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 ملء الفرح
 بقلم أر. يس. سربول 

" ْ�رَثَ
َ
يِتَ بِثََمٍر أ

ْ
يِه يِلَأ يِت بِثََمٍر ُ�نَقِّ

ْ
يِت بِثََمٍر يَْ�ُِعُه، َوُ�ُّ َما يَأ

ْ
 . )١٥: ٢(يوحنا  "لُكُّ ُغْصٍن يِفَّ َال يَأ

مع الورود   خربةي  . ومع ذلك، دلا ة جدً ة بدائيَّ ومعرفيت البستانيَّ لكو� ال أشتغل يف الزراعة ليس دلي إبهام أخرض 
  ا . إذا كنت �تهدً قمن السا عند نقطة معينة    قطعها مت أنه بعد أن تبدأ األزهار يف االضمحالل، �ب  امية، وتعلَّ انل

ال امليتة من  تألُّ األتصبح  فس،  شج�ةيف تقليم اجلوانب  الوقتا  قً زهار أ�رث  ة  ة غ� بديهيَّ العمليَّ   تلكبدو  ت.  بمرور 
ة اتلقليم  ل�ن عمليَّ .  ا أو حىت تدم�ه  ا ر بهرضالاق  حل إ ب   قومسأ  شج�ةجزء من ال   أنه بقطع  فكنت أظنبالنسبة يل؛  

خاص يف راعية    ة مهمة �شلٍك . هذه العمليَّ باستمرارتؤ� ثمارها    علها �، ما  شج�ةة يف الالغذائيَّ   العنارصز ىلع  تر�ِّ 
 �سوع.   الرب  اليت استخدمها  ستعارةتظهر يف االالعنب، و� الكرمة اليت شجر  

ي لَكَّْمتُُ�ْم بِهِ �سوع: "  قال الرب  ِ
َّ

الَكَِم اذل
ْ
نِْقيَاُء لَِسبَِب ال

َ
ْ�تُُم اآلَن أ

َ
  ذه، واملؤمن�، وأوئلك خاطب تالمي  هنا ).  ٣آية  " (أ

نِْقيَاءُ "بالفعل قال إنهم معه.  ةيَّ خالصمعه و�نت هلم عالقة  رش�ةبالفعل � عوا تمتَّ اذلين 
َ
نَا ". ثم أضاف: "أ

َ
اُثْبُتُوا يِفَّ َوأ

 
َ
َكْرَمِة، َكذلَِك أ

ْ
يِتَ بِثََمٍر ِمْن َذاتِِه إِْن لَْم يَثْبُْت يِف ال

ْ
ْن يَأ

َ
ُغْصَن َال َ�ْقِدُر أ

ْ
نَّ ال

َ
يًْضا إِْن لَْم تَثْبُتُوا يِفَّ ِ�يُ�ْم. َكَما أ

َ
  آية " (ْ�تُْم أ

٤ .( 

عن     قد انقطعت�ف.  موت تو  تذبلمن شجرة أو شج�ة؟ بعد أن يتم قطعها،    تقليمها تم  اليت ي  انغصلأل ماذا �دث  
 . ف� اعجزة. ثمارامليتة لن تنتج أي  األغصان. ومن الواضح أن مثل هذه ا إمدادات حياته

  ، ضيفمُ ال إىل    ث حدَّ يلت  الشوايةإىل    يس القس   اجته، ء الكنيسةيف م�ل أحد أعضا   طعامال  ط� يف أحد األيام، أثناء  
احلضور  يأمل يف �شجيعه ىلع    يسقس. و�ن اليف الكنيسة  ةف عن حضور خدمات العبادة األسبوعيَّ توقَّ   اذلي اكن قد 

 ال أشعر  ، أجاب الرجل: "أنا مسييح، لك�ِّ احلضورفه عن  الرجل عن سبب توقُّ   يس قسمرة أخرى. وعندما سأل ال 
  رش�ة مع لاال أحتاج إىل  و  . يف طبيعيتستقل  أنا شخص مُ ف   .مفردي ب  اجيدً   ص�إىل الكنيسة. يمكن� أن أ  أن� حباجةٍ 

 . "مع الرب  مس��اآلخر�ن تلعز�ز 

ن أ. ومن دون  باللون األبيض ج  يتوهَّ الشواية اكن    فحمالرجل، الحظ أن    تفس�ات �ستمع إىل    يس قسو�ينما اكن ال
حديثه    تابع. ثم  �نخرعن األ  اج بعيدً توهِّ المُ   الفحمقطعة من  ك  وحرَّ   طاملالق  ، اتلقط �موعة منا شيئً   يسقس يقول ال 

