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 المجد إلى المجد من
 

 
 

 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 نستكشف سوف القادمة،
 .‘‘المجد إلى المجد من’’ یأخذنا واالس یفنست القس كما الشخصي التجدید من قویة الوقت

 
 إنھ .وجودكم أقدر وأنا  .الزیارة على كثیرا شكرا األعزاء، أصدقائي نراكم، أن الجید من

 .الشخصیة بناء ھذا؟ ما و... .البشر إلى مضى وقت أي من عمل أھم بجد، معكم الدراسة شرف امتیاز،
 على العمل في البدء یمكنك لذلك، .خالل من نحن الوقت ھذا حفظت وقد ل بالطبع لباتمتط انھا وبالمناسبة، ؛225 الصفحة التعلیم،
 دراستھا مثیل لھ یسبق ولم البشر؛ إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیات بناء’’ :225 التعلیم،. ذلك

 لدینا .بھ للقیام الكثیر لدینا ذلك، ومع كلھ، قلبي مع أنھ وأعتقد ذلك، وأعتقد .قریبا الملك ألن اآلن؟ المھم لماذا  ۔‘‘األن الدؤوبة
 }7: 14 ،3: 7 رؤیا. {للتحضیر الخاصة حیاتنا ولدینا ؛}6: 14 رؤیا{ والناس واللسان كیندرد أمة، كل التخاذ إنجیل
 ا؟ لماذا .سیحالم تشبھ شخصیة تطور ھذا؟ ما و. الشيء نفس على یعتمد المھمتین، ھاتین إنجاز في النجاح فإن أخرى، مرة ولكن
 ھذه من والغرض .الطابع في الملك مثل كنا إذا إال للمملكة، المواطنین تناسب وال للملك، فعالین شھودا نكون أن نستطیع ال وألننا
 .المسیحي الطابع تنمیة من المقدس، الكتاب مبادئ المبادئ، بجد دراسة ھو الدراسیة الحلقة

 
 حتى .نغیر أن ویجب أنفسنا، نغیر أن یمكننا وال .القدس الروح تحویل قوة مع نالتعاو نستطیع كیف تعلم إلى نسعى ونحن

 ولكن .أخرى إلى الشخصیة تطور من واحدة مرحلة من ،}3:18 كورنثوس 2{ المجد إلى المجد من الرب روح طریق عن
 نشط، دور لدینا ال، أوه .العملیة ھذه في سلبي لسنا أننا اعتبارنا في نضع أن یرجى السلبي، الفعل ھو ھذا أن من الرغم على

 ولھذا علیھ؛ نحن ما شبھ إلى تغیرت تغیرت، نحن ھا في آمین؟. المجد یكون أن ھو ولكن أنفسنا لتغییر لیست انھا .للعب التعاونیة
 طرق سبع ماكن،أ سبعة في ننظر أن لك وعدنا لنا؟ كشف هللا مجد ھو وأین، كیف، :األخیرة دراستنا في السؤال، أنفسنا سألنا السبب
 كذلك؟ ألیس ذلك، أتذكر .لنا مجده هللا فیھا یكشف

 
  تغطي أن المفترض من كنا أربعة؟ أو ثالثة یغطینا؟ كان ماذا… األول تتذكر أن أعرف أن لي واسمحوا أشجعني، اآلن

 .القانون في أین؟ اثنین، رقم .عیسى المسیح أین؟ القائمة، في أعلى ،واحد رقم األولى؟ األربعة ھي ما .الوقت نفد لكننا خمسة،
 حد على مجملھا في المقدس، الكتاب في أین؟ الرابع، الرقم .وخدماتھ الحرم أین؟ ،ثالثة رقم .ذلك تغفل ال. ذلك ننسى ال نعم،
 الرب … أیضا وسبعة ستة إلى تتحرك سوف فإننا ذلك، وبعد لحظة في ننظر وسوف خمسة، رقم .الجدید والعھد القدیم سواء
 اإلیقاف ماذا؟ أوال، دون من قدما المضي ذلك على یجرؤ ال ونحن عامل، ھو الوقت من الرغم على ولكن .الوقت استعداد، على

 الروحي الفكر وتلقي طلب، وأھمیة التأكید من أكثر ربما أستطیع ال األعزاء، أصدقائي .قلوبنا في هللا روح شخصیا للدعوة المؤقت
 إذا إال یمكن ال ولكن یأتي، أن یرید .یطرق وانھ الباب على یقف انھ .القدس الروح من السكن في قوي، وجود خالل من لنا ھو الذي
 فضلك، من صالتك، في وتذكرني .قلوبنا في هللا روح شخصیا لدعوة ركبتیھ، على الوقت ذلك نأخذ دعونا لذلك، .لھ  شخصیا دعینا
 .صالتك تطمع أنا
 

 أن یمكننا حیث المناسب، الوقت وفي الفضاء، في الحرم ھذا على أشكركم .السبت ھذا ھدوء على أشكركم السماء، في أبي
 ونحن األب، .بك الخاص كلمة دراسة خالل من لك، على وعقولنا قلوبنا وتركز و العالم، ھذا من االنحرافات مشغول كل جانبا نضع
 یكون أن نرید ونحن إال روحیا تمییزھا یتم ال الروحیة األشیاء .المرھم العین ھذا مع مسحھ عیوننا ذلك، مع یكون أن إلى بحاجة
 نفس قد لنا، الروح یكشفھ وما لنا؛ خارق بشكل عنھا تكشف لذلك، .ذلك نرى حتى على القدرة لدینا لیس الحال بطبیعة ولكن المجد،
 كنت أن لي بالنسبة مدھش ألمر نھا .بك الخاصة الكلمة دراسة في قیادة لشرف للغایة ممتن أنا … أنا األب، .فینا استعادة الروح
 أن أدعو بلدي، والعیوب القصور أوجھ من الرغم على الرب، ولكن .یكون أن نفسي أعرف كما ترابیة، سفینة مثل الستخدام تتنازل

 أن شأنھ من شيء أي الحقیقة، تدفق وإزالة یعیق أن شأنھ من شيء أي أن أطلب .الحقیقة لبركة قناة أكون أن لي اسمحوا .تستخدمني
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 رب، یا رجاء .للبارك خاصة بطریقة واستخدام، ملء یمكن لك أن وفارغة نظیفة سفینة أكون أن أرید .تطھیرھا یتم تلویث أو تلوین
 لكى قلبا منا واحد كل أعط .وعقول عقالنیة قلوب تجد قد لي، خالل من التواصل على قادرا كنت ومھما .ذلك تفعل نعمة بمعجزة
 ھو الذي منھ، التشابھ إلى بالتالي تتحول قد أننا الحقیقة، روح من اعجاب على واإلبقاء على الحصول یمكن الذي القلب .أعرفك
 .آمین .أجلھ ومن باسمھ صالتنا ھي ھذه .كلمتھ دراسة في الیوم ھذا ظھر بعد قضى ألنھ یسوع مثل أكثر نكون قد .الحقیقة

 
 أو الخامس المركز تلمس بسرعة ھو بھ القیام إلى نحتاج وما .9 صفحة .لك شكرا. 9 صفحة كتبنا؟ في أین…نحن

 الحظنا، واحد آخر كان المقدس، الكتاب في .بروفیدانس و التاریخ في أصدقائي، ھو، وھذا .مجده لنا هللا یكشف التي الطریقة
 الخطیئة، أزمة مع عالقة في ویفعل یقولھ ما كل في .الخطیئة أزمة خالل من اإلنسانیة مع التواصل هللا من تاریخي سجل ھو وھذا

 التاریخ، نقرأ ونحن .أن تعلم ھل -" قصتھ" ھو ‘‘التاریخ’’ – بالمناسبة المقدس، الكتاب تاریخ نقرأ وكما .كشف مجده أو شخصیتھ
 الجنس مع التواصل یزال ال هللا أن ھو معك أشیر أن أرید ما ولكن. المقدس الكتاب تاریخ في هللا شخصیة كشفت المجد، نرى ونحن
 كشفت - المقدس الكتاب تاریخ إغالق بعد حتى - نرى زلنا ما الساقطة المتمردة اإلنسانیة مع المشاركة لھ في .الخاطئ  البشري
 شخصیة من أدلة - رؤیتھ على قادرة لتكون الروحي التمییز لدیك یكون أن ویجب - عن البحث على نشجعكم سوف أنا .شخصیتھ

