
ـالةالر٧٠ س  
 

اثبوأنَاثب وأنَتوا فى ا فيكما فيكمتوا فى  
 

(Arabic - Abide in me, and I in you.) 
 

ىاِئأحب :موضوعديثنَ حا اليومع ل قون بالر وعسلتالميِذِه ي :اثبوأنَاثب وأنَتوا فى ا فيكما فيكمتوا فى  
 

 :ابع الرددأ الع نقررشَس عاِماح الخَحصوحنا األ إنجيل ينوِم

 ""اثبوأنَاثب وأنَتوا فى فيكم فيكمااتوا فى ....كم كم الغص ا أنالغص ا أنننال يقدر ال يقدر أن أن ي ي أتىأتىبثم ر ِمر ِم بثمنهِِه ذاِت ذاِتن....إن إن لم لم ي فى  فى ثبتْثبتْ ي 
الكرالكرمةِِةم....كذلك أ كذلك أ أنتم أنتم يضاًضاًيإن إن لم لم تثبتوا فى ١."" تثبتوا فى  

 

  أنِه ذاِتن ِمرقِدي  النص الغُ ولكن.ارم ِثن ِمهلِمحا يمقفّ على وتي مِة الكرِمن أغصان نغص أى ة قيمنإ 
يأتىر بثم.فه ستقبُلو يالع صةَارارِهتغذيتِهة ل الالزمِه وإلثموِم ولنم األصلن .ِم ونالم حال أني حالغَُلص نص 
عليها دونارتب اط وثيق بالكرالغُ ف..ِةمصنفى ح ٍةاجستِم ملهذِهٍةر الع صِةاروح تتوقفُياته على م دى جتيانر لك 
العصو.. فيِهِةار أن يستطيعي ستمدِة اهِة األصليمالكر ِمنا كانطالم نالغُص اً ذلكيح ..والكر ِةة األصلميطاِئ بعا ه
الدائم لألغصِمان التى تحلها تهبها حياة وتصبحاألغص قاِدان رِم..ارة على اإلثم ا نعرفُ هنَناذا قاَل لمالس دي 
الملتالميِذِهسيح : "اثبتوا فىا فيكما فيكم وأنَ وأنَاثبتوا فى"..م هاًشبنفس هبالكر ِةمب  ونحننا  و..اناألغصميلزكى نأتىبثم ر أنتَ نثب 
 ا فينَاةَ ال حيألن.. سيح فيِهات الم بامتياز ثبستمتعسيح ي فى الم هو ثابتٌنم و..ِةمان فى الكرغص األ ثباتَفيِه

 ب الر لذلك قاَلوثبات المسيح فينَا المسيح بثباتنا فى  ترجى ِمنّا إالار وال ثم..اسيح فينَ الموع يسبدون تواجد
 ."لوا شيئاًلوا شيئاً تفع تفعون أنون أنررتقِدتقِد  ونى الونى الألنكم بدألنكم بد  بثمر كثيربثمر كثيرالذى يثبتُ فى وأنَا فيِه هذا يأتى الذى يثبتُ فى وأنَا فيِه هذا يأتى " :لتالميذِه

 

 إنالم سيحية ليتْسماً اسنَِس على أنف نطلقها أوي النّطلقه اسع انَلي.إن الم هىةسيحي ح يسيحاة فى الم. 
والحياة فى المسيح هى الحياة المف..ةثمر ما أحوا نَجكّل ..نحنم قبَلن الم سيحخلصاً مله  وصارإلى  تلميذاً له 
سماع قول الرب :"إ( اثبتوا فى تكماجلح(م وأنا فيك )لىألعطيكما م ِهونتحتاجإلي ون  ..)وا لتثمرونى ال تقِدرألنكم بد

 الثابت ري غَ التلميذ ألن..اطلةذة ب تلمات فيه الثبمدسيح وع فى المة تعنى الثباتَ الحقيقيذةالتلمإن .. "أن تفعلوا شيئاً
سرعانا م يرتدإلى الو إ ..اءراأل نار وتثابالان غصِة تأتى بثممة فى الكرنقيِههذا يالكر امليأتى ر أكثر بثم.ا  أم
 ٢. باألصلبطهري ا م هنَاكس لي ألن..تو الم ثمفاِفلجوا للذبول ضرعو م فهِةم الثابت فى الكر غيرنصالغُ
 

