
ـالةالر٦١ س  
 

أيأيهـَا الِعا الِعه ـَط     وا وا ـُـُ هلم هلم جميعاً جميعاًاشُاشُط
 

(Arabic - Come, all you who are thirsty) 
 

ـَا الِعا الِعههأيأي: هوعضو مموا اليديثنَح ..ىأحباِئ ـَط    واواـُـُ هلم هلماشُاشُط
 

  :ى والثاِن األولنيددالعأ نقر سينمس والخَاِمخَاح الح األصاءيعإشَوِمن سفر 
 

 "أيأيهاشُاشُططا الِعا الِعهج ميعاّميعاّ جهلم هلم وا إلى الميوالِذ والِذ....اِهاِهوا إلى المي ى ليى ليسسله ِف ِف له ضةةض....تع تع الوالوا اشتروكلواوكلوا  واواا اشتر....هلم وا وا  هلم
اشتروا بال ِفوا بال ِفاشترضةٍٍةضوبال ثم ن خَن خَ وبال ثممراًراًمولب لِِل. . ..ناًناً ولبمماذا تزنونِف ِفاذا تزنون ضغَغَة ِلة ِلضير خُر خُيببز وتعز وتعبكمغَغَ ِل ِلبكمير ِشر ِشيباستِماستِم..!.!.؟؟ععبعوا وا ع

 ١.""كمكمنفسنفسأأم م سستتلذذ بالدتتلذذ بالد وِل وِلبب وكلوا الطي وكلوا الطياعاًاعاً استمَِ استمَِىىلِِل
 

 إنتلك الد ةعوم وجميعاّة إلى الِعهطاش ج ..وموضوعستقاء تيان لال هو اإلعوة الدِمناِه الميالتى وفر ا ه
اِحصبالد عوة لجميع المدوقد نَ.ينعو اءُلتس :منى؟اِع الد.!اإلج ةاب :إناِح صبالد ة هو اهللاعوجّل ج وقد  .الله

 ة اهللا كلمو ه األولِددذكورة بالع الماه بالمي والمقصود..ميعاًطاش جلِعها لليِغلتب  النبىاءيعإشَعبِدِه  ِلى بهاحوأ
  ىىفكارفكارأأ  ننألأل": و التالىت على النحاءوقد ج احح بنفس األصرشَدى عِادد الح بالعالمشار إليها ..ِه فِمِمنة ارجالخَ

لييقوُل يقوُلىىفكاركم وال طرقكم طرقفكاركم وال طرقكم طرقأأ  ستْستْلي الر الر بنّنّألأل. . به كمتْتْا علا عله كمالس مم السورض هكذا علتْرض هكذا علتْ األ األ عن عناتُاتُوطر كم كم  عن طرِق عن طرِقىىقق طر
  ضضرر األ األانانرويروي ي ي بْل بْلناكناكلى هلى هإإان ان رجعرجعاء وال ياء وال يمم الس السِمنِمن   والثلج والثلجطرطر الم الما ينزُلا ينزُله كمه كمنن أل أل....فكاركمفكاركمأأ عن  عن ىىفكارفكارأأوو
ويويججعالنها تلدىى وتعط وتعط وتنبتُ وتنبتُعالنها تلدز ز رعاًعاًرللزارع وخب لآلكل لآلكلزاًزاً للزارع وخب   هكذا تكونىى الت التىى كلمت كلمتهكذا تكونتخر تخر جج  ِمنىى فِم فِمِمن....ال ترجع للإإ   ال ترجعىى  
 :ا يلىظ موة نالِحع الدِه فى هِذنظرا العنّذا أم وإ.٢."ا لها لهرسلتهرسلتهأأا ا  فيم فيمحح وتنج وتنج بِه بِهتُتُررررا سا س م ممُلمُل تع تعة بْلة بْلارغَارغَفف
 

 كونوا لي تأديتها يلزم واجباٍتليس من ....يهميهمها فها ف توافر توافر يلزم يلزمينينعوعوددلململل  وطاًوطاًرر شُ شُىى الداِع الداِعععضض ي يلملم  ::والًوالًأأ 
مالوحيد الشرط كان ..ستحقينؤهلين م ب وطل المكّلِمن م دعوأن يكون  تعطشاًماء إلى المعطيِه الذى ي احبص 

 ِمنادرة عوة صا د إنه.. يشرب ِمنْه يعطشُ أيضاًن الذى كّل ماء العالم ثانية الى مفال يعود ..ِمنْه ليرتوى الدعوة
  كّل تركإذنجيل لوقا  فى إالح الذى نقرأ عنه الصامرىلس ا قلِبِمن ..سخَاء بطاء على العالقادر حب اهللا المقلِب
ب وانشغَلٍءشى ال ذلكا لإلنقاذ حتاجممتَعند طورشكلٍة فى مكني ولم  يفعُلاذا يدرى م..حتى جاء هم ناستطاع أن  

نقذهيبح ِهاِن وحنَِهبفلقد .. ِهحياِت وتضسارِه عإليال فى حين تخلى قريبح بين وتركوه ون ِمنْهيوم ٣ٍتى. 
 

