
 ٢١٥سـالة لرا
 

  !!ة واِحدة مثِمرةة واِحدة مثِمرةئََئفِِف  ....النَّاس أربع ِفَئاتالنَّاس أربع ِفَئات
 

(Arabic –Four Kinds of people… One only bears fruit.) 
 

 !!ة واِحدة مثِمرةة واِحدة مثِمرةئََئفِِف  ....النَّاس أربع ِفَئاتالنَّاس أربع ِفَئات :موضوعهم حديثنَا اليو.. أحباِئى
 

إنجيل م وِمنرقس اإلصحاح الرابع نقرأ األعدِماد نابع عشَ الساِس التَإلى رشَع عر  :  
 

وا رع ز الذينم هِءؤال وه.راً ثمِطع ي فلمنقه وخَ الشّوك فطلع الشّوِكى ِفروسقط آخَ " 
بيالشّوِكن .. ؤالِءهه مالذين مسي الكِلع ونةم.موه ومهذا الع ىور الِغنَالم وغُر.وشَه اتُواِئر  س

 ١ ."ر بال ثمصيرة فتَم الكِلنقُخْ وتَُلخُد تَ.اِءياألشْ
  

 إننك لم ناستَ قد نَمتعا بحضور المؤتمِةاِترسيحيخْ المالض شير بخَِةمللتب الص الربي سوع.فال ب ا نَ أنّد
 إلى اِضرين الحدداناً عي أحُلِص ي قد.رشَ البن ِم اآلالفَم تضىِهون و التلفزيِةاشَا على شَهدِتاهشَا بمتعنَماستَ
ذِل.ونالملي ِفىك س اٍتاحم ٍةعبكلِّد م ا يلزمكَى تِم تسِتع اللك وعملى كِلإ جِن وِفى. اِهللاِةم هاجِت كلِِّةاي مماع يتقد 

 اِةي وتسليم الحِةبو التاِتو صلعيناِف ر.سيحالص الملى خَإ مهاجتَ حنينعِل م.مهاطاي بخَعترفينام م إلى األماآلالفُ
بللر وعم على ازيرلسم اِهللاع .و هخِلمم صِفىون ال إعن حِتاجهم اِتهمالصلى الخَإ ِفى صلو.جاد تسليم  ِفىين 

حاِتيهموب ِءدع ٍدهديد ج. ولكنب عانِتد هاء المؤتموانِخاِتر اِطر ِفى ؤالِءهالح اِةيالع اِك واحتكَِةمليهمبالم ع ِمجتمن 
ديدج.ي الحظ أنب نْضاً ِمعهمر بال ثم.فلي الس جميعثِم مرينم أنّع هكَم انوا جادينفيم ا أعلنوهوع اه٢. بِهوا اَهللاد   
 

 ن وِمٍةداِح وٍةوحي رٍةداِئأكلوا على م ي ألم.؟اِترؤتم المِفى ٍداِحوع ونب ين مميع الجبرشْ ي ألم:ائُل نتسدق 
طعكَ  تأكيٍد بكلِّ.؟ٍداِحام واان لجميع تعما ب يتميمِمقد نر ِئَلاسة مة قويحي مسة بِموحسِةحوح القدس الر. لميكن  
ٍل  بمثك على ذِلوعس ي الرباب أجلقد .ار؟ اإلثم ِفىى الكلُّاوتساذا ال يمِل ف.ٍةاعم جون دٍةاعم لجال و.ئٍة ِفون دفئٍةِل

 اِةيالة الح رسميقدو ِةم بالكِلربشِّ ين م الرببهثل شَ المك ذِلِفىو.  ولوقارقس متى ومشيرين البن كٌل ِمهرذكَ
 إال ر تثِم لمن ولِك.الًعع ِفب األرئاِتالِف إلى قلوِب ةم الكِلصلتْ ولقدو .ئاتع ِفب إلى أرعينم الساِم قسا كم.بالزارع

  ٣:ةوحيد راِئا فوا فيهلنَة عب أروساًر دصستخِلع نَب األرئاِتن الِف عبال الرى أقوِفل  وبالتأم.ةداِحئة وِف
 

