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 يحمُل ثَمراً كثيراً ودائماً التلميذُ
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 كيـف : عن ستَّة أسئلة جوهرية في الحيـاة أال وهـي لإلجابة ة دروس ستَّ لقد خَصصنا
 ؟ قضي أبديتي أين سأ لماذا أعيش في هذا العالم؟ من أنا؟ ؟ جِْئتُ أنا من أين كلمة اهللا؟ أتجاوب مع

 مثْمراً؟ مؤمناً صبِح كيف ُأ

 كيفَ أتجـاوب مـع : ي أال وه األولى الخمسة األسئلة عنِ ة السابق الدروس وقَد أجبنا في
 أين سأقضـي " و " ؟ لماذا أنا موجود في هذا العالَمِ " و ن أنا؟ م و من أين جِْئتُ أنا؟ و كلمة اِهللا؟
 : في الحياة أال وهـو سادس اليوم، فسوفَ نُجيب عنِ السؤاِل الجوهري ال درس أما في " أبـديتي؟

 " كَيفَ ُأصبِح مؤمناً مثمراً؟ "

 طريقة الخطوات الخمـس " تخدامِ باس إلجابة عن هذا السؤاِل واآلن، تَعاَل بِنا نَبحثُ عنِ ا
 : السابقة لدروس ا التي تَعلَّمناها في " لدراسة الكتاب المقدس

 التي سنقرأها معاً اليوم هـي اآليات و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 : على ِلسان السيد المسيح نَقرُأ معاً . ١٧ - ١ : ١٥ إنجيل يوحنَّا

 كُلُّ غُصنٍ في الَ يْأتي بِثَمرٍ ينْزِعه، وكُلُّ . رمةُ الْحقيقيةُ وَأبِي الْكَرام َأنَا الْكَ "
رٍ َأكْثَربِثَم يْأتِلي نَقِّيهرٍ يي بِثَمْأتا يي . مبِ الْكَالَمِ الَّذبِلس اءيَأنْق اآلن َأنْـتُم 

بِه تُكُمكَلَّم . تُوا فاُثْب يكُمَأنَا فو ي . نرٍ مبِثَم يْأتي َأن رقْدالَ ي نالْغُص ا َأنكَم 
يتُوا فتَثْب لَم ا ِإنضَأي َأنْتُم كَذِلك ،ةمي الْكَرتْ فثْبي لَم ِإن هةُ . ذَاتمَأنَا الْكَر 

اناَألغْص َأنْتُمو . َأنَا فو يتُ فثْبي يي الَ الَّذونبِد يرٍ، َألنَّكُمرٍ كَثي بِثَمْأتهذَا ي يه 
 ِإن كَان َأحد الَ يثْبتُ في يطْرح خَارِجا كَالْغُصنِ، . تَقْدرون َأن تَفْعلُوا شَيًئا

ثَبتَ كَالَمي ِإن ثَبتُّم في و . فَيجِفُّ ويجمعونَه ويطْرحونَه في النَّارِ، فَيحتَرِقُ



لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمَأبِي . ف دجتَميرٍ : بِهذَا يرٍ كَثتَْأتُوا بِثَم َأن 
 ِإن . اُثْبتُوا في محبتي . كَما َأحبني اآلب كَذِلك َأحببتُكُم َأنَا . فَتَكُونُون تَالَميذي

ايصو ظْتُمفتُ حَأثْبا َأبِي وايصظْتُ وفح ا َأنِّي َأنَا قَدي، كَمتبحي مف تُونتَثْب اي 
هتبحي مف . كُمحَل فَركْميو يكُمي فحتَ فَرثْبي بِهذَا ِلكَي تُكُمكَلَّم . يه ههذ 

 : لَيس َألحد حب َأعظَم من هذَا . كُم وصيتي َأن تُحبوا بعضكُم بعضا كَما َأحببتُ
اِئهبِل َأحَألج هنَفْس دَأح عضي َأن . بِه يكُما ُأوصم لْتُمفَع اِئي ِإنبَأح الَ . َأنْتُم 

نِّي قَدلك ،هديُل سمعا يم لَمعالَ ي دبالْع ا، َألنبِيدع يكُممُأس ودَأع اءبَأح تُكُميمس 
 لَيس َأنْتُم اخْتَرتُموني بْل َأنَا اخْتَرتُكُم، . َألنِّي َأعلَمتُكُم بِكُلِّ ما سمعتُه من َأبِي

 م وَأقَمتُكُم ِلتَذْهبوا وتَْأتُوا بِثَمرٍ، ويدوم ثَمركُم، ِلكَي يعطيكُم اآلب كُلَّ ما طَلَبتُ
 . " بِهذَا ُأوصيكُم حتَّى تُحبوا بعضكُم بعضا . بِاسمي

