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 (7: 7، 33: 6، 6: 5 مت)اجلوع ملزيد من يسوع وملكوته 
I- (6: 5 مت)اجلوع للرب : مراجعة 

جادد،،  قوياةلن ماة الم  ا – قياساا  أظمام  ال الن ماة الفرصة إلختبار هناك دائما   -أ   ب اللا ، يساتدد  اآ. ألا والم 

فهو ليس ظلى غير دراية أو غير إهتما  . و حبة، ، تواض ا  نتج فينا ظرفانا   ع نفسه ولي   ظمقأ ليجذبنا إلى ظ قة

 .بإحتياجاتنا

ا اْلُمتََواِضُعوَن  ... لِذلَِك يَقُولُ . نِْعَمةً أَْعظَمَ َولِكنَّهُ يُْعِطي "  (6: 4 يع) ".فَيُْعِطيِهْم نِْعَمةً َوأَمَّ

 (66: 4ظب ) ".َعْونًا فِي ِحينِهِ  َونَِجَد نِْعَمةً لَى َعْرِش النِّْعَمِة لَِكْي نَنَاَل َرْحَمةً بِثِقٍَة إِ فَْلنَتَقَدَّْم "

 ال   زيادا    ل البر فاى قلوبناا،  زيدا  هو يدظونا لنطلبه إلط ق . يسوع ظل بركة الجوع لمزيد  ل ن مة هللا لم  ظ   - ب 

 .للمجتمع ل البر   زيدا  ، ولآلخريل البر

 (6: 5  ت)" .ألَنَُّهم يُْشبَُعونَ  ،لِْلِجيَاِع َواْلِعطَاِش إِلَى اْلبِرِّ طُوبَى "

ار بسبب إختب لتهبا      وهذا يشمل أن يكون لنا قلبا  . باركونوظد يسوع أن جميع  ل يسلكون بالتطويبا  ي  : طوبى -ج 

بقاو، ، وخد اة اآخاريل الثمانياة، الحياا، بالتطويباا  ي، الش ور بالحضور اإللهنشاط الروح فى اإلنسان الباطل

 .يهبها هللا

يو    جانا  كا لة و بت لناه  فقد و   -المجانية  ظطية البر ل  يدمزال هللا  ل أجل واأن يطلبالمؤ نون ال يحتاج : البر -د 

(. 36-26: 3 رو)هب لنا بر يساوع فاى الحاا  و   أ ا  هللا ي وقفنا القانونفى (. 26، 61: 5 كو2)الثانية والدتنا 

ونحال ندتبار هاذل ال ملياة . ،  شااظرنا، وسالوكناأذهاننانجوع لمزيد  ل البر ليمأل  نحتاج أن، حياتنا ال مليةفى 

 .المسيحية الحيا، طوا 

ب ا   ال يادظون . كان يس ى بجدية لج الة الحيا، فى  لء نلايبه بحساب ن ماة هللا،  لم الن مة األو ،    بولس -ل 

  .ي لمون خطأ أننا ال نحتاج أن نس ى لن مة أكثر  ل هللا لندتبر  لئه فى حياتنا رسالة الن مة المشوهة

ياِمكً، َولِكنِّيي أ" ًَ َُ أَْو ِتييْرُم  ََ أَنِّيي دَيْد نِْلي ُُ يَُ ييوعُ  أُْدِركُ لََعلِّيي  أَْسيَعىلَيْي نِيي أَْيًايا اْلَمِ يي ًَ  ... الَّييِذأل ألَْللِيِه أَْدَر

ُِ يَُ وعَ ألَْلِل أَْسَعى نَْحَو اْلَغَرِض   (64-62: 3 في) ".َلَعالَِة َدْعَوِة هللاِ اْلُعْليَا فِي اْلَمِ ي

ال  ظناد ا. يهاو ظ  اة خطيار، ظلاى المارو الروحا نقلاان الجاوع. الجوع هو أحد أهم سما  الحيا،: الجوع -و 

 .ال تكون هناك حيا، ،لفتر،  تواصلة يكون هناك جوظا  

هااذا غياار طبي ااى فااى الحيااا، . باا  أج جااوع لللاا ، أو الكلمااة" غرفااة ال نايااة المركااز،"كثياارون يحيااون فااى  -ز 

