
الراِسالة التـسةع 
 

الساِماِمالسريرية والحة والحياة األفضُلاة األفضُلي  
 

(Arabic - The Samaritan woman and the better life) 
 

 .اة األفضُلاة األفضُلييرية والحرية والحاِماِمالسالس: هوعضوم موا اليديثنَح.. أحباِئى
 

 :رينشْابع والِع الرددأ العابع نقراح الرحا األصوحنّ إنجيل ينوِم
 

   ١ ..""واواددججسس ي يننأأ  ىىغِِغنبنب ي يقِّقِّوح والحوح والح فبالر فبالر له لهونونددججسسوالذين يوالذين ي. . ..وحوح ر راُهللاُهللا"
 

جاءت إلى بئر وقد  .. بإنجيل يوحنا األصحاح الرابعورد مع امرأة سامرية فى حديٍث للسيد المسيح 
 هذا الماء  هذا الماء نن يشرب ِم يشرب ِمنن م مكّلكّل": هذه الكلمات ليها وجه الرب يسوع إ..وب بالقرب من سوخار لتستقى ماءيعق

 فيه  فيه عطيه يصيرعطيه يصيرأأ  ىىبل الماء الذبل الماء الذ  ....بدبدلى األلى األإإ يعطش  يعطش نا فلننا فلنأأعطيه عطيه أأ  ىى يشرب من الماء الذ يشرب من الماء الذننولكن مولكن م  ....يضايضاأأيعطش يعطش 
ينبوع٢."ىىستِقستِق الى هنا أل الى هنا ألىى ال اعطش وال آِت ال اعطش وال آِتىى هذا الماء لك هذا الماء لكىىعطِنعطِنأأ  ....يا سيديا سيد" :قالت لهف ...."بديةبديةأأ  لى حياٍةلى حياٍةإإ ماء ينبع  ماء ينبع ينبوع 

 

 يسوع  الربخاطب لقدف ..بالفرد كفرد السيد المسيح اهتمام  المذكوريلفتُ النظر فى النصإن أوَل ما  
م مرأة بمفردها ويقدولكن هذه المرة نراه يخاطب ا. .ت اهللاوكلمهم عن ملكو زيد على خمسة آالف يبعضها جموعاّ

فى كّل  رسالة صالحة للبشريِة جمعاءال تلك بل ..لها رسالة تحوى غذاء روحياً يكفى ليس لخمسة آالف وحسب
وتحدث عن السجود بالروح وتحدث عن السجود بالروح   ....سرائيل عن الوالدة من الروحسرائيل عن الوالدة من الروحمع نيقوديموس معلم إمع نيقوديموس معلم إ  تحدثتحدث.. .. لاجياأل جميعلعصر و

 من زوج تقلتن ..كانت حياتها حقَل تجارب للحياة الزوجية فلقد ....مع السامرية التى انحرفت عن المسار الصحيحمع السامرية التى انحرفت عن المسار الصحيح
هل مع هذه السامرية يصلح .. ى أنّنى تساءلتُ مراٍتوال أخفى عن قراِئ ..غوا خمسة أزواجإلى زوج حتى بل

 أود أن .. دروس نافعةن بحصيلٍة ِمتُ وبعد تأملى فى قصتها عد!. هل لمثلها تقدم رسالة الحياة األفضل؟.!حديث؟
 ٣. بأسلوٍب أفضلفية تقديم رسالة الحياة األفضلي لنتعلم جميعاً من الرب يسوع ك..أطرحها على أحبائى القراء

 

  من إنجيلهاألصحاح الرابع يوحنا البشير ويسجُل ....يختص بالوقت المناسب لتقديم الرسالةيختص بالوقت المناسب لتقديم الرسالة :الدرس األول  
وكان نحو الساعة السادسة .. البئرب من السفر جلس هكذا علىذ كان يسوع قد تِعإف":  ما يلى يسوععن الرب.. 

