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 ُبحٌرة جنٌَّسارت

 

 



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 

                            1:5 لو   :القراءة

  

 واقفا كان هللا كلمة لٌسمع علٌه ٌزدحم الجمع كان واذ 

 .جنٌسارت بحٌرة عند



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 بُبحٌرة اٌضا   ُتعرف ،جنٌِّسارت بحٌرة البحٌرة، هذه 
 قد وكانت .هذه أٌامنا فً الجلٌل بحر أو طبرٌا،
ٌت  لسبط جنٌِّسارت مدٌنة إلى نسبة بجنٌِّسارت ُسمِّ
   .نفتالً

 

 هذا هل .لألنظار ُملفت ألمر البحٌرة عند الوقوف 
 الطبٌعة مجد لمعاٌنة أم والتفكٌر للتأمل الوقوف
 !معا   كالهما أم الخالَّب؟

 

  



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 فإنك جنٌِّسارت، ُبحٌرة جانب على تقف عندما لكن 
 اإلنسان حٌاة فً وتعددها رموزها غنى لتتأمل تقِف

 .المؤمن

 

 .الرائعة الرموز هذه فً معا   فلنتأمل 



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :األول الرمز

والحجارة بركان، فُّوهة قدٌما ، جنٌِّسارت، بحٌرة البحٌرة، هذه كانت 
 .ذلك عن تشهد البحٌرة حول المتناثرة السوداء

 

ًالطبٌعة بركان فُوهة كان حٌث إٌمانه قبل للمؤمن صورة بذلك وه 
د ال التً الهائجة القدٌمة  .هللا على الثائر القدٌم اإلنسان .هللا ُتمجِّ

 

 .شفاههم تحت االصالل سمّ  .مكروا قد بألسنتهم .مفتوح قبر حنجرتهم»
 .(14،13 :3 رو) «.ومرارة لعنة مملوء   وفمهم

 الظالم قتام لها محفوظ تائهة نجوم .بخزٌهم مزبدة هائجة بحر امواج»
   (13 ٌهوذا) «.االبد الى



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :الثانً الرمز

السمك فٌها أن حٌث وإرواء غذاء مصدر الٌوم هى جنٌِّسارت بحٌرة 
 الجنوب أراضً إلرواء المٌاه من كمٌات تؤخذ ومنها .والوفٌر الكثٌر

 .الزراعٌة

 

للنفوس وبركة فائدة أصبح إذ الخالص نوال بعد المؤمن صورة وهذه 
 رمز داخلً نبع أٌضا البحٌرة وفً .العالم فً حوله التً والجائعة العطشى
ٌُشبع ٌُروي الذي المؤمن فً الساكن القدس للروح  .اآلخرٌن و

 

 الذي الماء بل .االبد الى ٌعطش فلن انا اعطٌه الذي الماء من ٌشرب من ولكن»
 (14 :4 ٌو) «.ابدٌة حٌاة الى ٌنبع ماء ٌنبوع فٌه ٌصٌر اعطٌه



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :الثالث الرمز

كل من دائرة بها وُتحٌط حولها من الجبال بأن البحٌرة تتمٌز 
 .ناحٌة كل ومن  جانب

 

جوانب كل فً الرب بحراسة ٌتمتع الذي للمؤمن صورة هذه 
 .الحٌاة

 

 ٌُعلَن أن ُمستعد لخالص بإٌمان محروسون هللا بقوة الذٌن أنتم»
   .(5 :1 بط1) «األخٌر الزمان فً



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :الرابع الرمز

صٌد معجزتً مثل كثٌرة معجزات البحٌرة هذه فً جرت لقد 
 .وغٌرهما الرٌاح، وإسكات السمك،

 

معامالت من جدٌدة نعمة   قصة تحكً ٌوم كل المؤمن حٌاة وكذلك 
 .العجٌب الحبِّ  وقصة الفداء قصة العظٌمة، الرب

 

 عبرانٌٌن) «.اسبحك الكنٌسة وسط وفً اخوتً باسمك اخبر قائال»
12:2) 



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :الخامس الرمز

ٌّت البحٌرة هذه  :19 ٌشوع بحسب األصلً إسمها - جنٌِّسارت ُسم
 كنارة، ،(وكّنارة ورقة وحمة وصٌر الصّدٌم محّصنة ومدن) 35
 العبرٌة وفً الكنار، ٌُشبه البحٌرة شكل حٌث موسٌقٌة آلة وهً
 .كنٌرٌت اسمها

 



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :الخامس الرمز

ًالذي للمؤمن تصوٌر بذلك وه 
 آلة وقلبه حٌاته أصبحت
 رئٌس علٌها ٌعزف موسٌقٌة
 الشكر كلمات كل لتخرج المغنٌن

 جدٌدة ترنٌمة فً والتسبٌح
 ترنٌمة للرب رنِّموا .للرب
  .جدٌدة

 «.موجودا دمت ما للرب أرنم»



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :السادس الرمز

الذي االسم ،(35 :19 ٌش) نفتالً قرعة فً جنٌِّسارت تقع 
 البحٌرة هذه أن حٌث .الكفاح أو الُمصارعات أٌضا ٌعنً

 .الشدٌدة الرٌاح من للكثٌر تتعرض

 

ض ُمصارعات من وكم  رٌاح البحٌرة؛ هذه فً التالمٌذ لها تعرَّ
 ُمداخلة بفضل االنتصار لهم كان لكن وشكوك، مخاوف وأمواج،

 .وعناٌته الرب

   
 



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :السابع الرمز

ر   شاهد   كموقع البحٌرة  .العظٌم الرب بعمل ومذكِّ

 

حٌاته فً المسٌح عمل على ثابتا   شاهدا   ٌبقى المؤمن وهكذا.   

 

 كم واخبرهم اهلك والى بٌتك الى اذهب له قال بل ٌسوع ٌدعه فلم»
   .(19 :5 مر) «.ورحمك بك الرب صنع



 ُبحٌرة جنٌِّسارت

 :جنٌِّسارت لبحٌرة السبعة الرموز

والحجارة بركان فُّوهة قدٌما   جنٌِّسارت، بحٌرة البحٌرة، هذه كانت 
 .ذلك عن تشهد البحٌرة حول السوداء

الكثٌر السمك فٌها حٌث وإرواء غذاء مصدر الٌوم هى جنٌِّسارت بحٌرة 
 .والوفٌر

كل ومن  جانب كل من بها وُتحٌط حولها من الجبال بأن البحٌرة تتمٌز 
 .ناحٌة

السمك، صٌد معجزتً مثل كثٌرة معجزات البحٌرة هذه فً جرت لقد 
 .وغٌرهما الرٌاح، وإسكات

ٌّت البحٌرة هذه  موسٌقٌة آلة وهً ،كنارة األصلً إسمها - جنٌِّسارت ُسم

الكفاح أو الُمصارعات ٌعنً الذي االسم نفتالً، قرعة فً جنٌِّسارت تقع. 

ر شاهد كموقع البحٌرة  .العظٌم الرب بعمل ومذكِّ


