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 (2جــ  ) لقيادة الروحية فى المجتمع المسيحىا  :عنوان الدرس

 les_cs_6 : الدرسكود 

 خلفغسان . د:  الكاتب

 

.  المسٌح ونعطٌه كل األكرام ألنه سد حاجاتناعلى الصلٌب  مجد الرب ٌسوعلهذا الٌوم 

من األسئلة  الحتٌاج للتعلٌم ٌثٌر فٌك نوعوالبد أن ا ، طبعا كنا نركز على القٌادة فى جلسة المحاضرة االولى

.   شبعها لدٌك كموضوع وكتعلٌمنالتى لم  أو الرغبة فى االطالع على بعض القضاٌا

أما  ، اإلنجٌلبتعبٌر وصفى لما وجدته فى  تكلمتوأنا أتكلم عن خضوع ٌسوع للحكومة وللحاكم أنا  فمثالًال 

هذا  ، لحاكممدى ٌخضع المسٌحى للحكومة وا يمثال كٌف إلى أ ، أردت أن أدخل فى الموضوع إذا

لكن دعونى أقدم مبدأ دائما نقوله  . موضوع آخر ٌستلزمه محاضرتٌن أو ثالثة كى أوضح كل الجوانب

وعندما  ، هللا أو حسب كلمة هللا ونا حسب وصٌةوباختصار هو أننا نطٌع الحكومة والحاكم طالما أنهم ٌقود

 ٌنبغى أن ٌطاع هللا أكثر من الناس بكل بساطة أوال ، أنا طاعتى هى هللٌتجاوز الحكومة والحاكم هذا القانون 

 .

ففى كثٌر من األحٌان تتنوع  ،وأمور كثبرة هنا تخضع لنضجى الروحى معرفتى وفهمى لهذه األمور 

من هو كفؤ فى هذه المسائل أن ٌقرر بذاته   -تى نأخذ فٌها أمرا تتنوع الظروف ال ،ٌتنوع الحاكم ،الحكومات

 وءوتقرر بشأنها على ض،   فاألمور من الرحابة بحٌث ٌجب أن تدرسها مثل ما نقول حالة حالة ، ٌفعل إذام

.  ما تعرفه أنت من كلمة هللا

فهم حساسٌة الموضوع فأنا أعلم أن األقانٌم الثالثة هم أتحدث عن خضوع ٌسوع لآلب فعلى أن وعندما أ 

بتعمق وٌدرس كل الجوانب و العالقات بٌن كل  الثالوثلكن عندما تدرس عقٌدة  ، متساوٌٌن فى كل شئ

. تراتبٌة فى العالقة بٌن األقانٌم الثالثة  وضوح أنه هناك أنه ٌكون هناك ، أقنوم وأقنوم تتضح الصورة

فنقول أن األقنوم األول اآلب والروح القدس الحظوا التراتبٌة كٌف أتت  االبناآلب و وعمدوهم بإسم

والروح  االبناآلب و بإسمعظٌم ألن الترتٌب جاء ، نوم الثالث الروح القدس واألق االبنواألقنوم الثانى 
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ٌرفض أى أعتقاد أن هللا  ٌةودائما ٌجب أن ٌبقى فى أذهاننا أن اإلٌمان المسٌحى فى الكتاب والتارٌخ ، القدس

.  ٌتمثل فى كل مرحلة من التارٌخ فى أقنوم من األقانٌم

 فىو ، ن معهوالروح القدس ٌعمال االبنالعهد القدٌم كان  بدأ ، البداٌةفهم دائما معا عندما كان اآلب فى  

كان اآلب  والروح القدس مشتركان فى  ، متجسدا على األرض االبنالعهد الجدٌد عندما كان  الزمن فى عبر

 وعندما أعلن ٌوم الخمسٌن مجئ الروح القدس  ، وفى العناٌة بالكون وفى مشروع الفداء ، هذا التجسد

