
 ٢٧١سـالة لرا
 

رانتهرانتهوعسي وعسي وءده ارصا واء فَانتَهيالم جووتم يحالر وءده ارصا واء فَانتَهيالم جووتم يحالر !!  
 

(Arabic – Jesus rebuked the wind and the raging water) 
 

  !! الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدوء الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدوء يسوع يسوعانتهرانتهر :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح  إنجيل لوقاوِمنحأالثاِمناألصنَقر   ددالعابعالروالِعشْرين   : 
 

"فتقدفتقدممتالميذه وو وأيقظ وأيقظ تالميذههقاِئ قاِئه لينلين : :ييا معِلعِلا مممي ي ا معِلعِلا ممهِلهِلا نَا نَنَنَ إنّ إنّ..مكك.!.!  فقامفقاموانته وانته ررالر الر يحيحوتم وتم ووججالم فا فااِءاِء الم نتهينتهيا وا وصصاراره ه ددوء١."وء 
 

  إنةدينَمVancouver ِم نمل بالِد أجوِهىالم الع غَ تقع رب Canadaا مينَ ولهاءحيطِ  على المىاِداله .
 مهنْ ِمعمس لذا ت.الم الع شتى بالِدن ِمفٍةختِل ماٍتسية بجنْارحا بى فيه تر.ةالمية عجاري ِتفن سعتِم تجهاِلاِحسعلى و
 محلو لهيو .وحضاطة والوسالبى خّتو  إنِة باإلنجليزيهم إليثُدتح الما يقوله مونم يفهمهظمع منلِك و.ٍةددتع ماٍتلغَ

ديثُالحم اس ألنّ النّعهمي طويالّمكثون َلاِخ دفِن سِفهم ى رالِتحالطويلةهم  .ِضتمى عليشُهم وهال ِفى كلِّ رحلٍة ر 
اِهشَيداونفيه  إال سماءز تعِكرقاء سنَ لوا على مهاِهيالبح الو .اتحيطار والم عِكيرص فور الِتحهمإال إذا س تْاء 

األحاُلوالج وِةيوتع رتْضالس ِلفن ِمفٍةاِصع نالع فاِصو. فإذا هأتْدالر ياحواألم واجتر اهمس عداءيقض أوقاتَون  
اِغفرهمح سبم ا تعونْ ِم كلُّدهمس واءفيم ا يعوداِئ بفَمه عليأ ٍةدوفيم ا يسونَمالوقِت قتَله واألخير ج تفَة ال تغْريم٢.ر  
 

 اِبب الشّك ذِلع مٍب طي بوقٍتعستمِت ونَ.ةارح هؤالء البع منتقابَل ِلينتطوِعم حين إلى حين كَن ِمبذهنَ 
ح الِذاِفكَالمى يتطلعإلى م وِف.ماِسستقبل ب ى قلوبهمح وشَنين ِلقٌو لعوِةدبس طاِنالم إلى أوالِتهم ا ِمى تركوهأجل ن 
الحصول على دخل يضمنله مع أفضَلشاًي .وِف ويرله مم يستطا يعِش بِهون راءه دا ِلايألحاِببواألص وكلُّ.ابح  
منتقابُلٍةر م عهستمِت نَمعبص بِتحهموي ِعسدهمنصِل أن ِمى أجِلن هم.د اعينله برحلٍةم ب ووفقةٍِ مسِةالمالع وِةدر اجين 
 أٍب كَهرو ددا وتفتِقهِلاِئاق ع فرنى ِماِنى تع الِتمرِه أجل أسن ِماًضى أي ونصِل.همبِترى غُ ِفمهطحبتصة القدير ِلاينَِع
أوز واج أو ن ِلبيحفظهموي رعاهم.فُختِل ويهؤالء الب حة ِفارى ماِتعتقدهمنِْمف .ة الدينيهمم نؤِم يباإللِهن داِح الو. 
 هماِه أفونوع وِمشُا بخُهستقبلونَ ي.هم أجِلن ِمالِة بالصمه نفوسطيب تَميعاً جمهنّ ولِك.كر ذِلي بغَنؤِم ين ممهنْوِم
  ٣.المان وسى أم ِفمرِهوا إلى أسودعلي هم أجِلن ِمتْعِفى ر الِتالِةالص إلى لاِماح كَ ارتينة عربع مة آمينم كِلجرخْتَ
 

 ذِكيى ذِلِنركبم ا جبِساء ونَفر ياألان صحاح األوِهأ هِذل إذ نقراِت الكلم :سَلفأرالر ِد شَ ريحاًبة إلى يد
البرح.نَدثَ فح وءع ِفظيم ى البر حتى كَحتْادِسة تنكَفينَ السافَ فخَ.رالم الحونوص وا كلُّخُرإلى إلهِهٍداِح و . 

