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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 

 لھذا اآلن إلینا االنضمام  .الطابع في مثل المسیح لتصبح ومسؤولیتنا امتیازنا من كل نستكشف سوف
 ".المجد إلى المجد من" یأخذنا واالس ستیفن القس كما الشخصي التجدید من قویة الوقت

 
 في واالستمرار قبل من للبقاء اختیارك أقدر وأنا .واألصدقاء أخرى، مرة بك مرحبا"المجد من قصیرة تعال...  جمیع"
 معا ننظر كنا لقد .ةالشخصی بناء …الشخصیة بناء ھذا؟ ما و .البشر إلى مضى وقت أي من العمل أھم من دؤوبة دراسة موقعنا

. شكلتھ لقد .لمجدتي خلقتھ الذي" البشري؟ الجنس یقول ماذا .7: 43 اشعیاء ذلك؟ كان وماذا .خلقنا في هللا من الرائع والغرض
 أجل من جعلنا الذي هللا، الشخصي الخالق من الیدوي العمل نحن .ال ال، ال، أوه والفرصة؟ الوقت نتاج نحن ھل ۔"جعلتھ لقد نعم،
 صورتھ، في كیف؟ لنا جعل الغایة، لھذه تحقیقا .المظھر على الكون قبل مثل نفسھ ھو ما عن الكشف ھو وھذا ومقدسة؛ عالیة یةغا
 العقلیة، الروحیة، أبعادنا من بعد كل یشمل أنھ المفھوم ومن الشبھ؟ ھذا شمولیة مدى وما }1:26 التكوین سفر. {لمثلھ وفقا

 صحیح نقول أن یمكننا كائننا، من بعد كل في بحیث كائننا، من بعد كل في هللا شبیھ حملنا لقد .جتماعیةاال...  ماذا؟ وحتى، الجسدیة،
 مثل هللا من كاملة مجموعة سوى لنا یعط لم انھ المصیر، ذلك تحقیق أجل ومن .لدینا الخالق جمیلة كیف یتعلق فیما جمیلة وأشیاء
  لممارسة، طبیعي بشكل نمیل كنا لذا، .قانونھ ماذا؟ لھ، التدریس، ھیئة كل األلیاف، كل العصب، كل الكتابة في شرع ولكن الكلیات،
...  لھ ھو الذي }305.3 كولوسیانز{ شخصیتھ، من نسخة ھو الذي .قانونھ مع تام وئام في الكلیات تلك كل وتطویر، ناضجة،
 .المجد

 
 

 إلى المجد من األبدیة من تنتھي ال التي األعمار خالل من ترتفع أن محدودة غیر إمكانات كان قد كنا مخلصین، بقینا لو
 أن یجب التي السیئة األخبار ھي وھذه...  ھناك؟ یكن لم هللا، خطط في مأساوي انقطاع ھناك كان …لكن .هللا قصده ما ھذا .المجد
 ماذا؟ ،فقط ھي الروحیة األشیاء }3:23 رومانز". {المجد من قصیرة تعال كل" ھو؟ ما دراستنا، عنوان .اآلن إلیھا انتباھنا نوجھ

 لي .روحیة مشكلة شيء كل وقبل أوال ھي الخطیئة، یسمى المأساوي االنقطاع وھذا }2:14 كورینثیوس 1. {روحیا الممیزین... 
 ھل .الحل تقدیر من نتمكن أن قبل المشكلة، نفھم أن وعلینا .المشكلة فھم أجل من الروحي التمییز إلى بحاجة نحن األعزاء، أصدقائي
 ھو كما وسأدعوكم، .الحل مع بذكاء وتتعاون بشغف، قبوال وأكثر أفضل نقدر قد أننا المشكلة فھم على یساعدنا هللا لذلك ھذا؟ تتابع
 تصلي كما تنساني، أال ویرجى .قلبك في هللا روح شخصیا وندعو معي، ركبتیك على لحظات بضع لقضاء ممارستنا، في الحال
 .لنفسك

 
 

 كل بھ نعترف الذي األب ولكن .كلمتك دراسة لغرض أخرى، مرة لجمع الفرصة على جزیال شكرا لسماء،ا في األب
 تمییزھا یتم ال الروحیة فاألمور .مساعدة لدینا .بھا یتعلق وبحق ذلك، حق نقدر أن الكلمة، حق لفھم یلزم ما لدینا لیس أن واحد،
 من .علینا تدفقت أن الروح ھذا عن نسأل ونحن .روحك وقوة الشخص، في ةمتاح المساعدة ھذه أن جدا ممتنون ونحن .إال روحیا
 فقط، والحقیقة الحقیقة عن الكالم من وتمكنني أفكاري، وتوجیھ توجھ أن هللا أدعو .اآلن فقط الروح أن خاصة بحاجة أنا فضلك،
 كیف أوه، و...  … الحقیقة تصویر سيءی أن شأنھ من شيء أي أقول تدعني ال .لساني على استولى .یسوع في ھو كما الحقیقة
. الحقیقة لفھم البشریة األفكار من أفضل أفكار لي كان  أن ... الحقیقة عن للتعبیر البشریة اللغة من اللغة...  أفضل یكون أن أتمنى
 انا و .الحقیقة وھ. یسوع أرفع ودعوني معجزة، العمل فضلك، من البشریة، واللغة الفكر كفایة عدم من الرغم على األب، ولكن

 بشدة؛ إلیھ نحتاج كیف لالعتراف قادم إبطاء، بغیر رفع، من، جزأ األب، ".لي كل یوجھ سوف رفعت، كنت إذا أنا،" بوعده المطالبة
 یسوع .الحل الخطیئة لدینا تماما نقدر سوف أننا حتى المشكلة، الخطیئة لدینا أفضل فھم إلى بحاجة نحن .اآلن نفعلھ أن یجب ما وھذا
 من .الدراسة ھذه في لنا وتوجیھ دلیل .سقوط حساب على إلیھ احتیاجنا مدى إدراك على ساعدنا ولكن .الحل الخطیئة لدینا ھو

 .آمین. یسوع باسم أسألھا ألنني الصالة، ھذه منح فضلك،
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 وآمل لك؛ بالنسبة بوعةالمط المراجع من جدیدة دفعة لدینا سیكون األحد، لیلة تأتي عندما بالمناسبة، .11 صفحة في نحن

