
   ٢١٨سـالة لرا
 

عدعدموهموهينما يينماانانا يما كالهمكاله م ا ماعادعصاد إلى الحصإلى الح   
 

(Arabic – Let both grow together until the harvest.) 
 

 دعوهما ينميان كالهما معاً إلى الحصاددعوهما ينميان كالهما معاً إلى الحصاد :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :   الثالثينالعدد  نقرأرشَاألصحاح الثاِلث ع وِمن إنجيل متى
 

وه زم واحانالً الزووا أوعمجا :صادينلح أقوُل ِلاِدص وقِت الحوِفى. اِدصعاً إلى الحا م ِكالهمدعوهما ينميان"
 ١."ىا إلى مخْزِنوها الِحنْطة فاجمع وأم.حزماً ليحرقَ

 
 كثيروناءلون يتس :ا الِحمكماَهللاة أن إنّ.؟ار يتأنّى على األشر هم وننَ بِعيقاوماراٍد وإصمرع والع اِملَه لين

 على تُ اُهللاسك حتى متى ي.اِكناًم سك لهراتُ التحذير واإلنذار تحم كِلتْادا ع ومقلوبهم تْجر تحلقد .ِمِه كرِفى
 دود الحاوزواتج لقد .؟انيص والِعِدر التمفَوِقذوا م اتخَ وقدمهكاذا يترم ِل.؟فساداً ض األريعيثون ِفى م وهمشرِه

مستهينينبص ِل.اِته وطوِل أنَرِهب ماذا ال يحصهدمح صداً ويطهِمر األر ضنرج كَ.؟ِسهم فَيال ي حوي اِسباِقع ب
لأوّ؟الً بأو.إن  المؤمنينم حراصبهم ِمون كلِّن باِن ج.وو جهوداِلم على حِتهم لكم صدم راٍة شَانَعيتٍَةديد حلها م

  ٢.؟مِهر على شَرنتِظحتى متى تَ. ارنَا ِمن األشْر نَجربنَا: وهم يتضرعون إلى اِهللا دوماً .ديد شَبر بصأوالد اِهللا
 

 كثيرِلون سانح اِلهمم ا قالهي عقوبا ِلوحنّ ويلسيو .سيحد المسلوقا جلهالب بى إنجيلِه ِفشير األصالتاسعاحح  
 وانتهرهما امهتَ إلي فالتفَ."ضاً؟ضاً؟ا أيا أيا فعَل إيليا فعَل إيليمم كَ كَ..؟؟ممههاء فتفنياء فتفني السم السمننار ِمار ِمَل نََل نَ تنْز تنْزقوَل أنقوَل أن نَ نَ، أتريد أن، أتريد أنببا را ريي": إذ قاال

 األصحاح الثاِلث عشَر جاء بإنجيل متى الًث مسيح المدلقد ضرب السي ."!!اا أنتم أنتموحوح ر ر أى أىنن ِم ِمانانممعلعلا تَا تَمملستلست": وقاَل
 نتَِشر ِفى وي."دديي الج الجععرر الز الزككزاحم ذِلزاحم ذِل ي يانانوََوزََز"و ."طِةطِةنْنْالِحالِح" ن ِمٍدي جع بين زرعمجي قٍل بحهاً ملكوتَ السمواِتبمشَ

ٍب ِماِنكلِّ جوبِد. ٣ الحقلنرذِلِةاس المثل نَك فُى نوراً يكِشرع ِحن اِهللاِةكم ِدِه ِم وقصن "إمإمهعلى "هِِهاِتاِت وطول أنَ وطول أنَهِِهاِلاِله 
منرال ي نْى ِمجهمنكتَو . خيرِشفُ أموراً هةةامفيدم ِة ِلحوحياِتنَا الرني وجزخَ ِفىاه مةس:  
 

 أوالًالًأو::  والزوالزانشارانشار يي كالِغ الِغنطةنطة الِح الِحك ذاءِم ِمذاء ننفس نفسن الترب ةِِة الترب.... التر إنباِلة صة بكلِّ وغَةحنيم النّا ي حتاجِماتُب ن 
 ن ولِك.امهذيِتتغْ ِلاسيِةر األساِصنَكلِّ الع نن ِم اإلثنيطاءعة على رقاِد و.ِه وبقاِئِه حياً قوياًوى نماعد علس يِغذاٍء

