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 المجد إلى المجد من
 

 
 

 القادمة، الساعة خالل .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم یكون أن الشخصیة تنمیة ویقال
 من قویة الوقت لھذا اآلن إلینا االنضمام .الطابع في مثل المسیح لتصبح ومسؤولیتنا امتیازنا نستكشف سوف
 .‘‘المجد إلى المجد من’’ یأخذنا واالس ستیفن لقسا كما الشخصي التجدید

 
 الساعة خالل .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم یكون أن الشخصیة تنمیة ویقال

 لھذا اآلن إلینا االنضمام .الطابع في مثل المسیح لتصبح ومسؤولیتنا امتیازنا من كل نستكشف سوف القادمة
 إلى نتقدم نحن ‘‘ مجده لنا أظھر قد هللا’’ ۔ ‘‘المجد إلى المجد من’’ یأخذنا واالس ستیفن القس كما الشخصي التجدید من قویة الوقت
 منكم أولئك الفئة، ھذا؟ ما و اإلطالق؛ على البشر بھا عھد التي الھامة واألعمال غیرھا من أكثر دراسة بخطوة خطوة منھجیة، األمام
 حتى یعني، ماذا؟ .الواقع في نعم، .الشخصیة بناء ھذا؟ ما للبشر؟ بھ یعھد مضى وقت أي من ملع أھم ھو ما .البدایة من ھنا كانوا الذین
 أھم فعلت قد أننا حتى بنجاح، الفوز الروح من جدا مھم عمل جدا، ربما نفعل أن یمكن ال ألننا ا؟ لماذا. نعم الفوز؟ الروح من أھمیة أكثر
 ۔ ‘‘آمین’’ واحد أسمع أن أردت .شخصیة شبھ لدینا المسیح مع طردیا یتناسب ھو ئزینكالفا فعالیتنا ترى آمین؟ .الشخصیة بناء عمل

 .لك شكرا }آمین { .الطابع من المسیح شبھ لدینا مع طردیا تتناسب بالنفس كالفائزین فعالیتنا .ثانیة فرصة سأعطیك
 

 الرب السماح طریق عن ھو نفسھ، مع إنقاذ عالقة في اآلخرین لرسم استخدامھا یمكن الرب أن الناس یجعلنا الذي ھذا، ترى،
 أن یمكننا ال خاللنا، من رسم ال الحب ھذا كان وإذا توجھ، التي المسیح محبة انھا , }آمین{ آمین؟ .لھ محبوبین وممثلین المحبة تجعلنا
 عندما األمم؟ یأتي متى ،3 یةاآل ،60 إشعیاء في ھناك، بوضوح یذكر لذلك المقدس الكتاب مرورنا مثل. قادمة المتحدة األمم نتوقع
 - الماضیة؟ اللیلة كنت أین ولكن مرحبا،. للتو إلینا انضمت قد بعضكم أعرف أنا - المجد؟ ھو وما .ینعكس فینا، المجد، یرون

 ابعط وینعكس ذلك تقول انھا إلینا، ینظر المجد أن المقدس الكتاب یقول عندما لذلك .للحرف المقدس الكتاب مصطلح ھو ‘‘المجد’’
 أسمع ھل. جذابة وھذا یسوع، شخصیة ومحبوب المحبة یرون ألنھم. األمم یأتي عندما ثم فینا، المجد إلى ینظر وعندما. فینا المسیح

 جدا الھامة األمور بعض درسنا وقد عمل، وأھم الشخصیة، بناء .النفوس مجال في فاعلین یجعلنا ما ھذا. وینسوم ھذا }آمین{ ؟‘‘آمین’’
. روحیا الممیزین...  ماذا؟ فقط، ھي الروحیة األمور أن نفھم جمیعا ونحن ذلك من التأكد خالل من بدأنا. ذلك إلى إلضافةبا المفاھیم

 قد .الحقیقة قوة التقدیس التحریر، تجربة ربما یمكننا ال األعزاء، أصدقائي یا القدس، الروح من مساعدة دون }14-13: 2 كور 1{
 أن إلى ذاھبون نحن العدیدة الساعات ھذه بھ نقوم ما كل أن سمح ال هللا شقیقة، شقیق، ولكن فكریة، ارسةبمم القیام على قادرین نكون
 المرة ھذه قضى ألنھ یسوع أشبھ أن أرید ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. المتغیرة الحیاة تجربة لدینا أن هللا منح .الفكریة ممارسة ھو معا، ندرس
 ذلك؟ في معي أنت ھل. معك كلمة هللا دراسة في
 
 ال ھذا ولكن الحقیقة، قبل من برمجتھا أعید أن أرید… البرمجة إعادة أرید }2: 12 روم. {ذھني تجدید خالل من تتحول أن أرید
 الروح من تأثیر تحت تلقت إذا إال قوة لھا لیس الحقیقة .القدس والروح الحقیقة، روح...  تأثیر تحت والحقیقة نتلقى كما إال یحدث أن یمكن
 في السبب ھو ھذا .القدس الروح تأثیر تحت الحقیقة ندرس لم ما عقولنا، تجدید خالل من وتحویلھا تدریبا یكون أن یمكن ال ونحن. قدسال
 الحصول أنا كلما .لك بالنسبة یعمل أنھ وآمل لي بالنسبة یعمل وھو الذاكرة؟ جھاز تذكر … قبل...  قدما نمضي أن قبل لدینا ممارسة أنھا
  الصباح ھذا ضرب تسمع .قلبي افتح. قلبي افتح... ماذا؟ أوال، لي بد ال أن كتذكیر ذلك استخدم وأنا المقدس، الكتاب لفتح داداستع على

 یجبر ال. في ندعوه لم ما ماذا؟ نحن، إذا إال یمكن ال لكنھ یأتي، أن یرید }3:20 رؤیا. {تدق...  و الباب على أقف ھا أصدقائي؟
 ھناك اسمي، في معا ثالثة أو اثنین تجمع حیث’’ ووعد، ذلك؛ نعرف نحن كجماعة، وسطنا في ھنا انھ. تنادعو ینتظر وھو .طریقھ
. قلبك باب فتح من تأكد .كفرد وسطك في انھ من تأكد .ذلك عن راضیا یكون ال فضلك من ولكن }18:20 متى{‘‘ وسطھم في أنا

 الى ذاھب انا كذلك؟ ألیس لي، یستخدم سوف أنھ یصلي حضوره، مع لكم یبارك سوف القدس الروح أن تصلي وأنت ... ذلك؟ تفعل سوف
 .الصامتة الصالة من لحظات لبضع الركوع في لي لالنضمام أدعوكم …استمتع  انا. الركوع

 
 للسماح بكم أشید أن شيء، كل وقبل أوال. الدم اشترى واألخوات اإلخوة عن وبالنیابة بلدي، في جئت المسیح، یسوع باسم السماء في أبي
...  على وتساعدنا ذلك من وأكثر تقدیر على مساعدتنا ولكن لنا، ینبغي ما بقدر تقریبا ذلك نقدر ال نحن .امتیاز ما. األب لك ندعو أن لنا

 یاز،االمت ھذا لتعطینا شيء كل یكلفك. األطفال اشترى الدم نحن .النھائي سعر ھو ما. ممكنا لجعلھ المدفوع، السعر أساس على لقیمتھ
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 ساعتك الرعایة على نشكركم. أطفالك من الجیدة الرعایة ھذه تأخذ كنت .لك تنتمي أن جدا جیدة انھا. االمتیاز ھذا في نفرح ونحن واألب
 لنا اركتب إذا إال عبثا، اجتمعنا لقد األب ولكن بذلك، للقیام اجتمعنا لقد .لك للعبادة بأمان معا ھنا جلبنا على نشكركم. االسبوع ھذا خالل من

 بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم الدراسة نرید األب. ھنا الحقیقة روح كان إذا إال والحقیقة، الروح في لك عبادة یمكننا ال. الروح
 ال یكون أن یمكن بأننا االعتراف إلى وصلنا لقد. المسیح تشبھ شخصیة من التنمیة في التعاوني دورنا فھم أفضل أن نرید نحن. البشر إلى
 ھناك أن وبما قریبا، سیأتي الملك أن وبما .المسیح تشبھ شخصیة لدینا كان إذا إال المملكة، في المواطنین تناسب وال للملك، فعالین شھود
 الروح من تدفق خالل من لنا یبارك یرجى، لذا. التعاوني دورنا وفھم بجد ندرس أن الملح من حتمیة، األب، المتبقي، الوقت من القلیل
 خذ .لمساعدتكم بحاجة أنا یائسة كیف تعرف أنت و بك، الخاص كلمة دراسة في الرائدة ن مستحق غیر امتیاز لدي. أنا خصوصا .القدس
 تتعھد یرجى لذا .اختیاري وحسب الخالص خالل من الخلق، طریق عن أنا، من أكثر مرات ثالث ملكك، أنا .والروح والجسد العقل: لي

