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لو كنا نقدر نبيعها  كانت وال زالت والزم تكون. و ؟  عرف مشاكل يوال  مشاكلما عنده نا في من مرحبا بكم. 
 زلالمشاكل تن ؟فيها ال يغرق ى حت كل واحد يسبح في بحر مشاكله من يشريها و نا أغنياء. لكن بحصأل

لهم  مذا حدث . عاصفة  جأتهمافعندما  ليالقارب كان تالميذ يسوع في هكذا . نا زعزعــعلينا مثل عاصفة وت  
  يعطيهو  السالم اللي رب المسيح وأحييكم بإسم ؟ هذه هي عظتنا اليوم المسيح يسوعالرب ومذا فعل 
نا هي في  ـعظت. و ويطمئن أنفسنا المرتبكة والمخيفالمتـقـلب  المظلمالعالم  هذاضمان في وسط السالم وال

 : المسيح  يسوعربنا باسم قراءة ال ليكم إو  33الى   22وااليات   14االصحاح  مّتى  إنجيله

فَِّة اْلم َقاِبَلِة ِمَن اْلب َحْيَرِة، حَ  اْلَحالِ َوِفي  وع  التَّاَلِميَذ َأْن َيْرَكب وا اْلَقاِرَب َوَيْسِبق وه  ِإَلى الضَّ تَّى َيْصِرَف ه َو  َأْلَزَم َيس 
َوَكاَن  .  اْلَمَساء  َوه َو َوْحَده  ه َناكَ َوَبْعَدَما َصَرَف اْلج م وَع، َصِعَد ِإَلى اْلَجَبِل ِلي َصلَِّي َعَلى اْنِفَراٍد. َوَحلَّ . اْلج م وعَ 

يَح َكاَنْت م َعاِكَسًة َله   ْبِع اأَلِخيِر ِمَن  . َقاِرب  التَّاَلِميِذ َقْد َبَلَغ َوَسَط اْلب َحْيَرِة َواأَلْمَواج  َتْضِرب ه  أَلنَّ الرِّ َوِفي الرُّ
وع  ِإَلى التَّاَلِميِذ َماِشيًا َعلَ  َفَلمَّا َرآه  التَّاَلِميذ  َماِشيًا َعَلى اْلَماِء اْضَطَرب وا َقاِئِليَن:   .ى َماِء اْلب َحْيرَ اللَّْيِل َجاَء َيس 

ع وا َوِفي اْلَحالِ . َوِمْن َخْوِفِهْم َصَرخ وا .ِإنَّه  َشَبح   وع  َقاِئاًل: َتَشجَّ ْم َيس  : . َأَنا ه َو اَل َتَخاف وا ،َكلََّمه  َفَقاَل َله  ب ْطر س 
وع : َتَعاَل! َفَنَزَل ب ْطر س  ِمَن اْلَقاِرِب  . ْنَت َأْنَت ه َو، َفم ْرِني َأْن آِتَي ِإَلْيَك َماِشيًا َعَلى اْلَماءِ ِإْن ك   َفَقاَل َله  َيس 

وعَ  يِح، َخاَف . َوَمَشى َعَلى اْلَماِء م تَِّجهًا َنْحَو َيس  ِة الرِّ َربُّ  َوَبَدَأ َيْغَرق  َفَصَرَخ: َياَوَلِكنَّه  ِعْنَدَما َشَعَر ِبِشدَّ
ِني وع  َيَده  . َنجِّ َوَما ِإْن َصِعَدا ِإَلى اْلَقاِرِب  َقِليَل اإِليَماِن، ِلَماَذا َشَكْكَت؟ َوَأْمَسَكه  َوَقاَل َله : َيا ِفي اْلَحالِ َفَمدَّ َيس 

َم الَِّذيَن ِفي اْلَقاِرِب وَ ـَفتَ . َحتَّى َسَكَنِت الرِّيح    . َسَجد وا َله َقاِئِليَن: َأْنَت َحّقًا اْبن  للاِ َقدَّ