 أقرأ أن أرید .بك الخاصة الكتابة یدعم بحیث الثابت، غطاء أعطاك أننا في السبب ھو ھذا .المالحظات مع ھنا العمود ملء تكون أن
 :15 صفحة التعلیم .التالیة بالفقرة متابعتھ أرید ثم البشري، للجنس مصیره هللا مصیر یتعلق فیما الرائع البیان ھذا أخرى مرة

 في اإلنسان هللا خلق" .لھ صانع إلى تشبھ والروحیة والعقلیة الجسدیة طبیعتھ في یحمل كان الخالق، ید من آدم جاء عندما"
 الصورة، ھذه عن یكشف أن یجب كان كلما الطویل، اإلنسان یعیش أن ھدفھ وكان ،}1:27 التكوین سفر" {الخاصة  صورتھ
 مخلصا ظل لو" ... " باستمرار ونشاطھا قدرتھا زادت وقد .التنمیة على قادرة كلیاتھ عجمی كانت .الخالق مجد كامل بشكل تعكس
،r مخلصا یزال ال كان لو" "۔۔۔ ،r … ترى، ". الخالق مجد تعكس فأكثر أكثر خلقھ، من والھدف أنجز قد أنھ تماما وأكثر أكثر 

 اآلن ولكن .للسباق هللا یقصده كان ما ھذا }7: 43 إشعیاء{". لمجدتي خلقتھ الذي" .خلقھ من الھدف كان الخالق مجد لتعكس
 من ولكن" …لكن لكن .السیئة األخبار یأتي ھنا .المأساوي االنقطاع یأتي وھنا الفور، على ذلك ویتبع .التالیة  الفقرة إلى االستماع
 البدنیة القوى أضعفت وقد .جید كلبش طمسھا وكذلك اإللھي الشبھ تشابك الخطیئة خالل من .مصادرتھ تم ھذا العصیان خالل

. الموت ھي الخطیئة أجور الواقع، في ". للموت عرضة أصبح .الروحیة رؤیتھ وخفت العقلیة، قدرتھ تقلصت وقد لإلنسان،
 }6:23 رومانز{
 
 

  هللا رمصی رائع، لھ یفقد أن لھ تسبب فإنھ للموت، رجل فقط لیس تسببت انھا الخطیئة؟ فعلت ماذا الحظ، فضلك من ولكن
 تماما عاجز اإلنسان أن الخطیئة عن ھو ما القضیة؟ ھذه لماذا سؤال .خالقھ مجد عن للكشف … لخالقھ المجد عن للكشف مصیر،
 تجاوز ھي الخطیئة" :4: 3 یوحنا 1 الكالسیكي، التعریف الخطیئة؟ ھي ما حسنا، هللا؟ مجد عن للكشف...  مصیره لتحقیق
 وتأثیر الرھیبة القضیة بول جلبت كیف اآلن ترى ھل .مجد... ما؟ وھو حرف،...  هللا من نسخة ؟القانون ھو ما ولكن ".للقانون
 ھناك؟ الربط ترى ھل ".المجد من وقصیر الجمیع أخطأ لقد" ؟3:23 الرومان في وجدت اآلیة، تلك في بإیجاز لذلك معا، حتمي
 كولوسیانز. {هللا شخصیة من نسخة القانون؟ ھو ما .لقانونا انتھاك الخطیئة؟ ھي ما ھناك؟ والنتیجة السبب عالقات ترى ھل

 رومانز. {المجد من قصیرة خریف... ماذا؟ إلى، ذاھبون حتما أنت الخطیئة، كنت إذا لذلك .مجده هللا؟ شخصیة ھي ما }305.3
 .آدم أخطأ عندما. .. اإلنسان، أخطأ عندما حدث ما أصدقائي، وأن .مصیره هللا مصیر تحقیق في لتفشل تسیر وأنت }3:23

 
 

 أن أریدك...  اآلن .آدم أخطأ عندما للبشریة حدث ما بدقة النظر ھو المقبلة، الدراسة ھذه في معك بھ القیام أرید ما اآلن،
 في لدینا … ألننا یجب، كما نفھم أن علینا الصعب من ترى، .ذلك نعرف فضلك، من .لنا حدث آلدم، حدث ما أن لتبدأ، تعترف،
 باآلخرین؛ كثیرا تأثر ما كل یجري ال كما أنفسنا في نفكر ونحن الجزر، ھي منا واحد كل. الحیاة فلسفة جدا الفردیة لغربیةا ثقافتنا
 .لإلنسان المقدس الكتاب مفھوما لیس ھذا أن العلم، یرجى األعزاء، أصدقائي ولكن .طویلة فترة منذ عاشوا الذین أولئك سیما وال

  اسم بأن االعتراف یرجى البشري، للجنس الشركات طبیعة فھم على ومساعدتنا .كأفراد ولیس ركة،كش لنا یرى المقدس الكتاب
 ھذا ھذا؟ تعلم كنت ھل. بشریة العبریة؟ اللغة في آدم یعني ماذا ولكن .آدم...  یكون؟ ماذا... األول، للرجل یعطي المقدس الكتاب
 من ألنھ "رجل" ترجم انھا ،"آدم" العبریة الكلمة عبر تأتي كنت عندما الوقت ومعظم ".البشریة" یعني العبریة باللغة الفعلي االسم
 في أنھ التمییز، یحاولون ألنھم "آدم" ترجمتھ التكوین، سفر في األحیان بعض في ولكن .الرجال جمیع إلى إشارة في أنھ بھ المسلم
 .فیھ جمیعا كنا .لنا حدث آلدم، حدث ما أن فھم، یرجى قائي،أصد ولكن .آدم ودعا األول، الرجل ھذا اسم إلى یشیر فإنھ الحالة، ھذه
 فھمنا تم لقد ذلك؟ على قبضت ھل .فیھ وراثیا قانونیا سواء وتشكیلھا، فھمنا تم لقد .المقدس الكتاب مصطلح الستخدام حقیبتھ، في كنا

 معي؟ أنت ھل .كلھ السباق لدوا وكان كلھ، السباق ممثل كان ألنھ ا؟ لماذا. فیھ وراثیا قانونیا سواء وتشكیلھا،
 
 

 .أیضا وھو البشري؛ الجنس لكل القانوني المركز تحدیده من یمكنھ وضع في كان كلھ، للسباق القانوني الممثل وباعتباره
 اإلنجاب، على القدرة شيء، كل بعد أعطي، .كلھ للسباق الوراثیة الشفرة وضع من یمكنھ وضع في كان البشري، الجنس والد كما
 مثل كنا إذا لذلك،.صورتھ في تخلق أن یمكن هللا .هللا إلى لھ شبھ من جزءا كانت التي وبالمناسبة، الخاصة، صورتھ في ماذا؟ كیف؟
 عن یمیزنا ما وھذا وبالمناسبة،... ذلك؟ ترى ھل .صورتنا في األقل على اإلنجاب على قادرة تكون أن إلى بحاجة نحن هللا،