 تدیرعلى كنت ما .أقل وال الأكثر أقول، أن مني ترید ما أتكلم أن لي اسمحوا .الصباح ھذا رسولك صبي ونأك أن لي اسمحوا .لي استخدام
 من أكثر نكون أن الحقیقة، بروح الحقیقة، دراسة خالل من نرید .الحیاة تغیر قد التي والعقول تقبال قلوب تجد قد لي، خالل من التواصل
 .آمین. نصلي اسمھ في اانھ. یسوع الحق ھو من مثلھ بكثیر ذلك
 

 .‘‘مجده لنا أظھر قد هللا’’: بعنوان 4 الدرس. لك شكرا سبعة، الطبقة؟ ھو ما صفحة، على اآلن ونحن تقدما، أحرزنا لقد
 وھي بھو، في ھناك لھم لدینا. متاح واحد ھناك وسیكون الیوم، ھذا ظھر بعد وتأتي المطبوعة، لدیھم لیس الذین منكم وأولئك بالمناسبة،
 كما الموثق عصابة ثالثة ذلك في تضع سوف التي المواد تقدیم نواصل وسوف .منتظم أساس على للقدوم یخططون الذین ألولئك بالنسبة

 إلینا انضمت قد الذین تلك أجل من بسرعة مراجعة مجرد إلى أحتاج التي جدا الھامة األمور بعض لفھم وصلنا لقد .قدما المضي الدراسات
 ال أمر وھذا , .المجد انھا الطبقة؟ ما ھو، للحرف المقدس الكتاب مصطلح أن ھو االعتراف، إلى وصلنا قد أننا جدا حاسم ممفھو أول .للتو
 أن علینا بنجاح، ذلك نفعل أن أردنا وإذا .المطاف نھایة في المھم الموضوع ھذا في الرب یقول ما الدراسة نقترح ألننا معرفتھ، من بد
 لیست انھا. واحدة مرة حتى وال المقدس، الكتاب جوامع الملك في "حرف" كلمة تحدث ال. ‘‘الطابع’’ ل یستخدم هللا أن المصطلح نفھم
 حول ھو كلھ المقدس الكتاب .خاطئة خاتمة ال، .الشخصیة تنمیة عن یقولھ ما لدیھ لیس المقدس الكتاب أن یستنتج أن للمرء ویمكن ھناك،
۔ ‘‘المجد’’ ھو وھذا للطابع یستخدم المقدس الكتاب أن المصطلح ھذا تفھم كنت إذا إال بسھولة كبذل تعترف ال ولكنك .الشخصیة تنمیة

 شبھ-المسیح لتصبح ننمو التي الطریقة ھي ھذه۔  ‘‘حرف إلى حرف من’’ حقا ھو ‘‘المجد إلى المجد من’’ سلسلتنا، عنوان فإن وبالتالي
 ما! لي وتشجیع الصف، ھیا الحرف؟ ھو ما. للحرف عملنا تعریف ھو وھذا لفعل،با أنشأنا أن جدا مھم ھو الذي اآلخر الشيء .شخصیة

 .شكرا. جید. نعم ۔ {5T 310.1} مجتمعة والمشاعر األفكار انھا الحرف؟ ھو
 

 الممكن من ھل .نكون أن ندعي ما والعمل، الحدیث كیفیة من بكثیر أھمیة أكثر أمر إنھ .حقا نحن ما یجعلنا ما حرف ترى
 فمن ۔‘‘النفاق’’ تسمى انھا. كذلك إنھ نعم الدینیة؟ تجربتنا في حتى بذلك القیام الممكن من ھل. كذلك إنھ نعم لست؟ أنت شيء بأنك التظاھر
 الرجل یعتقد كما’’ الحكیم، الرجل یقول كما ثم؟ حقا، نحن ما یجعلنا الذي ھو ما .واحدة تكون حتى وال مسیحیة، أنك ندعي أن الممكن
 اشارة في وانھا الروح، انھا .الكلمة تعني ما حقا ھو ھذا ألن ذھني، إلى یشیر القلب أقول، }7: 23 بروفیربس{۔ ‘‘نھا حتى قلبھ في
 األفكار إن’’ :310 الصفحة ،5 المجلد الشھادات، .للحرف العمل تعریف لدینا وبالتالي .والمشاعر واألفكار والعواطف، الفكر الى

 أریدك، ‘‘المجد’’ كلمة سمعت كلما النقطة، ھذه من .األعزاء أصدقائي حاسم، مفھوم  ۔‘‘خالقياأل الطابع تشكل مجتمعة والمشاعر
. جدا مھم معا؟ جمیعا نحن ھل .مجتمعة المشاعرو األفكار في التفكیر على أریدك ،‘‘حرف’’ كلمة تسمع وكلما تشاراكتر تفكر أن

 .حقا ننح ما یجعلنا ما وھذا مجتمعة، والمشاعر األفكار ھو الحرف
 

 أن أرید الحدیث، التحدث یمكن انھ حسنا’’ یقولون، الناس أسمع عندما القلق ذلك على أحصل لماذا بالضبط ھو وھذا ترى،
 الممكن فمن .لك أخبار لدي األعزاء، أصدقائي .والحاسم النھائي االختبار ھو ھذا كان لو كما ‘‘ األقدام؟ على المشي یستطیع ھل أعرف
 ما ولدي كنت إذا ترى، تسمعني؟ ھل .تحویلھا یتم ال وحتى األقدام، على المشي على ولكن الحدیث، للحدیث فقط لیس ملحوظ، بشكل
 السیر یمكننا }6: 7 رومانز. {القانون خطاب مع امتثال حالة في سلوكنا لجعل رائع عمل وھو نفعل أن یمكننا األنا، التحفیز من یكفي
 السلع، في وزیادة غنیة، أننا التفكیر في أنفسنا، ذلك في بما خدع، الجمیع یكون أن یمكن .دجی عرض على وضع یمكننا. األقدام على
 خائفون نحن لماذا .الودتشان كنیسة الوقت، نھایة !لنا أن؟ الحقیقي الشاھد یقول من !أوو }3:17 رؤیا. {شيء إلى حاجة لدیھم ولیس
 أعمى، فقیرة، بائسة، أننا حتى نعرف ال ونحن شيء؛ إلى نحتاج وال السلع، في ونزداد غنیون، أننا ونعتقد النفس؟ خداع
 معاییر وھي أساس على أنفسنا بتقییم قمنا األعزاء، أصدقائي ألن ا؟ لماذا. جدا خطیرة الذات خداع ھذا }3:17 رؤیا. {وعاریة بائسة،
 نحن جانبنا وإلى … لك شكرا - معظم من بكثیر لأفض نتصرف ونحن. لك شكرا - نسبیا جید یتحقق وألنھ سلوكنا، تحلیل تم لقد .سطحیة
  .قادمة یسوع وانتظار استعداد مجرد هللا، بقایا أنا. علیھ یستقر أن .العشر الوصایا على نحافظ الیوم، السبتیین

 
 }7: 23 بروفیربس{. ‘‘انھ حتى قلبھ في الرجل یعتقد كما’’ .تعتقد ما أنت ولكن .أنك تعتقد ما تكون ال قد. حذرا كن
 بحاجة نحن }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. السلوك تحلیل تجاوز إلى بحاجة ونحن المسیحیة، تجربتنا تقییم في یرجى، األعزاء أصدقائي
 أنا }آمین! {الخاطئة األسباب لكل الصحیحة األشیاء كل تفعل أن مخیفة الممكن من ألنھ السلوك، وراء والدافع، روح، في النظر في للبدء
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 ھذا وضع لسنوات ألنھ ھذا، حول جدا ملحة على الحصول أنني في السبب ھو وھذا وبالمناسبة، الخبرة، من سنوات من كلمأت ما أعرف
 وتعلمت السمك، حوض في نشأت لقد .الواعظ والطفل المبشر طفل ھذا ھذا؟ ما .P.K و .M.K أنا .الحقیقي جید عرض على الصبي
 لذا .طویلة لفترة نفسي، ذلك في بما الجمیع، خدع قد كنت .الخط على كانت األب سمعة نأل األقدام، على وأمشي الحدیث، أتكلم كیف
 یجعلنا الذي ما .الصباح ھذا ھنا ویجلس الذات، خداع یكون أن جدا الممكن فمن حسنا؟. المجال ھذا في قلیال للبحث لي استیاء عدم یرجى
  .یحدث ما تعرف وحدك تأن حیث الیسرى، واألذن الیمین بین یجري ما ھو… نحن ما

