يسوع هو الكرمة احلقيقيَّة
يوحنا 17-1:15
سؤال للمناقشة :هل ميكنك مشاركة إختبار حني إستجاب هللا لصالة رفعتها؟ ما كانت الصالة ،وكيف
إستُجيبت؟
سؤال آخر إختياري للمناقشة :شارك إختبار شعور إنتمائك إىل جمموعة معيَّنة .ما كان سبب شعور اإلنتماء

هذا؟

ِِ
ام.
«أ َََن الْ َك ْرَمةُ ا ْحلَقيقيَّةُ َوأَِِب الْ َك َّر ُ
ِف الَ ََيِِْت بِثَ َم ٍر يَ ْن ِزعُهَُ ،وُك ُّل َما ََيِِْت بِثَ َم ٍر يُنَ ِق ِيه لِيَأِِْتَ بِثَ َم ٍر أَ ْكثَ َر.
ص ٍن ِ َّ
ُك ُّل غُ ْ
ِ ِ
سبَ ِ
ب الْ َكالَِم الَّ ِذي َكلَّ ْمتُ ُك ْم بِ ِه.
أَنْتُ ُم اآل َن أَنْقيَاءُ ل َ
ِف َوأ َََن فِي ُك ْمَ .ك َما أ َّ
ك أَنْ تُ ْم
اُثْبُ تُوا ِ َّ
ص َن الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن ََيِِْتَ بِثَ َم ٍر ِم ْن ذَاتِِه إِ ْن ََلْ يَثْ بُ ْ
ت ِِف الْ َك ْرَم ِةَ ،كذلِ َ
َن الْغُ ْ
ِف.
ضا إِ ْن ََلْ تَثْ بُ تُوا ِ َّ
أَيْ ً
ِف َوأَ ََن فِ ِيه ه َذا ََيِِْت بِثَ َم ٍر َكثِ ٍري ،ألَنَّ ُك ْم بِ ُد ِوِن الَ تَ ْق ِد ُرو َن أَ ْن
ت ِ َّ
صا ُن .الَّ ِذي يَثْ بُ ُ
أ َََن الْ َك ْرَمةُ َوأَنْتُ ُم األَ ْغ َ
تَ ْف َعلُوا َش ْي ئًا.
ص ِن ،فَ يَ ِج ُّ
ف َوََْي َمعُونَهُ َويَط َْر ُحونَهُ ِِف النَّا ِر ،فَ يَ ْح ََِت ُق.
ت ِ َّ
َح ٌد الَ يَثْ بُ ُ
ح َخا ِر ًجا َكالْغُ ْ
إِ ْن َكا َن أ َ
ِف يُط َْر ُ
ت َكالَِمي ِفي ُك ْم تَطْلُبُو َن َما تُ ِري ُدو َن فَ يَ ُكو ُن لَ ُك ْم.
إِ ْن ثَبَ تُّ ْم ِ َّ
ِف َوثَبَ َ
ِِب َذا ي تَم َّج ُد أَِِب :أَ ْن ََتْتُوا بِثَم ٍر َكثِ ٍري فَتَ ُكونُو َن تَالَِم ِ
يذي.
َ
ََ
َحبَ ْب تُ ُك ْم أ َََن .اُثْ بُ تُوا ِِف ََمَبَِِّت.
اآلب َكذلِ َ
كأْ
َحبَِِّن ُ
َك َما أ َ
ِ
ت ِِف ََمَبَّتِ ِه.
ص َاَي أَِِب َوأَثْبُ ُ
ي تَثْ بُ تُو َن ِِف ََمَبَِِّتَ ،ك َما أَِِن أ َََن قَ ْد َح ِفظ ُ
ْت َو َ
إِ ْن َحفظْتُ ْم َو َ
ص َاَي َ
ت فَ َرِحي فِي ُك ْم َويُ ْك َم َل فَ َر ُح ُك ْم.
َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِِب َذا لِ َك ْي يَثْ بُ َ
« ِ
هذهِ ِهي و ِ
َحبَ ْب تُ ُك ْم.
ض ُك ْم بَ ْع ً
صيَِِّت أَ ْن ُُِتبُّوا بَ ْع ُ
ضا َك َما أ ْ
ََ
ضع أَح ٌد نَ ْفسه ألَج ِل أ ِ
ِ
َحبَّائِِه.
َح ٍد ُح ٌّ
َُ ْ
ب أَ ْعظَ ُم م ْن ه َذا :أَ ْن يَ َ َ َ
س أل َ
لَْي َ
أَنْتم أ ِ
َحبَّائِي إِ ْن فَ علْتُم ما أ ِ
ُوصي ُك ْم بِ ِه.
َ َْ
ُْ
ِ
ِ
ود أ َِ
ِ
ُسي ُك ْم َعبِي ًدا ،أل َّ
اء ألَِِن أَ ْعلَ ْمتُ ُك ْم بِ ُك ِل َما
الَ أَعُ ُ
َن ال َْع ْب َد الَ يَ ْعلَ ُم َما يَ ْع َم ُل َسي ُدهُ ،لك ِِن قَ ْد َس َّْي تُ ُك ْم أَحبَّ َ
َِس ْعتُهُ ِم ْن أَِِب.
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ِ
ِ
ِ
اآلب ُك َّل
وم ََثَُرُك ْم ،ل َك ْي يُ ْعطيَ ُك ُم ُ
س أَنْتُ ُم ا ْختَ ْرُتُُ ِوِن بَ ْل أ َََن ا ْختَ ْرتُ ُك ْمَ ،وأَقَ ْمتُ ُك ْم لتَ ْذ َهبُوا َو ََتْتُوا بِثَ َم ٍرَ ،ويَ ُد َ
لَْي َ
َما طَلَْب تُ ْم ِِب ِْسي.
ِِب َذا أ ِ
ضا( .يوحنا )17-1:15
ض ُك ْم بَ ْع ً
ُوصي ُك ْم َح ََّّت ُُِتبُّوا بَ ْع ُ
أَن الكرمة احلقيقيَّة
ها قد وصلنا إىل آخر عبارة من عبارات الـ ـ "أان هو" اليت قاهلا يسوع عن نفسه" .أان هو الكرمة احلقيقيَّة ".وعندما
أخرج الرب الشعب من مصر على يد موسى قال له أن جييب ابلتايل عندما يسأله الشعب عن من أرسله« :أ َْهيَ ِه
ال« :ه َك َذا تَ ُق ُ ِ ِ ِ
يل :أ َْهيَ ْه أ َْر َسلَ ِِن إِلَْي ُك ْم»( .اخلروج  .)14:3وعبارة "أان هو" هي
الَّ ِذي أ َْهيَ ْه»َ .وقَ َ
ول لبَ ِِن إ ْس َرائ َ
الرتمجة لكلمة  YHVHالعربيَّة واليت تُلفظ كالتايل "يهفا" ،وقد تُرمجت إىل اإلنكليزية  ، LORDوابلتايل إىل
مرة
الرب به عن نفسه ،كما إنَّه يُذكر أكثر من ست آالف َّ
"الرب" .وكان هذا اإلسم الشخصي الذي َّ
عرف ّ
العربيَّة ّ
ِّ
ملفسري الكتاب املقدَّس ،لكن يعتقد الكثريون َّ
أن اإلسم حيمل
يف العهد القدمي .ومعىن كلمة  YHVHغري واضح ّ
كل ما حنتاجه أن
املعىن التايل":أان من أكون ،أو أان من سأكون ".وكان ّ
الرب يقول لتالميذه ولنا حنن إنَّه سيكون ّ
يكون.
َّأما ابقي العبارات اليت تبدأ ب ــِّ "أان هو" فهي" :أان خبز احلياة" (يوحنا " ،)35:6أان هو نور العامل" (يوحنا ،)12:8