 من جزء ھذا .نستطیع كما اإلنجاب على قادرة لیست ھم الصفة؛ بھذه لیس ولكن - هللا صورة ملونیتح الذین - المالئكي المضیفین
 في اإلنجاب إلى ملحوظا تعطى هللا قدرة أن نفھم یرجى ولكن }1BC 1081.3{. الوجود من ومتمیز جدید ترتیب وھو كائنا،
 من لدیھ ما كل وراثة لتحدید الوراثة، قانون بموجب كان، ھألن .آدم أكتاف على وثقیلة جدا رسمیة مسؤولیة وضع الخاصة، صورتھ
  ذلك؟ عرف تفترض ھل من و .الحق وقت في سنوات زائد 6000 الیوم، ھذا ظھر بعد ھنا یجلس الجمیع ذلك في بما األجیال،
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 في المتمردین آدم على صولالح یمكن كان إذا أنھ یعلم كان ألنھ .آدم الفوضى على جدا حریصا كان أنھ في السبب ھو ھذا .الشیطان
 .مرتفعة المخاطر كانت … مرتفعة الرھانات كانت .أیضا قلوبھم في طبیعیا ومتمردون أحفاده من كل على یحصل أن یمكن قلبھ

 
 

 ،12 الصفحة في انھا معك، قدما تقفز أن لي اسمحوا .5:19 رومیة في ملحوظ بشكل الحقیقة ھذه یضع المقدس الكتاب
 .عدن من آدم انھا بولس؟ عنھ یتحدث الذي الرجل ھو من ". الخطاة من العدید واحد رجل لعصیان" وتقول .أسفل لىإ واحدة الثانیة
 .الطبیعیة الوالدة خالل من طبیعي، أصل من لھ ھو منا واحد كل الكثیر؟ ھو من عصیانھ؟ من خطاة ارتكبوا الذین كثیرون ھم من
 رجل كل عصیان كل یقول ال بول مالحظة یرجى .الخطاة من العدید جعلت واحد رجل عصیان من .نسلھ من كل ھذا ھذا؟ تتابع ھل
 ھذا جعل ال أنا. المقدس الكتاب ھو ھذا .أصدقائي ،الخطاة من العدید جعلت واحد رجل عصیان من ھو؟ ھل. الخطاة مصنوعة نحن
 انھا .أعترض. عدال لیس ھذا المرحلة؟ ھذه في بھ لقیاما البشریة الطبیعة ترید الذي ما وبالمناسبة، .بولس عن نقال فقط أنا األمر،
 كن...  دقیقة انتظر أوه، …ذلك من استاء أنا .سنة 6000 قبل آخر، شخص فعلھ ما حساب على الخاطئ جعلت أنني عادلة، لیست
  ولكن بك، الخاصة مطبوعةال في مكتوبة لیست انھا .المقدس الكتاب في ولكن مكتوبة، لیست انھا النص؟ یقول ماذا .حذرا كن حذرا،
 صالحة تكون سوف واحد واحد طاعة قبل من أیضا وذلك الخطاة من العدید جعلت واحد رجل عصیان قبل من" المقدس الكتاب في

 أصدقائي ولكن .النصف ھذا من یشكو أن أرید ال أنا ال، ھل؟. النصف ھذا من یشكو أن أرید ال أنا …عدال لیس ھذا . "الصالحین
 كنت .خاطئة قدمت قد كنت واحد رجل عصیان أن حقیقة من تشكو كنت إذا متسقة، تكون أن ترید كنت إذا ذلك فھم یرجى األعزاء،

 واضح قطع انھا ھناك؟ المنطق ترى ھل .الصالحین یتم سوف واحد رجل طاعة قبل من ذلك حقیقة، من أیضا یشكو على حصلت قد
 .الثاني الشوط عن یشكو أن أرید ال أنا ولكن عنك، أعرف ال أنا. جدا

 
 

 واحد أي ھل .الصالحین لي لي آخر شخص إلى أحتاج .هللا مرأى على الصالحین، لیجعلني كافیة طاعة لدي لیس ترى،
...  المسیح یسوع ھو وھذا .هللا مرأى على الصالحین، سیجعلني الذي البر لدیھ الذي واحد ھناك �، الحمد ثم }آمین{ معي؟ منكم
 ھو لذلك الخطاة، جعلنا أننا آدم عصیان أول حساب على ھو كما تماما األعزاء، أصدقائي ولكن .الثاني آدم }آمین. {البر لي الرب
 .فقط اثنین ھناك .البشري الجنس في الرجال من فقط اثنین حقا ھناك أن ترى .الصالحین نحقق أن آدم، الثانیة الطاعة بسبب أیضا
 منا، واحد وكل فقط، رجالن ھناك. آدم وآخر األول، معي؟ أنت ھل. المسیح یسوع باسم وفالمعر جثسمان، من وآدم عدن، من آدم
 .خطاة تم لقد النحو ھذا وعلى عدن، من آدم سباقھا؟ في تشكل الطبیعیة بالوالدة منا واحد كل .أخرى أو واحدة في وفھمھا تشكیلھا یتم
 في خیار أي لدیك یكن لم اآلن ذلك؟ لقبول استعداد على أنت ھل .سنة 6000 منذ فعلھ ما بسبب باإلعدام، وحكم إلدانة نخضع إننا
 ذلك؟ اخترت ھل باإلعدام؟ علیھ المحكوم والقتل محكوم، الموت المتمردة، األنانیة، في ولدت تكون أن اخترت ھل ھل؟ الشأن ھذا
 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .أخرى رةم یولد أن اختیار یمكنك هللا، الثناء ولكن .ھناك خیار أي لدیك لیس. تفعل لم ال،

 
 

 تولد أن یمكنك بھ، واإلیمان جدید؛ سباق رئیس ویكون، یبدأ، أن النھائیة، بتكلفة حان الذي الثاني، آدم ھناك ألن ا؟ لماذا
 إدانة قىنتل األول، آدم عصیان وبسبب .روحیا میراثا منھ وتتلقى طاعتھ، فوائد تتلقى ذلك، وبعد...  }آمین{ آمین؟. أخرى مرة