 
 أنت لماذا .ذلك أفعل ال ولماذا ذلك أفعل لماذا نفسك، واسأل أفعلھ، ال وما بھ، أقوم ما نفسك تسأل الماضي على تحصل أن یجب

 من وأنا السابع، الیوم ھو ھذا أعني، تعلمون، كما و مني، المتوقع من ألنھ حسنا، ھنا؟ أنت لماذا .قلوبكم یبارك الصباح؟ ھذا ھنا
 ال كنت واجب، لك ھو السبت حفظ إذا .ھذا لكم أقول أن یجب األعزاء، أصدقائي .واجب إنھ. سباث عن، طائفة، إلى، أذھب أن المفترض

 في المسرات من. 58 اشعیاء في انھا قراءتھا، .السبت رب یحبون الذین أولئك إلى فرحة ھو السبت حفظ صحیح ترى، .السبت تبقي
 ،}22:37 متى{ والعقل الروح، القلب، كامل مع الرب محبة من آخر سبب ألي ھنا كنت إذا .السبت رب في فرحة الذین أولئك السبت؟
 االمتناع على قادرة تكون قد كنت إذا یھمني ال .سلوكك یكون قد الفنیة الناحیة من صحیح كیف یھمني ال .السبت تبقي ال أنك أعلم رجاء
 السبت تبقي لم أنت السبت، رب تحب ال كنت إذا .الیوم ھذا في الالئقة غیر األشیاء أنواع بجمیع القیام على والحفاظ مربح، عمل أي عن

 }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. الواقع ھذا إلى نأتي ألن الوقت حان لقد }آمین. {المقدسة
 

 كان إذا نفاق، بأي تعترف نأ أریدك .أحبك ألنني ذلك أفعل أنا األعزاء، أصدقائي ولكن مباشرة، إلیكم أتحدث أن لي وأغفر
 السابع، الیوم والسبتیین من الكثیر ھناك سیكون أنھ ھو حقا یھمني ما ترى، .حقیقیة على للحصول الوقت ھناك یزال ال حین في أي، ھناك
 أكن لم. اإلثم عمال أیھا مني رحیل’’ ، المشؤوم الحكم ھذا یسمعوا أن علیھم وسیكون األوان؛ فوات حتى نفاقھم، یكتشفوا لن الذین
 }7:23 ماتیو{ ۔‘‘أبدا أعرفك

 
 مدرسة إلى ذھبت الواقع، في سنة؟ لمدة بالسبت احتفظت أني تالحظ ألم .الخطأ الرجل على حصلت قد كنت دقیقة انتظر ماذا؟’’

 ‘‘ اضافیة؟ نقاط یستحق ھذا ألیس. السبت
 

 
  الصحیحة، األشیاء تفعل كنت .المسیح قلب لدیك یكن لم .المسیح عقل أبدا لدیك یكن لم ۔‘‘أبدا أعرفك أكن لم مني، أخرج’’

 سوف الناس بعض .اإلثم ھو هللا، تقییم في خاطئة ألسباب الصحیحة باألشیاء والقیام مالحظة، یرجى وبالمناسبة، .خاطئة ألسباب ولكن
 ترى، .اكتشافھا إلى یحتاج كان اإذ اآلن اكتشاف یرجى .جدا متأخر الوقت أن یكتشفون عندما أمل وخیبة رھیب بشكل صدمت یكون
 من جزء ھذا .تفعل أن أدعو }.نعم نعم{ ذلك؟ یعتقد یزال ال بعضكم ھل معي؟ أنت ھل .نموذجي التكفیر مكافحة یوم في اآلن ونحن
 قلوبھم یبحثون اكانو یفعلون؟ إسرائیل أطفال كان ماذا النموذجي، التكفیر یوم وفي .التكفیر مكافحة یوم في نحن .العظیم المجيء رسالة
 سیكون أنھ تعتقد ال نموذجي، في بذلك القیام المھم من كان إذا اآلن، }32-27: 23 لیفیتوس. {نفوسھم مع جیدا كان إذا ما لمعرفة
 ناأ ھل روحي؟ مع جید ھو ھل :قلوبنا عن نبحث أن یجب. اآلن الحقیقي الشيء في نحن أنتیبیبیكال؟ في بذلك للقیام أھمیة أكثر ھو ما كل
 هللا أخت، أخ، أوه، }7: 23 بروفیربس. {‘‘انھ حتى قلبھ في الرجل یعتقد كما’’ الیسرى؟ واألذن الیمین بین… أنا حیث مسیحي حقا

: 2 فیلیبیانز. {یسوع المسیح في كان الذي فیكم، العقل ھذا اسمحوا .المسیح عقل یكون أن یعنیھ ما تعلم على یساعدنا هللا !یساعدنا
5{ 
 

 یمكن أنھ أعرف أن أرید ولكن الحدیث، التحدث یمكن انھ حسنا’’ .السؤال ھذا...  ھذا حول قلق أنني في السبب ھو ھذا ترى،
 العقل خصوصیة في ھو ھل’’ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل ‘‘األفكار؟ أن یعتقد ھل’’ الحقیقي؟ االختبار سؤال ھو ما ‘‘األقدام؟ على المشي
 في تفكر كنت إذا وبالمناسبة، }آمین{ آمین؟ المسیحیین یجعلنا ما ھذا ‘‘الحب؟ وھو القانون، حرو مع انسجام إلى ومشاعره أفكاره لیصل
 وجمیع .الزائفة من بدال ... حقیقیة تكون سوف انھا المفاجئ، من كل باستثناء. األقدام على سیرا والمشي الحدیث، تتحدث سوف األفكار،
 ولیس. الناس تحب جمیلة أشیاء تفعل وكنت ومحبوبا، محبا كنت عندما .الفائز الروح لةفعا یجعلك ما وھذا وینسوم، یكون سوف انھا فجأة
 في سیبولشرز،-وایت غسلھا، بیضاء مقابر لماذا بالضبط ھو ھذا ترى، .نقاط على الحصول أو االئتمان على الحصول یمكنك بحیث
 في مضى وقت أي من جدا جمیلة تكون قد النفس؟ یربحون لمنافقونا ھل ھم؟ ھل. الروح الفائزین جیدة تجعل ال اإلنجلیزیة، جوامع الملك
 في ترغب ھل .محبوبین و محبین لیسوا لكنھم األقدام، على السیر یمكنھم الحدیث، التحدث یمكنھم أوه،. معا عمل لدیھم یكون قد .الخارج
 للعیش الناس بائسة ألنھم ا؟ لماذا !ال غسلھا؟ بیضأ لقبر المجاور العیش في ترغب ھل غسلھا؟ بیضاء مقابر مع الوقت من الكثیر قضاء
 وھناك منھم، مقربة على تحصل كنت إذا وبالمناسبة، .حادة زوایا على حصلت قد وأنھا بارد، انھم .صعبة المقابر. الصعب من انھم .معھا
 یتخلل من النوع ھذا األبیض، غسل راءو المیت القدیم الرجل عن أتحدث أنا .العرق مزیل نقص عن أتحدث ال وأنا .سیئة رائحة من نوع
 فعالة لیست الروح على الحائز جھودنا عجب ال .عجب ال كذلك؟ ألیس األنانیة، ریكس انھا أقولھ؟ ما سمعت ھل .حین في واحدة مرة كل
 .یكونوا أن لھم نود كما كما
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 ونحن لآلخرین، األنانیة غیر والحب � ىاألعل الحب من آخر سبب ألي النفوس كسب محاولة خارج كنا إذا األعزاء، أصدقائي

 لینا، یجب...  علینا الطابع؟یجب في مثل المسیح نكون أن یمكننا كیف .یمكننا ال .المفقودة النفوس على إیجابي رسم یؤثر یكون أن یمكن ال
 مجد بحكم الطابع؟ في مثل المسیح نكون نأ یمكننا كیف إذا، .للمملكة المواطنین تناسب...  ماذا؟ أو للملك، فعالین شھودا سنكون كنا إذا

