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  الحلقة الخامسة: السكنى

  مشاعر التلميذ 

  ديفيد بالت. د
  

كـل حاجـة بتشـبع هـي "، ٦معايا يوحنا ، خليني أدعوك تفتح )وأتمنى إنه يكون معاك(دس قب مالو معاك كت
  ".من عند اهللا

أنــا عــارف بيحــب فطيــرة الليمــون؟ غيــري حــد . مــن أكتــر الحاجــات اللــي بأحبهــا فــي الــدنيا هــي فطيــرة الليمــون
ومراتـي بتعمـل أحلـى فطيـرة . مش منتشرة كتير فـ لو جاتلكم فرصة تاكلوا فطيرة بـالليمون، اسـتمتعوا بيهـا انها

  .ده بس من قريببس . .ليمون ممكن تاكلوها
ففــي يــوم كنــت قاعــد فــي شــقتي وســمعت خــبط . ، كانــت عارفــة انــي بأحــب فطيــرة الليمــونمخطــوبينلمــا كنــا 
ومبتسـمة ابتسـامة كبيـرة وماسـكة حاجـة  هيذر واقفة على الباب زتيعزيلقيت  .باب وُقمت أشوف مينالعلى 

  . أشوف هي إيه شقدرتما في إيدها، والحاجة دي عليها غطا ف
" عملتلـك فطيـرة بــالليمون"قالــت  "عملتـي إيـه؟"لهــا  قلـت" لــك إيـه؟ تفتكـر عملـت" :قالـت لــي" إيـه ده؟" :سـألتها

أنـا " اتفضـلي.. يـالال ناكلهـا"لهـا  قلـتف ،درتش اسـتنىقـا مـو  .أويمـش منتشـرة هـي نطيت من السعادة عشـان 
  ."ما كنتش قادر استنىكان معاها الفطيرة  بس عشان ،كده كده كنت هأخليها تدخل

لحـــد اللحظـــة دي كانـــت لســـه . وحطينـــا فطيـــرة الليمـــون علـــى الترابيـــزة روحنـــا المطـــبخ وطلعنـــا أطبـــاق وشـــوك
الليمـون أو ُعمـرك ماُدقتهـا لكـن  ماكنتش مـن محبـي فطيـرةوفى حالة إذا انت . شفتهالسه  كنتش امف متغطيه

صــفر ألونهــا علــى  إنمــا، مــش خضــرا زي الليمــون هــاهــي فطيــرة ليمــون لكن. أكيــد عــارف شــكلها عامــل إزاي
  .يةشو 
  

 شـــبهوبصـــيت علـــى الفطيـــرة ولقيـــت لـــون . فــــ جيبنـــا األطبـــاق، قعـــدنا علـــى الترابيـــزة وشـــيلنا الغطـــا مـــن عليهـــا
وأول حاجة جت على بالي هي ان دي مالهاش عالقـة خـالص بفطيـرة . جيالتينوكأنها خضر الفلورسنت األ

  !الليمون
دي أحلــى فطيــرة "لــت، وق هــااتعلمــت انــه مــاينفعش اقــول كــل حاجــة تيجــي علــى بــالي فبصــيت لكنــت لكنــي 

فعـًال و ". هـأقطع حتـة أهـوه ..اه أكيـد" :هـال قلـت ."طيـب مـا تقطـع حتـة"قالـت لـي  ."ليمون شـوفتها فـي حيـاتي
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يمكــن يكــون شــكلها مختلــف شــوية لكــن طعمهــا " نفــس اللحظــة بــأفكرفــي قطعــت حتــة وحطيتهــا فــي الطبــق و 
  ". زي أي فطيرة ليمون تانية يطلع

ولـو هـأكون صـريح معـاكم . فأخدت الحتة اللي قطعتها ومسكت الشوكة وقطعت حتة منها وحطيتها في ُبقـي
لونـه أخضـر الشـكل و  جيالتيني كان طعمها عامل زي شئوأنا عارف ان هي هتقول نفس الحاجة انها فعال 

فــأول حاجــة جــت علــى بــالي انــه ده شـــئ مــالهوش أي عالقــة بفطيــرة الليمــون لكــن كالمــي كـــان  .فلورســنت
وبالعافيــة ". ممممــم حلــوة، حلــوة أوي. دي أحلــي فطيــرة ليمــون أكلتهــا فــي حيــاتي"مختلــف عــن كــده وقلتلهــا  

  ".شبعان، مش جعان خالص دلوقتي وبيتهيألي هأخليها أكلها بعد شويةأنا "بلعت القطمة دي وقررت انه 
اها في التالجة وعلـى مـر األسـابيع اتكونـت عليهـا حاجـات تانيـة خضـرا ودي كانـت أول تجربـة حطين بالتالي

 هتخيـل الجيالتـين اللـي لونـ ،لمـا تكـون ِنفسـك فـي فطيـرة ليمـون بالشـكل ده. لينا مع بعض مـع فطيـرة الليمـون
  !ممكن يعمل فيك إيه ويسد ِنفسك إزاي فلورسنتأخضر 

  
ممكــن تكــون ِنفســك فــي حاجــات  أنـا بأعتقــد ان كلنــا ِنفســنا فــي حاجـات، ممكــن مــاتكونش فطيــرة الليمــون لكـن

هـل لمـا : له لـيكم النهـارده هـوألكـن السـؤال اللـي عـايز أسـ. مـن كـدهيمكن أكل، يمكن حاجـات أعمـق  ..تانية
حصـل كـده بالصـدفة؟ تفتكـروا ان ده جـزء غريـب مـن شخصـياتنا لمـا حـد يب مـرأدي  ،يبقى ِنفسنا في حاجات

يبقى ِنفسه في شـيكوالته وحـد تـاني ِنفسـه فـي حاجـة تـاني؟ وال تفتكـروا ان لمـا الواحـد يكـون ِنفسـه فـي حاجـة، 
  لما يكون عنده رغبة في حاجة، ان األمر ده موجود جوانا لسبب؟

يسـوع روح في رحلـة اتحـدى فيهـا ون ،نا في أكلة معينةِنفسفكرة رد مج ننكون بنتعمق في األمر أكتر م عايز
ياقات، تاحنـا عنـدنا نفـس االشـ هـلونفكـر  ..ياقهم لحاجـة أعمـق مـن األكـلتمجموعة من الناس انـه يكـون اشـ

  ليه أصًال عندنا االشتياقات دي؟ هل اهللا خلقنا باالشتياقات دي لسبب؟و 
وٕازاي همـا لـيهم عالقـة بإيماننـا؟ دي مـش دي رغبات الموجودة جوانا أو ال نبنتدي نفكر في االشتياقات خلونا

  إيه عالقة إيماننا بمشاعرنا؟  !الحاجات اللي نفسنا فيهاعالقة إيماننا ب ..حاجة بنتكلم عنها كتير
 ..تاللـي فاتـ حلقـةقـف عنـد اللـي وقفنـا عنـده الإيماننـا، بن عن جانب واحد من الموضوع وهوكتير لما بنتكلم 

 ،وفعـًال، دي حاجـة مهمـة ومفتاحيـة. نـاذهانلحق وان يسوع بيغيـر أانا بذهاننا وٕاننا نملى أذهاننتكلم عن أإننا 
نـا أعتقـد اننـا بنميـل إن لكـن. حاجة بتحصـل فـي مشـاعرنا لمـا المسـيح يبقـى موجـود فـي حياتنـا لكن برضه في

  .الصورةجنبين من  واحدنتكلم عن جانب 
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بينســاقوا ورا  نــاس كتيــر فــي الكنيســة. اعرناوبننســاق ورا مشــوبــس مشــاعرنا ب المتعلــقء كتيــر بنــتكلم عــن الجــز 
انــه مــن الممكــن  تخيــلبيخلينــا ن فكــر ،جديــد فــي الكنيســة النهــارده يالهــوتفكــر لدرجــة اننــا خلقنــا . مشــاعرهم
راضـيين  ومـع ذلـك نفضـل. مـش بنطيعـه خـالص فـي حياتنـا نا مشاعر دافيه تجاه اهللا حتى لو إحناجوايكون 

  .زعة العاطفية دينتجنب الن الزم كنل. عن إيماننا
  

لكـن سـاعات كتيـر العمليـة . نـا بـالحقذهاننـدرس الكلمـة ونـدرس الحـق ونملـى أ ممكـن وعلى النقـيض التـاني،
ـــا ـــارد وقاســـي دي بتجردنـــا مـــن مشـــاعرنا وٕايمانن ـــدينا أو بنســـمع وعـــازلين ، فنبقـــى بيبقـــى ب قاعـــدين مـــربعين إي

  . وعمشاعرنا عن الموض
  

المفــروض يكونــوا كيــان  مالحــق والمشــاعر مــع بعــض؟ أنــا أعتقــد انهــ جمــعقــة ممكــن تطري فــييــا تــرى طيــب، 
المفـروض اننـا نتجاهـل  وفـي نفـس الوقـت مـش ،أنا أؤمن ان إحنا مش المفـروض ننسـاق ورا مشـاعرنا. واحد

 Jonathanإدواردز جوناثـان مه المفضــلة عنــدي كتبهــا حــد اســ لكــم حاجــة مــن الحاجـاتا قــر ا أهــ. مشـاعرنا

Edwards .النـاس  ، كـان فيـهعلى الكنيسة مروقت كان وده ". اليقظة العظمى"كان بيكتب في عز  ده حد
أو  ،إمــا كــانوا بينجرفــوا ورا المشــاعر وبيســيبوا الكلمــةيــا . الجنبــين اللــي اتكلمنــا عــنهم أكتــر لجنــب مــن بيميلــوا