 خالقنا، مع وئام في تعیش أن یمكن التي دوافع الحب وقلب مبررات نتلقى ونحن الثانیة، آدم طاعة وبسبب .القلب ومتمرد وأنانیة،
 في ھذا مع اآلن، .أخرى مرة یولد أن تختار أن یمكن منكم واحد كل ولكن .الطبیعیة الوالدة یتعلق فیما خیار ال .أخرى مرة المخلص
 أسفل سنة؟ 6000 قبل آلدم حدث ماذا .لنا حدث من؟ حدث، عدن حدیقة في سنة 6000 منذ آلدم حدث ما أن نفھم أن یجب االعتبار،
 مع ھبت األصل في اإلنسان كان: "17 الصفحة المسیح، خطوات .كثب عن االستماع. 17 صفحة المسیح، خطوات .11 الصفحة
 كلمة أن ھناك أوه ..."لكن. المقدسة أھدافھ نقیة، أفكاره كانت .هللا مع وئام وفي نھكائ في مثالیا كان .متوازن والعقل النبیلة القوى
 األنانیة"...  ماذا؟ ..." و صالحیاتھ تحریف تم" بانتباه انصت حدث؟ ماذا "العصیان، خالل من ولكن" .أخرى مرة بائسة قلیال
 عندما حدث ماذا .معي ھذا في والتفكیر فضلك، من .األعزاء يأصدقائ یا ھناك، للغایة كبیرة الھوتیة البصیرة ".الحب مكان أخذت
 منا، واحد لكل حدث ماذا .منا واحد كل ومعھ، جمیعا، نزلنا لقد .البشریة آدم .البشریة أخطأت آدم، أخطأ عندما تذكر آدم؟ أخطأ
 .منحرفة...  ماذا؟ سلطاتنا، من كل وكانت الحب، مكان األنانیة أخذت آدم؟ أخطأ عندما

 
 

 دعونا حسنا نقول؟ ماذا الحب، مكان أخذت األنانیة أن نقول عندما .ھذا فھم یرجى .ھذا فھم...  ھذا على معي العمل اآلن،
 األنانیة" یعني ما فھم من نتمكن أن قبل أنھ نعرف أن علینا الخریف؟ قبل اإلنسان طبیعة في الحب مكان ھو ما أنفسنا، أوال نسأل
 فقط لیس كتبت التي والقانون والروح، الحاكم، المبدأ وكان الخریف؟ قبل اإلنسان طبیعة في الحب انمك ھو ما ".الحب مكان أخذت
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 والروح، القانون، وكان .كائنھ من كلیة كل األلیاف، كل العصب، كل...  ماذا؟ كل، على ولكن الرجل، قلب من لحم جدول على
  معي؟ أنت ھل .الحب مكان كان ما ھذا .كلھا طبیعتھ یحكم الذي والمبدأ

 
 

 قانون األنانیة؟ مبدأ ھو الذي روحھ، الذي من .الحب مكان األنانیة أخذت حدث؟ ماذا ھیا، حدث؟ ماذا رجل، أخطأ عندما
 .الحب مكان األنانیة أخذت آدم، أخطأ عندما اإلنسان، أخطأ عندما .الشیطان مملكة یحكم الذي المبدأ الشیطان، روح الشیطان،
 أصبحت .الرجل قلب من لحم جداول على كتب الذي القانون األنانیة أصبحت .البشریة الطبیعة یحكم الذي لقانونا األنانیة أصبحت
 مكان األنانیة أخذت نقول عندما الطریق، وبواسطة .كائننا من كلیة كل األلیاف، كل العصب، كل على كتبت التي القانون األنانیة
. استمع .ھذا تفوت ال رجاء، …ھذا افتقد ال كثیرة؟ خطایا من واحدة األنانیة ھل یرة؟كث خطایا من فقط واحد عن نتحدث ھل ،الحب

 ھو ال، كثیرة؟ خطایا من واحدة األنانیة ھل ".أخرى خطیئة كل جاءت األنانیة عنوان تحت" :384 الصفحة ،4 المجلد الشھادات،
 وجھ على منطقي؟ ھذا ھل .العصیان ھي األنانیة الطاعة، ھو الحب كما بالضبط اتبع ھذا؟ تفھم ھل .الخطیئة كل یفھم الذي المبدأ
 .األعزاء أصدقائي لي أخرى، خطیئة كل یأتي األنانیة عنوان تحت .القانون تجاوز ھي األنانیة بالقانون، الوفاء ھو الحب كما التحدید
 .البشریة الطبیعة في الحب مكان لخریف،ا في المبدأ ھذا و .الخطیئة كل یفھم الذي المبدأ ھو ھذا العدید، من واحدة لیست ھذه

 ال .كائنھ من كلیة كل األلیاف، كل العصب، كل على مكتوبة الرجل، قلب من لحم جداول على كتب والمحفز، المھیمن المبدأ وأصبح
 !صالحیاتھ كل منحرفة تم عجب،

 
 

 اإلنسان قلب كان متى ترى .لحبا مكان األنانیة وتحل صالحیاتھ تحریف تم تذكر؟ حدث، الذي اآلخر الشيء ھو ھذا
 مكان األنانیة أخذت عندما ولكن آمین؟! هللا... من؟ وتمجید، إلرضاء حصرا اإلنسان كلیات جمیع ممارسة تم الحب، قانون یحكمھ
.. . من؟ والتمجید، للرضا یمارسون الرجل كلیات من كل سقوط، بعد اآلن و .الصالحیات ھذه كل تحریف تم وقد حدث؟ ماذا الحب،
 ". األخالقي الخداع" باعتباره الفساد یعرف بالمناسبة، واإللھام، الفظاعة؛ نسمیھ الذي األخالقي الخداع ھو ھذا .النفس...  النفس

 }9. بار 1901 ،25 دیسمبر ست،. {الفصد جوھر...  ھو؟ ما األنانیة .الفصد جوھر ھي األنانیة أن لنا، تقول كما }153.4 مارك{
 كان هللا مثل كان ما وكل كائنھ، صمیم في أخالقي خلل ھناك كان .محطما أصبح بطبیعتھ رجل الحب، مكان نیةاألنا أخذت عندما
 }595.2 پی پی". { طمس جدا وطلیلة مشوھة كانت هللا صورة" یقول اإللھام في السبب ھو ھذا .رھیب بشكل وتأثر سلبا،