...  نحن ما تغیرت قد نكون ان في فقط انھا’’ واضاف :3:18 كورنثوس 2 :الرئیسي نصنا ھو ھذا انظر، .التحدید وجھ على. الرب
 إلى المجد من تتغیر نحن النص؟ یقول ماذا لي؟ یتغیر الذي وبالمناسبة، المجد، إلى المجد من تغییر إلى ذاھب أنا إذا لذلك ‘‘ھا

 یمكنني ال .لي تغیر أن یمكن القدس الروح فقط .الرب روح...  من؟ قبل من حتى المجد إلى المجد من تحویلھا ویجري  المجد،
 إلى تغیرت نحن ترى، .الرب مجد إیت میمي ماذا؟ القیام، طریق عن العملیة ھذه في القدس الروح مع أتعاون أن یجب ولكن نفسي، تغییر
 تشابھ إلى تتحول تحولت، الروح، بقوة نحن، بھ، نأخذ كما ."یسوع على عینیك تحویل" :األغنیة موضوع لدینا وھكذا .علیھ نحن ما شبھ
 لما الشبھ في تماما أكثر مضى وقت أي من وتزاید المجد، إلى المجد من تغییرھا یجري ونحن الرب، مجد نأخذ نحن وكما علیھ؛ نحن ما
 .األھمیة بالغة مسألة إلى یقودنا وھذا ذلك؟ ترى ھل ؟منطقي ھذا ھل. علیھ نحن

 
 نكون أن یمكن المجد، عقد في فقط األعزاء، أصدقائي ألن ذلك؟ على اإلجابة جدا المھم من لماذا لنا؟ مجده هللا كشف وأین كیف

 أنت ھل .تغییرھا یتم وبالتالي ذلك، ونیك قد أننا لنا، مجده هللا كشف وقد وأین، كیف، نفھم أن ذلك، بعد الضروري من یصبح .تغیرت... 
 }آمین{ معي؟

 
 .باستمرار وجوھك أشاھد أنا وترى،… فقط مدرس أنا أنا، ما كل ھذا. مدرس انا .منك رد إلى بحاجة وأنا قلوبكم، یبارك اآلن

 .أخرى مرة ذلك من أكثر ذھبت أن یجب أنني أشعر وإال، أبلغت، قد كنت ما فھم األقل على كنت أن إیجابیة، فعل ردود على حصلت لقد
 .الفعل ردود تعطیني لذلك،

 
 أماكن سبعة العدد؟ كم… أماكن سبعة محاضرات، ثالث ربما المقبلین، الزوجین في أسرد أن أرید كشف؟ هللا مجد وأین كیف

 أقول أن یجب ربما أو ما، .ةالقائم رأس على ،واحد رقم مع نبدأ دعونا .لنا مجده هللا فیھا یكشف طرق سبع .لنا مجده هللا یكشف حیث
 فیما المقدس، الكتاب یقول ماذا !نعم }آمین{ آمین؟ .المسیح یسوع }المسیح یسوع{ هللا؟ مجد الوحي كما الذھن إلى أوال یأتي الذي،
 وھذا لك؟ذا یعني ماذا  ۔‘‘السطوع’’ یسوع؟ ھو ما۔  ‘‘مجده سطوع’’ ماذا؟ لھ یدعو فإنھ ،3: 1 العبرانیین المسیح؟ یسوع یتعلق
 ما .لھ اآلب مجد من المنقوص غیر أوتشینیند السطوع، ما؟ ھو. خافت انعكاس مجرد لیس انھ معي؟ أنت ھل .منقوص غیر تفوق یعني
 المطاف، نھایة في ھو .اآلب لمجد المنقوص غیر الذوق ھو یسوع أن الرائعة، العبارة ھذه في ھنا، لنا یقول بول لذلك، .حرف المجد؟ ھو

 ذلك، إلى نعود أن ذاھبون ألننا تمریر في أن فقط أذكر أن أرید اآلن، }آمین{ معا؟ جمیعا نحن ھل .هللا طابع من مثالیة  كثراأل والوحي
 ھذا من الحق وقت في ذلك وسیأتي .المسیح یسوع في هللا مجد من الوحي المطاف نھایة في األقل على دراسات ثالث وسنخصص
 }آمین{… الدراسات لتلك جمیعا نعود سوف...  ثانیة فرصة سأعطیك… الدراسات لتلك جمیعا تعود وسوف األسبوع،

 
 ھذا، یغفل ما وكثیرا اثنین؟ رقم ھو ما .لنا مجده كشف قد هللا وكیف أین قائمة على واحد رقم .المسیح یسوع: مجده سطوع

 .قانونھ في }لو{ الطبقة؟ ما، في .قانونھ في لنا مجده أیضا هللا كشف وقد .ھذا على معي العمل .شدیدة بعنایة ھذا أتناول أن وأرید
 في ھناك سجلت انھا .وهللا موسى بین محادثة على في، واستمعنا سیناء، جبل إلى الماضیة اللیلة ذھبنا أننا تذكر .ھذا على معي العمل

 ماذا؟ ، ‘‘بك الخاص لي تبین یرجى فضلك، من’’ .ملحوظا األكثر الطلب ھذا موسى جعل. 18 اآلیة كذلك؟ ألیس ،33 الخروج
 وقال وھذا أمامھ، یمر خیره كل سیجعل أنھ هللا یخبره .هللا مجد یرى أن التحدید وجھ على موسى یسأل .‘‘مجدك أرني’’ .‘‘مجدك... ’’
 من نقرصی قطع ’لموسى، الرب وقال’’ :جدا مھم وھذا ،1 اآلیة ،34 الفصل .یفعلھ أن هللا یقولھ ما الحظ ولكن .اسمھ سیعلن انھ

 .‘‘‘ األولین مثل الحجر
 

. لھم وكسر الذھبي العجل یرقصون إسرائیل أطفال رأى عندما علیھم ألقى بالمناسبة؟ مرة، ألول حدث ماذا
 على كانت التي الكلمات األقراص ھذه على أكتب وسوف األولین، مثل الحجر من قرصین قطع’’ حسنا؟ }32:19 إكسودوس{

 .لالھتمام جدا یرةث ۔‘‘ كسرت التي األولى أقراص
 

 ما، لكم اقول .لھم كسر لك ولكن...  واحدة مرة فعلت حسنا’’ هللا، یقول ‘‘مجدك، لي تبدي الیك أدعو’’: موسى یقول عندما
 الذي هللا، شخصیة من نسخة ھو والقانون أصدقائي، ترى ۔‘‘ مجد شخصیتي، جدید من أكتب وسوف أقراص من أكثر من اثنین وجلب
 شخصیتھ، العشر الوصایا في لنا بالنسبة هللا عرف وقد .ما شيء من مكتوبة نسخة ھو النص النص؟ ھو ما معا؟ جمیعا حنن ھل .مجده ھو
 .مجده
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  التثنیة،. ھناك معي تتحول ،5 الفصل التثنیة، إلى یأخذك خالل من المقدس، الكتاب من ھذا على التصدیق من أزید أن أرید
 لتأسیس فقط كذلك؟ ألیس بذلك، علم على كنت. العشر الوصایا من الثاني والتقدم التثنیة، من الخامس في ھنا لدینا بالمناسبة، .5 الفصل
 على موسى، یقولھ، ما الحظ اآلن، .العاشرة الوصیة ھي ھذه. إلخ ‘‘... یجب ال’’ ، ‘‘الجیران زوجة تطمع لن أنت’’: 21 اآلیة ذلك،
 سحابة، النار، وسط من الجبل في التجمع من تبذلونھ ما كل إلى الرب تكلم الكلمات ھذه’’: 22 اآلیة العشر، الوصایا بعد الفور

 إسرائیل ألبناء موسى تكلم  ۔‘‘ لي وأعطاھم الحجر من لوحین على وكتبھا. أكثر ال أنھ وأضاف عال؛ بصوت الدامس، والظالم
: 24 اآلیة ردا؟ قالوا ماذا إسرائیل؟ ردت كیف ئیل؟إسرا ردت ماذا معا؟ جمیعا نحن ھل .العشر الوصایا یتعلق فیما الواضح ومن