 هذه كلمة للا 

لها مشاكل وال. اءسمفي ال  تتزعزعحتى في طائرة   وأ في الطريق وأفي البحر   ؟عاصفة  فعر من فينا ما و 
نتيجة    وهناك مشاكل. األوالد وغيرهاتربية  ،سكنجود و  ،عملجود و  ،إداريةمشاكل ، قلقناـتتأثير علينا و 

ورًا اَل ت ْحَصى َقْد َأَحاَطْت ِبي َوآَثاِمي َقْد َأْطَبَقْت َعَليَّ َفَأْعَمْتِني  مزامير: الفي أحد  نقرأه كما  ناشرار أ ر  ِإنَّ ش 
َيِني. َأْسِرْع َياَربُّ اْرَتِض َأْن  أَلنََّها َأْكَثر  ِمْن َشْعِر َرْأِسي َوَقْلِبي َقْد َخَذَلِني. َيا ولنا مثل  ِتي.ــَربُّ إِلَغاثَ  ت َنجِّ

َوَقاَل: َدَعْوت  ِمْن في عمق البحر  َجْوِف اْلح وِت وهو في َصلَّى ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهِه  النبي يونان كذلك اللي
َصْوِتي ألَنََّك َطَرْحَتِني ِفي اْلع ْمِق ِفي َقْلِب ِضيِقي الرَّبَّ َفاْسَتَجاَبِني. َصَرْخت  ِمْن َجْوِف اْلَهاِوَيِة َفَسِمْعَت 

. َجاَزْت َفْوِقي َجِميع  َتيَّاَراِتَك َول َجِجَك. وحنا  ة يونان. َأْصَعَد ِمَن اْلَوْهَدِة َحَيا الرَّبُّ و  ..اْلِبَحاِر َفَأَحاَط ِبي َنْهر 
 . المسيح ننظر لهؤالء الرجال ونتعلم من إختباراتهم مثل تالميذ يسوع

ه في  قرأ مثلما ن  ،هناس كثيرين كانوا يجوا عند و  ،كان السيد يسوع المسيح يـبشر بملكوت للا ويشفي المرضى
ليصلي.   ِإَلى َمَكاٍن َخالٍ انفرد  ل يوحنا المعمدانـتـ َسِمَع ِبمقبعدما يسوع   حيث يقول أناالصحاح هذا بداية 



َفَقة  َعَلْيِهْم َوَشَفى َمْرَضاه ْم. الشاطئَوَلمَّا َنَزَل ِإَلى  اقترب المساء، يسوع  َوَلمَّا  َرَأى َجْمعًا َكِبيرًا َفَأَخَذْته  الشَّ
َوَبْعَدَما َصَرَف اْلج م وَع َصِعَد ِإَلى . شخص  5000أكثر من  وكان عددهم  بخمسة أرغفة وسمكتينأطعمهم 

قة  ــبثقدم  ـنتعلمنا والرب دائما تتحقق  هيو  اشرة باهلل أبيهبوصالة يسوع هي م  اْنِفَراٍد.اْلَجَبِل ِلي َصلَِّي َعَلى 
َفَأيُّ َشْيٍء : قالكما فهو يعطيه لنا ليتمجد اآلب باالبن. إسمه بمهما نطلب أعطانا الوعد أننا الى للا و 

َد اآلب  ِفي  ويقول هذا الكالم   ااِلْبِن. ِإْن َطَلْبت ْم َشْيئًا ِباْسِمي َفِإنِّي َأْفَعل ه .َتْطل ب وَنه  ِباْسِمي َأْفَعل ه  َلك ْم ِلَيَتَمجَّ
 ونحن نطلب أن تكون إرادة للا في حياتنا في كل مكان وأحوال.. كلمتهبون عملللذين يحبونه وي

فَِّة اْلم َقاِبَلِة ِمَن اْلب َحْيَرِة  التَّاَلِميَذ َأْن َيْرَكب وا  يسوع َأْلَزَم  ِفي اْلَحالِ و ، ويقول االنجيل اْلَقاِرَب َوَيْسِبق وه  ِإَلى الضَّ
  ،ريحال ،ضدهم: البحرصار  كل شي والتالميذ كانوا في القارب و  الليل. كانو . َحتَّى َيْصِرَف ه َو اْلج م وعَ 

شافهم من  تركهم لحالهم.  ماما نساهم و الرب  لكن. ذكروه ولم يدعوهتلم يوهم ويسوع غير موجود   .الظالم
كانت  ا همملكن، . فزعالكان في قارب تهزه األمواج في الليل يعرف قوة فينا اللي و بعيد وفي وسط الليل. 