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها على اكتشاف الحقِّ الذي ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 التي الخامسة اآلية في معلَن ي لَمس عقلي وقلبي الذ قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 في . " ا الَّذي يثْبتُ في وَأنَا فيه هذَا يْأتي بِثَمرٍ كَثيرٍ، َألنَّكُم بِدوني الَ تَقْدرون َأن تَفْعلُوا شَيًئ : " تقول

 أستطيع أن أفعل ذلك إالَّ من لكني ال . هللا كثيرٍ ثمرٍ يأتي ب أكون شخصاً أريد أن ضوء هذه اآلية،
 . في ثَبات المسيح في المسيح و خالل ثَباتي

 بِهذَا : " التي تقول الثامنة اآلية في معلَن بالنسبة لي م هِ الحقّ الم " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
 . اهللا في حياتي ُأمجد فأنا أريد أن ذلك، ل . " َأن تَْأتُوا بِثَمرٍ كَثيرٍ فَتَكُونُون تَالَميذي : يتَمجد َأبِي

والطريقة التي يمكنني أن د اهللا مُأمج ن الطريقة التي يمكنني و . أحمل ثمراً كثيراً خاللها هي أن 
م ن أحمل ثَ خاللها أن م تَ راً كثيراً هي أنأثب تَ في المسيح وأنثبي المسيح يوأنا أرى . ف أن 
. يمجد اهللا هو أن المسيحي للمؤمنِ ف د ى ه م س َأ



 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

 : اآليات

 إن ؟ كمؤمنين مسيحيين ه ج ت الذي ينبغي علينا أن نُنْ " الثَّمر " ما هي طبيعة : األول ل السؤا
 أن رى ، نَ ٦ : ١ كولوسي رسالة فمثالً، في . انٍ مختلفة ع م ُل م ح في الكتاب المقدس تَ " ثَمر " كلمة

 إنجيل وفي . المسيح وع يس جدد ب ال ن ي ؤمن يشير إلى الم باإلنجيل يأتي به الكارِزون الثَّمر الذي
 نَرى ٢٣ - ٢٢ : ٥ غالطية رسالة وفي . تالميذ يشير إلى ال " الثَّمر الدائم " نرى أن ١٦ : ١٥ يوحنَّا

وح " أنر الرة لدى " ثَمشخصي ر كصفاتظْهالمؤمن ي . د المسيح وهكذا، فإنالثَّمر الذي يتوقع السي 
م د م أوالً، : هو يأتوا به المؤمنين أن ندرٍ ل ( ؤمنون جمؤمنون ثانياً، ؛ ) باإلنجيل لكرازة كَثَم 

 في القُدس الروح ِلعمِل ثَمرٍ كَ ( سوِية شخصية مسيحية ثالثاً، ؛ ) المسيحية لتلمذة ل ثَمرٍ كَ ( ناضجون
 ). المؤمنين

 ثْبتُوا في اُ : " الرابعة نقرأ في اآلية ثمر؟ يأتون ب هم األشخاص الذين من : ني السؤال الثا
يكُمَأنَا فَأ . و َأنْتُم كَذِلك ،ةمي الْكَرتْ فثْبي لَم ِإن هذَات نرٍ مبِثَم يْأتي َأن رقْدالَ ي نالْغُص ا َأنا كَمضي 

يتُوا فتَثْب لَم ِإن " . م األشخاص الذين ثمرٍ يأتون ب األشخاص الذين وهكذا، فإنقبلو هن ي اً سوع يبر 
 وألن المسيح ثابتٌ فيهم أيضاً، فإنه يعطيهم . كل يوم يطيعونه و ومخَلِّصاً لحياتهم، ويثْبتون فيه،

 . صبراً، وقُدرةً على االحتمال، وحياةً مثْمرةً

 األشخاص الذين ال ينتجون ثمراً ثمر؟ يأتون ب هم األشخاص الذين ال من : الثالث السؤال
 المسيح معرفةً سطحيةً دون أن يقبلوه في قلوبهم، ودون أن يسمحوا سوع ي عرفوا أولئك الذين هم

 بعبارة ُأخرى، إنهم األشخاص الذين يظهرون من الخارج مؤمنين . له بتَغييرهم من الداخل
 بولُس عن هذه الفئة سول وقد عبر الر . مسيحيين، لكن روح اهللا ال يسكُن في قلوبهم وحياتهم

 ". لَهم صورةُ التَّقْوى، ولكنَّهم منْكرون قُوتَها : " ٥ : ٣ رسالته الثانية إلى تيموثاوس في ه ل و ق ب