 تأِتىا  مانعرالطريق فس  علىذوراً بتَفإذا ألقي. . .. المشَاع المشَاع بالطريق بالطريق األولى األولىئِةئِة الِف الِف قلوب قلوب الرب الرببهبهشَشَ  ::أوالًأوالً 
طيورمِتط وتلتِقاِء الس لكذور الب.الِفِه هِذ إن ئة حينتس مالكِلع مأِتىة يلوقِت ِل الشَّيطانوي نزالكِلع ِمة منقلوبهم .لقد  
الكِلصلتْو ِفقلِبالة إلى م ولِك.الًع ِلن كَِفألس انِل اً مفتوح القلبالابر عكَإذ . بيلسفَيسكتُ يالشّيطان د ونفَ يِق أن 
 رصح يى لملطريق الِذِل ابر عكلِّ ِلفتوح المقلِب الك ذِلَلاِخ دعا يزرل موالً بأوأط لتِق يحتىترقباّ  م.فوفص الِفى
صاحبل هقغِليهعلى اللص اِكوص المهْلو .رينالشّسكتُ ي يطانو هوأمكر هْل. ؟اكرين المي سِلمح فرِةصم يسٍةور 
 ونميع دلجشاعاً ِل مه قلبليكون تصريحاً ارِهباختي طىأع  القلِبباِحوص ار الثم تأِتىن أينِم. ؟هنْ ِمتَتفِل ِلِهكهِذ
قيٍبرأو ؟سيٍب ح.تنَ ليا نردَل قودد النِّداو خَخَ": بىبأتُأتُبكالمك ِل ِلىى قلب قلبىى ِف ِف كالمك كيإإئ ئ طِِطخْخْأأال ال كيليليك٤."ك 
 

االً إذ االً إذ  ح حتَتَببة فنَة فنَة كثيرة كثير ترب ترب تكن تكن لم لمثُثُييحح": مكتوب ....ةِِةجرجرححن المن المباألماِكباألماِك   الثانيِة الثانيِةئِةئِة الِف الِف قلوب قلوب الرب الرببهبهشَشَ: : ثاِنياًثاِنياً 
لميكْ يكْلم ن لهن لهع ع مقُقُمأر ولِك ولِك..ضض أر ننلم لشّلشّرقت ارقت اا أشْا أشْ لمممسساحتر قَقَ احتر..إذ لم إذ لم يكن يكن له أصٌل أصٌل له ج ِت."فّفّ ج ئة ِم الِفلكالنّن اس حين 
يسمعالكِلون يقبلونَِةم لوقِتا ِلهح بفر.ولكن لي سله ذواِت ِفى أصٌلم ْل بهمه إلى حينم .فبع ذِلد كإذا ح أ  ضيقٌثَدو 

ِطاضهِماد أجل الكِلن لوقِت فِلِةمي عثرون.كِل إن تعِل اِهللاِةم األخْن بارارالس الص ِمن الخَة عالخَن ا بطايان اإليم
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                 ،             ١٩ – ١٧:٤ إنجيل مرقس ١
                      ١٤: ٢٢  &  ١٦: ٢٠ إنجيل متى ٢
 ١٩ - ٤:٨ل لوقا         ،       إنجي٢٠ - ٣:٤                     ،           إنجيل مرقس ٢٣ - ٣:١٣ إنجيل متى ٣
  ١١: ١١٩ سفر المزامير ٤
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 شيئاً ألجل  شيئاً ألجل  ترك تركنن م مأنأن" أيضاً وتعِلن .ىِد األب النّعيمنمضي وِة الدينونَن ِمو المؤمننجيبهذا  و.سيح المبصليِب
المسيح وألجل اإلنجيلسيح وألجل اإلنجيلالم..ي ئة ِضئة ِضذ ِمذ ِمأخُأخُ يعفٍٍفعاآلن اآلن َم َم ععاض طِِط اضههادِفىِفى و و..اٍتاٍتادهالد هر اآلِتىر اآلِتى الدالح الح ياةَاةَياألب األب دي١."ةةدي  
 

