
 ٢٧٨سـالة لرا
 

  كيـفَ نُواجه العواِصفَكيـفَ نُواجه العواِصفَ
 

(Arabic – How to face the storms) 
 

  كيـفَ نواجه العواِصفَكيـفَ نواجه العواِصفَ :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

وِمنالم زمور السابع بعأ ائِة الِمدنَقر العددنيو  الثاِمنوالتاِس الِعشْرينع والِعشْرين  : 
 

" فيصخُرإ ونلى الرضيِقى ِفب وِم.هم شَن ِهِداِئدمِلخَ يصهم. يهُئدفتَفِةاِص الع أ سكتُ وتَ.سكنمواج١."اه 
 

. ةرمد المااقبهوى عا تفاِدنَِتى استطاع ِفن ولِك.ثتْدح إذا اهإيقافوال  ِفاِصوالع وِثد حعنْ مستطيعنَ ا النَإنّ 
ال ية األجداعس م يمِكننَاى وبالتاِل.اه عليغلِبا على الت تعيننٍَةديد جٍةاره وبمهس نتعلمر بدِةفَ العاِص قلِبن ِموجروالخُ
 فُاِصو عنع ِمو النّك ذِلن ولِك.ة الطبيعيراِهظوال ن ِمى ِهفُاِصو والع. فشلاح أوج نَناه ِمنَرا اختب بمِةمالقاِد

يشْ  الِةالطبيعملهاديثنَ ح.فع لماءِة الطبيعأقد ولِك.أكفَ وأر نديثنَ حِتمُلشْا ي اِصفَلكوالع عنَ المىى تؤِذة الِتوي 
 ن ع تغيب قدةام حقيقة هدوج وي. اِهللاِةم كِلِءو على ضموا الينَديِثى ح ِفجاِلا نع مِه وهِذ.وأجسادنَا ونفوسنَا انَحاورأ

نَاِنأذها أحاناًيافُلتغَ نَ أونْ عاه.وأح أخْاناًي اىراهنَتناس .ِه وىاَهللا أن م صدخَ  كلِّرريولي سم صراًدشّ ألى ٢.ر  
 

 قدي سماز طريق اآلالم ب اُهللاحاجتي خَ ِلولكنارنَي.واإلنس انوبخُادتِه بإر شَ ِلِهوِعضهِهاِتوغْ وماِتريالم  الع
 ِةمع النِّني بُلط يفِص خَدوج إذ ي.رشَ وٍةقم إلى ِنِه علية اِهللامع ِنُلوح ي.ةمحكَ الم بحيل إبليسِهاِعدِخ وانْ.يررالشِّ

ةوالنقم.قد ي تجاوزاإله نسانبم ِلصيتِهع وصا اهللااي.في ووِحِهاجهاباً ِلرِطرو  اضمروآالماًِهنفِسة ِلار لج ِهِدس.ولكن  
 كا ذِل لنَدؤِك يائِة الِمدعابع بور السمز المباِحوص. ستغيثارخ م صكلِّ ِلجيبستَ ي.ةبح والمِةمحْ الرىا كِلإلهنَ
 "ااههاجاجووممأأ  سكتُسكتُوتَوتَ. . سكنسكن فتَ فتَفِةفِةاِصاِص الع العئُُئددههيي  ..ممههصصلِِلخَخَ ي يممهِِهدِِداِئاِئدد شَ شَننوِموِم. . همهم ضيِق ضيِقىى ِف ِفببلى الرلى الرإإ  ونونخُخُررصصفيفي ":ِهبقوِل

ى ذِلل ِفوبالتأمكالم وشفُتوع نكضثالثة تعيننَوراً أم ا على مواجِةهفُونكتِش. فواِص العكي غلِبة التَفيعلي ٣.اه 
 

 أوالًالًأو : :اإلحاإلحسساساأللم األلم  ب باسوضوضررورورتهفِم....ته ِنن م اِهللاعا نَ عليفينَلقَ خَ اَهللاأن ا اإلحساسا رنَنِذ باأللم كإنذار ي
بحوِثدأو توقع ح شَوِثد ٍءىض ِل.اؤذينَار ي نسبتفاِدارع ى حِهوِثدأو م ِهالجِتع .ِف اُهللا خلقَلقد ى أجى ا وِفادنَس

