
بَّ ِِلَنَّهُ َصالِ .1 بَِد ٌح، ِِلَنَّ إِلَى ٱِْلَ اِْحَمُدوا ٱلرَّ

.  َرْحَمتَهُ 

ِ، ٱلَّ .2 ب  ،يِِذيَن دََداُمْ  ِمْن يَ ِليَقُْل َمْفِديُّو ٱلرَّ ِ ِد ٱْلََُدو 

َن ٱْلَمْشِرِق َوِمنَ َوِمَن ٱْلبُْلَداِن َجَمََُهْ ، مِ .3

َماِل َوِمنَ  .ٱْلبَْحرِ ٱْلَمْغِرِب، ِمَن ٱلش ِ



ْلِميَاِه ِن، ٱْلََاِملُوَن َعَمًلا دِي ٱاَلنَّاِزلُوَن إِلَى ٱْلبَْحِر دِي ٱلسُّفُ .23

ٱْلَكثِيَرِة،

ِ َوَعَجائِبَهُ .24 ب  .دِي ٱْلَُْمقِ ُمْ  َرأَْوا أَْعَماَل ٱلرَّ

ا َعاِصفَةا دََردَََ .25 .ْت أَْمَواَجهُ أََمَر دَأََماَج ِريحا

يَِذابَتْ . وَن إِلَى ٱِْلَْعَماقِ يَْصََُدوَن إِلَى ٱلسََّماَواِت، يَْهبِطُ .26

.أَْنفُُسُهْ  بِٱلشَّقَاءِ 

.ِ  ٱْبتُِلََتْ سَّْكَراِن، َوُكلُّ ِحْكَمتِهِ يَتََمايَلُوَن َويَتََرنَُّحوَن ِمثَْل ٱل.27



ِ دِي ِض .28 ب  ِمْ  يِقِهْ ، َوِمْن َشَدائِدِ دَيَْصُرُخوَن إِلَى ٱلرَّ

.يَُخل ُِصُه ْ 

.تَْسُكُت أَْمَواُجَهايُْهِدُئ ٱْلََاِصفَةَ دَتَْسُكُن، وَ .29

ٱلَّيِِذي ْهِديِهْ  إِلَى ٱْلَمْردَإِ دَيَْفَرُحوَن ِِلَنَُّهْ  َمَدأُوا، دَيَ .30