 والشیطان، النفس من؟ تمجید اآلن، الحب، قبل من محكومین كانوا ألنھم ،هللا تمجد التي هللا مثل الكلیات تلك كل .ممتلئة حسنا...
 بالغ أمر وھذا .ھذا فھم على حصلت قد كنت األعزاء، أصدقائي بالسقوط؟ تأثرنا جذریا كیف تفھم، ھل .األنانیة یحكمون ألنھم
 .لفھمھ األھمیة

 
 

 تمریرھا تم - األنانیة ھذه - الفساد یسمى الرھیب القياألخ الخالف ھذا الوراثة، قانون بموجب أنھ فھم، یرجى اآلن،
 ذلك ترى أن منك أرید ولكن المطبوعة، في ھناك مقتطفات لدیك اآلن، .5 الفصل التكوین، سفر إلى أدعوني .آدم أحفاد إلى كمولد،
 كتاب ھو ھذا" : 1: 5 التكوین .الرائعة الكلمات ھذه ونالحظ ،5 الفصل التكوین، سفر إلى معي تحول لذلك، .قلیال أكبر سیاق في

 واإلناث الذكور خلقھم"  اآلیة".  هللا من"... من؟" مثل، في جعلھ انھ وقال اإلنسان، هللا خلق الذي الیوم في .آدم األنساب
 آدم لھم ادع …تفحصھا. آدم انھا نعم،. آدم انھا ھناك؟ العبریة ھي ما تعرف، ھل " البشریة" ... ماذا؟" لھم، ودعا لھم والمباركة

 آدم أن المقدس الكتاب لھم قال عندما ترى، .مؤسسي بشكل للتفكیر نفسھا، الكلمة ھذه في ھائلة میزة للعبرانیین كان .الكلمة نفس... 
 البشریة ودعوھا وباركتھم واإلناث، الذكور من خلقھم" .االسم نفس بحكم...  البشریة أخطأت .أخطأوا أنھم یعلمون كانوا أخطأ،
 اآلن ". سیث وسمیتھ صورتھ، بعد بنفسھ، ابنھ وولد سنة، 130 آدم عاش: "3 اآلیة إلى أنظر ". إنشاؤه تم الذي مالیو في

 إنجاب و هللا، بمثل آدم خلق بین اتبع؛ ولكن .آدم ومثل صورة في كان سیث، لكن هللا، وشبھ صورة في آدم إنشاء تم مالحظة یرجى
...  … بطبیعتھا أنانیة ابنھ؟ ولد كیف وبالتالي، .بالطبیعة...  أناني اإلنسان أصبح .حدث قد الخطیئة حدث؟ ماذا آدم، شبھ في سیث
 الطبیعة ورث قایث مثل سیث، هللا، مثل في الخطیئة خلق آدم أن حین في" :80 صفحة واألنبیاء، البطریركیون .الطبیعة من أنانیة

 .إلھ واحد سیث كان .سیث ھذا و والدیھ؛ من الساقطة الطبیعة ورثت انھ...  ماذا؟ ".والدیھ من الساقطة
 
 

 .أخرى مرة یولد أن اختیار أساس على ولكن ولد، طبیعیا كان كیف أساس على لیس قایین؟ من مختلفة تحولت سیث كیف
 ھي ھذه .قاوین ذھب من مختلف مسار أي یذھب یمكن منا، واحد أي الوحید، السبیل ھو وھذا...  }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل
 كم كذلك؟ ألیس لم، البشري الجنس من العظمى الغالبیة فإن لكن أخرى، مرة یولد أن اختیار على حصلت قد كنت .الوحیدة طریقةال

 كم لیھا؟ للقضاء كان هللا أن منھا، میؤوس فاسدة حتى المتمردین، حتى جدا، محطما لیكون البشري للجنس بھا قام التي األجیال عدد
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 في عظیم الرجل شریر كان الرب رأى ثم"5: 6 التكوین سفر السباق؟ حالة ھي ما أجیال، وفي عشرة؛...  عشرة األجیال؟ عدد
 انت ھل .جدا خطیرة خطورة ھذا! باھر نجاح ". باستمرار فقط الشر كان ھجیرت ھانز أوم تانكر فور ألت إیر دیت أوغ األرض
 ، أف أونتاك مید ھاد، ألي دي في یصدق، ال بشكل متمردین كانوا حیث المكان إلى جاءوا السباق؟ حالة ھي ما تفھم ھل معي
 أمل وراء كنت حیث المكان، إلى قادم ھو ھذا .باستمرار فقط الشر كان قلبھم، أفكار من نیة كل .تفسیرھا یمكن ال الخطیئة ارتكب
...  ماذا؟ �، المحبة أوغ الرحیم عاریة فار دیت الشرط، ھذا إلى البشري الجنس جاء عندما األعزاء، أصدقائي وبلدي .الخالص
 مجيء أیام في یكون أن یجب لذلك نوح، أیام في كان كما جدا؟ مھم ھذا ولماذا .الفیضانات مع ذلك یفعل وكان السباق، على للقضاء
 أخرى؛ مرة شرطال ذلك إلى للوصول وثیقة الثمینة ھو البشري الجنس دي هللا، أمام لكم ألقول ھنا وأنا }24:37 متى. {اإلنسان ابن

 سوف...  ماذا؟ سوف االختبار ثم باستمرار، فقط الشر ھي قلوبھم، أفكار من نیة كل حیث المكان إلى البشري الجنس یأتي وعندما
 }633.2 دا ،122.2 دا{. تغلق

 
 

 من نیة كل الذین أولئك .مجموعتین سوى ھناك یكون ولن شخص، أي عقل یغیر لن التأخیر من المزید ألن لماذا؟ ؟... وي
 سیكون. باستمرار فقط الشر ھي ھجرتر، دیریز أوم تانكین مید ھینزیكت ھفر سوم دي، أوغ باستمرار، فقط المقدسة ھو قلبھم أفكار
 افرة ضربات هللا النقطة، ھذه وعند...  سمعتني؟ ھل. عالمة لدیك أو فورسغلیت إنتن فري أت بیتیدر دیت ھفا ھذا .فقط اثنین ھناك

 غود دات الوحید والسبب األعزاء، أصدقائي وبلدي .شخص أي عقل یغیر لن االنتظار من المزید ألن مراقبة،ال واختبار
 بیتر 2". {التوبة إلى یأتي أن یجب كل ولكن یموت أن یجب أي"...  وات؟ "دات بیرید نیت إس" ھیج أومدات إس فیرتراجینجن

