
 ٢٧٤سـالة لرا
 

   الحياة مجانا الحياة مجاناأنَا أعطى العطشَان ِمن ينبوع ماِءأنَا أعطى العطشَان ِمن ينبوع ماِء
 

(Arabic – To him who is thirsty I will give him to drink without cost) 
 

   الحياة مجانا الحياة مجاناى العطشَان ِمن ينبوع ماِءى العطشَان ِمن ينبوع ماِءطِِطأنَا أعأنَا أع :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

فر ِس وِمنرؤيوحنّا ياح ى وِتا الالهحاألصشْى والِعاِدالحأريناأل  نَقرداعداِمالخَ  ِمنابعس إلى الس  : 
 

  ثم.ةقة وأمينَاِد صاَل األقوِه هِذ فإن اكتب:ى ِل وقاَل.ديداً جٍءى شَ كّلعنَا أصا أنَ ه:شر على العساِل الجوقاَل"
 بِلغْ ين م.اناًج ماِةياء الحوع منب ين ِمانطشَى العِطا أع أنَ.ةايهة والنِّاي البداء واليفُ األِلوا هأنَ . تم قد: ِلىقاَل
شَ كّلرثْي ٍءى.وأكون إلهاً له .وه وِل يكون ١."ناًى اب 
 

 كثيرالون  يصدقوناألخب ارالس ةَارع ِنن عال اِهللاِةم مجِةانيتاِب بالِكِةعلنَ المالم سقد.ع نم اء الحاِةيالم م قد
  ألن.رشَ البن ِممرِهي غَن ِمِةانيج الماِتوض والهبر بالع الظنةَاء وإس الشكاس النّ اعتادقدل ف.اناًجان مطشَ عكلِِّل

اع دل والِخاي قبيل التحن ِمىاس ِه النّنقابل ِم مون دحنَى تم الِتاءي واألشْ.ذأخْر  بغيطاء عس ليهنّأ داِئ السقاداالعِت
 ون د اِهللاع مهمالقِتى ع ِفِةد القاِعلك ِتطبقون يم وه.ر األخَهمِضع بع ممهضع باس النُّلامتع يِةد القاِعلك بِت.فاقوالِن

مرالِذارقلفَ ِلاٍةاع اسى بال قي.وم عظماألد ان وِهيىثُّ تحم ننَقوعتِن يها على ممارِةساِئ الفرِمض نالٍة صوص م و
دقةوص.ي عطونأنّاعاً انطب هبقد ر ما يمارسِتون لكضاِئ الفر .وايتيهما اِهللا رضعلي وبالتاِل.هم ستمِتى يعونِهاِت بهب 
  اِهللابض غَونبجِلي مه أنّمهنْ ِماًظنّ. ةانَ واإلدقاب والِعر الشّونتوقعض ياِئة الفرسارم ملونِمهي ار م وبقد.ِهاِتريوخَ
عليأنَّم ِهالعتقاِد .همه ليسنْ ِعاكنَ هنَ ِم اِهللادحم جذِلة ِلانيكي ثونَحهمعلى ب ذل الجِدهإلر ِهاِئضبأع هاِلمملي رضيهم 
بإحِهاِتانَس.ألن م ن يعثقاَلِم ُلمخٍَة ذر راًي هرو.ي مُل ِمثقاَل  نمعيشٍَةذر اًر يرونَ. ها سومح٢. اِهللاِةب  

 

 ذِلإن االعِتك قادي ِطعغَاعاًى انطب يرص ال فاُهللا.ن اهللاحيح ع  يتعُلامم عر بِمشَ البعِذاألخْار يإنّ.طاء والع ه 
مفهومِدقاِئ عىشَ بيتنَ رىافى معاِهللاِة طبيع ِح المب.لقد و عكّل اُهللاد طشَ عان بماء الحاِةيم اناًج.لي حقاق  السِتس
شَببْلرى ه وع ِنُلم الغَِهمِتع ولِك.ةني كَن فَييكون م اءياِة الحاألب كلِّ ِلِةديم ش إِطتعليها مأو. ؟اناًجليساِهللادُل ع  

