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السالم عليكم .السيد يسوع المسيح ينادينا أن نثبت فيه .مذا يقصد؟ هذه هي عظاتنا اليوم وهي من
إنجيل يوحنا ،االصحاح  ،15واالعداد العشرة االولين ،أي العدد األول الى العاشر .ومرحبا في
االستماع واليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح؛ يقول:
ِِ ِ
ص ٍن ُي ْنِت ُج ثَ َم اًر
ص ٍن ِف َّي َال ُي ْنِت ُج ثَ َم اًر َيْق َ
ط ُع ُه؛ َو ُك ُّل ُغ ْ
أََنا اْل َك ْرَمةُ اْل َحقيقَّيةُ َوأَبي ُه َو اْل َك َّر ُام؛ ُك ُّل ُغ ْ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
يك ْم.
اء ِب َسَب ِب اْل َكلِ َم ِة َّالِتي َخا َ
ط ْبتُ ُك ْم ِبهاَ .فا ْثُبتُوا ِف َّي َوأََنا ِف ُ
ُيَن ِّقيه ل ُي ْنت َج َم ِزيداً م َن الثَّ َمر .أ َْنتُ ُم َ
اآلن أ َْنقَي ُ
ِ
َك َما أ َّ
َن ُي ْنِت َج ثَ َم اًر ِإ ِّال ِإ َذا ثََب َت ِفي اْل َك ْرَم ِة َف َكذلِ َك أ َْنتُ ْم ِإ ِّال ِإ َذا ثََبتُّ ْم ِف َّي .أََنا اْل َك ْرَم ُة
ص َن َال َيْقد ُر أ ْ
َن اْل ُغ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
َوأ َْنتُ ُم األ ْ
اك ُي ْنت ُج ثَ َم اًر َكثي اًرَ .فِإَّن ُك ْم ِب َم ْع ِزٍل َعِّني َال تَْقد ُرو َن أ ْ
صُ
انَ .م ْن َي ْثُب ُت ف َّي َوأََنا فيه َف َذ َ
َغ َ
ط َرُح َخ ِ
ان اْل َج َّاف ُة
ص ِن َفَي ِج ُّ
َحٌد َال َي ْث ُب ُت ِف َّي ُي ْ
ف؛ ثُ َّم تُ ْج َم ُع األ ْ
صُ
تَْف َعُلوا َش ْيئاًِ .إ ْن َك َ
ان أ َ
ارجاً َكاْل ُغ ْ
َغ َ
لكن ِإن ثَبتُّم ِف َّي وثَبت َك ِ
ِق ِ
الن ِ
ط َرُح ِفي َّ
طلُ ُبوا َما تُ ِر ُيدو َن َي ُك ْن َل ُك ْم؛ ِب َه َذا
يك ْم َفا ْ
َوتُ ْ
المي ِف ُ
َ ََ
ار َفتَ ْحتَر ُ ؛ َو ْ ْ َ ْ
الم ِيذيِ .م ْثَلما أ ِ
يتَم َّجد أَِبي :أَن تُْنِتجوا ثَم اًر َكِثي اًر َفتَ ُكونوا حِّقاً تَ ِ
َحَب ْبتُ ُك ْم أََناَ ،فا ْثُبتُوا ِفي
ََ ُ
اآلب أ ْ
َحبَّني ُ
َ َ
ُ َ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص َايا أَِبي َوأَ ْثُب ُت ِفي َم َحبَِّت ِهُ .قْل ُت
ص َاي َ
اي تَ ْث ُبتُو َن في َم َحبَّتي َك َما َعمْل ُت أََنا ب َو َ
َم َحبَّتي .إ ْن َعمْلتُ ْم ب َو َ
يكم َفر ِحي وي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
ِ
ِ
امالً.
ََ
َل ُك ْم َه َذا لَي ُكو َن ف ُ ْ َ
َُ ْ
هذا كالم ربنا يسوع المسيح
بمن أنت مرتبط؟ في من وضعت حياتك؟ في من أنت ثابت وهل هو ضامن حياتك؟ السيد يسوع
يقول :ا ْث ُبتُوا ِف َّي .لمذا؟ النه هو الكرمة الحقيقية الذي يجعل االغصان الثابتة فيه تثمر .يقول أنه
ِ ِ
ص َر َو َغ َرَس َها في
هو الكرمة الحقيقية .بخصوص الكرمة .يقول الوحي أن هللا نقل َك ْرَم ًة م ْن م ْ
أرض طيبة .وكان يشير بالكرمة الى إسرائيل .لكن هذه الكرمة تدهورت وفسدت في حين كان هللا
ينتظر منها ثمار البر والعدلة والسالم والطهارة وقبل كل شيء :الطاعة لوصاياه .انحرفوا وصاروا
ِ
َشدو لِحِبيِبي أ ْ ِ
ان لِ َحِبيِبي َك ْرٌم
ُغنَي ًة َع ْن َك ْرِمهَ .ك َ
مثل كل األمم .جاء في كتاب النبي إشعياءَ :سأ ْ ُ َ
ِِ
ِ
عَلى َت ٍل خ ِ
ِ
ص ٍ
ض َل َك ْرَم ٍة َو َشي ََّد ِفي َو َس ِط ِه ُب ْرجاً
ِّ َ
ض ُه َوَنَّقاهُ م َن اْلح َج َارِة َو َغ َر َس فيه أَ ْف َ
يبَ ،ح َر َث أ َْر َ
َ
ِ
ظر أ ِ
ِ
ِ
ص ِرماً .ثمر رديء.
َوَنَق َر ِفي اْل َّ
ص َرةً .ثُ َّم ْانتَ َ َ ْ
َن ُي ْثم َر َل ُه عَنباً َفأ َْنتَ َج َل ُه ح ْ
ص ْخ ِر م ْع َ