 وبالتالي، .عقولھم تغییر على القدرة لدیھا التي البشري، الجنس في مرشحون ھناك یزال وال  المریض، هللا رحیم، رائع، انھ }9: 3
  ال االنتظار، من مزید ثم رأیھم، یغیر سوف أحد ال حیث المكان إلى الجمیع یأتي عندما األعزاء، أصدقائي ولكن .ینتظر...  یتأخر
 معقول غیر بشكل وضعوا الذین أولئك ویزیل رحیم، لبشك یتدخل وهللا المراقبة، إغالق عند وھذا...  تسمعني؟ ھل .منھ طائل
 … الحقا ذلك حول المزید .كلھ للكون رحمة في وكذلك یلغیھم، لھم، رحمھ في و .الشیطان مع وئام في إرادتھم

 
 

 يالبشر الجنس إلى حدث ما نرى ال نحن … نغفلھ...  ذلك نغفل نحن .األعزاء أصدقائي یا للسقوط، الرھیبة والنتیجة أوه،
 الرسومات المشكلة؟ ونواة قلب ھو وما علیھا؛ القضاء یجب ثمانیة ولكن منھم كل أجیال، عشرة كذلك؟ ألیس جدا، واضح بشكل

 خالل من أقول أن أستطیع - عصیبا وقتا تواجھ منكم بعض .قبولھ ویرجى...  إلیھا واالستماع ھو، ھنا. 138 صفحة التاریخیة،
 لكن - الطریقة بھذه االعتقاد على اعتدت أكن لم - أفكاري أشارككم ال أنا لكم، أؤكد لكني .معك أشاركھ ما قبول - إلیك لنظر

 .نعتقد ما لدعم اإللھام فرض إلى یدفعنا الذي الرأي لفخر لنا یغفر هللا .العكس ولیس الرب، یقول ما مع التكیف على كان أفكاري،
 ماذا. إینورت...  ھو؟ ما األنانیة. وقفة ۔"كائننا في مثمرة ھي األنانیة إن" المشكلة جوھر ھو ھنا .138 صفحة تاریخیة، اسكتشات
 أن أحب ما ھذا تذكر، ...أخرى كلمات في … التدریس ھیئة كل األلیاف، كل العصب، كل على كتب ".مشابك" ؟"إنورنت" یعني
 كل األلیاف، كل العصب، كل في إنورنت ھو ما متشابكة؟ ھو ما اآلن، حتى .الحب مكان األنانیة أخذ الخریف، في ولكن یكون،
 كیف؟ لنا، حان لقد ".كمیراث إلینا جاء لقد" .قراءتھا ھیا، إلینا؟ تأتي أنھا كیف الجملة التالى .األنانیة انھا ھذا؟ ما التدریس؟ ھیئة
 .مكتسب حق ھو األعزاء، أصدقائي .كمیراث... 

 
 

 أن حزم، األسود أو األصفر، أو البني، أو الصغیر، الوردي تلك… انسبی األبریاء الصغیرة قلوبھم یبارك… نسبیا یباركھم
 .ذلك یعرف الوالد أي أنانیة، ھم طبیعتھا؟ ھي ما ھیا، طبیعتھا؟ ھي ما. الوراثة قانون اإلنجاب؛ قانون خالل من العالم، ھذا إلى نأتي
 لدیك كان ھل أنانیة؟ تكون أن تدرس أن علیك وكان األطفال، من أي لدیك كان ھل كذلك؟ ألیس أنانیة، الطفل لتعلیم لدیك یكن لم

 لنفسك علیھا للحفاظ تعلم إلى تحتاج .كثیرا بك الخاصة األلعاب مشاركة عدم علیك یجب ال، ال، ال، ال،" ل تقول أن علیك كان أطفال
 مستاء على تحصل أن قبل بالمناسبة، .یةأنان طبیعیة ألنھا ا؟ لماذا !تفعل لم ال، القبیل؟ ھذا من أطفال لدیك ھل۔ "بقلیل ذلك من أكثر
 األكثر أنھ وجدت األب، ھذا ولكن عنك، أعرف ال انا و .علیھ حصلت أنھا حیث نفسك، تسأل أن إلى تحتاج األنانیة، ألن معھم جدا
 لي، بالنسبة معكوسة ورأیت .حیاتي كل مع للمضایقة تعرضت أنني األنانیة، من الخاصة الجوانب تلك مع صبورین نكون أن تحدیا
 ؛}138.7 ھس{ كمیراث إلینا، جاء فقد أنفسنا، في األنانیة إن }فعال نعم{ ذلك؟ مع تحدید منكم واحد ألي یمكن ھیا، .أطفالي في
 ھي األنانیة }T  384.3 4{ .أخرى خطیئة كل یأتي األنانیة، عنوان تحت الخطیئة؟ األنانیة ھو اآلن، ھیا الخطیئة؟ أنانیة و،

 ترى،. األعزاء أصدقائي وجھھ .كائننا من كلیة كل األلیاف، كل العصب، كل على مكتوبة المیراث، ولدینا وھرھا،ج في الخطیئة
 من نتمكن أن تماما، نقدر أن موقف في مضى وقت أي في ونحن األنانیة، یحكمھا الطبیعي القلب أن ندرك، حتى كذلك لیست انھا

 األخبار فھم على حصلت قد كنت }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .علیھا مكتوب یدجد قانون لدیھا التي … جدید قلب على الحصول
 كنت وعاجز منھا میؤوس كیف فھم على حصلت قد كنت }آمین. {الجیدة األخبار تقدیر من یمكنھا وضع في تكون أن قبل السیئة
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 قد كنت }آمین. {روحیة والدة خالل من لك ھو وھذا والمساعدة، األمل، نقدر من تتمكن أن قبل الطبیعیة، الوالدة طریق عن
 والخبر .أفضل لجعلھ الثاني آدم فعلھ ما تقدیر من تتمكن أن قبل األول، آدم عد على أنت، تعبث كیف على التعرف على حصلت
 .سیئة...  ھي السیئة األخبار...  مثل جیدة فقط ھو السار

 
 

 الكتاب ھو ھذا ". تصورني أمي خطیة وفي إثم، في تجلب أنا ھا،: "5: 51 مزمور الواقع؟ ھذا عن دیفید یتحدث كیف
 ھو ما ا؟ لماذا ا؟ لماذا. الخطیئة من حالة في ولدت .إثم في جلبت أنا .المقدس الكتاب الحقیقة ھو ھذا .األعزاء أصدقائي یا المقدس،
 الحقیقة ھذه لقبول نفسھا تجلب أن یمكن ال ألنھا قلوبھم، یبارك...  تلك ھي ھناك .تصورأنا...  ماذا؟ أمي، الخطیئة في السبب؟

