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السالم عليكم
عظة اليوم هي في إنجيل يوحنا .اإلصحاح السابع .واآليات سبع وثالثين الى تسعة وثالثين.
آيتين .إليكم قراءتها باسم ربنا يسوع المسيح؛ يقول:
وفي آخر يوم من العيد وهو أعظم أيامه وقف يسوع وقال بأعلى صوته :إن عطش أحد

فليأت إلي ويشرب .وكما قال الكتاب ،فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي .قال

يسوع هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه ولم يكن الروح قد أعطي بعد

ألن يسوع لم يكن قد تمجد بعد.
هذه كلمة ربنا يسوع ،المجد إلسمه
واالن العظة باسم يسوع ومرحبا بالجميع في االستماع .يقول الرسول يوحنا :وفي آخر يوم
من العيد وهو أعظم أيامه .فما هو هذا العيد؟ الكتاب المقدس يعلمنا أن هللا أعطاها ثالثة

أعياد لشعب إسرائيل وهي عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المضال .عيد الفصح هو ذكرى
خروج أجدادهم من مصر حيث كانوا عبيد عند فرعون .عيد الخمسين هو عيد الحصاد

ويجي خمسين يوم بعد الفصح؛ ثم عيد المضال ويسمى عيد الخيم وكان عيد الشكر هلل

لبركاته على الفالحة والعنب والزيتون .فهذا هو العيد الذي يتكلم عليه الرسول يوحنا ويتكلم

عن آخر يوم منه وقال إنه أعظم أيامه.
الن في ذاك اليوم كان كاهن يمشي يأخذ ماءا من بركة إسمها سلوام وينقله إلى المذبح في
الهيكل ويكبه هناك وكان الشعب يهلل من المزامير ومن سفر إشعياء يقولوا :فـت ـسـتـ ـُقون
ِمياهاً ِبفرٍح ِمن يناِبي ِع الخال ِ
ص .وكانت نبوة أخرى عن المسيح الذي كانت فيه الحياة .أما

سفك الماء على المذبح فكان ذكرى تدفـق المياه من صخرة في صحراء سيناء عندما أمر
الصخرة أمام أع ُيِن ِهم
َّ
الر ُّب ُموسى قائالُ :خ ِذ العصا واجم ِع الجماعة أنت وه ُارو ُن أ ُخوك وكلِما َّ
ِ
الصخرِة وتس ِقي الجماعة ومو ِ
اشي ُهم .كانوا في سيناء.
اء ِمن َّ
أن تُعطي ماءها فتُخ ِرُج ُ
لهم م ً

في اللحظة في ذاك اليوم العظيم من عيد المضال هذا وعندما كان الكاهن ينقل الماء ،وقف
يسوع ونادى بأعلى صوته :إن عطش أحد فليأت إلي ويشرب .والسيد يسوع كان يذكرهم بما
قاله هللا آلبائهم عن الماء الخارج من الصخرة ،كما وضحه لنا الرسول بولس في رسالته
احداً ر ِ
األولى الى كورنثوس قائال :وج ِميعهم ش ِربوا شراباً و ِ
وحياً ألَّن ُهم ك ُانوا يشرُبون ِمن صخرٍة
ُ
ُ
ُ
وحي ٍ
ر ِ
الصخرةُ كان ِت الم ِسيح.
َّة تاِبعِت ِهم و َّ
ُ
يسوع كان يعرف أن الناس كانوا محبوسين في ممارستهم الدينية اليابسة التي ال تشبع
العطش الروحي بل تزيد في قوته على روح االنسان .الى مذا االنسان هو عطشان؟ االنسان
هو عطشان لمعرفة سبب وجوده على األرض ،معرفة معنى الحياة؛ عطشان للسعادة والسالم

وأن يكون محبوب ومعتبر من االخرين .وكثيرهم هم عطشانين للسلطة.