 كى بذِلِنعونَ. ؟ِه حِقن ِمسا لي م األخيراَلنَ يى كَِبذِن المب ذنُْلم يتحن م.؟ ِبذِنلم ِلاصاًقصو ثواباً ِللمحِسن ىيقتِض
اَلنوالح ِةاياألب فِم .ةدينباٍب أى ي الخُلد ذِنمبمثَل ليأم كِل اِهللاام ىالقد بالكتاِب هْل.؟ِةاس الم سقدم ثبتُا يأو ا م 

يئاِطلخَ ِلجيزأن مثَل يأم امدل اإللهى كَ العىي تبررأم ِمهْل. ؟ اِهللاام سبيل لن يئاِط الخَظىحبالح اِةياألب ِةديوي تمتع 
 َلخُيدل .الم العاِه مينا ِمي رجدي ان الطشَ عكلِّ ِلِهياعرص على ِماب البفتحس يقد الم الكتابإن. مع نَ.؟ىِدعيم األببالنّ
شْويرِمب ني نبوع ماء الحاِةيم و.٣.اناًج ِههِذ نوجزقائقَ الح المة بذِلختصكالم والٍثى ثوع ِفض: 

 

 أوالال: : الًالًأو  ممجلِِل  اَلاَلجلشكى ِصى ِص ِف ِفلشكدق ِتق ِتدلكلكالد الد ععوِت ....ةِِةو إنلكالد وةَع الموجكلِّ ِلهأانطشَ عقُ شَوقاً وظمريتح  
 ِددفر الع بِساء جلقد و.ِه نفِس اِهللانة ِمراِد صوةَع الدلك ِت ألن.قةاِد صاناًج م األبديِةاِةياء الحوع منب ين ِمبرليشْ

األصشْث والِعِلح الثااحرينبالع دالتاِسد شَع عهذا النّر ص :"ليليسفيكِذ فيكِذنساناًنساناًإإ   اُهللا اُهللاس بب . .وال ابوال ابنإإ  ننسنسان فينْنْان فيددميقوُل يقوُلهْلهْل. . م   
  كتب فقدرينشْى والِعاِداح الححص األىوِتا الالهوحنّي اؤيرفر ا بِسأنَا قر مبس وح."ىى وال يِف وال يِف يتكلم يتكلمووأأ  وال يفعُلوال يفعُل

ا وحنّيالجاِل الجاِلوقاَلوقاَل":  يقوُلىاِئالر سسعلى الع على الع رششر::ه ا أنَا أنَ ها أصنَنَا أصعشَ شَ كّل كّلع ىءٍٍءىج ى ِل وقاَل."ديداًديداً ج: "اكتباكتبفإن األ األهِِه هِذ هِذ فإن قواَلاَلقو  
ى ى طِِطا أعا أع أنَ أنَ..ةةايايههة والنِّة والنِّاياي البد البد..اءاء والي واليفُفُ األِل األِلووا ها هأنَأنَ": ِهقوِلب .ارك وتباسمه الى تعاله أقوب الردؤِك ي ثم."ةةادقة وأمينَادقة وأمينَصِِص
العطشَطشَالعانِم ِمان نني ي نبنبوع موع ماء الحياِةاِةاء الحيم م جاناًاناًج..م م نني غِلغِل يببي شَ شَ كّل كّلرثُرثُ ي ىءءى..وأكون وأكون له إلهاً إلهاً له و و ههوويكون ِل ِل يكون ى اب٤."ناًناًى اب  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                        ٧ – ٥: ٢١ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١
  ٢٣: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٢
  ٢: ٩ سفر أيوب ٣
  ١٩: ٢٣ سفر العدد ٤
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 لقدجَل سوحنّ يا البقوَل نجيلِهى إ ِفشيرالر بي سِلوع اِملسكّلكّل " :ِةريم م نني شْشْ يرربِم ِمب نهذا ا هذا ان لماِءاِءلمي ي عطشُطشُعأي ضاًضاً أي  
  اٍءاٍء م موعوع ينب ينب فيِه فيِهصيرصير ي ي أنَا أنَاطيِهطيِهى أعى أع الِذ الِذاءاء بل الم بل الم..دِِد إلى األب إلى األبطشَطشَعع ي يا فلنا فلن أنَ أنَطيِهطيِهى أعى أعاء الِذاء الِذ الم المنن ِم ِمببررشْشْ ي ينن م مننولِكولِك