"أان هو الباب" (يوحنا " ،)9:10أان هو الراعي الصاحل" (يوحنا " ،)11:10أان هو القيامة واحلياة" (يوحنا
" ،)25:11أان هو الطريق واحلق واحلياة" (يوحنا  .)6:14وقد أغضبت تلك العبارات الفريسيني ،لدرجة َّأَّنم أرادوا
أن يرمجوه لعلَّة التجديف (يوحنا  .)59-58:8وقد فهموا بوضوح َّ
أن يسوع كان يقول إنَّه نفس YHVHالذي
حرر الشعب من العبوديَّة.
َّ
النص َّ
أن يسوع يقول عن نفسه إنَّه الكرمة احلقيقيَّة .ماذا كان يعين بذلك؟ سنبحث عن اإلجابة من
ونقرأ يف هذا ّ
للنص.
خالل دراستنا ّ
نقرأ َّ
هم ابملغادرة (يوحنا  .)31:14وكان موقع العلّية
أن يسوع كان قد أخربهم عن جميء الروح القدس ،ومن مثّ َّ

حيث تناول يسوع عشاءه األخري معهم إىل اجلانب الغريب للهيكل .وكان عليهم العبور وسط اهليكل لكي يصلوا إىل
بستان جثسيماين.
وكان يسوع كأي معلِّّم يف ذلك الوقت يتكلَّم وهو يسري مع تالميذه .وال َّ
بد أنَّه كان إبستطاعتهم رؤية الكرمة
الذهبيَّة اليت كانت ِّّ
مدىل حبجم رجل.1
كل عنقود ّ
تتوج األعمدة خارج اهليكل .وكان ّ
Josephus, Antiquities 15. 395.
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ِّ
وُيرب امليشنا أو الكتاب الذي حيتوي على التقاليد اليهوديَّة الشفويَّة َّ
للرب مقابل
ُ
أن الناس كانوا يق ّدمون من ماهلم ّ
شرائهم ورقة كرمة أو حبَّة عنب أو عنقود كامالً فيلصقه الكاهن ابلكرمة .وكانت ُُتفر أمساء اليهود الذين كانوا
ِّ
لألمة اليهوديَّة .فنراها
رمزا معروفًا يف األسفار املقدَّسة َّ
يق ّدمون بسخاء على أوراق الكرمة الذهبيَّة .وكانت فكرة الكرمة ً
مستخدمة يف أكثر األحيان كتشبيه لفكرة رئيسيَّة أراد الكاتب طرحها.
ألُنْ ِش َد َّن َعن حبِ ِيِب نَ ِشي َد َُِمِِب لِ َكرِم ِهَ :كا َن ِحلبِ ِيِب َكرٌم َعلَى أَ َكم ٍة َخ ِ
صبَ ٍة،
ْ َ
َ
ْ
ْ
َ
ِ
صنَ َع
فَ نَ َقبَهُ َونَ َّقى ِح َج َارتَهُ َوغَ َر َسهُ َك ْرَم َس ْوَر َقَ ،وبَ ََن بُ ْر ًجا ِِف َو َس ِط ِهَ ،ونَ َق َر فِ ِيه أَيْ ً
ص َرةً ،فَانْتَظََر أَ ْن يَ ْ
ضا م ْع َ
ِ
صنَ َع ِعنَ بًا َرِديئًا.
عنَ بًا فَ َ
«واآل َن َي س َّكا َن أ ِ
ني َك ْرِمي.
يم َوِر َج َ
اح ُك ُموا بَ ْي ِِن َوبَ ْ َ
ال يَ ُهوذَاْ ،
َ َ ُ
ُ
ُور َشل َ
ماذَا يصنع أَي ً ِ ِ
ِ
صنَ َع ِعنَ بًا َرِديئًا؟
َصنَ ْعهُ لَهُ؟ لِ َماذَا إِ ِذ انْتَظَ ْر ُ
ضا ل َك ْرمي َوأ َََن ََلْ أ ْ
ت أَ ْن يَ ْ
َ ُ َْ ُ ْ