من هو عطشان الى معرفة هللا الحي؟ داود وصف هذا العطش في أحد مزاميره بمثل جميل
فقال :مثلما تشتاق الغزالن إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا هللا نفسي عطشى
ِ
اشف ٍة وياِبس ٍة ِبال م ٍ
ضنِ
ِ
اق ِإليك جس ِدي ِفي أر ٍ
اء
إلى هللا اإلله الحي عطشت ِإليك نفسي يشت ُ

أل َّن رحمتك أفض ُل ِمن الحي ِاة .ويسوع يقول :إن عطش أحد فليأت إلي ويشرب .الرب يسوع
اش ج ِميعاً هُل ُّموا ِإلى
يتكلم كما تكلم هللا بفم النبي إشعياء قرون من قبل قائال :أيُّها ال ِعط ُ
ض ٌة تعالُوا اشت ُروا وُكلُوا .هُل ُّموا اشت ُروا ِبال ِف َّ
ال ِمي ِاه و َّال ِذي ليس ل ُه ِف َّ
ض ٍة وبِال ثم ٍن خم اًر ولبناً.
ض ًة لِغي ِر خب ٍز وتعب ُكم لِغي ِر شب ٍع؟ است ِمعوا لِي اسِتماعاً و ُكُلوا َّ
لِماذا ت ِزُنون ِف َّ
الطِيب ولتتل َّذذ
ُ
ُ
ِب َّ
الدس ِم أنُف ُس ُكم .أ ِميلُوا آذان ُكم وهلُ ُّموا ِإل َّي .اسم ُعوا فتحيا أنُف ُس ُكم.

الرب يسوع يدعونا اليه النه هو منبع الحياة .من يشرب منه ما يرجع الى الوراء .إنه الراعي
الصالح الذي يقود خرافه الى مياه الراحة ،كما تنبأ به داود :ا َّلر ُّب ر ِ
اع َّي فال ُيع ِوُزِني شي ٌء.
الراح ِة ُي ِ
ورُدِني .ي ُرُّد نف ِسي .يه ِد ِيني ِإلى ُسُب ِل الِب ِر ِمن أج ِل
ِضِنيِ .إلى ِمي ِاه َّ
ِفي مر ٍ
اع ُخض ٍر ُيرب ُ
اس ِم ِه .يسوع هو خبز الحياة وماء الحياة .من يأكل ويشرب منه ال يجوع وال يعطش ابدا.
هكذا قال إلمرأة سامرية كانت تتكلم له هي عن ماء بئر .أجابها ي ُسوعُُ :ك ُّل من يشر ُب ِمن

اء َّال ِذي أُع ِط ِ
ش أيضاً .ول ِكن من يشرب ِمن الم ِ
هذا الم ِ
يه أنا فلن يعطش ِإلى األب ِد ب ِل
اء يعط ُ
ُ
اء ينبع ِإلى حي ٍاة أب ِدي ٍ
ِ ِ ِ ِِ
الم َّ ِ
يه ينبوع م ٍ
َّة.
اء الذي أُعطيه يص ُير ف ُ
ُ
ُ
في داخل االنسان فراغ روحي عميق وهو يعمره بكل ما تعلمه من اآلخرين مثله .فهو يمأل
فراغه في قلبه بكل ما يعطيه الشعور أنه موجود وعنده هوية .وغاليا االنسان هو خائب
االمل .كل ما يعمر به حياته يقدر يفتخر به فترة من الزمان ،لكنه ما يعرف مصيره النهائي
لما يوصل الى حدود الحياة .ويقول يسوع في االنجيل :مذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله
وخسر نفسه؟ أو مذا يقدم االنسان فدية عن نفسه؟
يسوع الحي الحبيب ما زال واقف أمام كل إنسان وينادي :تعال واشرب؛ امأل قلبك بالطيب
والجيد بالصالح .من هو عطشان لمعرفة هللا بالحق فليأت الى يسوع ويقبل كالمه ،يوجد فيه
معنى الحياة وهويته الحقيقية ،يوجد فيه محبة هللا والحياة .يسوا يقول :أتي ُت لِت ُكون ل ُهم حياةٌ
ولِي ُكون ل ُهم أفض ُل .كل من هو جيعان وعطشان للحياة فليشرب من ماء الحياة :يسوع الحي.
طوبى للجياع والعطاش للبر فإنهم سيشبعون .ويسوع هو الذي يشبعهم النه هو برنا وعدالتنا

