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أهال بكم إخوتي ومرحبا في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا ،االصحاح الرابع وااليات  39الى
 .42اليكم قراءة النص باسم ربنا يسوع:
ِ
ِ
ِ َِّ
ام ِرِيين أ ِ
َفآمن ِب ِه َكِثيرون ِمن َّ ِ
ف ِلي ُك َّل َما َف َعْل ُت.
الس ِّ َ ْ
ُ َ َ
ََ
َه ِل تْل َك اْلَبْل َدة ِب َسَب ِب َكال ِم اْل َم ْ أرَة التي َك َان ْت َت ْش َه ُد َقائَل ًةَ :ك َش َ
و ِع ْندما َقابُلوه ِع ْند اْلِب ْئ ِر دعوه أَن ي ِقيم ِع ْندهمَ ،فأََقام هناِلك يومي ِن وَت َكاثَر ِج ِّداً عدد َّال ِذين آمنوا ِب ِه ِبسب ِب َك ِ
الم ِه
َ َُ
ََُ
َ ََ َ ُ َ
ََ
َ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُْ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
وَقاُلوا لِْلم ْأرَِةِ :إَّنَنا َال ُن ْؤ ِم ُن ب ْع َد َ ِ ِ
ص اْل َعاَل ِم َحِّقًا.
َ
اآلن ب َسَبب َكالمكَ ،ب ْل ُن ْؤ ِم ُن ألََّنَنا َسم ْعَناهُ بأ َْنُفسَنا َو َعَرْفَنا أََّن ُه ُم َخِّل ُ
َ
َ
هذه كلمة هللا
وكلمة هللا وصلت الينا بنفس الخبر المفرح للسالم مع هللا والحرية من جميع القيود وااللتزامات الدينية الساحقة.
وَكِلم ُة هللا صار جسداً وهو يسوع المسيح .والرب يسوع َكان ي ِسير ِفي كل م ِدين ٍة وَقري ٍة يعلم ويب ِِّشر ِبمَل ُك ِ
وت هللا
َ َ َ َْ
َ َ ُ
ُ َ َُ ُ َ
َ َ ََ
َ َ
ويشفي المرضى ويخرج األرواح الشريرة من المسكونين بها ويقيم الموتى .تعاليمه وأعماله شهدت لمجد هللا فيه.
كثيرون اختبروا قوته ونعمته وآمنوا به ونالوا الخالص .منهم إمرأة سامرية .اآليات اللي قرأناها االن هي متابعة

حديث ربنا يسوع مع هذه المرأة السامرية .يقول االنجيل أن يسوع كان تعبان من الطريق فجلس على بئر حتى
ِ ِ
ع :أَسقيني .فاستغربت هي أن يسوع طلب منها الماء؛ النها نظرت الى
ال َل َها َي ُسو ُ
اء َفَق َ
جاءت إمرأة ل َت ْس َتق َي َم ً
يسوع كشخص يهودي.
اليهود كانوا يحتقرون السامريون .ويسوع قال لهاَ :لو كن ِت تعَل ِمين ع ِطَّي َة َّ ِ
َّ ِ
ِ
َع ِط ِيني
ول َلك أ ْ
ْ ُْ َْ َ َ
َّللا َو َم ْن ُهَو الذي َيُق ُ
أل َْشرب َل َ ِ ِ ِ
ط ِ
اك َماء َحِّيًا .وبهذا فصل نفسه عن عادات الشعب اليهودي وتقاليدهم .والسامريون
َع َ
طَل ْبت أ َْنت م ْن ُه َفأ ْ
ََ
ً
يجا من الشعوب الوثنية مع بني إسرائيل الذين لم يرحلهم ملك آشور الى بابل .ولهذا اليهود بغضوهم.
كانوا مز ً