 .الزواج إطار خارج تصور كان أنھ ھو ھنا، اعتراف ھو داود كل أن سیعتقدون فإنھم الطبیعیة؛ بالوالدة یتعلق فیما جدا المتواضعة
 أعرف ال أنا .خاطئ لكل التوبة، نموذج الصالة ھو 51 مزمور أن النبوءة روح یقول .ھنا دیفید بھ یعترف ما لیس ھذا لكم، أؤكد
 من تصور قد أنا أن أعترف، أن یجب بالتأكید ولكن .بذلك أعترف أن علي لیس .الزواج إطار خارج تصور قد أكن لم ولكن عنك،
 وأنا بذلك، اعترف حتى لیست انھا .المتمردة القلب األنانیة، الوراثة، قانون قبل من لي أعطى الذي المتمردین، واآلباء األنانیة، قبل

 وتجدید هللا، یا نظیف، قلب لي خلق" ویقول ركبتي على ننكب الحق، وقت في اآلیات من قلیل عدد مجرد دیفید فعل اكم سوف،
 ماذا؟ كما ھي براري من كل السبب، ھو وھذا .األنانیة روح من منزعج ھو طبیعي، كمیراث تلقیت ألنني ". وجھي في الحق روح
 ماذا؟ ھم، الحال بطبیعة األنانیة القلب بلدي بسبب ولكن .أفعلھا التي الجیدة یاءاألش ھي تلك ؛}6: 64أشعیاء{ راغس قذرة... 
 .مدنس...

 
 

 لن ولكننا .الجدید القلب ھذا على نحصل حتى هللا، قانون حقا نطیع أن حتى تبدأ أن یمكن ال وأنا أنت األعزاء، أصدقائي لي
 .إلیھا حاجة في أننا ندرك حتى ذلك، عن نسأل لن ونحن .عنھ نسأل حتى الجدید، القلب ھذا على نحصل

 
 

 ھناك �، الحمد .الطبیعي المیراث قبل من رھیب والدة حق لدینا ندرك ونحن جدا، حتمي أمر أنھ في السبب ھو ھذا
 ینالذ الحیاة، قید على وأنت" :التالي النحو على ،3-1: 2 فسسأ في الواقع ھذا عن یتحدث بول .الثاني آدم من الروحي المیراث
 في اآلن یعمل الذي الروح الھواء، قوة ألمیر وفقا العالم، ھذا لدورة وفقا واحدة مرة مشى كنت التي والخطایا، التعدیات في ماتوا
 وكانت والعقل، الجسد برغبات الوفاء لحمنا شھوة في أنفسنا أجرت واحدة مرة جمیعا نحن أیضا بینھم من العصیان، أبناء

 أطفال بطبیعتھا" .ذلك في نفسھ یتضمن بول ".اآلخرین مثل تماما الغضب، أطفال الحال بطبیعة"...  ھي؟ ما ،"بطبیعتھا
 ماذا؟ من أنانیة ؟... ما الرجال ".الطبیعة من أنانیة الرجال" :واحد ھذا إلى االستماع .1891 ینایر 6 وھیرالد، مراجعة ".الغضب

 تصبح ال نحن .خاطئة ألننا الخطیئة، نرتكب ونحن خطیئة، األنانیة نأل … بطبیعتھا خاطئة نحن السبب، لھذا .طبیعة بواسطة...
 ماذا؟ ھو الجسدى والعقل الذھنى، العقل نحن .أنانیة قلوب لدینا ألن الخطیئة نرتكب تسمعني؟ ھل .الخطیئة نرتكب ألننا خاطئة

 الوحید الشيء ھو ما }7: 8 روم. "{یكون أن مكنی" ... ماذا؟" الواقع، في وال هللا، قانون إلى یخضع ال فإنھ هللا، ضد عداوة"...
 .األعزاء أصدقائي یا بھ، القیام یمكن الذي الوحید الشيء ھو ھذا .الخطیئة ارتكاب ھو...  الجسدي؟ العقل یفعلھ أن یمكن الذي

 
 

 أن یمكن {SC 58.1} .الطاعة من مخیفة وھمیة وظیفة یفعل الجسد والعقل .التأھیل ھذا منحنا ولقد...  أذكركم، اآلن،
 لیس ھذا ولكن… وتشجیعھا وتقدیرھا بھا، إعجابنا وإبداء جیدة، تبدو سوف بحیث القانون، من رسالة مع االمتثال في سلوكك یحقق
 األنانیة انھا. ربما الحب یمكن ال الجسدیة، العقل ألن ھو طاعة أن یمكن ال الذھن العقل السبب معي؟ أنت ھل .النفاق ھذا. الطاعة
 الوفاء ھو والحب، .الحب أن یمكن فقط جدید قلب ألن جدید، قلب على تحصل كنت إذا إال طاعة في البدء حتى یمكنك ال .فقط

 برسالة التزامك مدى یھمني ال }13:10 رومانز. {بالقانون الوفاء ھو الحب كذلك؟ ألیس ذلك، ترى معي؟ أنت ھل .بالقانون
 تعمل وھي الطبیعة، من أنانیة الرجال" .الطاعة لیست انھا...  لیست انھا .الطاعة لیست انھا الحب، من  بدافع یكن لم إذا القانون،
 الطبیعة محزن تعلیق ماذا أوه }1891 ،6 جانوري ر،". { المعیار ھي الخاصة إرادتھم .هللا إرادة إلى  اإلشارة دون االندفاع، من

 ولیس بھم، خاصة یسعون كل" كم؟ ..." بھم خاصة تسعى جمیعلل" ،2:21 فیلیبس. الطریقة بھذه یضعھا بول… للرجل الساقطة
 :1887 یونیو 2 التایمز، عالمات .جدا اآلیة تلك على الملھم والتعلیق التعلیق، إلى االستماع ".یسوع المسیح  من ھي التي األشیاء

 في القراءة یعني؟ ھذا ھل ماذا و ."بھم خاصة یسعى كل" الساقط، العالم وعلى أونرینوید القلب على بوضوح مكتوب ھو"
 ". الجلوس الجلوس یجب المسیح حیث الروح، في المكان تحتل األنانیة .لدینا المحطمة للطبیعة العظیم القانون ھي األنانیة"