ٍ
ور سلِيم ٍة َك ِ
ِ
ٍ ِ
امَل ٍة،
و أ
نقر أيضا في كتاب النبي إرميا قول الربَ :وأََنا َغ َرْستُك َك َك ْرَمة ُم ْختَ َارة َوم ْن ُب ُذ ٍ َ َ
َف َكيف تَحَّوْل ِت ِإَلى َكرم ٍة َف ِ
اس َد ٍة َغ ِر َيب ٍة؟ الكرمة المختارة أصبحت برية رديئة بدون ثمار جيدة .الرب
ْ َ َ
َْ
ص ٍن ِف َّي َال ُي ْنِت ُج
يسوع جاء هو وقال أنه هو الكرمة الحقيقية االن وال إسرائيل .ويقول أن ُك ُّل ُغ ْ
طعه؛ و ُك ُّل غص ٍن ينِتج ثَم اًر ين ِِّق ِ
يه لِ ُي ْنِت َج َم ِزيداً ِم َن الثَّ َمر .ما يمكن الشخص يقول أنه مؤمن
ُ ْ ُ ْ ُ َ َُ
ثَ َم اًر َيْق َ ُ ُ َ

ميتة .وال يمكن تسير مع المسيح وأنتم تنظر الى الوراء
بالمسيح وهو يعيش في عاداته القديمة ال ِّ
وما زال محبوس في الشهوات الجسدية .فهذه هي االغصان التي ال تثمر من الكرمة الحقيقية
ِ
ِ
َص ِل الكرمة.
النها ليست ثابتة فيه وال تأخد منها َد َسمها .فهم ليسوا شركاء في أ ْ

وأما االغصان التي تثمر فهي التي ثابتة في الكرمة .االغصان التي تخرج من الكرمة؛ وأما التي

ال تثمر فتـقطع حتى ال تأخذ من ماء الكرمة عبثا .فهم ال يثمرون النهم مثل الدينيين ،تشامخوا

اغلظوا وثبتوا في قسوة قلوبهم .يقطعون النهم غير أنقياء .أما للذين يثبتون في إيمانهم في يسوع
و ِّ
ِ
يك ْم .كلمة يسوع
اء ِب َسَب ِب اْل َكلِ َم ِة َّالِتي َخا َ
ط ْبتُ ُك ْم ِبهاَ .فا ْث ُبتُوا ِف َّي َوأََنا ِف ُ
فالرب يقول لهم :أ َْنتُ ُم َ
اآلن أ َْنقَي ُ
هي الحق الذي يطهر ويحرر وينزع الخوف والشك .كلمة يسوع هي روح وحياة التي تحيي وتقوي.