 يزياد  ال جوظناا الروحاالاروح ي  .  تبر طبي ية بحسب نمار، هللاال ت    شاظرالمسيحية ب  جوع وب  . حيةالمسي

هااو الطريااق الوحيااد  –النمااو فااى الجااوع وطلااب هللا  –فااى ن مااة هللا  إكتسااا ب أرو جديااد،. ليسااوع إذا سااألنال

ظلاى  اا  أبادا   ال تبقاىلكنها . ،رتنمو إ ا أكثر برود، أو أكثر حراقلوبنا . األرو التى نقف ظليها اليو لإلحتفاظ ب

 .هى ظليه
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لنرج الدد ة و ستدد   ل هللا فى الل ،ن  وس . ل الن مة للبر فى حياتنا مزيدالسنتقد  فى إختبار : ألنهم يشبعون -ح 

 .خريلالبر يزداد فى اآ

II- ملكوت اهلل أطلبوا أواًل 
البار هاو . لوصاايال يشمل الطاظاة برل أن نطلب أوال  (. 33: 6  ت)وبرل  هللا  لكو  أوال  دظانا يسوع أن نطلب  -أ 

 (. 24: 1، 33، 6: 6، 21، 61، 6: 5، 65: 3  ت)المسيح، الذيل يجوظون للبر  سلو ب الحيا، المميز لت  يذإ

الً َملَُكوَم هللاِ " هُ لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ لَُّها تَُزاُد لَُكمْ ، َوهذِ َوبِرَّ ًُ  (33: 6  ت) ".ِه 

جمياع وصاايال . انتا ترادفكلمتاان يساوع هماا لمحباة الطاظاة وال. تحاب هللا بكال قلبا ي ناى أن  طلب بر هللا أوال   - ب 

 . وطاظتنا لوصيته هى الت بير ظل  حبتنا له.  بنية ظلى  حبته

ْنتُْم تُِحبُّ " ًُ اَلَِّذأل ِعْنَدهُ َوَتايَاأَل َويَْحفَظَُها فَُهَو الَِّذأل يُِحبُّنِيي، َوالَّيِذأل يُِحبُّنِيي يُِحبُّيهُ  ... َوَتايَاألَ ونَنِي فَاْحفَظُوا إِْن 

 (26، 65: 64 يو) ".ِحبُّهُ، َوأُْظِهُر لَهُ َذاتِيأَبِي، َوأَنَا أُ 

لِّ دَْلبِكَ تُِحبُّ الرَّ " ًُ   (31: 22  ت)" . .. بَّ إِلَهَك ِمْن 

III- (8-7: 7 مت) مزيد من النعمة طلب 

وللثقاة فاى  ،جاجاةيسوع لللا ، بلدظانا ، (33: 6)  لكو  و حبة هللا بكل القلب يطلب أوال  سلو ب حيا، إلنحيا ب -أ 

 مزيادالختباار ولكل نستمر فى طلاب هللا إل ،ال نستطيع أن ن تمد ظلى قوتنا الطبي ية(. 66-1: 1  ت)  ونة هللا 

 .  ل الن مة

األف ا  . وأن نقرع ونواظب ظلى القرع ،أن نطلب ونواظب ظلى الطلب ،ونواظب ظلى السؤا  ،يجب أن نسأ  - ب 

 .إشار، إلى اإلستمرارية فى هذل األف ا  ،ستمرضارع الم  ستدد ة هنا فى صيغة الم  الم  

ُْ لَُكمْ . اُْطلُبُوا تَِجُدوا. اِْسأَلُوا تُْعطَْوا" يلَّ َميْن يَْ يأَ . اِْدَرُعوا يُْفتَ ًُ ُُ ُل يَأُْخيُذ، َوَميْن يَْطلُيُب يَِجيُد، َوَميألَنَّ  ْن يَْقيَرُع يُْفيتَ

 (8-1: 1  ت) ".لَهُ 

 .    ظ قة  توتر، ل هم فى يلمس  جزج ليلمس  وتدخل هللا الم   :سألواإ .6

 .توتر في ال  قا حل الو الثمانية التطويبا  لنحياحكمة  ل هللا  :طلبواإ .2

 .ة  ع اآخريلملالحوال التى ت وق نمونا( األبوا ب المغلقة)للتغلب ظلى ال قبا   :إدرعوا .3