تالميذ يسوع كانوا ناس مثلنا. والرب يشوفك ويعرف أين أنت. الرب أن ثـق  ،اليوم  فيها مرّ العاصفة اللي ت
فَِّة اْلم َقاِبَلةِ َوَيْسِبق وه  َيْرَكب وا اْلَقاِرَب ألزمهم ومع هذا   همكان يعرف مذا سيحدث ل كان التالميذ  هل ف. ِإَلى الضَّ

  أكيد. ؟ة الرب إراد  اهل فعلو و حيث أرادهم الرب يكونوا؟ نعم. 

حياتهم  يسّهل ما للا لمذا ؟ أمرهم سّهل وما  ذلك هو يعرفأرسلهم الى الخطر و مذا لفوقد يسأل أحدنا: 
ختبر  قادرين نولما كنا  اليمانى الالما كنا في حاجة  هكما نريد حال ال للاسّهـل يلو   ؟يريدون ما  ويعطيهم

هي فالمشاكل الرب يعمل كل شي حسنا في وقته. أما  .اللي نفوت فيها اصفو على العوخالصه   ة الرب قو 
في الحقيقة، أن يلبي طلباتهم في الحين.  ايطلبو كثيرون  حقيقي أم سطحي؟  وه إيماننا هل إختبار تـبـّين 

يِق ِهَي ه. ط ر ق ناَواَل ط ر ق   ناَلْيَسْت َأْفَكار  للا َأْفَكار دِّ .َباَلَيا الصِّ يِه الرَّبُّ ونحن نرفع   َكِثيَرة  َوِمْن َجِميِعَها ي َنجِّ
.  َأمَّا َأَنا َفِإَلْيَك َصاَلِتي َياصالتنا ونقول:     َأْنِقْذِني ِمَن الَوْحِل َفاَل أَْغَرَق.َربُّ

يقول بطرس التلميذ كتب . والورود  الحياة المسيحية ليست مفرشة بالف ـَسْيـِفساء والزليجالبد منها. مشاكل ال
ر  التََّجاِرب  َحِقيَقَة  َأنَّ َغاَيَة التََّجاِرِب ِهَي اْخِتَبار  َحِقيَقِة ِإيَماِنك ْم. َفَكَما َتْخَتِبر  النَّار  الذََّهَب َوت َنقِّيِه َتْخَتبِ 

ْدٍح َوِإْكَراٍم َوَتْمِجيٍد َلك ْم ِعْنَدَما َيع ود   ِإيَماِنك ْم َوه َو َأْثَمن  ِجّدًا ِمَن الذََّهِب اْلَفاِني. َوَهَكَذا َيك ون  ِإيَمان ك ْم َمْدَعاَة مَ 
وع  اْلَمِسيح  َظاِهرًا ِبَمْجِدِه.  َأْنت ْم َلْم َتَرْوا اْلَمِسيَح َولِكنَّك ْم ت ِحبُّوَنه . َوَمَع َأنَّك ْم اَل َتَرْوَنه   نعم. وكتب يقول: َيس 

ْم.اآلَن، َفَأْنت ْم ت ْؤِمن وَن ِبِه َوَتْبَتِهج وَن بِ     َفَرٍح َمِجيٍد َيف وق  اْلَوْصَف. ِإْذ َبَلْغت ْم َهَدَف ِإيَماِنك ْم َوه َو َخاَلص  ن ف وِسك 