اِحوأِتىداً ير واآلخَ بثمأِتىر ال ي.الِذى إن أِتى يبثم ر هوبر عرز الب ِتي .ال ا الِذىأم أِتىير ف بثمهوز رالع عدو. 
 ."نو الملكوِتنو الملكوِتبب" و هدي الجع الزر وأن.ديع الج للزر"ارعارعالزالز" ه نفسو ههلمثل أنّ بتفسير اوعس يضح الرب أولقدو

ووالزان "ببنو الشّريريرنو الشّر"هعرم زإبليس .والحقُل ه والع المصوالح ه ادوانقض اءالم الع.والح ادصونه م "الم٤."ةةكَكَالِئالِئالم   
 

 و هن مرفونع ي التالميذان وكَرشَ عسيح االثنىالم وعس ي تالميِذنداً ِماِح ووِطىيرخَوذا اإلسه يانكَ 
يوذاه.ي وحنّ كتبا البشيرنْ عأنّ إنجيلِه ِفىه كك" :هانانس ارقاً وكَارقاً وكَ سانانالص الص ندوكَعِِعوقُ وقُ ند هوكَند هنداناني ي حمِِمحُل ملقى فيِهُل ملقى فيِها يا ي" .تمتلقد ع 
يوذا بكلِّهم كّل شَ.الميذ الت بِها تمتع داها شَ ماهوا ِمدنقو اٍت ومعجزكّل.اٍتاٍت وآي ِمعوس م ِمعوا ِما ستَعليمن  

ِعظاٍت وٍةوِحكمثال وأم.ِل لقد بالر ِح استبقاهكمةٍة علوي. بالر ترك "والزوالزانانم م عطِةطِةنن الِح الِحعي ي نميان ِكان ِكنميمالهمالها مكَ."عاًعاًا م ان 
سل ال الرمعأفر ا بِسمهكر ِذاء جنلذيال ةفيرا وساني حنَعا حدثَ ممكَ .هنْوفٌ عرع موا ه ِلمِهاء عليان القضمكَ اإلِفى

األصنْ ِع.ساِماح الخَحدا اخْما ِمتلسنثم مأل الشّمأل الشّ" إذ .قلن الحييقلب طانقلب طانييهما ليكِذا ليكِذهمبوح القبوح القا على الرسا على الرسدد" اَل قفلقد 
بطرسسحنَ ِلوُل الرااني: "مما با بالكالكو و ضضعِف ِفتَتَع ى قلبكى قلبكهذا األم تَ تَ أنْأنْ. . ر؟ر؟ هذا األملمعلى النّاس بْل تكِذ تكِذلم على النّاس بْلب على اِهللا على اِهللاب ".

٥   
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع       ،                           ٣٠: ١٣ إنجيل متى ١
  ٦ - ٤: ٢لس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة بو٢
  ٣٠ – ٢٤: ١٣     ،      إنجيل متى      ٥٤: ٩ إنجيل لوقا ٣
          ٤٣ – ٣٦ إنجيل متى ٤
      ١١ – ١: ٥      ،       سفر اعمال الرسل ٦ – ١٢ إنجيل يوحنا ٥
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 نراً ِم إال ثمر ال يثِما زرعه إبليسم ....انانوو إال ز إال زررثِمثِميي ال  ال انان والزو والزو.. ِحنطة ِحنطة إال إالررالِحنطة ال تثِمالِحنطة ال تثِم:  :  اًاًثانيثاني 
الم الم ح سح س فر فرةةحبحبمم": وهو. علن بالِكتابس الم القدر الروحر إال ثمس ال يثِم القدا زرعه الرب بالروح وم.جنِسه

  ..سِك تيناً؟سِك تيناً؟ الح الحنن ِم ِمباً أوباً أونَنَ الشّوِك ِع الشّوِك ِعنن ِم ِمجتنونجتنون ي يهْلهْل" :وعس ي الرب قاَل." تعففٌ تعففٌةةاعاعودودان ان الح إيمالح إيماٍة لطفٌ صاٍة لطفٌ صطوُل أنَطوُل أنَ
ال تقِدرشَ شَال تقِدر ججرةٌ جرةٌ جييدة أندة أنتص نَنَ تصععأثم أثم اراً رةاراً رةديوال شَ وال شَ..دي ججررة رة رة أندية أنتصنَ تصنَدي ععأثم أثم اراً جاراً جييدولِك."ةةد كراً هللا شُن.ؤِم فالمنون 