 آليتين فبحسب ا ! ال يا صديقي ؟ هل يأتي جميع المؤمنين بنفس كمية الثَّمر : رابع السؤال ال
 ، فإن اهللا السادسة عشرة وبحسب اآلية . كثير ثمرٍ نأتي ب أن منَّا فإن اهللا يريد ، الثامنة و الخامسة

إنجيل األصحاح الثالث عشَر من في الوارد مثَل الزارع وبحسب . دائم ثمرٍ يريدنا أن نأتي ب



 اً، والبعض فَ ع ض يأتون بستِّين ف، والبعض اآلخر ع يأتون بمئة ض بعض المؤمنين فإن متَّى،
 فقد غيرهم ن أكثر م ثمرٍ يأتون ب أن بعض المؤمنين أما السبب في . اً فَ ع ض ن بثالثين يأتو اآلخر
جِعرأنهم أكثر ، أوالً : األسباب التالية أحد إلى ي واجتهاداً، وشجاعةً، وتواضعاً ص ،براً، ووالء ، 

 أنهم ، ثالثاً . ازة والتلمذة غيرهم في الكر ر من ب أك أنهم يبذلون جهداً ، ثانياً . مع كلمة اهللا وتجاوباً
نِ اآلخرين يتمتَّعون بشخصياتمانٍ رابعاً . أو مواهب تَختلف ععيشون في مكانٍ أو زأنهم ي ، 
 لذلك، إذا . لَكن يجب علينا أن نَعرف أن اهللا ال يطاِلبنا بما هو فوق طاقَتنا . مختلف عنِ اآلخرين

قْ أنعلى الكثير كُنْتَ أميناً في القليل، فَث كقيماهللا سي . 

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ : " السابعة نقرأ في اآلية ما معنى الثَّبات في المسيح؟ : خامس السؤال ال
لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمي فوهذا . " كَالَم رينا أنرتبط بثبات كالم نا ثباتَ يه في المسيح م 

 اُثْبتُوا في . كَما َأحبني اآلب كَذِلك َأحببتُكُم َأنَا : " التاسعة والعاشرة قرأ في اآليتين كما ن . نا في
 ِإن حفظْتُم وصاياي تَثْبتُون في محبتي، كَما َأنِّي َأنَا قَد حفظْتُ وصايا َأبِي وَأثْبتُ في . محبتي
هتبحرينا وهذا . " مثباتَ أ ي رتبط أيضاً ب نا ند المسيح . ه لكالم طاعتنا في المسيح مالسي هو فرغم أن 

 سعى نَ تجاوب معه، وأن نَ أن ينا ينبغي عل ه ، إالَّ أن نا وإظهار محبته ل إلينا حدث ت ال المبادر دوماً في
 اهللا ب يح المؤمن أن يجب على بعبارة ُأخرى، . وإطاعة كالمه به نا على عالقت دائماً إلى الحفاظ

م ن كل قلبه، وم ن كل ف كره، وم كل قُ ن ون . يوصيه به يفعل كل ما درته، وأنبحا الذين ال يأم 
 . في النار التي ستُقْطَع وتُطْرح ة الجاف اهللا وال يصغون لكالمه، فسوف يصبِحون مثل األغصان

 يقول السيد المسيح في السيد المسيح في المؤمن؟ الم كَ الذي يفعله ما : دس السؤال السا
 والمقصود بذلك هو أن الذي يؤمن ". َأنْتُم اآلن َأنْقياء ِلسببِ الْكَالَمِ الَّذي كَلَّمتُكُم بِه : " الثالثة آلية ا
 فإن المؤمن بعة، بحسب ما ورد في اآلية السا و . نَظَرِ اهللا يصبح باراً ونقياً في رسالة اإلنجيل ب
سؤوٌل م ع نِ في اهللا كلمة قُبول نماح لها بالتأثير قلبه وحياته، وعفي أفكاره، ودوافعه، الس 

 أالَّ يكتفي بسماع كلمة اهللا المؤمن لهذا، يجب على . ومواقفه، ومشاعره، وكالمه، وسلوكه
 وأن حياته أن تؤثِّر في كلمة اهللا وقراءتها ودراستها، وحفظها؛ بل يجب عليه أيضاً أن يسمح ل

 . تُغَيره

 ِإن ثَبتُّم في : " السابعة نقرأ في اآلية ما هي العالقة بين الصالة وكلمة اهللا؟ : سابع السؤال ال
لَكُم كُونفَي ونا تُرِيدم ونتَطْلُب يكُمي فتَ كَالَمثَبل . " و هذا، حين ي س م ح لكالم ا المؤمن يسوع لرب أن



