
Sunnuntai 26.01.2020- Joh. 4: 39-42. Aihe: Jeesus herättää uskon- Lukukappaleet: Ps. 102:16–23 ; 

Jes. 30:18–21 tai 2. Kun. 5:1–15 ; Hepr. 11:1–10 

 

الى  39مرحبا في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا، االصحاح الرابع وااليات و  إخوتيبكم أهال 
 . اليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع:42

اِمِريِِّيَن َأْهِل ِتْلَك اْلَبْلَدِة ِبَسَبِب َكالِم اْلَمْرَأِة الَِّتي َكاَنْت َتْشَهُد   .َكَشَف ِلي ُكلَّ َما َفَعْلتُ َقاِئَلًة: َفآَمَن ِبِه َكِثيُروَن ِمَن السَّ
ًا َعَدُد الَِّذيَن آَمُنوا ِبِه ِبَسَبِب َكالِمهِ  ِلَك َيْوَمْينِ َوِعْنَدَما َقاَبُلوُه ِعْنَد اْلِبْئِر َدَعْوُه َأْن ُيِقيَم ِعْنَدُهْم، َفَأَقاَم ُهَنا  َوَتَكاَثَر ِجدِّ

 . اً ا َوَعَرْفَنا َأنَُّه ُمَخلُِِّص اْلَعاَلِم َحقِّ َوَقاُلوا ِلْلَمْرَأِة: ِإنََّنا اَل ُنْؤِمُن َبْعَد اآلَن ِبَسَبِب َكالِمِك، َبْل ُنْؤِمُن أَلنََّنا َسِمْعَناُه ِبَأْنُفِسنَ 

 هذه كلمة هللا

. الساحقةالدينية  تلتزاماواالجميع القيود والحرية من وصلت الينا بنفس الخبر المفرح للسالم مع هللا وكلمة هللا 
ُر ِبَمَلُكوِت هللاعلمُ يَمِديَنٍة َوَقْرَيٍة كل َكاَن َيِسيُر ِفي  والرب يسوع .يسوع المسيح هوو َصاَر َجَسدًا هللا  َوَكِلَمةُ    َوُيَبشِّ

. فيه هللا لمجد ته شهدلاأعمتعاليمه و . الموتى ميقية من المسكونين بها و رير األرواح الش خرجيو  المرضى يشفيو 
هي متابعة االن مرأة سامرية. اآليات اللي قرأناها نهم إم. خالصالونالوا وآمنوا به ونعمته قوته اختبروا كثيرون 

تعبان من الطريق فجلس على بئر حتى كان يسوع  يقول االنجيل أن. حديث ربنا يسوع مع هذه المرأة السامرية
ى النها نظرت ال؛ ع طلب منها الماءأن يسو  هياستغربت . فسقينيِلَتْسَتِقَي َماًء َفَقاَل َلَها َيُسوُع: َأمرأة إجاءت 

 يهودي.  كشخص يسوع

َلْو ُكْنِت َتْعَلِميَن َعِطيََّة َّللاَِّ َوَمْن ُهَو الَِّذي َيُقوُل َلِك أَْعِطيِني : هالقال يسوع اليهود كانوا يحتقرون السامريون. و 
ن و السامري. و منفسه عن عادات الشعب اليهودي وتقاليدهبهذا فصل و  .أَلْشَرَب َلَطَلْبِت َأْنِت ِمْنُه َفَأْعَطاِك َماًء َحيِّاً 

 .همبغضو اليهود هذا لو . الى بابلملك آشور لهم رحمن الشعوب الوثنية مع بني إسرائيل الذين لم ي مزيًجاكانوا 
أفضل أنه ضن ي هألن بغضي االنسانقتل. عداوة والاالنقسام وال نتجهي تو  خطيةمهما كان سببها هي  بغضاءوال

ُكلُّ َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه : أما المسيحي فهو يعرف كلمة هللا التي تقولو . ينالدِّ و والعشيرة العرق سم و باال من اآلخرين
  .َأَبِديٌَّة َثاِبَتٌة ِفيهِ َفُهَو َقاِتُل َنْفٍس َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ُكلَّ َقاِتِل َنْفٍس َلْيَس َلُه َحَياٌة 