تشــوفوا ا نــدرس الكلمــة وحتــى مــش هــا م عشــان كــده هــإحنــا مــش عــايزين نكــون زيهــ"يقولــوا،  مــن ناحيــة تانيــة
  ".ابتسامة واحدة على وشنا وٕاحنا بنعمل كده

  
عـايز أشـارككم بفقـرة مفضـلة  .عواطف دينيـة"يكتب كتاب اسمه على الساحة و جون إدواردز  بعد كده بيظهر

شـان ُسـمعتنا لا الخارجية وملذاتنا الدنيويـة وعشان مسراتنلع" :بيقول إيه، بيقولاسمعوا . ندي من الكتاب دهع
ولمــــا يكــــون . شــــان كــــل الحاجــــات دي رغباتنــــا بتكــــون متلهفــــة وشــــهياتنا بتكــــون قويــــةلوعالقاتنــــا البشــــرية، ع

 بنهـتم ،وبسـهولة أمـور بتحركنـا ،بنتـأثر بعمـق ،رهفةمالموضوع متعلق بالحاجات دي، قلوبنا بتكون حساسة و 
  ".ي نجاح دنيوي أو ازدهاروبنفرح ونبتهج لما يكون فيه أ ،لما بنخسرئب بنكت. جًدا شغلننو  جًدا،

تعلق بأمورنا الروحيـة، بـنحس بالملـل ملما يكون الموضوع لكن ": ، فيقولوبعد كده بيحصل تحول في كالمه
اللي ال ُيحدوا لمحبـة اهللا مـن خـالل رتفاع االعرض و الطول و ال ممكن نقعد ونسمع عن. تجمدوقلوبنا بتقسى و 

  .ابنه الغالي ومع ذلك نقعد باردين ومش متأثرين بأي حاجة يقدمخلته المحبة دي سوع المسيح، وٕازاي ي
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حاجـــة تفرحنـــا أو  تكـــون حياتنـــا الروحيـــة؟ هـــل فـــي انهـــالـــو فيـــه حاجـــة ممكـــن نـــتحمس لهـــا، مـــش المفـــروض 
؟ الزم نتواضــع تحمســنا وتكــون محببــة لينــا ونشــتاق لهــا فــي الــدنيا دي كلهــا أكتــر مــن انجيــل يســوع المســيح

  ."عشان احنا مش بنتأثر بالموضوع ده أكتر في الكنيسة
  

ولــو . نتــأثر بــاهللاا انــه لــو احنــا بنعــرف اهللا، يبقــى هــ ، وهــي٦فــي يوحنــا  انشــوفهحاجــة، وهــا كــم ل عــايز أقــول
ينينـا نشـوفه بيظهـر قـدام عا الحقيقة الجوهرية هنا هي ان اللي ه. يبقى عندنا عاطفة تجاه اهللاا بنحب اهللا، ه
مانقــدرش نفصــل . هــو ان احنــا مانقــدرش نفصــل اإليمــان بالمســيح عــن المشــاعر تجــاه المســيح ٦فــي يوحنــا 

  !!اإليمان بالمسيح عن المشاعر تجاه المسيح
هـأقولكم علـى الصـورة . أنا عارف ان دي حاجة غريبة بالنسبة لينا، ومختلفة عـن اللـي احنـا عـادًة بنفكـر فيـه

س وأخواتنــا فـي الكنــايتخيلــوا إخوتنـا . ن والمشـاعراإليمـا بخصــوص خيلوهــا معايـافـي دمــاغي وحـاولوا تتاللـي 
ســاعة فــي  ١٢همــا بيجتمعــوا مــع بعــض وبيخــاطروا بحيــاتهم عشــان يدرســوا الكلمــة لمــدة . فــي آســيا الســرية
وفـي نفـس الوقـت كـل مـا يصـلوا بيسـجدوا علـى . سـاعة فـي اليـوم ١٢يوم ورا يوم بيدرسوا الكلمـة لمـدة . اليوم

شـان انـت مـش ليـا رب بنشـكرك ع. يـا رب بنشـكرك مـن أجـل محبتـك لينـا"يصـرخوا،  و كبهم وبيبكوا قـدام اهللار 
أعتقـدش اننـا ا م زي ما قلت،. ده اإليمان والمشاعر مع بعض. وعهم بتيقى ٍبَرك بتملى األوضةودم". ناسينا

  .نقدر ِنفصل ما بين اإليمان بالمسيح والرغبة في المسيح
  

السـؤال اللـي عـايز . مشـاعرناالمسيح بيأثر على أفكارنـا وبيـأثر علـى . األساس، هو المركز المسيح فيكم هو
يحصــل إيــه لــو أدركنــا ان اهللا مــش بــس عايزنــا نعرفــه لكنــه عايزنــا نســتمتع بيــه ا تفتكــروا هــ"لكــم هــو  لهأأســ

بيعرفــه لكــن أعتقــد ان دي حاجـة ليهــا معنـى، مــش كـده؟ اهللا بيتمجــد أكتــر مـش بــس لمـا شــعبه يكـون " كمـان؟
  .لما شعبه يكون بيستمتع بيه

يـــة فخل. ٦النـــاس فـــي يوحنـــا بعـــض و  اللـــي دار بـــين المســـيح بعـــد الحـــديثنفكـــر فـــي مشـــاعر التالميـــذ  خلونـــا
يســوع بــيطعم أكتــر مــن خمــس آالف بنــي . الموضــوع هــي انــه فــي أول االصــحاح يســوع بــيطعم خمــس آالف

عـــايزين أكـــل بـــبالش؟ اتبعـــوا . جـــة كـــده، نـــاس تبعتـــهونتي! معجـــزة رهيبـــة جـــداً . آدم بخمـــس خبـــزات وســـمكتين
  .والنتيجة كانت ناس كتيرة أوي ماشية ورا يسوع. يسوع
ماكــانش  ركبــوا مركــب وعــدوا للناحيــة التانيــة مــن البحيــرة لكــن يســوع .مــا عرفــوش يســوع فــين التالميــذ بعــدها

الناحيــة لكـنهم سـمعوا انـه راح . كــانوا فيـه اللـي هـم علـى الشـطروا ان يسـوع لســه موجـود افتكـ فــ .ركـب معـاهم
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كــان قــرر انــه يتمشــى علــى يســوع اللــي حصــل إن . ين إزاي بــالظبط عمــل كــدهفــاهممــش ٕان كــانوا و  ،التانيــة
  .البحيرة

  
ــا َوَجــُدوُه ٢٥" :إيــه قــالوا لــهاســمعوا . بتالقــى ان الجمــوع تبعتــه، ٦مــن يوحنــا  ٢٥وبعــد كــده بتوصــل لعــدد َوَلم

َأْنــُتْم : اْلَحـق اْلَحــق َأقُــوُل َلُكــمْ «:َأَجــاَبُهْم َيُســوُع َوَقــالَ ٢٦» َيــا ُمَعلــُم، َمتَــى ِصــْرَت ُهَنـا؟«:ا لَـهُ ِفـي َعْبــِر اْلَبْحــِر، َقــاُلو 
ْلَبائِـِد، َبـْل ِللطَعـاِم ِاْعَملُـوا َال ِللطَعـاِم ا٢٧. َتْطُلُبوَنِني لَـْيَس َألنُكـْم َرَأْيـُتْم آَيـاٍت، َبـْل َألنُكـْم َأَكْلـُتْم ِمـَن اْلُخْبـِز َفَشـِبْعُتمْ 

َمـاَذا َنْفَعـُل َحتـى «:َفَقـاُلوا لَـهُ ٢٨. »اْلَباِقي ِلْلَحَياِة اَألَبِديِة الِذي ُيْعِطيُكُم اْبُن اِإلْنَساِن، َألن هَذا اُهللا اآلُب َقْد َخَتَمهُ 
ــَل َأْعَمــاَل اِهللا؟ َفَقــاُلوا ٣٠ .»َأْن ُتْؤِمُنــوا ِبالــِذي ُهــَو َأْرَســَلهُ : َمــُل اهللاِ هــَذا ُهــَو عَ «:َأَجــاَب َيُســوُع َوَقــاَل َلهُــمْ ٢٩» َنْعَم

ــهُ  ــُل؟ «:َل ــاَذا َتْعَم ــَك؟ َم ــْؤِمَن ِب ــَرى َوُن ــٍة َتْصــَنُع ِلَن ــَة آَي ــوبٌ ٣١َفَأي ــَو َمْكُت ــا ُه ــِة، َكَم ي ــي اْلَبر ــوا اْلَمــن ِف ــا َأَكُل ــُه : آَباُؤَن َأن
 .»ِلَيْأُكُلوا َأْعَطاُهْم ُخْبًزا ِمَن السَماءِ 

لَـْيَس ُموَســى َأْعَطـاُكُم اْلُخْبـَز ِمـَن الســَماِء، َبـْل َأِبـي ُيْعِطـيُكُم اْلُخْبــَز : اْلَحـق اْلَحــق َأقُـوُل َلُكـمْ «:َفَقـاَل َلهُـْم َيُسـوعُ ٣٢
ــَماِء،  ــَن الس ــي ِم ــَن الســَماِء اْلَواِهــبُ ٣٣اْلَحِقيِق ــاِزُل ِم ــَو الن ــَز اِهللا ُه ــاَلمِ  َألن ُخْب ــاًة ِلْلَع ــهُ ٣٤. »َحَي ــاُلوا َل ــا َســيُد، «:َفَق َي