  ننأأسيح ال سيح ال جل المجل الم أل أل لكم لكمببهِِه و و قد قدههنّنّألأل" :اح األولح باألصىى فيلبِنؤِم إلى مِهالِتى رس ِفوُلس الرولسب قاَل 
 كسيحية بذِل المم يفه لمنمو . آالمع مان وإيماٍتادطه اضع مكافآتٌ م."هِِهجِلجِلوا ألوا أل تتألم تتألمننأأ  اًاًضضييأأ   فقط بْل فقط بْلنوا بِهنوا بِهتؤِمتؤِم
عنَالمى الصحيح أساءفه ماه .ذوتعرِه عليأن يكون صاً ِفىخِل أميناً مح كَِهاِتي مسيِحى.قاَل لقد بِفىِفى" :ِهتالميِذ ِل الر  
العالمالمالعس س يكونيكونلكم ضيقٌ ضيقٌ لكم .. ولكننَنَأأ  .. ثقوا ثقواولكنا قدا قدغلب تُتُ غلبالع ذِل ِل."المالم العكلم ي تالميذ الأفاجيقاِت بالضِداِئ والشّدِط واإلضهاِتاد 
ِهوىتو اجههكانواان مكَ كلِّ ِفىم  يبوشّرباألخْ فيِهن بارةار الس.إن م ني سمكِلع ُل ويقب اِهللاِةمج نءاً ِمزها ويرفض 

الجزاآلخَء ري عتبر أنّهِفا ركِلِل ضاِهللاِةم ملِت بجاه. ومنأِتى يبإلى الر  ليتبعو هيرفضصليبِهمَل ح  يعتبر ْلي أنّهس 
وا س ليمه ألنّ فيهمرة ال تثِمئة الثاني والِف.ا فيهممله عُلِطع يبليسإ ألنة مالكِل فيهم رئة األولى ال تثِم الِف إن.ِمن أتباِعِه
  ٢.ةم أجل الكِلنا ِموا لهرضع إذا تٍَةدِشو  أاٍدهِط اضال ضيق أوم إلحِتِدادععلى اسِت

 

  وإنة بهمراِشبالقة م ع إلبليسسلي ....وكوك الشّ الشّاا فيه فيهررنتِشنتِشييى ى ن الِتن الِتاِكاِك باألم باألمثِةثِة الثاِل الثاِلئِةئِة الِف الِف قلوب قلوب الرب الرببهبهشَشَ: : اًاًِلثِلثثاثا 
 راً ِفىاِشبباً مب ساتُادهِطض واال الضيقاتُتْسلي و.ةراِشب مري غَ تكون قدالقٍة بعتبطين بِهرال م حانوا على أىكَ
عإم دارِهثمولِك.م نالس ببالر ِلئيِسى شكلِتمهمي رجعرر آخَ إلى أم. مأنّه وهو سموا حخُإلبليسبالد ول إلى قلوبهم 

افاحتله .ثم دقيهموأص بحوا لهأس إنّ. ىرهمي سمعالكِلون ة م"وهوهممومومهذا الع الم وغُالم وغُ هذا العرورى وشَى وشَنَنَ الِغ الِغرورهواتُواتُهس س ائرائر  
األشياألشياء تدالكِل الكِلخنقُخنقُ وتَ وتَخُلخُلاء تد مةِِةمفتصير فتصير بال ثم رر بال ثم".قاَل لقد بالر ي سوعع نهنّنّأأ" :مههممم م ززرروعوعونونب ب يينإنّ. " الشّوِك الشّوِكنهم 
  ٣.اهنْ ِماِنىع ي الِتىوكته شَا لهمنه ِمكلُّ.  وأغنياءاءفقر: نفانِص
 

 إنشَ  الفقيروكته: "ههممومومهذا الع ِنة الغَوكَ وشَ."المالم هذا العغُغُ" :ىررورنَنَ ِغ ِغوراهغَان انْثنَ واال.."اهرى ِفتْسقلب هيمق ما بع
 إن ."كمكما أريحا أريح وأنَ وأنَىىا إلا إلالوالوتعتع" :يقوُل وفه .ان إلى الرب اإلتيإال جالِع ن ِمسولي .ير الشّرالما الع بهرخَز ياتٌوهشَ