ى إن اهللا وهو الداِع ....هِِهتتوفر لديتتوفر لدي  أىأىفس ظمفس ظم نَ نَاجة كلِّاجة كلِّحح   ألن ألنوا اليِهوا اليِه يسرع يسرع كى كىلِعطاشَلِعطاشَى اى ا الداِع الداِعححنصنصيي: : ثانياًثانياً 
غَهو جابُل النفس وم نير جابلها يعرفُ أعها؟واز!.ي إنّه رويها ويهشبعج ِخ..وِدِها ِمنو السفه طاء الكىفى الع  ريم

 إن ْ."كمريحأا نَأال ومح األىبين والثقيِلتع المميعا ج يىلإا الوتع": الًدعو قاِئيو إنّه مريح التعابى ..فى التوزيع
بيِفالر ى بوِهِدوع. "ليسنساناًنساناًإإ   اُهللا اُهللاليسفيكذب فيكذب ....وال ابن إإ   وال ابننسنسان فيندمأأ   وال يفعُل وال يفعُلقوُلقوُل هل ي هل ي....ان فيندمو يتكلم٤."!!ى؟ى؟ وال يِف وال يِفو يتكلم 

 

 اء الحى ليروى ظمأ الم يجد أنِه عليذرتع  ألنّه....وتاً أبدياوتاً أبديا م موتُوتُمم وي وي أحد أحدككهِلهِل ي يى أنى أناِعاِعددالالشَاء شَاء ال يال ي: : ثالثاًثالثاً 
  الشققة مأبآرا ارآبنا أ ألنفِسطاش ننقر الِعحن يرانا نَ أن اهللا قلبا يكسرإن م.. اء الحياة األبدية العطشى إلى مِهنفِس
تضركات اءبط مينبوع ِة الميناه الحيوي ساعينور اءس اِبروكأنِّ..الم الع ى بالربىناِد ي:كفاكم عياً ساطالً ب..كفاكم  

جداًهعاًاِئ ض. .أيطاشُا الِعهميعاً جهلم اِهوا إلى المي..تع الوا إلى ..الح اِةكالمِةيدي٥.ى عنِد األب 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،          ٢ – ١: ٥٥سفر إشعياء  ١
  ١١ – ٩: ٥٥ سفر إشعياء ٢
  ٣٦ – ٢٥: ١٠         إنجيل لوقا ،           ١٣: ٤يوحنا  إنجيل ٣
  ١٩: ٢٣          سفر العدد ،         ٢: ٢٣سفر المزامير  ٤
  ٦٨: ٦يوحنا إنجيل           ،            ١٣: ٢ سفر إرميا ٥
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  رابعاًابعاًر : :الدووى ى اِعاِعالدههووبالر بالر وعسي وعسي   ههوِاوِا الرالح الِذ الرالح الِذعى الصعى الصى يِخى ي ِخورد إلىورد إلىرافه اِهرافهاِه ميِة مياحِة الراحا .... الرإنّهتس  عم
ى اآلذان  ِفريب الغَمس يه.. الذى يسعى لإليقاع بهاه ِمن صوِت الغريِبصوته وتتبعه ألنّها قادرة على تمييز صوِت

ة داعياً إيون هوادابدشْا لتهالمراِه العمي ِمن ب..الغريب س ذلك إن ارقٌ ولص..ارقُ ال يأتى إال ليوالس سرقَ ويذبح 
أنا أنا :  يسوع عن نفِسِه الربلقد قاَلو ..انَ ليفتديهم دى بذَلو الِذ فهانَيمح وعد أن ي قدالح الصااعينَ ولكن ر..كويهِل