الذينه مأصالً أغص ز يتونَانٍةٍة بريح سبط. ة الطبيعمالطبيالِف بِختْع ٍة زيتونَ ِفىِةعجي ةد.ص وا شُارِفى ركاء 
ال و ان باإليمِة الجيدِة الزيتونَوا ِفىعم طمه ألنّ.ةديار جثمأنتاج إة  إمكانيمح لهب أصك وبذِل. ودسِمهاِة الزيتونَأصل

ِصلة لهميتونَ اآلنِة بالزالب ِةرالِتىي ِطى ال تعثم راً جوالِتى.داًي  ماآلهأن ١. النّارى ِفى وتلق تقطع  
 

 اوىم الس اآلِبلكوتُ ممهصير منونؤِمالم ....يريرنو الشّرنو الشّر وب وبنو الملكوِتنو الملكوِت ب ب..ااممثَ لهثَ لهان ال ثاِلان ال ثاِلوعوعر نَر نَشَشَالبالب: : اًاًثثثاِلثاِل 
 يتبع نإن م .انن األسرير وصاء البكَثُي النّار حأتون مهصيرير مرنو الِشوب. س كالشّماررء األبِضى يحيثُ

 جرى ي أوادين المنَع موعس يم باسىاِدنَ ي أو.مين الصاِئعوم م يص أوين المصلع مىِل يصيئاً أن شَ ال يفيدهطانيالشَ
جزعاٍتمباس م يوعس.أو أن شَ يكون ركَاِغالً مزاً مركَوقاً ِفىم ٍةنيسأو إر سةالي.أو كَ إذا ظه رالِك نمور ي ِشع

اراً أنوة مخاِدعفة تبزيالنّاس هرالذين ي سنَواِندو هيدنَوِعمإنّإنّ" .هههمِم ِمم نأٍب أٍبن ه ه وإبليس إبليسو ".لي تْسالعب را نَة بمسمبْل.ع  
العبرا نَة بممُلع.لي تْسالعب رالِتىِةة بالكنيس نتب عالعبْل. اه برة بأىٍةملكَ منتب اِهللا ملكوتَهْل: ع أم ملكَ م٢.؟ة إبليس  

 

وا س ولي. معيناءوا على سيِدهم بقضشير يأن م لهسلي ....ننشيريشيريمموا وا سسليلي و و..ممِلسيِدِهِلسيِدِه  خُدامخُدام  ببعبيد الرعبيد الر: : اًاًرابعرابع 
لينَؤهملتنفيِذ قض اٍء من على األرضعي.إن الس يدقد داِد أعصح ينة ورهم هالِئمةكَ الم.قاَل لقد ر الب بِلِتي ِهبيِدع 

الذينس ألوهانووا الزعمجي كَى  :"أتريدأتريدأن أن نذه نذه بونَ ونَب ججممععهِل ِل..الال: : فقالفقال. . ؟؟ه ئالّ تقلعِحنِْحنْوا الوا الئالّ تقلعطة مطة مععوالز والز ان وأنتمان وأنتم  
تجتجممعونَونَعهِحِلف ."هماِةاي لزرع الجِدي َوهمنو الملكوِت بي صالر بربوعلى الز ان وهمب يرنو الشّر.ال ي بالر سمحاآلن  

ِلبئِةباألو تجتاحالع الم ب أوالمجِلاِتاع تعمسكونَ المِم.اة كله الملكوت أجل بِنىن .ا نَ كنّ وإنرنَى أو سمعع نب ضع 
اِد أقوُل اِد أقوُل صص وقِت الح وقِت الحىى وِف وِف..ادادصصان ِكالهما معاً إلى الحان ِكالهما معاً إلى الحنمينميا يا يوهموهمدعدع": عبيِدِه رب البيِت ِل قاَل.ذيرإلنذار والتح ِللكفِت
  ٣."ىىنِِنززا إلى مخْا إلى مخْوهوهمعمعطة فاجطة فاجا الِحنْا الِحنْ وأم وأم..اً ليحرقَاً ليحرقَوه حزموه حزممم واحز واحزانانوو الز الزالًالًوا أووا أوععممججاا  ::لحصادينلحصادينلِِل