مع الروح  االبنجاء الروح القدس إلى عالمنا ما معناه أنه فى عصر الروح القدس اآلب و ، حتفال رسمىبإ

. القدس فى كل شئ 

من رسالة أفسس األصحاح الخامس أٌها النساء أخضعن  بقراءة  ، الذى بدأته الٌوم دعونى أتابع موضوعى

وهو مخلص الجسد  ، مسٌح أٌضا رأس الكنٌسةكما أن ال المراءة ألن الرجل هو رأس ، لرجالكن كما للرب

لكن تركٌزى على المسٌح والكنٌسة  ، تركٌزى الٌوم هو لٌس فقط على الرجل كزوج وعلى المرأة كزوجة

.  هذا الموضوع الهام

 ، وقدم الرسول بولس فى تعلٌمه عن ٌسوع والكنٌسة والعالقة بٌنهما فى أطار حدٌثه عن الحٌاة الزوجٌة 

لم ٌقل عن الرجل والزوجة بل تكلم عن الرجل والزوجة ثم ٌد أن ٌحكى عن الكنٌسة وٌسوع عندما كان ٌر

. لإلٌضاح تكلم عن ٌسوع والكنٌسة 

ومخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنٌسة  ، وٌقول الرسول بولس هنا كما أن المسٌح هو رأس الكنٌسة

وٌقول كما أحب المسٌح الكنٌسة  ، سائكمأٌها الرجال أحبوا ن ، للمسٌح كذلك النساء لرجالهن فى كل شئ

.  وأسلم نفسه ألجلها

والجزء األخٌر ٌقول كما الرب  29وفى عدد  ، على الرجال أن ٌحبوا النساء كأجسادهمٌقول  28وفى عدد  

ٌقول أن هذا السر عظٌم ولكنى  32وفى عدد  ، ألننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه ، أٌضا للكنٌسة

وأما المرأة فلتوقر  ، وأما أنتم األفراد فلٌحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه ، مسٌح والكنٌسةأقول من نحو ال

.  رجلها من هٌبة مهابة فلتهب رجلها 
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سألتكم ما  إذاو ، بدأ الموضوع بالقول أن أفضل مثال للقٌادة واألنقٌاد هو ربنا ٌسوع المسٌحاعمة الرب نب

فنحن  . وهذا بالنسبة للبشرٌة كلها ، حق الخلٌقة وحق الفداء ، حقان حق ٌسوع على الكنٌسة لتطٌعه له علٌها

.  به قد أتٌنا للوجود به خلقنا 

. قنا وبالكلمة فدٌنا ــمة خلــات عنا على عود الصلٌب فنحن بالكلــمن م واألمر الثانى هو من فدانا 

انت األرض خربة وخالٌة وكان وك ، بالكلمة خلقنا كان فٌه كل شئ فى البدء خلق هللا السموات واألرض

فى البدء خلق هللا السموات واألرض وكانت  ،وقال هللا لٌكن نور فكان نور ، روح هللا ٌرف على وجه المٌاه

. وعلى وجه الغمر ظلمة وروح هللا ٌرف على وجه المٌاه  ، األرض خربة وخالٌة

 لٌكن " وقال هللا ،هللا ٌرف على وجه المٌاه وعندنا روح هللا وكان روح  ، عندنا هنا اآلب فى البدء خلق هللا

. فكان نور ،استخدم هللا لفظة كلمة نطقها لٌكن نور لقد ،تستخدم  حتى ٌوجد نور " 

. ونرى هنا الكلمة ، خرجت منه كلمة فصدقت وأتت كل األمور التى بعدها أتت إلى الوجود 

فى البدء كان  ، ٌه ٌوحنا واحد واحدنضبف عل ، من ٌضٌف على هذا المشهد الموجود فى تكوٌن واحد 