  .المقدس الكتاب تاریخ انتھاء بعد تى البشري، الجنس مع تتفاعل التي الطریقة في كشفت كما هللا
 

 العنایة .لك یتعلق انھ كما یومي أساس على مجده عن الكشف ویجري بذلك علم على تكون أن كذلك، أسألك أن وأود
 الخیر في وتكثر طویلة، ومعاناة وكرم، رحیم، إلھ الرب الرب أن لنرى الفرصة لدیك الشخصیة، تجربتك في .اإللھیة

 أساس على ذلك ترى }7: 34 إكسودوس{. والخطیئة والعدوان االثم یغفر انھ }آمین{ آمین؟ }6: 34 إكسودوس. {والحقیقة
 ھذا في أوصي، أن وأود .لك تغییر سیتم ذلك، وفي ذلك، في یفكر أن ذلك، من بینة على تكون أن لك تحدي ببساطة وأنا .یومي
 أطفال كان ھل رب یا كذلك ألیس. علیھم اكتب تلك، مجلة .حیاتك في هللا اإللھیة التدخالت من جالتالس حفظ أصدقائي، السیاق
 لھم سیكون انھ وقال لھم، بالنسبة خاصا شیئا تفعل كان عندما األحیان من كثیر في }18-2: 8 دیوتیرونومي{ یفعلون؟ إسرائیل
 رحیم، وحسن، الكریمة، من ذلك، نرى سوف أنھم مرة كل في ملتذكیرھ وكان منھ؟ الغرض ھو ما حق؟. تذكاري نصب منتصب
 وفي القصة، لھم یقال أن یمكن - التجربة في مباشرة یشاركوا لم الذین - األحفاد سیأتي كما التالیة، األجیال في وحتى .لھم وكان
 خالل من إلینا یتحدث هللا’’ :87 صفحة المسیح، خطوات .االقتباسات تلك في كبیر بشكل ھنا یبرز وھذا .تغییرھا یمكن ذلك،
 حولنا، من تجري التي الیومیة التغییرات في ومحیطنا، ظروفنا وفي .القلب على روحھ تأثیر خالل ومن الالئق أعمالھ
 ھذه من بینة على حساسة، تكون أن یجب ترى،  ۔‘‘لتمییزھا مفتوحة سوى لیست قلوبنا إذا الثمینة الدروس تجد قد ونحن
 ھو من’’  }5: 33 مزمور{‘ .الرب بالخیر ملیئة األرض’: یقول هللا بروفیدنس من العمل تتبع مزامیر،ال’’ .األشیاء
 یكون أختي، أخي، أوه، ۔ }43: 107 مزمور{‘‘ الرب من اللطف محبة یفھمون حتى األشیاء، ھذه نالحظ وسوف الحكمة،
 لك تشجیعا أكثر تكون یمكن شيء یوجد ال. بھا علما نحیط .الشخصیة حیاتك في هللا االدخار ونالحظ الحكمة، من یكون مالحظ،
 رفع إسرائیل أطفال الرب كان ما ھذا .هللا خیر من نفسك وتذكیر خالل، من وقراءة المجلة، تلك من للخروج صعبة، مرات عندما
 لقد’ :ائالق إیبینزر، اسمھا ودعا وشین، میزباه بین ووضعھ حجر صموئیل أخذ ثم’’ :7:12 صموئیل 1 .ل إیبینزر
 التدخالت من بك الخاصة سجل لھ كنت وكما .بك الخاص إبنیزر انھا :بك الخاص مجلة ھي ما ھذا ۔‘‘‘اآلن حتى الرب ساعدنا
 آمین؟. لك تغییر یتم ھا، في عنك، نیابة هللا اإللھیة

 
 كریتد’’ ھو دراستنا عنوان .الطبیعة في ھو، وھذا معك، مالحظة من لي بد ال أن مجده، لنا هللا یكشف أخرى طریقة ھناك

 یقول وھكذا .بھا قام التي األشیاء في لنا، شخصیتھ كشف قد هللا بأن االعتراف أصدقائي، یا فضلك، من أوه،۔ ‘‘غلوري ماي فور
 ھذا استخدام في تفشل ال .هللا مجد تعلن السماوات .‘‘هللا مجد ...’’ ماذا؟ ‘‘تعلن، السماوات’’ :1: 19 مزمور في المرتل

 المرتل لنا یقولھ الذي ما إذن،۔ ‘‘حرف’’ ماذا؟ فكر ،‘‘المجد’’ كلمة عبر جئت كلما .الماضیة اللیلة لك أعطینا إكسیجیتیكال لمفتاحا
 الفني لدینا أن بسھولة، بھا معترف ظاھرة ھذه...  ترى .صانع طابع بخصوص إلینا، التحدث هللا جعلھا التي األشیاء اآلیة؟ ھذه في

 . بثبات .شخصیتنا عن شیئا تكشف ئمادا اإلبداعات،
 

 كمثال استخدامھ یمكنني ولكن جوخ، فان لوحات محبي من لست أنا اآلن، .جوخ فان لوحات… أوضح أن لي واسمحوا
 ھي مبكر وقت في لوحاتھ لوحاتھ؟ درایة على أنت ھل .الشھیر الفنان جوخ، فان فنسنت تعرف أنت...  جوخ فان .توضیحي
 كنت إذا جدا، لالھتمام المثیر من ولكن .مبكر وقت في االشیاء لوحاتھ، من كل من جاذبیة األكثر انھم تعلمون، كما وھم، االنطباعیة

 ھم النھایة، حتى وسریالیة، وغریب، غریب، متزاید نحو على تحصل فإنھا رسمھ، الذي بالترتیب زمنیا لوحاتھ المتابعة خط
 وأرسلھا أذنھ قطع انھ یفعل، أن قبل .االنتحار طریق عن حیاتھ انھى جوخ فان سنتفن .الرجل ھذا رأي في صریح، بشكل اإلجمالي
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 تلك تتبع یمكنك التي ھو، الرائع الشيء ولكن .مجنونا ذاھبا كان .خطیرة نفسیة مشاكل من حقا یعاني الرجل كان أعني، .صدیق إلى
 حیاتھ أخیرا سیأخذ لماذا ترى أن ویمكنك وتزییفھا، التواء عقلھ ترى أن یمكنك !ذلك ترى ان یمكنك .لوحاتھ في المتزایدة الجنون
 ھناك … لالھتمام المثیر من اآلن، .انتحر أنھ فوجئت اإلطالق على لست أنا االكتئاب، لذلك موروس، حتى ھي لوحاتھ .الخاصة
 أرض - - األیام تلك في الفنانین فعل كما -  عادة كان أنھ ھو معقولیة األكثر من واحدة ولكن انتحر انھ السبب بشأن مختلفة تكھنات

 من بدال آخر إلى واحد لون من یتغیر كان عندما .رطبة الطالء على للحفاظ تكشیرة لھ، داخل، إلى الدھان، فرشاة لھ، مستأجرة،
 ...  من الیةع كمیات على تحتوي األیام تلك في والطالء الحال، وبطبیعة .فمھ في عقد انھ وقال الجافة، لھا والسماح أسفل وضعھ

 الجنون سبب عما النظر وبغض .بالرصاص التسمم مع مجنونا نفسھ جعل جوخ فان فنسنت أن جدا المرجح من .الرصاص} لید{
 .قماشھ في الشاشة على شخصیتھ .عقلھ تدھور بیاني رسم اإلبداعي إنتاجھ أن ھي، والنقطة النھائي، واالنتحار

 
 }آمین{ آمین؟. الخالق و الرئیسي الفنان من حرف یتعلق فیما صحیح لمطافا نھایة في ھو وھذا األعزاء، وأصدقائي