.يُِريُدونَهُ 

بَّ َعلَى َرْحَمتِ .31 .  َد َ ِه َوَعَجائِبِِه ِلبَنِي آدَْليَْحَمُدوا ٱلرَّ

32. َْ ْجِلِس ِب، َوْليَُسب ُِحوهُ دِي مَ َوْليَْردََُوهُ دِي َمْجَمِع ٱلشَّ

.ٱْلَمَشايِخِ 



٢٠٢٣فرباير ٥مقدمة 

انب املاء يف حبرية ومعل يسوع أ يًضا اكن جب.  هنا يف برميرهافن نعيش جبانب املاء

.طرباي يف شامل ا رسائيل

ا قوية و هناك اكن التالميذ وحدمه يف القارب بدون يسوع ، حىت واهجوا رايحً 

اعة للميش عىل املاء حىت التقى هبم يسوع وحتصل بطرس عىل الشج.  اكنوا خائفني

.  ١٤ مىت نسمع ونرى يسوع ماش ًيا عىل املاء وفقًا ملا جاء يف.  للقاء يسوع



ِفينَةَ ِمييَِذهُ أَْن يَْدُخلُوا ٱلسَّ َوِلْلَوْقِت أَْلَزَ  يَُسوُع تًَلَ .22

.يَْصِرَف ٱْلُجُموعَ َويَْسبِقُوهُ إِلَى ٱْلََْبِر َحتَّى

23. َِ ََْدَما َصَرَف ٱْلُجُموَع َص ِرداا َد إِلَى ٱْلَجبَِل ُمْنفَ َوبَ

ا َصاَر ٱْلَمَساءُ . ِليَُصل ِيَ  .َكاَن ُمنَاَك َوْحَدهُ َولَمَّ

ا ٱلسَِّفينَةُ دََكانَْت قَدْ .24 ْحِر  َصاَرْت دِي َوْسِط ٱْلبَ َوأَمَّ

. يَح َكانَْت ُمَضادَّةا ِِلَنَّ ٱلر ِ . ُمَيَِذَّبَةا ِمَن ٱِْلَْمَواجِ 



ابِعِ ِمَن ٱللَّ .25 يَُسوُع ْيِل َمَضى إِلَْيِه ْ َودِي ٱْلَهِزيِع ٱلرَّ

.َماِشياا َعلَى ٱْلبَْحرِ 

ا أَْبَصَرهُ ٱلتًََّلِمييِذُ مَ .26 َطَربُوا اِشياا َعلَى ٱْلبَْحِر ٱضْ دَلَمَّ

! ْلَخْوِف َصَرُخواَوِمَن ٱ. «إِنَّهُ َخيَالٌ »: قَائِِلينَ 
َُوا»: قَائًِلا دَِلْلَوْقِت َكلََّمُهْ  يَُسوعُ .27 .  نَا ُموَ أَ ! تََشجَّ

.«ََل تََخادُوا

ْنَت ُمَو، َسي ُِد، إِْن ُكْنَت أَ يَا»: دَأََجابَهُ بُْطُرُس َوقَالَ .28

. «َماءِ دَُمْرنِي أَْن آتَِي إِلَْيَك َعلَى ٱلْ 



لَى ٱْلَماِء  ٱلسَِّفينَِة َوَمَشى عَ دَنََزَل بُْطُرُس ِمنَ . «تَََالَ »: دَقَالَ .29

.ِليَأْتَِي إِلَى يَُسوعَ 

يَح َشِديَدةا خَ .30 ا َرأَى ٱلر ِ ، َصَرَخ َوإيِِِذ ٱْبتََدأَ يَْغَرقُ . افَ َولَِكْن لَمَّ

نِي»: قَائًِلا  ، نَج ِ .«!يَا َربُّ

ِليَل يَا قَ »: َسَك بِِه َوقَاَل لَهُ دَِفي ٱْلَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدهُ َوأَمْ .31

يَماِن، ِلَمايِذَا َشَكْكَت؟ .«ٱْْلِ

ا َدَخًَل ٱلسَِّفينَةَ َسَكنَِت ٱلر ِ .32 .يحُ َولَمَّ

َحِقيقَِة بِٱلْ »: َجُدوا لَهُ قَائِِلينَ دِي ٱلسَِّفينَِة َجاُءوا َوسَ َوٱلَّيِِذيَن .33

.«!أَْنَت ٱْبُن ٱللِ 



٣٣-٢٢: ١٤من اجنيل مىت ٢٠٢٣فرباير ٥عظة يوم الاحد 

!اخوىت الاحباء
هكذا اختربها التالميذ يف السفينة عىل ( 24: 14مت ." )الن الرحي اكنت مضادة. "1

ني اكن بعض الالجئ. حنن نعمل ذكل.  حبر اجلليل عندما اكنوا يسافرون بدون يسوع
يف حبرية ليس-يسافرون يف الواقع عىل منت قارب مثلام فعل التالميذ يف ذكل الوقت 

ىل طرباي ، ولكن يف البحر املتوسط ال كرب جحًما ولقارب أ كرث خطورة بكثري يف  طريقهم ا 
.أ ورواب

.رحي قوية ، عاصفة ميكن أ ن تصبح همددة للحياة بسهوةل



 ، ولكن حىت هنا عىل ال رض ، مع وجود شقة يف مزنل دامئ. 2

صة الاختبارات أ مايم ، اختبار رخ.  ميكن أ ن هتب رايح مضادة

ل ، أ خىش أ ن أ فش.  القيادة ، اختبار اللغة ، اختبار التدريب

تكون .  دمالامتحان صعب للغاية ، لكن ال بد يل من اجتيازه للتق

طان الرايح مضادة  عندما أ كون مريًضا، أ و أ عاين من كوفيد  أ و رس 

.أ و مرض أ خر



و ( 25: 14مىت " )مىض الهيم يسوع ماش يا عىل البحر. "3

ابلنس بة ( 27: 14مت ")ال ختافوا. اان هو:" قال لتالميذه"