 كلمة رأیت كلما .بك الخاص إكسجیتیكال مفتاح استخدام المجد؟ ھو ما .‘‘مجده ...’’ ماذا؟ ‘‘‘...  لھ لنا أظھر قد إلھنا الرب’: وقلت’’
 شخصیة من الوحي لدیھم كان هللا، قانون في … هللا عن الكشف في أنھ إسرائیل اعترفت ۔ ‘‘حرف’’ ۔ ‘‘حرف’’ ما؟ أعتقد ‘‘المجد’’
 وقال معي، تحدثت عندما كالمك صوت الرب سمع ثم’’: 28 اآلیة في انظر المالحظة؟ تلك في صحیحة كانت ھل .هللا مجد هللا،
 قالت عندما أخرى، وبعبارة۔ ‘‘تحدثوا ما كل في حق على انھم .إلیكم تحدثوا التي الشعب ھذا كلمات صوت سمعت لقد’ :لي الرب
 ھل .قانونھ في كشف قد هللا مجد أن الواضح ومن  ۔‘‘حق على أنت’’ هللا، قال  ،‘‘مجده لنا أظھر قد هللا’’ هللا، قانون على ردا إسرائیل
 }آمین{ معا؟ جمیعا نحن

 
 كشعب، بھا عنتمت التي المقدس الكتاب من المستوحى التعلیق من علیھ نؤكد دعونا المقدس، الكتاب من أن ثبت أن بعد اآلن،

 من نسخة’’ ماذا؟  ،‘‘ھو سیناء من المنطوق القانون’’: كوت .1890 ،4 فیبرواري ھیرالد أند ریفیو .النبوءة روح كتابات
 أصدقائي‘‘ ... شخصیتھ من نسخة وھو القانون، في كشف المسیح مجد’’: 80 الصفحة مذھلة، نعمة ۔ ‘‘هللا شخصیة
 المجد، إلى المجد من تغییر إلى ذاھبون نحن إذا أنھ العلم، یرجى قانونھ في … قانونھ في ذلك؟ بعد لنا مجده هللا كشف حیث األعزاء،
 نفھم ھل .قانونھ في موضح ھو كما هللا مجد یكون أن تعلم المسیح، أجل ومن أجلكم من أحثكم، إنني آمین؟ .المجد یكون أن علینا یجب
 مزمور{ ؟‘‘الیوم طوال بلدي تأمل ھو قانونك، أنا أحب كیف’’ القول، فیدللدی یمكن وكیف لماذا، السیاق، ھذا في أفضل بشكل
 .B.C بلدي في ذلك كان بالطبع هللا؟ قانون عن لكم جدا جذاب ھو ما دیفید، وأتساءل رأسي الصفر على اعتدت تعلمون، كما }97: 119
 أیام۔
 

 نفسك نسأل أن ھو تحویلھا، حقا كنت سواء بار،الخت الطرق أفضل من واحدة الطرق، أفضل من واحدة. سمعني وبالمناسبة
 أن یمكن وال هللا لقانون تخضع ال انھا ۔هللا ضد العداء ... ماذا؟ ،ھو الجسد عقل ترى ‘‘هللا؟ قانون تجاه موقفي ھو ما’’ :بصراحة
 قانون أحب أن یمكن ال وأنا ،هللا قانون تحب أن یمكنك ال .هللا محبة حقا على قادر غیر الجسد رجل }7: 8 رومانز. {الواقع في یكون
 لذلك .القانون تجاه موقفي في جذریا تغییرا ھناك أن وجدت ثم علیھا؛ مكتوب هللا قانون كان التي جدیدا قلبا یعطیني أن لھ سمح حتى هللا،
 جذابة لیست انھا ‘‘ھارا؟ون لیال ذلك في التأمل یمكنك كیف هللا؟ قانون عن جدا معجب أنت ما ،داؤد ’’ وأقول، رأسي خدش كنت عندما
 تفعل أن مني یطلب دائما ھو و بھ، القیام حقا أود ما بھ القیام من لي وحظر لي، تقید دائما انھا .دونتس من قائمة مجرد انھا. لي بالنسبة
 مریح، غیر أكثر تجربة كھنا لیس ترى، .القانون تجاه الطبیعي الرجل موقف ھو ھذا ولكن .األلم انھا. أفعل أن أرید ال أنا التي األشیاء
 قلب على للحفاظ محاولة في،من لیكون لشخص مریح غیر أكثر تجربة توجد ال .ھنا سأحدد أنني ھذا، في منكم بعض. رجاء لي سماع
 أسنانك حصى قد ولكن سلبي، القانون تجاه موقفك .تحویلھا ال كنت إذا مستقیمة سترة ھو والقانون .الروحیة مستقیمة سترة في الجسد
 الحفاظ وإال .السماء إلى للذھاب الكفایة فیھ بما جیدة تكون أن ترید كنت إذا تطیع أن علیك ألن واجب، الشعور من االمتثال، نفسك وتجعل
 ا؟ لماذا .ذلك رغم الطاعة حتى لیس ھذا فضلك، من األعزاء أصدقائي .احترام لكم تجعل أن شأنھا من سمعة على

 
 لدافع۔ ۔ ۔  ألي للقانون تمتثل ال كنت إذا }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل }13:10 رومانز. {بالقانون الوفاء ھو الحب ألن

 حب على حصلت قد كنت األولى، األربعة الوصایا على الحفاظ أجل من۔ حتى تطیع ال أنت۔ أن تعلم ھل۔ طاعة حتى ال كنت ثم الحب،
 .حتى تطیع ال فأنت الدافع، ھو ذلك یكن لم وإذا۔ أنانیة۔ ۔ ۔  نفسك مثل ناآلخری تحب أن علیك الماضیة، الستة على الحفاظ أجل من۔ هللا

 تصبح ال انھا۔  سلبیة تجربة انھا بالواجب، الشعور من لدینا طاعة كانت إذا ما ترى .الطاعة في فرحة ھناك لیس أنھ حقیقة عن ناھیك
 .لدیك أن تعتقد ألنك بھ، القیام منك ترید ما تفعل ال ما، شخص تحب عندما آمین؟ .فرحة انھا ثم .ذلك تحفیز الحب لدینا یكون حتى ایجابیة
 الیوم في هللا عبادة ھنا أنك في السبب ھو ھذا أن وآمل۔ ۔ ۔  }آمین? {آمین .لھم ارضاء تحب ألنك تفعل أن منك یریدون ما تفعل كنت
 .السابع

 
 1 .الحب ھو هللا ھذا؟ ما واحدة؟ كلمة في هللا صیةشخ ھي ما حسنا، ذلك؟ كیف- هللا شخصیة من نسخة - القانون ترى، ھل

 .الحب ھو الذي هللا، شخصیة من نسخة ألنھ .حب }حب{ واحدة؟ كلمة في القانون ھو ما بالطبع، ۔‘‘الحب ھو هللا’’ ،8: 4 یوحنا
 فإنھ … شيء كل تلخیص جار یة،انان دون واآلخرین سوبریملي هللا المحبة .حب... ماذا؟ سیكون، بالقانون الوفاء فإن الحال، وبطبیعة
 مع إلھك الرب تحب أن علیك یسوع، لھ قال’’ :یلي وما 37 اآلیات ،22 ماثیو ۔ الطریقة بھذه تلخصھ یسوع .العقل إلى فقط یقف
 والثاني’’ :39۔  ‘‘والواسعة األولى الوصیة ھي ھذه’’: 38 اآلیة۔  ‘‘عقلك كل ومع الروح، من تبذلونھ ما كل مع قلبك، كل
 القانون یعرف ترى، ھل. حب ۔‘‘واألنبیاء القانون كل تعلق الوصایا ھاتین على۔ ‘‘بنفسك جارك تحب أن علیك‘‘  :ذلك مثل ھو
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 الرجل، لزمیلنا الحب یرتبط كیف لنا یقول الماضیة، الستة في .با� الحب یرتبط كیف أخبرنا األولى، األربعة .العالقات حیث من الحب
 من جمیلة بانوبلي في ویأتي یحدث؟ ماذا المنشور، خالل من وتألق الضوء تأخذ كنت كما۔ ۔ ۔ الطریقة ھذه في فكر ترى، ھل .اخر واحد
 من بانوبلي في تخرج أنھا  الحجر، من الجداول تلك خالل من وتألق الحب تأخذ كنت إذا .ضوء ھو الذي المركب قزح، قوس ألوان

 ۔العالقات حیث من۔ ۔ ۔ العالقات حیث من أخرى، مرة الحب، یعرف ببساطة ونالقان .الحب ھو الذي والمركب العشر، الوصایا
 