صنَ َع عنَ بًاَ ،
ِ
لر ْعيِ .أ َْه ِدم ج ْدرانَهُ فَ ي ِ
ِع ِسياجهُ فَ ي ِ
لد ْو ِ
صريُ لِ َّ
س.
صريُ لِ َّ
فَاآل َن أ َ
ُع ِرفُ ُك ْم َما َذا أ ْ
ُ ُ َ َ
َصنَ ُع بِ َك ْرمي :أَنْز ُ َ َ َ
ك .وأ ِ
ُوصي الْغَْي َم أَ ْن الَ ميُْ ِط َر َعلَْي ِه َمطًَرا».
َج َعلُهُ َخ َر ًاِب الَ يُ ْق َ
َوأ ْ
سٌ َ
ب َوالَ يُْن َق ُ
ض ُ
ب ،فَ يَطْلَ ُع َش ْو ٌك َو َح َ
ِ
ود ُهو ب ْي ُ ِ ِ
إِ َّن َك ْرَم َر ِ
ك َدٍمَ ،و َع ْدالً فَِإ َذا
س لَ َّذتِِه ِر َج ُ
ال يَ ُهو َذا .فَانْتَظََر َح ًّقا فَِإ َذا َس ْف ُ
ب ا ْْلُنُ َ َ
يلَ ،وغَ ْر َ
ت إ ْس َرائ َ
خ.
ص َرا ٌ
ُ

أي نوع من الثمر كان الرب يتوقع أن يرى حني كان ينظر ِف كرمه املمثَّل ِبلشعب ِف العهد القدمي؟ وأي نوع

من الثمر يتوقع أن يرى ِف حياتنا اليوم؟
الكرام ،وإنَّه زرع شعب إقتنائه يف تلك
الرب يسوع يقول من خالل إستشهاده بكالم إشعياء إنَّه كان ومايزال َّ
كان ّ
مثرا من عنب جيِّّد يشري إىل العدل والبـ ّـر بعد كل ما فعله (إشعياء
األرض ليكونوا شهادة المسه .وكان يتوقَّع أن جيد ً
ِّ
 .)7:5إالَّ َّ
أي
مثرا سيّئًا (إشعياء  .)2:5وعندما أظهر يسوع نفسه كالكرمة احلقيقيَّة ،كان من دون ّ
أن النتيجة كانت ً
َّ
مشريا إىل أنَّه إن قدَّم التالميذ أنفسهم له
ّ
شك يقارن نفسه مع تلك الكرمة اإلصطناعيَّة اليت كانت معلقة يف اهليكلً ،
ِّ
ِّ
يؤسس العهد
مثرا روحيًّا بفيض .وقد أتى يسوع لكي ّ
ابلدرجة اليت كان الناس يق ّدمون الذهب للهيكل أتيت النتيجة ً
اجلديد الذي متّ التنبّؤ عنه (إرمياء  ،)31:31األمر الذي كانوا سيفهمونه قريبًا .وكان قد أتى ليكون مصدر احلياة
متاما كما َّ
أن األغصان مرتبطة جبزع الكرمة الذي هو مصدر
لكل الذين أيتون إليه ويصبحون و ً
احدا معهً ،
األبديَّة ِّّ
احلياة هلا.
معا أن "يُطعَّموا" يف الكرمة احلقيقيَّة .وأراد يسوع أن
يسوع هو الكرمة احلقيقيَّة .وقد أتى الوقت لألمم ولليهود ً
أن كما أنَّه هو "واحد مع اآلب" ،هكذا َّ
يُظهر هلم حياة العهد احلقيقي ،ونوع الثمر الذي تنتجه .وقد علم َّ
فإن
احدا مع هللا ويكونوا جزءًا من حياته.
الطريقة الوحيدة لكي أييت أوالد هللا ابلثمر هو أن يكونوا و ً
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الكرام
اآلب هو َّ
الكرام يعمل ِف ذلك الوقت؟ وكيف يشبه هذا
ختيَّل أنَّك تعمل ِف كرم خالل فصل الزرع .ماذا َيب أن يكون َّ