ذلي اكن يسوع ، ا: للتالميذ يف ذكل الوقت اكنت جتربة ال تُنىس

اش يا عىل بعيًدا عىل اليابسة ، يف حلظة احلاجة الية،  ايىت جفأ ة  م

".أ ان هو: "املاء ويظهر نفسه 



اكنت : "يروي الجئ شاب كيف أ ظهر يسوع نفسه هل. 4

خطر ، أ مل ، موت يف.  اكن فظيعا.  احلرب مس تعرة يف وطين

كنت خائف مما.  الرصاعات ادلينية ذات ال مر سوئا. لك ماكن

.هنا تعرفت عىل يسوع.  سوف حيدث بعد املوت



ين أ رحي روحك.  "ومسعت لكامته املهدئة والقوية. 5 "  ا 

ذا مت ، سأ منحك احلياة .  صدقين ، أ ان القيامة واحلياة" ا 

وبعد.  ذهب اخلوف.  تغريت حيايت مع يسوع". ال بدية 

".املوت تأ يت احلياة ال بدية 



أ س تاذ عمل الالهوت ال ملاين املعروف ، وهو كبري السن. 6

ت يف كن.  "اليوم ، يتحدث عن ش بابه يف أ واخر ال ربعينيات

جنلرتا قد ل.  خرست أ ملانيا احلرب.  معسكر أ سري حرب يف ا 

ماذا عيل.  حضيت بش بايب من أ جل حرب قاتةل ال معىن لها

.أ ن أ فعل يف حيايت؟  كنت مكتئب ومصدوم



للسجناء يف " لكية اجامتعية"ل مر جيد أ نه اكن هناك نوع من .  7

مل.  املعسكر ، مبا يف ذكل دورات عن الكتاب املقدس واملس يحية

من .  لكن ال ن مسعت من يسوع.  يكن دلي أ ي عالقة به من قبل

ىل احلب حىت جتاه ال عداء ، جلس عىل مائدة مع اليائسني  دعا ا 

منذ .  شعرت ابلفضول وأ ردت سامع املزيد.  ومات من أ جل اخلطاة

ىل حيايت ، كرست حيايت دلراسة يسوع حىت الي ".وم أ ن جاء يسوع ا 



ىل حيايت أ يامن كنت ال ن. 8 ااًب، دلي بصفيت قسيًسا ش.  يأ يت يسوع ا 

هذا مثري للغاية وصعب .  أ ول عظة يل أ ن أ عظها عش ية عيد امليالد

ادل جيب أ ن يقبل أ نه ليس و .  ال مر يتعلق بيوسف.  ابلنس بة يل

جيب أ ن .  ال يس تطيع يوسف تعريف نفسه بكونه وادل املس يح.  يسوع

يد ماذا يعين هذا ابلنس بة يل ولزوار ليةل ع .  ينترص عىل كربايئه

امليالد؟



جابة. 9 ىل صديق .  أ ان أ فكر وال أ جد ا  عندما أ حتدث ا 

ال أ ريد أ ن أ عّرف نفيس من : عن هذا ال مر ، جفر يل

جنازايت ، وما ميكنين فعهل وما قد أ   ماكنيايت وا  خفر حيث ا 

أ جد هوييت يف هذا يسوع الصغري اذلي ودل من .  به

يّل .  جيب أ ن تدور حيايت حوهل.  أ جيل جفاء يسوع ا 

.ووضع اللكامت الصحيحة للعظة يف قليب



ذا كنت أ نت ، فأ مرين أ ن أ يت :" قال بطرس ليسوع. "10 اي رب ، ا 

ليك عىل املاء خفرج بطرس من القارب ومىش! "تعال:" قال يسوع. "ا 

ىل يسوع  ال يكفي .  بطرس جشاع( 29-28: 14مت )عىل املاء وجاء ا 

يريد بطرس أ ن .  أ ن يكون يسوع هناك وأ ن التالميذ مل يعودوا وحدمه

ميان جديدة غري عادية مع يسوع ه يريد أ ن يركز حيات.  يتخذ خطوات ا 

.ابلاكمل عىل يسوع ويتبعه



بدأ  .  مث خاف.  ولكن جفأ ة أ درك بطرس مدى قوة الرحي“. 11

حيول بطرس ( 14:30مت ." )اي رب جنين: "يغرق ورصخ

ىل ال مواج الهاجئة ، العاصفة الهاجئ .  ةبرصه عن يسوع وينظر ا 