وطروا األمِتحى ِف الِتِةعِةفينَى السإلى الب حِفخَر لينْفوا عهم.وأم ونَا يفكَان انزَل نَ قدإلى ج ِفوِةفينَ السواض طجع 
ا فال ا فال  فينَ فينَ اإلله اإللهرر يفتِك يفتِكى أنى أنسس ع علهكلهكإإ إلى  إلى خْخْرر اص اص.. قم قم..؟؟ماًماًاِئاِئ نَ نَالكالكمم" : له وقاَلِةوتي النُّئيس رِهلي إاء فج. ثقيالًماًو نَامونَ
 :م له فقاَل. وتالميذهوة هفينَ سوعس يخَلام دي األِدحأ ىِف:  يقوُل األصحاح الثاِمنِهبإنجيِل شيرلوقا الب كتبو. "ككهِلهِلنَنَ
وا ار وصاء مئونمتِلانوا يوكَ .ةريح البى ريح ِفءو نَزَل فنَ.ام نَونراِئ سما هوفيم .والعقأف .ِةريحر الببلى عإ ربعنَِل
  ارارا وصا وص فانتهي فانتهياِءاِء الم الموجوج وتم وتميحيح الر الررر وانته وانتهفقامفقام  ..ككهِلهِلا نَا نَنَنَنّنّإإ  ..ممعِلعِلا ما م ي ي..ممعِلعِلا ما ميي" :لين قاِئيقظوهأوا ومفتقد. طر خَىِف
ههددوءوء". قاَلثم له أ :ميإ نيمفخَ .؟انكمافوا وتعجوا قاِئبلينفيم نَا بيهم: "ممننه ه ونّنّإإفف  ..؟؟ هذا هذاوههي ي أمأمررالر الر يياحأأ  احيضاًضاًيوالم والم اءاء  

فتطيعفتطيعهه". إن ما جبِس اءونَفر يلوقا  وبإنجيلان. ارينَي دايِتِه و اِهللايبيِدِهرعِلع . وأن جميعٍةِل اهِحكَم ربوتْد ٤.تْأنْجز  
 

 أوليتْسح عيشُ نٍَةسفينَكَ ااتنَياِخ بد؟اله.وأح اناًيي سمبنَ اُهللاح فنَيدِد شٍَءو ا تكَى سفينتنَراد تنكَِسر. وتهون 
مِتا األنَعلية ِلعدربا نَ أنِّةجباطٍةسنلقيه ا إلى البفَِفنخَ ِل.رحاقالنَ أثانّ عم نفقنَأا نَ أنّعا العمرِل كله ِل.انقتنيه اذا؟م.ألن  
حاتنَيا أهموأثم ِمن كلِّن م انَا اقتنيإنّ.ه هقتِنظة نَا لحعبا  فيهأننَ هاكم ا هو نوأثم مِمأه كلِّن أا نفقنَأا  معما نَار

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع           ،               ٣٠ : ٢٢ سفر حزقيال ١
  ٤٤ – ٢١: ٢٧ر أعمال الرسل  سف٢
 ٢٦: ١١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٣
   ٢٥ - ٢٢: ٨      ،        إنجيل لوقا ٦ – ٤: ١ سفر يونان ٤

http://www.google.ca/url?sa=U&start=2&q=http://www.tourismvancouver.com/&e=9797
http://www.google.ca/url?sa=U&start=4&q=http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html&e=9797
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 انَاِفالكتشَ ِه إليارعا نسنَنّإ . تكن لمالقة أو عبِه ا لنَان كَاءو س. إلى اهللاخُرصا نَاتنَا ذوه فيجدنَإنّها لحظة  .ِهاِئالقتنَ
ى  الِتِةطربض المِةى السفينَ ِفب الر تالميذ إن.ئاًي شَفعَل ن أنه ال نستطيعوِنوبد .الكلهالة ِلح ال مونضرع مانَأنّ
ا أنَقرنْعها بانجيل لوقا صوا قاِئخُرلين: يعِلا مم.ي عِلا مهِلا نَنَنّإ .مكَ .!كموت النُا أنِةى سفينَة ِفيونَ يان صوا كّلخُر 
إلى إلهِهٍداِحو .ولم ا لمي جدوا استجِمةاب آِلن هتهمونَ ايقظوا يان. نَاِئماً؟: وقاَل له الكم .خْ! قمرإإلى  اصى  لهكسع