 ن نَعرف كيف نُصلِّي وكيف نَطلب فحي . ه فعالة واتُ لَ فسوف تُصبح ص يغَيره، أن فيه و يؤثِّر
 . نا لصلوات نَختبر استجابته سوف لحياتنا، األشياء التي تتوافق مع مشيئة اهللا

 السادسة ية في اآل نقرأ ؟ الحياة المثْمرة ما هي العالقة بين الصالة و : من ا ث السؤال ال
 إذاً، . " م لَيس َأنْتُم اخْتَرتُموني بْل َأنَا اخْتَرتُكُم، وَأقَمتُكُم ِلتَذْهبوا وتَْأتُوا بِثَمرٍ، ويدوم ثَمركُ : " عشرة

 استجابةً حصل على الثَّمر سوف ي ف ، ويطْلُب من اِهللا أن يجعلَه مثْمراً الحقيقي المؤمن حين يصلِّي
 علينا أن نُدرك أننا ال نستطيع القيام بذلك إالَّ جب ، في بثمرٍ نأتي يسوع لكي وحين يرسلُنا . لصالته

م خالل قُ ن و ه ت كْ وح م ته وم ح ته ب . عطينا فْ وهذا هو ما يدفعنا إلى رع صلواتنا إلى اهللا لكي ي 
 ساعدة المؤمنين الجدد على أن اآلخرين، ولم إلى الالزمة لتوصيل رسالة الخالص الشجاعة

 لِّي ونعمل ألجل الثَّمر الدائم، نُص حين يسوع أننا نا الرب د ع وقد و . يصبحوا مثْمرين هم أيضاً
ستجيب لصلواتنا فسوف ي ! 

 خِّص اآليات نُلَ إن أردنا أن اً؟ ض ع م ب ه ض ع ب أن يحبوا ن ي لمؤمن ل كيف يمكن : التاسع السؤال
١١ - ١ ملةنَقول في ج مكننا أنفي ،واحدة " : توا في المسيح وفي مته اثبحب ". نا أندأر نُلخِّص وإن 

 ال يمكن وهكذا، ." اً ض ع ب م ضكُ ع أحبوا ب : " ُأخرى، فيمكننا أن نقول في جملة ١٧ - ١٢ اآليات
 حين نَهتَم بتعميق عالقتنا ف . ه ت ب ح ا في يسوع وفي م تو ب اً إالَّ إذا ثَ ض ع م ب ه ض ع وا ب ب يح لمؤمنين أن ل

 في فنحن نَقرُأ . يحب أحدنا اآلخر درة على أن القُ اُهللا نا سوف يعطي الشخصية باهللا والثبات فيه، ف
 يرينا وهذا ". عطَى لَنَا َألن محبةَ اِهللا قَد انْسكَبتْ في قُلُوبِنَا بِالروحِ الْقُدسِ الْم : " ٥ : ٥ رومية رسالة

 لذلك، عندما ! بأمرٍ ما فإنه يعطيهم القدرة على إطاعة تلك الوصية المؤمنين عندما يوصي اُهللا أنه
يوصينا اهللا بأن نُح ف اآلخرين ب ، أن دال ب سي كُب م تَ حب في قلوبنا ه ! 

 لَيس َألحد حب " : ) ١٣ في اآلية ( وله بق سيح الذي قَصده السيد الم ما : شر ا ع ال السؤال
 نا أي ر قد و . المضحية هي المحبة حبة إن أعظم م ؟ " َأن يضع َأحد نَفْسه َألجِل َأحباِئه : َأعظَم من هذَا

م ح وِنا ة يسوع بنَح نظيمة مخالل موته الع نفَ . على الصليب ألجلنا م م تُ حب ه ةً ك لْ تلم تكُن أناني ، 
 نفس هذه المحبة، وأن نُساعد اً ب ض ع نا ب ض ع ب هو يوصينا هنا بأن نُحب و . حية حبة مض م هي بل

 موت على الصليب نَ ستطيع أن ال نَ فرغم أننا . على أن يصبِحوا نافعين هللا واآلخرين اآلخرين
! ةً معطاءةً نعيش حيا يمكننا أن أنه إالَّ ، ) كما فَعَل يسوع ( ألجل اآلخرين



 الطريقة العملية للثَّبات في إن ما هي العالقة بين الطَّاعة والمحبة؟ : عشر الحادي السؤال
 . ويمكننا أن نَتعلَّم هذه الطاعة من السيد المسيح نفسه ! نُطيع كالمه هي أن المسيح وفي محبته