والبغضاء مهما كان سببها هي خطية وهي تنتج االنقسام والعداوة والقتل .االنسان يبغض ألنه يضن أنه أفضل
ِ
من اآلخرين باالسم والعرق والعشيرة و ِّ
ض أَ
الدين .وأما المسيحي فهو يعرف كلمة هللا التي تقولُ :ك ُّل َم ْن ُي ْبغ ُ
َخاهُ
س َليس َله حياة أَب ِدَّي ٌة ثَاِبت ٌة ِف ِ
ِِ
َف ُهو َق ِات ُل َنْف ٍ
س َوأ َْنتُ ْم َت ْعَل ُمو َن أ َّ
يه.
َ
َن ُك َّل َقاتل َنْف ٍ ْ َ ُ َ َ ٌ َ
َ

مكانا للعبادة على جبل .ويسوع قال
وبما أن اليهود ما سمحوا للسامريين أن يعبدوا في أورشليم ،بنى السامريون ً
ِ
ِ
للمرأة أ َّ
ين يعبد العابدون الصادقون اآلب بالروح وبالحق ألن هللا روح ،لهذا البد لعابديه أن
اآلن ح َ
اعة ه َي َ
َن ال َس َ
يعبدوه بالروح وبالحق .هذه أقوال ربنا يسوع الذي كشف لنا من هو هللا بالحق :أنه اآلب وهو روح وهو يريد ان

نعبده بالروح والحق .أما كثرة الكالم والمجادلة حول الدين واالمة واألصل والحضارة فهذا ليس دليال على إختيار
ضل أَحداً عَلى أَح ٍد ،بل يْقبل من يتَّ ِق ِ
ِ
الح َم ْه َما َك َان ْت ِج ْن ِسَّيتُ ُه .االيمان باهلل هو
يه َوَي ْع َم ُل َّ
هللا الن هللا َال ُيَف ِّ ُ َ َ
الص َ
َ َْ ََُ َْ َ

من السماع لكلمته والمحبة له .وكل حب طاهر الذي ليس فيه رياء هو من هللا ومن ال يحب فهو ليس من هللا

الن هللا محبة .والمؤمن الصادق دائما يدعو هللا االب ان يعلمه الحب.

الرب يسوع نظر الى حالة المرأة وال الى عقيدتها وأصلها وماضيها .وهي اختبرت محبة الرب َو َع َاد ْت ِإَلى َبْل َدتها
ِ
َّ
ظروا ِإ ْنساناً َك َش ِ
ول ِل َّلن ِ
وخ َار َوأَ ْقَبُلوا
َوبدأ ْ
َه ُل ُس َ
يح؟ َف َخَرَج أ ْ
َ
ف لي ُك َّل َما َف َعْل ُت! َفَل َعل ُه ُهَو اْل َمس ُ
اسَ :ت َعاَل ْوا ْان ُ ُ
َت َتُق ُ
َ
ِ
يفيق اإليمان ويعطي الفرح والسالم .كلنا اختبرنا هذه النعمة .لما سمعت أنا وقبلت يسوع في حياتي
ِإَل ْيه .يسوع ِّ

أول ما شعرت به كان الفرح والسالم والرجاء وأول ما أخبرتهم بخبر يسوع المفرح كان أهلي .نسيت وضعيتي وانا

شاب أجنبي بدون وثائق وحتى العمل أسود وراتب ضعيف .إال أن وجود ربي يسوع في داخلي مألني بالفرح
آم ْن ُت ِل َذِل َك َت َكَّل ْم ُت وأتكلِّم.
والسالم واألمل في ذاك الوقت والى اليوم .والرب هو هو ،أمس واليوم والغد .نعمَ ،