عمل هللا ِف حياتنا؟

شاق جدًّا .فبخالف ابقي أشجار الفاكهة واملزروعات َّ
َّ
فإن اإلعتناء
إن العمل يف الكرم خالل فصل الزرع هو عمل ّ
َّ
َّ
وينقي بعضها اآلخر (يوحنا
ابلكرمة يتطلب عمالً شاقًا .ويقول يسوع هنا إن اآلب يعمل فيقطع بعض األغصان ّ
 .)2:15ويُرتجم الفعل اليوانين  airōيف بعض الرتمجات إىل "يقطع" وإىل "يُزال" يف بعض الرتمجات األخرى.

ويتساءل بعض الناس إن كانت هناك إمكانية خسارة خالصهم إن مل يكونوا على املستوى املطلوب .لكن يقول
يسوع َّ
ِف الَ ََيِِْت بِثَ َم ٍر يَ ْن ِز ُعهُ" (يوحنا  .)2:15ورََّّبا تشري كلمة
ص ٍن ِ َّ
كل غصن فيه ال أييت بثمر يقطعهُ ":ك ُّل غُ ْ
إن ّ

يوما مؤمنًا ،بل كان إبنًا إلبليس إبمتياز (يوحنا  .)70:6وهو مل يكن قط يف
"ينزع" إىل يهوذاَّ ،
لكن يهوذا مل يكن ً

املسيح ،بينما األغصان اليت ينقيّها اآلب هي يف املسيح .وُتمل الكلمة اليواننيَّة  airōاملعىن األساسي أن "يلتقط
عن األرض" .ويشرح إتشاك سويندل يف كتابه "إلقاء سويندل الضوء على العهد اجلديد" قائالً:
أساسا إىل "اإللتقاط عن األرض" ،ابلرغم من َّ
َّ
أن الفعل
"إن الفعل اليوانين  airōاملُرتجم إىل كلمة "ينزع" يشري ً
معني ،أو أن ُيطف" ،ويستخدم
ممكن أن يعين ،وغالبًا ما يعين "أن يلتقط هبدف أن حيمل أو أن يضع يف مكان َّ
يوحنا هذا الفعل َّبعنييه "أن ينزع" (يوحنا  ،)15:17 ،22:16 ،48:11 ،39:11و"أن يلتقط" (،12-8:5
أفضل "أن يلتقط" وذلك لسببني:
 .)59:8لذلك ،ميكن أن يساند كال التفسريين ،لكين ِّّ
فنادرا
َّأوالً ،يق ِّّدم هذان العددان التشبيه إبختصار ،ويذكران اإلهتمام العام الذي يوليه َّ
الكرام يف إهتمامه ابلكرمةً .

الكرامون يقطعون األغصان خالل موسم النضوج ،بل يستخدمون احلبال ومقص التنقيب .وهم يرفعون
ما نرى َّ
األغصان الذابلة إبنتباه ويربطوَّنا إىل"التعريشة" بعمليَّة تُعرف ب ــِّ "تدريب" تلك األغصان .اثنيًا ،يش ِّّدد يسوع على
أمهيَّة "التنقيب" حيث يُظهر يسوع إهتمام اآلب خالل موسم النمو .وتُظهر عملية إزالة األغصان امليتة ابلتفصيل
أمهيتها يف عمليَّة التنقيب.2
َّ
لكل أنواع احلشرات ،ابإلضافة إىل إتِّّساخها ابلوحول عندما هتطل األمطار.
إن العناقيد الساقطة على األرض َّ
معرضة ّ
وإن كنَّا نوافق مع تشارلز سويندول َّ
املرات
فإن هذا يشري إىل عناية اآلب لنا وتدريبه َّإَّيان بينما ننمو يف املسيح .وما أكثر َّ
أمر هبا.
اليت حدثت يف حيايت حيث شعرت بعناية اآلب يل خالل الصعوابت اليت كنت ّ

Charles R. Swindoll, Swindoll’s New Testament Insights, Insights on John, Published by Zondervan. Page 257.
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يوما إنتشلك الرب فيه من األرض مث أعادك إىل املكان حيث كان
ِبلرجوع إىل ذلك التشبيه ،هل تتذكر ً
إبمكانك أن تنمو؟