ال فرق بين كلمة هللا وكلمة المسيح؛ بين روح هللا وروح المسيح .هللا واحد في الكلمة والروح .هللا
يطهر ويسوع يطهر والروح القدس يطهر.

ِ
َك َما أ َّ
َن ُي ْنِت َج ثَ َم اًر ِإ ِّال ِإ َذا ثََب َت ِفي اْل َك ْرَم ِة َف َكذلِ َك أ َْنتُ ْم ِإ ِّال ِإ َذا ثََبتُّ ْم ِف َّي .أََنا اْل َك ْرَم ُة
ص َن َال َيْقد ُر أ ْ
َن اْل ُغ ْ
ان .عشر مرات يكرر الرب االمر :أثبتوا في .ويوضع نفسه مثاال لنا ويقولِ :ب َه َذا
َوأ َْنتُ ُم األ ْ
صُ
َغ َ
الم ِيذيِ .م ْثَلما أ ِ
يتَم َّجد أَِبي :أَن تُْنِتجوا ثَم اًر َكِثي اًر َفتَ ُكونوا حِّقاً تَ ِ
َحَب ْبتُ ُك ْم أََناَ ،فا ْثُبتُوا ِفي
ََ ُ
اآلب أ ْ
َحبَّني ُ
َ َ
ُ َ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص َايا أَِبي َوأَ ْثُب ُت ِفي َم َحبَِّت ِهُ .قْل ُت
ص َاي َ
اي تَ ْث ُبتُو َن في َم َحبَّتي َك َما َعمْل ُت أََنا ب َو َ
َم َحبَّتي .إ ْن َعمْلتُ ْم ب َو َ
يكم َفر ِحي وي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
ِ
ِ
امالً.
ََ
َل ُك ْم َه َذا لَي ُكو َن ف ُ ْ َ
َُ ْ
مخلصون .لكن الرب يسوع كشف لهم ولكل
اليهود اعتقدوا أنهم أمة مختارة ومهما حصل فهم ِّ

العالم أنه هو الكرمة الحقيقية والمخلص الواحد لكل من يؤمن بإسمه .هو الكرمة الحقيقية وكل

غصن فيه ال يـنتج ثمار يقطع ويرمى في النار؛ وهو يشير الى كل الذين ِّيدعون التقوى وااليمان
ولكن قلبهم مليان كراهية وم اررة .مهما كانوا .أما االغصان الذين يعطيهم هللا ليسوع فهو يثمرون

النهم يثبتون فيه الى االبد ويصيرون واحد معه .فهم المسيحيون فيهم إسم يسوع المسيح .ونحن

نثبت في إسمه دون إنكاره وال نستحي به .ونحيا به وبه نوجد ونتحرك .ونحن نمثل يسوع المسيح
صانه.
الكرمة الحقيقية الكريمة ونحن أ ْ
َغ َ
قال في مناسبات أخرى :أنتم نور العالم؛ أنتم ملح األرض .أنتم خرافي .االن يقول :أنتم
االغصان .روحه القدس فينا هو ينقينا ويطهرنا ويجعلنا نثمر لمجد االب .والثمر هو ثمر الروح
تعلمنا مشيئة هللا
الذي هو المحبة .ونحن نثبت في يسوع ومعناه الوفاء ليسوع والسماع لكلمته التي ِّ
اآلب وتفتح أذهاننا لقبول تعليم الرب الذي يقوي ويفرح ويعزي ويغدي ويعطي الشجاعة والمحبة