َمــْن ُيْقِبــْل ِإَلــي َفــَال َيُجــوُع، َوَمــْن . َأَنــا ُهــَو ُخْبــُز اْلَحَيــاةِ «:َفَقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ ٣٥. »َأْعِطَنــا ِفــي ُكــل ِحــيٍن هــَذا اْلُخْبــزَ 
  ."ُيْؤِمْن ِبي َفَال َيْعَطُش َأَبًدا

  
لكن الناس دي كلها كـان عنـدها مفـاهيم  ،ر بين يسوع وبين الجموع اللي كانت بتتبعهاحوار مذهل اللي دده 

عمـــق األمـــور اللـــي بتـــدور فـــي هـــو انـــه بيبتـــدي يخاطـــب أبيعملـــه فـــاللي يســـوع . خاطئـــة عـــن مـــين هـــو يســـوع
هم عــن الجــوع اللــي يكلمبــإنمــا عــن األكــل،  كثيــر مــن مجــرد الكــالمعمــق أبياخــد الموضــوع خطــوات  .حيــاتهم
  .أرواحهم جوه
  

الحديث اللي بيـدور بـين يسـوع عايزكم تشوفوا تالت حقايق مجيدة موجودين في الصورة اللي قدامنا هنا، في 
  .قنا وأرواح كل واحد فينا، وده بيوضح لنا صورة الجوع الموجود في أعما٦وبين الجموع في يوحنا 

  
لمــا . المســيح وحــده يقــدر يشــبع رغباتنــا. المســيح وحــده هــو اللــي يقــدر يشــبع رغباتنــاهــي انــه  الحقيقــة األولــى

يســــوع  لكــــن "إزاي وصــــلت الناحيــــة دي؟" لــــه وســــألته نــــبص علــــى بدايــــة الحــــديث بنالقــــي ان الجمــــوع جــــات
طـول فـي ى علـ دخلبيـ ،وبدل ما يـرد. هم انه كان بيتمشى على البحيرةل يقولا مش ه أكيد. بيتجاهل سؤالهم
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َأْنـُتْم َتْطُلُبـوَنِني لَـْيَس َألنُكـْم َرَأْيـُتْم آَيـاٍت، َبـْل َألنُكـْم َأَكْلـُتْم ِمـَن "، يقـولف ،يبتدي يتكلم عـن األكـلقلب الموضوع و 
  .وباقي الحوار بيدور حوالين األكل، الخبز بمعنى أصح" اْلُخْبِز َفَشِبْعُتمْ 

  
مـن كـده لكـن بـدل " مـش المفـروض تحتـاجوا أكـل مانـت"حظوه هو انه يسـوع مـش بيقـولهم اللكن اللي عايزكم ت

عشان دي كانت حاجـة موجـودة فـيهم بالطبيعـة، موجـودة  ،هو بياخد صورة األكل وبيستخدمها عشان يعلمهم
لكــن اللــي " انتــوا محتــاجين أكــل أحســن مــن اللــي انتــوا بتــأكلوه"فــي الحقيقــة هــو مــش بيقــولهم، . جــواهم لســبب

لـو "، كـان بيقـولهم "، َبـْل ِللطَعـاِم اْلَبـاِقي ِلْلَحَيـاِة اَألَبِديـةِ ِاْعَملُـوا َال ِللطَعـاِم اْلَبائِـدِ ٢٧"هـو  ٢٧لهم في عـدد  بيقوله
  ".هتأكلوا، اتأكدوا انكم بتاكلوا األكل الصح مش األكل المضر

، الصـورة ٦يوحنـا عايز نتوقف عند النقطة دي وعايز نكون بندرك الصورة الموجودة قدامنا لحد دلـوقتي فـي 
، عــايزكم تبصــوا علــى أول ســفر فــي الكتــاب ٢ارجعــوا معايــا لتكــوين . سبدايــة الكتــاب المقــد دي ابتــدت مــن

عايزكم تشوفوا الحقيقة الموجودة هنا وتعتبـر أسـاس اللـي إحنـا بنشـوفه  .٢المقدس، االصحاح التاني، تكوين 
وعـدد  ٢بصـوا علـى تكـوين ! اهللا خلقنا عشان نشتاق". اهللا خلقنا عشان نشتاق"الحقيقة هي ان . ٦في يوحنا 

  .، بيتكلم عن قصة خليقة االنسان١٥
الجنة وبيشـرح لـه عـن كـل  وسطاهللا بيحطه في . ٢ان في تكوين عايزكم تسمعوا أول حاجة اهللا بيقولها لالنس

َأَخـَذ الــرب اِإللـُه آَدَم َوَوَضــَعُه ِفـي َجنــِة َعــْدٍن  َ "بيقــول إيــه،  ١٥، اســمعوا عـدد نالجمـال الموجــود فـي جنــة عـد
لــه،  أول حاجــة الــرب يقولهــا آلدم، أول وصــية قالهــا:..." َوَأْوَصــى الــرب اِإللــُه آَدَم َقــاِئالً ١٦. َوَيْحَفَظَهــاِلَيْعَمَلَهــا 

  .انت حر انك تعمل إيه؟ انك تاكل
ُكــل اللــي انــت "آدم بيــبص حواليــه وفيــه حاجــات رائعــة جــدًا واهللا إلــه الكــون بيقولــه . طيــب، دي أخبــار ســارة

فــي الصــورة دي فــي . نــي ان اهللا خلــق االنســان وهــو فيــه االشــتياق، وهــو فيــه الرغبــةمــن الواضــح يع". عــايزه
، في صورة خليقة الرجل والمرأة والفردوس فـي جنـة عـدن، هـل فـي المرحلـة دي كـان االنسـان عنـده ٢تكوين 

  احتياجات؟
عنـــده  كـــان ..لكـــن هـــو كـــان عنـــده". حتياجـــاتاال، ماكـــانش عنـــده أي "أول رد ممكـــن ييجـــي فـــي بالنـــا هـــو 

ة الحيـاة سـمان اهللا يمـده بن حتيـاجاهـو كـان عنـده  ،من اللحظـة اللـي اهللا نفـخ الحيـاة فـي آدم. احتياجات كتير
كــل واحــد فينــا عنــده االحتيــاج ده دلــوقتي، إحنــا مــش بنفكــر فــي االشــتياق ده كتيــر لكــن كلنــا . لحظــة بلحظــة

  .دهكلنا محتاجين أوكسجين، احنا اتخلقنا ك. بنشتاق وبنحتاج الهوا
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وبنشوف بعد كده فـي نفـس االصـحاح . كان عنده برضه االحتياج انه يأكل، اتخلق وجواه االحتياج انه يأكل
خللــي بــالكم، . حاجــة اتكلمنــا عليهــا قبــل كــده وهــي االحتيــاج للصــحبة، عشــان كــده ظهــرت المــرأة فــي الصــورة

الحقيقـة هـي انـه اتخلـق وهـو كـانش عنـده أي احتياجـات، لكـن ا الفكرة هي مش انه في جنـة عـدن االنسـان مـ
جــواه االحتياجــات دي لكــن المهــم هنــا هــو انــه المقصــود ان كــل االحتياجــات دي مــين اللــي يشــبعها؟ الخــالق 

  !هو اللي يشبعها
  

اشــتياقاتنا ُمصـــممة ان . اهللا خلقنــا عشــان نشــتاق لحاجــات واشــتياقاتنا دي ُمصــممة ان اهللا هــو اللــي يشــبعها
ألنـه هنـا  ٣لكـن األمـور بتتغيـر فـي تكـوين  ٢دي الصـورة الموجـودة فـي تكـوين خالقنا هو اللي يشبعها وهي 

ت وانــه إزاي دخـــول تـــاللــي فا حلقـــةالفــي واحنـــا اتكلمنــا باختصـــار عــن الموضـــوع ده . الخطيــة بتـــدخل العــالم
مـــش  نـــِت أ" "؟َأَحقـــا َقـــاَل اهللاُ " ءالخطيـــة للعـــالم ابتـــدى بفكـــرة، ابتـــدى بالعقـــل وان عـــدونا، الُمَجـــِرب قـــال لــــ حـــوا

  .٦عايزكم تركزوا إزاي بسرعة جدًا المشاعر ظهرت في عدد ". محتاجة تصدقي اللي اهللا قاله
  

فَـَرَأِت اْلَمـْرَأُة َأن الشـَجَرَة َجيـَدٌة ِلَألْكـِل، َوَأنَهـا َبِهَجـٌة ِلْلُعُيـوِن، َوَأن الشـَجَرَة ٦"بيقـول،  ٦وعـدد  ٣بصوا في تكوين 
هـي شـافت ان الشـجرة . كـالم مشـحون بالمشـاعر أد إيـه ده شـايفين". َفَأَخَذْت ِمـْن َثَمِرَهـا َوَأَكلَـتْ . رِ َشِهيٌة ِللنظَ 

ًال بعــد مــا الواضــح هنــا ان المشــاعر كانــت جــزء مــن التجربــة وفعــ. جيــدة، كانــت بهجــة للعيــون وشــهية للنظــر
  .ة، بنالقي بعدها انها أكلت من الشجر دي  مليانة مشاعربنشوف الصورة ال

  
؟ مــا كــانش بــس مجــرد التشــكيك فــي اللــي اهللا قالــه ٣طيــب، كــان شــكل الخطيــة عامــل إزاي هنــا فــي تكــوين 

تالقـي ان الرجـل والمـرأة ببسـاطة جـدًا بيـدوروا علـى الشـبع، بيـدوروا ا لكـن أساسـًا هـ ،وعدم الثقة في اللي قاله
خـدوا بــالكم، . الخــالق ها مــن خـالليشـبعو  انهـم يشـبعوا رغبــاتهم مـن خــالل الحاجـات اللـي فــي العـالم بــدل مـن