وتوجد أغصان أخرى يف املسيح هتدف يف أعماق قلوهبا إلعطاء مثر كثري ،وذلك من خالل تقدمي حياهتا ذبيحة
وُيرب يسوع عن هذا األمر يف مثل الزارع:
للمسيحُ .
آخر َعلَى األَر ِ ِ ِ
ض ِمئَةً و َ ِ
ني( .مَّت )8:13
َو َس َق َ
ني َو َ
آخ ُر ثَالَثِ َ
آخ ُر ستِ َ
ْ
ض ا ْْلَي َدة فَأَ ْعطَى ََثًَرا ،بَ ْع ٌ َ
ط َُ
مثرا مئة ضعف .وعليك أن تنتبه ملا تصلِّّي من أجله!
تتميَّز حياة الفرد الذي َّ
كرس نفسه للرب أبنَّه يعطي ً
ِّ
أين
كيزا أكرب يف العمل يف الكرمة .أذكر ِّّ
يسا وتر ً
فعندما تصلّي أن يستخدمك الرب يف حقله ،فهو يتوقَّع منك تكر ً
قرأت َّ
كرس حياته للمسيح بعد أن كان قد مسع يف أحد اإلجتماعات الواعظ
أن الواعظ الكبري د.ل .مودي كان قد َّ
يكرس حياته له ابلكامل ".وقد أثَّرت تلك العبارة على
يقول":سوف يشهد العامل ماذا سيفعل هللا من خالل رجل َّ
موديَّ ،
وفكر يف نفسه قائالً" :لقد ذكر كلمة ’رجل‘ ،ومل يقل َّ
أن ذلك الرجل عظيم أو متعلِّّم أو ثري ،أو حكيم ،أو
سيكرس نفسه ابلكامل أم
جمرد ’رجل‘ .وأان رجل ،واألمر يتعلَّق بذلك الرجل ما إذا كان َّ
بليغ ،أو حذق ،بل قال إنَّه ّ
ال .وسأعمل ما بوسعي ألكون ذلك الرجل . 3".لقد رغب مودي أن تق ِّّدم حياته فرقًا بينما قصد أن يعطي حياته هلل

نستخف َّبوضوع تكريس نفوسنا
أيضا أن ال
ّ
بتكريس وإلتزامل كاملني للعمل لربح النفوس للمسيح .وعلينا حنن ً
للمسيح َّ
معني .وقد إخترب مودي صعوابت عدَّة يف حياته .فبناء الكنيسة اليت كان ُيدم فيها
ألن هذا أييت مقابل مثن َّ
إحرتق ابلكامل عند إشتعال احلريق الكبري يف والية شيكاغو يف العام 1871م ،إالَّ َّ
أن ذلك مل يثبط عزميته ،بل إندفع
خبدمة إمت ّد أتثريها على مدى عدَّة عصور .إذًا ،ستواجهنا الصعوابت عندما ِّّ
نكرس أنفسنا للخدمة ،لكن تكون
كثريا من نفوس تُربَح للمسيح.
مثرا ً
النتيجة ً

اك».
س يَ ُق ُ
ول لَهَُ «:ها ََْن ُن قَ ْد تَ َرْكنَا ُك َّل َش ْي ٍء َوتَبِ ْعنَ َ
َ
"وابْتَ َدأَ بُط ُْر ُ

َخو ٍ
ِ
ات أ َْو أ ًَِب أ َْو أ ًُّما أَ ِو ْام َرأَةً أ َْو
ال« :ا ْحلَ َّق أَقُ ُ
وع َوقَ َ
س ُ
َج َ
سأَ
فَأ َ
َح ٌد تَ َر َك بَ ْي تًا أ َْو إ ْخ َوةً أ َْو أ َ َ
اب يَ ُ
ول لَ ُك ْم:لَْي َ
أَوالَ ًدا أَو ح ُقوالً ،أل ِ
َج ِل ا ِإل ِْْن ِ
يل،
َجلي َوأل ْ
ْ
ْ
ْ ُ
ات وأ َُّمه ٍ
وًت وإِ ْخوةً وأ َ ٍ
ف اآل َن ِِف ه َذا َّ ِ
ْخ ُذ ِمئَ َة ِ
ض ْع ٍ
ات َوأ َْوالَ ًدا َو ُح ُقوالًَ ،م َع
إِالَّ َو ََي ُ
َخ َو َ َ
الزَمان ،بُيُ ً َ َ َ
اد ٍ
الد ْه ِر ِ
اتَ ،وِِف َّ
اآلِت ا ْحلَيَا َة األَبَ ِديَّةَ( ".مرقس )30-28:10
اْ
ض ِط َه َ
The Life of D.L. Moody, From the Official Authorized Edition. By his son, William R. Moody.
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Life%20of%20Moody.pdf
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َّ
متاما كما أشار يسوع
إن نتيجة تكريس حياتنا للمسيح هي مثر مضاعف ،لكنَّه يعين ً
أيضا املرور ابضطهادات ً

