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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع ومرحبا في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا،
االصحاح الرابع واآليات  31الى  .38اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
طع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال
ام آل ُك َل َل ْستُ ْم تَ ْع ِرُف َ
ون ُه أ َْنتُ ْمَ .فَق َ
َوِفي أَ ْث َناء َذل َك َسأََل ُه تالَمي ُذهَُ :يا ُم َعل ُم ُك ْلَ .فَق َ
ال َل ُه ْم :أ ََنا لي َ َ ٌ
ْكل؟ َقال َلهم يسوعِ َ :
ٍ
ِ
ض ُهم لِ َب ْع ٍ
َع َم َل َم ِش َيئ َة
ط َعامي أ ْ
َحداً أَتَاهُ ِب َش ْيء لِ َيأ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ
َن أ ْ
ض :أََل َع َّل أ َ
التالَمي ُذ َب ْع ُ ْ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ُم:
َما تَُقولُو َن ِإنَّ ُه َي ُكو ُن أ َْرَب َعةُ أ ْ
ص ُاد؟ َها أ ََنا أَُق ُ
َش ُه ٍر ثُ َّم َيأْتي اْل َح َ
الذي أ َْرَسَلني َوأُتَم َم َع َمَل ُه .أ َ
ض ْت لِْلحص ِاد .واْلح ِ
ول ِإنَّ َها َق ِد ْاب َي َّ
ُج َرًة َوَي ْج َم ُع ثَ َم اًر لِْل َح َي ِاة
َعُي َن ُك ْم َو ْان ُ
اص ُد َيأ ُ
ْارَف ُعوا أ ْ
ْخ ُذ أ ْ
َ َ
ظ ُروا اْل ُحُق َ
َ َ
الز ِارع واْلح ِ
اص ُد معاً .ألَنَّه ِفي ه َذا يص ُدق اْلَقولِ :إ َّن و ِ
ِ ِِ
ص ُد.
احداً َي ْزَرعُ َو َ
ُ
األ ََبديَّة ل َك ْي َيْف َرَح َّ ُ َ َ
َ َْ ُ ُْ
َ
آخ َر َي ْح ُ
َ
ِ
ِ
آخ ُرو َن تَ ِع ُبوا َوأ َْنتُ ْم َق ْد َد َخْلتُ ْم َعَلى تَ َعِب ِه ْم.
ص ُدوا َما َل ْم تَ ْت َع ُبوا ِفيهَ .
أ ََنا أ َْرَسْلتُ ُك ْم لتَ ْح ُ
هذه كلمة هللا
َّ ِ
السم ِاوي ِ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ
َّات ِفي اْل َم ِسي ِح .أما
ك هللاُ أ َُبو َرب َِنا َي ُسو َ
ُم َب َار ٌ
ع اْل َمسي ِح الذي َب َارَك َنا ب ُكل َب َرَكة ُروحيَّة في َّ َ
النص اللي قرناه االن فهو متابعة حديث ربنا يسوع مع إمرأة سامرية سألها أن تعطيه ماء ليشرب.

ود ٌّي وأََنا ام أرَةٌ س ِ
طلُ ُب ِمِني لِتَ ْش َر َب وأ َْن َت َيه ِ
ام ِريَّةٌ؟ قالت هذا الن اليهود كانوا
ف تَ ْ
وهي قالت لهَ :ك ْي َ
ُ
َ
َ َْ َ
يحتقرون السامريين الن دمهم ما كان يهودي كامل .أما يسوع فلم يتوقف عند هذه القواعد لكنه
ذهب لمدن السامريين وكان مستعدا أن يشرب من مائهم وحتى من امرأة سامرية .والرب يسوع