  .كانوا بيدوروا على شبعهم من الحاجات اللي في العالم بدل ما يشبعوا من إيد خالقهم
  

  .ة دي في أذهاننا وشوفوا إزاي يسوع بيخاطب الموضوع دهيفليوحنا والخل خلونا نرجع
آَباُؤَنــا َأَكُلــوا ٣١ِلَنــَرى َوُنــْؤِمَن ِبــَك؟ َمــاَذا َتْعَمــُل؟  َفَأيــَة آَيــٍة َتْصــَنعُ «:َفَقــاُلوا َلــهُ ٣٠"بيقــول،  ٣٠وعــدد  ٦فــي يوحنــا 

يــِة، َكَمــا ُهــَو َمْكتُــوبٌ  ِفــي اْلَبر ــَماِء ِلَيــْأُكُلوا: اْلَمــن ــُه َأْعَطــاُهْم ُخْبــًزا ِمــَن السإيــه اللــي همــا بيعملــوه هنــا؟ لــو ." »َأن
ي العهــد فــالمـن ولـو انتــوا مـش فــاكرين، . ا عـن المــنتالقــوهم بيقـارنوا يســوع بموسـى، بيتكلمــو ا اخـدتوا بــالكم هـ
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اهللا كــان بيمـدهم باألكــل فـي وســط  .شـعب اهللا كــان تايـه فــي البريـةقـت مــا مـن الســما و نــازل خبـز كــان القـديم 
  .من السما وكان بيبقى موجود في الصبح عشان يقدروا ياكلوهاللي بيبعته لهم الخبز  من خاللالبرية 

لكـــن الفكــرة هــي انهـــم بيتكلمــوا عــن الموضـــوع ده  .كـــل اللــي هــو المـــن بصــورة يوميــةفـــ اهللا كــان بيمــدهم باأل
بيقـول فـي عـدد . وعـايزكم تشـوفوا يسـوع بيـرد إزاي" نـا إيـه؟ل تعمـلا موسـى عمـل كـده، طيـب انـت هـ"وبيقولوا 

ــَماِء، َبــْل َأِبــي ُيْعِطــيُكُم َلــْيَس ُموَســى َأْعَطــاُكُم ا: اْلَحــق اْلَحــق َأُقــوُل َلُكــمْ «:َفَقــاَل َلُهــْم َيُســوعُ ٣٢" ٣٢ ْلُخْبــَز ِمــَن الس
  !الموضوع جوهر، فهمتوا قصده إيه؟ يسوع بيدخل في "اْلُخْبَز اْلَحِقيِقي ِمَن السَماءِ 

  
موسـى "هـم ل فيسـوع قـال" تـدينا إيـه؟ا نـا كـده، طيـب دلـوقتي انـت هـلموسى عمـل "دول كانوا بيقولوا له الناس 

ـــي إداكـــم خبـــز مـــن الســـماداكمـــش حاجـــة، ده كـــان إ مـــا ـــدنا ." اهللا هـــو الل ـــي بنشـــوفه هنـــا هـــو ان احنـــا عن الل
ممكـــن اللـــي نـــاس الاشـــتياقات ورغبـــات بتخلينـــا نـــدور علـــى الحاجـــات اللـــي فـــي العـــالم اللـــي ممكـــن تشـــبعنا، و 

وكالمــه بيبقــى شخصــي جــدًا لمــا بيغيــر طريقــة كالمــه فــي عــدد . لكــن اهللا وحــده هــو اللــي يقــدر يشــبع ،تشــبعنا
." »ُهــَو النــاِزُل ِمــَن الســَماِء اْلَواِهــُب َحَيــاًة ِلْلَعــاَلمِ  -هــا انــه شــخصهــو معنا–َألن ُخْبــَز اِهللا ُهــَو ٣٣"يقــول، وب ٣٣

  . لكنه شخص ،يعني هو مش حاجة
 

َأَنـا ُهـَو ُخْبــُز «:"وبيقــول،  ٣٥فبيــرد علـيهم فـي عـدد . »َيـا َســيُد، َأْعِطَنـا ِفـي ُكـل ِحــيٍن هـَذا اْلُخْبـزَ «:َفَقـاُلوا لَـهُ ٣٤
ــاةِ  . وبيقــول هــو إيــه..." أنــا هــو"كتيــر مــنكم عــارفين انــه فــي انجيــل يوحنــا يســوع بيقــول ســت مــرات " ».اْلَحَي

  .هنا كون موجودالتعبير ده مقصود ي
  

 ربطفلمـا يسـوع بيسـتخدم االسـم ده، معنـاه انـه بيـ. أو أنا هو في العهد القديم، اسم اهللا كان يهوه، ومعناه أهيه
موسـى إداكـم الخبـز ده لكـن أنـا . عـايزين خبـز تـاكلوا؟ أنـا هـو الخبـز، أنـا هـو الخبـز"لهم، ل قاف .باآلبنفسه 

  ."بأديكم نفسي
  

انتم اتخلقتوا باشتياقات، اللي خلقكم وحده هو اللـي يقـدر "يسوع بيقول، : الصورة الموجودة قدامنا هي كاآلتي
هللا لكـــن فـــي بع مـــش موجـــود بـــس فـــي العطايـــا اللـــي مـــن اخـــدوا بـــالكم، الِشـــ ".يشـــبعها، وأنـــا أهـــوه، أنـــا ِشـــبعكم

ا نالقـي الشـبع فـي العطايـا لكـن هـا مـش هـ. قلوبنـا وعقولنـابمـر ده األنفهم  اانن مهم جداً . نفسه اهللا ..العاطي
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رواحنا والجوع اللي موجود جـوه أرواحنـا هـو وحـده باشياقات جوه أاهللا خلق كل واحد فينا . نالقيه في العاطي
  .عطاياهمش  ،يشبعه اللي يقدر

   
 .نــا عطايــا كتيــر، عطايــا كتيــر صــالحةإحنــا بجــد بنالقــي ِشــبعنا فــين؟ بنــدور عليــه فــين؟ اهللا إدافكــروا معايــا، 

وبيــدينا  بيـدينا العيلــة وبيـدينا أصـدقاء. لوعــد بالسـما هـو عطيــة مـن اهللا ..ا غفـران الخطايــا، بيـدينا السـمابيـدين
 . حاجات كتير في حياتنا بنستمتع بيها

خلينـــا نتعمـــق فـــي األمـــر ده، لـــو انـــت عنـــدك كـــل الحاجـــات دي، كـــل العطايـــا دي، لـــو انـــت مســـتمتع لكـــن 
لــو عنــدك  –بــالغفران، وبالســما وعنــدك عيلــة رائعــة وأطفــال رائعــين واصــحاب رائعــين ومســتمتع جــدًا بالحيــاة 

  تبقى مبسوط؟ا هل ه كل ده من غير اهللا،تالقي  اإلمكانية انت
، عــن النــاس ٦تجــاوب الســؤال ده، عــايزك تــدرك ان ده بــالظبط اللــي المســيح بيــتكلم عنــه فــي يوحنــا  قبــل مــا

مـا يـدوروا علـى اهللا وبيـدوروا علـى انهـم يحصـلوا علـى حاجـات بـدل  حاجـات بـدل الماديين اللي بيدوروا على
بتحـب الحاجـات اللـي مـن اهللا ألن احنـا نـاس  ،ده بُيمثل المسيحية الغربيةأعتقد ان . ما يالقوا ِشبعهم في اهللا

  .بيعمينا وبيخلينا نفقد المعنى الحقيقى في اننا نحب اهللا نفسهبشكل 
  

. لشـخص مـاأعمـق احتيـاج واشـتياق جوانـا ه. مـش لحاجـة درك ان أعمق احتياجاتنا مش لشـيء،الزم ن لكننا
ي مـــن تملـــن ..لـــيونســـتنى إننـــا نتم نـــروح الكنيســـةوالتجربـــة هـــي . لشـــخص مـــاجوانـــا ه ولهفـــة أعمـــق اشـــتياق

نركـب عربياتنـا ونسـوق للبيـت عشـان نـروح لبيوتنـا  جونخـر  .نتملي من العالقـاتالموسيقى ومن جو الكنيسة، 
وعمرنـا مـا بنفكـر أو  ..نسـتمتع بكـل حاجـة موجـودة فـي حياتنـاضي األسـبوع فـي أشـغالنا الكويسـة و الحلوة ونق

  . لنا اإلله الصالح اللي وحده يقدر يشبعناندرك حقيقة إننا بندور على الشبع في كل الحاجات دي وأهم
  

أنا بأعتبر أحسن الحاجات اللي موجودة في الـدنيا "لما بيقول،  ٣هو ده بالظبط اللي بيقوله بولس في فيلبي 
مقارنـة بحاجـة واحـدة  "َأَنـا َأْحِسـُبَها ُنَفاَيـةً لنـا العـالم، َ  كـل حاجـة بيقـدمها كـل حاجـة، زي العيلة، الدين، التعلـيم،

توا كـل حاجـة دحتى لو اخ"بولس بيقول، هو ده الوضع اللي قدامنا، . "َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربي"ي وه
  ".العالم ممكن يديهاني، أنا كل حاجة بحتاجها موجودة في المسيح
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متع بكــل عــايز اســأل كــل واحــد بيتبــع المســيح، يــاترى إيــه اللــي بيشــبعك، المســيح وال عطايــاه؟ لــو نقــدر نســت 
نكــون عايزينهـا؟ أنــا بأصـلي ان اهللا يخلينــا نـدرك ان كــل األشــياء دي ا حاجـة فــي السـما مــن غيـر اهللا، هــل هـ