النص أعاله .وكان قد بدأ عبارته قائالً":احلق احلق أقول لكم" ،وكان هذا أسلوبه يف التشديد على مضمون
يف ّ
عباراته .وهو أراد أن يؤّكِّد على َّ
مديوان لإلنسان .فكما وعد أنَّه
أن ما يقوله صحيح وهو وعد .فاهلل ال يرتك نفسه
ً
أن ذلك سيرتافق مع إضطهادات .لكن ما ِّّ
سيُعطى لنا مئة ضعف يف هذه احلياة إن كنَّا نتبعه ،كذلك وعد َّ
يعزينا هو
َّ
أن اآلب سيعمل من خاللنا ،وين ِّّقينا لكي أنيت بثمر أكثر .أضف إىل أنَّه كلَّما وضعنا هللا ّأوالً يف حياتنا إستطاع أن
يضيف قيمة على حياتنا .أقول هذا وأان أفتكر ابألشخاص الذين تقابلت معهم وهم جزء من جسد املسيح .فنحن
ِّ
الرب من خالل
الرب .ومن اجليِّّد أن نفتكر حني أتيت الصعوابت ابلربكات اليت يق ّدمها لنا ّ
مجيعا عائلة واحدة يف ّ
ً
الرب يسمح أن منر ابلصعوابت َّ
ألَّنا وحدها القادرة أن ُُتدث التغيري يف حياتنا لكي
أصدقائنا وعائلتنا يف املسيح .و ّ
ّ
أنيت ابلثمر الذي يتوقّعه هللا منَّا.

ما هو الثمر الذي يتوقَّع هللا أن يراه بعد التنقيب؟
ماذا كان يسوع يعِن برأيك بكالمه عن الثمر ِف األصحاحات  ،5و ،8و ،16و15؟

إن كنت مؤمنًا ابملسيح ،سيظهر الثمر يف حياتك .فإن مل يكن هناك مثر ،ليست هناك جذور! وإن كنت متج ِّّذ ًرا يف
بد أن يظهر الثمر يف حياتك .ملاذا؟ َّ
الرب يسوع املسيح حىت أعماق دواخلك (أفسس  ،)17:3فال َّ
ألن النبع
حمبَّة ّ
الكرام يعمل
يضخ احلياة للكرمة يفيض يف وجدانك الروحي ،بينما اآلب األبدي َّ
الذي هو الرب يسوع املسيح الذي ّ
مثرا بسبب إُتادك مع املسيح.
فيك ومن خاللك لتنتج ً
يريد هللا أن ينتج منّك نوعني من الثمر .فهناك مثر الروح الذي هو:
ح ،إِميَا ٌن
ح َسالَمٌ ،طُ ُ
الر ِ
ول أ َََنةٍ لُط ٌ
"وأ ََّما ََثَُر ُّ
صالَ ٌ
ْف َ
وح فَ ُه َوََ :مَبَّةٌ فَ َر ٌ
َ
ِ ِِ
اعةٌ تَع ُّف ٌ ِ
وس( ".غالطية )23-22:5
َو َد َ َ
س ََن ُم ٌ
ف .ض َّد أ َْمثَال هذه لَْي َ
هذا هو نوع الثمر ابلتحديد الذي قال إشعياء َّ
إن هللا يفتِّّش عنه يف كرمه (الشعب يف القدمي) .فهو يفتِّّش عن
العدل والبـ ّـر اللذين ينبعان من حياة الذين يؤمنون ابهلل .وهو ُُيرج منَّا خصائص داخليَّة إن كنَّا نتعاون مع الروح

القدس .وغالبًا ال ميكننا رؤيته يعمل ،بل جند ذلك الح ًقا إذ ننظر إىل املاضي وقد مدَّان خبصائص سامية مثل التواضع
ِّ
قص التنقيب .وسنشعر ابإلمتنان مدى األبديَّة على عمل
والبـ ّـر واحملبَّة والسالم ،أخل ...فنرى حينئذ نتائج عمل م ّ
الكرام يف حياتنا.
التنقيب الذي أحدثه َّ
مثَّ سنرى الثمر يف حياة اآلخرين الذين أثّران هبم بسبب أعمالنا أو كلماتنا وبسبب مثر الروح يف حياتنا.
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ِ ِ
ت َح ََّّت اآل َن ،لِيَ ُكو َن
ص ْد ُ
ت أَ ْن ِآِتَ إِلَْي ُك ْمَ ،وُمنِ ْع ُ
" ُمثَّ لَ ْس ُ
ريةً قَ َ
ت أُ ِري ُد أَ ْن ََتْ َهلُوا أَيُّ َها ا ِإل ْخ َوةُ أَنَِِّن م َر ًارا َكث َ
ضا َك َما ِِف َسائِ ِر األ َُم ِم( ".رومية)13:1
ِِل ََثٌَر فِي ُك ْم أَيْ ً
تتغري
إنشغلت بني عامي  1998-1991يف خدمة زرع الكنائس يف إنكلرتا .وكان يل إمتياز رؤية حياة كثريين َّ
مرت الكنيسة يف خماض الوالدة .وإذ
بسبب عمل هللا يف املدينة اليت بدأت العمل فيها .وخالل السنوات األخريةَّ ،
منر يف حرب روحيَّة .وإنتشر الصراع بني أفراد الكنيسة ،وشعرت أين ال أستطيع السيطرة
أنظر للوراء أدرك اآلن أنَّنا كنَّا ّ
أن هذا هو أسلوب هللا يف تدريبنا .ومل ِّ
على الوضع .أمتىن لو أين كنت أفهم وأعرف ما أعرفه اآلن ،إالَّ َّ
جيد أي أمر
تغيري احلال من صوم وصالة ودعم قادة من كنائس أخرى .وأثَّر اجلو املتشنِّّج على عائليت حىت َّ
مرت يف
أن زوجيت َّ
أخريا بعد الكثري من الصالة وطلب املشورة من قادة
أوضاع صحيَّة سيِّّئة نتيجة الضغط الذي َّ
تعرضت له .وشعرت ً
مؤمنني حكماء أنَّه آن األوان للتخلِّّي عن منصب الراعي يف الكنيسة اليت ساعدت يف زرعها من أجل زوجيت ،إضافة