بالر يريح ميل نإأج ِهلي فُهِتفي مع داوالنّد الً قاِئبى: "بالربالرر اِعاِع رىفال فالى ي ي ععوزشَ شَىىنِِنوز ىىءء" .ِنا الغَأمى  استغنَى الِذى
الِهبمبفالر  حِذيرقاِئه أنَأنَ" :الّ لها ما مزمِِمزععأن أن أكأتقي أكِم ِم أتقي نىى فِم فِمنألنك نِِنا غَا غَ أنَ أنَىىأنِّأنِّ: :  تقوُل تقوُل ألنكىىوقد يتُيتُنَنَ استغْ استغْ وقدوال ح وال ح اجإلى  إلى ىىة ِلة ِلاج 
 ىكَ ِلفِةختِل المِهاِع بأنوالشّوِك ن ِمحترسا نَ ليتنَ."انانى وعريى وعريممأعأع و و وفقير وفقيرسساِئاِئ والب والبىىتَ الشِّقتَ الشِّقك أنْك أنْ أنّ أنّتَ تعلمتَ تعلم ولس ولس..ءٍٍءىىشَشَ
 ٤.انَر ثمومد ويرنثِمِلا  قلوبنَىا ِفهذور جقَم تع أنِةم لبذار الكِلحمسا نَ ليتنَ.ا فينَة اِهللام كِلرتثِم
 

 رشَشَ: : اًاًابعابعرهبهببالر بالر قلوب ئِةئِة الِف الِف قلوبالر الر ابعةِِةابعباألر باألر ض الجض الجييدقاَلو ....ةِِةدنْ عهم أنبذار أ على تْسقطارع  الزضر 
قلوبهمالج يأأفف" .ِةدععطى ثمراًراًطى ثمي ي صصععددوي نْنْ ويمووم..فأتى و اِحاِح فأتى وددبثالثين وآخَ وآخَ بثالثين رربستين وآخَ وآخَ بستين رئٍةئٍةاا بم بمر".أ  ثموضبشَح ِهتالميِذ ِلحر 

عِتن ِه بقوِلئِة الِفلك: "وهؤالء هوهؤالء هممالذين الذين زر زر عوا على األوا على األعرض ض رالجالجييدةِِةد..  الذينالذيني ي سسممععونالكِل الكِلون مة ويقبلونَة ويقبلونَمهها ويثِمثِما ويررونون". 
لقدج اءبإنجيل ي وحنا األصحابع اح الرلا قامأ هدينِةهل ماِمرل ة الساِملسالتى ِةري ِعند وعسي ببئر  تقابلت مع الر
نَنَنّنّإإ": اروخَسا لسنَنَا لسا با بععدب بد سسبنؤِم نؤِمكِِكالِمالِم كَ كَبِِبب نا نَا نَنَنَنّنّ أل أل..نححننقد قد س مِِم سعا ونَا ونَنَنَععلمأأ  علمننهذا ه هذا ه وبالحقيقِة بالحقيقِةو الم الم سيحسيحم خِلخِل مصصالع المالم الع". 
وجاءبإنجيل لوقا ع زكّن ارشّا العقوله  :"هنَنَأأا ا ها يا يا را ربأأ  بعِن ِنىىطِِطع صأأ  فَفَصمموِل ِلىىاِلاِلو لملمسإإاكين واكين وسنتُتُ كنْ كنْنقد قد و أأ ب بشيتُشيتُ وحدٍٍدح  
ى ان فيلبج سنعل سال الرمأع فر ِسَلجسو ."تتيي لهذا الب لهذا البالصالص خَ خَصَلصَل ح حمموواليالي""  ::وعوعسس ي ي له له فقاَل فقاَل..افافععضضأأة ة ععربربأأ  ددررأأ
   ٥.تْر فأثمٍةديج ضرأ على بذار التْسقط  لقد." باهللا باهللانن آم آم قد قدانانذ كَذ كَإإ  هِِهتِِتييميع بميع ب ج جعع م موتهلَلوتهلَل": اِت الكلملكِت
  

 ِنىبه. ِةدي األباِةي الحِةم أجل كِلن ِمك أشكر..اوىا السمانَ أب:الِة الصلكى ِت ِفِعى ملتشتركى ك أِخأدعو 
 كِمسا جيِدتمار ِلمى تأِتى بالِثكَ ِل قلبىَلاِخا دبئه أخَ.ِةمالً بالكِلاِمعاً عاِم س بْل. نفِسىاِدعاًعاً خَاِم س ال أكونحتى ةمعِن

 . رجاًمن يقبْل إلى ال أخْرجه خَا: يا من قلتَ  على وعِدكالًمتِك. ى ِفى اسم يسوعالِتصأرفع  .ك ملكوِتِدادوامِت
   

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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