جاعة قلبه ، امليلء ابلش.  لك هذا أ قوى منه بكثري وخطر عظمي

.  لغرقفيبدأ  بطرس يف ا.  يف اال ميان بيسوع ، ممتلئ ابخلوف

.هذا وحده ميكن أ ن ينقذة من الغرق.  ال ن يذكر يسوع 



ذا ر . 12 كزان حنن أ يًضا معرضون خلطر فقدان جشاعتنا يف اال ميان ا 

عىل لك أ عيننا عىل املشألك املرتامكة بدالً من يسوع ، اذلي يتفوق

نه قوة احلب اخلف .  مشألكنا .  يةكيف نفهم يسوع اذلي يساعدان؟  ا 

نه حمبة ، حيبنا ، ونؤمن بذكل ، ودل يسوع ومات وقام من أ جلنا.  ا 

رة عىل لكن يسوع أ يًضا دليه القد.  وهذه يه السمة املمزية حملبته

.تغيري ال ش ياء من أ جلنا



ديد من يترصف يسوع يف كثري من ال حيان بطريقة هادئة ، ويرتك الع. 13

ن.  ال يغري لك يشء يف حياتنا دفعة واحدة.  الظروف الصعبة كام يه ه ا 

ة ميس عىل وجه التحديد بعض النقاط يف حياتنا واليت لها أ مهية خاص

ا يسري هبدوء ل ن يسوع غالًبا م.  يغريمه بدافع احلب يف اخلفاء.  ابلنس بة لنا

ته يف لكنه يس تطيع أ ن يفعل لك يشء ، لكنه يس تخدم قو .  خالل حياتنا

.احلب بطريقة هادفة وانتقائية



قد تقول هكذا يف لك ( 30، 14مىت !" )اي رب ، جنين. "14

لق حىت عندما يتع.  ال يتعلق ال مر فقط ابخلطر املميت.  خطر

يف ال مر ابالحتياجات الاقتصادية يف حياتنا ، أ و قضااي البناء

قلبه .اجملمتع الكنيس ، فا ن يسوع هو الشخص املناسب لالتصال

.  حيرتق من أ جلنا وذلا سوف حيرك السامء وال رض ملساعدتنا

.س يفعل ذكل وينقذان بطريقته اخلاصة



مّد ! "اي رب ، جنين" بدأ  بطرس يغرق ورصخ ،. "15

يسوع" خالص"هذا ". يسوع يده عىل الفور وأ مسكه بقوة

نقاذ امللموس يف أ وقات احل.  هل معىن مزدوج هنا تعين اال  .  اجةا 

سمح لكنه لن ي .  كيف يبدو ذكل ابلتفصيل مرتوك ليسوع

.ثاينوس يخلصنا يسوع ابلتأ كيد ابملعىن ال .  لنا ابلزنول



ىل الوقوف أ مام هللا بطاعي. 16 يت مك س يكون أ مًرا رهيًبا لو اضطررت ا 

ذا اكن هناك مس تقبل يل ب ذا اكن ال مر يتعلق يب فامي ا  خاليص ، ا  عد وا 

لكن .  ابلنس بة خلاطئ مثيل لن يكون هناك يشء ، سأ ضيع.  املوت

هنا .يسوع أ نقذين ، فهو يقف أ مايم بصليبه اذلي علق عليه من أ جيل

، ال من يؤمن بيسوع خيلص: يوجد يقني ل ولئك اذلين يؤمنون بيسوع

.ميكن للموت أ ن يؤذيه ، يسوع ميسكه يف هذا ويف احلياة ال بدية



نه أ ان ، ال ختافوا.  الرحي هتب من ال مام. 17 تعال ، اختذ خطوات !  ا 

ميان ".  يناي رب جن"بدأ  يغرق ويرصخ ، .  مث مييش عىل املاء.  جريئة لال 

تنا مع قصة بطرس يه أ يًضا قص .  مد يده يسوع عىل الفور ومحهل يف يده

.  يف حاجة ، ثقة ، يف جشاعة ، يف خوف ، أ ن خنلص ونتشبث: يسوع

يّل يسوع عند حاجيت ، ويشجعين ، وحيفظين ويقويين نه قوة ا  .  يأ يت ا 

احلب اخلفية اليت أ ثق هبا ،

.أ مني
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