
 ١٦٢سـالة لرا
 

ابابعــعددإلى الع إلى الع مققــم  
 

(Arabic – Launch out into the deep) 
 

 ققــمم إلى الع إلى العددــععاباب :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

إنجيل لوقا وِمن األصاِماح الخَحس نقرأ العددابع الر: 
 

 ١.""دِِديي للص للصكمكمكَكَااببق والقوا ِشق والقوا ِشمم إلى الع إلى العددععأبأب: : انانععمم لِس لِس الكالم قاَل الكالم قاَلنن ِم ِموعوعسس ي يغغا فرا فرلملموو"" 
 

 كان يسواِقفاً وع سيحتَ المارنِّيسِة جريحب ِعنْد .ِحمدزي عمالج ةوكانكلم عمسِه ليعلي  الحاِةي .لميكن قد  
اختارتالميذه ب عد.ر أى يسنِْع وعئاِط شَدالب حيِةريف سنتين وخَ.ناقفتي رنْ ِمجهما الصيادونغَ وساكَلوا شبهمب عدأن  

وا الليَلتعبكله ولم يص يئاًوا شَطاد.خَل فدي سوع سيحالمإح دلِستْ وكانَنى السفينتي معى أطلقَ الِذانِه عليالر بب عد 
  أنانعم ِسوعسي أَلس و.ئاِط الشّدنْوا ِعع اجتم الذينعم الج اِهللابملكوِت رشِّب ليسفينَِةإلى ال َلخَد. سطر بم اسكذِل
يِعبد قليالًسفينته ع ن البؤيِتِه رر ِمن عمالج حتى يتمكّنفاستج ِساب معان.ثم جلس الر بي سِسِةى سفينَ ِفوع معان 

وصاري علمالج مع.ولم ِمغَا فر لِس الكالم قاَلن معِد" :انيللص اكَكمق والقوا ِشبمإلى الع دعِدأبيللص اكَكمق والقوا ِشبمإلى الع دع٢.""أب    
 

ى ل ِفوبالتأمأحذِل اِثدكالي نْم ِعوتَ  دارنِّيسِة جريحالذىبانته ى بدوِةعالر بي سوعص اِديمِكى الس ليكونوا صى اِدي
ا  لمسطر بانمعِس  أنِةجرد ِلمتهرهى ب الِتِةجزعلم ِلمؤيته ورِة كالكتبسلطان ولي بس يتكلمبا الروعِم س أندع باسالنّ
أى ذِلرِع خَك نْردكبت رىي ساخْاخْ"" :الً قاِئوعررجِم ِمج ننس ىىفينِتفينِت سي ي ا را ربىىنِّنِّ أل ألبر ر جستخِل نَ"" خاطٌئ خاطٌئلٌٌلجصس بعاِئ فودر ةوحي: 
 

  ننألأل":  يقوُلوثاوس إلى تيمِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بكتب .... الفشل الفشلوحوح ر رججاِلاِلعع ي يوعوعسس ي يببالرالر: : أوالًأوالً 
د إلى العمق د إلى العمق أبعأبع" :انعم لِسِه قوِلن ِمب الرد قص كانلقد. "حح والنص والنصةِِةببحح والم والمةِِة القو القووحوح ر ر الفشل بْل الفشل بْلوحوحا را رنَنَطِِطعع ي ي لم لماَهللاَهللا

 على محدى ازع الِذم الجع مة اِهللا كلموعسي ن مواعِم سلقد .ممله عاولِةزوا ثانية لمودع ي أن."والقوا ِشباكَكم للصيِدوالقوا ِشباكَكم للصيِد
  كان.جأٍة سارٍة بمفامأهيكاِف ِلمقهِفار ي أناد أرا بْلهمدى استخْ الِتِدي الصةسفينَ وعس يب الرك يترلمو .ئاِطالشّ
ى  الِتِة القووحر: ى الثاِناهواالتج .ٍداِئ بال عٍبع تَن ِمولدى تَالفشل الِذ وحر: األوُل :نيادتضن ماهي اتجني بانعمِس