ينْنْيببععإلى ح إلى ح ياٍةاٍةيأب أب ديقالتْف ."ةةدي:ي ا سيأ دىِنِطعهذا الم كَ ِلاءأ ال ىوال آِتطشَع إ ىقاَلف .ىستِقا ألنَلى ه:ىب اذهىِع واد 
زوِكجال وتعإ ىقالتْف .انَلى هه:لي ى ِلسز وقاَلف. جا له:ح قلِتناًس لي ى ِلسز والنه كان لك خمسة ازواج  .ج

 نتمأل وب هذا الجىوا ِفدجسا اؤنَآب .ىب نَكنّأى رأ ديا سي: قالتْف . هذا قلت بالصدق.زوجكوالذي لك اآلن ليس 
إ تقولونأ ى ِفنورشليمالم ِضوى الِذعي ىِغنب أني سجَل فقا. فيِهدا له:نّأ ىقيِنِد صى تأِتهس ىة ال ِفاعبل وال  هذا الج

. قِّوح والح بالرآلِب ِلوندجس يون الحقيقيوناجد الس حين اآلنىة وِهاع سى تأِتنولِك . لآلبوندج تسشليمورأ ىِف
  ١.وادجس ينأ ىِغبنْ يقِّوح والح فبالر لهوندجس ي والذين.وح راُهللا . لهاجدين هؤالء السثَل ِمب طاِل اآلبنأل
 

 قاَل. ءى شَا بكلِّنَبرخْ ي ذاكاء فمتى ج.ىأِت يسيح الم لهقاُل يىا الِذسي منأ لمعأا نَأ: وعس ليةرياِمالس قالتْ 
لها يسكِلأ ىا الِذنَأ وعِكمه ف .وذهتْبِتدينَ إلى ماسلنّ ِلا وقالتْه:وا انْ هلمظرى كّل ِل قاَلاناًوا إنسهذا  ألعّلا فعلتُ م 
هوالم فخَسيح روا ِمجنِةدينَ الموأتو ِها إليوآم كن ثيروقالوا ون نَ إنّ:الهنَا لسا بعدبس نؤِمِكالِم كَِبب ا نَنَ ألنّنحنقد  
ِمسا ونَنَعأنّعلم ههذا ه بالحقيقِةو الم سيحخِل مصو .الم العلقد اءبإنجيل جا قوَلوحنّ يالر بوعسي  :"ممنني ؤِمؤِم ينبى  بى ن 

فال يفال يعطش أبداطش أبداع".ةَ  إنوعالد ِللِعطاشِتلك اِد صة ِمرنالر لكلِِّه نفِسب نَ ِلانطشَ عوال الحاِةياألب ٢.ِةدي  
 

ان نس اإلن اباءه متى ج أنّرينشْس والِعاِماح الخَحصنجيل متى األإ باء ج لقد....تِِتوو الم المددععاة باة بيي ح حاكاكنَنَهه: : ثانياًثانياً 
 اا يالو تع:ِهميِنن ي علذين ِل يقوُل ثم.ِهجِدى مِس على كرسجِل يٍذ فحينِئ.هع مسيني والقدكِةالِئ المميع وجِهِدجى مِف
مبى رثوا الملكوتَأى ارِكبالم عدلكم نْ مالمذ تأسيس الع.ِل يقوُل ثم لذينع نالي ارس:اذه بنِّوا عاى ي مار  إلى النّالعين

داألبِةيالم عة إلدبليسِهكِتالِئ وم. ليالس رِنقب هة اإلايوفاِتِهان نس دعب .فاإلنسانس يواجهآخَصيراً م رب عدِهِتو م .
سيذهبؤِم المنونإلى الس ماء وسيملكوتاًرثون أب اًديم داًعله منْ مالمذ تأسيس الع .ا غَأميرؤِم المنينأتب اع ِةملكَم 

ِةالظلمفس يطرحِفون األذاِبى مكان الع ِدبى أِع الِذىإلد بليسإنّ.ِهكِتالِئ وم اِهللاا أقواُله ٣.ةقة واألمينَاِد الص 
 