الرب يل .وشعرت َّ
إىل َّ
علي أن أق ِّّدم إستقاليت .كان
الرب سيستخدمين يف مكان آخر ،وأنَّه َّ
أن ّ
أن ذلك كان إرشاد ّ
إختاذ ذلك القرار صعبًا جدًّا ابلنسبة يل .لكنَّه كان ين ِّّقب يف حيايت آليت بثمر أكثر .وإذ أنظر إىل الوراء أرى أنَّه لو
للرب أبن يسري يب يف عملية التنقيب املؤملة ،ما كنت سأصل إىل خدميت املثمرة يف
أين تشبّثت َّبنصيب ومل أمسح ّ
ِّ
عددا أكرب من تقدمي العظات يف كنيسة .لكن مل أستطع
وتدرب ً
الكتابة اآلن .فالكلمات املكتوبة ممكن أن تؤثّر أكثر ّ
كل ما علينا فعله هو وضع ثقتنا يف سكني اآلب املن ِّّقبة.
خالل وقت التجربة أن أرى الربكات.
ً
فأحياانّ ،
خاصة عندما نكون حنن ُتت وطأة
تبدو الطريقة اليت يعمل هبا اآلب يف التنقيب قاسية جدًّا ابلنسبة لناَّ ،
السكني .وقد إكتشفت َّ
الرب يكاىفء تكريسنا أبمانته .فإن كنت مستعدًّا أن تعمل معه يف كرمه ستكون شري ًكا
ّ
أن ّ
ِّ
الرب إبتداءً من الداخل إىل اخلارج بينما
مثرا كشهادة ليسوع.
ّ
وسيغريان ّ
ابحلياة اليت تق ّدمها الكرمة احلقيقيَّة ،وستحمل ً
وحىت حني نواجه التجارب واملشاكل فإنَّنا خنترب وجود هللا قربنا ملساعدتنا على خت ِّطّيها .وحنن نعلم أنَّنا وكالء
نطيعهَّ .
وسفراء له ،وهو يستخدمنا ،كما َّ
أن يديه ُتفظنا.
اجملسم بطريقة
تستخدم اخلطوط اجلويَّة األمرييكيَّة َّ
جمس ًما إصطناعيَّا لتدريب الطيَّارين املتمرننيّ .
ويتم جتهيز هذا ّ
يق ِّّدم هبا للتلميذ الطيَّار كل املشاكل اليت ميكن أن تواجهه يف املستقبل حىت َّ
يتمكن معاجلة كل الطوارىء اليت ُميكن أن
تواجهه .ويتم إختبار الطيَّار َّأوالً بواسطة ُت ِّّدَّيت بسيطة مث تكرب لتصبح ُتدَّيت مميتة .وال يتم إختبار الطيَّار َّبشاكل
األخف .ويصبح الطيَّارون بعد إكمال الدورات مهيَّئني للتعامل مع أيَّة مشكلة
أصعب إالَّ بعد أن يُتقن املشاكل
ّ
ممكن أن تواجههم .ويشبه األمر أسلوب هللا يف التعامل معنا .فاهلل يعلِّّمنا كيف نتعامل مع مشاكل احلياة ،وهو ال
ِّ
كل مرحلة كي نصبح جاهزين ابلكامل وانضجني ومستع ِّّدين
يعطينا أكثر ممَّا نستطيع أن حنتمل .وهو يعلّمنا خالل ّ
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ملعاجلة ُت ِّّدَّيت احلياة اليت تواجهنا.4
ِف
إثبتوا َّ
مرة ِف األعداد  7-4أنَّه َيب أن نثبت ِف الكرمة؟
ماذا يعِن الرب يقوله أكثر من َّ
ت َكالَِمي ِفي ُك ْم تَطْلُبُو َن َما تُ ِري ُدو َن فَيَ ُكو ُن لَ ُك ْم( ".يوحنا )15:7
ُّم ِ َّ
ِف َوثَبَ َ
"إِ ْن ثَبَ ت ْ
ِ
ت ِِف ََمَبَّتِ ِه( ".يوحنا )10:15
ص َاَي أَِِب َوأَثْبُ ُ
ي تَثْ بُ تُو َن ِِف ََمَبَِِّتَ ،ك َما أَِِن أ َََن قَ ْد َح ِفظ ُ
ْت َو َ
"إِ ْن َحفظْتُ ْم َو َ
ص َاَي َ
الرب سوى التعلّم واإلستماع إىل كلمته وطاعتها على الثبات يف املسيح.
وال يساعد يف النمو يف عالقتنا مع ّ