اكتسبا ِمهكِلن ىالقد إتْ وكانَ.ِةر جة ِسابمعتنبُئان وح الفشل و بتقهقر رتقدم رِس قاَل.ِةوح القو معانللر ب :"يااي  
معِلعِلممم..  قدالليَلالليَل  اا تعبنَ تعبنَقدكله كله ولم ِهِههِذ ."يئاًيئاًذ شَذ شَ نأخُ نأخُ ولم ى روحالفشل الم نهِةزم. قاَلثم  :"ولكنمِتمِت على كِل على كِلولكنكبكةبكةى الشّى الشّ ألِق ألِقك". 

 ٣.ِديلص ِلمهاكَبِشلقوا  ليرِةيحق البم إلى ع بْل.همِتيو إلى بس ليوعسي ب الرمهادأع  لقد.ِةرنتِص المِة القووح رلكوِت
 

ال  إلى رجتاجاقة تحة شَهنَار ِمى البح ِفِدية الصهنَ ِم إن.... منبراً منبراًسسطرطربب  ةةسفينَسفينَ   يسوع يسوعببالرالرذ ذ تخَتخَاا: : ثانياًثانياً 
 قبلوا  لقد.شقاِت المُلحتِمى يح الِذ المكاِفِداِهجلموع ا النّن ِمفقاؤه ورانعم ِسكانو .ال المشقاِت على احتمرينقاِد
السيدسيح ِف المفينِتى سنْذ ِم ليتِخهمنْا ِمهلِخراًب ِةدمالج ع املمم ِلِحزدساع كِلماِهللاِةم  .يعتِذلم ورا بحأنِّةج همتع ى ِمابن 
السكلهر الليَله .لم ي صروا بشَحِمٍءى ن ذِلكإال ب عدأن أم رهمالر بخُ بالدول إلى العمق والعوِش إلىِةد اِكبالص ِدي. 

 ٤.لقد دخََل سفينَة حياِتهم المضطربِة وعالج مشِْكلتهم. ى يتعاطفُ ويشَجع التعابىما أرقّ قلب الرب الِذ
 

 ن عماِد والخَ.ِهِلِم عن عُلاِم العتوقفَ يور أن األمطر أخْ إن....ةة فارغَ فارغَاكاكبب الشِّ الشِّتْتْاداد ع ع لو لو حتى حتىنثابرنثابرلِِل: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 تْف وذرالِةونيكا على الصة ميس القدتْر ثاب لقد.ئاًيذ شَأخُ ي ولم كلِه الليَلب تِع ألنه.يِهع سنى عاِع والس.ِهمِتدِخ
الدمخيوعِمنَة الس أجل خَن نَالص ابينوسا أغسطه.وكافأ الر بص برها واستجِطاب أغسطينوس نَاَلا ولبته 

ِمن خَالخَالص طايإذ قبَل. اهالر بواص بتْحح ياتهب اليين ِمركة لمنيقوُل.رشَ الب كاتب الر إلىالِةس العب رانيين: 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                           ،                                                ٤: ٥ إنجيل لوقا ١
         ٢٢: ١  مرقسإنجيل   ،   ٢٩: ٧ متىإنجيل  ،       ٣٢: ٤&  ١١ – ١: ٥ إنجيل لوقا ٢
  ٧: ١رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس  ٣
   ٣: ٨  مرقسإنجيل  ،                    ٢٩: ١١ متى إنجيل ٤
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"ألنكمألنكمتحتاج تحتاج ونإلى ا إلى اون لصلصبررب".ويكتب ب وُل ِف ولسسالرِهالِتى رسِة الثانيألجل ذِلألجل ذِل": الوثاوس قاِئ إلى تيمكأنَ أنَك ا أصا أصبربر  
 ١."ىىدِِد أب أبدٍٍدجج م معع م موعوعسسسيح يسيح يى المى المى ِفى ِفالص الِذالص الِذ على الخَ على الخَضاًضاً أي أيمملوا هلوا هصصححختارين لكى يختارين لكى ي ألجل الم ألجل المءٍٍءىى شَ شَعلى كلِّعلى كلِّ

