
 ٢٥٠سـالة لرا
 

وعسقاَل يوعسر: : قاَل يوا وتأتوا بثمبِلتذه وأقمتكم رأنَا اختَرتكموا وتأتوا بثمبِلتذه وأقمتكم أنَا اختَرتكم  
 

(Arabic – Jesus said: I chose you and appointed you to go and bear fruit.) 
 

  رررتكم وأقمتكم ِلتذهبوا وتأتوا بثمرتكم وأقمتكم ِلتذهبوا وتأتوا بثمأنَا اختأنَا اخت: : قاَل يسوعقاَل يسوع :موضوعه حديثنَا اليوم.. ىأحباِئ
 

إنجيل ي وحنّوِمناح الخَاِمس عحشَا األصأرنَقر  الس دداِدالعسشَ عر  : 
 

  عطيكمعطيكم ي يىىكَكَلِِل  ....كمكمرر ثم ثمومومددر وير ويوا وتأتوا بثموا وتأتوا بثمببتذهتذه ِل ِلقمتكمقمتكمأأ و وا اخترتكما اخترتكمنَنَأأ   بْل بْلىىوِنوِن اخترتم اخترتمنتمنتمأأ  سسليلي: : هِِه لتالميِذ لتالميِذوعوعسس ي يقاَلقاَل "
اآلبكّل كّلاآلب م م ا طلبتما طلبتمباس ١." ىىمِِم باس 

 

 اِتاد عنعحدثِنى  .اه وصب طفولتِه زمن البالِدلكى ِت ِفاشَ وع.سيح المدي السدِل وثُي حأشَنَ ديقٌصِلى  
. ارهاِضا وحاضيه مِهة بتاريخ بالِدة كبيراير د له إذ أن.ديثاً وح قديماًمِه وتقاليِدهمعيشِتم اليِب وأساكنَاس هالنّ
. ومع الكرر بزونهتم القديم كانوا ي الزمنىم ِفهإنّ: ى ِل قاَل.را تطوم ورا تغيا ومه تقاليِدن ِمىا بِقمى عدثِنحو
  حينهتم يان كَوعس ي الرب أنعلماجيل نَا لألنَنَاسِتدرِمن  و.ةم كرِهخِلد مدنْ ِعهاجه توتْانَكَ ٍتي ب كّل أنِةجردِل
يضِلو ِهتالميِذ ِل األمثاَلربلجتلتفُّتْانَى كَوع الِتم ح ولهأن ِم تكون ناِق وع حاِتيهمالي ووِمِةمي ما يقعأنظارِهتَ تح م 

 انباً جُلال تمِث الحِةة بطبيعرمالكَ تْنَا كَلقد .عيِهاِم على سلقيِهى يثل الِذلم ِمن اودقصى المعنَ المب ليقر.مو يكّل
 اص أقرونعصنَعناقيِدها ي نوِممير  والتخْاِبرلشَ ِلصيرها لألكل وعهرثمستِظلون بِظلها وهم يف. هماِتي حن ِمبيراًكَ

ِغ ِهوهِذ .بيبالزشَذاء اِف نَهىخَع ةاصب عانِتد اِءهنتاج اإم وِس موملكر.  وكَانباباله يكل تزكَينه رمة ذه٢.ةبي 
 

 قاَلولقد الر بي سوعع أنَ:ِهنفِس ن ا هوالب قاَلو .اب:  وأنَا هاِعالروقاَل. حاِلى الص:  وأنَا هالقية ام
والحوقاَل.اةي :  والطريقُأنَا هقُّ والحوالح وقاَل. اةي :والخُ أنَا هبزالح ِمزَلى نَ الِذى نالس وقاَل .اءم : وأنَا هنور 
المالع.وباألص اِماح الخَحشَس عِمر ننَأ: ِهتالميِذِل ا قاَلوحنّ إنجيل يا الكرمامىبأة وة الحقيقيغُكلُّ . الكر ِفن صال ى 
ىأِتيبثم ر ينزعوكلُّ .هم ىأِتا يبثم نقيِهر يىأِت ليأر  بثموأنْ. كثرهى حكَ بشأن الديثهروالكَِةم واألغْ.امر انص 