به  ، هذا كان فى البدء عند هللا كان هللا ، وكان الكلمة من جوهر هللا ذاته ، والكلمة كان عند هللا ، الكلمة

.  لم ٌكن شئوبغٌره  ، صار كل شئ

.  خلقناهو سبب  هو صنعنا ، هو صار له علٌنا حق الطاعة ألنه به أتٌنا للوجود ، أنظروا قوة الكلمة  

 ، وهو الكلمة الذى تجسد ، وهللا خلق به الكون ، هو الكلمة الذى خلق إذاالفداء وله علٌنا حق الطاعة بسبب  

.  وهو وسٌط الفداء ، هو وسٌط الخلق ، وهو فدانا على الصلٌب ، والكلمة صار جسدا

ٌنا أن نطٌعه ومن جهة له حق عل ، وعندما ٌقول لنا أطٌعونى هذا حقه من جهة الخلق هو سبب وجودنا 

.  عهونحن على هذا األساس نطً ، ونحن نشعر بفضله علٌنا ، الفداء هو أحبنا حتى الموت

 )تعنى نعم وهى أٌضا تعنى شكرا وعندما ٌقدم لك أحد هبة تقول له  ( خرٌس )فى اللغة الٌونانٌة كلمة  

. ٌة عجٌبة هذه اللغة غة العربــــونفس اللفظ هذا موجود فى الل ، وتشكره (اسخرٌستوس 
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 ، ألنه من علٌك ، أنا أشعر باالمتنان لك أنا ممنون أنا ممتن ، تقول لشخص أنا ممتن لك إذاهل تعرف لم

.  ممتن لك اوالمنه هنا هى هبة وأنت تقول له أن

 لردا على الجمً وهذه روح الشكر هل هى مجرد كلمة نقولها ، وعندما ٌقول ٌسوع انا خالقكم نقول له شكرا

أننى  تعنىشكرك بل عندما نقول أ ،نرد بها على الجمٌل وانتهى  نحن النقول مجرد كلمة ؟؟ إذاأم م ،

.  لكل الناس أنت خدمتنى وأنا بدورى أشكرك وأخدمك ، بًسأعمل بالخٌر الذى عمل 

 عملهولكنى اخدمه بحٌاتى بما أستطٌع  ، مع فارق مهم وهو ان الرب خدمنى بشئ ال ٌوصف ال ٌقدر بثمن 

.  ال قٌمة لها غٌرينحو  ، وكلمة الشكر أن لم تكن مصحوبة بتكرٌس أن أعمل الخٌر الذى نلته ،

كنت  " الهاى سكول" مثال أنت طالب جامعى ومحتاج منحة لتكمل دراستك وأنت لما كنت فى البكالورٌا و 

 ، أنا لدى المالبتعلٌمك وجاء شخص وقال لك أنا اتعهد  ، بتحلم بالجامعة وما كان معك شئ وال أى منحة

أنت قلت لهذا الذى  ، وأنت قلت بدورك لهذا الرجل أو السٌدة ، وقبلت أنا أقدم هذا المال لكى تتعلم به

ولكن هذه الكلمة بقٌت فقط مجرد  ، هذا واجب وأقل واجب األعتراف بالفضل هذة شٌمة نبل ، ساعدك شكرا

 ، كى تتابع علمك ، اجز عن العلم كما ساعدك هذا الرجلولم تصبح رغبة لدٌك أن تساعد الع ، كلمة شكرا

.  تكون سراب فى حٌاتك  مةــــهذه الكل

ذا الخٌر من أن أقوم أنا بواجب مبادلة ه يعل ، بًبالخٌر الذى صنع أٌها األحباء عندما أشعر بالفضل على 

كما  غٌريرا أن أساعد هكذا أفهم كلمة شك ، من البشر المحتاجٌن غٌرينحو  ، ينحو الشخص الذى فدان