 ظناد ا ولكال. ذو قيمة ليسألنه أ ر  ،فى طلب هللا قلي    جهدا   ضعحيث نب ،بطريقة ظابر، يمكل أن يكون الطلب -ج 

 . نطلبه ككنز  دفى قيما   شئنرج 

 (63: 22 إر) ".تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ دَْلبُِكمْ تَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ "

ظناد ا نارج . لوبنااالمفتااح لمزياد  ال اإلختاراق اإللهاى لق وها( 5: 65 ياو)وهللا بايل الت  ياذ في ال  قاة  الثبا  -د 

 . يننا هللاكى  ا ي  نللى بلجاجة  ض فاتنا



ENCOUNTERING JESUS AND HIS TRANSFORMING POWER (ONETHING 2012) – MIKE BICKLE 
Hungering for More of Jesus and His Kingdom (Mt. 5:6; 6:33; 7:7)  

International House of Prayer of Kansas City ihopkc.org 
Free Teaching Library mikebickle.org  

والمجاهاد، كال حايل ( 31: 65 رو)" المجاهاد،"ويحثناا ظلاى (. 68: 6أف ) وقتفى كل يدظونا بولس للل ،  -ل 

 . فى الل ،( 62: 6 أف)والملارظة  ،(62: 4 كو)

وِ ، َوَسيياِهِريَن لِهييَذا بَِعْينِييِه بُِكييلِّ ُمواظَبَييٍة َوِطْلبَييةٍ " ٍَ فِييي الييرُّ ييلَّ َوْديي ًُ ألَْلييِل َلِميييِ   ،ُمَصييلِّيَن بُِكييلِّ َتييكٍَة َوِطْلبَييٍة 

يِ ينَ   (.68: 6 أف) "اْلقِدِّ

IV-  (31-31: 7 مت)الدخول من الباب الضيق 

الاب   يدتاار الطرياق الواساع . تما ا   كل  نهما يسوع بطريقة  دتلفةيطلب  ،بإيمانهم فريقان ون ل ي ترفبيل  -أ 

نحل نتقوج لندخل  ل البا ب الضايق باأن نادوا  . (64: 1)الضيق ، بينما يدتار الب   اآخر الطريق (63: 1)

  (.1: 1) الم ونة اإللهية ل  مزيدالنطلب وأن نقرع، لندتبر أن  ،ظلى أن نسأ 

ثِيييرُ " ًَ َُ الَّييِذأل يُيَهدِّأل إِلَييى اْلَهيكَِك، َو َِ، ألَنَّييهُ َواِسي ب اْلبَيياُب َوَرْحيبب الطَِّريي ييِّ وَن ُهيُم الَّييِذيَن اُْدُخلُيوا ِميَن اْلبَيياب الاَّ

َرَب  !يَْدُخلُوَن ِمْنهُ  ًْ ََ اْلبَاَب َوأَ ََ الَِّذأل يَُهدِّأل إِلَيى اْلَحيَياِة، َودَلِيلُيوَن ُهيُم الَّيِذيَن يَِجُدونَيهُ َما أَْضيَ : 1  ات) "!الطَِّري
63-64) 

بهاذا الطرياق  الساالكيلهاؤالء . وي طى  ساحة للمسااو ة ،ألن به  وانع قليلة شائعإختيار هذا : الطريَ الواس  - ب 

الرساالة تحتاوج ظلاى وظاود الار ب  لهاذ. كثير، وبه سماحيا  هلاحتمسهل إهو طريق . ب وا أهواؤهم الجسديةيت

 (.التوبي  والقضاء)وتحذيراته ( أل . . إنكار الجسد، ،التلمذ، الروحية)ولكل تست فى  ل جميع  طالبه  ،بالبركة

  ات)والتى ينبغى أن ننكرها  ،ديةألنه ص ب ظلى رغباتنا الجس. قليلون يدتارون هذا الطريق :الطريَ الايَ -ج 

إن لهاذا الطرياق (. 23: 66  ت)ن نتحو  ظل أفكارنا الطبي ية يتطلب أن نجدد أذهاننا بأ هذا الطريق(. 24: 6

 – كثير، ليست فى  شايئة هللا الطريق ينبغى أن نترك ورائنا أ ورا   اهذ لنسل  فى .حدد،  ل هللاواضحة     حدودا  

. أن تحيا ب  أج دينونة ظلى الدطية ألن الناس تريد ،شائ ا  الطريق الضيق ليس  .أل .. الحسد ،الكبرياء ،الشهو،