كان يعرف مذا . وموعد  أعطاهم هدف وإتجاهلحقكم. هو يلضفة المقابلة و لذهبوا أن ي هتالميذ ليسوع قال و 
ما   هلكنو . وكان يعرف أن بين هذه الضفة واألخرى المقابلة مسافة طويلة وعاصفة ستحدث  سيحدث لهم

يَح َواْلَبْحَر ي ِطيَعاِنهِ كان خايف عليهم الن   ِتِه  ؛َحتَّى الرِّ . في الليلفجأتهم عاصفة .  َهَيَجاَن اْلَبْحرِ  يهدئِبق وَّ
  هَحتَّى الظُّْلَمة  اَل ت ْخِفي َعنْ ونزل اليهم ماشيا على الماء. وفي الليل هم من بعيد رآ لكنها لم تفاجئ يسوع. 



ْوء  هَ َشْيئًا، َواللَّْيل  َكالنََّهاِر ي ِضيء ، َفِسيَّاَن ِعْندَ  أحد  في داود يقول . أبدا هأحبائ  والرب ما يترك.  الظَّاَلم  َوالضَّ
يَقاِت. ِلَذِلَك اَل َنَخاف  َوَلْو َتَتَزْعَزع  اأَلْرض   َمْلَجأ  َوق وَّة  َلَنا، َعْون ه  هو للا  ه:  مزامير  م َتَواِفر  َلَنا َداِئمًا ِفي الضِّ

 ه وخافوا.  و ماشيا على الماء وهم شافالى تالميذه  جاء يسوع  َواْنَقَلَبِت اْلِجَبال  ِإَلى َقْلِب اْلِبَحاِر.

ملكوت ليبشروا بيوما نسوا أنه أرسلهم   .ِإنَّه  َشَبح   واَوِمْن َخْوِفِهْم َصَرخ   زادوا خوف على خوفشافوه وخافوا و 
.  شبًحاضنوا أنه و  هشافو  ؟لطرد األرواح الشريرة وشفاء المرضى وما إلى ذلك؛ واآلن سلطاناوأعطاهم للا 

كيف االنسان يعرف  و . يقةفي الحق هو كما  وال مه ه و كما يتصور له  وايسوع. ينظر هذه صورة الناس في  
أما  . وهو يضن أنه يعرف المسيح ودينهفي أفكاره وعاداته  محبوساالنسان ؟ هكالملالرب إن لم يسمع 

 َله .  اَل َأَحد  َيْعِرف  ااِلْبَن ِإالَّ اآلب  َواَل َأَحد  َيْعِرف  اآلَب ِإالَّ ااِلْبن  َوَمْن َأَراَد ااِلْبن  َأْن ي ْعِلَنه  الرب يقول: 

لتالميذه صعد إلى السماء بالنعمة  ظهوره بعد انتصاره على الموت بقيامته و . كالنهار أمام الرب اللَّْيِل 
عليه. للرب يسوع كل السلطان في السماء وعلى األرض.   ةدر ق ما عندها اقانون الجاذبية وقوته والعظمة.

وهو جاء وبشرنا بمحبة للا وخالصه وأعطانا الوعد أننا سنكون مثله لما يعود في مجده مع مالئكته  
ع وا كالسمك بقوله:المبّللين ن من الخوف و عديرتالقديسين. يسوع طمأن تالميذه الم  .َأَنا ه َو اَل َتَخاف وا ،َتَشجَّ

. الرب يسوع له المجد هو  اَل َتَخاف موجود  ه وَ ، يسوع  َتَشجَّعلنا كذلك.  هيو  فعالةو كلمات ثابتة خمس 
بمحبة  كالمه يعمل بيعمل أعماله العجيبة في حياة كل من  هو، أمس واليوم والغد. ال يعسر عليه أمر.

هو  و ف، انظر الى يسوع وثق افال تخ اليوممهما كانت العاصفة اللي أنت فيها ورجاء. فال يخيب أبدا. 
   .االنجيلفي  اللي عرفنا إسمه وخالصهندانا اليه وهو الرب يسوع هو اللي  يغيثـك. 