 :1:20 الرومان … الرومان .بھا قام التي األشیاء في هللا مجد أننا في السبب ھو ھذا .اإلبداعي عملھ في الشاشة على شخصیتھ
 و األبدیة سلطتھ حتى إجراؤھا، یتم لتيا األشیاء قبل من فھمھا المرئیة، غیر سماتھ أن الواضح ومن العالم إنشاء منذ’’

 اإللھي الوحي لدیھم یكن لم الذین أولئك حتى .الكلمات تلك أقالم بول الذي السیاق رائعة ۔‘‘ عذر لدیھم یكون ال حتى غودھید،
 یتعلق فیما لنا یتحدث طبیعة .بھا قام التي األشیاء في لھم لنفسھ كشف قد هللا ألن عذر، دون تزال ال  ھم. هللا بشخصیة یتعلق فیما

 إكسودوس. {الخطیئة حساب على ومشلمة، وندوب، مشوب، ھو الوحي أن أصدقائي، منح أنا اآلن، .صانع شخصیة
 أمیر ھو من … األرض كوكب دولة اغتصب بالمناسبة، الذي الشیطان، ولكن .الرجل سقوط قبل عدن حدیقة في مثالیا كان }16.3
 الشیطان وأصبح الشیطان، إلى حكمھ باع آدم لكن .المقدس الكتاب یدعوه كما هللا، ابن آدم، لیة؟األص هللا خطة في … العالم ھذا
 الكشف تشویھ مار، عیب، كان بھ، للقیام سعى التي األولى األشیاء من واحدا وكان }12:31  یوحنا{ العالم؛ ھذا من نفسھ أمیر
 البشعة، الجدران على الكتابة أنواع جمیع الختراع الجحیم اتمختبر في للعمل وذھب .الطبیعة صفحات على هللا شخصیة عن

 هللا، ضد تمرد من لنا تبقي سوف الشیطان إذا األعزاء، أصدقائي ألن جدا؟ مھم ھو لماذا .الطبیعة في هللا مجد من الوحي لتزوج
 خالل من .األول المقام في اإلنسان قلب في التمرد بھا جلب التي الطریقة ھي ھذه .هللا بشخصیة یتعلق فیما خدعنا، یبقینا أن یجب
. هللا بشخصیة یتعلق فیما خدع لنا تبقي أن ھو التمرد، في تبقینا أن یمكن التي الوحیدة والطریقة هللا، بشخصیة یتعلق فیما علینا الكذب
 یوحنا. {إلیھ نعود فسوو }8: 4 یوحنا 1{ الحب، ھو هللا أن نرى وسوف هللا، بشخصیة یتعلق فیما الحقیقة رأینا إذا ألنھ

 وكل مكان كل أن من للتأكد الشیطان، أعمال جدول على مھم غیر شيء ھناك لیس لذلك، }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل }12:32
 .سنة 6000 لمدة الطبیعة صفحات على یفعلھ كان ما وھذا .والتشویھ لاللتفاف جھده قصارى یبذل انھ مجده، هللا فیھا كشف طریقة

 
 لدینا ."بھ القیام یمكن الرجل مثل... " مع ترقیع لكم، وأؤكد الشیطان، عمل ھو ھذا .سیئة شوك الورود في بالسب ھو ھذا

 لتشویھ بجد یعمل كان وانھ بالطبع، لماذا یمكن؟ الشیطان تعتقد ال ذلك، تفعل أن یمكن الرجل كان إذا .وراثیا المعدلة األشیاء ھذه
 الوحي أن من الرغم على … من الرغم على طویلة، بطرق یأتي انھ من الرغم على .عةالطبی صفحات من هللا شخصیة عن الكشف
 فحات  على إلیھ ینظر أن یمكن یزال ال مجده لك، أؤكد األرض، كوكب مرة ألول هللا خلق عندما علیھ كان ما مثل لیس هللا مجد من

 الواقع، في .رائع عطر لدیھا تزال ال وأنھا ... }آمین{ ین؟آم. جمیلة تزال ال الورود سیئة، شوك الورود من الرغم على .الطبیعة
 أشجعكم أن أرید }9. بار 1894 ،14 أوغست ر،. {نفسھ المسیح من نوع ھو شارون وردة المقدس، الكتاب في تستخدم انھا

 :291 الصفحة ،1 المجلد المحددة لرسائلا .لك تغییر سیتم ذلك، وفي الطبیعة، صفحات في المجد ھا األعزاء، أصدقائي
 العالم ولكن ومجده؛ عدن جمال من خافت تصور ولكن تعطینا الیوم ننظر ونحن علیھا التي الطبیعة من األشیاء’’

 الذي الكثیر الخطیئة، من اللفحة طریق عن ھم كما یشوه الطبیعة، أمور في .هللا مجد یعلن فیھ، لبس ال بصوت الطبیعي،
 حالتھا في وحتى األرض، خلق قد والحب رحمة، في الخیر، في عظیم لسلطة،ا في القاھر واحد .جمیلة بقایا یبقى

 الزھور في - لنا فتحت الطبیعة من الكتاب ھذا في .ماھرا الماجستیر الفنان یتعلق فیما الحقائق یغرس فإنھ المأساویة
 في هللا شخصیة ھي ما آمین؟‘ ‘حبھ من فیھ لبس ال تعبیرا لنا یعطي هللا - وحساسة متنوعة تلوین مع المعطرة، الجمیلة
 الطبیعة أمور إن’’ :146 الصفحة ھوم، أدفنتیست .هللا وحب المجد، تعلن، تعلن، تزال ال والطبیعة الحب، ھو هللا واحدة؟ كلمة
 ‘‘. الكبیر الفنان حكمة وتعلن هللا محبة عن لنا یتحدثون .الروحیة الدروس لتعلیمنا لنا نظرا الصامتین، الرب وزراء ھي
 

 نھایة الكنیسة ھذه إلى هللا رسول - الرب خادم أن ھو لماذا أفضل، وربما السیاق، ھذا في ترى ھل األصدقاء، أوه،
 یجعل أال }9.5 كولوسیانز. {البالد في... أین؟ أمكن، إذا العیش على یحثنا عنھ، نیابة األحیان من كثیر في وذلك - الوقت
 أن شخصیتھ عن یكشف الذي لذلك، نتعرض أن یریدنا .ممكنة وسیلة كل في حظا یكون أن منا یرید هللا ترى، منطقیة؟ أكثر األمر
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 ھذا .العالم في ما كل…اآلن تعال ل؟ باستمرار یتعرضون نحن ما المدینة، في نعیش كنا إذا. تغیر... ماذا؟ یكون، قد نحن ھا في
 جسدي، ھو ما كل اصطناعي، ھو ما كل }2:16 ایوحن 1. {الحیاة وفخر العینین، شھوة الجسد، شھوة ویعزز یعزز الذي

 ھو البالد، في للعیش والمحامي بالمناسبة، .علیھ نحن ما شبھ إلى تغیرت .تغیر... ھي؟ ما نحن ھا وفي لنا، قصف باستمرار
 حكمة ھناك أوه، }6.2 كولوسیانز. {بیئتھم وتتأثر انطباعا األكثر ھم الذین األطفال، لدیھم الذین ألولئك بالنسبة األقوى
 .البالد في العیش في األعزاء، أصدقائي عظیمة

 
 ،17 مضت؟ سنة كم الریاضیات؟ عالم ھو من ... 1988 سنوات، عدة قبل وأنا، الثمینة زوجتي لماذا بالضبط ھو ھذا

 فقط لیس .فالناوأط ألنفسنا مضى وقت أي من فعلنا شيء أفضل .مونتانا إلى وانتقلنا الضواحي غادرنا القبیل؟ ھذا من شيء ،18
 20 على نعیش نحن .الوطنیة الجلیدیة الحدیقة من قریبة مسافة على أعیش أنا .مونتانا الجلیدیة، الحدیقة إلى انتقلنا. العادیة مونتانا
 النوافذ عن والبحث بي الخاصة المعیشة غرفة في والجلوس بیتي، إلى تأتي كنت وإذا الوطنیة؛ الغابات أراضي في مدسوس فدان
 والمقصورة الحصان حظیرة انظر كنت .هللا الیدوي العمل إلى ننظر فقط كنت .اإلنسان صنع من ھیاكل أي ترى ال كنت دي،بل