متعمد فيجب علينا العمل على
فتتدفّق من خاللنا حياة املسيح وأنيت بثمر .ومنو العالقة احلميمة مع املسيح أمر َّ
َّبجرد أن تعرف عنه بعض
متاما كما نعمل على منو سائر عالقاتنا .فأنت ال تتوقَّع أن تكون َّ
ذلكً ،
مقرًاب من أحدهم ّ
تتطور بينما تعمل بصدق وبشفافيَّة مع اآلخر ،وتستمع إىل ما يقوله ،بينما هو بدوره يشارك
األمور .فالعالقة احلميمة َّ
كما علَّمنا هو أن نفعل بينما كان
ابلربَّ ،
مكنوانت قلبه معك .وهكذا جيب أن نعمل بقصد على تطوير عالقتنا ّ
خصص وقتًا يقضيه مع أبيه .وحىت عندما جتمهر الناس من حوله ،وكانت حاجات الناس كثرية،
على األرض .فهو َّ
مقرب من أبيه وُيتلي به إبستمرار.
املهم أن حيافظ على رابط ّ
علم أنَّه من ّ
ِ
ت ِِف ََمَبَّتِ ِه( ".يوحنا .)10:15
ص َاَي أَِِب َوأَثْبُ ُ
ي تَثْ بُ تُو َن ِِف ََمَبَِِّتَ ،ك َما أَِِن أ َََن قَ ْد َح ِفظ ُ
ْت َو َ
"إِ ْن َحفظْتُ ْم َو َ
ص َاَي َ
أيضا لتالميذه َّ
أن الروح القدس سيذ ّكِّرهم ابلكالم
لكي حنفظ وصاَّيه علينا أن نثبِّّت كلماته يف قلوبنا .وقد قال يسوع ً
أتملنا بكالمه أعطينا الروح القدس جماالً أوسع
الذي تكلِّّم به هو .كذلك ،فإنَّنا منلك بني أيدينا كلمته املكتوبة .وكلَّما َّ

لينري كالمه لنا أكثر.

هل تتَّبع عادات وتقاليد تساعدك على تطوير عالقتك وإُتادك مع املسيح؟ هل ِ
ختصص وقتًا لقراءة
الكتاب َّ
قوة للوقت الذي تصرفه مع
املقدس والتأمل به والصالة؟ شارك أيَّة نصائح عمليَّة ومشجعة أضافت َّ

الرب.

اخلَب ر بِ َكلِم ِة ِ
هللا( ".رومية  .)10:17يقول بولس يف هذه العبارة َّ
أن املفتاح لتطوير
"إِذًا ا ِإلميَا ُن ِِب ْخلَََِبَ ،و ْ َ ُ َ
العالقة مع هللا هو اإلستماع للروح القدس الذي يتكلَّم لقلوبنا من خالل كلمة هللا.

إليك أربعة أمور تساعدك على السماح للروح القدس أن يسيطر وميلك أكثر على حياتك:
1500 Illustrations for Biblical Preaching, Edited by Michael P. Green. Published by Baker Book House, Page 375.
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جمهودا من قِّبَلِّك.
التأمل هبا .وهذا األمر يتطلَّب ً
 .1إزرع كلمة هللا يف قلبك بعمق من خالل قراءهتا و ّ
أتملك مع
 .2كن
منفتحا للروح القدس وإمسح له أن ينري كلمته لك .واإلانرة هي عمل الروح القدس .إمجع ّ
ً
الصالة.
أيضا لتعاليم الكتاب املقدَّس
طائعا ً
طائعا لألفكار واإلنطباعات اليت سيعيطك إَّيها الروح القدس ،وكن ً
 .3كن ً
الواضحة.
ِّ
الرب إمسه من خاللك إذ ِّّ
تكرس ذاتك له ومللكوته وتتمتَّع َّبحبَّته .وهو سيعمل فيك ومن خاللك.
.4
سيمجد ّ
ّ
ِّ
يتمم عمله اخلالَّق من خاللك إذ تتعاون معهَّ .
إن هذا هو اجلزء الذي يقوم به هو! وهو
إنّه اخلالق وهو ّ
ِّ
سيمجد ذاته من خاللك.
ّ
صالة :أيّها اآلب ،نصلِّّي أن يفيض الرب يسوع الذي هو الكرمة احلقيقية يف حياتنا ومن خاللنا جملد إمسك.
هبنا احلساسيَّة لسماع صوتك وطاعته .آمني!
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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