يسوع قال و السامريون مكاًنا للعبادة على جبل. بنى ، أن يعبدوا في أورشليمما سمحوا للسامريين اليهود أن  وبما
أن البد لعابديه  اذهل ،هللا روحيعبد العابدون الصادقون اآلب بالروح وبالحق ألن ِحيَن َساَعة ِهَي اآلَن ال َأنَّ  للمرأة 

ريد ان اآلب وهو روح وهو يبالحق: أنه هللا  من هو. هذه أقوال ربنا يسوع الذي كشف لنا يعبدوه بالروح وبالحق
 إختياريس دليال على لفهذا والحضارة االمة واألصل الدين و حول  ةلداجمكالم والالكثرة أما ه بالروح والحق. عبدن

ُل َأَحدًا َعَلى َأَحٍد، الن هللا هللا الَح َمْهَما َكاَنْت ِجْنِسيَُّتُه. اَل ُيَفضِّ االيمان باهلل هو  َبْل َيْقَبُل َمْن َيتَِّقيِه َوَيْعَمُل الصَّ
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رياء هو من هللا ومن ال يحب فهو ليس من هللا  ليس فيهي ذوكل حب طاهر المن السماع لكلمته والمحبة له. 
  والمؤمن الصادق دائما يدعو هللا االب ان يعلمه الحب.الن هللا محبة. 

 تهاَوَعاَدْت ِإَلى َبْلدَ  الرب محبةاختبرت  وهي. وماضيها الرب يسوع نظر الى حالة المرأة وال الى عقيدتها وأصلها
َوَأْقَبُلوا َفَخَرَج َأْهُل ُسوَخاَر  َتَعاَلْوا اْنُظُروا ِإْنَسانًا َكَشَف ِلي ُكلَّ َما َفَعْلُت! َفَلَعلَُّه ُهَو اْلَمِسيُح؟: َأْت َتُقوُل ِللنَّاسِ بدوَ 

ي يسوع في حيات توقبل ت أناكلنا اختبرنا هذه النعمة. لما سمع. ويعطي الفرح والسالم اإليمان يفيِّقيسوع  .ِإَلْيهِ 
وانا  تينسيت وضعي .أهليكان المفرح يسوع خبر أول ما أخبرتهم بأول ما شعرت به كان الفرح والسالم والرجاء و 

يسوع في داخلي مألني بالفرح ربي ن وجود ال أ. إضعيفوراتب  أسودعمل حتى الو وثائق  بدون شاب أجنبي 
 . موأتكلِّ  آَمْنُت ِلَذِلَك َتَكلَّْمتُ  نعم، .هو، أمس واليوم والغدالرب هو و . الى اليومذاك الوقت و األمل في السالم و و 

رفضوا نعمة هللا ونوره المبارك. واالباء الهيكل واالنبياء والوعود و اليهود الذين كانوا يفتخرون بناموس موسى 
ِتِه َوَلِكنَّ : يقول االنجيلكتب في هذا يوحنا  الَِّذيَن آَمُنوا َأمَّا الَِّذيَن َقِبُلوُه، َأِي ، ْقَبلهُ تَ َلْم  خاصتهَوَقْد َجاَء ِإَلى َخاصَّ

َوُهُم الَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم َوال ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد َوال ِمْن َرْغَبِة  ِباْسِمِه، َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْوالَد هللاِ 
. بشارة الخالص وصلت للمحقورين والمطرودين تهاقري أهل تخبر ذهبت بسرعة المرأة السامريةو  .َبَشٍر َبْل ِمَن هللاِ 

. الدينيينمن فضل الرحمة بشكل أسرع وأو اإليمان واالعتراف أظهروا  نيالسامريكثيرون من والمساكين بالروح. 
اْلِحْكَمِة اإِلْنَساِنيَِّة اْلُمْقِنِع َبْل ِبَكاَلِم واالنجيل لم ينتشر  ليس دليل االيمان.كما يفعله الدينيين الكالم البليغ عن هللا 

وِح َواْلُقوَّةِ   .ُة هللِا ِلْلَخاَلِص ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمنُ درَ ْسَتِحي ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيِح أَلنَُّه قُ . ونحن ال نِبُبْرَهاِن الرُّ

حبهم هلل والمسيح ب محجبات للناس، لكن واما كانوا يظهر . بالحقأمثلة نساء مؤمنات باهلل الكتاب المقدس يعطينا 
، خوفًا من اليهود واهرب هتالميذ كلو  ،نفسه ألعدائهيسوع  الربأسلم عندما . ةحكمالو  ةشجاعالصالح و الب تتميز 