ودي حاجة جوهريـة جـدًا الزم نـدركها فـي كـل صـراعاتنا  هو اللي بنشتاق ونتلهف عليه. نفاية لما نقارنها بيه
ان ده أســاس الخطيــة إننــا بنشــتهي األشــياء اللــي فــي العــالم  ٣مــع الخطيــة عشــان زي مــا شــوفنا فــي تكــوين 

  .أكتر من الخالق
  

 مــش بــأقول ان .عــاطفي فــي مثيــر ٣ن فــي تكــوي. الخطيــة اللــي بيثيــروفكــروا فــي  ،فكــروا فــي الخطيــة والِشــبع
حاجــة شــكلها لمــا شــافت  ءحــوا. العــاطفي مثيــرلكــن اللــي موجــود قــدامنا هنــا هــو ال الي مــن التفكيــر،األمــر خــ

إننا ندور على شـبعنا فـي الحاجـات اللـي فـي العـالم  واللي أدى للخطية ه .حلو وُمغرية ومرغوب فيها أكلتها
  .الم بعيد عن خالقناإننا ندور على الِشبع من الحاجات اللي في الع.. بدل من الخالق، هي دي الخطية

  
. لنا تخمة من األمور الدينية وننسى األساس وهو إننا نشبع مـن خالقنـا والحقيقة هي إننا ممكن نسكر وتجي

وهــي دي الخطيـــة إننـــا نفكــر ان الشـــاب ده، العالقـــة دي، البنــت دي، أو النشـــاط ده أو الحاجـــة الفالنيـــة دي 
والمأســاة هــي اننــا بنفضــل  .لخطيــةوده بيــؤدي ل. خلقنــيتشــبعني مــش اللــي ا اللــي فــي العــالم هــي دي اللــي هــ

  .نهرب من الحد اللي نفوسنا بتشتاق ليه وبنقعد ندور على الِشبع من العالم
  

الحقيقة اللي يسوع بيحاول يوصلها هنا هي انه هو وحده اللي يقدر يشبع رغباتنـا، المسـيح وحـده يقـدر يشـبع 
والهــدف مــن االشــتياقات دي هــي انهــا  ني عنــده اشــتياقاتانــت جــواك اشــتياقات وكــل واحــد بيســمع. رغباتــك

عشان كـده احنـا محتـاجين . تقربنا من خالقنا لكن المشكلة دلوقتي هي ان أغلب اشتياقاتنا بتبعدنا عن خالقنا
  .رغباتنا ومشاعرنا واشتياقاتنا مش بس عشان يغير أفكارنا لكن كمان عشان يغير ،المسيح

  
المسـيح هـو خبـز الحيـاة وهـو وحـده يقـدر يشـبع . المسيح وحده يقـدر يغيـر ذوقنـا: ةللحقيقة التانيوده بيقودنا 

ديـــف طيــب، احنــا إزاي نتعامـــل مــع األمــر ده يــا . "لكــن مــع ذلـــك احنــا لســه بنصــارع مـــع الخطيــة ..رغباتنــا
Dave ؟ياقاتنا للمسيح والمسيح وحدهتلحاجات اللي في العالم في مقابل اشفي ا؟ إزاي نتعامل مع رغباتنا" 
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ــاُلوا َلــهُ ٢٨"، ٦فــي يوحنــا  ٢٨عــدد عــايزكم تبصــوا معايــا علــى  دي " »َمــاَذا َنْفَعــُل َحتــى َنْعَمــَل َأْعَمــاَل اِهللا؟«:َفَق
 "إيــه نــوع األعمــال اللــي محتــاجين نعملهــا عشــان نوصــل هللا؟"جملــة يهوديــة ِصــرف، همــا فعــًال بيســألوه حرفيــًا 

  .ي محتاجين يعملوها عشان ينفذوهاوكأنهم بيسألوه يديهم لسته فيها الحاجات الل
احنــا عمــالين نفكــر ان كلنــا محتــاجين ِنحــس بالِشــبع، كــل واحــد فينــا . ودي الطريقــة اللــي احنــا بنعملهــا برضــه

إزاي هـــأحس : "كـــده اخترعنـــا معادلـــةشـــان لع .نقـــدرش نتجاهـــل الموضـــوع ده مـــا .ِنفســـه يحـــس االحســـاس ده
  .دي طريقة". كذا الههأعمل بدنفعش  ولو ما ،أعمل كذا أو كذاا بالِشبع؟ ه

  
وهنـا يسـوع بيغيـر مـن -: هَذا ُهَو َعَمُل اهللاِ «" :وقال ٢٩عدد  في هو رد عليهم. لكن اسمعوا يسوع بيقول إيه

إذًا هنـا " .»َأْن ُتْؤِمُنـوا ِبالـِذي ُهـَو َأْرَسـَلهُ  :هـَذا ُهـَو َعَمـُل اهللاِ " "..’عمـل‘فـي  للمفـرد’ أعمال‘صيغة الجمع في 
ننـــا نهـــزم الخطيـــة عـــن طريـــق اننـــا نبـــذل إ، هـــو تنا مـــع الخطيـــة، االختيـــار األولاختيـــارين فـــي صـــراعاعنـــدنا 

-١فــ  !المسـيحية أحسـن ي حياتـكلـعشـان تخ  listلسـته بتتطلـب كأنـكوده  .أفعالنـا لتغييـرقصـارى جهودنـا 
الفـرائض ديـه  لك اتبـعل قو يعنى مثال ي ..سلك بيه أديان تانيةتوده المنهج اللي ب. نار أفعاليتغيبهزم الخطية ن

  ٣٠٠أو  ٢٠٠أو انــك تتبــع الـــ. ُمشــبعوهتكــون  البوذيــةالفالنيــة  لــك اتبــع طريــقل أو يقــو . تكــون ُمشــبعا وهــ
يسـوع بيظهـر علـى السـاحة وبيقـول  لكـن. وهـي دي طـرق الوصـول قاعدة للتهذيب في البوذية وهتكون ُمشـبع

تـــدخل مـــابين بـــاقي الزم نكـــون حـــذرين اننـــا مـــانخليش المســـيحية  ."ينفـــعا إيـــه، مـــش هـــ مـــش مهـــم تحـــاول أد"
  .من الفرائض  listاألديان التانية الموجودة في العالم وتبقى عبارة عن لسته 

  
الكنيسـة  بقينـا نـروحف .لحياة المسـيحيةفرائض ل list ، بلستهفرائض موجودة في العالم list ا لستهستبدلناحنا ا
." اللـي جـايلي أنا محتاج أعمل إيه عشان أبقى أحسـن األسـبوع ل يقو ا النهارده الواعظ ه"د ونفكر، يوم الح

ولمـا أتعامـل مـع . قي إني سقطت فمحتاج أتعلـم إزاي أكـون أحسـن األسـبوع اللـي بعـدهالأواألسبوع اللي بعده 
ب عليهـا وأحـاول أكتـر المـرة اللـي خطايا معينة في حياتي، خطايا من اللي بتقابلنا كلنا، أقعد أفكر إزاي أتغل

  .ناده االختيار اللي يسوع بيحطه قداملكن مش هو  ،ده اختيار قدامنا... . بعدها
  

نصــدق فــي المســيح انــه يقــدر يغيــر االختيــار التــاني عشــان نتغلــب علــى الخطيــة هــو اننــا  ايســوع بيقــول لنــ
ان اللـي بيـأتي إلـّي  ٣٧وده بيبان في عـدد " نيلما تؤمنوا بي، يبقى بتؤمنوا بالذي أرسل"هم ل هو قال. رغباتنا

لــو عــايز تتغلــب علــى الخطيــة فــي حياتــك، يبقــى الزم "اللــي بيقولــه يســوع هنــا هــو انــه  .هــو اللــي بيــؤمن بــيّ 
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لــي وتصــدق فــّي، ده أعمــق  عشــان لمــا تجــي. لــي وتصــدق فــّي، وتصــدق إنــي أنــا وحــدي أقــدر أشــبعك تجــي
حتـى  ألنو انـك تصـدق حاجـة معينـة عـن المسـيح، ة بتصـليها أصـال اإليمان مـش مجـرد". كتير من اإليمان

  .لكن الموضوع أعمق بكتير .بتؤمنالشياطين 
  

، ٦هـي دي الصـورة الموجـودة قـدامنا فـي يوحنـا . وتسـتقبل منـه، انـك تشـبع بيـه اإليمان هو انك تيجي ليسـوع
يـر وحياتنـا كمـان بتبتـدي تتغيـر ي رغباتنـا تتغبيجي من خبـز الحيـاة مختلـف وبيخلـ انك تشبع بيه والشبع اللي

نضـيع حياتنـا المسـيحية فـي اننـا بنحـاول نعمـل ا لو احنـا ابتـدينا بتصـرفاتنا وأفعالنـا، يبقـى هـ. وهو ده المفتاح
  .الحاجات الصح اللي المفروض نعملها

  
 .تتغيـر اهـفـي العـالم نالقـي ان الطريقـة اللـي بنعـيش بيهـا ا هـ نبتدي نشـبع بيـه فعـالً و لما بنيجي للمسيح لكن 

؟ بيقدمـــه لنـــا يبقـــى إزاي نتغلـــب علـــى ُمتـــع الخطيـــة؟ إزاي نتغلـــب علـــى ُمتـــع اللـــي العـــالما والســـؤال الصـــح هـــ
  ."احنا بنتغلب على ُمتع الخطية لما نخلي المسيح يغمرنا بقوة االكتفاء والِشبع منه"اإلجابة هي و 