إن سجَل الكتاب أن يسوع .. عزيزى القارئ.. "شربشرب أل ألىىعطينعطينأأ:  فقال لهاأة من السامرة لتستقي ماءفجاءت امر
وإن سجل .. ال مجازاً وإن سجل الكتاب أن يسوع عطشَ فقد عطشَ حقاً.. قد تِعب فهو قد تِعب حقاً ال مجازاً

 ولما ..ألنّه كان عطشاناً.. "شربشرب أل ألىىعطينعطينأأ":  للسامريةسوعي  قال الرب..ال مجازاً الكتاب أنّه جاع فقد جاع حقاً
 فقاَل ...." كْل كْل....مميا معليا معل": ه قائلينو سأل..قد انتهى  حديثه مع السامريةكانتالميذه بعد أن ابتاعوا طعاماً عاد إليه 

  ." عمله عملهتممتممأأ و وىىرسلنرسلنأأ  ىى مشيئة الذ مشيئة الذعمَلعمَلأأن ن أأ  ىىطعامطعام""  ::قال لهمقال لهمثم ثم .. .. ""نتمنتمأأ آلكل لستم تعرفونه  آلكل لستم تعرفونه نا لي طعامنا لي طعامأأ" :لهم
 

 .. ال يتوقف على أحوالنا وأمزجتنا.. المحتاجةاهللا للنفوس مه عن الوقت المناسب لتقديم رسالةإن ما نتعل 
 وكان ..كان يسوع متعباً من السفر. .بل على مقدار تثقلنا كمؤمنين بمسئولية العمل الذى وضعه الرب على قلوبنا

ه ه نّنّألأل":  ليكن شعارنا ما قاله الرسول بولس..م له المجد رسالة الحياة للسامرية فآمنت وقد.. وكان جائعاً..عطشاناً
". ال ابشر ال ابشرن كنتُن كنتُى إى إ ل ل فويٌل فويٌل....ىىذ الضرورة موضوعة علذ الضرورة موضوعة علإإ  .... فخر فخرىى فليس ل فليس لبشربشرأأ   كنتُ كنتُننإإ

٤ 
 

: حديثَ قائالً لقد تعجبتْ السامرية حينما بدأ يسوع معها ال....عن الحقل المناسب للتبشيرعن الحقل المناسب للتبشير: الدرس الثانى 
 ال ن اليهودأل .!؟ةةنا امرأة سامرينا امرأة سامريأأ و وىىنت يهودنت يهودأأ لتشرب و لتشرب وىىكيف تطلب منّكيف تطلب منّ": قالت لهو.. "شربشرب أل ألىىعطينعطينأأ"

إن كانت هناك ف ...نه يتكلم مع امرأةنه يتكلم مع امرأةأأكانوا يتعجبون كانوا يتعجبون وعندما عاد إليه تالميذه عند البئر وعندما عاد إليه تالميذه عند البئر  ..ينيعاملون السامري
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                ،            ٢٤: ٤ إنجيل يوحنا ١
           ١٥ - ١٣: ٤ إنجيل يوحنا ٢
  ١٧ – ١: ٩ إنجيل لوقا ٣
 ١٦ :٩ول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الرس٤
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 بالمحبة المسيحية التى لنتعامَل.. داوة العم حاجزب يسوع قد جاء ليحِطولكن الر ..عداوة بين اليهود والسامريين
ليس ليس "  يقول األصحاح الثالثالطيةغ كتب بولس الرسول فى رسالته إلى مؤمنى ..تشمل جميع األلوان واألجناس

  ١."ععووسس ي يسيحسيحجميعاً واحد فى المجميعاً واحد فى المنكم نكم نثى ألنثى ألأأ و وليس ذكرليس ذكر.. .. رر وال ح وال حليس عبدليس عبد.. .. ىى وال يوناِن وال يوناِنىىيهوِديهوِد
 

  ....لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكملكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم": قال الرب يسوع لتالميذه عند ظهوره لهم بعد قيامِته 
بئر يعقوب   وقال لهم عند."رضرضقصى األقصى األأألى لى إإة والسامرة وة والسامرة و اليهودي اليهودي كّل كّلىىورشليم وفورشليم وفأأ  ىى ف ف شهوداً شهوداًىىوتكونون لوتكونون ل