للرب ولإلخوة في االيمان مثلنا النهم الرب يحبهم ايضا .في االصحاح أربعطاس السابق نق أر قول
الرب يسوعِ :إن أ ِ
ظ كالَ ِمي وُي ِحب ُ ِ
ِ ِ ِ
ال .اََّل ِذي الَ ُي ِحبُِّني
َحٌد َي ْحَف ْ
صَن ُع َم ْن ِز ً
َحبَّني أ َ
ْ َ
ُّه أَبي َوإَِل ْيه َنأْتي َوع ْن َدهُ َن ْ
َ
ظ كالَ ِمي .واضح .والذي ال يسمع ليسوع المسيح فهو ال يحبه وهو ال يحفظ كالم هللا وهو
الَ َي ْحَف ُ
ال يثمر وهو الغصن الذي يقطع ويلقى في النار.

أنا الكرمة الحقيقية .سبع مرات في االنجيل نسمع يسوع يقول عن نفسه :أنا هو .أنا هو خبز
الحياة ،أنا هو نور العالم ،أنا هو الباب ،أنا هو الراعي الصالح ،أنا هو الطريق والحق والحياة ،أنا
ِ
هو القيامة والحياة ،أنا هو الكرمة الحقيقية .ويقولَ :ك َما أ َّ
َن ُي ْنِت َج ثَ َم اًر ِإ ِّال ِإ َذا
ص َن َال َيْقد ُر أ ْ
َن اْل ُغ ْ
ثََب َت ِفي اْل َك ْرَم ِة َف َكذلِ َك أ َْنتُ ْم ِإ ِّال ِإ َذا ثََبتُّ ْم ِف َّي .وهذا كالم واضح أيضا .أقوال يسوع وأفعاله تكشف لنا
عن هويته ورسالته :فهو الذي جاب لنا عطية هللا والعطية نفسه .أقوال الرب وأعماله تكشف عن

طبيعته الحقيقية؛ فهو كما يقول عن نفسه :الكرمة الحقيقية التي وضعنا هللا فيها .منه ننال الحياة
النمو .هو كما يقول .وال يقول عبثا.
والثمار .منه نأخذ النسغ للتغذية و ِّ
الرب يسوع هو الكائن الذي ال يتغير وهو هو ،أمس واليوم والغد .كل شيء يتغير وييبس .فإن
الحياة البشرية كالعشب ومجدها كله كزهر العشب والبد أن تفنى كما ييبس العشب ويسقط زهره؛
أما كلمة الرب فتبقى ثابتة إلى األبد وهي الكلمة التي وصلت بشارتها إلينا .المجد ليسوع .الرب
يعمل كما يقول وال يتغير في طبيعته وال يغير كالمه وفي إسمه المبارك ضمان والغلبة .في مكان
ونهم؛ َه ْل َي ْجتَُنو َن ِم َن َّ
آخر في الكتاب يقول الرب يسوعِ :م ْن ِثم ِ ِ
الش ْو ِك ِعَنباً أ َْو ِم َن
اره ْم تَ ْع ِرُف َ ُ ْ
َ
ٍ ِ ٍ
ِ ِ
الش َج َرةُ َّ ِ
َما َّ
صَن ُع أَ ْث َما اًر َرِدَّي ًة؛ ُك ُّل
صَن ُع أَ ْث َما اًر َجِِّي َدةً َوأ َّ
الردَّي ُة َفتَ ْ
اْل َح َسك تيناً؟ َه َك َذا ُك ُّل َش َج َرة َجِّي َدة تَ ْ
ٍ
الن ِ
ط ُع َوُتْلَقى ِفي َّ
ار.
صَن ُع ثَ َم اًر َجِِّيداً تُْق َ
َش َج َرة الَ تَ ْ