 .إلنكار شهواتهم وخططهم الجسدية يظلى ظ قتهم  ع هللا دون الداظ ايريدون أن يطمئنو

ََ َودَاَل لِبُْطُرسَ " يْيطَانُ »: فَاْلتَفَ َْ إِْن أََراَد أََحيدب أَْن  ... «بَِميا ِِ لِكيْن بَِميا لِلنَّياسِ  الَ تَْهيتَمُّ ألَنَّيَك  ... اْذَهيْب َعنِّيي يَيا 

 (24، 23: 66  ت) ".َتلِيبَهُ َويَْتبَْعنِي َويَْحِملْ  فَْليُْنِكْر نَْفَ هُ يَأْتَِي َوَرائِي 

 ،تادو  لألباد ،والاذج ياأتى بناا إلاى شاركة أظماق  اع هللا ،هذل الحيا، تشمل الفارح فاى ساياد، يساوع: يقود للحياة -د 

يشتاق يسوع إلى حيا،  ع ش به تفاي  بالمحباة المتبادلاة  ال  .أل  ،وتج ل أرواحنا تنب  بالحيا، فى هذا الدهر

ا ،رساالة الن ماة المشاوهة. كل قلوبناا ال تقاود لتقوياة  حبتناا  يوبالتاال. غفاران با  إشاار، للتوباةد بالبركاا  والت  

 .بدوالتى تبدأ فى هذا الدهر وتدو  لأل ،وشركتنا  ع يسوع

نحاال ال نجتهااد للحلااو  ظلااى . للاادخو   اال البااا ب الضاايق للطاظااة ،أو بااذ  الجهااد ،يسااوع يحثنااا ظلااى المثااابر، -ل 

 . إلهى أظمم لقلوبنا إظ نحيث نتمكل  ل الحلو  ظلى  لنتواجد يبل بالحر ،الغفران

َِ، فَييُِنِّي أَدُييوُل لَُكييمْ " يييِّ ثِيييِريَن َسيييَْطلُبُوَن أَْن يَييْدُخلُوا َوالَ يَْقييِدُرونَ : اْلتَِهييُدوا أَْن تَييْدُخلُوا ِمييَن اْلبَيياِب الاَّ ًَ  ."إِنَّ 

  (24:63لو)

، بم نى نجاهد يبل بالحر. للحلو  ظلى  حبة هللا نجاهدنحل ال . فى ال هد الجديد   نيان  دتلفان تما ا   للجهاد -و 

 . أل . .. فى ظ قتنا  ع أسرنا وأصدقائنا كما نبذ  جهدا   ،فى ظ قتنا  ع هللا أن نبذ  جهدا  
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فهاذا ياد   ،فاى ال  قاة بأن نبذ  جهدا   ،فى ذل  الطريق نجاهدإن لم . هو ت بير ظل المحبة ،جيدال البم ن ،الجهاد -ز 

 .ظلى ظد   حبتنا هلل بكل قلوبنا وقوتنا

 . تقودنا إلى الحرفية أو إلى المساو ةلهذا السؤا  اإلجابة الداطئة  نقبله؟ و تى ،قاو  اإلجتهادن    تى -ح 

هذل هبا   جانية حللنا (. القبو  أو الغفران )للحلو  ظلى  حبة هللا  جاهدن  أن  ال ينبغى أبدا   :الخاطئ الجهاد -ط 

. اإلنجيال لناه الاذج ي  حاق الللحلاو  ظلاى  حباة هللا يلغاى  جهادناا. ظليها ظل طريق ظمل يسوع ظلاى اللاليب

 اع خاد اتنا أو أفكارناا  للتجااو ب اآخاريللتأثير ظلى اأو  ،الشدلية رغباتنا او جداولنافى تحقيق  الجهادأيضا 

 . خاطئا   جهادا  بالض ظ ظليهم ي تبر 

 جاهادن  نحل (. 64-63: 1 ت ) فى السير فى الطريق الضيق ظميما   جهدا  يسوع دظانا أن نبذ   :الجهاد الكتابى -ي 

 رو) نجاهاد فاى اللا ، ، (22: 6كاو) فاى الدد اة  نجاهاد( 4: 62، ظاب 66: 24، أع 24: 63لاو )لنطيع هللا 