 ازَل تنَِهأجِل ن ِمىالِذ. ىم األسِفداله تحقيق ِلمه وأقاممه اختار الذين.ِه تالميِذام أما الطريقُ بهار أنَاٍتم بكِلارمِثوال
ابذاً آِخ اِهللانص ةَورع ٍدبِفراًاِئ ص قاَل .اس النِّهى شبالر بي سِهتالميِذ ِلوع: ليليسأأ  سنتمنتماخترتم نَنَأأ   بْل بْلىىوِنوِن اخترتما اخترتكما اخترتكم  
 ٣.ىىمِِم باس باسا طلبتما طلبتم م م كّل كّل اآلب اآلبعطيكمعطيكم ي يىىكَكَلِِل  ..كمكمرر ثم ثمومومددر وير ويوا وتأتوا بثموا وتأتوا بثمببتذهتذه ِل ِلقمتكمقمتكمأأوو
 

 :ثالثةى ا ِفهة نوجزاميان سع مصستخِل نَِه لتالميِذسيح المدي السا قالهيمل فموبالتأ
 

ا هاِنص فبأغْ.بة الحم ِقوا ه لههب إن ح.... على قلبِه على قلبِهةِِةزيززيز الع العةِِةممرر على الكَ على الكَيصيصرر الح الحامامرر الكَ الكَوو ه هاآلباآلب: : أوالًأوالً 
ثِمالمِةريتم جداآلب ويتع ظم.قاَل فلقد الر بي سوع :"بهذا يبهذا يتمتمججدأأ  ىىببأأ  دننتأتوا بثم تأتوا بثم ر كثير فتكونونىى تالميِذ تالميِذر كثير فتكونون". 
  :أمرين على اوىمالس ب اآلرصح يِه لوفرِتار وتحقيقاًان اإلثممضوِل
 

))١١ ( (يينزنزععاآلب اآلب الس الس مماوىغُغُالال  اوىصصنال الىى الِذ الِذن ي أِتأِت يى بثمررى بثم....فم ة غُا قيمن يتغَصذى بعارِةصالكر ِةمد ونَاإلتي ؟ران بثم .
إنع صالكَةَار رِةموع طاءها ال يجوزأن ي ضيعه بف .اءالعصة ِمارناألغْقِّ ح ان الِتصٍطى تعى ثمرا ِفهِهاِنى أو. 

. اهزِع بنَامر الكَ يقومِةمرالكَى ا ِفهاِتم ثبدع ِلِةرثِم المري غَلكا ِت أم.ِةمِراق الكَمى أعا ِفهاِن كي بكلِّ وقالباًالثابتة قلباً
ِمن نزِعِه حتى  بدال ف. ر؟ى بثمأِت وال يِةمر على الكَوٍبسحن مص غُن ِماوىمالس  على اآلِبودع يٍدج مأى هألنّ

  ٤. األبديِةارى النّ ِفِهِحطريأِتى الميعاد ِل
                                                

                            لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                              ١٦: ١٥ إنجيل يوحنا ١
  ٢:٥شيد األنشاد سفر ن ٢
       ١: ١٥إنجيل يوحنا  ٣
  ٤٦ &  ٤١: ٢٥يل متى إنج ٤
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))٢٢((    ييححرصرصاآلب اآلب الس الس مماوىعل علاوى ى تنقياألغْ األغْةِِةى تنقي صغُفكلُّ ....انانص ن صىأِتيبثم نقيِهر يأِت ليىأر  بثمكثر .الغُإن صنثِم المر 
عالكَ على قلِبزيز امر .شَفأى تشٍُةائب وبهُلِط تعإثم ارذِل ِلهكنقيِه ي .فهولي ِلس لتنقيِة ِل بْلارجاًح خَلطرستِم المِةر 
اِئالدةم.الكَ إن ارن مِة كلِّ غُصبتنقي بقلبِه.يقوم بال تِلئم الممحال وِةباننَح.ال ِهِد وبيوِحِه قيقِةرديع وبرحتى. الو 
يتحسنثم رهويتض غُوكلُّ. فُاع صثِمن مِلشتاقُر ي مل الكَعرام األعِلظم كَ. والتطهيرِةلتنقي ىأِت يىبثم ر أوفر. إن 
داوالنّد ِفبى ى مزالتاِسورِهم ع والثالثينب عىىاختبرِناختبرِن":  يقوُلائِة الِمدي ا اُهللاا اُهللا ي..واع ىى امتحنِّ امتحنِّ..ىى قلب قلبرفْرفْ واعواع رفْرفْ واع  

 ١."اًاًديديببأأ   طريقاً طريقاًىىنِِندِِد واه واهلٌٌلاِطاِط ب ب طريقٌ طريقٌىى ف فانان كَ كَننإإ  وانظروانظر. . ىىارارافكَافكَ
 