 كثيرون يدعون أنهم تالميذ المسيح ولكنليس يربط ا هناك مإذم بِهه ارتبطوا بالع وكّل.يرالم الشر  نم 
  تُتُثبثبيي   ال الدد أح أح كان كانإنإن" :سيح المد السي قاَل..بليسلطان إ س تحتَوهو له الحى اإل عنَلير انفصالم الشرط بالعارتب
فىفىي ي طرطرحخارجاً خارجاًح "..كان وذا اإل يهسخريوطى موباًحسالتالميذ ولكنّ ضمن كان غُه جافاً ناًصِل فهك..وكان نانيا  ح
وامرأتهسفير ة محسوبيأن ضمن تباع المسيح بعدمسين ولكنّم الخَ يوهما اتفقا على الشرا فنَ وكذباال قصاصهام.. 
وكانِماس واحداً ديم نالذين انضم وا إلى زمرة تالميذ الربافقَ ورول ولس بسحيناًالر ..ثم تر إكه ذ أحبالم  الع
هؤالِء..اضرالح أغص انتثبتْ لم فى الكر ِةمتثبتْ وبالتالى لم الكر مة فيهمولم نى إنّ:  قائل قد يقوُل..ر يأتوا بثم
فى حيٍةرأى ع ِم نواألن غصِسان أحنفسى؟ب !.م وقفى ِما ما أمسما غُ هل أنَ.! اآلن؟عصقابٌلن أ.!ار؟ لإلثم ا  أنَم
نغُصم حسوبعلى الكر والِةم  يوجدفى ر اء؟ج.م اذا ينبغى أن٣.ل؟ أفع 

 

 دوجي  الهنّنى أع معيٍد بن ِم أو قريٍبن تحوى ِمٍة كلم أى المقدس الكتابفتى دني بليس.. أخى الحبيب 
رجفكّل..اء كِت ا مس  فى بقدالكتاب المفييبأنّد هي وجدر جاءبْل..اءميع بال استثنَ للج إن م جردإص غائكاآلن ا  لم
تسمعي اَهللاعنى أن ي فتحلك اباً بللر جإنّ..اء ها دعة ِموناهللا الذى ي حبككى تَ تثبفى الم سيح ليتَثبالم سيحفيك .. 
  هه ابنَ ابنَذَلذَل حتى ب حتى بالمالم الع الع اُهللا اُهللاببححأأ هكذا  هكذا ههنّنّألأل" .؟ِهلي تأتى إْل فه فيكك غيراهير ا مو أ فى نفسكا تراهم النظر عضبغَ

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                             ،                 ٤ :١٥ إنجيل يوحنا ١
  ٦٦: ٦ إنجيل يوحنا ٢
  ١٠: ٤س الرسول الثانية إلى تيموثاوس  رسالة بول     ،      ١١ – ١: ٥  أعمال الرسل     ،   ١٢: ١٧&  ٦: ١٥ إنجيل يوحنا ٣
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الوىىحيد لكحيد لكالوال ي ال ي هلِِلهككّل كّلك م م نني ؤِمؤِم ينبِه بِهن   بل تكونبل تكونله له الحي األ األاةاة الحي بدينّنّ أل أل....ةةبديههلم لم ي ي رابنَ ابنَ اُهللا اُهللاسْلسْلر ههالى الع الى الع الم ليالم ليديندينالع الع المبل  بل الم 
ليليخلّصا ا بِه بِهخلّص لعنا بالتأمل إنّ..َ"المالملعيسوعديِث فى ح ِهسيح لتالميِذ المإبذكور  الموحنا األنجيل ياح الخَصحر شَامس ع
اوم بعده..نجد الع َلاِمواألس اسياِعة التى تسدؤِم المن..اِت على الثبفى الم سيح وثبح فيِهسيات المكى ي اً احيقوي 
 :َلاِمو عِةعبا فى سهرصح ونَ..اسك بها وتمفظهإذا ح رأتى بثم ويغالباً
 