ا ا طيهطيهععأأنا نا أأوو  ..ىىعنعنا فتتبا فتتبرفهرفهععأأنا نا أأ و وىىوتوت ص صعع تسم تسمىىخرافخراف. . الراعى الصالح والراعى الصالح يبذُل نفسه عن الخرافالراعى الصالح والراعى الصالح يبذُل نفسه عن الخراف
حأأياة ياة حبديبدية ولنبدبد األ األلىلىإإ تهلك  تهلك ة ولن....وال ي أأخطفها خطفها  وال يححدد  ِمنِمني م أفضل أ أ....ىىدِِد يله اة وليكونم حيله م أفضلنَا قد أتيتُ لتكونله اة وليكونم حيله ١.نَا قد أتيتُ لتكون  
 

ى  وِف: يكتبا البشيرنّوح في....ااههرركركر ي يحىحىى الوى الورر نَ نَوِةوِةعع الد الديِةيِةمم وأله وألههِِهليلي إ إطاشَطاشَ الِع الِعووعع يد يدبب الر الرننإإ: : ساًساًخاِمخاِم 
اليظيم وم األخير العوقفَ العيِدِمن ي سوعى قائال وناد :"إنإنع شَشَطِِط عأح أح دإ إ فليقبْل فليقبْلد لىلىويشر ويشر بب....  نمنمآمن آمن بى كم ا قاَلا قاَل بى كم  

الكتابتجرى  تجرى الكتاب ِمنهِِه بطِن بطِنِمنأنهار أنهار م اٍءاٍء مح ح ىسفر إشَبو.. "ىعياءقوُل يالر ألنِّألنِّ": بى أسكبى أسكبم م اءاءعلى الع طشَطشَ على العان وسعلى  على يوالًيوالًان وس 
الياليابسةِِةابس"..وبسفر الرؤيا يو جهالر بالد عةأنا هو األلفُ واأنا هو األلفُ وا": ة قائالوة والنهايالبداي اءةلية والنهايالبداي اءلي .. .. أنا أعطى العطشان ِمن أنا أعطى العطشان ِمن

سيح على د المي الس وفى موعظِة.."اناًاناًجج م ماِةاِةيي الح الحاءاءذ مذ ميأخُيأخُلل ف فردرد ي يومنومن   فليأِت فليأِتعطشْعطشْ ي يننوموم.. .. ينبوع الحياة مجاناًينبوع الحياة مجاناً
  المسيحالمجِد يسوع  إلى ربشتاقاًى م يأِتن م إن.."ونونععببشْشْ ي يممهه ألنّ ألنّطاش إلى البرطاش إلى البراع والِعاع والِعلجيلجيى ِلى ِلطوبطوب": الجبل قال

تعطشاًمِه إلى بريناُل سترتوى نَسو ريراً تبفسهأى الظمإلى الح األفضَلاِةي  ِهخِص شَِمنالم اركب.
٢
 

 

  سنالِحنالِح: : ساًساًاِداِدسظ أمراًراًظ أمهام هِِهى هِذى هِذا ِفا ِف هامالد الد ععووة وة وههووع ع ددممص ص الحيتهالحيتها إال لما إال لمنني ي ددركأنّ أنّرك ه عانانطشَطشَه ع.... تهاجح وأن 
ى  الِذاء المطلب وي..المِمن شُرِب مياِه الع اً ريدِج ي لمه أنّعترفُ وي.. يسوعالرب وهولمياه الحية ماسة إلى ينْبوع ا

 ا قالته ويقول م."دِِد إلى األب إلى األبطشَطشَعع ي ي فلن فلنطيِهطيِه أع أعاا أنَ أنَىىاء الِذاء الِذ الم المنن ِم ِمببررشْشْ ي يمنمن" :ِةرياِم للسوعس يب الر عنهقاَل
السةامري: "ييا سيا سيددأع نِِنطِِط أعى هذا المى هذا الماءليتنا ال نكلفُ.."اء أنفس شقةنا م.ا علينا إال فم "أننَ نَأن ردردفنأخذ م فنأخذ م اء الحاء الحياة مياة مج٣."انااناج 

 