اليهود الذين كانوا يفتخرون بناموس موسى والهيكل واالنبياء والوعود واالباء رفضوا نعمة هللا ونوره المبارك.
َما َّال ِذين َقِبُلوه ،أ ِ َّ ِ
يوحنا كتب في هذا االنجيل يقول :وَق ْد جاء ِإَلى َخ َّ ِ ِ ِ
آمُنوا
له ،أ َّ
َي الذ َ
َ
اصته َوَلك َّن خاصته َل ْم تَْقَب ُ
ُ
ين َ
َ َ َ
صيروا أَوالد هللاِ وهم َّال ِذين وِلدوا َليس ِمن د ٍم وال ِمن رغب ِة جس ٍد وال ِمن رغبةِ
ِباس ِم ِهَ ،فَق ْد منحهم اْلح َّق ِفي أ ِ
َن َي ُ ْ َ
ْ
َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ
ََ َ ُ ُ َ
ْ
َ ُُ
ِ
ِ
َب َش ٍر َب ْل م َن هللا .والمرأة السامرية ذهبت بسرعة تخبر أهل قريتها .بشارة الخالص وصلت للمحقورين والمطرودين
والمساكين بالروح .كثيرون من السامريين أظهروا اإليمان واالعتراف والرحمة بشكل أسرع وأفضل من الدينيين.
الكالم البليغ عن هللا كما يفعله الدينيين ليس دليل االيمان .واالنجيل لم ينتشر ِب َكالَ ِم اْل ِح ْكم ِة ِ
اإل ْن َس ِانَّي ِة اْل ُمْقِن ِع َب ْل
َ
الروِح واْلُق َّوِة .ونحن ال نستَ ِحي ِبِإ ْن ِج ِ
درةُ هللاِ ِلْل َخالَ ِ
ِبُب ْرَه ِ
ص ِل ُك ِِّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن.
يل اْل َم ِس ِ
يح ألََّن ُه ُق َ
ْ
ان ُّ َ
الكتاب المقدس يعطينا أمثلة نساء مؤمنات باهلل بالحق .ما كانوا يظهروا محجبات للناس ،لكن بحبهم هلل والمسيح

تميزت بالصالح والشجاعة والحكمة .عندما أسلم الرب يسوع نفسه ألعدائه ،وكل تالميذه هربوا خوفًا من اليهود،
النساء بقيت هناك أمام صليب يسوع حتى لدفن الرب؛ وبعد قيامته من الموت وانتصاره على القبر الرب يسوع

ظهر إلمرة أوال .وهي مريم المجدلية وهي أيضا ركضت لتعلن الخبر العظيم للتالميذ المخفيين أن يسوع قد قام

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

لصوته وهي تأتي عنده.

وهذا الخبر المفرح يجب أن يبشر به في كل مكان ولكل إنسان :أخذتم مجانا أعطوا مجانا؛ يقول رب المجد .قبل
ان ِفي َّ ِ
اء و َعَلى األ َْر ِ
طٍ
ض؛ َفا ْذ َهُبوا
إرتفاعه الى السماء الرب يسوع أعطى أوامر لتالميذهُ :د ِف َع ِإَل َّي ُك ُّل ُسْل َ
الس َم َ
س وعلِِّموهم أَن يحَف ُ ِ
اآلب و ِ
ِ
ِ
ِ
وهم ِباس ِم ِ
ص ْيتُ ُك ْم ِب ِه َو َها أََنا
اال ْب ِن َو ُّ
الروِح اْلُق ُد ِ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ
ظوا َجم َ
يع األ َُم ِم َو َع ِّم ُد ُ ْ ْ
َوَتْلم ُذوا َجم َ
يع َما أ َْو َ
َ
مع ُكم ُك َّل األََّيا ِم ِإَلى ْانِقض ِ
اء َّ
الد ْه ِر .آمين .وعلى كلمة الرب يسوع وبإسمه انطلق التالميذ وكل المؤمنين الى كل
َ
ََ ْ
مكان يبشرون بخير إنجيل هللا المفرح للخالص .وكم من واحد ُسجن وُقتل بسبب اسم يسوع؛ والخبر السار ال
يزال ينتشر في جميع أنحاء العالم وهو يغير القلوب بنعمة روح هللا والمسيح القدوس .والعالم اضطهد الكنيسة