ا لنَاِخ د خلقَفلقد. ةق الوقايالج وطر الِعابب أسا لنَفر وى نفس الوقِت وِف.باأللم اسسح اإلكا ذِلنَاِحوأرِفى ا ونَنفوِس
جهازنَ الموعلِةاع بردم سلحيشٌ مج اِد ِللِدفاع وكأنّهدِة االسِتعِف وخلقَ.ى أهب ِةى الطبيعضاً أيم ونَاداًو ِلاتاٍتب ِةلوقاي 

وح فس والرلنَالج ِل ِعري وخٍَة وقايري خَه نفسسقد المتاب الِك إن.ة المكتوبِةمى الكِل ِفهجد وخَير ِعالج نَ.الجوالِع
والجدس.وبد ون اإلحاس باأللسنَجد م لندفا  ميشَلى اسِتا إنَعِةاروال .اء األطب الصراخ إلى الر٤.ب  

 

 فقد اإلإن حلاس باأللم سطورخُ هونَ .تهضذِل ِلربكن مثلي:كثير ونفقد وا حاتَيهمو همستدِف يار  على نَئون
 م باألل مهاسس وإحمهيع ووافقدإذ  .محال الفَع إشْن ِمِداِعتص الم الساماز الغَناتوا ِم م.غلقة مناِكى أم ِفدتِقم المحالفَ
ا أمكنَومهمإد رذِلاك ك.وكثير ِمون نم رضى الجذام فقدوا أطرافهالِتم ى تعرألنّ طرلخَ ِلتْضهمفقد وا اإلحساس 

  لهونضرتعى يطر الِذ الخَك بذِلمهرِذنا يم اكنَ هس ولي.اس باأللمسح اإلض الجذام فقدراض مر أعن ِمألن .باأللم
 ِةدفاِئ ِلِةاحي الجرهماِتليم عى ِفردخَ المونمِدستخْ يعلم نَام كَاءاألطب  إن.ةاصة خَاينَوا ِعجد يلم ِفألس ِلمها أنّمكَ
مرضاهولِك.م ِمن النّن اس مني استخْسىء دام خَالمدرى استخْفرط ِف ويِهاِمده ِموباًر ناإلح اس باأللمس.وه ِموباًر ن 
مواجِةهاِكشَ ملهم.وه بذِلم يتخَك ط الفاِص الخَطونل بيالنِّن عوالِنِةم ِةقم.في واجهونم ا هأخْو ِمطر ناِكشَ م٥.لهم 

                                                
         يليللى اإلنجلى اإلنجإإ  استمعاستمع،                   ٢٩ –٢٨: ١٠٧ سفر المزامير ١
  ١٣: ١ رسالة يعقوب ٢
        ١: ٤ سفر المزامير ٣
  ٢٣: ٢ سفر الخروج ٤
  ٢٦: ٧ سفر األمثال ٥
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 ا قاله مجُلسابع ياح السحص األنجيلِهإى  متى ِفشير البإن ....تهتهوروررروضوض  اءاءلبنَلبنَ ِل ِلحيححيح الص الصاساساألساألس: : ثانياًثانياً 
الربي سوعع ناألس اءلبنَحيح ِلاس الصحتى ال يتع رألخْض طار العفكلُّفكلُّ":  إذ قاَل.فاِصوم م نني ي سسممععأقو هِِهى هِذى هِذاِلاِل أقو  
ويويععملُُلمبه أشَ أشَ..اا به ببههههبر بر جلٍٍلجع بنَ بنَاقٍلاقٍل ع ى بى بيتهيتهعلى الص زَلزَل فنَ فنَ..ررخْخْ على الصالم الم طرطروج وج اءاألنْ األنْتْتْاء ههاراروه وه بتْتْبالر الر يياحاح ََ ووقععلى  على تْتْووقع 
  لٍٍلاِهاِه ج جلٍٍلجج بر برههببشَشَ ي ي..اا به بهمُلمُلععيي   وال والهِِهى هِذى هِذاِلاِل أقو أقوععممسس ي ينن م م وكلُّ وكلُّ..ررخْخْ على الص على الصساًساًؤسؤس م مانان كَ كَهه ألنّ ألنّ..سقطسقط ي ي فلم فلمتِِتيي الب البككذِلذِل
 ."ظيماًظيماً ع عقوطهقوطه س سانانقط وكَقط وكَ فس فستَتَيي الب البكك ذِل ذِلتْتْممددوصوص الرياح  الرياح وجاءتْ األنْهار وهبتْوجاءتْ األنْهار وهبتْ  طرطر الم المزَلزَل فنَ فنَ..ململ على الر على الريتهيتهى بى ببنَبنَ
  أوالمال اءر ومهيع سان كَون كثير.ىالم الفاِنال العة على رمبني مىِها وى فيهحتِمنَ ِلوتاًيذ بتِخ نَ أناقِةم الحنِم
اع ي ضدعب ِه عليوندستِنا يوا مجد ي لممته قوتْ وفنيمهاببى شَوا ز فلم.ةابيب الشّاِتوهتع بالشّ أو التماِهجال ولطِةسال