بتقــول،  ٢٤:٥غالطيــة . ء والِشــبع منــهاحنـا بنتغلــب علــى ُمتــع الخطيــة لمــا نخلــي المســيح يغمرنــا بقــوة االكتفــا
لما بنيجي للمسيح، بيبقـى عنـدنا شـهوات ". َولِكن الِذيَن ُهْم ِلْلَمِسيِح َقْد َصَلُبوا اْلَجَسَد َمَع اَألْهَواِء َوالشَهَواِت ٢٤"

  .من نوع جديد عشان عارفين انه يقدر يشبعها
، أنـا يمكـن بــ أمـر بـاللي انـت بتقـول Dave"مليـة؟ خليني أوضح لكم أكتر، الموضوع إزاي يتطبـق بطريقـة ع
يمكــن بأصــارع مــع . يمكــن أنــا بأصــارع مــع الشــهوة. عليــه، أنــا بأصــارع مــع الجــرى ورا الفلــوس وورا النجــاح

إزاي أتغلـــب علـــى األمـــور دي؟ إزاي أتغلـــب علـــى ... يمكـــن بأصـــارع فـــي العـــالم مـــع كـــذا أو كـــذا. اإلباحيـــة
  "سة لسه مأسورين ليها؟ إزاي أتغلب على الُمتع دي؟األمور اللي ناس كتير في الكني

  
شـهوة أو عشـان كـده لمـا ابلـيس يجيلـك ويغريـك بال.. متعة أعظم فـي المسـيحب بإنك تتأسرانت بتتغلب عليهم 

تـــبص علـــى ، "را األمـــر الفالنـــي هـــتحس بالَشـــبعلـــو انـــت مشـــيت و "الجشـــع أو اإلباحيـــة أو الفلـــوس ويقولـــك، 
." أنــا عــارف ان دي ال يمكــن تشــبعني زي مــا المســيح بيشــبعني ويكفينــي"وتقــول،  الحاجــة اللــي بيغريــك بيهــا
شـــوفتوا بقـــى إزاي كفايتنـــا فـــي ". أنـــا مـــش عـــايز الحاجـــة دي عشـــان أنـــا عـــايزه هـــو"عشـــان كـــده نقـــدر نقـــول، 

  .المسيح مهمة جدًا في صراعاتنا مع الخطية
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 اوقـت نقراهـا فــ اكتبـوا الشـاهد  واقـروه لمـماعنـدناش . ١٤و  ١٣، عـدد ٢هي دي الفكرة الموجـودة فـي إرميـا 
أنـــا اديـــتكم نهـــر حيـــاة وانتـــوا حفرتـــوا آبـــار مشـــققة فـــي "دي صـــورة رائعـــة  لــــ اهللا وهـــو بيوقـــل لشـــعبه، . تروحـــوا

 ."أنا بأديكم كل حاجةإني  في حينالعالم، آبار ماتقدرش تشيل ميه وانتوا بتحاولوا تشربوا منها 
 

ننا نشوفهم علـى حقيقـتهم، اننـا نشـوف ان الِشـبع اللـي بإ" ؟طايا دي يا ديفزاي بقى نتغلب على الخطيب، إ"
أنـا مـش بـأقول ان ده ســهل،  .واننـا نهـرب مــنهم ،بييجـي مـنهم هـو وال حاجــة مقارنـة بالِشـبع اللـي مــن المسـيح

ها لكــن الفكــرة هــي انــك لمــا تــدوق الِشــبع اللــي مــن المســيح وبعــد. أحياًنــانستســلم ا هــمــش أنــا مــش بــأقول اننــا 
تدوق طعم الحاجات اللي في العالم، في اللحظة اللي بتروح فيها لشاشة الكومبيـوتر، أو اللحظـة اللـي بتتفـق 
فيها على حاجة معينة، اللحظة اللي في حياتك بتعمـل فيهـا الحاجـة التانيـة دي، انـت بتسـلم نفسـك للحاجـات 

وتعمـــل  .لـــه بـــز الحيـــاة وتجـــري ترجـــعاللـــي فـــي العـــالم، وســـاعتها بتـــدرك مـــرارة الحاجـــة دي مقارنـــة بروعـــة خ
تغفــر لــي  إنــكأنــا بــأعترف بخطيتــي وأنــا عــارف انــك أمــين وعــادل "وتقــول،  ٩:١المكتــوب فــي يوحنــا األولــى 

النهـــر ده عشــان مفــيش مقارنـــة بينــه وبــين أي حاجـــة أنــا عـــايز أشــرب مــن . خطيتــي وتطهرنــي مــن كـــل إثــم
  .تظهر مجد المسيحبنك كو ة جوهرية جدًا في حاج إنهاأد إيه األمر ده مهم، وتدرك  فتشوف". تاني
  

س بتتبــع المســيح، لــو احنــا بنجــري ورا الحاجــات اللــي فــي العــالم وبنســلم يلــو احنــا ككنيســة وكشــعب اهللا وكنــا
ولـو احنـا . مـش بيشـبع المسـيحهـا يـوريهم ان يظهـر إيـه للعـالم؟ اللي في العـالم، يبقـى ده هـا  نفسنا للحاجات

حيتنا بنجري ورا الفلـوس والشـهرة والُسـلطة والجـنس والطمـوح وورا كـل الحاجـات اللـي ِعشنا حياتنا وِعشنا مسي
نرنم شوية ترانيم في حين ان احنا بنستمتع بالحاجـات اللـي فـي العـالم، يبقـى  نروح هاالعالم بيقدمها لنا، وبعد

  .انه بيشبعاحنا مش فاهمين حاجة عن المسيحية وهنكون بنوري العالم ان المسيح مش بيشبع في حين 
  

الـرب بيغيـر أذواقنـا لمـا . أكتـر مـن كـل الحاجـات اللـي فـي العـالم محطوطـة مـع بعـض ..بال حدودهو ُمشبع 
ل ومجـد وجـالل اتن بجمـتـننـا نفبإتغلـب علـى الخطيـة؟ نإزاي . نشـبع منـه هـونشتهيه هـو و ف ،بيأسرنا بشخصه

  .على حقيقته هيسوع المسيح ونشوف
  

تقصـد . "رغبتنـا فـي المتعـة يـا رب زيـد مـن. نك تزيد من رغبتنا في المتعةوهي دي صالتنا يا رب، بنصلي ا
 .فـيش انبسـاط تـانيا مـ ان الواحد لمـا يبقـى مسـيحي مـؤمن يقـول ال للمتعـة، بالكالم ده؟ أنا فاكر إيه يا ديف
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الفكــرة هــي انــك بتيجــي ... عــايز أقولــك ان مــش ده المعنــى الصــح." أنــا فــاكر ان ده معنــى انــي أكــون مــؤمن
  ".أنا عايز المتعة األعظم"لمسيح وبتقول، ل
  

ــ ". ِثقــل المجــد"  ، هــو كتــب كتــاب اســمهC.S. Lewis ســي إس لــويس دي مــن الُجمــل المفضــلة عنــدي لـ
  :اسمعوا بيقول إيه، ده كالم مهم جدًا، بيقول

وانـه يسـعى انـه يسـتمتع  لمصـلحتهحاجـة  يتمنـىفي عصرنا ده، الناس بتفتكر انها حاجة وحشة  لما الواحـد "
فـي الواقـع، . لنـا مـن العـالم وانهـا مالهـاش أي عالقـة باإليمـان المسـيحي بيها، أنـا شـايف ان الفكـرة دي جـات

نالقـي ا لو احنا بصينا للمكافأت الموعودين بيها وطبيعة الوعود بالمكافأت الموجودة في الكتـاب المقـدس، هـ
 C.S. Lewisبيكمـل ." يـة جـدًا لكـن العكـس، هـو شـايفها ضـعيفة جـداً ان الـرب مـش بيـبص لرغباتنـا انهـا قو 

لنــا فــرح مــالوش  قــدملشــرب والجــنس والطمــوح فــي حــين انــه متاحنــا مخلوقــات فــاترة، بنلهــو ونتمتــع با"وبيقــول 
مــش  يشــكل فــي الطــين فــي حــي فقيــر عشــانبــالظبط زي الطفــل الجاهــل اللــي عــايز يفضــل يلعــب و  .حــدود

احنـا أي "وبيقـول كـالم قاسـي جـدًا، بيقـول وبيكمـل ." عليـه رحلـة يـروح فيهـا البحـر متخيل معنى انه معروض
 ". حاجة بترضينا

 

  ؟ لو احنا بنتغذى ونشبع من الحاجات اللي في العالم، وفاكرين ان وظايفنا الكويسـة أو الفلـوسفهمتوا قصده
لــو احنــا فــاكرين ان عاداتنــا الكويســة هــي  –لحلــوة أو البيــت المثــالي وأو العربيــة الجامــدة أو العالقــة االكتيــرة 

محتــاجين هــو اننــا  C.S. Lewisواللــي بيفكرنــا بيــه  ٦اللــي هتشــبعنا، ســاعتها اللــي بيقولــه يســوع فــي يوحنــا 
بيقول اننا زي الطفل الصغير اللي بيلعب فـي الطـين فـي   C.S. Lewis. ان رغباتنا دي ضعيفة جًدا ندرك

  ...رحلة يروح فيها البحرحين عشان انه معروض عليه 
  

سـيح، أنـا علـى سـلطان كلمـات يسـوع الم وبنـاء". ب زود رغبتنـا فـي المتعـةيـا ر "لـه ل عشان كده بنصلي ونقو 
بأقول لكـل حـد بيسـمعني، لـو انـت بتصـارع مـع الجشـع، الفلـوس، الجـنس، الطمـوح، األمـور اللـي مـن العـالم، 