، قماع (66: 4ظب )ة هللا ، وفى الدخو  إلى راح(21: 6 في)الروح نجتهد فى الحفاظ ظلى وحدانية  ،(31: 65

 (.65-62: 3 في)و فى الس ى نحو هللا  ،(21: 2كو 6)الجسد 

.ليحيا ب  أج  ساو ة فائقا   بذ  بولس جهدا   .6

ُب نَْفِ ي لِيَُكوَن لِي َدائًِما َضِميرب بِكَ َعْثَرٍة ِمْن نَْحِو هللاِ َوالنَّاسِ "   (66: 24أع ) ".لِذلَِك أَنَا أَْيًاا أَُدرِّ

ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اْلَخِطيَّةِ "  (4: 62ظب ) ."لَْم تُقَاِوُموا بَْعُد َحتَّى الدَّ

 . ليستمت وا بالدخو  إلى الراحة اإللهية ،جاديل نحو تجديد أذهانهمأن يكونوا المؤ نون  ظلى ينبغى .2

اَحةَ، لِئَكَّ يَْ قُطَ أََحدب فِي ِعْبَرِة اْلِعْصيَاِن هِذِه َعْينَِها"  (66: 4ظب ) ".فَْلنَْجتَِهْد أَْن نَْدُخَل تِْلَك الرَّ

 ." ظينقلع إ"أو  "كيدقطع إ"هو دظانا ف. الت اون  ع ن مة هللاورية نحو يسوع دظانا لتكون لنا إختيارا  ث .3

َْ َعْينَُك اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْدلَْعَها َوأَْلقَِها َعْنَك ألَنَّهُ َخْييرب لَيَك أَْن يَْهلِيَك أََحيُد أَْعَاي" انَ ًَ ائَِك َوالَ يُْلقَيى َلَ يُدَك فَُِْن 

لُّهُ فِي َلَهنَّمَ   (22: 5  ت) ".ًُ

. وليسات راحاة جسادية للجساد. أو القلاب ها هذا النص هى راحة روحية للنفسالراحة التى يشير إلي: النير الهين -ك 

  ضاطربيلاألشداص الكسالى ظاد،  اا يكوناون . يالنفس واإلضطرا بالقلق وإنما  ،ظكس الراحة ليس اإلجتهاد

 .ا  يونفس روحيا  

ألَنَّ نِيِرأل َهيِّنب َوِحْملِيي . ِمنِّي ألَنِّي َوِدي ب َوُمتََواِضُ  اْلقَْلِب فَتَِجُدوا َراَحةً لِنُفُوِسُكمْ اِْحِملُوا نِيِرأل َعلَْيُكْم َوتََعلَُّموا "

 (31-22: 66 ت ) ".َخفِيفب 

 ينبغاى ظليناا أن نحمال. ، وإنماا التشابه بوداظتاهيالحلو  ظلى الغفران المجان يأن نحمل نير يسوع ال ي ن .6

وهاو  اا  –فاى الموظماة ظلاى الجبال   ب حياتاه المتسام بالوداظاة الاذج ياتكلم ظناهسالوإيسوع و بداخل قلوبنا

 .سلو ب بسهوله إذ تمتلئ قلوبنا بالس  ولكننا نتمكل أن نحيا بهذا اإل ،يل ب ظلى رغباتنا الجسدية

 ،الادفاع ظال كرا تناا نرف  الجسد بالتوقف ظل إذل نير يسوع الهيل ينتج ظنه التمتع بس  ه فى قلوبنا حم .2

 .أل . ..وراحتنا، و حبتنا للمهور

النيار . تناايساوع فاى حيا التاى تتناافس  اع  شايئة خططناانارف   تتمتع قلوبنا بقدر كبير  ال الحرياة ظناد ا .3

  .أل .. .هو أن نحيا تحت القلق، الرف ، الدوف، اإلضطرا ب، الحسد( اظلى قلوبن)الثقيل 

ظلاى الجساد ظااد،  اا يلا ب  و اا يكاون ساهل(. ونفسيا   روحيا  ) ا يل ب ظلى الجسد ظاد، هو نير هيل للقلب  -  

للجساد " ساهل"البحاث ظال طرياق  حاولاة فاى  يضيع ب   المؤ نيل حياتهم ظبثاا  (. ونفسيا   روحيا  )ظلى القلب 

  .للقلب" سهل"وفى نفس الوقت 