 الكالم  الكالم بِِبببسس ِل ِلاءاءنقينقيأنتم اآلن أأنتم اآلن أ": ِهلتالميِذالسيد المسيح  قاَل .... سراج آلرجلنا ونور لسبيلنا سراج آلرجلنا ونور لسبيلنا اهللا اهللاكالمكالم  ::أوالًأوالً 
الذى كلمتكمبِه بِهالذى كلمتكم "..إن كلم فينَة اهللا إذ تسكن ا لها القدرتناة على تنقي..ولكن م جردِة قراءِة الكلمأو س اِعماهو حبس 

 ١.ر بثمنأتى ل..تنالتنقيا الة فينَ فع كى تكوناَلج الميهاِطنعليتنا  ..الةا فعه اهللا أنِّة كلم عنكتوب م..ىكِف يال
 

ا ا ون مون م تطلب تطلبى فيكمى فيكم كالِم كالِمتَتَ وثب وثب فى فى ثبتم ثبتمإنإن" :السيد المسيح لتالميِذِه قاَل .... حسب مشيئة اهللا حسب مشيئة اهللاالةالةالصالص  ::ثانياًًثانياًً 
تريدتريدونونفيكون فيكون لكم هْل.." لكم ي حستلميذاًب للم سيح معلى ن اظبوال ياجتم اعاالة أو ات الصِتهعلى إقام عشج؟ال ي.! 
إنتلميذ الم سيح رُلجالٍة ص ويحُلصِهِت على قوالر وحيقلبِهكِبة بس أم اماهللا فى ع ِنِشر عِهِتم..والص الة مدرةس 
يتدرجفيه ؤِما المنحتى ي ختبرم ِةاهيالص الة الموكيفَ..ةقتدر ي طلبم ا يريدفيكون ٢. له 
 

السيد   قاَل.الاط الكمهى رب .اايص الورهو ج هىةبحالمإن ..   وهى ليست ثقيلة وهى ليست ثقيلةا اهللاا اهللاايايحفظ وصحفظ وص :اًثثاِل 
 .."تىتىحبحبتون فى متون فى ماى تثباى تثباياي وص وصفظتمفظتم ح ح إن إن..تىتىحبحبتوا فى متوا فى مثبثب ا ا..اا أنَ أنَحببتكمحببتكمنى اآلب كذلك أنى اآلب كذلك أا أحبا أحبكمكم": لتالميِذِه مسيحال
ليس ألحٍد حب أعظم ِمن هذا أن يَضع أحد نَفسه ألجِل ليس ألحٍد حب أعظم ِمن هذا أن يَضع أحد نَفسه ألجِل .. .. بتكمبتكما أحبا أحب كم كمضاًضاًعع ب بكمكمضضععوا بوا ب تحب تحب أن أن::تىتىصيصي هى و هى وهِِههِذهِذ"
 ٣."بعضكم بعضاًبعضكم بعضاًوا وا  حتى تحب حتى تحب بهذا أوصيكم بهذا أوصيكم.... بِه بِهكمكمتتييصصا أوا أو م م فعلتم فعلتمائى إنائى إن أحب أحبنتمنتم أ أ....ِئِهِئِهِحباِحباأأ
 

 راًاًابعابعر::  فرفرح الرح الربتكمبتكم هو قوهو قو .... إنتلميذ الم سيح يطلبفر حالر بء عنختلفُ الذى يأفر الماح الع..ألن  
 لذا .. الحقيقىح الفرردص م هوه كالمات فى كالم اهللا ألن على الثبدعتِم ي..م فدائب الرحا فرة أمالم وقتي العاحفرأ
يلهجؤِم المهاراً نَ فيِهنسيح  قاَل..ال وليالم ديلتالميِذِه الس:كلم تكمبهذا لكى ي تَثبِح فرى فيكم ويَلكمفر ح٤.كم 
 

 .ةضغْالم وب العن ِمواجه اضطهاداًسيح ي تلميذ المإن.. ..  يرشدنا ويعزينا يرشدنا ويعزينااااكن فينَاكن فينَس السس السوح القدوح القدالرالر  ::اًاًسسخاِمخاِم 
دونى دونى  اضطه اضطه كانوا قد كانوا قد إن إن..نى قبلكمنى قبلكمضضغَغَ قد أب قد أبههنّنّوا أوا أ فاعلم فاعلمكمكمضضغِِغبب ي يالمالم الع الع كان كانإنإن": لتالميِذِه السيد المسيح قاَل
فسفسيضيضطهدطهدونكمو ."ونكمالروح القدن ؤِمس فى المييهقو ويطيعه نصرة وغلبة على الشرار واألشر.كتب ي وحنا الرول س