وطهارتنا .ونحن نقول مثلما قال بطرس مرة :إلى من نذهب يا رب وعندك كالم الحياة
األبدية ،نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس هللا؟ فال تخف من يسوع تعال اليه كما أنت.
روح االنسان مكتئبة ومنكسرة بسبب ذكريات مخجلة وبما تعرض له من اآلخرون ،فاالن هي
اللحظة ننظر الى يسوع ونسأله أن يحررنا من كل أثقالنا ويروينا بروحه القدوس .هللا َّال ِذي
ظلم ٍةُ ،هو أشرق ِفي ُقُلوبِنا ِِإلنارِة مع ِرف ِة مج ِدِه ِفي وج ِه ي ُسوع الم ِسي ِح.
ور ِمن ُ
قال أن ُيشرِق ُن ٌ
فال تخف من يسوع ،إنه محبة وهو يحبك ويريد يساعدك ويحمل ثقلك ويمأل حياتك بحضوره
بروحه القدوس .صلي الى هللا باسم يسوع وهو يعتني بك .يسوع الحي وعده :فمن آمن بي

تجري من داخله أنهار ماء حي.

يبشرنا يوحنا في بداية إنجيله شاهدا بالروح القدس يقولِ :في البد ِء كان الكلِم ُة والكلِم ُة كان
َّللاُِ .ك ُّل شي ٍء ِب ِه كان وبِغي ِِره لم ي ُكن شي ٌء
َّللا .هذا كان ِفي البد ِء ِعند َّ
َّللاِ وكان الكلِمةُ َّ
ِعند َّ
ِم َّما كانِ .ف ِ
الظلم ِة و ُّ
ضيء ِفي ُّ
النور ي ِ
الن ِ
يه كان ِت الحياةُ والحياةُ كانت ُنور َّ
الظلم ُة لم
اس و ُّ ُ ُ
ُ
تُد ِرك ُه .وفي نهاية إنجيله كتب لنا الرسول يوحنا يقول :وأ َّما ه ِذِه فقد ُكِتبت لِتُؤ ِم ُنوا أ َّن ي ُسوع
ِ
َّللاِ ولِكي ت ُكون ل ُكم ِإذا آمنتُم حياةٌ ِباس ِم ِه .نعم .الحياة تبقى فارغة دون هدف
يح اب ُن َّ
ُهو المس ُ
عندما ال يكون فيها روح المسيح الحي والمحي.
الرب يسوع يقول في االنجيل :من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في
اليوم األخير ألن جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي .وكل من يأكل
جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه؛ وكما أني أحيا باآلب الحي الذي أرسلني فكذلك يحيا

بي من يأكلني .وبهذا أيضا يشير الى كلمته والى موته الكفاري على الصليب من أجلنا .كل
أقوال يسوع تحمل معها وعد الحياة .والرب يسوع وعد تالميذه أن يرسل لهم ما وعد به هللا

اآلب :الروح القدس .ويوم االحد القادم سنحتفل بذكرى حلول الروح القدس على تالميذ يسوع
ومنهم الى كل الذين يسمعون لكلمة إبن هللا الوحيد.

بدون ماء ال يستطيع اإلنسان أن يعيش .وبدون يسوع المسيح ال يستطيع اإلنسان أن يعيش

وبالتأكيد يموت دون رجاء في الحياة األبدية .يقول في سفر الرؤيا :أنا األلف والياء البداية
والنهاية .أنا أسقي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا .آمينِ .
آمين .البرك ُة والمج ُد وال ِحكم ُة
الشكر والكرام ُة والُقدرة والُقَّوة ِإلل ِهنا ِإلى أب ِد اآلِب ِدينِ .
آمينِ .نعم ُة ربِنا ي ُسوع الم ِسي ِح ومحَّب ُة
ُ
ُ
و ُّ ُ
يع ُكمِ .
س مع ج ِم ِ
الرو ِح الُق ُد ِ
آمين
هللاِ وش ِركةُ ُّ

