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مقدس تحقق   آنگاه عیسی آگاه از اینکه همه چیز به پایان رسیده است، برای آنکه کتب"

در آنجا ظرفی بود پر از شراب ترشیده. پس اسفنجی آغشته به شراب  یابد، گفت: »تشنه ام.«

اب را چشید، گفت: »به  ، پیش دهان او بردند. چون عیسی شربر شاخه ای از زوفا گذاشته

   29-28: 19یوحنا سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود."  ید.« سپسانجام رس

 سه نوع تشنگی 

 تشنگی ِ عیسی  -1

 بود او براستی بشر   •
او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد  "

و ذات غالم پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. و چون در سیمای بشری یافت شد خود را  

   8-6: 2فیلیپیان تی مرگ بر صلیب مطیع گردید." به مرگ، ح خوار ساخت و تا 

 دهندۀ موعود بود او براستی نجات   •
 21:69مزامیر به من... بجای آب، سرکه نوشاندند.""

خون بره را در یک طشت بریزید و بعد با گیاه زوفا خون را روی تیرهای دو طرف در و  "

خروج  سر در خانه هایتان بپاشید. هیچ کدام از شما نباید در آن شب از خانه بیرون رود." 

22:12   

 ما را دوست داشت   براستی او   •
اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در  "

   8:5رومیان راه ما مرد." 

 دیگران   ِتشنگی -2
خداوند می فرماید:»روزی خواهد رسید که من قحطی شدیدی در این سرزمین پدید خواهم  "

م از شرق تا غرب  اهد بود، بلکه قحطی کالم خدا. مرداین قحطی، قحطی نان و آب نخو آورد. 

و از شمال تا جنوب دنبال کالم خدا خواهند دوید ولی موفق به پیدا کردن آن نخواهند شد. در  

   13-11: 8عاموسوان نیز از تشنگی ضعف خواهند کرد" و پسران ج آن روز حتی دختران 

 به دیگران خدمت کردن یعنی خدمت کردن به عیسی  •
"سرور ما، ِکی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا  آنگاه پارسایان پاسخ دادند: "

پادشاه در پاسخ خواهد گفت:»آمین، به شما می گویم، آنچه  ..؟" تشنه دیدیم و به تو آب دادیم

   40-37: 25متی کردید، در واقع برای من کردید.«" برای یکی از کوچکترین برادران من 

 عیسی کوچکترین خدمت را نیز می بیند  •

هر که به این کوچکان، از آن رو که شاگرد منند، حتی جامی آب سرد بدهد، آمین، به شما "

   42:10متی بی پاداش نخواهد ماند."  می گویم،

 

 گونه است خدمت به دشمنان بیش از هر خدمتی مسیح  •
امثال ب بنوشان." ذا بده و اگر تشنه است او را از آاگر دشمن تو گرسنه است به او غ"

21:25   

 تشنگی من  -3

 بدانم که در حقیقت تشنۀ چی هستم   •
ای خدا، تو خدای من هستی؛ در صبح سحر تو را می طلبم. جان من مشتاق توست؛ تمام "

   1:63مزامیر وجودم همچون زمینی خشک و بی آب، تشنۀ توست." 

   6:5متی خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد." "

 بدانم که عیسی واقعاً دردم را می داند  •

، این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می  دردهای ما بود که او به جان گرفته بوداین "

کرد؛ اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای  

او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما   گناهان ما بود که 

   5-4: 53اشعیا باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم."  سالمتی کامل داشته

زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که "

   15:4عبرانیان از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند." 

 نبندم رفع تشنگی روحی خود به چیزهای دیگر امید  برای   •

زیرا قوم من مرتکب دو خطا شده اند: اول اینکه، مرا که چشمۀ آب حیات هستم ترک نموده "

اند و دوم اینکه رفته اند و برای خود حوضهایی شکسته ساخته اند که نمی تواند آب را در 

   13:2ارمیا خود نگه دارد." 

داد: »هر که تشنه  در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در "

است، نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آَوَرد، همان گونه که کتاب می گوید، از بطن  

   38-37: 7یوحنا د.«" های آب زنده روان خواهد شاو نهر

شود. اما هر که از آن آب که من به  عیسی گفت: »هر که از این آب می نوشد، باز تشنه می "

مه ای می شود که  او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آبی که من می دهم در او چش

   14-13: 4یوحنا ان جوشلن است.«" تا به حیات جاوید

 هفتۀ آینده:  
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