ثم نظر إىل الرجل وقال: لفحم بيده العار�ة.  بعد بضع دقائق، وصل إىل الشواية واتلقط ا  ول�ن،.  عضو الكنيسة مع  
. ول�ن  ا جدً   ا أجرؤ ىلع ملس هذا الفحم ألنه اكن ساخنً "هل رأيت ما حدث هنا للتو؟ قبل بضع دقائق فقط، لم أ�ن  
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املساعدة يف ط� رشائح اللحم    . لم يعد بإماكنهاف عن االحرتاق وأصبح باردً الفحم، توقَّ   ايقد أن فصلته عن ببمجرَّ 
  رش�ة إىل    أنت حباجةٍ إىل كنيسة املسيح.    إىل جسد املسيح. أنت حباجةٍ   أنت حباجةٍ   .شواية. هذا ما سيحدث لكىلع ال

 عن اآلخر�ن.   بمعزلٍ للعيش  ونمدعو ونمستقلُّ  اع شعب اهللا. �ن لسنا أفرادً القد�س� وجتمُّ 

نتيجة    بردنا ا  . ول�ن إذا و�شطً   ا و�ًّ إن صحبة املؤمن� اآلخر�ن حتافظ ىلع إيماننا حي  ىلع حق.  يسالقس ذلك  اكن  
وهذا  ،  ةقوَّ احلقييق للصدر  ملاأنفسنا من    ا أبعدن  نإأ�رث    ف�م سنذبلآخر�ن،  مؤمن�  مع    االبتعاد عن اتلواصل

 املسيح نفسه؟   املصدر هو

ة.  يف املسيح، الكرمة احلقيقيَّ   ثبُتلم ن  نإ  ا ل روحيًّ بُ نذو  بال ثمرنكون  س  .هنا   إيلها �ُش�  هذه � انلقطة اليت اكن �سوع  
أردنا أن ن�ون ن  . إأو "املكوث"  "ابلقاء"  إىليم�ن ترمجتها    واليت.  meno  " هنا �اُثْبُتُوا "رتمجة  ة المُ اللكمة ايلونانيَّ إن  

 فيه. �ن حباجٍة للثباِت ، ال يمكننا ببساطة ز�ارة �سوع ب� احل� واآلخر.  ثمر�نم

رنا  ذكِّ ه اكن يُ أخرى. لكنَّ هذه مسألة  .  خالص املرء ن  ث هنا عن فقداد أن �سوع لم ي�ن يتحدَّ اسمحوا يل أن أؤ�ِّ 
  فإن ادلرس ذلا،  ة، وهو املسيح نفسه.  تنا الروحيَّ تنا وحيو�َّ ف عن االستفادة من مصدر قوَّ ، واتلوقُّ لتيهانل  عرضةبأننا  

يِتَ : "بقر�ههو ابلقاء  ه نلا معلِّ ن يُ أير�د اذلي  
ْ
ْن يَأ

َ
ُغْصَن َال َ�ْقِدُر أ

ْ
نَّ ال

َ
نَا ِ�يُ�ْم. َكَما أ

َ
بِثََمٍر ِمْن َذاتِِه إِْن لَْم  اُثْبُتُوا يِفَّ َوأ

يًْضا إِْن لَْم تَثْبُتُوا يِفَّ 
َ
ْ�تُْم أ

َ
َكْرَمِة، َكذلَِك أ

ْ
، أو  ثمر�نم  وأ،  فرح�كون  ، لك اجلهود اليت نبذهلا نل". ببساطةٍ يَثْبُْت يِف ال

  �تاج تنا اخلاصة.  قوَّ بالقيام بها  إذا حاونلا    بال جدوى   أ�شطة   د �رِّ   يف ملكوت اهللا �هل قيمة  تلحقيق أي يشء  
 ا. ، سنكون غ� مثمر�ن تمامً ةقوَّ املسيح، اذلي هو مصدر ال ب ارتباط قوي أنه بدون   إىل فهم وناملسيحيُّ 

 :�سوع قائًال  واصل

يِت بِثََمٍر  
ْ
نَا ِ�يِه هَذا يَأ

َ
ي يَثْبُُت يِفَّ َوأ ِ

َّ
ْغَصاُن. اذل

َ
ْ�تُُم األ

َ
َكْرَمُة َوأ

ْ
نَا ال

َ
نَُّ�ْم بُِدوِ� َال َ�ْقِدُروَن  أ

َ
َكِثٍ�، أل

ُغْصِن، َ�يَِجفُّ َوَ�َْمُعونَُه َو�َطْ 
ْ
َحٌد َال يَثْبُُت يِفَّ ُ�ْطَرُح َخارًِجا اَكل