ِهالِتفى رسأنتم ِمأنتم ِم": ُل األولى يقوننها األواهللا أي ها األواهللا أي الد وقد غلبتمالد وقد غلبتموهوهم ألنم ألنالذى فيكم الذى فيكم أع أع ظمِم ِمظم ننالذى فى الع ٥."المالم الذى فى الع 
 

 سفَفَشَشَ  ::ااسساِداِدساعاعة المسيحسيحة المعند اآلب السماوى قاَل .... عند اآلب السماوى المالتِهسيح فى صالشفاعي ة أماماآلب الس ماوى: "لستُتُلس  
أسأُلأُلأسأن أن تأخذه تأخذه مِم ِمم ننالعالم بل أن العالم بل أن تحفظه تحفظه مم  ِمنِمنالشر يرير الشر..لس تُتُ لسأس أُلأُل أس  ِمنِمنأجل هؤالء فقط بل أي ضاًضاً أجل هؤالء فقط بل أي   ِمن ِمنأجل الذينأجل الذين  

يؤمنونبى بكالِم بى بكالِميؤمنون همقاَلو .."همكاتب فِم": ين العبرانينثم قِد يرأن خ يلصإلى التم ام الذينيتقد مإلى اهللا بِهون .إذ هو  
حفى كّلى شفَ حين ليعوقاَل." فيهم وحنّ يا الرإإوو": ولسنأأخطأ خطأ أأ  نححدفلنَ فلنَد ا شفيعا شفيععند اآلِب اآلِب عند   ييسسوعوعالم الم سيحسيحالب ٦."ارار الب 
 

 ساًاًابعابعس::  انتظارانتظارم م جىء الرجىء الربوطلب سرعة مجيئه وطلب سرعة مجيئهب .... كتبب ولس الرول فىس تيطستِه إلى الرساألص اح ح
الثانى العدر يقوُلشَد الثالث ع: "ممنتظريننتظرينالر الر ججاءاءالم الم بباراركك....وظه وظه ورورم م جدِِدجاهللا الع اهللا الع ظيم ومنَنَخلِّصخلِّصظيم وما يا يسسوعوعالم سيحسيح الم". 

 

 ..اوىما السانَ أب:ىِع أخى تصلى م ليتك.ة؟وعى الدلب فهل ن." وأنا فيكم وأنا فيكمثبتوا فىثبتوا فىاا": السيد المسيح قاَل 
أسألكتثبتنى فى كالِم أن كوفى م حبتك.انز كّلى نّ ِمعم تفقُا ال يم عالِح صك وهبنى أنأكون راًثِم ملم ِدجك.. 
وِنفبدال أقِدك رأن شيئاًَل أفع  أرفعص التى فى اسسيح فام الملنى قبرىب ينقبْل قلتَ ا مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه . 
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد تلك الرساعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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       ١٢: ٤ الرسالة إلى العبرانيين         ،             ٣: ١٥إنجيل يوحنا ،             ١٧ – ١٦: ٣جيل يوحنا  إن١
    ١٨ – ١٣: ٥ ،       رسالة يعقوب      ١٦ :٤  الرسالة إلى العبرانيين    ،              ٧: ١٥ إنجيل يوحنا ٢
         ١٧ – ٩: ١٥يوحنا   ،      إنجيل                         ١٤: ٣ بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى  رسالة٣
         ١١: ١٥    ،      إنجيل يوحنا                                               ٣ – ٢: ١ سفر المزامير ٤
  ٤: ٤،   رسالة يوحنا الرسول األولى    ١١: ٨ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية     رسال ،     ٢٧ – ١٨: ١٥  إنجيل يوحنا ٥
  ٢ – ١: ٢  رسالة يوحنا الرسول األولى        ،     ٢٥: ٧  الرسالة إلى العبرانيين    ،       ٢٠ ، ١٥: ١٧نجيل يوحنا  إ٦
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