فينَا فال نَهِلك اإلله يفتِكر أن. ل ِفوبالتأمى أمر السفن المضنَِةطرب ريوراًى أم مانَلز نَأن ضعها نصبأع ١.انَِني 
 

 أوجنَجنَأأ: : الًالًأوادالشّ الشّاد ررالر الر وحيت تةِِةوحي حثُثُدِِدحاض طِِط اضرب باباًاباًر سفنفنسح ح يِهوهِذ ....اانَنَاِتاِتيقيقة ح.ا جبتْء الِةرسب ولسالر ول إلى س
ِنؤِممى أفساألس صىاح الثاِنح.ا وي حبذا لور نُ ِلا إلى المكتوِبنَجعإظر  النَعيدليها بتمنع .ول  إنسالر ولسبيشير 

كَ اإلى مقبَلِهانوا علي أأوو": الًان قاِئ اإليمنتمإإ  نتمذ كنتمأأ  ذ كنتممموطط والخَ والخَ بالذنوِب بالذنوِباتاًاتاًوايىىالِتالِت  ااايسلكتم سلكتم فيه فيه ا قبالًالًا قبح ح سسببد د هر هذا ر هذا ه
العالعالم حالم حسسببرئيس س رئيس س لطان الهواِءواِءلطان اله..الر ىىوح الِذوح الِذ الري ي عمُلمُلعاآلن أأ  ىى ِف ِف اآلنباِءاِءنَنَبالم الم ععصيإ ."ةِِةصينهذا الع فيِهعيشُى نَ الِذالم  
يصوقٍت وِل فيِهانَارعم عين رئيسس واِءلطان الهو هالشّو يطان .ويوضوُل  حسالر ولسبأكثرباألص حس اِداح الس

  عع م م..هرهر هذا الد هذا الدةِِةالم على ظلمالم على ظلم الع الع والِة والِةعع م مالطينالطين الس السعع م ماءاءؤسؤس الر الرعع م م بْل بْل..ممم ولحم ولح د دعع م متْتْسسا ليا ليعتنَعتنَارارصص م مننإإفف": بقولِه
 وندِلاا خَنَأنّ ظن ونَ.هاااس نتنَاناًيأح  الحقيقةلكِتالم والعى هذا  ِفاءبر غُنحنَ ."اِتاِتاوياويمم الس السىى ِف ِفةِِةوحيوحي الر الررر الشّ الشّاِداِدجنَجنَأأ

 كذِل .انَِتفينَبط بس وتهعلوتاج ِلوم ولأل.فَِصتع ِلاحي الرِةبإثار واِءلطان الهرئيس سِل اناًيأح ب الرحمسي كذِلِل .فيِه
 اجوا األمعلو به تى الِتِةفينَس اللكِتب ؤقتٍة ملٍة رحىا ِفنَ أنّركندِلو .ليناِفا غَ كنّظ إنستيِقنَ أن ى وِهٍةامي سٍةكمِحِل

   ٢.؟اهاجهونى ستر ا يٍةايه ِنأى :انَنفسأ اُلسنَا يتنَلو .ةايها ِننَرحلِت ِل يكون أندب  اله أنّعلمنَِلو .ٍدودح مقٍت لوهبطوتَ
 

 نطالق ماس على اإل النّني بسلي ....الْءالْءهه الج الجارارصصى أبى أبمم أع أع إبليس إبليسنن ولِك ولِك بِه بِهنننؤِمنؤِم ِل ِلةةرر ظاِه ظاِهرفة اِهللارفة اِهللاععمم: : ثانياًثانياً  
هوبِهُلِغ ينشَون إلٍه بد وي تعبدله أتِم ويررِه بأمويتب عهبتغياً مرض اه.تُ ولسأريد أن أو ضحأنو ِل اآلاعى  الِتِةه

تسِطيقول وقلوِب على عرشَ البيعر البدينع ٍن اإللهقيِق الحفكلُّ.ى إنس ان يرفُعوِف.ا بقلبِه م ى الراألولى إلى الِةس 
كوراألنثوس صى يقوُلاح الثاِنحب وُل ولسسالر :"ألنألنم م نِم ِمن نالنّ النّن اس ياس يعأأ  رفُرفُعمموراإل اإلور نسنسان إال ران إال روحا اوح إلنسى ى ان الِذان الِذإلنس
  مؤِمِنى إلىِهالِترسى ِف الرسوُل بولس قوُلكما ي .ةرا ظاِهه أنّع م اِهللارفِةع من عاناإلنس داذا يبتِعم ِل ولكن."فيِهفيِه
ى اإللهىومية رحبالو :"إذ مإذ معظاِه ظاِهرفة اِهللارفة اِهللاع ررة فيهمة فيهم.. ألناَهللا اَهللاألن أظه أظه ررها ا هلهلهممألن أأ   ألنممورورهغَ غَه ييررالم الم نظورةِِةنظورتر تر ى مخلق  خلق ذُذُنْنْى م 
العالعالم مالم مدركَركَدة بالمة بالمصصنوعاِتاِتنوعقد قد ررتهتهالس الس ررمدِِدميةِِةيواله حتى أنّ حتى أنّهِِهوِتوِت واله ههممبال ع ألنّ ألنّ..ذرذر بال ع ههمم  لملما عرفوا اَهللارفوا اَهللاا علم لم ي ي ممججددوهوهأو أو ي ي شكرشكروهوه  