ِ ِ
طش ِإَلى األَب ِد ب ِل اْلم َّ ِ
بشرها أن من ي ْشرب ِمن اْلم ِ ِ
ِ ِ ِ
ير
اء الَّذي ُي ْعطيه هو َل ْن َي ْع َ َ
اء الذي ُي ْعطيه َيص ُ
َْ َ َ ُ َ َ
َ َ َ ُ
اء ينبع ِإَلى حي ٍاة أَب ِدي ٍ
ِ
يه ي ْنبو ٍ
َّة.
ِف َ ُ َ
ََ َ
ع َم َ ْ َ ُ
فشيئا قادها إلى إدراك أن حياتها هي خاطئة النه قال لها الحقيقة على نفسها :أن كان لها
شيئا ً
و ً
خمسةُ أ َْزو ٍ َّ ِ
اآلن َل ْي َس َزْو َجها؛ والرب يسوع لم يتهمها أو يحتقرها لكنه تكلم لها بلطف
اج َوالذي َلها َ
َ
ََْ
وصواب ليجعلها تفطن أن االن هو وقت التغيير .فقالتَ :يا َسِي ُد أ ََرى أَنَّ َك َنِب ٌّي .ثم تكلمت له عن
عبادة هللا؛ والرب يسوع كشف لها وللعالم أن هللا روح وآب وهو يريد أن يعبده العابدين الصادقين

بالروح وبالحق وهو ليس محدود بمكان مهما تقول الناس .فقالت أن لما يجي المسيح هو يعلمهم

ُكلِ ُم ِك ُه َو .والمسيح هو الممسوح من هللا لعمل خاص ال يقدر
ال َل َها َي ُسوعُ :أ ََنا الَّ ِذي أ َ
كل شيء .فَق َ
أحد من البشر وال حتى المالئكة أن يعمله وهو الفداء بحياته .هللا عينه لهذا العمل قبل تأسيس

َن ُك َّل من يؤ ِمن ِب ِه ينال ِب ِ ِ
ِ
ِ
شهدوا له أ َّ
ط َايا.
ان اْل َخ َ
العالم وأعلنه ب َجميع األ َْنِبَياء الذين ُ
اسمه ُغْف َر َ
َ ْ ُ ْ ُ ََ ُ ْ

واالن عند تمام الزمان ،أرسل هللا إبنه الى العالم .واليهود كانوا يظنوا انهم شعب هللا المختار مثل
المسلمين الذين يقولون أنهم االمة المختارة .وكلهم يعتبرون أنفسهم أفضل ويؤيدون دينهم .والدين
هو مصدر الكراهية والعنف والعنصرية والقتل والناس يقتلوا وهم يضنوا أن هللا راضي بهم .وهم ما
يعرفوا هللا وال المسيح بالحق .وهم يضطهدون المؤمنين بإبن هللا الوحيد يسوع الذي أخبرنا مسبقا أن

ِ ِ
ظ ُّن ُك ُّل َم ْن َيْق ُت ُل المؤمنين به أَنَّ ُه ُيَق ِد ُم ِخ ْد َم ًة َِّلِلِ .أما هللا فهو ال يطلب قتل من
يها َي ُ
ال َس َ
اعة تَأْتي ف َ
ال يؤمن به وال الرب يفرح بموت الشرير وال يريد ألحد من الناس أن يهلك ،بل يريد لجميع الناس
أن يرجعوا إليه تائبين .الطريق الحقيقي والحي الذي وضعه هللا للجميع هو يسوع المؤدي للسماء.

لوال يسوع لما راح التالميذ عند السامريين .قبل إرتفاعه الى السماء قال الرب يسوع لتالميذه :ولكن
حينما يحل الروح القدس عليكم تنالون القوة وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية كلها وفي
السامرة وإلى أقاصي األرض .والكتاب يعلمنا أن فيلبس أحد التالميذ كان هو األول من ذهب إلى
منطقة السامرة وبشر أهلها بالمسيح .نعم ،مع يسوع ال نخاف ونظرتنا في الناس واليهود تتغير من
البغضاء الى السالم ،من الظالم الى النور ،من الالمباالة الى المحبة .مع يسوع نظرتنا حتى فينا
تتغير ،من الخوف من عقاب هللا الى يقين الغفران والخالص.
السم ِاوي ِ
ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ
َّات ِفي اْل َم ِسي ِح الذي تحمل
هللاُ أ َُبو َربَِنا َي ُسو َ
ع اْل َمسيح هو الذي َب َارَكَنا ب ُكل َب َرَكة ُروحيَّة في َّ َ
اإلهانة وااللم والموت صلبا من أجلنا .هذا ما قصده بقوله لتالميذه لما رجعوا من مدينة السامريين
ِ
ام ِآل ُك َل َل ْستُ ْم
ال َل ُه ْم :لِي َ
بالطعام وقالوا لهَ :يا ُم َعل ُم ُك ْلَ .فَق َ
ط َع ٌ
اليه فهو مشيئة هللا التي جاء من السماء ليتممها لفضل الناس