 الفتا الرائعة الخضرة تلك على ننظر سوف إلیھ؟ تنظرون سوف الذي ما .الرجل من المصنوعة الھیاكل آخر أحد ال ولكن بلدي،
 مشیرا بالثلوج، المغطاة روكي الجبال تلك في تنظر كنت ذلك، وراء ذلك، وبعد .لھ جدالم وإعطاء خالقھم، إلى النبیل إصبعھم
 كل انھا ألنھ بذھول جدا جمیل ھو اآلن .سكاي مونتانا، األزرق، ضخم، الكبرى، أن كلھ، ذلك من وأكثر ... خالقھم الى اصبعھم
. الثلج من بیاضا أكثر لنا وجعل لنا، غسل على درقا انھ با� أشید إلیھا، أنظر مرة كل وفي .الثلوج مع متجمد السكر

 كنت وإذا للغایة؛ جمیلة وأنھا ازھر إلى تذھب زوجتي زھرة الزھور من كل الربیع، یأتي عندما ذلك، وبعد }7: 51 مزمور{
 لدینا .الفناء خالل من تذھب الشمالیة أمریكا من كبیرة لعبة كل سترى الكفایة، فیھ بما طویلة بي الخاصة المعیشة غرفة في تجلس
 على األحیان بعض في تأتي أنھا الواقع، في .األسود الدب لدینا الدب، الدب لدینا الجبل، أسد لدینا الغزالن، لدینا موس، لدینا األیائل،
 نولك .الوقت من وأخذ ذلك في تنغمس أن أستطیع ال ولكن القصة، بعد قصة لكم اقول ان استطیع .النافذة في وننظر  الشرفة
 كسب في كبیرة نعمة ھناك أن تعرف أن أریدك .إدیتینغ روحیا فمن وتعلیمیة، مسلیة ھائل بشكل فقط لیست انھا األعزاء، أصدقائي
 البالد، في یعیش أن ھائلة میزة ستكون عندما - البعید غیر المستقبل في - وقت ھناك أن تعرف، أن أیضا ترید انا و .البلد في العیش
 أن العلم، یرجى }99.4 لدي. {ذلك على المستشارین من الكثیر...  بك الخاصة الطعام من القلیل زراعة لىع قادرة تكون وأن
 كل یكون أن منا یرید انھ }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل. االعتبار في قصوى مصلحة ولدینا یحبنا، الذي هللا قبل من لنا ھي األمور ھذه
 !المجد ھا .ممكنة میزة

 
 رجل منھ استفاد ما حسنا، ". وظیفة على حصلت لقد. تفعل كما البریة في العیش أستطیع ال  سنا،ح: "بعضكم یقول قد

 أن ینبغي أصدقائي، ولكن المسائل، ھذه في الرب نسترشد أن علینا نعم، }16:26 متى{ روحھ؟ تفقد ولكن كلھ العالم كسب  إذا
 خالل من بذلك، للقیام ممكنة میزة كل وأطفالنا أنفسنا تعطي دعونا }آمین{ آمین؟. الطابع في مثل المسیح لیصبح أولویاتنا تكون

  .هللا الیدوي للعمل أنفسنا تعریض
 

 على المطاف، نھایة في یكشف أن شخصیتھ، مجده، یقصد أن علیھ كان حیث هللا، جعلھا التي األشیاء كل من .7 الرقم
 في النظر یرجى .معك أطوره أن أرید مثیر مفھوم وھذا البشري؛ الجنس في أصدقائي، لنا، في...  البشریة في أین؟ من؟ الرغم
 الثمینة الحقیقة على یحتوي أنھ .ذلك في رائعة آیة رائعة، انھا ذلك، ترى ھناك، مراجع بضعة أسفل ... 7: 43 أشعیاء .معي األمر
 بین للوفاة الرئیسیة األسباب أحد أن دركت ھل .ذلك یفھمون الشباب أن خاصا عبئا لدي ولكن نفھم، أن للجمیع ھائال عبئا لدي أن

 األثریاء، الثراء، ھذا في المراھقین من الكثیر لماذا .االنتحار. األعلى في ھناك الحق انھا االنتحار؟ ھو األمة، ھذه في المراھقین
 ترى .الحیاة قیمة یفھمون ال نھمأل أختتم، أن یجب حیاتھم؟ یأخذون منھم الكثیر لماذا ... بلد إلى تحتاج وال السلع، في وزادت غنیة،
  ال أنھ تتصور الذي ذلك، إنھاء فقط أنت .باالھتمام وجدیرة والثمینة، حقا، قیمة أنھا على إلیھا ینظر كنت التي ما شیئا تنھي لن أنك
 بالقیمة االعتراف في فشلت الشباب من الكثیر أن ھو لماذا .التالي السؤال إلى یأخذني ھذا معي؟ أنت ھل. لھا قیمة ال و لھا، قیمة

  .االن اتبعني .اإلنساني الوجود من الغرض فھم في الفشل من الكثیر ألن ا؟ لماذا اإلنساني؟ الوجود وقیمة الحقیقیة
 

 ثم عنھ، غنى ال األساس في ھي الحیاة كانت إذا .اإلنساني الوجود من الغرض إنھ البشري؟ للوجود قیمة یعطي الذي ما
 الذي اإلنساني، الوجود من الغرض یحدد الذي ھو ما .ذلك رغم لي تفقد ال ھنا؟ المنطق تتبع ھل .لھا قیمة ال األساس في ھي الحیاة
 سوف البشري الوجود لمنشأ فھمك حتما معا؟ جمیعا نحن ھل .البشري الوجود ألصل فھمك ھو البشري؟ الوجود قیمة یحدد بدوره
 الوجود قیمة من تفھمك على مباشر بشكل تؤثر بدورھا، والتي اإلنساني؛ الوجود من الغرض فھمك وتحدید مباشر بشكل تؤثر

 ما اإلنساني؟ الوجود بمنشأ یتعلق فیما تدریسھا، یجري بالدنا من األمة ھذه في الشباب ھو ما اآلن، ذلك؟ ترى ھل .وقیمتھ اإلنساني
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 الطین في ضجة ھناك كان عندما سنوات، قبل حادث ملیارات والصدفة، الوقت نتاج ببساطة أنھم تدریسھم یتم تدریسھ؟ یتم الذي
 .الوجود حیز إلى الحیاة جاء ما نحو على ... و البدائي

 
 معلم أن من الرغم وعلى .كحقیقة قدمت انھا اآلن، بعد كنظریة تقدم لم انھا ۔‘‘التطور نظریة’’ علیھ یطلق كان ھذا اآلن،

 بطریق جاء الذي القلیل أمبوید وھذا .ذلك نعتقد أن المفترض فمن ذلك، دثح كیف لھم وتبین المختبر إلى تذھب یمكن ال العلوم
 حصلت الوقت؟ من مزید مع القصة وسادة إلى الحاجة تبقي أنھا كیف الحظت ھل وبالمناسبة، الوقت، مرور مع الحیاة في الخطأ
 معینة مدرسة السنین، ملیارات بعد ثم، .زعانف أصبحت التي النوبینات من القلیل ونبت قلیال تطورا أكثر قلیال أمویبواد ھذا على
 ال ذلك، تم كیف اآلن، .الماء من الزحف وھكذا األرض، على یمشي أن وأراد الماء في السباحة من تعبت كانوا أنھم قررت منھم،
 من كنت ولكن لكم، أقول أن یمكن أحد ال الساقین، زعانف أصبحت كیف الرئتین، الخیاشیم أصبحت كیف .لك أقول أن یمكن أحد