 

 رابعاًابعاًر : :طوبى ِلى ِلطوبممنيقبُل يقبُلن ي ي سسوعةِِةى سفينَى سفينَ ِف ِفوعح ح يقاَل....هِِهاِتاِتي د اوالنّد ِف بىى مزورِهمالر شْشْاألاأل  "" :ابع والثالثينباُلاُلب  
احتاجتْتْاحتاجوج وج اعأأ و وتْتْاعما طاِلا طاِلمببو الرو الرببفال ي فال ي ععوزوزههمشَ شَم ىىءِم ِمء نالخَ الخَن يرري". لما فعلوا كما أمرهمالر بسكوا ام كثيراً مكاًس 

ألوا ا ومفأتو وهمداِعسأتوا وي يى أنر األخِْةى السفينَ ِف الذينهمركاِئوا إلى شُار فأشَ.قُشَبكتهم تتخَر تْار فصجداً
 يد الصكانو .اِتوم السلكوِت منع عم الجمعِل ليراًنب ِم سفينتهب الرمداستخْى  الِذانعم ِسبلر كافأ ا لقد.ننتييالسف

  ٢. اِهللاِة كلموعس ينِم واعِمس وِفى السفينَِة األخْرى وشُركاِئهم ِة بالسفينَِه كانوا برفقِتالذين كلِّ ولانعمِس ِل جداًوفيراً
 

 ِدي بالصاءربا خُنَ إنّوعس يبلران ِلعم ِس يقْل لم....ههطيعطيع وي ويبب الر الرتَتَوو ص صععسمسم ي يننمملِِلإلى األبِد إلى األبِد   ركاتٌركاتٌبب: : ساًساًاِماِمخَخَ 
ا نَا تعب بدليل أننَ.ِكم السنة ِماليا خَهلة أنّ كاِملٍةار لي اختبدعة بريح البِه هِذنا عنَ وتقرير.جنِّيسارتَ ِةرحيببوخَاصة 

ول خُ بالدهم عليشير ين إلى ماءرب الخُحتاجي  والِدي الصِةهنَاء بِمرب خُنح نَ.يئاًذ شَ نأخُ ولم كله الليَلادينيالص نحنَ
إلى العقم.أو ِفاٍك إلقاء شب ى بحيخٍَةر ِمٍةالي نالس ِكم.ِس يقْل لم معِه هِذانال بْل األقوِم سعوأطاع غْ رما مكان  

يى ِماِنعنِب تعالج ِدس.غْ ورإلى النَِهاجِتم ح وم بعدأن س َل الليهركله .بألِقى الشّبكة" : قاَل للر ٣."على كِلمِتك 
 

 ِظحىب طرس١( : ثالثركاٍت بب( : بالر ماستخْد يسوععمالج عِلمراً ليِمنب سفينته   نممعلكوِت الساِتو.  
 سطرب بالر اختار: ) ٣( . الملكوِتب روعس يو وهمعِل أفضل منِم  اِهللا ملكوِتن عرفةع المسطرب استقى: ) ٢(

اِت مٍللعومبملكوِت الس التبشير وهو ظمأع ى الِذألني ِفشترك ى احتمشقاِتال المطيعاً موِت لصالر بي ختاره 
الرليتجنّب لِخد لذِل.ِهمِتد كوقع اختي ار الرعلى ِسب ماعن سطرقاَلو بمِِم" : لهنناآلن اآلن تكون تكون تص تص طادالنّ النّطاد اس٤."اس 

 