  لكلك واس واس..ابكابكببام شَام شَى أيى أي ِف ِفكك قلب قلبككررسس ولي ولي..ككاثِتاثِتددى حى ح ِف ِفابابا الشّا الشّهه أي أيححافرافر": ِةعاِمفر الج بِسانليم س الحكيم قاَل لقد.الكلِّ
 ١."ةِِةونَونَنُنُيي إلى الد إلى الد اُهللا اُهللاى بكى بكأِتأِتا يا يههور كِلور كِل األم األمهِِه على هِذ على هِذهه أنّ أنّلملم وأع وأع..ككيينَنَييأى عأى عرر وبم وبمق قلبكق قلبكى طرى طرفِِف
 

 .؟ِةريشَ الباِتمكاني اإلقَ فوفُاِصو العتْانَذا كَ إفعُلاذا نَ م....تهتهوروررر وض وضيقيقى الضى الض ِف ِف إلى اِهللا إلى اِهللاخُاخُررالصالص: : اًاًثثثاِلثاِل 
 س ليسقد المتاب الِكهإنّ . اهللااِبى كت ِف:ةابج اإل.؟ اهللاعيدو مى ِهن أيولكن.  اهللاعيِداوأ إلى مج نل أنى ِه:ةابجاإل

ِمقبله هللاتاٍب ِكن .ولي سب عدِكه هللاتاب . اقرستَ.أ اآلن خَ فيِهجد نفِسالص كوس المهماِئا الد .وضانَما ِلهحاٍةيأب ٍةدي. 
ارجإلى كِل عاهللاِةم .اع ارفه.فَ احاستِن.اظه د ِة الثمينَواعيِدعلى الم .إنؤِم المِهى ضيِق ِفنم الذهو عودالر بله  .
 نم وِل."ىىنِِنددجج فتم فتم أنقذك أنقذك..يقيقم الضم الضووى يى يى ِفى ِفنِِنععاداد":  إذ يقوُل.افَ آلسسينمالخَور مزور بالمذك المب الردعوثل م

  فَفَرر ع عهه ألنّ ألنّههععفِِف أر أر..يِهيِهججنَنَ بى أ بى أ تعلقَ تعلقَههألنّألنّ":  إذ يقوُل.هعجشَا ي معينى والتساِدور الحزمى الم ِفجد يب بالرتعلقَ
اسىىمِِماس..ي ي ددعأأى فى فوِنوِنعستجيبستجيبله له ..م م ععها ِفا ِف أنَ أنَهى الضأنِق أنِق..يقيقى الض ذهذهوأم وأم ججددهِم ِم..ه ننطول األي ام أشْام أشْ طول األيبعبعه٢."ىىالِصالِص خَ خَ وأريِه وأريِهه 

 

 إنفَواِص العتشْ حين تدأ ِل نلجلرب.في قوا ألنّاننَى إيمهي سملنَع ا واذنَنِقي.نّ فتترتنَ ألِسما بترانيم الحِدم 
والتسجيِدبيح والتمِهِم الس.ا وم شَيجا على ذِلنَعمِث األكلة العِلبالكتاِبة ديد ؤِممنينلج أوا إلى الربفأنقذه م.ِة كالفتي 

ى ل ِفالِس بالسداًقي مى كان الِذسطر وب.ودس األبى ج ِفى طرح الِذاَلاني ود.ارى أتون النّوا ِف طرح الذينالثالِث
السجن وقداستج ِل اُهللااب ِمى صلتْ الِتِةلكنيس أجلِهن وأر َلسِه إليالكاً مأنقذه .وب ِفولس الِتِةفينَى الس ى عفتْصا  به
الرياحواألم واج.فإذا بب ِل يقوُلولس لرجانوا كَال الذينم عالال" :ه  تكونخَ خَتكون سسارارة نفس واِحاِحة نفس ودة ِمة ِمدنكمنكمإال الس ألنّ ألنّ..ةةفينَفينَ إال الس هه  