 یفعلھ مما التطور نظریة في االعتقاد إلى اإلیمان من الكثیر الكثیر یأخذ فإنھ األعزاء، أصدقائي بالمناسبة .ذلك نعتقد أن المفترض
 في االعتقاد إلى وداعا عقولك قبلة على حصلت قد كنت عالم، لك یقول كلما .ذلك على أصر أنا }آمین. {الخلق قصة في لالعتقاد
 الحال ھو مما التطور، نظریة قبول على وأدمغتي لي بالنسبة صعوبة أكثر انھا حسنا،’’ لھ، أقول فقط الخلق، حساب المقدس بالكتا

 أي بذكاء یجادل ذلك یستطیعون ال ألنھم یربطون الذین التطوریین، من الكثیر ھناك الطریق، وبواسطة ۔‘‘ الخلق لقصة بالنسبة
 من كلھ المفھوم ھذا .ذلك في والنظر لك، تحدي أنا ثم بذلك، علم على تكن لم وإذا ضده، ھائلة دلةواأل .النظریة لھذه أطول لفترة
 أن یمكن ال ألنك المؤمنین، غیر العلماء بین حتى قبوال؛ وأكثر أكثر أصبحت لكنھا ... هللا اسم علیھ یطلقوا لن فإنھم األصلي، مصمم
 .ذلك تفعل أن یمكن ال .أخرى طریقة بأي المعقدة الحیاة أصل تفسر

 
 فروع بعض  - السنین ملیارات من أكثر بعد  -األرض على المشي في والبدء السباحة وقف قرر الذي الفرع ھذا اآلن،

 بدأوا لذلك اآلن، بعد متعة حقا  كذلك یكن لم أرجل أربعة على المشي أن بوضوح قرر وبعضھم، .متطورة قلیال أكثر حصلت منھا،
 من والمزید المزید على وحصلت الشعر، من والمزید المزید فقدوا الوقت، مرور مع .مستقیم وضع في وقفت ... اثنین على المشي
 من غو من’’ شيء، كل لخص ما شخص كما .ذلك جعلنا لكننا طویال، وقتا األمر استغرق !الناس نحن ھنا النھایة، حتى العقول،
 فھمك ھو ھذا كان إذا ... .إتبع ا؟ لماذا .نبكي أن علینا ولكن نضحك .كنضح نحن...  تعرف أنت ‘‘.لك الحیوان، حدیقة خالل
 إذا تفعل؟ ماذا أو تعمل، ماذا. معي سبب اآلن، ھیا اإلنساني؟ الوجود من الغرض لفھمك ذلك یفعل ماذا اإلنساني، الوجود ألصل
 وعلینا المبدأ، نفس وعلى ھنا؟ سنبقى كیف ثم. صلحأ ... بقاء مبدأ خالل من ھنا وصلنا وإذا والفرصة، للوقت نتیجة فقط ھنا وصلنا
 سوف انھا ... حیاتي؟ من الغرض ھو ما ثم، والفرصة، الوقت أساس على فقط ھنا كنت وإذا واحد، رقم...  من؟ عن، نبحث أن
 ترى؟ ھل عي؟م أنت ھل }15:32 كورینثیانز 1. {نموت غدا ألننا ومرح والشراب الطعام تناول .الكفایة فیھ بما قریبا تنھي
 من إلى، أدت قد كانت ما ھذا وعي دون ولكن خالل، من أنھ منطقیا یعتقد كذلك تكن لم وربما المراھقة، سن في عقولھم یبارك اآلن،
 شخص أي مع التعامل أفضل وكنت منھ، الخروج یمكنك سروري دواعي من إال عنھا، غنى ال الحیاة .أصلھم بشأن تعلموه ما خالل
 كل اآلالف قبل من یفعلون .عام كل باآلالف یفعلون وھم ... ذلك؟ إنھاء ال لماذا بائسة، حقا األمور تصبح وعندما .سعادتك  یھدد
 .عام
 

 ھنا .استمع .7: 43 إشعیاء حقیقة معرفة؟ إلى ماسة یحتاجون ماذا األعزاء؟ أصدقائي یا فھم، إلى ماسة یحتاجون ماذا
: إلیھا استمع !لھذا استمع. اإلنساني الوجود من الغرض ولكن اإلنساني، الوجود بمنشأ تعلقی فیما فقط لیس الثمینة، الحقیقة لدینا

 ھل شقیقة؟ األخ، وفرصة الوقت نتاج نحن ھل }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .‘‘ لمجدتي خلقتھ الذي اسمي، یدعى من كل’’
 مصیر، المقدسة عالیة، والثمینة جدا محددة أجل من لناجع الذي هللا، الشخصي الخالق من الیدوي العمل نحن !ال مرة ألف! ال نحن؟
 مجد في موجود هللا .فضلك من ھذا فھم. ھذا اتبع...  ترى .شخصیتھ انھا هللا؟ مجد ھو ما .باالمر فكر واه .لمجده ھذا؟ ما. الغرض
 یحاول فھو ذلك، ومع مقیس، غیر مجده تعریفھ، بحكم .كامل لفھم الكون في ویجري ذكاء األكثر قدرة تجاوز وبالتالي، النھائي،
 كنا كلما نعرفھ، كنا وكلما یحبھ؛ أن ھو یعرفھ أن ا؟ لماذا. للكون الذكیة للكائنات نفسھ عن مفھومة أشیاء  عن الكشف باستمرار
 أدخل .مجده الكون، من ذكیة كائنات إلى مفھومة بطرق فأكثر، أكثر بشكل یكشف، أن دائما یحاول أنھ في السبب ھو ھذا .نحبھ
 تعمق، قد أنھا لمراقبة؛ الكون إلى ینظر لكامل ‘‘ الف معرض’’ یكون أن هللا بھ یقصد: ھذا اتبع هللا، من المقصود البشري، الجنس
 وفقا صورتھ، في السباق ھذا جعل ألنھ ا؟ لماذا .الخالق شخصیة طبیعة على ثاقبة نظرة وناضجة دقة، وأكثر وأعلى، وأوسع،
 الوجود تعطي التي القیمة ترى ھل اإلنساني؟ الوجود یعطي الذي الغرض ترى ھل األصدقاء، أوه، }1:26 التكوین سفر. {لمثلھ

 جعلنا الذي هللا، الشخصي الخالق من الیدوي العمل ھي نحن .والفرصة الوقت نتاج لسنا نحن .القیمة یحدد الغرض تذكر، البشري؟
 یصدق ال بشكل حریصا كان الشیطان عجب ال !...مصیر ما !مصیر ما .ثلم نفسھ ھو ما لوجود، إلى ینظر الذي الكون عن نكشف
 .هللا بشخصیة یتعلق فیما أكاذیبھ لتعزیز الوحي، تشویھ البشري الجنس الفوضى حتى

 



  المجد إلى المجد من                                                                       www.RevivalSeminars.org - 5 -  المجد لبلدي خلق

	 6	

 العالم من الخلق في وبھیجة عمیقا اھتماما أخذت السماء كل’’ :1902 ،11 فیبرواري ھیرالد، أند ریفیو: لیستن
 مصنوعة، كانت طریق؟ أي في .ومتمیزا جدیدا نظاما كنا أصدقائي؟ كنا ماذا .‘ ومتمیزا جدیدا أمرا البشر كان لقد .والرجل
 جدیدا نظاما یضع أن وشك على هللا إن !واالستماع مرحبا،’’ .كلھ الكون خالل من یخرج كلمة ترى .هللا صورة في...  كیف؟

 كوكب على تجعل أن وشك على ھو ما مشاھدة مثل؟ هللا ھو ما أفضل بشكل نفھم أن ترید كنت .الخاصة صورتھ في ومتمیزا،
 ‘‘!راقب. األرض

 
...  هللا صورة في اإلنسان خلق في یكشف أن هللا مجد كان’’ :1105 صفحة ،6 المجلد المقدس، الكتاب تعلیق