ا نهِضحتت. اًقوي وأ اًعيف ض سواء كَان الغُصنانص األغُْلِمى تح الِت....ةةة الحقيقية الحقيقيممرر الكَ الكَوو ه هنناالباالب: : ثانياًثانياً 
ميعاًج.وتم دِةها بالتغذيِة الالزمقاِد لتكون رارة على اإلثم .ولقدقص دالر بي سوعأن ي وجهتالميذه ور  إلى أم
أسٍةاسيشَ حين بهنفس بالكَه رو ِةمان تالميذه١١((. باألغْص((  النقاوبكَالِمِه بكَالِمِهةةالنقاو ....قاَل فلقد له غُ غُكلُّكلُّ": م صن فن فصىىال ي ىىأِتأِت ال يبثم ر ر  بثم
يينزنزععهوكلُّوكلُّ  ..هم م ا يىىأِتأِتا يبثم بثم ر ينقيِهنقيِهر يلي أِتأِت ليىىبثم أأر ر  بثمكثرأأ  ..كثرنتمنتماآلن أأ   اآلننقينقياءِل ِلاء سسبىىالم الِذالم الِذ الكَ الكَبِِببكلمتكم الال  ))٢٢(( ." بِه بِه كلمتكمثبى ى  ِف ِفاتُاتُثب

المسيحسيحالم.. . .قاَلفلقد له اثبتوا فاثبتوا ف ": مىنَنَأأ و وىا فيكمذاِتِه )٣( ."ا فيكم ِمن ثِمرال ي نذاِتِهالغُص ِمن ثِمرال ي نكَكَ"".. .. الغُصمأأا ا منالغُ الغُن صصنال يقِد ال يقِدن رأأ  رنني ىىأِتأِت ي  
بثمر ِمر ِمبثمنإإ  هِِه ذاِت ذاِتنننلم لم ي ي ثبالكَ الكَىى ِف ِفتْتْثب ررمكذِل كذِل..ةِِةم كأأ  كنتمأأ  نتميإإ  ضاًضاًيننلم لم تثب توا فتوا ف تثبىى"".ُئِطخْ يم ني أنّظن قاِده رعلى أن أِت يى 
ر اعِتبثمعلى اداًم مجوهاِتِهدعيداً بع ن اناإليمبم ِما علهريرِهِهالِصح لخَسي الموتب ِهِصخْى شَ ِفاِت والثب . نالغُص إن

     ٢.اتهارص عرى فيِهِه ِفى الكَرمِة تساِتبثبولكنّه . ليس قاِدراً على تكوين عنَاِصر الِغذاء الالزم لتكوين الثمار
 

 ))٤٤((  ععددممالثب ى الكَى الكَ ِف ِفاِتاِت الثبررمةِِةمي ي جالغُ الغُعُلعُلج صصنا قاَل.... عقيماً عقيماًن لربي سىىالِذالِذ": وعي ي ثبِف ِفتُتُثب ىا فيِها فيِهنَنَأأ و وى..هذا ي ىىأِتأِت هذا ي  
بثمألأل  ..يريرر كثر كثبثمنكمنكمبد ال تقِد ال تقِدىىوِنوِن بد ررونأأ  وننتفعلوا شَ تفعلوا شَن يئاًئاًي" .لقداختب التالميذ ذِلر ى ِخ ِفكمِتدوشَ.هم وا بِههدوس ى  ِفجلوه
فارأسالع ِدهِمديِد الج الكتاِبن الم ٥٥(( .سقد((  إنإنلم ثِمثِم ن ن لمررفلس نَنَ فلسا تالميذ حقيقيا تالميذ حقيقيينين....  لقد وعسي بقاَل الر :"بهذا يتمبهذا يتمججدد  
 ِللرب يسوع ا تالميذ حقيقيين فلسنَر نثِم لم وإن. اَهللادجار نمباإلثمإنّنَا  ."ىى تالميِذ تالميِذر كثير فتكونونر كثير فتكونون تأتوا بثم تأتوا بثمننأأ  ىىببأأ

 .نثبتْ فيِه فلن نثِمر  لمإن.  تالميذها حقاً كنّ إناسا النّرفنَعا يارنَم ِثنفِم. وداًه شُ له نكون أنستطيعوال نَ .المسيح
لة اِطوبمجهذولةااتنَودبألنّ الم ها ستصنَبح ة ِمابعالذاتن  .وما يصدِمر الذاِتن ال ي ماَهللاجد .  
 