الرب يسوع  ه على القبرر انتصاقيامته من الموت و بعد و ؛ الرب دفنلحتى  يسوع مام صليبأبقيت هناك  النساء
ن يسوع قد قام أ خفيينمللتالميذ اللتعلن الخبر العظيم ركضت  وهي أيضامريم المجدلية هي و . أوالإلمرة ظهر 

إبن هللا المنتصر الذي يعرف كل شيء والذي  بإسمونتكلم بفرح ورجاء ونحن أيضا آمنا ولهذا نتكلم. من الموت. 
ئها وهي تسمع اأبدا. فهو الراعي الصالح الذي ينادي خرافه بأسم له كل القدرة وهو ال ينسى أحبائه وال يهملهم

 تأتي عنده.هي لصوته و 

قبل : أخذتم مجانا أعطوا مجانا؛ يقول رب المجد. في كل مكان ولكل إنسانر به شبييجب أن خبر المفرح هذا الو 
َماِء َوَعَلى اأَلْرضِ  :إرتفاعه الى السماء الرب يسوع أعطى أوامر لتالميذه َفاْذَهُبوا  ؛ُدِفَع ِإَليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ

وِح اْلُقُدسِ  َوَها َأَنا  ْيُتُكْم ِبهِ َوَعلُِِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَص  َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلِب َوااِلْبِن َوالرُّ
ْهرِ  ة الرب يسوع وبإسمه انطلق التالميذ وكل المؤمنين الى كل . آمين. وعلى كلمَمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ

الخبر السار ال و ؛ بسبب اسم يسوعُقتل و ُسجن وكم من واحد الص. للخ شرون بخير إنجيل هللا المفرحيبمكان 
والعالم اضطهد الكنيسة . وهو يغير القلوب بنعمة روح هللا والمسيح القدوس يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم



ْخَرِة َأْبِني َكِنيَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلْن  ذي قال:الرب يسوع هو ال. عبثا. ذفوا وجودهاحوجاهدوا أن ي َوَعَلى َهِذِه الصَّ
وحنا على كلمة يسوع وبإسم يسوع  .َها َأَنا ُأْرِسُلُكْم ِمْثَل ُحْماَلٍن َبْيَن ِذَئاٍب  ،ِاْذَهُبوا وعلمنا أيضا قائال: .َتْقَوى َعَلْيَها

 .َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّْهرِ حي: يثما يرسلنا ولنا وعده النمشي ح

؟ هالمسيح الموعود بهل يسوع هو وا من أنفسهم دكتأخرجوا وجاؤوا ليعشيرتها أهل ة، يالمرأة السامر  خبرعلى 
ف نفسه لها ، إال أن يسوع اخترها وعرِّ شةالمشو حياتها  رغمهذه المرأة، مخلص العالم. وجبروا الحقيقة. يسوع هو 

 ث معهم.يوأصدقائنا وجميع الذين لنا الفرصة للحد ألهلنارسالته  أن تصليريد اآلب هللا  وهي ذهب لتخبر أهلها.
َلْيَس الن وأتكلم على يسوع آَمْنُت ِلَذِلَك َتَكلَّْمُت  نعم، .وخالصهونحن نتكلم ألننا ذقنا لطف هللا ومحبته وقوته 

 . َص َنْخلُ ِبِه تحت الشمس اْسٌم آَخُر  هللا لم يعطينا الن اْلَخالُص  هِبَأَحٍد َغْيرِ 

: هقولبشهد لهذه الحقيقة الرسول بولس . والقتالوالتهديد سيف الوليس ب ة روح هللادر بقمنذ البداية هللا  نجيلإإنتشر 
ِإْذ ُكْنُت َعاِزمًا َأالِّ أَْعِرَف . ِإَلْيُكْم أُلْعِلَن َلُكْم َشَهاَدَة هللِا َما ِجْئُت ِباْلَكالِم اْلَبِليِغ َأِو اْلِحْكَمةِ َوَأَنا َأيَُّها اإِلْخَوُة َلمَّا ِجْئُت 