 قُّستِح يئاًي شََلمعي  أنِهِتطاعى اسِت ِفانإنس اكنَ هسلي ....هه نفس نفسرَئرَئبب ي يان أنان أننسنس اإل اإلةِِةى استطاعى استطاع ِف ِفسسليلي: : ثاًثاًثاِلثاِل 
 .هتَصيع م له اُهللارفُغْ ي لم.اهنْ ِمطرد كذِلن ِلد عِةنّى جة ِفصيع المم آدفَ اقترلقد .اِهللا ِةرضحى  ِفكوثَ المِه أجِلنِم
لمي ِهِطعالفر صة الثانيصِلة ليخَح طأه .لماُهللاقِْفشْ ي الر حمنالر حيمِه علي بعدالفَ خَ أنالو صياِحة الوفهْل.ةَد ا ي 
ى غَترياُهللار ر أيهبم رور السأ و.؟نينطانَعفْ الغُقّا حران دِلقاٍب ِعون ِمقترفُا نَم ال نم؟ىاِصع.م نّ ِمنا لم؟ئِطخْ ي 
طأنَ أخْلقدالفنَخَو ميعاًا جِما أكثر نو ٍةصي.لم غَ يياُهللار ر أيف ههوه وساً أموالي ومِد وإلى األب .اَهللا إنقد وسوقد استه 
 ٤.ِهِلد وعِهِتاس قدعافى متتنَ  المتهحرو حيم روه و.ُئِطخْ ينازى مج يِهدِل وبعٌلاِد عوه و.ةطي الخَتقبُل ال
 

  تنَلقد اَلاز باِهللان وج إاء لى العالم متجوداًس ِقمَلتح صخَاص انَطايفِدا ليىشَ البِمةري نالِك الهِد األبى. إن 
الدمالم سعلى الصليِبفوك ه ِمطاِةالص الخُخَ ِلو خَن طاياهم ريرِهوتحل مالوانَياةَ الحياألب ةدي.إن اب غَ اِهللان ير 
محو .وٍدددمِلكفيٌل ه بغَاِءلفد ير حقاَل.وٍدد ب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رس ىِنؤِمإلى مأفس ألنّألنّ" :سكمبالِن بالِنكم ععمةِِةمم م خلصخلصونون  

 ناًؤِم موعس يبى إلى الرأِت ين مإن ."ددحح أ أررخِِخفتََفتََيي  الالييال كَال كَمم أع أعنن ِم ِمسس لي لي..ة اِهللاة اِهللاطيطي ع عوو ه هنكمنكم ِم ِمسس لي ليكك وذِل وذِل..انانيميمباإلباإل
 ٥.ِةدي األباِةيلح ِلاًانم وضريراً وتباناًرفْ غُجدي س.ةدي األباِةياء الح إلى مشاًِطعت ماهطاي بخَترفاًع م.طاِهر الِهِمد ِةليبفاِع

  

 انطشَِمن أجل دعوِتك ِلى أنا العأشكرك  ..أبانَا السماوى:  مِعى ِفى ِتلك الصالِةشتَركأدعوك أِخى ِلت 
ِمألرتوى نماء الح اِةياألب ِةديم أ .اناًجأجل خَالِصك ِمن كالذىشكر  أعددنَاخْ فى شَتهبص ري سإى آِت .وعليى كبر 

فاقبْل ى بإثِمعترفاًمِفغْى وابِت توذنبى ى ِلر. ِلنستأعتُ مولِك.ىى ذاِتِحقاً ِف أنِّنى لس م الفاِدى ناقبلنى فى اسِتحقاق د 
 .  ال أخْرجه خَارجاًمن يقبْل إلى: ِتك سيِدى يا من قلتَ واِثقاً ِمن استجاب.أرفع صالِتى ِفى اسم يسوع البار. إلهى

 

 :ىك ِفذِلرها ستجد ي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ 
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  ٤١ – ٣٩ & ٢٦ – ١٣: ٤ إنجيل يوحنا ١
  ٣٤: ٦إنجيل يوحنا  ٢
  ٤١ & ٣٥: ٢٥ انجيل متى ٣
    ٨: ١٣ الرسالة إلى العبرانيين ٤
  ٩ – ٨: ٢ى مؤمنى أفسس  رسالة بولس الرسول إل٥
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