تمسك  مهما كان الحال اللي انت فيه االن وخيبة أملك من الناس، للا أمين ومحب وهو يناديك أن تـ
اَل َأْتر ك َك َواَل َأَتَخلَّى َعْنَك  : الرب يقول هو يغير األحوال واالزمنة.   النهلنا في المسيح يسوع الحي  بوعوده

تالميذه يتعذبوا قليال حتى يشوفوا قدرته على البحر ترك في الوقت المناسب. دائما   جييسوع يالرب  .َأَبداً 
ع واسمعوا صوته اللطيف:  لما ي شجعواـالعاصفة ويتعلى و   وهكذا يعمل معنا أيضا .َأَنا ه َو اَل َتَخاف وا ،َتَشجَّ

 .  من كثرة انتظار فاشلينالو متعبين نحن ال

ى ِفي اْلَهْيَكِل ِفي  الرب فين يغرقوا فيه كان تحت قدمي يسوع كما كان يكان التالميذ خا ي لالماء ال َيَتَمشَّ
َلْيَمانَ  يسوع   كالمفي  .فتهدن البحر وصار كله هدوء قدرته على العاصفة واالرياح والظالمأظهر . ِرَواِق س 

ْلَطٍة   َأْرَفعَ إنه  .وقائد سفينة حياتنا . يسوع هو صخرتنا وملجأناوالضمان ةني نأالطم ِجّدًا ِمْن ك لِّ ِرَئاَسٍة َوس 
، َبْل ِفي َذِلَك اآلِتي َأْيضًا.َوق وٍَّة َوِسَياَدٍة َوِمْن ك لِّ اْسٍم ي َسمَّى اَل ِفي  هذه   نم نقدر نتأكد  َهَذا اْلَعاَلِم َوَحْسب 

ملك الملوك ورب األرباب. ، هو والخوف سيأم واأللم والوسط الظالمعنا في   هويسوع الرب الحقيقة، أن 
.  ومخلصنانجينا مأبينا محبة للا و  هإنجيل خالصبدأ عمله فينا يكمله لمجد إسمه المبارك لكي نعلن   هو

ْم َقطُّ  وا َوَلْم َتْخَجْل و ج وه ه     .الَِّذيَن َتَطلَّع وا ِإَلْيِه اْسَتَنار 



وع  التَّاَلِميَذ َأْن َيْرَكب وا اْلَقاِربَ َأْلَزَم  َوِفي اْلَحالِ  .ثالث مرات  َوِفي اْلَحالِ لمة تكررت كالنص  في هذا . في َيس 
وع  َوِفي اْلَحاِل  يقول:  27العدد  ْم َيس  وع  َيَده  يقول أيضا:  31والعدد . َكلََّمه  في و . َوَأْمَسَكه   ِفي اْلَحالِ َفَمدَّ َيس 

المشكل هو  الصعوبات ضرورية البد منها.  يجي في الحال. في الموعد.الحال. يسوع هو سيد الحال. 
؟ هل كانت سرعة الرياح؟  بطرسما هي مشكلة  ننظر للمشاكل ونكبرها فننسى الرب. مثـل بطرس. معنا. 

بطرس غّير  واالسوء هو أن  ،نعم وه الجواب ؟ والظالم هل كان ارتفاع األمواج؟ هل كان عمق الماء
ِني  َيا فصرخ: فبدأ يغرق  شكال واالمواج فغمره فةإنتباهه من يسوع الى العاص   . َربُّ َنجِّ

ع واشاف يسوع واقف على الماء وسمع صوته المطمئن يقول لهم:    طرس:بل، وقال َأَنا ه َو اَل َتَخاف وا ،َتَشجَّ
وعَ و  .َتَعالَ  يِح، َخاَف َوَبَدَأ . ب ْطر س  َنَزَل ِمَن اْلَقاِرِب َوَمَشى َعَلى اْلَماِء م تَِّجهًا َنْحَو َيس  ِة الرِّ َوِعْنَدَما َشَعَر ِبِشدَّ