 سساًساًاِداِدس : :ييا را ربأنَ أنَب ا را رجِسفَاكتشَ ....ئٌٌئاِطاِط خَ خَلٌٌلج معأنّان غَه يرستِح مق أني َلخُدالر بي سوعسفينته  .خَور 
  لهفَ كشَانعم ِس على قلِب نورقَر أشْلقد ."ئٌٌئاِطاِط خَ خَلٌٌلججى رى ر ألنِّ ألنِّببا را رى يى يتِِت سفينَ سفينَنن ِم ِمججررأخْأخْ": الً قاِئِه ركبتيدنِْع
 ه أنّانعم ِسكردفأ. "كك ألخلص ألخلص بْل بْل ألدينك ألدينكا جئتُا جئتُمم":  له يقوُلبى بالر وكأنِّ."فْفْال تخَال تخَ": وعس ي لهقاَلف .اهطايخَ
محتاجلي سِهى سفينِت ليبقى ِفوعخْ ال ليرنْ ِمجاه .ى الِذإنأنّب ترفُع يالٌئاِط خَه  ِمافُخَي نِفِهاجِد تو ى محضر الرب 
فيوسعه و خِلمطاِة الخُص.ي حررهِمم خَن طاياهم.وي مأل قلوبهمِهالِم بس.  موهعدويهنَاءأبِدستخْ ويمهملم دج٥.ِهِم اس 
 

 سابعاًابعاًس : :بركة ركة بالرالربقاَل....ىىنِِن تغْ تغْىى ِه ِهب ِهى أمثاِل ِف الحكيم :"ببركة الرركة الربىى تغِن تغِنىى ِه ِهبوال يزيد وال يزيد م م ععهها تعباًباًا تع". إن 
الربىِنغْ ياركبحفظ ويالِذى  ويشَ كّل يترك ٍءىويتب عه.امتألتْ لقد السفينتان بالس وامتألتِْكم هؤالِء قلوب  

الصيادينان باإليم. لقد رغَمالر بقلوب هِهب مبشَ فتركوا كّلح ٍءىوتبع وه.وثقوا فيِه لقد وقبلوا د عوته.و جالوقتُاء  
 ٦.ٍداِحم ووى ي نفس ِف آالِف ثالثِةوح نَِة إلى الكنيسم انضٍةداِح وظٍةنجيل وبِع شبكة اإلسطر بمد استخْى فيِهالِذ

 

  قده أنّتثقْل ف.هالص خَص تطلبخِل إلى الم وجئتَ.ٌئاِط خَ أنكتَ اعترف قدتَ كنْإن ..عزيزى القارئ   
ال.قبلك  تسمحإلبليس يقنَ أن بغَعك ر ذِليك.قد مح وا.كراً وشُداًم ِنطلب عمة وقوِدستخْة ليمكالر بح النفوس  لرب

  .ِةدي األباِةيا الح له تكون بْلب الرعلى قلِبة زيز العالنفوس لك ِتكتهِل ال حتى .م الصليِبا بداهى اشترالِت
 

 أدعى أِخ وككى تشتركى ِتى ِفِع ماللك الِةص: انَأبا السمالليَلى تعبتُننِّأ اعترفُ ..اوى كله ذ  آخُ ولم
 أنى ِنب ه. المسفوك لِفداِئىمسيحم الدى  ِفحتمياً م.منكِسراً عاً طاِئى آِتليكإ  بهاىوِنعى تد الِتكمِت على كِل ولكن.ئاًيشَ
ى ِندد فشَ.ا لكي أح قلبى أنوقُ شَ.ألنّك اخترتهم ٍءى شَ كّلينركات اؤهفق ورانعم ِسا تبعككم سوع ربى يعكتبأ
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: ى وعِدك الصاِدق يا من قلتَ علداًستِن م.ارصالِتى ِفى اسم يسوع الب  أرفع..لهىإ
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٨ – ٧: ٤  &١٠: ٢ول الثانية إلى تيموثاوس        ،      رسالة بولس الرس٣٦: ١٠ الرسالة إلى العبرانيين ١
   ١٠: ٣٤ر  سفر المزامي٢
       ٨: ١١                   ،      الرسالة إلى العبرانيين ٢٤: ٧ إنجيل متى ٣
      ٥ – ٣: ٢ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٤
   ٤٧: ١٢  & ١٧: ٣يوحنا  إنجيل ٥
   ٤١ – ٣٧: ٢  ،       سفر أعمال الرسل               ٢٢: ١٠ سفر األمثال ٦
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