 أتحول .كائننا من بعد كل في لمثلھ وفقا صورتھ، في لنا هللا جعل لماذا، بالضبط ھو وھذا السبب، ھو وھذا األعزاء، أصدقائي ‘‘
 للتفكیر لك وتحدي األقل، على إلیھا أتطرق أن یجب ولكن ... ھذا لتطویر الوقت من المزید لدینا أن أوه، ... التكوین سفر إلى معي،
 غودھید بین لحوارا ھو ھذا لتسجیل، نظرا كنا التي الرائعة المحادثة ھذه إلى االستماع .1:26 التكوین سفر .أكمل بشكل ذلك في
 أي .‘‘صورتنا’’ ماذا؟‘‘‘في، الرجل نجعل دعونا: ’هللا قال ثم’’ :26 اآلیة یقولون؟ ماذا .لنا لخلق خططھم یناقشون أنھم كما
 الكلمة ھذه ترى .غودھید من الثالثة األشخاص. غودھید ذي ھنا؟ یتحدث من. الجمع ضمیر انھا أصدقائي؟  أن ھو الضمیر من نوع

 ھو ‘‘إلوھیم’’ .ذلك من التحقق ذلك، تصدق ال كنت إذا .� الجمع ھو ‘‘إلوھیم’’ و العبریة في ‘‘إلوھیم’’ ھو ھذا "هللا قال ثم"
 معي؟ أنت ھل .المفرد في الحال ھو كما واحد ولیس تماما، متحد في كما واحد ولكن واحد، ھو هللا أن نعتقد ونحن .هللا بین الجمع
 ماذا .هللا وحدانیة ھو ھذا .الغرض في واحدة الروح، في واحدة ولكن واحدا، شخصا كونھ في لیس الیة،المث وحدتھ في هللا وحدانیة
 هللا خلق لذلك’’: 27 اآلیة لھم؟ یخلق كیف ۔‘‘صورتنا في اإلنسان نجعل دعونا’’ الرجل؟  خلق التعددیة، ھو الذي هللا، ھل

 ضمیر  - ‘‘لھم؟’’ ھو الضمیر من نوع أي .‘‘ خلقھم واإلناث الذكور .خلقھ هللا صورة في الخاصة صورتھ في اإلنسان
 .واحد ... ماذا؟ تصبح، أن على القدرة أعطى واإلناث، الذكور ھذین، وبالمناسبة، ... ھل؟ ھنا؟ موازیة ترى ھل حسنا، .الجمع
 ما االتحاد، ھذا وفي تماما، حدونمت ماذا؟ في، كما واحد ال، مدمج؟ واحد شخص یجعلنا الزواج ھل المفرد؟ في الحال ھو كما واحد
 جمیل نوع وھناك ھناك؟ ترى ماذا .الوحدة ھذه في ثلث وإحراز بھم الخاصة الصورة في اإلنجاب بھ؟ القیام على القدرة لدیھم الذي
 لنا خلق خالل من صورتھ، في لنا هللا خلق لقد لكوننا، االجتماعي البعد في حتى ترى، }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .غودھید من

 من للعالم لنقول انھا }آمین{ آمین؟  .هللا مجد عن الكشف ھو والزواج، واألسرة، التوحد؛ في ورغبة اجتماعي طابع ذات تعددیة
 .المسیح یسوع في لنا یكون أن یمكن الذي الحب اتحاد ... الحب والوحدة جمیلة، وحدة

 
 مثل كلیات أعطانا روحیا، .كذلك وجسدیا وعقلیا روحیا ولكن ة،مماثل لھ وفقا صورتھ في لنا هللا جعل اجتماعیا فقط لیس

 ھي ھذه .ضمیرنا خالل من علیھ للرد صوتھ، لسماع هللا، مع الكومیونة على القدرة .هللا من األشیاء وتقدیر فھم على القدرة :لھ
  اختیار على والقدرة تذكر، على والقدرة ل،العق على والقدرة هللا، مثل كلیات لدینا .هللا صورة في نحن عقلیا، .الروحیة الكلیات
 على قادرین نكون أن یجب .شخصیة تطویر على قادرة تكون أن أجل من ضروري أمر بالمناسبة، التي الحرة، اإلرادة لدینا .بحریة
  .الطابع في مثل المسیح یصبح أن أجل من الحق، ھذا نفعل أن هللا، لمحبة نختار، أن
 

 لحظة لي وإعطاء المھم، ھو ھذا .لمثلھ وفقا صورتھ في لنا هللا خلق  جسدیا، حتى أنھ فھم رجىی من، الرغم على جسدیا
 في لم، األقل على ال، هللا .الروح ھو الذي هللا، شكل عن للكشف إنشاؤھا تم البدني، وجودنا في العلم، یرجى...  نحن ... ھذا على
: 1 یوحنا{ لحم الكلمة أصبح عندما .المسیح یسوع شخص في كذلك؟ لیسأ اآلن، یفعل .نفعل كما والعظام واللحم الخلق، وقت
...  الحقا ذلك على أكثر باھر نجاح. األبد إلى ذلك؟ یكون سوف متى وإلى ذلك؛ لدیھ یزال وال وعظاما، جسدیا جسدا تولى  ،}14
 !التضحیة ما. اسمھ الثناء

 
  إنشاؤنا تم لقد األعزاء، وأصدقائي .الروح كان انھ من الرغم ىعل شكل، یزال ال هللا التجسد، وقبل الوقت، ذلك في ولكن

 مشي عن یتحدث...  هللا، أذن هللا، عین هللا، فم هللا، ید عن یتحدث المقدس الكتاب في السبب ھو ھذا...  ترى .الشكل ھذا عن للكشف
 اإلنسان جانب من محاولة ھذه نثروبومورفیسم؟اال ھو ما. كبیرة كلمة ھذه .األنثروبومورفیسم من أكثر ھي ھذه .هللا جلس هللا،

 هللا، فم عن المقدس الكتاب یتحدث عندما أنھ لنا یقولون الذین من العدید ھناك .اإلنسان خصائص لھ نسب خالل من هللا، لتصور
 روح، انھ من الرغم على .فم یھلد هللا أصدقائي، ال .فم لدیھ یقول، لذلك هللا، تصور فقط یحاول رجل إنھ. فم لدیھ هللا أن یعني ال وھذا
 }1:26 التكوین سفر. {صورتھ في أنشئناو الفم لدینا ألن ذلك؟ أعرف كیف .الفم ھذا من ویتكلم فم، لھ الشكل وھذا .شكل لدیھ
 }آمین{ آمین؟ }9: 14 یوحنا. {‘‘اآلب رأیت رأیتني إذا’’: یسوع قال و .الفم كان یسوع أن ھو الصبي لھذا یستقر حقا ما ولكن
 شخص في المجیدة، شبیھھ المجیدة، صورتھ .اآلب مجد وحي ھو یسوع كان شخص في شكل، في ولكن الطابع، في فقط لیس

 .البدني جسده في حتى یسوع،
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 في ھو كذلك جسدنا لدینا؟ ما في هللا لتمجید هللا من مدعوون أنا و أنت !اتباع یرجى...  أنا و أنت األعزاء، أصدقائي و
 كنت سواء’’ المقدس، الكتاب یقول لماذا السیاق، ھذا في أفضل بشكل تفھم ھل }6:20 كورینثیانز 1. {هللا يھ التي روحنا،
 تؤثر ھل .الحیاة نمط عادات ھي تلك والشرب؟ األكل ھي ما }10:31 كورینثیانز 1{ ؟‘‘هللا لمجد شيء كل تشرب،  أو تأكل
 حقا، هللا یحبون الذین أولئك األعزاء، أصدقائي و تفعل؛ بالتأكید أنھا نعم، وه،أ كذلك؟ ألیس اآلن، ھیا ھم؟ ھل البدنیة؟ حالتنا على
 الطعام تناول على جدا حریصة المسیح، لمحبة سیكون كونھم، من بعد كل في مثل ھو ما حول وجمیلة حقیقیة أشیاء تقول أن وترید