 

قٌ  حر هْل؟ى أِخكأِن وشَ بشَأِنىِةكَالِئلمطى ِل سيعر أم أى....؟؟ككفسفسع نَع نَضض ت تنن وأي وأي.. نفِسى نفِسىعع أض أضننأيأي    ::اًاًسساِماِمخَخَ 
د  أع الِذىكراً ِهللاشُ .؟اآلِبلكوِت س ِفى مالشّمء كَار ِلنِضىر زمرِة األب ِفىنَااِلخَر بإد أو أم؟ِةدي األبِد الوقاِئِفى
ان فر أجل الغُن ِملصليِب سِفك على ا الدم الِذىِة قواِثقاً ِفى ويِةن الغَِهمِتعكالً على ِن متِه إلي يقبُلن مكلِّالصاً ِلخَ

ريروالتب.لقد يالس برض دالم سيحثَل اال مال الِذىبن الضر جِه إلى نفِسعب عدح ايٍة قضا ِفىاهاإلثم والم عِةصي 
ب  وذهفقام. "ناًناًى لك ابى لك ابعع أد أدِحقاً أنِحقاً أنمستمستتُ تُ  ولس ولس..كك وقدام وقدام إلى السماِء إلى السماِءطأتُطأتُ أخْ أخْ له لهلُُل وأقو وأقو إلى أبى إلى أبىبب وأذه وأذهأقومأقوم": وقاَل

  .ِهِتدو بعاجهح وابِتة فر وليمد أعوقد. ِهيِت إلى بخله وأده واحتضنَه قَبل الِذىإلى أبيِه
 

 القارئزيزىع ..لي سالم همم ا يقولهالنّاس انّ ع.و ما يحكمنَا علي بِهون.الم همح أنفِسنَاى  علنَاكموح كم 
اآلبمالس اأنفِسنَ على نَا حكم هْل.نَا علياوىا حكَ ممااله باُلنأتع.؟ِه على نفِس الض لماألخُ اذا قاَل ماألكب رع ن 
اذا  بمم أتعل.."اِنىاِنى الزو الزوعع م متكتكعيشَعيشََل مَل م أكَ أكَالِذىالِذى هذا  هذا بنكبنكاا":  ألبيِه قاَل لقد.؟ان أبيِهض إلى أحِداِئ العرغَ األصأخيِه

أجاألب ابنَاب هاألكب ون" .؟ر حنَفر ِغى أننبوني حنَفر ِغى أننبيأخَاك ألن رسأخَاك ألن راا هذا كَ هذا كَسننم يي متاً فعاشَاشَتاً فع..جداالّ فوض وكَان جداالّ فوض أِخى. " وكَان:الر ب 
نَاادينَياالَ تعو. فأحضانالم حتنتِظِةب نَار.مالس ة لاءدعِضىن ِلانَ مءالشّ كَا فيهسمنَ هاك .إنقاِئ الوداألب دية ليتْسة  معد

إنّ .وال ِلى لكها مة عدإلبليسفِل.هكِتالِئ وم ناذا متبع؟ه.اَل تع انَ إلى فاديىِعمقبَل.  اآلناِت فو٤.ان األو 
 

 أدعىتصِلِل ى أِخوكم ىع :انَأبا السما. ئاِطا الخَ أنَإلهى قبلِنىا ..اوىرمِنىحبر مِتحأنَ.ك ا رإليك اجع. 
 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي: كبقوِلتَ دع ونما  ي. يسوع فادىم اس توبِتى ربى ألِنى أصِلى ِفىقبْلاف باِئم تَاِدنَ

   
 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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        ١٩ – ١٦: ٧إنجيل متى ،  ٢٤ - ١٧: ١١إلى مؤمنى رومية   ، ومن رسالته٢٣ – ٢٢: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ١
         ٤٤ – ٨إنجيل يوحنا ،              ٤٣ – ٤١: ١٣متى إنجيل  ٢
            ٣٢: ١٥إنجيل لوقا  ٣
   ٤٦  &  ٤١: ٢٥ إنجيل متى ٤
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