 طریق عن لنا، بالنسبة الحب غرار على مثال، ھو ولكن الحجر، من طاوالت على وكتب لنا، بالنسبة الحب تعریف فقط لیس هللا
 قانون یبدو ما حقا ترى أن ترید كنت إذا۔ جسد۔ ۔ ۔ ماذا؟ القانون، لیكون ابنھ أرسل للتو؟ قلناه ما سمعت ھل۔ القانون لیشھد ابنھ إرسال
 ثم القانون، نطیع كنا إذا األعزاء، أصدقائي۔ یبدو ما ھذا۔ للقانون طاعة ھذا. الحب ھو ھذا }آمین. {المسیح یسوع حیاة دراسة الحب،
 كما لیست حیاتنا۔ ۔ ۔  والسبب قلوبنا، یبارك بب،والس ذلك؛ ضد تجادل أن یمكنك ال؟ آمین۔ یسوع۔ ۔ ۔  الذي؟ مثل أیضا تبدو سوف حیاتنا
 الذي أنانیة، ألسباب القانون نطیع أن نحاول نحن۔ الصحیحة لألسباب۔ ۔ ۔ القانون طاعة نتعلم لم أن، ھو یكون أن یجب كما مثل المسیح
 }آمین{۔ یحةالصح لألسباب الصحیح الشيء نفعل أن تعلم على یساعدنا هللا۔ غسلھا بیضاء مقابر فقط یجعلنا

 
 توجھ أن شأنھا من حولنا جاذبیة، وینسومینیس، حالوة، ھناك یكون وسوف۔ الشخصیة في مثل المسیح سنصبح۔ ۔ ۔ ثم ثم،۔ ۔ ۔

 تلك كلمات ھي ما لحم؟ بیت تالل على وصولھ المالئكة أعلن كیف جاء، عندما یسوع،۔  حتى ولیس...  حتى لیس ولكن۔  یسوع إلى الناس
 الرجال تجاه النیة حسن السالم، األرض وعلى أعلى، في � المجد’’ :2:14 وقال في سجلت انھا غنیوھا؟ التي ئعةالرا األغنیة

 ھي ھذه ‘‘أعلى، في � المجد’’۔ بالقانون الوفاء ھو وھذا التجسید، ھو ھذا۔ بھ للقیام یسوع جاء ما ھذا ھناك؟ لنا یقال ما تسمع ھل ۔‘‘
 القانون، یسوع جسد۔ أن ترى أنت۔  ستة آخر ھو وھذا ،‘‘الرجال تجاه النیة حسن األرض، السالم وعلى’’۔ األولى األربعة الوصایا
 ۔‘‘ الرجال تجاه النیة حسن السالم، األرض وعلى أعلى، في � المجد’’ المالئكة، وقال بذلك، للقیام جاء قد أنھ حقیقة یعلن وأن
 أعطني القانون، تعطیني ال أوه،’’ یقولون، اإلنجیلیین أصدقائنا من بعض أسمع عندما جفل أن دائما أرید أنني في السبب ھو ھذا ترى،
 أعطني القانون، تعطیني ال’’: یقولون الناس من الكثیر وبالمناسبة، }آمین. {تجسد القانون ھو یسوع األعزاء، أصدقائي ۔‘‘یسوع
 !یسوع حیاة في ننظر عال، مستوى ھو القانون أن تعتقد كنت إذا أعني، عفوا؟۔ لتلبیة معیار وأسھل أقل، ھو یسوع لو كما۔ ‘‘یسوع
 في والنظر عال، مستوى على حقا ترید كنت إذا .القانون تجسید ھو ھذا .تجلى الذي نفسھ یضحك الذي الالنھائي، الحب إلى انظروا
 غیر طبیعتھ من هللا قانون’’ :467 صفحة كبیر، جدل ۔ لك تغییر سیتم ھا في }آمین. {لك تغییر سیتم ذلك، وفي۔ ۔ ۔ }آمین. {یسوع
 من نسخة ھو القانون حسنا؟ }8: 13 ھبریو. {األبد إلى }األبد إلى{ ۔ ۔ ۔ و والیوم باألمس نفسھ ھو هللا. وقفة  ۔‘‘للتغییر قابل

 }آمین{ معا؟ جمیعا نحن ھل .التعریف بحكم تتغیر، أن یمكن ال فإنھ ولذلك، }1 . بار 1895 ،15 أكتوبر ر،{ ۔شخصیتھ
 

 العشر، الوصایا تغییر یمكنك ال۔ البروتستانت زمالئي۔ ۔ ۔ یفعل أنھ تعتقد أفضل كنت }آمین{ الرابعة؟ الوصیة ذلك یشمل ھل
۔ لھا المؤلف وطابع اإلرادة من الوحي ھو بل۔ تغییره یمكن ال طبیعتھ، من هللا، قانون’’۔ هللا شخصیة تغییر یمكنك مما أكثر أي
 رومان۔ ‘‘بالقانون الوفاء ھو الحب"۔ لإلنسان والحب هللا، حب ھما عظیمان ومبدأان۔ الحب ھو انونھوق الحب، ھو هللا

 ھي الوصایا كل‘‘ ’’۔الحقیقة ھو قانونك" المزامیر، یقول۔ قانونھ طبیعة ھو الذي۔ والحقیقة البر ھو هللا طابع۔ 13:10
 الرومان۔ ‘‘وجید عادل مقدسة، وصیة مقدس، ھو نونالقا’’ :بولس الرسول یعلن ۔172 و 142: 119 مزمور۔ ‘‘البر

 جدا، واضح }آمین{ ۔‘‘ المؤلف كما دائمة تكون أن یجب هللا، وإرادة عقلیة عن تعبیرا باعتباره القانون، ھذا مثل۔ 7:12
 ۔جدا واضحة

 
 ومع دیفید مع القول على قادرة ونلتك نأتي أن۔ القانون في هللا مجد من الوحي لنقدر نأتي أن ھائال عبئا لدي األعزاء، أصدقائي

 حتى القانون، تجاه الموقف ھذا مثل اتخاذ الممكن من لیس أنھ على وأصر }97: 119 مزمور{ ۔‘‘قانونك أنا أحب كیف’’ المسیح،
 إلنجیل،ا بسبب۔ فضلك من اآلن لي اسمع اإلنجیل، بسبب أنھ االعتراف إلى نأتي جدید، قلب على نحصل عندما۔ جدید قلب لدینا یكون

 األھمیة بالغ أمر ھذا۔ بذلك أعنیھ ما أشرح أن لي اسمحوا واآلن، }آمین{ }2:12 جوامع { ۔للحریة الملكي القانون ھو والقانون
 ۔ فضلك من ھذا اتبع ۔لفھم

 
 أین لي قل۔ العشر الوصایا من درایة، أكثر أننا واحد القیاسیة، التسلیم ھناك لدینا۔ 20 خروج۔ 20 الفصل الخروج، إلى أدعوني

 یبارك. 3 اآلیة }3 فیرس{ العشر؟ الوصایا تبدأ أین. ھنا االستجابة من القلیل إلى بحاجة أنا۔ 20 الخروج فصل۔ العشرة الوصایا تبدأ
 على وتحصل مسیحیة مكتبة إلى ذھبت كلما۔ اإلجابة ھذه أعني السؤال، ھذا وتوقعت۔ بلدي فخ في جدا تعاوني بشكل قفزت كنت قلوبكم،

 أصدقائي ألن المأساوي؟ ھذا لماذا۔ مأساوي وھذا...  3 اآلیة۔ ‘‘قبلي آلھة لك یكن ال’’ دائما؟ تبدأ أنھا حیث الوصایا، عشرة مع صقمل
 أستطیع ال األعزاء، أصدقائي }آمین{ ؟2 اآلیة في هللا یقولھ ما المھم من وھل. 2 اآلیة في }2 فیرس{ أین؟ یتحدث، هللا یبدأ األعزاء،
 اآلیة في الرائع اإلعالن ذلك من وانطالقا اإلنجیل، ھو 2 اآلیة في یقول ما ترى،۔ 2 اآلیة في یقول، ما أھمیة على التأكید من رأكث ربما