 حقیقیة أشیاء نقول أن على قادرین سنكون حیاتنا، نمط تعادا حتى عاداتنا، من كل في أنھ لذلك، }آمین{ آمین؟. لمجده  والشراب
 !فعال نعم آمین؟  .الجسدیة أجسادنا في حتى جیدا هللا یبدو كیف حول .الخطیئة تضررت حالة لدینا نظرا ربما، یمكننا كما وجمیلة
. صحیة رسالة لدینا أن في السبب ھو ھذا! ھیا .‘‘آمین’’ من أكثر أسمع أن أردت .صحیة رسالة لدینا أن في السبب ھو ھذا

 شيء كل ھي الصحیة الرسالة ألن }آمین. {الصحیة الرسالة وتطبیق ونقدر، نحب، أن یجب أننا في السبب ھو وھذا !}آمین{
 .هللا لمجد والشراب الطعام لتناول والتعلم

 
 أفسدنا لقد .إلیكم مباشرة ثأتحد أنا. اآلن تعال ...تظھر و الذات، إلرضاء والشرب األكل تفعل؟ مشغول جمیعا نحن ما
 مجرد نحن األعزاء، أصدقائي .ھنا شخص أي اختیار ال أنا .الوزن زیادة عن فقط أتحدث ال وأنا الجسدیة، أجسادنا على الفوضى
 حین في ھنا جیوغرافیك ناشیونال في مكتوبة كانت السبتیون تعلمون كما .یكون أن یجب كنا مما وتضررت دوكبیت أكثر الكثیر
  .الیوم السبتیین عن ... مقالة جیوغرافیك، ناتیونال أن؟ تعلم ھل د؟یعو

{http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0511/sights_n_sounds/index.html} عرضنا؟ تم لماذا ا؟ لماذا 
 نخجل أن یجب .ظھره ىعل أنفسنا نرتب نحن ... بأنفسنا فخورون ونحن العادي، األمریكي من أطول سنوات سبع حوالي نعیش ألننا
 الموت تردد أقل فقط یكون لن ونحن كنا، لو األعزاء، أصدقائي .العادي الشخص من بكثیر أطول لفترة نعیش أن یجب .ذلك من

 ال كنت وإذا .الشیخوخة ھو وھذا واحد، نادر سبب من یموتون سنكون .المرض بسبب الموت یكون لن ونحن المرض، بسبب
 نعیش كنا وإذا .الوعد ھو - }15:26 خروج{ األمراض ھذه من أي .المقدس الكتاب أساس على ھذا نولك آسف أنا ذلك، تصدق
 أن جیدة لكیفیة الفیزیائیة العینات الوقوف سیكون وأنا، أنت الصحیة، الرسالة تبني حقا كنا إذا البدني، كائننا قوانین مع انسجام في
 .‘‘یسوع إلى تنتمي أن الجید من’’ :أجمع للعالم تقول جسدیة إعالنات لوحات نكون أن یجب .یحبنا الذي هللا سیادة تحت تكون

 ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .ذلك على إنكاره یمكن ال أدلة المادیة أجسامنا تعطي أن یجب .‘‘رئاستھ تحت تكون أن الجید من’’ }آمین{
 هللا .هللا مجد عن للكشف إنشاؤنا تم كائننا، من بعد كل في }آمین. {الصحیة الرسالة وتطبیق ونقدر، الحب، یساعدنا � }آمین{

 .مصیرنا تحقیق على یساعدنا هللا .أصدقائي مصیرنا، تحقیق على یساعدنا
 

 یستحقون ال أوقاف وحواء آدم تلقى ‘هللا ومجد صورة’ لیكون خلق’’ :11 الصفحة أعلى ،20 التعلیم صفحة
 ...’’ .الفیزیائیة طبیعتھا - عنھ؟ نتحدث الذي ما ‘‘میزة، في جمیلةو عادیة الشكل، في ومتناظرة رشیقة .المرتفع مصیرھم

 صانع تشبھ الخارجي التشابھ في تحمل أنھا واألمل، الفرح ضوء وعلى الصحة من لون مع متوھجة كونتینانسس
 والروح العقل ةكلی كل  .فقط الفیزیائیة الطبیعة في واضحا التشابھ ھذا یكن ولم’’ :في القراءة. ظاھریا - أین؟ ‘‘.بھم

 یجب آخر شيء ھناك .هللا بھا صنعنا التي الطریقة ھي ھذه .الخالق مجد تعكس والروح العقل من كلیة كل .‘‘الخالق مجد یعكس
 هللا، مثل الكلیات من كاملة مجموعة فقط لیس أعطانا هللا .مجده عن للكشف هللا، العظیم المصیر ھذا تحقیق أجل ومن .إلیھ أشیر أن

 األلیاف، كل العصب، كل على القانون لھ...  الطبقة؟ ما، لھ كتابة خالل من .قانونھ كتابة خالل من لنا وحظیت مجھزة ضاأی ولكن
 تلك مع األشیاء هللا یجعل وعندما }305.3 كولوسیانز{ هللا، شخصیة من نسخة  ھو القانون أن ترى .كائننا من كلیة كل

 .اإللھام یضع كیف الحظ ... اإللھام یضع كیف الحظ .یجعل ما كل على الحب، ھو الذي .ھقانون حتما كتابة األصابع تلك األصابع،
 ھیئة كل عضلة، وكل عصب، كل على بإصبعھ مكتوب هللا قانون إن’’ :40 صفحة كولكتیون، وماغان سبالدینغ
 لیتم ولكن ومتھرب معطوب استخدامھا، یساء  أن ال الھدایا، ھذه لھ منحت وقد .اإلنسان إلى بھا عھد التي التدریس
 خالل من هللا قبل من مسبقا مبرمجة كانت هللا مثل الكلیات تلك كل ترى، .المجد ‘‘... المجد...’’ وماذا؟ ‘‘ لشرفھ استخدامھا

 كل اناعط مصیرنا؟ تحقیق من لتمكیننا هللا یفعلھ أن یمكن أكثر ما أسألك، أنا .مثل هللا بطریقة لتعمل للعمل، علیھا، قانونھ كتابة
 .إلیھا بحاجة نحن .شيء

 
 مبرمجة كانت أنھا حتى التدریس، ھیئة كل األلیاف، كل العصب، كل على كتب وقد قانونھ أقول عندما حذرا، كن واآلن،

 ولكن شيء أي فعل على قادرة تكون ولن ... الروبوت؟ مثل مسبقا مبرمجة كنا أن أقترح صباحا ... مثل هللا بطریقة للعمل مسبقا
 كل على فقط لیس ... ولیس كتب، الذي القانون ھذا انتھاك نختار أن یمكن .حرة إرادة لدینا كان ال، نفعل؟ أن لنا هللا برمجنا ما ...
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 وبشكل ذلك، على التمرد نختار أن ویمكننا .قلوبنا من قبیحة جداول على أیضا ولكن التدریس ھیئة كل األلیاف، كل العصب،
  بطبیعة أن بمعنى مسبقا مبرمجة كنا أننا ذلك، رغم أقول، وأنا .الحق وقت في السيء الخبر ھو ھذا نولك .فعلناه ما ھذا مأساوي
 والتي القانون، لنفس نخضع كنا ألننا .جعلنا الذي هللا، الخالق مع وئام في للعیش تماما نمیل كنا .للعصیان میل لدینا یكن لم الحال،
 اخترنا طالما ... ھذا اتبع اخترنا، طالما األعزاء، أصدقائي یا وطالما، .نفسھ هللا قلب حكمی الذي الحب ماذا؟...  ھي واحدة كلمة في

 لتحقیق ... هللا؟ مجد عن للكشف إمكاناتنا ھي ما علیھا، كتب الذي القانون مع انسجام في هللا مثل الكلیات تلك وتطویر ممارسة
 على الثالث ،15 الصفحة التعلیم، .الرائع البیان ھذا إلى استمع كاناتنا؟إم ھي ما. اتبعني. محمس ھذا إمكاناتنا؟ ھي ما مصیرنا؟
 تشبھ والروحیة، والعقلیة الجسدیة طبیعتھ في یحمل كان , الخالق، ید من آدم جاء عندما’’ معي؟ أنت ھل. 11 الصفحة
 ‘‘...  منھ الغرض وكان ،27: 1 التكوین ‘الخاصة صورتھ في اإلنسان هللا خلق’ .لھ صانع إلى تشبھ  - خالقھ إلى