رغباتـــك دي ضـــعيفة . قولـــك رغباتـــك دي ضـــعيفة أويلـــو انـــت بتصـــارع مـــع الحاجـــات دي، أنـــا بأ.. الكبريـــاء
م نفسك ليـه وهتالقـي فيـه لي شهيتك مفتوحة لعظمة اهللا وَسل خل.. الفتات يشبع رغباتكإن انت بترضى ب! جداً 
  .بع أكتر من أي حد أو حاجة تانية في العالمش
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حـده المسـيح و .  ي مـن العـالمعشان يقدروا يرفضوا الحاجات اللـ من رغبة والدك انهم يتمتعوا بيكيا رب زيد 
نفايــة  الحاجــات اللــي فــي العــالم عشــان هــم ولمــا نبتــدي نــرفض ،نرغــب فيــه هــو يقــدر يغيــر أذواقنــا لمــا نبتــدي
نكـون بنشـبع ا عشـان هـ قوة الخطيـة ومـاتكونش بتجـذبنا ليهـا،وساعتها تنكسر  ،ونبتدي نشوفهم على حقيقتهم

  .من الخبز وبنشرب من الينبوع الحقيقي
كــن يقــدر يالقيهــا هتكــون بتشــبع بجــد، ممفــيش أي حاجــة أي حــد م.. أقــول الكــالم ده بكــل ســلطاندر أنــا أقــ

لكــن  .وحــده هــو اللــي يقــدر يغيــر أذواقنــاالمســيح وحــده هــو اللــي يقــدر يشــبع رغباتنــا والمســيح !  مفــيش حاجــة
  !بعنا، هو وحدهيقدر يضمن شالمسيح وحده هو اللي 

  
هنـا همـا " .»َيـا َسـيُد، َأْعِطَنـا ِفـي ُكـل ِحـيٍن هـَذا اْلُخْبـزَ «:َفَقاُلوا لَـهُ ٣٤"ل، بيقو  ٦من يوحنا  ٣٤بصوا على عدد 
لـــه ا ودلـــوقتي راجعـــين يقولـــو . لـــه انهـــم راجعـــين تـــاني، النهـــم أصـــًال لســـه واخـــدين منـــه عـــيشا يقصـــدوا يقولـــو 

َمـْن ُيْقبِـْل ِإلَـي . ا ُهـَو ُخْبـُز اْلَحَيـاةِ َأَنـ«:َفَقاَل َلُهْم َيُسوعُ ٣٥"أوي، بيقول  ٣٥أنا بأحب عدد ". عايزين عيش تاني"
إحنـا لينـا " .َوَمـْن ُيـْؤِمْن بِـي فَـَال َيْعَطـُش َأَبـًدا". "عمره، عمره ما هيجـوع"كيد وكأنه بيقول أهنا فيه ت". َفَال َيُجوعُ 
ودي نفــس  ."تجوعــوا تــانيا لألبــد، عمــركم مــا هــ. أشــبعكما تعــالوا لــي وأنــا دايمــًا هــ"يســوع بيقــول، . وعــد هنــا

مـن المـاء الحـي  عمرك ما هتعطشي لما تشـربي"الحاجة اللي قالها للمرأة السامرية عند البير من اصحاحين 
تفضــلي تيجــي للبيــر يــوم ورا يــوا ورا يــوم عشــان تجيبــي ميــه ألنــه هيكــون عنــدك ا مــش هــ. اللــي أنــا أديهولــك

  ."لألبد
  

ت، كنــت أتمنــى انــه كـان يبقــى عنــدنا وقــت نتأمــل هـو بيقــدم لنــا تــالت ضـمانالكـن إزاي هــو يقــول الكــالم ده؟ 
أسـاس . لضـمانات ديأسـاس الكـن خلينـي أوريكـم بسـرعة . وقـت في بقية االصـحاح لكـن لألسـف ماعنـدناش

  .هو مبادرة اآلب الضمان األول
  

ُكـــل َمـــا ٣٧" يقـــول ٣٧فــي عـــدد . عـــن إزاي ان اآلب هـــو اللـــي بيعمـــل ٦يســوع بيـــتكلم ســـت مـــرات فـــي يوحنــا 
الصـورة الحرفيـة اللـي قـدامنا هنـا هـي ان يسـوع " .ي اآلُب َفـِإَلي ُيْقبِـُل، َوَمـْن ُيْقبِـْل ِإلَـي َال ُأْخِرْجـُه َخاِرًجـاُيْعِطينِ 
  ".اآلب بيجذب ناس ليا"بيقول 
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اللـــي  لوحيـــدةوالصـــورة دي هـــي الطريقـــة ا" )ِبَحَنـــانٍ ُأَخاِطُبَهـــا ( َوُأَالِطُفَهـــا. ..َهَئَنـــَذا َأَتَملُقَهـــا" ١٤عـــدد ٢هوشـــع 
إلــه الكــون هــو اللــي بياخــد . دايمــًا بيجــذبنا لنفســهو  عايزنــاالحقيقــة المجيــدة ان اهللا هتخلينــا نبتــدي نرغــب اهللا و 

  .المبادرة تجاه بني البشر اللي مليانيين خطية وهي دي مبادرة اآلب
  

ِمـَن السـَماِء، لَـْيَس َألْعَمـَل  َألنـي قَـْد َنَزْلـتُ ٣٨"، ٣٨اسـمعوا بيقـول إيـه فـي عـدد . تاني ضمان هو طاعة االبـن
َأن ُكـــل َمـــا َأْعَطـــاِني َال ُأْتِلـــُف ِمْنـــُه : َوهـــِذِه َمِشـــيَئُة اآلِب الـــِذي َأْرَســـَلِني٣٩. َمِشـــيَئِتي، َبـــْل َمِشـــيَئَة الـــِذي َأْرَســـَلِني

ل انسـان بيجذبـه أحـافظ وأحمـي كـا كـل حاجـة بأعملهـا بتكـون مـن بـاب طاعـة اآلب وهـ"يسوع بيقـول، ". َشْيًئا
  .، دي طاعة االبن"أفقد حد منهما ليا، مش ه

  
الموضــوع غريــب  شــوية ودي حاجــة . انهــم يــاكلوا جســده ويشــربوا مــن دمــهبيــتكلم عــن يســوع بقيــة الفقــرة دي 

يقــدم جســده ودمــه ا وعــن رحلتــه للصــليب انــه ســاعتها هــالفكــرة هنــا هــو انــه بيــتكلم عــن الصــليب . لخبطــتهم
  .ا َشبعيكون لين ينفععشان 

  
احنــا . لقنــاتجاهلنــا اللــي خاننــا مــش بنشــبع هــو عشــان احنــا اتجهنــا للحاجــات اللــي فــي العــالم و فــي كو الســبب 

 ..تـاني هـي انـه حـد يتحمـل تمـن خطيتنـا دي خالقنـاوتشبعنا مـن يقة الوحيدة اللي ممكن توحدنا اخطأنا والطر 
" أنـا هـو خبـز الحيـاة"دة اللي ممكـن يقـول بيهـا الطريقة الوحي. ٦لي بيتكلم عنه يسوع في يوحنا وده بالظبط ال

يســوع المســيح اتصــلب عشــان يــدفع الــتمن . هــي انــه يضــحي بجســده ودمــه مــن أجلنــا وهــي دي طاعــة االبــن
  .عشان نشبع وده أمر مهم

  
َأن ُكـل َمـا "، ٣٩بيقولها مرتين في اخر عدد . وعد القيامةثالث ضمان هو و .. مبادرة اآلب وطاعة االبن

: َألن هِذِه ِهـَي َمِشـيَئُة الـِذي َأْرَسـَلِني"، ٤٠وفي عدد " .ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اَألِخيرِ  اِني َال ُأْتِلُف ِمْنُه َشْيًئا، َبلْ َأْعطَ 
روعـة األمـر هـو انــه " .»يـرِ َأن ُكـل َمـْن َيـَرى االْبـَن َوُيـْؤِمُن بِـِه َتُكـوُن لَـُه َحَيـاٌة َأَبِديـٌة، َوَأَنـا ُأِقيُمـُه ِفـي اْلَيـْوِم اَألخِ 

  ".أقيمكما لكل اللي بيؤمنوا بيا، أنا ه"فعًال جسده ودمه لكن بعدها بكام يوم، بيقوم من القبر وبيقول،  بيدينا

وال مـرض وال سـرطان  –أنـا بأوعـدكم ان مفـيش أي حاجـة "هـو بيقـول،  .الموت مايقدرش يوقـف الِشـبع ده
أقـيمكم فـي اليـوم ا أنـا هـ. حاجة ممكـن تواجهوهـا تقـدر تمنـع الشـبع دهمفيش أي  –وال إيدز وال ضيقة وال ألم 

  ."األخير
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ألن اآلب بيجــذب النــاس لشخصــه واالبــن بيكمــل " مــش هيجــوع أبــدًا وال هــيعطش أبــداً "عشــان كــده بيقــول، 
 الفكــرة األساســية هنــا هــي ان احنــا عنــدنا اختيــار مــن اتنــين، أول اختيــار هــو اننــا نعــيش. المهمــة دي بقيامتــه

  ... لملذات العالم الزائلة، ألنها فعًال زائلة

و شــكلها ُمشــبع مــش مهــم أد إيــه شــكلها مغــري أ.. أنــا بــأقول لكــل مراهــق بيســمعني، ملــذات العــالم باطلــة
لكل األزواج والزوجات، أنا بأقولكم انها زائلة، ملذات العالم اللـي بنمتـع نفسـنا بيهـا كلهـا . إزاي لكن كله زائل