ْعِف َواْلَخْوِف َواالْرِتَعاِد اْلَكِثيرِ َوَقْد ُكْنُت ِعْنَدُكْم ِفي َحاَلٍة ِمَن  ؛َشْيئًا َبْيَنُكْم ِإالِّ َيُسوَع اْلَمِسيَح َوَأْن أَْعِرَفُه َمْصُلوباً   الضَّ
وُح َواْلُقْدَرةُ  َس ِإيَماُنُكْم اَل  َوَلْم َيُقْم َكالِمي َوَتْبِشيِري َعَلى اإِلْقَناِع ِبَكالِم اْلِحْكَمِة، َبْل َعَلى َما ُيْعِلُنُه الرُّ َوذِلَك ِلَكْي َيَتَأسَّ

ْهِر.  يسوع:رينا وعِّد  هكذا .َرِة هللاِ َعَلى ِحْكَمِة النَّاِس، َبْل َعَلى ُقدْ   َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء الدَّ

ْت ِلْلَحَصاِد.هلتالميذبعد ذهاب المرأة قال يسوع وَ  وكان يشير الى  : اْرَفُعوا أَْعُيَنُكْم َواْنُظُروا اْلُحُقوَل ِإنََّها َقِد اْبَيضَّ
اِمِريِِّيَن ِبَسَبِب كاَلمِ ضرورة التبشير باالنجيل. االن هو وقت الخالص.   َفآَمَن ِبِه ِمْن ِتْلَك اْلَمِديَنِة َكِثيُروَن ِمَن السَّ

ًا ِبَسَبِب كاَلمِ السامريون آَمَن و . هُكلَّ َما َفَعلت لهاَقاَل  يسوع اْلَمْرَأِة الَِّتي َكاَنْت َتْشَهُد َأنَّ  . يسوع لما سمعوه َأْكَثُر ِجدِّ
ْعَلُم َأنَّ َهَذا ُهَو ِباْلَحِقيَقِة اْلَمِسيُح ُمَخلُِِّص َوَقاُلوا ِلْلَمْرَأِة: ِإنََّنا َلْسَنا َبْعُد ِبَسَبِب كاَلِمِك ُنْؤِمُن أَلنََّنا َنْحُن َقْد َسِمْعَنا َونَ 

السماع لكلمته كما بالصالة و ه ونبحث عنوهذا ما يريده هللا منا: أننا نبحث على معرفة يسوع من أنفسنا  اْلَعاَلِم.
أَلنِّي َعَرْفُت اأَلْفَكاَر الَِّتي َأَنا ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنُكْم َيُقوُل الرَّبُّ َأْفَكاَر : الرب يقول .في االنجيل المقدس ونسأل تنااءج

َفَتْدُعوَنِني َوَتْذَهُبوَن َوُتَصلُّوَن ِإَليَّ َفَأْسَمُع َلُكْم. َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ  ؛ًة َوَرَجاءً َساَلٍم اَل َشرٍِّ أُلْعِطَيُكْم آِخرَ 
 . َتْطُلُبوَنِني ِبُكلِّ َقْلِبُكْم. َفُأوَجُد َلُكْم َيُقوُل الرَّبُّ 

في . هو خاص بيسوع : المخلصلقبالوهذا المسيح مخلص العالم. أن يسوع هو  وا من أنفسهماكتشفريون السام
عون أن خالصهم هو بآلهتهم، ون يدِّ اليونانيكل الكتاب المقدس هللا هو إله الخالص، هللا المخلص. لما كان 

أن يبشرنا االنجيل يعتبر نفسه مخلص العالم، واليهود مثل المسلمين يفتخرون بديانتهم، إلمبراطور الروماني وا
والرب يسوع أكمل الخالص على ذا الغرض قبل تأسيس العالم. الذي عينه هللا لهليس خالص إال بيسوع المسيح 

هللا معرفة ل شطعَمْن ونقول:  لهذا نتكلمو  آمناسمعنا و نحن و  طوبى لمن يسمع ويؤمن.الصليب من أجل العالم. 
اناً  :أيضاربنا يسوع نقول  من قولَفْلَيْأِت. وَ االب  الذي . من يسوع المسيح الحي َمْن ُيِرْد َفْلَيْأُخْذ َماَء َحَياٍة َمجَّ
اناً َأَنا ُهَو اأَلِلُف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنَِّهاَيُة. َأَنا أُْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن َيْنُبوِع َماِء اْلحَ  يقول:  آمين.  .َياِة َمجَّ