 تعكس الصورة، ھذه عن یكشف أن یجب كان كلما األطول الرجل یعیش أن ھو منھ الغرض كان’’ :كثب عن االستماع
 .وقفة .‘‘ الخالق مجد كامل بشكل

 
 اإلنسان عاش فكلما هللا؟ ھدف ھو ما هللا؟ نیة كان ماذا و .األبد إلى} األبد إلى{  نعیش؟ أن علینا ینوي هللا كان متى إلى
 .للتنمیة تماما محدودة غیر إمكانات لدیھا التي الكلیات هللا أعطانا أخرى، وبعبارة .مجده تكشف شمولیة أكثر نكون أن یجب األطول،

 غیر إمكانات لھا كان التي الكلیات هللا أعطانا .األمر ھذا جعل ال أنا اإللھام، سلطة على ھذا لك أقول وأنا ... لك؟ أقول ما تسمع ھل
  شبھ في ودائما مضى وقت أي من المجد، إلى المجد، إلى المجد من األبدیة من تنتھي ال التي األعمار خالل من لترتفع محدودة
 }الرب سبح. {خالقنا من حدود بال المجیدة

 
 االقتراب مكنكی متى .العقول تلك تمتد...  اآلن ھیا وصولك؟ قبل الالنھایة من االقتراب یمكنك الوقت من كم بالمناسبة،

 من أكثر االرتفاع، على القدرة لنا هللا خلق ولذلك .حدود بال مجید انھ - خالقنا؟ ھو المجید كیف. األبد إلى - وصولك؟ قبل الالنھایة
 ما }آمین. {قبلنا المستقبل في النمو من نھایة ال ما دائما لدیھا ولكن الخالق مثل حدود بال المجیدة في وحریة مضى، وقت أي
 ھو ما !ذلك من أفضل على تحصل ال انھا }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل }آمین! {ذلك من أفضل على تحصل ال انھا !صیرم

 منھ الغرض وكان الخاصة صورتھ في اإلنسان هللا خلق’’: ھدفھ .بیاننا إلى العودة .البشري للجنس والمقدس العالي الغرض
 جمیع وكانت .الخالق مجد كامل بشكل تعكس -الصورة ھذه عن یكشف أن یجب كان كلما األطول الرجل عاش أن ھو

 ھو ما ولكن .حدود ال حدود، ال ‘‘... لزیادة باستمرار...’’ ماذا؟‘‘ ونشاطھم قدراتھم كانت التنمیة؛ على قادرة كلیاتھ
 خلقھ، من الھدف أنجز قد أنھ اكتماال وأكثر أكثر �، مخلصا ظل لو’’ :التالي السطر الرائع؟ المصیر ھذا تحقیق على الشرط
 جداول على كتب الذي القانون لھذا الطاعة - األعزاء؟ أصدقائي یا الشرط، ھو  ما .‘‘الخالق مجد انعكس وقد تماما وأكثر أكثر
 }305.3 كولوسیانز. {هللا شخصیة من نسخة القانون؟ ھو ما. العقل إلى فقط یقف أن حقا ولكن .قلبھ من لحمھ

 
 ھنا والحق ... تسمعني؟ ھل نصھا؟ ھو وھذا ضد، المتمردین إلى ذاھب كنت إذا هللا شخصیة عن تكشف أن یمكنك كیف

 و ... .قلبھ لحم جدول على كتب الذي القانون إلى ... مخلصا یبقى أن یختار لم المأساوي الرجل .ھنا ?ھذا لیس. خطأ حدث ما ھو
 حدث ما من السیئة األخبار ھذه إلى ننظر أن إلى بحاجة نحن التالیة، تنادراس في .الیوم مع وأعیش كنت ما ھو الرھیبة والنتیجة أوه،
 فقط نقوم ال لماذا لذلك، السیئة، األخبار للنظر متعة أبدا انھا .ممتعة تكون لن القادمة الدراسة فإن بذلك أحذركم أن ویجب خطأ،
 ا؟ لماذا. بذلك للقیام نفسي أحضر أن أستطیع ال كنول ذلك، تفعل أن حین في واحدة مرة كل إغراء أنا تعلمون، كما ذلك؟ تخطي
 وقد الخالص خطة أن ھو الجمیل والشيء ترى، .السیئة األخبار نفھم حتى السار الخبر نقدر أن لنا بالنسبة المستحیل فمن .اسمعني
 من كلھ والغرض .ومصیر صادرة،الم الخطیئة اآلن ولكن المنسق، هللا رائع لدینا أخرى، مرة لنا استبدال وقد لنا، بالنسبة اشترى
 شبھ في األبدیة، من تنتھي ال التي األعمار خالل من المجد إلى المجد من ترتفع أن أخرى، مرة ممكنا، جعلھ ھو الخالص خطة
 األعزاء، أصدقائي ولكن .الخالص خطة من الكامل الھدف ھو ھذا }آمین{ آمین؟. أیضا المخلص اآلن .خالقنا من حدود بال المجیدة

 جیدة فقط ھو السار والخبر .سقوط حساب على الطبیعیة حالتك ھي ما على تتعرف حتى نعمة، من رائع توفیر أن نقدر أن یمكن ال
 ال شخص لك تظھر وسوف سقوط؛ أساس ھم،على وعاجز منھا، میؤوس كیف یفھم ال شخص لي تظھر .سیئة السیئة األخبار مثل

 إغراء ومقاومة قلوبكم، یبارك حتى .المسیح یسوع في الخالص بسبب لھم، ھو وھذا لمساعدةوا واألمل، تقدیر أو فھم وربما یستطیع
 .للصالة نقف دعونا .الضروري انھ ممتعة، تكون لن المقبلة دراستنا من الرغم على .دیارھم إلى العودة

 
 منا تقصد كنت .لمجدك لنا لقتھاخ التي لتحقیق ھو رھیبة كیف أوه، .لنا لخلق رائع لھدف كثیرا أشكركم السماء، في األب

 في جعلتھ الذي السبب ھو ھذا .مثل نفسك أنت ما بشأن وجمیلة، دقیقة استنتاجات ورسم لمراقبة، كلھ للكون" أ معرض" نكون أن
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 مثل الكلیات مع لنا مجھزة كنت السبب ھو ھذا .الوجود من ومتمیز جدید ترتیب وھو بك، الخاص لشبھ وفقا بك الخاصة الصورة
 حدود ال إمكانات كانت ماذا !رائع مصیر ماذا أوه .بك الخاص القانون التدریس، ھیئة كل األلیاف، كل العصب، كل على وكتب هللا
 ممتن أنا...  جدا ممتن أنا ولكن .بك الخاص القانون ضد المتمردین اختیار طریق عن شيء كل فقدنا اآلب، ولكن !الخلق في لنا لھا
 أجل من أخرى مرة لنا بالنسبة الممكن من جعلت لقد لنفسك، النھائیة بتكلفة و، تحبنا تزال ال كنت ذلك، من مالرغ على أنھ ... جدا

 من ترتفع یسوع، بسبب یمكننا یزال ال .المجد إلى المجد من تغییر یمكننا یزال ال .المنقذ الدم مصیر اآلن ولكن الخطیئة، هللا، تحقیق
  ھذا مثل لقبول الفشل عدم على تساعدنا رجاء، األب .نفسك أنت من حدود بال المجیدة شبھ في ،الوقت من لھا حدود ال أونس خالل
 من األھم ولكن األشیاء ھذه فھم على ساعدونا .ندرس ونحن معنا تزال ال رب، یا .ممكنا یكون قد ذلك أن مكلف، وتوفیر الثمین
 .آمین. یسوع اسم يف صالتنا ھو الشخصیة، حیاتنا في لھم لتجربة تساعدنا ذلك،