.  سوعدت

مرات العائلة ما تحب تخرج على التراث فأنا كنت مثال  ، ٌن كان لدٌنا صعوبات فى الحٌاةفى شبابنا كمؤمن 

فكنا فى بداٌة إٌماننا وأنا فى  ، نت هناك صعوبات وتعرضنا لمتاعب عائلٌةاوك ، من عائلة كاثولٌكٌة

كانوا  ، كشباب ونجتمع فى بٌوت مؤمنٌن أكبر منا فى السن كنا نلتقى ، العشرٌن والواحد والعشرٌن

 ، متزوجٌن وكنا مرات نأكل عندهم وكنا تقرٌبا خمس مرات فى األسبوع نذهب لهذا األخ ونتعشى عنده

خ فكان هذا األ ، وكنا نفتح الثالجة ونأخذ ما نرٌد وفى أحدى المرات ماكان لدٌنا فلوس وصارنا مفلسٌن

وهكذا  ، كان ٌقول افعلوا أنتم أٌضا هكذا فى بٌوتكم ، ا نقول له شكرا على ما تفعله معناٌساعدنا وعندما كن
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عندما  ، كما كنا نعال عندما كنا مفلسٌن هذا الشعور باألمتنان ، ونساعد األخرٌننفعل دائما بٌوتنا مفتوحه 

.  ٌتجاوز الكالم إلى الفعل

لكل البشرٌة وأن لم  ، بالواجب والخٌر الذى صنع لنا قومنهذه الكلمة شكرا ٌجب أن تكون تكرٌسنا لكى  

. تعنى هكذا فال معنى لها 

هذا ٌعنى ٌارب ٌسوع أنا  ، فأن ٌسوع أحبنا بهذا المستوى وفعل هذا الخٌر لنا ونحن عندما نقول له شكرا

.  بخدمتك فى الناس ؟؟ إذابم ، كركأش

ولكن سمعتها بهذا الشكل الذى  ، دم هللا فى الناسسمعت بعضهم ٌقول أنا خادم للرب سٌد الناس أنت تخ 

 ، ولكنى أقول ال تستطٌع أن تخدم هللا اال فى الناس ، ٌعنى أننى ال أخدم الناس بل الناس هى التى تخدمنى

 .  كٌف نخدم الرب إذا ،بحاجة لهباتكم تقدماتكم أموالكم الرب ٌقول عندى منها الكثٌر ، هل هللا بحاجة إلٌنا

.  ألننى أحبك ٌاسٌدىنسان بخدمة الناس بخدمة أخوتى وعندما أقول لٌسوع شكرا أخدمك بخدمة اإل

ما هو األمر " أحبنا ٌقودنا نحبه نطٌعه " أن أقول دعنى األن بعد أن تحدثت عن عالقة ٌسوع بالكنٌسة 

.  أحبنا ٌقودنا ونحن نحبه نطٌعه فٌكون أساس العالقة هى المحبة إذا ، األول أحبنا

تكون نفسك مرغمة لذلك نحن نقول  ، ض قد ٌرغب فى أن ٌطٌعه دون أن ٌحبه فتكون الطاعة عبودٌةالبع 

عندما تشتعل فى الحب والغرام تسهل  ، ما أسهل أن نطٌع من نحب ، فعندما نحبه تسهل علٌنا طاعته ، أحبنا

.  األساس هو المحبة  . طاعة قائدك الحبٌب ٌسوع المسٌح

وكلمة  ، ٌقول الرب ٌسوع الأدعوكم فٌما بعد عبٌدا بل أحباء ، عن المحبة أخرى رةأقدم لك فك دعنى األن 

المحبة  ، وانتبهوا دائما أن المحبة هى الٌنبوع والرحمة هى الفرع ، المحبة التى نركز علٌها تشمل الرحمة

هذا المحبة هى األساس والرحمة هى المبنٌة على  ، هى الشجرة والرحمة هى غصن من تلك الشجرة