 ))٦٦((  ثالثيثالثية الثبِف ِفاِتاِتة الثب ى الرى الربنَ....هِِه فاعليِت فاعليِت وقوِة وقوِةب حنتُ نثب١١[[:  فيه[[  بثباِتاِتبثبكلم اا فينَ فينَهِِهتِِت كلم.... لقد وعسي بإإ" :قاَل الرنن  
ثبتمِف ِفثبتم ىىى كالِم كالِم وثبتَ وثبتَىفيكم فيكم تطلب تطلب ونونم م ا تريدا تريدونونفيكون فيكون لكم ٢[ ." لكم[ بثبا ِفا ِفنَنَاِتاِتبثبى مى محبهِِهتِِتحب.... لقد  وعسي بلتالميذهقاَل الر: 
"أا كمىبِنحكذِل اآلب أ كحبانَأ بتكم.ىتوا ِف اثبم حنَنَ  ]]٣٣[[ ."ىِتبثبفِظفِظ بِح بِح فيِه فيِهتُتُثبو و صصاياياهاه.... لقد وعسي بإإ": قاَل الرنن  
حفِِفحظتمظتموص وص ايااايىىتثب تثب تونىى ِف ِفتونم م ححبكَكَ  ىىتِِتبمنَنَأأ  ىىنِّنِّأأا ا ما قدا قدح ظتُظتُفِِف حوص وص ايأأ و وىىببأأا ا ايثبىى ِف ِفتُتُثبم م ححب٧٧(( ."هِِهتِِتب((  الرالرببي ي سسوعااثالنَثالنَ ِم ِموع....  
  ا بكما بكمنَنَأأ  تُتُععنَنَا صا صمم حتى كَ حتى كَثاالًثاالً ِم ِمطيتكمطيتكمععأأ  ىىنِّنِّألأل ":اوحنّ إنجيل ين ِمرشَ عِثاح الثاِلح باألصالرب يسوع قاَل دفلق
   ٣."هِِهاِتاِتطوطووا خَوا خَعع تتب تتبىىكَكَ ِل ِلثاالًثاالًا ِما ِم لنَ لنَتاركاّتاركاّ" : األولىِهالِتى رس ِفوُلس الرطرس ب وقاَل."ضاًضاًييأأ  نتمنتمأأ  ونونععنَنَصصتَتَ
 

 انوكَ. رأتوا بثموا ويذهب ليمه وأقامرشَ عى اإلثنَتالميذهالرب يسوع   اختار لقد....انانعع نو نوانانصصاألغْاألغْ: : ثاًثاًلِِلثاثا 
يوذا اإلهسخروِطيىم حِضوباًس ماألغْن نّولِك. انصهلم ي ى الكَ ِفتْثبروِل.ِةم عدِهاِتم ثبلم أِت يو ر بثمارارجاً خَص 
عباِقن ى األغصان وبعيداً عنم صدر العصِةار غذيِة الم ِمِه وكأمثاِل.فّوج األغْن ان الِتصى لمولم تثمرتْ تثب . 

وي ونعمجيسطرحون ى النِّف ميعاًجار األبِةدي .ِف ى التالميذ فثبتواا باِقأمى المتَسيح وثبالم فيهمسيح .وا إلى  وذهب
العالم أجمعوأتو و .را بثمداممهريلنَ حتى ج ثماِضا الحر وسيجىِءبقى حتى مالر ٤.ى الثاِنب   
 

ى وتِنعدوى  ِلاركك الختيشكرأ..أبانَا السماوى: أدعوك أِخى ِلترفع قلبك مشتِركاً مِعى ِفى ِتلك الصالِة 
ألحيا لكوبك وأقمتِن. وفيك ى معم نتَ أقمألذه وآِتب ِل رى بثممِدجِم اسكالقد ملكوِتاِدوس والمتد الِتى  .كص أرفع

ارالب وعم يسِفى اس.ابِتكواِثقاً ِمن استج  . ِدكعستِنداً على وقلتَم نا مي :يقبْل إلى نخَارجاًم هال أخْرج  . 
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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  ٢٤ – ٢٣: ١٣٩سفر المزامير   ١
 ٤ - ٣: ١٥إنجيل يوحنا   ٢
  ١١ -٥: ١٥إنجيل يوحنا  ٣
  ١٥ – ١١: ٢٠سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ٤