ِِ
الص ْخ ِرة أَبِني َكِن ِ
اب اْل َج ِحي ِم َل ْن
وجاهدوا أن يحذفوا وجودها .عبثا .الرب يسوع هو الذي قالَ :و َعَلى َهذه َّ َ ْ
يستي َوأ َْبَو ُ
َ
ِ
ِ
ال ٍن ب ْي َن ِذَئ ٍ
اب .وحنا على كلمة يسوع وبإسم يسوع
َتْقَوى َعَل ْي َها .وعلمنا أيضا قائال :ا ْذ َهُبواَ ،ها أََنا أ ُْرِسُل ُك ْم م ْث َل ُح ْم َ َ
نمشي حيثما يرسلنا ولنا وعده الحي :وها أَنا مع ُكم ُك َّل األََّيا ِم ِإَلى ْانِقض ِ
اء َّ
الد ْه ِر.
َ
َ َ َ ََ ْ
على خبر المرأة السامرية ،أهل عشيرتها خرجوا وجاؤوا ليتأكدوا من أنفسهم هل يسوع هو المسيح الموعود به؟
وعرف نفسه لها
وجبروا الحقيقة .يسوع هو مخلص العالم .هذه المرأة ،رغم حياتها المشوشة ،إال أن يسوع اخترها ِّ
وهي ذهب لتخبر أهلها .هللا اآلب يريد أن تصل رسالته ألهلنا وأصدقائنا وجميع الذين لنا الفرصة للحديث معهم.
آم ْن ُت ِل َذِل َك َت َكَّل ْم ُت وأتكلم على يسوع الن َل ْي َس
ونحن نتكلم ألننا ذقنا لطف هللا ومحبته وقوته وخالصه .نعمَ ،
ِِ
ِبأ ٍ
ص.
اس ٌم َ
آخ ُر تحت الشمس به َن ْخُل َ
َحد َغ ْي ِره اْل َخ ُ
َ
الص الن هللا لم يعطينا ْ
إنتشر إنجيل هللا منذ البداية بقدرة روح هللا وليس بالسيف والتهديد والقتال .الرسول بولس شهد لهذه الحقيقة بقوله:
ِ ِ
وأََنا أَُّيها ِ
ف
ُعلِ َن َل ُك ْم َش َه َاد َة هللاِ َما ِج ْئ ُت ِباْل َكال ِم اْلَبِل ِ
يغ أ َِو اْلح ْك َمةِ .إ ْذ ُك ْن ُت َع ِازماً أ َِّال أ ْ
اإل ْخَوةُ َل َّما ِج ْئ ُت ِإَل ْي ُك ْم أل ْ
َع ِر َ
َ
َ
ٍ
ِ
َشيئًا بيَن ُكم ِإ ِّال يسوع اْلم ِسيح وأَن أَع ِرَفه مصُلوبًا؛ وَق ْد ُك ْنت ِع ْند ُكم ِفي حاَلة ِمن َّ ِ
االرِت َع ِاد اْل َكِث ِ
ير
َ
الض ْعف َواْل َخ ْوف َو ْ
َ
ْ َْ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ
ُ َ ْ
َ
ِ ِ
وَلم يُقم َك ِ
الروح واْلُق ْدرةُ و ِ
ِ
ذل َك ِل َكي َي َتأ َّ ِ
اإل ْقَن ِ ِ
المي وَت ْب ِشيرِي َعَلى ِ
يم ُان ُك ْم َال
َس َس إ َ
اع ب َكال ِم اْلح ْك َمةَ ،ب ْل َعَلى َما ُي ْعلُن ُه ُّ ُ َ َ َ
َ
َ ْ َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َعَلى ح ْك َمة َّ
ضاء َّ
الد ْه ِر.
اسَ ،ب ْل َعَلى ُق ْدَ ِرة هللا .هكذا ِّ
وعد رينا يسوعَ :و َها أََنا َم َع ُك ْم ُك َّل األََّيا ِم ِإَلى ْانق َ
ظروا اْلحُقول ِإَّنها َق ِد ابي َّ ِ
ص ِاد .وكان يشير الى
َوبعد ذهاب المرأة قال يسوع لتالميذهْ :ارَف ُعوا أ ْ
َْ
َعُيَن ُك ْم َو ْان ُ ُ
ُ َ َ
ض ْت لْل َح َ
ضرورة التبشير باالنجيل .االن هو وقت الخالصَ .فآمن ِب ِه ِمن ِتْلك اْلم ِدين ِة َكِثيرون ِمن َّ ِ
ِين ِب َسَب ِب كالَ ِم
ْ َ َ َ
السام ِرِّي َ
ُ َ َ
ََ
اْل َم ْأرَِة َّالِتي َك َان ْت َت ْش َه ُد أ َّ
ال ِم يسوع لما سمعوه.
َك َث ُر ِج ِّدًا ِب َسَب ِب ك َ
آم َن السامريون أ ْ
َن يسوع َق َ
ال لها ُك َّل َما َف َعلته .و َ
ِ ِ ِ
ِ
ال ِم ِك ُن ْؤ ِم ُن ألََّنَنا َن ْح ُن َق ْد َس ِم ْعَنا َوَن ْعَل ُم أ َّ
ص
َوَقاُلوا لِْل َم ْأرَِةِ :إَّنَنا َل ْسَنا َب ْع ُد ِب َسَب ِب ك َ
َن َه َذا ُهَو ِباْل َحق َيقة اْل َمس ُ
يح ُم َخِّل ُ

