح عظممن تفي يسوع أم في العاصفة؟ 
 : حياتك الفانية أم يسوع مانح الحياة؟عرف؟ من تهانميقدر هو يحررك 

 

  غير. شبع من الكالم حبوبل. شبع من اوضغط النفسالخوف االنسان يعيش في 
. كل  خياللوهم والافيه جوع روحي. وهو يعمره بمن الدين ومن الصور. . شبع النافع

ليست  . محبةلوا سالمفي الواقع هو جيعان وعطشان الى ال لكن  . عادةسإنسان يطلب ال
اللي  دائم لزائف. إنما الحب ا حب االناني اللي يطب دائما مصلحته. هذا حب سطحيال

مرأة  أن الة حقيقية. هذا الحب ينزع الخوف. كلنا نعرف مثال سالم وضمان وسعادفيه 
هذه الشجاعة؟ ي ها. ما هطفالحماية على أبعمود ضب  تواجه لكنها تخاف من فأر،

   : لإال في يسوع الذي قا األحوال وفي كل تمام وهذه المحبة ما تجبرها بالإنها المحبة. 
 

َأَحٌد َحَياَتُه ِفَدى َأِحبَّاِئِه َوَأْنُتْم َأِحبَّاِئي ِإْن َعِمْلُتْم  َلْيَس أَلَحٍد َمَحبٌَّة أَْعَظُم ِمْن َهِذِه: َأْن َيْبِذَل 
َلْيَس ِفي اْلَمَحبَِّة َأيُّ َخْوٍف. َبِل اْلَمَحبَُّة يوحنا يقول: ول سالر كتب لنا و . ِبَما ُأوِصيُكْم ِبهِ 



َفِإنَّ اْلَخْوَف َيْأِتي ِمَن اْلِعَقاِب. َواْلَخاِئُف اَل َتُكوُن َمَحبَُّة هللِا  اْلَكاِمَلُة َتْطُرُد اْلَخْوَف َخاِرجًا. 
 لنا.   يسوع أظهرها هللا  محبةو . هللا محبةأَلنَّ هللَا َأَحبََّنا َأوَّاًل.  َتَمَلْت ِفيِه. َوَنْحُن ُنِحبُّ َقِد اكْ 

 

َياَح َواْلَبْحَر َفَصاَر ُهُدوٌء َعِظيٌم. يسوع قام و  من عاصفة عظيمة الى هدوء  َواْنَتَهَر الرِّ
ال قبل  موت أكيد وهو عمل هذا  تالميذه من  أنقذاللي يسوع إنه عظيم من رب عظيم. 

بَ  فكانوا في ضمان وأمانالعاصفة وال بعد العاصفة، بل أثناء العاصفة.  َقاِئِليَن:   واَفَتَعجَّ
َياَح َواْلَبْحَر َجِميعًا ُتِطيُعُه. ، َأيُّ ِإْنَساٍن َهَذا وبخهم على إزعاجه والرب يسوع ما  َفِإنَّ الرِّ

 ته در قو ة يسوع شك في حكمتفما . هم بخوفهمأنفس تهم، بل على إزعاجبصالمن نومه 
. ال بالجهد ناويطهر  ناويرفع  بالتمام لنا . هو يغفرروف واالحوالظكانت ال مهما هتحبوم

يُِّد الرَّبُّ ُقدُّوُس ِإْسَراِئيلَ  :شعياءإسفر في  يقولكما  ُكوِن   ،أَلنَُّه َهَكَذا َقاَل السَّ ِبالرُُّجوِع َوالسُّ
ُتُكْم.    َتْخُلُصوَن. ِباْلُهُدوِء َوالطَُّمْأِنيَنِة َتُكوُن ُقوَّ

 

ن  علكن ، ضعة للخوف والقلقخاتكشف أشياء ليس فقط عن طبيعتنا العواصف حياتنا 
وهو في وسط العواصف يقود سفينة حياتنا  ذي ال الرب إنه . من هو. الرب يسوعطبيعة 
تغيروا في لحظو، التالميذ آمين. يسوع هو رجاؤنا الحي. الراحة.  هاأمان الى ميب يقودنا
صار بكلمة من يسوع . عظيمة صفةاوهم في وسط ع ظيمسالم عى  لاخوف عظيم من 

صراعي  في بحضورك ونحن نقول بإيمان ومحبة: يا رب يسوع، طمأني هدوء عظيم. 
طيفة والقوية. يا رب أعطيك حياتي  لأحباءك بكلمتك الخلصني كما خلصت ي، خوفو 

 آمين.  عيلك توكلت.  إلهي أنت ك ألنكــي طريق حقّ وتقودني فكما هي لتطهرني أنت 
 

. َيا ِإْخَوِتي، ِعْنَدَما َتْنِزُل ِبُكُم التََّجاِرُب َواْلِمَحُن اْلُمْخَتِلَفُة، اْعَتِبُروَها َسِبياًل ِإَلى اْلَفَرِح الْ  ُكلِّيِّ
ْبَر َيْعَمُل َعَمَلُه اْلَكاِمَل َوُكوُنوا َعَلى ِثَقٍة ِبَأنَّ اْمِتَحاَن ِإيَماِنُكْم َهَذا  ُيْنِتُج َصْبرًا. َوَدُعوا الصَّ

آمين.  ِفيُكْم، ِلَكْي َيْكَتِمَل ُنُضوُجُكْم َوَتِصيُروا َأْقِوَياَء َقاِدِريَن َعَلى ُمَواَجَهِة َجِميِع اأَلْحَواِل.
ُسُكْم ِإَلى التََّماِم َوَيْحَفُظكُ  اَلِم َنْفُسُه ُيَقدِّ ْم َساِلِميَن، ُروحًا َوَنْفسًا َوَجَسدًا، ِلَتُكوُنوا ِباَل  َوِإلُه السَّ

 آمين.  َلْوٍم ِعْنَد َعْوَدِة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. َفِإنَّ هللَا الَِّذي َيْدُعوُكْم َصاِدٌق َوَسْوَف ُيِتمُّ َذِلَك.