 من جلبك الذي إلھك الرب أنا’’ ؟2 اآلیة في یقول ماذا۔ استمع ؟2 اآلیة في هللا یقول ماذا }آمین. {یلي ما كل طاعة من نتمكن أن ،2
 أنا’’ لنا، یقول یسوع ترى، }فعال نعم{ ھناك؟ اإلنجیل تسمع ھل اآلن }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل۔ ‘‘ العبودیة یتب من مصر، أرض
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 لقد ۔ لك حررت لقد’’۔ رمزیا مصر في العبودیة یمثلھ ما ھذا۔ ‘‘والشیطان والنفس الخطیئة إلى الطبیعیة عبادتك من سلمتكم لقد۔ مخلص
 حررت ألننا }2:12 جوامع{ الملكي، الملكیة قانون وانھا الملكي، القانون یصبح أن في السبب ھو ھذا ۔‘‘ أوالدي اآلن أنت. لك جلبت
 إعالن ھو األعزاء، أصدقائي یلي ما ذلك، وبعد }آمین. {یسوع دم خالل من والشیطان، والنفس، الخطیئة، إلى الطبیعي عبودنا من

 }آمین{ ؟!آمین }آمین{ ۔التحرر
 

 .ال انت...  ال انت’’ .اآلن تعال كذلك؟ ألیس عادة، نفعل أننا تعرف أنت۔ سلبیة كما هللا قانون في التفكیر سكنف تدع ال فضلك من
 عندما مصر في كنت نعم، !تفعل لن .تفعل لن .البسیط المستقبل ھو ھذا العبریة، في...  االستماع .لي بالنسبة جدا سلبیة یبدو ‘‘... ال أنت
 في }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .اآلن بعد األشیاء تلك تفعل لن أنت }آمین! {حر أنت. مصر من أحضرتكم اع،االستم ولكن العبید، كنت
 مصر في .ذلك من أكثر أي ذلك تفعل لن فإنك. مصر من أحضرتكم. التاریخ ھو ھذا ولكن وتعبدھم، أخرى آلھة إلى تنحني كنت مصر
 لقتل، تستخدم كنت مصر في .المقدسة علیھ والحفاظ ذلك، تذكر اآلن، .التاریخ ذاھ مھال، ولكن السبت، في العمل على أجبرت قد كنت

 حصلت قد كنت أوه، }آمین! {مجانا لك بتعیین قمت لقد .ذلك من أكثر ذلك تفعل فلن التاریخ، كل ھذا ولكن .وتطمع...  وسرقة والكذب،
 عدم یرجى ھي؟ التأسیسیة الدیباجة أن, أھمیة مدى ترى ھل عزاءاأل أصدقائي ولكن }آمین{ آمین؟. القبیل ھذا من القانون الحب على
 فإنھا , الذي، األساس لفھم فرصة الناس إعطاء .األولى اآلیة في وكتب عالمة قلم أخرج ملصقا، رأیت وكلما .القانون عن ذلك فصل
۔ مجانا تعیین تم قد كنت إذا إال بھا االحتفاظ یمكن ال ۔۔  ۔ ۔ مجانا تعیین تم إذا إال بھا االحتفاظ یمكنك ال }آمین. {الوصایا تبقي أن یمكن
 كانوا إذا للعالم، جدا المھم من األعزاء، أصدقائي و .من الحریة قانون وھو الملكي، القانون نأخذ حیث 1:25 جوامعو 8: 2 وامعج

 .هللا شخصیة من نسخة أنھا على ورؤیتھا لقانون،ل واإلیجابیة اإلیجابیة بالطبیعة االعتراف القانون، مقدم مع االدخار عالقة إلى سیذھبون
 

 العیش ھو بأن، االعتراف على الناس نساعد أن یمكننا إقناعا الطرق أكثر من واحدة لي، سماع یرجى الطرق، أفضل من واحدة
 وعندما }آمین{ آمین؟ }مینآ. {الحب من تمكننا ولكن األنانیة، من خالیا یضعنا القانون ترى، .وحبھم الخطیئة، عبودیة من الحریة حیاة
 ومرغوب وإیجابیة، جمیل، شيء ھناك أن مقتنعة فھي خاللنا، من یتدفق المسیح حب أن و األنانیة، عبودیة من الحریة أن الناس یرى
 حیاتنا ترى، .علیھا نبرھن التي السعادة، أن الصحة، أن الفرح، أن یریدون ألنھم لسلطتھ، یخضعوا أن ویریدون۔ ۔ ۔  هللا قانون عن فیھ،
 الصحة، یجلب أنھ .الحب أمیر سیادة تحت تكون أن الجید من }آمین{ آمین؟. هللا قانون یطیعوا أن جید أمر أنھ دامغة، أدلة تعطي أن یجب
 الطاعة ما ھذا }آمین{ ۔الوحدة یجلب فإنھ الفرح، یجلب فإنھ ، یجلب فإنھ االنسجام، یجلب فإنھ الكمال، یجلب فإنھ السعادة، یجلب فإنھ

 یعرف  العالم كان إذا’’ :1897 ،9 مارش ھیرالد، أند ریفیو لیستن،۔ دوافع المحبة الطاعة تمكین، --الروح كان إذا یفعل، هللا لقانون
 ولكن۔ هللا مع العداوة في یعد ولم القانون، في هللا شخصیة سیبحثون فإنھم وصایاه، طاعوا إذا هللا، حكومة قوانین مبادئ
 ۔‘‘ والمزروعة العزیزة ھي الشیطان شخصیة وخصائص شخصیتھ، لتمییز وسیلة لدیھم لیس الرجال هللا، نقانو من تحول

 
 اإلنجیل ھذا مع یأتي لماذا ترى ھل هللا؟ قانون تجاه سلبي موقف وتعزیز، تعزیز تحاول باستمرار ھو الشیطان لماذا ترى ھل

 أن یعلم،...  یعلم فھو أوه، .یسوع أعطني القانون، تعطیني ال: الموقف ھذا یعزز ذيال ... القانون؟ عن ابتعد یسوع أن یقول، الذي الكاذب
 التعرف یمكن القانون أن فھم یرجى أصدقائي، ولكن .هللا قانون في هللا، مجد من الوحي یحجب أن كثیرا ویرید قانونھ، في كشف هللا مجد
  االعتراف یمكن’’ :یلي ما أكرر أن أرید للتو؟ قلتھ ما سمعت ھل .حیةالرو طبیعتھا ندرك عندما إال هللا، شخصیة من كنسخة علیھا
 بالطبیعة أعني ماذا }آمین{ ۔‘‘ الروحیة طبیعتھا ونقدر االعتراف إلى نأتي عندما فقط هللا، شخصیة من نسخة باعتباره وتقدیره بالقانون
 واألذن الیمین، بین یجري ما على القضائیة والوالیة لحكما ولدیھا .الخارجي سلوكنا مجرد من أكثر على ینطبق أنھ أعني الروحیة؟
 }آمین. {الیسرى

 
...  تقول أنت جبل؟ على خطبة تذكر .المنافقین على الوعظ كان عندما بھ، القیام باستمرار تحاول یسوع كان ما ھو ھذا ترى،

 أن نرى ساعدنا وانھ القانون، تضخیم انھ ھناك؟ یسوع علف ماذا .مذنب أنت - غاضب...  كنت إذا إنھ أقول .مذنب أنت - تقتل كنت إذا أنھ
 أخاه یكره من }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .مشاعرك مستوى على القانون كسر یمكنك  .مشاعرنا على بل سلوكنا، على فقط لیس لدیھا
 ارتكبت إذا تقول أنت’’: قولال إلى یسوع ویذھب روحاني؛ القانون .المقدس الكتاب من صحیح ھذا }3:15 یوحنا 1. {القاتل... 
 أین؟  ۔‘‘بالفعل معھا الزنا ارتكبت قد كنت لھا، شھوة إلى امرأة إلى نظرتم إذا أقول، .مذنب وكنت الفعل، تفعل كنت إذا الزنا،

 ‘‘الزنا بترتتك لن أنت’’: یقول القانون تجاوز یمكنك الیسرى، واألذن الیمین بین }5:28 ماتیو. {قلبك في...  عقلك في }عقلك في{
 فإنھ اآلن، سلوكنا، على فقط لیس اختصاص ولھا !لھذا !الروحیة ھو القانون ألن ا؟ لماذا .خیالك خصوصیة في }20:14 إكسودوس{
 الروحي، التمییز ھذا خالل ومن .أعمق مستویات نرى ونحن الروحي، التمییز لدینا یكون عندما ولكن السلوكیة، المصطلحات في جاء
 أنھ نرى ونحن الروحیة، طبیعتھا ندرك عندما ذلك؟ اتبعت ھل .حرفنا لبناء ومخطط هللا، شخصیة من نسخة لقانونا یصبح أن یمكن
 إلى مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیة بناء وتذكر، ۔  ۔ ۔ ۔لطابعنا كمخطط ذلك، نقدر إلى نأتي ونحن هللا، شخصیة من نسخة
 }آمین{ }225.3 إكسودوس. {البشر