  ..ررصص قي قيامام أم أمفَفَ تِق تِق أن أنى لكى لكغِِغنبنب ي ي..ولسولسبب  اا ي يفْفْخَخَتَتَ   ال ال::الًَالًَ قاِئ قاِئ..ههددببى أعى أع والِذ والِذا لها لهى أنَى أنَ الِذ الِذ اإللِه اإللِهالكالك الليلة م الليلة مهِِه بى هِذ بى هِذوقفَوقفَ
وهوهووذا قدذا قدوه وه بكاُهللا اُهللابك ج ج ميعميعالم ساِفساِف المرينرينم م عكذِلذِل ِل ِل..عكككس س رروا أيوا أيهها الرا الرجى أوِمى أوِم ألنِّ ألنِّاُلاُلجنأنّ أنّ.. باِهللا باِهللان ههيكون هكذا كَ هكذا كَ يكون م٣."ىى ِل ِلا قيَلا قيَلم  

 

 ُيا ِسثنَِدحفرالثاِنلوِك الم ى عنح ا مِلزقيك يوذاه.إ سَل إذ أرِهليس نحمِلاريب أشُّك ور رالًسيقولون ال:  له 
خْيدعكإله تَ أنْى الِذ.كٌلتِك مال:الً قاِئ.ِه علي  تدفعأور أشُِّك إلى مِلشليم إنّ.ور كقد ِم ستَعا فعَل مأشُ ملوك ور 

بجاِضميع األرالِكى إلهتنْا وهْله فأخَ.؟تَو أنْج ذ حزقيا الرِمَلاِئس نِد أيى الرَلسا وقرأه.ثم ِع صدإلى ب ِتيالر ب. 
 إلى بى النَاءيع إشََلس فأر.ظر واسمع كَالم سنحاريبح يا رب عينيك وانْافت:  وصلىب الراما أمقيزا حهشرنَو
حزا المِلقيخْك يبرهأن ص التهِم سِمتْع نِة جهس نحأشُِّك مِلاريب هكذا قاَلور الر ال:ب  يمِلُلخُد أشُّك ِه هِذور 

ة والدينَالم يِمرنَى هاكس وال.ماًه  يتقدمعلي هس والا بتر يقيمعلي ا ِمهترى الطريق الِذ ِف.ةسى جفيِهاء ي روإلى جع 
 ٤.ىِدب عداو أجل دنوِمى  أجل نفِسن ِم.ا ألخِلصهِةدينَ المِه هِذنى عاِم وأح.ب الر يقوُلُلخُدي  الِةدينَ المِههِذ

 

 كواعيِد أجل من ِمكشكرنَ ..أبانَا السماوى: أدعوك أِخى ِلترفع قلبك مشتِركاً مِعى ِفى ِتلك الصالِة 
ة األمينَقِةاِدالص.ي ا منا وتخِلى عنّاِم تحا ِمنَصأجل نفِسن وِمك نم الطاِه أجل الدِمسفوِكر الم أجلنَ نوِدا على ع 

 ارخين إلى الصع تستِمأنك .نطمِئ المِدع الوك أجل ذِلن ِمكنشكر . تكون لنَا الحياة األبدية ِلكَى ال نَهِلك بْل.الصليب
ضيِقىِف إليك وِم.هم شَن ِهِداِئدِلخَت مصهاإلتَأنْ. م لهت القدير هُئدفتَفِةاِص الع أ سكتُ وتَ.سكنمواجالِتى .اهص أرفع 

ارالب وعم يسِدى.ِفى اسيس ابِتكواِثقاً ِمن استج  .نا مِليتَ بقودعو ك :يقبْل إلى نخَارجاًم هال أخْرج  . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٩: ١١  سفر الجامعة   ،                        ٢٧ – ٢٤: ٧ إنجيل متى ١
  ١٦ – ١٤: ٩١  &   ١٥: ٥٠     &   ١٠٥: ١١٩ سفر المزامير ٢
  ٤٤ – ٩: ٢٧  &   ١٧ – ١: ١٢سفر أعمال الرسل      ،      ٢٧ – ١ :٦  &  ٣٠ – ١: ٣سفر دانيال  ٣
  ٣٧ – ١٠: ١٩سفر الملوك الثانى  ٤
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