َ
ْن َ�ْفَعلُوا َشيْئًا. إِْن اَكَن أ

َ
رَُحونَُه يِف  أ

ُق  ُد    .إِْن ثَبَتُّْم يِفَّ َوَ�بََت الَكَِ� ِ�يُ�ْم َ�ْطلُبُوَن َما تُِر�ُدوَن َ�يَُكوُن لَُ�مْ   .انلَّاِر، َ�يَْحرَتِ بِهَذا َ�تََمجَّ
تُوا بِثََمٍر َكِثٍ� َ�تَُكونُوَن تَالَِميِذي

ْ
ْن تَأ

َ
يِب: أ

َ
نَا. اُثْبُتُوا يِف َ�َبَّيِت   .أ

َ
ْحبَبْتُُ�ْم أ

َ
َحبَِّ� اآلُب َكذلَِك أ

َ
  . َكَما أ

�ْبُُت يِف َ�َبَّ 
َ
يِب َوأ

َ
نَا قَْد َحِفْظُت وََصايَا أ

َ
�ِّ أ

َ
ِتِه. لَكَّْمتُُ�ْم  إِْن َحِفْظتُْم وََصايَاَي تَثْبُتُوَن يِف َ�َبَّيِت، َكَما أ

 )١١-٥  اآلياتبِهَذا ِليَكْ يَثْبَُت فََريِح ِ�يُ�ْم َو�ُْ�َمَل فَرَُحُ�ْم". ( 

يَثْبَُت فََريِح ِ�يُ�ْم  : "انلص لم �رشح �سوع سبب تعليم اتلالميذ هذه األشياء إال يف اآلية األخ�ة من هذا   ِليَكْ 
 ". الحظ ثالثة أشياء يف هذا اتلعليم املهم. َو�ُْ�َمَل فَرَُحُ�مْ 
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: ث �سوع إىل تالميذه عن السالم، قائًال سابق، حتدَّ   ر�د �سوع أن يراه فينا هو فرحه. يف وقٍت أوًال، إن الفرح اذلي يُ 
نَا "َسالَمً 

َ
أ ْعِطيُ�ْم 

ُ
أ َعالَُم 

ْ
ال ْعِطيُ�ْم. لَيَْس َكَما ُ�ْعِطي 

ُ
أ تُْرُك لَُ�ْم. َسَالِ� 

َ
أ من أين يأيت سالم  ).  ٢٧:  ١٤(يوحنا  "  ا 

 فينا. اه ثابٌت ن يرمتاح نلا، و�ر�د أ هثل، فرح و�امل. هو سالمه إنه يف الواقع، ؛املسيح   من يأيت املسييح؟ 

ب� الفرح   حلاتلنا  ة�عرس  تالحتوُّ ، وليس ير�د أن ي�ون دلينا فرح دائمفهو فرحه فينا.  يبىق أن  �سوع ، ير�د ا ثانيً 
 . نثبت يف املسيحوابلؤس. إذا أردنا أن ن�ون فرح� باستمرار، علينا أن 

: "َو�ُْ�َمَل فَرَُحُ�ْم". أليس هذا ما اكمل�ون فرحنا  ي  عن الرغبة يف أنعربِّ ب� فرحه وفرحنا، و�ُ �سوع    م�ِّ يُ ،  ا ثاثلً 
  صه خصَّ نر�د لك الفرح اذلي  بل  ال نر�د القليل من الفرح.  والروح.    من ثمر  نصف متلئ  أًسا ال نر�د كنر�ده؟  

   فهويأيت من املسيح.  هذا الفرح    ءكمال وملاآلب لشعبه. إن  
ً

، باملسيح  ألننا مرتبطونو  ،ه نلا ي يعطيفرحه اذل  أوال
 . ، و�صبح اكمًال دادهذا الفرح اذلي يأيت منه ينمو، و�زفإن 

يف هذه  الفرح  ب  �شعرت  مهما اكنف تاح لشعب اهللا.  أىلع مستوى من الفرح المُ بعد    ي قارئ هلذا الالكم لم �ترب أ
 ة. يقيَّ الكرمة احلق منينمو الروح    ثمر نألينتظرنا   ءملكمال و هناك. تلناهلهناك املز�د من الفرح اللحظة، 

 

 St. Andrews(رو  دْ أنْ   �ِس القدِّ   كنيسةِ   اعةِ رُ   أحدَ   �، و�نَ ونِ جُ يِل   ماِت دَ خَ   ةِ ئَ هيْ   ُس سِّ ؤَ مُ   وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 .  �يلجونموقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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