 سنالِحنالِح: : ابعاًابعاًسظ أنهِِه هِذ هِذظ أنالد الد ععووة مة موجهة إلى اهة إلى اوجلجميع إذ يقوُلميع إذ يقوُللجالر الر بأأ: : بييََهطاشُطاشُا الِعا الِعهج ميعاًميعاً جهلم هلم وا إلى المياِهاِهوا إلى المي.... 
إناَهللا اَهللاإن ال ي ال ي شاءشاءأن أن ي هِلهِل يكأنا أناك سبْل بْلس أن أن ي قبَلقبَل يالج الج ميعميعإلى التو إلى التو بلقدلقد".. ةِِةبأحب اُهللا اُهللا أحب الع الع المالم  ]]وليسِف ِفوليس ئة معينةعينةئة م[[حتى ب ابنَ ابنَذَلذَل حتى ب هه  
الوالوحيدحيدلكى لكى ال ي هِِه ال يلككٌل كٌللك م م ننيؤمن بْل بْل بِه بِه يؤمن تكون تكون له الحياةُ الحياةُ له األبدي ةة األبدي"..وكلمته  ]تعِن]واهلم ى سارعوا تقدها دليٌل إنّ..وام 

قوىعلى م اهللا ِةحب وميع للجال يشاءتطوَل أن م ا ِماتنَانَعنالِة حالع ةطش القاسي  ا أنّهكمِمليس نالحكم نبقى ة أن 
  ٤.!ا؟وينَراء ال ي مِبر على شُاررصاذا اإل لم!.؟اذا نؤجُل فلم..ة اآلنتاحمالة ص الفر ننتهز بنا أنراألجدف ..فيها

 

 ..اارهضر أنها ِموب شعِةاي لحم جهٍدنات ِم الحكوم تبذلهاغم مر ِه ألتباِعِهاعِت بضلتوصيل إبليس يتحايُل 
فما زالت المخداتُرتجد كّلإلىا  طريقه ستقبل شباب العالم وهمكّلكان وإلى  ما  ينفقُو .. أمُل المايحباليين الض

الدوالرات على سوِممها المدمةر..ِم ستُعى أندول  إحالدتحر علم ى مواطنيها شربتْ و..ور الخمضعو قد 
قوانينص ارمنع تصنيِعة لمها أواِد استيركّلا وقفلتْه حتى ال تصل إنافذ الم ها ِملينالد ول األخرى المصدةر.. 
ولكنم ا أدهشنى أنم صانعالخم ور بالدول المصدِةرلم تع دمسيلة و.!فهى تص درو خمرِها لهِذهالد ولة مبأة فى ع

زجاجاً مكتوبغلفٍةغَلفٍة بأات معلي ها أنالحتوياتها خالصاتُ م زهواكَلا شَر وم ِمنأنو طوراع الع!.إن بض ة اع
إبليس يروجها اتباعه..ويخد طاشا الِععون به.!لذا ي كررالر بالد عأأ": ةوييهطاشُطاشُا الِعا الِعه  جميعاًميعاًجهلم هلم وا إلى المياِهاِهوا إلى المي". 

 

:  ينادى قائالأنّه .؟ فيهسلك لنَالظالمطريقَ اذا نختار ور فلمنّهنا إلى الوج يب الرإن .. القارئعزيزى 
   نفسى إلى نفسى إلىتْتْشَشَطِِطعع": له قو داود النبىع مدنردو ىوع الحفهيا بنا إلى الينب. "اِهاِهوا إلى الميوا إلى المي هلم هلمميعاًميعاًجج  طاشُطاشُا الِعا الِعههييأأ"

 ..أبانا السماوى :أدعوك أخى لتشترك معى فى تلك الصالة .٥ "!! اهللا اهللامامى قدى قدتراءتراء وأ وأ أجىء أجىءتىتى م م الحى الحىاهللا إلى اإللهاهللا إلى اإلله
ى إلنفِس تْشَِطعِمى  فاروِنيكنينب وع حلكى ال أهِل بككِل بل تكون ةى الحياة األبدي.. أرفعالتى ِف صى اسم يسوع 
ار الِذالبى سفكد مالطاِهه ِمر ى أجِلن.. داًستِنمعلى و ِدعادقك الص قلتَ اي نال أخْ: م قبْل إلىي نخَم هارجاًرج. 
 

 :ى ذلك ِفالة أو غيرها ستجد الرساع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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   ٣٠ – ٧: ١٠يوحنا نجيل إ ١
  ٦: ٥متى نجيل   ،    إ١٧: ٢٢  & ٦: ٢١ؤيا يوحنا الالهوتى  ،   سفر ر   ٣: ٤سفر إشعياء     ،     ٣٨ – ٣٧: ٧يوحنا نجيل إ ٢
  ١٥ – ١٣: ٤يوحنا نجيل إ ٣
٤
              ١٨ – ١٦: ٣يوحنا نجيل    إ،               ٩: ٣رسالة بطرس الرسول الثانية  
٥
  ٢: ٤٢سفر المزامير  
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