  . عبارة عن آبار مشققة ال تضبط ماء يزائلة وفانية، ه

جمــوع كتيــر كانــت بتســتعد  ٦خــر يوحنــا فــي آ". تالقــوا ِشــبع فــيهما انتــوا مــش هــ"ويقــول،  بيهتــفهنــا يســوع 
ٕادوا ضـــهرهم و  ،انهـــا تمشـــي مـــن عنـــد يســـوع عشـــان بيـــدوروا علـــى أكـــل أكتـــر وِشـــبع أكتـــر فـــي أمـــاكن تانيـــة

ي الصــورة المأســاوية الموجــودة لهــا زائلــة وهــي دا يروحــو ا أي حاجــة هــ .للشــخص الوحيــد اللــي ممكــن يشــبعهم
سابوا الوحيـد اللـي يقـدر يشـبعهم واتجهـوا . نت حواليه مشيت إال تالميذهكل الناس اللي كا. ٦خر يوحنا في آ

  .يارب افتح عينينا عشان ندرك انها أمور زائلة. ألمور العالم الزائلة

.. أو اننـــا نعـــيش لملـــذات مـــابتنتهيش للعـــالم اآلتـــي ..الزائلـــةده االختيـــار األول اننـــا نعـــيش لملـــذات العـــالم 
  .١١اجة، تعالوا نروح لعبرانيين خليني أوريكم ح... ملذات أبدية مش زائلة

: ١١عبــرانيين . اللــي كتبهــا مــش متأكــدين مــين .موجــودة بعــد كــام رســالة مــن رســايل بــولس ١١عبــرانيين 
ــا َكِبــ٢٤"بتقــول،  ٢٤ َمــَع ٢٥َر َأَبــى َأْن ُيــْدَعى اْبــَن اْبَنــِة ِفْرَعــْوَن، ِباِإليَمــاِن ُموَســى َلم ــًال ِبــاَألْحَرى َأْن ُيــَذل ُمَفض

موســى كــان عــارف انهــا كلهــا زائلــة ." َوْقِتــي ِباْلَخِطيــةِ  َتَمتــعٌ   -تمتــع إيــه؟– َشــْعِب اِهللا َعَلــى َأْن َيُكــوَن َلــُه َتَمتــعٌ 
  .تع الموجودة في المملكة وقتهاالمُ  ختار انه يتذل بدل ما يستمتع بكلوا

َحاِسـًبا ٢٦" .كان في العهد القـديمموسى و غريبة أوي، " اْلَمِسيحِ  -مين؟–َحاِسًبا َعاَر ٢٦"بيقول،  ٢٦عدد 
ــُه َكــاَن َيْنُظــُر ِإَلــى اْلُمَجــاَزاةِ  عنــده كــل حاجــة كــان موســى " .َعــاَر اْلَمِســيِح ِغًنــى َأْعَظــَم ِمــْن َخــَزاِئِن ِمْصــَر، َألن

ليــه؟ ألنــي بــأتطلع للمســيح وهــو أعظــم . أنــا مــش عــايز حاجــة"كــن يحتاجهــا فــي مصــر وبــرغم كــده بيقــول مم
بيتطلـع ألي تفتكروا ان موسـى ماكـانش عنـده رغبـات؟ تفتكـروا ماكـانش ." مجازاة ومكافأة من أي حاجة تاني

  .شبع في المسيحتُ ا ُمتع؟ ال، هو كان عنده أعظم الرغبات وكان عارف انها ه
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ِلـذِلَك َنْحـُن َأْيًضـا ِإْذ َلَنـا َسـَحاَبٌة ١"يقـول، يبتدي يشجعنا اننـا نطـرح الخطيـة، ف ١:١٢ نوصل لعبرانيينولما 
ـْبِر ِفـي ِمَن الشُهوِد ِمْقـَداُر هـِذِه ُمِحيَطـٌة ِبَنـا، ِلَنْطـَرْح ُكـل ِثْقـل، َواْلَخِطيـَة اْلُمِحيَطـَة ِبَنـا ِبُسـُهوَلٍة، َوْلنُ  َحاِضـْر ِبالص

ــاالْ  ــاِد اْلَمْوُضــوِع َأَماَمَن مــش  ولــالزم تخططــوا تحــت العــدد ده ... ٢؟ عــدد يعنــي بنتجنــب الخطيــة، إزاي". ِجَه
ــِه َيُســوَع، الــِذي ِمــْن َأْجــلِ ٢"بيقــول،  ٢عــدد .. مخططــين تحتــه ِل ــاِظِريَن ِإَلــى َرِئــيِس اِإليَمــاِن َوُمَكم مــن أجــل – َن

ــــُرورِ  مــــن أجــــل -إيــــه؟ ــــُروِر اْلَمْوُضــــوِع َأَماَمــــُه، اْحَتَمــــَل  مــــن أجــــل )لين الكلمــــة ديحطــــوا دايــــره حــــوا( الس الس
ِليبَ  حاجة غريبة". الص!  

لكنـــه كـــان  ؟تـــروح لصـــليب والطريـــق مليـــان بالعـــارإزاي تـــروح لصـــليب بســـرور؟ إزاي ده ممكـــن يحصـــل؟ 
ن يكـون يمكـن تكـون تبعيـة المسـيح مـش أمـر سـهل وممكـ. يوصـله انـه يكـون علـى يمـين اآلبا عارف انـه هـ
ا ممكــن يكلفــك حياتــك، لكــن مــن خــالل َحمــل الصــليب ده ومــن خــالل انــك تضــحي بحياتــك هــَحمــل صــليب 

  .ليه؟ ألنك عارف انت رايح فين. تالقي أعظم متعة من خالل طاعة اهللا

احنـا رغباتنـا أقـوي وأعمـق مـن . لنا يديهاا العالم مش مكاننا، احنا مش عايشين ألجل الُمتع اللي العالم ه
مين المكافأة؟ المسيح هو المكافأة، اهللا هو المكافأة، هو ِشبعنا عشـان كـده نركـز . احنا عايزين المكافأة كده،

هـو بيوعـد انـه يمـال . عينينا عليه ألنـه الوحيـد اللـي يقـدر يشـبع رغباتنـا ويبـدل أذواقنـا ويضـمن ِشـبعنا وكفايتنـا
  .انه يمال أعمق االشتياقات دي الجوع اللي جوه أرواحنا هو بيوعد ..اشتياقات أرواحناأعمق 

ِلَمــاَذا  "، "ُذوُقــوا َواْنُظــُروا َمــا َأْطَيــَب الــرب ". مــش بــس كــده لكنــه كمــان بيمنعنــا اننــا نشــتاق ألي حاجــة تانيــة
يــا  .ا مــش محتــاجين أي حاجــة تــاني مــن العــالمقــة تخلينــهــو بيشــبع بطري". َأْنـِت ُمْنَحِنَيــٌة َيــا َنْفِســي؟ اْرَتِجــي اهللاَ 

يا رب ساعدنا كلنا نوصل للعمق ده، اننا نبطـل نشـتاق ونتلهـف علـى األمـور . اعدنا نوصل للعمق دهرب س
بيوعــد انــه يســدد أعمــق اشــتياقاتنا ويمنعنــا مــن اننــا نشــتاق  اهللا. اللــي مــن العــالم ألنــك خلصــتنا مــن األمــر ده
أحـافظ علـيكم، ا م ليا وأنا هـاآلب جذبك"مخلصنا بيقول، ! هللويا. ألي حاجة تاني وهو بيحفظ خالصنا لألبد

وأنــا . أحــافظ علــيكم فــي الطريــق اللــي انتــوا ماشــيين فيــه للصــليب عشــان تموتــوا هنــاك وتقومــوا مــن القبــرا هــ
  ".ماتقلقوش على حاجة، أنا أضمن ِشبعكم. أقيمكم في اليوم األخيرا أضمن لكم إني ه

  

مـن  ده مـن الممكـن اننـا نتبـع المسـيح نشـتاق لـه؟ هـل مـن غيـر مـاده هل من الممكن اننـا نتبـع المسـيح   
لكـن لمـا نعـرف المسـيح،  ،متحكمـة فـي الموضـوعأنا مش بأقول ان مشاعرنا هي الغير ما نحبه بكل قلوبنا؟ 
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حتاجينـه ينقـذ رغباتنـا، م ..احنا محتاجين تغيير فـي رغباتنـا. نكون عايزين مجد المسيحا نحب المسيح وها ه
  .مشاعرنا واشتياقاتنا

الــدقايق أدعــوكم فــي . ي دي صــورة حــب اهللا فــي المســيح، صــورة أعظــم اشــيتاق هللا تجاهنــاعشــان كــده، هــ
  .نكم تسمعوا، تشوفوا، تفكروا وتتأملوا في الِشبع اللي من اهللا والمسيحإ ةالجاي

تظهـر الكـالم  ةننـا نعـيش بطريقـأصـلي إو . نعبـر عـن رغبتنـا واشـتياقاتنا ليـهوبعد ما نتأمل فـي رغبتـه فينـا، 
احنـا عايزينـك انـت يـا "نـوري اهللا اشـياقاتنا ليـه عـن طريـق اننـا نصـلي لـه ونقولـه،  وفي كنايسنا. اتناده في حي

  ".احنا مش عايزين الحاجات اللي من العالم. احنا عايزين المسيح وحده. رب

 تخلقنـاش بـسا نديلـه المجـد اللـي يسـتحقه ألننـا مـاخلونـا و  .عشان كده، اسمعوا، اتأملوا في جمالـه وكفايتـه
  .كمان لكن عشان نستمتع بيه ،عشان نعرفه

 

  