 ٣."الءالءههوا جوا جارار ص ص..اءاءممكَكَ ح حممهه أنّ أنّونونممععزز ي يمما ها هممنَنَييوبوب. . بىبى الغَ الغَممهه قلب قلب وأظلم وأظلم..ممارِهارِهى أفكَى أفكَقوا ِفقوا ِفمم ح ح بْل بْل..كإلٍهكإلٍه
 

 سَلا إذ أر لنَبتهح منيا وبنَب أح اَهللانإ ....وءوءدد ه هصيرصير ي يككبذِلبذِلوو  فٍٍفاِصاِص ريح ع ريح ع كّل كّلنتهرنتهر ي يوعوعسس ي يببالرالر  ::اًاًثثثاِلثاِل 
االبنالو حيدفلقد ج إ باءا األوحنّنجيل يصذِلث اح الثاِلحالنّك ص :"هكذا أحاُهللاب الع المذَل حتى بنَ ابهالو كَ ِلحيدى 
  بِهص ليخِل بْل.الم العدينالم لي إلى العهنَ اب اُهللاْلِسر ي لمه ألنّ.ةدياة األبي الح له تكون بْل. بِهنؤِم ين م كلُّكهِلي ال
العالم". لقدج اءاب اِهللان انَ إلي لينَمانَحلقلب ِلالماً س.وض ِلاناًئنَ واطِماناًم لمِدستقبل األبى.تع جبانتَ التالميذ حين هر 
الربي سوعالر يحوتم وجفااِء الم نتهيا وصارهد وء.قالوا ب عضهملبع ض منهذا؟  هو.فإن الريح ضاً أيوالب حر 

يانَطيعِه ىأِتنَليتنَا  .هإلي. فهوي دو كّلعم ٍةسفينَل  بداِخن اِنتعِطى اضراألاب ماج ووعفَصالر ياح وتقلبوِف الظر 
 هعمس ا.؟ىقيِقالم الح إلى الس أخى تشتاقُتَلس أو."كمكما أريحا أريح وأنَ وأنَبينبينتعتع الم المميعميعجج  اا ي يا إلىا إلىالوالوتعتع" :الًال قاِئوحواأل
  قبَل اآلن يقبلهِهاِتي حِةى سفينَ ِفدع بقبلهي  لمن م كّلتَلي. "اا أنَ أنَعطيكمعطيكمأأ  المالمى العى العطِِطععا يا ي كم كمسس لي ليعطيكمعطيكمأأى ى الِمالِمسس": يقوُل

اِتفوان األو.ىأِخ  اقبلهلي كّلنتهر وكّل.ٍفاِص ريح ع م وِفٍباِخج ص ى حاِتيك.س ينتهيا ويصيرهد وءع ٤.ظيم 
 

 أدعى ِل أِخوكم كقلب ِعى ِفى شتَرترفعِتكاً مالِةلكالص  :اوىمانَا السأ.. أبشكرِمك نأجل د وِتعى كَ ِلكى 
 اهانَب رتَ أنْتكونى ِلاِتية ح سفينَكمسِلأ .وعسسيح يى المى ِف ِلتهددى أع الِذكالِص أجل خَن ِمك اشكر.عكتبأ

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: ا من قلتَى يِدي سكابِتن استجقاً ِماِث و.ار الب يسوعأرفع صالِتى ِفى اسم .وقاِئدها
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٤: ٩١    ،   سفر المزامير ٥: ١٥ إنجيل يوحنا ١
  ١٣: ١١سالة إلى العبرانيين   ،     الر    ١٢: ٦   &  ٢ – ١: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٢
 ٢٢-١٩: ١، إلى رومية ١١: ٢األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ،١٩: ٣  ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢٤: ٦ إنجيل متى ٣
     ٢٨: ١١إنجيل متى        ،                 ٢٧: ١٤ &   ١٧ – ١٦: ٣انجيل يوحنا  ٤
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