.  هى نتٌجة المحبة ، األساس

والقوى ٌرحم  ،فالكبٌر ٌرحم الصغٌر فوق إلى تحتوأرٌد أن تالحظوا أٌضا أن عالقة الرحمة هى من  

.  والملك ٌرحم رعاٌاه ، والذى عنده ٌرحم من لٌس عنده ، الضعٌف



 

6 
www.derasaonline.com 

وأنت لٌس عندك أنك تقول وأنت التستطٌع أن  ، فأنت التستطٌع أن تقول أنا أحد رعاٌا المملكة أرحم الملك 

وأنت كعبد التستطٌع أنا تقول  ، بل الغنى ٌرحم الفقٌر ، والٌستطٌع الفقٌر أن ٌرحم الغنى ، ترحم من عنده

.  فالسٌد ٌرحم العبد ، أنا أرحم سٌدى

وهى عالقة أحادٌة ٌعنى طرٌق المرور فٌها فى أتجاه  ،عالقة الرحمة هى عالقة من فوق إلى تحت  إذاف 

.  ٌسرى من فوق إلى تحت ما فى تبادلٌة ، واحد

ال ٌمكن مش ممكن  ، ولكنى أنا ال أستطٌع أن أقول أنا أرحمك ٌاهلل ، فمثال هللا ٌقول أنا أرحمك ٌا غسان 

وأنا أٌضا  ، قال لى هللا أنا أحبك ٌاغسان أستطٌع أن أقول إذاف ، ولكن الحظوا المحبة بالمقارنة ، مستحٌل

.  أن الرحمة من فوق إلى أسفل ولكن المحبة متبادلة طرٌق بأتجاهٌن ، ا نجد أن الفارقومن هن ، أحبك ٌاهلل

ولهذا انتبهوا فأن المسٌح ال ٌصنع  ، ولهذا عندما قال ٌسوع ال أدعوكم عبٌدا بل أحباء دعانا لعالقة متبادلة 

ة األجمل هنا أستطٌع أن اقول هنا العالق ، اءاالبنمعنا عالقة على مستوى العبٌد بل رفعنا إلى عالقة اآلب و

 فى هذه العالقة الجمٌلة بًفى المسٌح أقول له أحبك ٌا أ ، بعد ما كنت أقول له سبحانك ٌاخالقى ، بًٌاهلل ٌا أ

.  الن فٌها تبادل وألن فٌها رفع شأن ،

فى طالب  . فى العهد الجدٌد أى كلمة تسود المحبة أم الرحمة المحبة ، أن عالقة المحبة تحرر من الظلمة 

قال المحبة وهكذا نحن نجد أن المسٌحٌة كلمة واحدة  ، فى الجامعة قالوا له صف المسٌحٌة بكلمة واحدة

.  هل توافقون ، تختذلها هى المحبة

التسود كلمة المحبة فعالقة  ، فى العهد القدٌم تسود كلمة الرحمة هللا ٌرحمنى هللا ٌرحمك تسود كلمة الرحمة 

 كنت تعٌش تحت كلمات مثل  إذا ، أما فى العهد الجدٌد تسود كلمة المحبة ، القة رحمةهللا بشعبه كانت ع

ألنه من فوق إلى  تحت ٌسود مفهوم  ، الرحمة فسوف ٌكون عندك مفهوم عبودٌة  الذى ٌرحم الراحم

.  أنت تحتاج أن تضع رأسك فى التراب فاهلل هو السٌد المهوب ، العبودٌة

فقد  ، ٌرفعنا من العبودٌة إلى البنوٌة ، لعهد الجدٌد فٌسود منطق آخر فٌه رفعةولكن عندما نأتى إلى ا  

نرفع إلى مستوى البنوٌة وعند ذلك ٌكون ما أعمق الشركة بٌن  ، أرسل هللا روح ابنه إلى قلوبنا هاتفا ٌابابا