عينكم وانظروا الحقول عينكم وانظروا الحقول أأ لكم ارفعوا  لكم ارفعوا قوُلقوُلأأنا نا أأها ها ": مع السامريةبالقرب من سوخار بالسامرة بعد فراِغه من الحديث 
  ابيضت للحصادالتىالحقول أن الحقَل المناسب للتبشير نجده حيث   نستنتج من ذلك.."نها قد ابيضت للحصادنها قد ابيضت للحصادإإ

 ٢. أجمعالعالم. .حب اهللا العالمحب اهللا العالمأأنه هكذا نه هكذا ألأل .ورنا من حقول ثم إلى أقصى األرضبالحقل الذى يضمنا ثم ما جا ونبدأ
 

 ."!!حسناّ قلتحسناّ قلت":  لقد أدهشنى قول الرب يسوع للسامرية....ة التقاط الجواهر من الوحلة التقاط الجواهر من الوحلكيفيكيفي: الدرس الثالث 
سبتُ أن وما ح. ! ما ظننتُ أن فى السامرية شيئاً يمدح.! هى وهو يعلم من.."!!هذا قلِت بالصدقهذا قلِت بالصدق""  :ثم قوله لها

ليتَ لى عينى يسوع أرى ليتَ لى عينى يسوع أرى " ..توقع أن نرى فيه شيئاّ نستحسنه ن..لى أخرى فاشلةإنساناً يتخبط من تجربة فاشلة إ
 وأن يكون لى قلب يسوع كى أكتشفَ المحاسن عند  وأن يكون لى قلب يسوع كى أكتشفَ المحاسن عند ....بها الجواهر وألتقطها حتى لو كانت مطمورة فى الوحلبها الجواهر وألتقطها حتى لو كانت مطمورة فى الوحل

 أن يلمس شفتى  أن يلمس شفتى صالتى إلى اهللاصالتى إلى اهللا .. وأستر بها العيب وأعالجه بروح المحبِة والوداعة وليس بسواهما وأستر بها العيب وأعالجه بروح المحبِة والوداعة وليس بسواهما....غيرىغيرى
 ٣٣. من كلماٍت رافعة للغير حتى لو كان واقعه هابطاً إلى الحضيض من كلماٍت رافعة للغير حتى لو كان واقعه هابطاً إلى الحضيض....لتصبح كشفتى يسوع تقطر بلسماً شافياًلتصبح كشفتى يسوع تقطر بلسماً شافياً

 

  ننمم":  لقد قال السيد المسيح للسامرية.... روحياً روحياًعطشىعطشى ظمأ نفس  ظمأ نفس ماء العالم ال يروىماء العالم ال يروى :لرابعالدرس ا 
 ماء عن قوله  الرب منه قصد ماامرية لم تدرك فى مستهّل الحديث وإن كانت الس.." هذا الماء يعطش هذا الماء يعطشننيشرب ِميشرب ِم

  ماء العالم ِمن شهواٍت وملذاٍتأدركتْ أن..  ولكنّها أدركتْ بعد ذلك روحياًعطشانأ ال ال يروى ظم أنّهآبار العالم
 من  الخبز الحقيقى النازلجائعا الى ع قلباشب وال ي.. إلى الرى الحقيقى لهاروى ظمأ النفس العطشى ال يجسدية
 فتركتْ جرتها ومضتْ إلى المدينِة وقالتْ .. اكتشفت شخصية من يحدثهاعندما السامرية ذلكأدركتْ .. السماء
 ." فخرجوا من المدينة وأتوا إليه فخرجوا من المدينة وأتوا إليه.. ألعّل هذا هو المسيح؟ ألعّل هذا هو المسيح؟..!!وا انظروا إنساناً قال لى كّل ما فعلتوا انظروا إنساناً قال لى كّل ما فعلتممهلهل": للناس

 