االنسان العاقل يقف وينظر لحياته وفي أي طريق يسير وفي من هو ثابت وهل ينال منه الحياة؟
خارج يسوع ال خالص وال معنى وال هدف للحياة .في هذا النص يسوع يكرر االمر للثبات فيه
عشر مرات لكي نأتي بثمار طيبة .يسوع ال يتغير وال يغر كالمه .إنه أمين في وعوده وحضوره
ِ
يح ُه َو ُه َو أ َْمساً َواْلَي ْوَم َوإَِلى األََب ِد .السماء واألرض تزالن ،ولكن كالم الرب
مع أحبائهَ .ي ُسوعُ اْل َمس ُ
ال يزول .نالحظ أن الرب يسوع يقول :اثبتوا في .يتكلم في صيغة الجمع .فهو يريد أن نثبت في
المحبة لبعضنا البعض كما نحبه .هكذا يقول في هذا االصحاح :وصيتي لكم هي هذه :أن يحب
بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم .ليس ألحد محبة أعظم من هذه :أن يبذل أحد حياته فدى أحبائه؛
وأنتم أحبائي إن عمل تم بما أوصيكم به .ال أسميكم عبيدا بعد ألن العبد ال يطلعه سيده على ما
يفعله .ولكني قد سميتكم أحباء ألني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي .ليس أنتم اخترتموني،
بل أنا اخترتكم وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ثم ار ويدوم ثمركم فيعطيكم اآلب كل ما تطلبونه باسمي.
ِ
ِ ِ
يم ِ
ونوا
انُ .ك ُ
فبهذا أوصيكم إذن :أن تحبوا بعضكم بعضا .مكتوب أيضا :ا ْس َه ُروا .ا ْث ُبتُوا في اإل َ
ِر َجاالً .تََقُّووا .وكل ما تعملونه ،فاعملوه في المحبة.
ليبين ضرورة االيمان به الن من غيره نحن بالحق
كرَر كلمة أثبتوا في هذا النص عشر مرات ِّ
ِّ
ويرد لنا الحياة من جديد من غير يسوع المسيح إبن هللا
فاشلون وساقطون .وال يوجد من يرحم ِّ

البر والطهارة والمحبة ونتمسك بإسمه المبارك
المتجسد .منه نستــقي ونشرب ونحيا ونثمر ثمار ِّ
مفتخرين برجائنا حتى النهاية .يسوع كان ثـابت في هللا أبيه دون ميل الى الخطية وال إشتهائها ولم

يتكيف مع هذا العالم ،بل غلب العالم .هكذا قال في هذا االنجيل ،االصحاح  :16قلت لكم هذا
ِّ
كله ليكون لكم سالم بـي .ستعانون الشدة في هذا العالم ،فتشجعوا .أنا غلبت العالم.
الرب يسوع قال أيضا لليهود ولكل الناس :إن ثبتم في كلمتي ،كنتم حقا تالميذي وتعرفون الحق
والحق يحرركم .فإن حرركم االبن تصيرون بالحق أح اررا .الثبات في يسوع يجعلنا بالتأكيد نثبت

باهلل الذي أرسله .هذا ممكن فقط إذا أعطيناه كل حياتنا ليكون يسوع هو األول واألخير في حياتنا.
كتب الرسول بولس شهادته لنا يقول :مع المسيح صلبت وفيما بعد ال أحيا أنا بل المسيح يحيا
في .أما الحياة التي أحياها اآلن في الجسد فإنما أحياها باإليمان في ابن هللا الذي أحبني وبذل
نفسه عني .بهذا يتمجد هللا اآلب فينا .بثباتنا في المسيح يسوع الحي وكل ما نعمله فنعمله باسم
يسوع ولمجد يسوع في حياتنا  .يحدث ما يحدث ،حياتنا هي في يد الرب وال شيء يقدر يفصلنا عن

محبة هللا التي لنا في المسيح .أ ِ
يع ُك َّل َشي ٍء ِفي اْل َم ِسي ِح َّال ِذي ُيَقِِّو ِينيُ .قْل ُت َل ُك ْم َه َذا لَِي ُكو َن
َستَط ُ
ْ
ْ
يكم َفر ِحي وي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
ِ
امالً .آمين.
ََ
ف ُْ َ
َُ ْ