هذه  ، وع المسٌحومع ابنه ٌس ، وقد صدق ٌوحنا عندما قال أما شركتنا نحن فهى مع اآلب ، اإلنسان وهللا

. ا فى شركة مثلها ـة مــــى الشركة التى الٌضاهٌها شركـــه
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فنحن فى العهد الجدٌد فى مجال  ، شركتنا مع هللا والمسٌح فى الكنٌسة هذه الشركة التى تنبع منها الرحمة

وعندما  ، سفالمحبة هى األسافالرحمة فى العهد الجدٌد نابعة من المحبة  ، المحبة ولٌس فى مجال الرحمة

.  نصل إلى هذا األدراك أدراك المحبة العمٌق هذا

أحبك ٌاٌسوع هل نردد معا أحبك ٌسوع أحبك ٌا ٌسوع هل دخلت فى  ، نستطٌع أن نبادل المسٌح حبه بحب 

منطقة حب  ، هذه المنطقة رائعة ، هل العالقة رسمٌة بٌنكم أم أنك تحبه بعمق ، عالقة غرام مع ٌسوع

ومع ابنه  ، معه فأما شركتنا فهى مع اآلب ، ة عٌشوا فٌها فهى تجعلنا ندرك عمق شركتناٌسوع منطقة رائع

ٌسوع هو األول واالخر هو  ، أحب ٌسوع لٌكن حبٌب قلبك ٌسوع ، من فضلكأحب ٌسوع  ، ٌسوع المسٌح

 .الكل فى الكل هو حبٌب القلب رفٌق العمر والحٌاة ٌسوع له كل المجد نحن نطٌعه ألنه أحبنا 

وصاٌا هللا أوامر  ، من كل شجر الجنة تأكل أما هذه الشجرة التأكل منها ، هللا ٌأمر اإلنسان بأن ٌطٌعه 

التسرق التقتل دماًال برٌئا  ،ال نافٌة ال ، أكرم أباك وأمك هذا أمر ، التصنع لك صنعة أو تمثال وتسجد لها

كلها  ، التشتهى ،ال تزنى  ، ن باإلنسان ٌقتلقاتل اإلنسا ، أحد قتل إنسان ٌقتل إذاألنه بنفس الكتاب  ، ذكٌا

.  أوامر

ونحن طبٌعتنا كل مافٌنا ٌصرخ ال أقبل  ، والتفعلأهللا عندما ٌطلب منا شٌئا نفعله ٌستعمل فعل األمر أفعل  

.  خالقه كل ما فٌنا ٌعترض على ،هذا األمر

 ، ل لها قولى أعمل معروفوأقو ، زوجتى غسان احضر لى هذا أو ذاك عندما نكون بالمطبخى تقول ل 

.  أى كان ، فإالنسان ٌنفر من فعل األمر أحضر أفعل نحن نرفض فعل األمر

ولكن خضوعنا هو عندما  ، لقلنا له من أنت لتعظنا كلمة ،ولوال أن القسٌس ٌعظ وتحمٌه ال ،من أنت لتأمر 

نحن كطبٌعة بشرٌة  إذا  ، مةوهذا هو السلطان الذى أنت تستمده عندما تحمل الكل ، نرى الكلمة فى ٌدٌه

. التتكٌٌف مع األوامر

ألنه بٌنما كان  ، فعندما اعطٌنا الوصٌة أنتعش التمرد على الوصٌة ، وعدم خضوعنا هلل أٌقظ فٌنا التمرد 

واألن أنا وأنت ال نزل نرفض  ، عجٌب هذا الفهم عجٌب ،الرغبة للشر بًكان ٌشعل ٌقول الناموس التشتهه 

.  األوامر
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كٌف قدر ٌسوع أن ٌجعلنا نطٌعه  ، كٌف قدر ٌسوع أن ٌدجننا كٌف قدر ٌسوع أن ٌجعلنا نخضع له إذا 