ون ُه أ َْنتُ ْم .وأما الطعام الذ يشير
تَ ْع ِرُف َ
النه قال أيضاُ في هذا االنجيل:

َ ِ
َع َم َل َم ِش َيئ َة الَّ ِذي أ َْرَسَلِني َوأُتَ ِم َم َع َمَل ُه .كما يقول :أََنا ُه َو اْل ُخ ْب ُز اْل َح ُّي الَِّذي َن َزَل ِم َن
ط َعامي أ ْ
َن أ ْ

َّ ِ
ِ
َكل أ ِ
َّ ِ
ُع ِطي ُه َو َج َسِدي الَّ ِذي أ َْب ِذلُ ُه
َحٌد م ْن َه َذا اْل ُخ ْب ِز َي ْح َيا ِإَلى األََبدَ .واْل ُخ ْب ُز الذي أ ََنا أ ْ
الس َماءِ .إ ْن أ َ َ َ
ِ
َج ِل َح َي ِاة اْل َعاَل ِم .نعم .من يسمع لكالم يسوع ال يعود يعطش ويجوع الى الحق وال يزيد يشرب
م ْن أ ْ
من ماء الدين المر المسموم.

اآلب َي ْع َم ُل .األنبياء كانوا يعملوا ما كان هللا
يسوع ما كان يعمل شيء من نفسه بل َما كان َي ْن ُ
ظ ُر َ
يأمرهم أن يعملوا .لكن يسوع كان يعمل عمل هللا النه هللا كان فيه .سر التقوى عظيم :هللا في
الجسد .وهذا أمر ال يمكن تصوره وهو غير مقبول عند البشر :كيف يمكن يكون هللا في جسد
بشري؟ ولكن هذا ما فعله هللا بالضبط

ِ
َن
َحٌد أ ْ
اء أ َ
من أجل فدائنا .والرب يسوع كان يقول :إ ْن َش َ
َّللاِ أ َْم أَتَ َكلَّ ُم أ ََنا ِم ْن َنْف ِسي .الناس ما سمعوا ابدا إنسانا
ِم َن َّ

يعمل م ِش َيئة هللا يع ِر َّ ِ
يم َه ْل ُه َو
َْ ُ
َْ َ َ َ
ف الت ْعل َ
يتكلم بمثل كالم يسوع وال شافوا مثل أعماله.

هذه الحقيقة ،اعترف بها أحد شيوخ إسرائيل الكبار إسمه نيقوديموس .جاء ليال الى يسوع وقال له:

ِِ
ِ
يا معلِم َنعَلم أَنَّك َق ْد أَتَي َت ِمن َّ ِ ِ
اآليا ِت الَِّتي أ َْن َت تَ ْع َم ُل
َحٌد َيْقد ُر أ ْ
َ
َ َُ ُ ْ ُ َ
ْ
َن َي ْع َم َل َهذه َ
َّللا ُم َعلماً أل َْن َل ْي َس أ َ
َّللاُ َم َع ُه .والرب يسوع علمه أن ال أحد يقدر يرى ويدخل الى ملكوت هللا إال إذا ُولِد من
ِإ ْن َل ْم َي ُك ِن َّ
جديد .والوالدة الجديدة هي عمل الروح القدس .هو يعرفنا المسيح بالحق .والمرأة عرفت أن يسوع