 ِمن يشرب ِمنا لم ن؟ ماء العالمم!.ي ِمنا لم نم هه سراب؟خدع!. السخين  ثم نا نذرفُ الدمعدبعدها ع
ضونعالندم ألننا أسأنا االختيار وضللنا الطريق فح ماء العالم شَلقد  ..ا شوكاً ال عنباًنَصد بنان ة ِمنتْ السامريرب

 هذا الماء يعطش  هذا الماء يعطش نن يشرب ِم يشرب ِمنن م مكّلكّل" : قال لها يسوع لذلك..وقضتْ حياتها مع خمسة أزواج واحداً بعد اآلخر
   فيه ينبوع فيه ينبوععطيه يصيرعطيه يصيرأأ  ىىبل الماء الذبل الماء الذ  ....بدبدلى األلى األإإ يعطش  يعطش نا فلننا فلنأأعطيه عطيه أأ  ىى يشرب من الماء الذ يشرب من الماء الذننولكن مولكن م  ....يضايضاأأ

ماء ينبعةله  قالتف .."بديةبديةأأ  لى حياٍةلى حياٍةإإ  ماء ينبعأأعلم علم أأنا أ" :السامرين مسين مسيا الذي يجاء ذاك جاء ذاك فمتى فمتى   ....ىىقال له المسيح يأتقال له المسيح يأتا الذي ي
 .. ألهل المدينة بركٍة سببالسامرية  وكانت..فآمنت .. " "!!كلمك هوكلمك هوأأ  ىىنا الذنا الذأأ""  :قال لها يسوع. . ..ءءىى ش شيخبرنا بكّليخبرنا بكّل

""فآمنِم ِمهه ب بفآمن نتلك المدينة كثيرون ِم تلك المدينة كثيرون ِمن ننالسامري ىى الِت الِتكالم المرأةكالم المرأة بسبب  بسبب ينين السامريكانت تشهد ما فعلتُ ما فعلتُ كّل كّلىى ل له قاَله قاَلنّنّأأ   كانت تشهد ....فلم ا ا  فلم
 :وقالوا للمرأة. "هه كالِم كالِم بسبِب بسبِبكثر جداًكثر جداًأأ فآمن به  فآمن به .... هناك يومين هناك يومينفمكثَفمكثَ  .... عندهم عندهمن يمكثَن يمكثَأألوه لوه  سأ سأننوو السامري السامري اليه اليهءءجاجا
  ." العالم العالمصص مخٍل مخٍل المسيح المسيحن هذا هو بالحقيقِةن هذا هو بالحقيقِةأأ  ننا نحن قد سمعنا ونعلمننا نحن قد سمعنا ونعلمألأل. . .. كالمك نؤمن كالمك نؤمن بسبِب بسبِبننا لسنا بعدننا لسنا بعدإإ"
 

 لنشرب من ماء يعطيه ..مخلص العالم إلى  معى وتعال.. ماء العالمكفانا ما شربنا من.. عزيزى القارئ 
 أبانا:  الصالة تلك ليتك أخى ترفع قلبك مشتركاً معى فى٤.ينبوع ماء ينبع إلى حياٍة أبديةينبوع ماء ينبع إلى حياٍة أبدية :يصير فينا كما قالفهو 

فهى هبة ..  هاك نفسى بين يديك.. هاك قلبى لتمتلكه.. هاك حياتى لتستلمها.. إلهى ياما أعظم حبك.. السماوى
 أرفع صالتى فى اسم ..قد مللتُ ماء زادنى ظمأ وعطشاً ف.ى من مائك ألروى ظمأ نفسى وروحىعطن أ.ى ربمنك

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: يا من قلتَ  واثقاً من وعِدك..ى من خطاياى وآثامىنخلصمن فدانى و يسوع
 

 : رها ستجد ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غي.. أخى القارئ العزيز
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  ٢٨ :٣سول األولى إلى مؤمنى غالطية رسالة بولس الر ١
   ١٦: ٣  &  ٣٥: ٤   ،    إنجيل يوحنا  ٨ :١ سفر أعمال الرسل ٢
٣
  ١: ٦ بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية لةرسا 
٤
 ١٢: ٣ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية رسال 
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