أن نفعل مثله وعندما هو بعد ذلك طلب منا  ،وامرلقد فعل ذلك عندما نفذ هو أوال األ ، ونزع منا روح التمرد

.  لم نقدر أن نقول ال

ٌسوع  ، ه العاجى بل نزل إلٌناـلم ٌبقى فى برج ولكن ٌسوع ، نحن نتمرد على الذى ٌأمرنا دون أن ٌطٌع 

.  فقد آخلى نفسه آخذا صورة عبد ، تحمل العار والذل والهوان ، ٌسوع مات على الصلٌب من أجلنا

وألنه نزل إلى حٌث الٌمكن أن تكون تحته قدر أن ٌقنعك  ، التوجد منزلة أسوأ مما نزل إلٌها ٌسوع ما فى 

عندما ٌقول ضحى  ، فعل هو إذام ، أن نطٌعه فعندما قال لنا ضحى بمالك ، أنت المتمرد وأنا ، وٌقنعنى

ذلك التستطٌع أن تقول ل ، فعل هو من أجلك إذام ، عندما ٌقول أحمل صلٌبك وأتبعنى ، فعل هو إذابحٌاتك م

. التستطٌع أن تقول له ال  ، أحبك حتى الموت ، وأحبك أنت الخاطئ ، لشخص عاش أمامك القدوة والمثال

فالباب قد ٌقرعه من ٌأتى لك بفواتٌر  ، ولكن هناك ناس تغلق بابها فى وجهه بًما بقى لدٌك عذر ٌا حبً

تطلعت من العٌن السحرٌة للباب وعرفت أن من ٌطرق  إذاولكن  الباب ، ودٌون وأنت الترغب فى فتح

ما فى مرة قلت  ، هل أغلقت الباب مرة فى وجه شخص ٌحبك ، هل سوف التفتح له ، الباب شخص ٌحبك

 ، تفعل عندما تنادٌك أمك أو أبوك الذى ٌحبك إذام ، هل أبقٌت باب بٌتك مقفال ، له ال أرٌدك أن تدخل بٌتى

.  ال تستطٌع أن تقول ال لشخص ٌحبك  ، أال تقول أهال وسهال بالمام  ، تفعل تبقى الباب مغلقا إذام

 فنحن نحبه وألننا نحبه نحفظ وصاٌاه هذا هو السر كله ، هكذا ٌسوع من فرط حبه لنا نزع روح التمرد منا 

فالنفس الشبعانة تدوس  ، عشقنا لٌسوع نترك الدنٌا كلها وألجل ، عندما نحب ٌسوع نرغب فٌه نعشقه ،

.  ة المر تجده حلواًال لجائعوالنفس ا ، العسل

،  وما كان لدٌهم روح هللا ، أن ٌسوع أشبع نفوسنا ولهذا كان اإلنسان فى العهد القدٌم الٌعٌش تلك العالقة 

 لذلك عٌشها فى وسط بٌتك كنٌستك  ، عالقة رابحة ما أحالها أرجوكم التفقدوها ولكننا نتمتع بهذه العالقة

ٌسمعوا  ،هل ترٌد أن أسرتك ٌطٌعوك  ، أنت حر هللا أعطاك المسئولٌة ، أنا ال أعرف ظروفك ، ومجتمعك

.  رأٌك فى مجتمعك ٌقدروا قٌمتك
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هكذا من ٌرٌد أن  ، أظهر ذلك وأخدم الجمٌع ، أحبب من قلبك من فداك ، المثال ٌسوع احتذى به هذا هو 

حولنا ٌسمع لنا  فنجد منفلنتعلم كٌف نطٌع  ، وعندما نفعل هذا نطاع ، ٌكون فٌكم أوال ٌكون آخر خادم الكل

. وٌستجٌب لنا 

 .مرة أخرى نقف للصالة 

 