نتعلم من اختبارهم  ونحن  ودهشة التالميذ في القارب يشوفوا هذا المنظر في صمت وخوفو  .َيْغَرق  َفَصَرخَ 
يِّد  َرَفْعت  َعْيَنيَّ َوِبَك ل ْذت  َفاَل َتْتر كْ نقول بتواضع: ونقدر  ِإَلْيَك  .َنْفِسي ع ْرَضًة ِلْلَمْوتِ  َنْحَوَك َأيَُّها الرَّبُّ السَّ

. اَل ت   ْفِني الطَِّريَق الَِّتي َأْسل ك  ِفيَها ألَنِّي ِإَلْيَك َرَفْعت  َنْفِسي .ْفِرْغ َنْفِسيـَيا َسيِّد  َيا َربُّ َعْيَناَي ِبَك اْحَتَمْيت  .  َعرِّ
 آمين.   تعرف أين أنا يا رب ال تبطئ.أنت يا ربي تحبني وأنت . نفسي لعظيمة أتركا المسيح الحي في يد 

في وسط  معنا الرب يكون . األفضل أننا نصلي أن فورا من طبيعتنا نصلي أن يخرجنا للا من مشاكلنا
في هياجان بحر   مشاكلنا كما كان على مياه البحر الهائج. نحن في هذا العالم كأننا في سفينة تكاد تغرق 

دُّ ن ف وَسَناالحياة والرجاء.  لنا كلمةلكن . خطير . فنتشجع  َهَذا الرََّجاء  ه َو َلَنا ِبَمَثاَبِة ِمْرَساٍة َأِميَنٍة َثاِبَتٍة َتش 
ِتي الرَّبُّ َصْخَرِتي َوِحْصِني َوم ْنِقِذي. ِإَلِهي َصْخَرِتي  ل: و قنبوجود يسوع معنا وال نخاف و  أ ِحبَُّك َيا َربُّ َيا ق وَّ

  ْرِسي َوَقْرن  َخاَلِصي َوَمْلَجِإي.ِبِه َأْحَتِمي. ت  

وع  َيَده  كان يغرق.  حينصرخ بطرس    َقِليَل اإِليَماِن ِلَماَذا َشَكْكَت؟ َوَأْمَسَكه  َوَقاَل َله : َيا  ِفي اْلَحالِ َفَمدَّ َيس 
. ولنا كلمة الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا: خهوبّ ثم مسك يد بطرس يسوع مّد أوال يده وأالرب الحظ، 

َبِد َواَل َيْخَطف َها َأَحد  ِمْن  ِخَراِفي َتْسَمع  َصْوِتي َوَأَنا أَْعِرف َها َفَتْتَبع ِني َوَأَنا أ ْعِطيَها َحَياًة َأَبِديًَّة َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى األَ 
 .َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي. َأَنا َواآلب  َواِحد   َظم  ِمَن اْلك لِّ َواَل َيْقِدر  َأَحد  َأنْ َيِدي. َأِبي الَِّذي أَْعَطاِني ِإيَّاَها ه َو أَعْ 

َم الَِّذيَن ِفي اْلَقاِرِب َوَسَجد وا َله َقاِئِليَن: . َفَتَقدَّ .  َأْنَت َحّقًا اْبن  للاِ  َوَما ِإْن َصِعَدا ِإَلى اْلَقاِرِب َحتَّى َسَكَنِت الرِّيح 
ويقين الحياة األبدية.  والسالم والرجاء نكون بالتأكيد في ضمان في حياتنا إبن للا وعندنا يدخل الرب يسوع 

َذ يَ م ْسَتِحقٌّ َأْن الرَّبُّ  هذا نوصل الى نهاية هذه العظة. الى اللقاء في عظة أخرى  بو . آمين. كل حياتناْأخ 
وِح اْلق د ِس. آِمينأبينا نعمة للا ب وَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَّة  للِا َوَشِرَكة  الرُّ    .َوْلَتك ْن َمَعك ْم َجِميعًا ِنْعَمة  َربَِّنا َيس 