عرف أنغم أنه كان يلْبِه وموته، إالَّ أنه أطاع فرذلك الطريق سيؤدي إلى ص اآلب طَّة اهللا خ 
الر ام فقد َأ وبهذا، . الجنس البشري ة إلى تخليص ي ح نا يالً ومات ألجلنا بَأ كما أنه . سوع أو ر َل س 

 وعندما . قلوبنا القدوس في ه ح و ر اُهللا ب كَ نَّا، س وعندما آم . برسالة اإلنجيل تَالميذَه للمناداة
 فإنه وحين نُطيعه . بشدة في إطاعة كالمه ب غَ ر نَ نا ح ب ص َأ بمحبة المسيح، نا ممتلئةً قلوب أصبحت

ي كُ س ة بالمحب نفنرغب في طاعته أكثر فأكثر في قلوبنا المزيد م . 

 من والشخصية استَخْرِج بعض التطبيقات العامة : الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
 التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات العامة التطبيقات وفيما يلي بعض . اآليات التي درستَها

 : التي درسناها معاً

 . ة الحقيقية م الكَر و هو المخَلِّص الوحيد سوع المسيح ي ن درك أ ، يجب علينا أن نُ أوالً

 . نأتي بثمرٍ كثيرٍ ودائم لكي ب علينا أن نَسمح ِهللا اآلبِ بِصقْلنا وتدريبنا ، يج ثانياً

 عالقة ، يجب علينا أن نَعرف أننا ال نَستطيع أن نأتي بثمرٍ كثيرٍ ودائمٍ ما لم نَتَمتَّع ب ثالثاً
دائمة وح ةي يسوع المسيح مع الرب . 

 ا من تُغيرن ، وأن ؤثِّر في كل جوانب حياتنا تُ أن ة اهللا م لكل ح م س ، يجب علينا أن نَ رابعاً
 . الداخل

 النجاح والسعادة في هذا ن م بع ال ينْ الحقيقي الفَرح ، يجب علينا أن نُدرك أن خامساً
العالم، بل م ن ة مع الربالعالقة الحي يسوع المسيح، و م ة اهللا لكلم نا طاعت إ ن . 

. اهللا واآلخرين ألجل نَعيشَ بأن المضحية مارس المحبة يجب علينا أن نُ ، سادساً



 نا ع رفاق سوع المسيح م ي الرب ن ها م علَّم تَ نَ شارك األشياء التي ، يجب علينا أن نُ سابعاً
وأح نا ائ ب . 

 خرى بادر إلى الذهاب إلى األشخاص اآلخرين والشعوب األ ، يجب علينا أن نُ ثامناً
 . لمذتهم لتوصيل رسالة اإلنجيل لهم وتَ

جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

" التفكير في الطُّ في ، و ة اهللا ضي وقتاً كافياً كل يوم في قراءة كلم أق أنا أريد أن ق التي يمكنني ر 
م ن د المسيح ستقودني إلى المزيد . ُأطيعه أكثر فأكثر خاللها أنطاعتي لكالم السي فأنا أؤمن أن 
م ن به، لشخص الح وإلى المزيد م ن ر الثَّم " . 

 أريد أن أتذكَّر كل يوم أن هناك ستَّة جوانب هامة تُساعدني أنا " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
 ، أن أحافظ على عالقتي الشخصية مع أوالً : على أن أكون تلميذاً حقيقياً للرب يسوع المسيح

 ، أن أواظب على ثالثاً . ، أن أواظب على قراءة الكتاب المقدس ودراسته ثانياً . السيد المسيح
 . ، أن أكون مثْمراً خامساً . محبة ، أن أجتمع مع المؤمنين اآلخرين في شَرِكَة رابعاً . الصالة
 ". ، أن ُأطيع تعاليم السيد المسيح سادساً

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 أشكرك ألنـك أعطيتنـي هـذا االمتيـاز أبي السماوي، : " أحد األشخاصِ قائالً يصلِّي د قَ فمثالً،

يتَ فتَثْب وأن تَ فيكأثْب الحقيقي بأن . لْتهباً في مأكون م على أن بني يا ردساع ح تـدمتك بك وخ . 
 ". آمين . باسمِ يسوع

 شكُرك ألنك أحببتَني منْـذُ األزل وبـذَلْتَ أ ! أبي السماوي : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
 . ساعدني يا رب أن ُأحب اآلخرين بذات المحبة المضحية التي أحببتَني بهـا . ابنك الحبيب ألجلي

 ". آمين . اسمِ يسوع ب

للحياة المسيحي قيقيعنى الحفْتُم المرتكونوا قد ع ة في الختام، نرجو أنرثْمة الم .



جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