اْل َعاَلمِ .وهذا ما يريده هللا منا :أننا نبحث على معرفة يسوع من أنفسنا ونبحث عنه بالصالة والسماع لكلمته كما
َِّ
ِ
ِ ِ
الر ُّب أَ ْف َك َار
ول َّ
جاءتنا في االنجيل المقدس ونسأل .يقول الرب :ألَِّني َعَرْف ُت األَْف َك َار التي أََنا ُمْف َتكٌر ب َها َع ْن ُك ْم َيُق ُ
سالَ ٍم الَ َش ٍر أل ِ
طُلب ِ
ِ
ونِني وتَ ْذ َهُبو َن وتُ ُّ ِ
ونِني ِإ ْذ
ونني َفتَ ِج ُد َ
َس َم ُع َل ُك ْمَ .وتَ ْ ُ َ
ِّ ْ
صلو َن إَل َّي َفأ ْ
َ َ
اء؛ َفتَ ْد ُع َ َ
َ
ُعطَي ُك ْم آخَرًة َوَرَج ً
طُلُب َِ ِ ِ ِ
الر ُّب.
ول َّ
َت ْ
ونني ب ُك ِّل َقْلب ُك ْمَ .فأ َ
ُوج ُد َل ُك ْم َيُق ُ
السامريون اكتشفوا من أنفسهم أن يسوع هو المسيح مخلص العالم .وهذا اللقب :المخلص هو خاص بيسوع .في

يدعون أن خالصهم هو بآلهتهم،
كل الكتاب المقدس هللا هو إله الخالص ،هللا المخلص .لما كان اليونانيون ِّ
واإلمبراطور الروماني يعتبر نفسه مخلص العالم ،واليهود مثل المسلمين يفتخرون بديانتهم ،االنجيل يبشرنا أن

ليس خالص إال بيسوع المسيح الذي عينه هللا لهذا الغرض قبل تأسيس العالم .والرب يسوع أكمل الخالص على

الصليب من أجل العالم .طوبى لمن يسمع ويؤمن .ونحن سمعنا وآمنا ولهذا نتكلم ونقولَ :م ْن عطش لمعرفة هللا
ِ
اء َحَي ٍاة َم َّجانًا .من يسوع المسيح الحي الذي
االب َفْلَيأْتَ .ومن قول ربنا يسوع نقول أيضاَ :م ْن ُي ِرْد َفْلَيأ ُ
ْخ ْذ َم َ
النهاي ُة .أَنا أ ِ
ِ
ط َشان ِمن ي ْنبوِع م ِ
ِ
اء اْل َحَي ِاة َم َّجانًا .آمين.
اء ،اْلِب َد َاي ُة َو ِّ َ َ َ ْ
يقول :أََنا ُهَو األَل ُ
ُعطي اْل َع ْ َ ْ َ ُ َ
ف َواْلَي ُ