هو المسيح النه كشف هذا لها .والتالميذ رجعوا بطعام مادي لما المرأة السامرية تََرَك ِت َج َّرتَ َها
ِ
ظروا ِإ ْنساناً َق ِ
ض ْت ِإَلى اْلم ِد َين ِة تقول لِلنَّ ِ
يح؟
َو َم َ
ال لي ُك َّل َما َف َعْل ُت .أََل َع َّل َه َذا ُه َو اْل َمس ُ
اس :تعالوا ْان ُ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ول ِإنَّ َها َق ِد ْاب َي َّ
ض ْت
َع ُيَن ُك ْم َو ْان ُ
َف َخ َر ُجوا م َن اْل َمد َينة َوأَتَ ْوا ِإَل ْيه .ويسوع قال للتالميذْ :ارَف ُعوا أ ْ
ظ ُروا اْل ُحُق َ
الزِارع واْلح ِ
لِْلحص ِاد .واْلح ِ
ِ ِ ِ ِِ
اص ُد َمعاً .بالحصاد
اص ُد َيأ ُ
ْخ ُذ أ ْ
ُج َرًة َوَي ْج َم ُع ثَ َم اًر لْل َح َياة األََبديَّة ل َك ْي َيْف َرَح َّ ُ َ َ
َ َ
َ َ
الرب يسوع يشير الى كل الذين قبلوا كلمة هللا التي زرعها خدام الرب في قلوبهم فحان الوقت
لدخولهم في خالص هللا اآلب .اليوم بل االن هو وقت مقبول ،االن هو وقت التوبة للخالص .من
يسمع ويقبل كلمة يسوع فهو يسمع ويقبل كلمة هللا ويعرف هللا بالروح والحرق .ونحن نتكلم وال
نسكت ألننا ذقنا محبة هللا ونعرف هللا اآلب .وهو معنا وهو يكمل عمله في الذين يسمعون لنا.

رسالة هللا هي للفرد وأهل بيته ولكل القبيلة .العالم هو حقل للزرع والحصاد ،ونحن نزرع كلمة هللا

َِّ
ين َي ْزَرُعو َن
المفرحة  .رغم الصعوبات والمعارضات والفشل فنحن نزرع خبر االنجيل المفرح .والذ َ
الدموِع يحصدو َن ِب ِ
اج .لمجد مخلصنا.
اال ْبِت َه ِ
ِب ُّ ُ َ ْ ُ ُ
يسوع دعا تالميذه لحصاد ما زرعته المرأة السامرية في أهل عشيرتها .هي ذهبت ونادتهم وهم

سمعوا كالمها وجاؤوا ووجدوا يسوع وسمعوا كالمه َوَقاُلوا لِْل َم ْأرَِةِ :إنََّنا َل ْسَنا َب ْع ُد ِب َسَب ِب كالَ ِم ِك ُن ْؤ ِم ُن
ِ ِ ِ
ِ
ألَنَّ َنا َن ْح ُن َق ْد َس ِم ْع َنا َوَن ْعَل ُم أ َّ
ص اْل َعاَل ِم .وهذا المخلص شبه نفسه
َن َه َذا ُه َو ِباْل َحقيَقة اْل َمس ُ
يح ُم َخل ُ

ط ِة ِفي األ َْر ِ
ض َوتَ ُم ْت َف ِهي تَ ْبَقى َو ْح َد َهاَ .وَل ِك ْن ِإ ْن َماتَ ْت
مرة بحبة حنطة فقالِ :إ ْن َل ْم تََق ْع َحبَّةُ اْل ِح ْن َ
َ
تَأِْتي ِبثَ َم ٍر َكِث ٍ
ير .إنها حبة حب هللا للعالم للحياة للذين يسمعن صوت إبن هللا الحي.
والكنيسة ترسل مبشرون للعالم ليعلموا القبائل والشعوب الحق بلغتهم وألسنتهم ليعرفوا هللا .والرب
يسوع يزرع كلمة هللا بواسطة خدامه .وكل ما نعمله باسم يسوع فهو ليس باطالُ .ش ْك اًر َِّلِلِ الَّ ِذي

ِ
ِ
يحِ .إذاً يا ِإ ْخوِتي األَ ِحبَّاء ُك ُ ِ ِ
ين ِفي
ع اْل َم ِس ِ
ُي ْعط َينا اْل َغَلَب َة ِب َرب َِنا َي ُسو َ
ين ُم ْكث ِر َ
ين َغ ْي َر ُمتََز ْع ِزِع َ
ونوا َراسخ َ
َ َ
َ
َن تَعب ُكم َليس ب ِ
الر ِب ُك َّل ِح ٍ ِ ِ
الر ِب .آمين.
اطالً ِفي َّ
َع َم ِل َّ
ين َعالم َ
ين أ َّ َ َ ْ ْ َ َ