 



 مجده لنا أظھر قد هللا - www.RevivalSeminars.org - 4                                                                            المجد إلى المجد من

	 8	

 ھل .مخطط إلى تحتاج مخطط، إلى تحتاج تحتاج؟ ماذا. مساعدتي بناة، ھیا تحتاجھ؟ الذي ما ما، شيء بناء ترید كنت إذا اآلن
 .مخططا یصبح ومشاعرنا، أفكارنا إلى والتطبیق، القضائیة، الوالیة ولھا تحكم، كما .روحیا… هللا قانون ھذا؟ ما. فعال نعم واحد؟ لدینا
 أن یرید .المخطط یدرس انھ }97: 119 مزمور{۔ ‘‘ الیوم طوال لي تأمل ھو قانونك، أحب كیف’’: فیددی یقولھ الذي السبب ھو ھذا
 یحاول فھو لذلك ،}2: 12 رومیة{ عقلھ تجدید طریق عن یتحول أن یرید إنھ .استعادتھ...  الطابع ھذا یكون أن یرید .هللا مثل یكون
 مخططا، لنا فقط لیس قدم قد هللا بالمناسبة، }آمین? {آمین .علینا یجب وبالتالي .هللا قانون روحیا الممیزین خالل من عقلھ، برمجة إعادة
 مفھوم یكون أن یرید لكنھ مخطط، فقط لیس یكون أن یرید انھ وقال جید، باني أي ترى،؟ آمین .نموذجا أعطانا انھ لنا؟ أعطى ماذا ولكن

3D 3 القانون وھو .عیسى المسیح النموذج؟ ھو من .خالل من یكون عندما وكأنھا تبدو سوف المبنى ماD. في عاش القانون، ھو 
 نحن، النموذج، امتالك وفي المخطط، وضع في .یسوع حیاة في األبعاد ثالثي ویصبح المفاجئ، من كل األبعاد، من اثنین وأن البشریة؛
 .النموذج ھا المخطط، ھا }آمین{ آمین؟. طالمخط ھو المسیح، باسم أحثكم أختي، أخي، .علیھ نحن ما شبھ إلى تحولت...  ماذا؟

 
 .بسرعة ھذه إلى أتطرق أن لي اسمحوا .وخدماتھا الحرم في كشفت انھا كشف؟ هللا مجد ھو آخر أین بسرعة،اوو۔ ۔ ۔ 

 ھیا، .ھناك الحقیقي الساطع الضوء ھناك كان یعني، ما كل أن أعتقد كنت اآلن، ۔‘‘الخیمة مأل الرب مجد ۔ ۔ ۔’’ ،40:34 إكسودوس
 الحرم، عن شيء كل أن لنا، تقول اآلیة ھذه لنا؟ تقول اآلیة ھذه ما إذا، .حرف ؟"المجد" كلمة تعني ماذا ذلك؟ على معي منكم واحد أي
 المأوى، یقول وماذا ... }آمین{ آمین؟. شخصیتھ عن للكشف هللا قبل من تصمیم العرف وكان التفاصیل، كل خدماتھا، األثاث، انھا

 یغفر وأنھ لآلالف، رحمة یحفظ أنھ. الحقیقة و الخیر في وتكثر طویلة، ومعاناة وكرم، رحیم الرب أن الجدل؟ قبلت ال بشروط
 رحمتھ وكذلك هللا العدالة وكشفت }7-6: 34 إكسودوس. {المذنب یزیل األحوال من حال بأي وأنھ والخطیئة، واالنتھاك اإلثم،
 على الذنب وضع طریق عن الخطیئة یغفر انھ .السجادة تحت الخطیئة اكتساح مجرد ال هللا انظر، }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .الحرم في
 من قتل - هللا حمل - یسوع وقبول یأتون، الذین أولئك من ومبرر، مجرد، یكون أن یمكن لذلك، }آمین{ ؟آمین .الحمل من الذنب رأس
 .یحظر الوقت ولكن ذلك، تطویر أن أحب أوه، .وخدماتھا الحرم في هللا من كاملة شخصیة عن الكشف یتم }8: 13 رؤیا. {العالم أساس
 الخاص حیث والمكان، منزلك، من السكن أحب لقد الرب،’’ :آخر المقدس الكتاب تأكید لمجرد ،8 اآلیة ،26 مزمور إلى انظروا
 في المجد یكون أن تعلم ثم }آمین{ المجد؟ إلى المجد من تتغیر أن ترید ھل أصدقائي، }آمین{ آمین؟ .‘‘یسكن مجدك ۔۔۔’’ ماذا؟ ‘‘بك،
 ۔‘‘ ومجدك قوتك ترى أن الحرم، في عنك بحثت ھل لذلك’’ :2 اآلیة ،63 مزمور۔ هللا طابع من جمیلة الوحي انھا .وخدماتھ الحرم
 .وخدماتھ الحرم في المجد، ھا
 

 ترى، ۔ المنطقي فقط ھو وھذا ،مجملھا في الجدید والعھد القدیم سواء المقدس، الكتاب في كشف؟ هللا مجد ھو آخر أین
 ھم، ھؤالء’’ المقدس؟ الكتاب عن یسوع یقول ماذا. شي كل قبل اوال االول المقام في اوال المسیح، یسوع حساب ھو المقدس الكتاب
 .المقدس تابالك في ذلك یكون أن نتعلم، أن وعلینا المسیح، في المجد إلى ذاھبون كنا إذا لذلك، }5:39 جون{ ۔‘‘لي یشھد الذي

 بعد كتب ما كل ھذا .القدیم واحد؟ أي عنھا؟ تحدث التي الشھادة كانت التي ،‘‘شھادتي التي ھي ھذه’’: یسوع قال عندما وبالمناسبة،
 كلھ المقدس الكتاب. ال .المسیح مجد كشف نرى ونحن… فیھ نكشف الذي الوحید المكان باعتباره الجدید العھد  في نفكر عادة نحن .ذلك
 .مجده من وحي ھو
 

 ھذا نرى أن یمكن ال الحال وبطبیعة وأنا، أنت أن، االعتراف یرجى ولكن المقدس، الكتاب في المجد ھا أصدقائي، یا أوه،
 عیون لدینا یكون أن یجب لذلك، }14-13: 2 كورینثیانز 1. {روحیا الممیزین۔ ۔ ۔ ماذا؟ فقط، ھي الروحیة األشیاء .المجد
 للصالة وقفة المقدس، الكتاب في موضح ھو كما المجد یكون ألن استعداد على كنت كلما }3:18 رؤیا. {المرھم العین مع مسحھ
 قد أنا ھا، في أن مجد، أكون أن تمكنني سوبیرناتورالي’’ }33:18 إكسودوس{۔ ‘‘مجدك لي تظھر الیك، أدعو’’ .موسى صالة
 یسوع في شيء، كل وقبل أوال، المجد، یكون أن تعلم وألجلكم، یح،المس لمحبة رجاء، ثم تتغیر؟ أن ترید ھل أصدقائي،  ۔‘‘تغیر

 القدیم سواء المقدس، الكتاب في أین؟ وأیضا، ... وخدماتھ الحرم في أین؟ وأیضا، ... قانونھ في أین؟ أیضا، ولكن .المسیح
  الختام؟ صالة نقف ھل .تغییرلك یتم سوف أعدك، ذلك، وفي۔ ۔ ۔  .الجدید والعھد

 
 لم ما یحدث لن أنھ إدراك على مساعدتنا ولكن .المجد إلى المجد من تتغیر أن یمكن أننا على كثیرا أشكركم السماء، في األب

 لنا كشفت كما شيء، كل وقبل أوال المجد، نأخذ أن علمنا .ذلك نفعل أن علمنا .المجد عقد خالل من القدس، الروح تحویل قوة مع نتعاون
 كل صفحة، كل والجدید، القدیم العھد بأكملھ، المقدس الكتاب في وأیضا وخدماتھ، الحرم في وأیضا ون،القان في أیضا ولكن یسوع، في
 قد أننا فینا واستعادتھا القدس، الروح قوة لنا، تكشف التي القوة بنفس ثم، ومن األول، المقام في المجد نرى قد أننا عینینا، دھن ولكن .آیة

 .آمین .یسوع اسم في صالتنا يھ ھذه .المجد إلى المجد من تتغیر


