
 سلسلة " أريد أن أكون سعيداً"

ر السعادةراسا  

 

، ألَنَُّهْم يُْشَبعُوَن.   6: 5متى ُطوبَى ِلْلِجيَاعِ َواْلِعَطاِش إِلَى اْلبِر ِ

 ليس لديهم شبع؟لماذا معظم الناس  .1
 

  المتعةفي وقت لن تجد الشبع الدائم 
 

النظر واألذن " كل شيء ُممل، واإلنسان ال يكُل عن الكالم، والعيُن ال تشبع من 

 " الترجمة المشتركة 8: 1ال تمتلى من السماع. سفر الجامعة 

الً بِاألَْحَرى أَْن يُذَلَّ َمَع َشْعِب هللاِ َعلَى أَْن يَُكوَن لَهُ تََمتٌُّع َوْقتِيٌّ بِاْلَخِطيَِّة.  : 11 عبرانيينُمفَض ِ

25 
 

 إنجازكفي  الدائم لن تجد الشبع 

نجاح، ثم يترك ما جناه إلنسان ال يكون تعب فيه؟ هذا أيضا أيتعب إنسان بحكمة ومعرفة و

 "الترجمة المشتركة" 21: 2جامعة باطل وشر عظيم. 
 

اِمِه لَّ أَيَّ ألَنَّهُ َماذَا ِلإِلْنَساِن ِمْن ُكل ِ تَعَبِِه، َوِمِن اْجتَِهاِد قَْلبِِه الَِّذي تَِعَب فِيِه تَْحَت الشَّْمِس؟ ألَنَّ كُ 

. أَْيًضا بِاللَّْيِل الَ يَْستَِريُح قَْلبُهُ. هذَا أَْيًضا بَاِطٌل ُهَو. أَْحَزاٌن،   23- 22: 2جامعة َوَعَملَهُ َغمٌّ
 

  عملكلن تجد الشبع الدائم في 

ِة، َوَمْن يُِحبُّ الثَّْرَوةَ الَ يَْشبَُع ِمْن دَْخل. هذَا أَْيًضا بَ  ةَ الَ يَْشبَُع ِمَن اْلِفضَّ ٌل. اطِ َمْن يُِحبُّ اْلِفضَّ

 10: 5جامعة 

إذا زادت الخيرات زاد الذين يأكلونها فأي ربح لمالكها إال أن يبصر " الترجمة الكاثوليكية 

 إليها بعينيه؟
 

 سر الشبع والسعادة

، ألَنَُّهْم يُْشَبعُونَ   6: 5. متى ُطوبَى ِلْلِجيَاعِ َواْلِعَطاِش إِلَى اْلبِر ِ

 عطاش إلى الحق، ألنهم يشبعون"" هنيئاً للجياع وال الترجمة المشتركة

ذين يريدون أن يطيعوه، أكثر من الطعام والشراب، وسوف " هللا يبارك ال  CEVترجمة 

 يعطيهم ما يطلبونه.

هُ، َوهِذِه ُكلَُّها تَُزادُ لَُكْم.  الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ  33: 6متى لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ

 ؟كيف تختبر الشبع في حياتك .2

 

  الحقيقي جوعيأعرف 
 

فَأَذَلََّك َوأََجاَعَك َوأَْطعََمَك اْلَمنَّ الَِّذي لَْم تَُكْن تَْعِرفُهُ َوالَ َعَرفَهُ آبَاُؤَك، ِلَكْي 

 ِ ب  يُعَل َِمَك أَنَّهُ لَْيَس بِاْلُخْبِز َوْحدَهُ يَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكل ِ َما يَْخُرُج ِمْن فَِم الرَّ

 3: 8تثنية يَْحيَا اإِلْنَساُن. 
 

  الطعام المضرتوقف عن 
 

ةً ِلغَْيِر ُخْبٍز، َوتَعَبَُكْم ِلغَْيِر َشبَعٍ؟ اْستَِمعُوا ِلي اْستَِماًعا  ِلَماذَا تَِزنُوَن فِضَّ

 2: 55أشعياء َوُكلُوا الطَّي َِب، َوْلتَتَلَذَّذْ بِالدََّسِم أَْنفُُسُكْم. 
 

   للشبع المسيحإبدأ أن تتطلع إلى 
 

أَنَا ُهَو ُخْبُز اْلَحيَاةِ. َمْن يُْقبِْل إِلَيَّ فاَلَ يَُجوُع، َوَمْن يُْؤِمْن »لَُهْم يَُسوُع:فَقَاَل 

 35: 6يوحنا بِي فاَلَ يَْعَطُش أَبَدًا. 
 

 ؟لماذا نتطلع إلى المسيح وحده

  األلف والياءألنه  
 

ُل   13: 22رؤيا  .«َواآلِخرُ أَنَا األَِلُف َواْليَاُء، اْلبِدَايَةُ َوالن َِهايَةُ، األَوَّ
 

  مخلصنا ألنه 

 6: 3تيطس  .الَِّذي َسَكبَهُ بِِغنًى َعلَْينَا بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ ُمَخل ِِصنَا
 

 سامع الصالة ألنه 

يِقيَن  د ِ  29: 15أمثال َويَْسَمُع َصالَةَ الص ِ
 

  الشفيع الوحيدألنه 
 

َ يَا أَْوالَِدي، أَْكتُُب إِلَْيُكْم هذَا ِلَكْي الَ  أََحدٌ فَلَنَا َشِفيٌع ِعْندَ  تُْخِطئُوا. َوإِْن أَْخَطأ

 1: 2يوحنا األولى  .اآلِب، يَُسوُع اْلَمِسيُح اْلبَارُّ 
 

  الديان ألنه 
 

يَِديَن األَْحيَاَء  الَِّذيَن َسْوَف يُْعُطوَن ِحَسابًا ِللَِّذي ُهَو َعلَى اْستِْعدَاٍد أَنْ 

 5: 4بطرس األولى  .َواألَْمَواتَ 

 

 عن ماذا تبحث بعد لكي تشبع؟