 قانون بموجب و الحب؛ مكان األنانیة وأخذ آدم أخطأ عندما عدن، حدیقة في سنة، 6000 قبل ذلك حدث ذلك؟ حدث ھل وعندما
 .البشریة الطبیعة في المتجذرة األنانیة مع ولد منا واحد كل الوراثة،
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 !ذلك على هللا أشید. أخرى مرة نولد أن یمكننا .قلوبنا عرش على یسوع وضع االختیار، طریق عن یمكننا هللا، الثناء ولكن
 جذریة نتیجة الرھیب، فھم في فشلت بة،الحبی الكنیسة ھذه في منا، الكثیرین أن أدرك عندما جدا، قلقة جدا، أنا األعزاء، أصدقائي
 كما - نقدر أن وضعیة في تكون لن أنت اإلنسان، لسقوط الجذریة الرھیبة، والنتیجة تعترف ال كنت إذا ترى، ألنك .الرجل لسقوط
 ھب نقوم شيء … فقط لیست انھا عرضیة، مجرد لیست انھا ترى، .الخالص خطة أحكام علیك، یجب كما - طلب أو علیك، یجب
 نرى أن قبل بذلك نعترف أن علینا األعزاء، أصدقائي .سقوط حساب على نحن تعبث كیف معا الستكشاف لك، للترفیھ فقط ھنا،

 اخالص بكل تسعى تذھب أن قبل - بك الخاص الخاطئ من الحقیقیة أعماق رؤیة على حصلت قد وكنت - لخطائنا الحقیقیة األعماق
 الذي الوحید الشيء ثم، هللا، قانون لعصیان المتعمد خیارنا سوى لیست الخطیئة أن تعتقد كنت إذا }آمین{ معي؟ أنت ھل .مخلص
 ھذا .S.I.N العاصمة انھا. الخطیئة مشكلة إلى أعمق بعدا ھناك األعزاء، أصدقائي ولكن .لخطایاك مغفرة ھو ل تسعى سوف
. الجذر مع التعامل یرید الفاكھة؛ مع فقط لیس یتعامل أن دیری لكنھ لخطایاك، لك یغفر أن یرید یسوع نعم، .القلب متمرد أنانیة،

 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الحب قانون یحكمھا التي }36:26 حزقیال... { جدیدا قلبا یعطیك أن یرید }آمین{
 
 

 .ال - منھ؟ حاجتك تعترف ال كنت إذا ذلك، عن تسأل وسوف...  ال - ذلك؟ عن تسأل لن كنت إذا لك، ذلك یعطي ھل ولكن
  أجل من دراسة تعلمون، كما...  مجرد لیست ھذه لذلك، .النقطة ھذه إلى وسنعود فعال، نعم - بالحاجة؟ االعتراف المھم من وھل

  فھم .الشخصي بخالصنا یتعلق وھذا .الخالص ھو ھذا األعزاء، أصدقائي. ذلك في للتفكیر لالھتمام المثیرة األشیاء بعض إعطائك
 في ... حل الخطیئة ال قبول وبفرح ونقدر، لطلب، مستعدین نكون أن أردنا إذا ضروري أمر مشكلة الخطیئة یتعلق فیما الحقیقة
 العثور تم .یضعھ اإللھام كیفیة إلى االستماع .والشر الخیر من المعرفة شجرة أكل من البشري، للجنس الرھیبة العواقب أوه، .مجملھ
 أیضا اآلن كتب وقد جیدة، معرفة هللا، طابع فقط واحدة مرة كتبت عندما" :25 لصفحةا التعلیم، .25 صفحة التعلیم، في ھذا، على
 جیدة معرفة الوحید؟ المعرفة رجل ھو ما والشر، الخیر معرفة شجرة أكل قبل …لإلعجاب مثیر ". الشر معرفة الشیطان، طابع

 اكتسبھا؟ التي المعرفة ھي ما والشر، الخیر معرفة رةشج من اإلنسان أكل بعد ولكن .هللا من... }هللا{ من؟ شخصیة ھو الذي ،...
 هللا شخصیة من آثار كال، .الشر ومعرفة جیدة معرفة كال، لدیھ اآلن، .الشیطان} ... الشیطان{ من؟ شخصیة ھو الذي الشر، معرفة
 .حیاتھ في عامل اآلن ھو الشیطان، وطبیعة

 
 

 انھا .األعزاء أصدقائي یا الشر، معرفة انھا یھیمن؟ الذي مھ؟یحك الذي الغالب؟ ھو الذي سقوط، بعد ھذین، من ولكن
 المعرفة من جزء ھو الذي المثال، سبیل ضمیرعلى لدیھ - سقوط بعد - یزال ال الرجل من الرغم على .الشر معرفة ال...ما؟ معرفة
 آثار لدیھ یزال ال أنھ من الرغم وعلىھ من أفضل ویكون بھ، القیام في الرغبة لھ یسبب وھذا خطأ، یفعل عندما یزعجھ أن الجیدة،
. شیئ ال... ماذا؟ تفعل أن یمكنك لي، دون .ال ھو؟ ھل الساقطة، حالتھ في نفسھ؟ في أفضل فعل على القدرة لدیھ ھل هللا، شخصیة

 نص مع - الحب قانون - هللا شخصیة من نسخة استبدال من تمكن دما جدان غامرة بسعادة الشیطان كان …شیئ ال }5: 15 یوحنا{
 عن ھذا مشاھدة ولكن. سعیدا كان .اإلنسان طبیعة في المبدأ، تحفیز المھیمنة، تكون أن على والحصول - األنانیة قانون - شخصیتھ
 .البشریة الطبیعة من وإزالتھا هللا، صورة من البقایا على سیحصل أنھ مصمما، كان .الفذ ھذا إنجاز مجرد مع راضیا یكن لم .كثب
 السباق في بذلك القیام من تمكن أجیال، 10 وفي الحین؛ ذلك منذ ذلك یفعل أعمالھ جدول وكان تماما، المجد طمس لىع عازما كان
 .الغرفة ھذه في واحد كل آمل، ،... باستثناء ... الحین ذلك منذ فیھا یعمل وكان...  ثمانیة، باستثناء بأكملھ

 
 

 قلب من هللا قانون آثار محو طریق عن اإلنسان؟ في هللا، صورة ایابق بوسیلي تشویھ كان انھ كیف ذلك؟ یفعل كان وكیف
 یفعل وكیف .اإلنسان قلب من هللا قانون آثار محو طریق عن اإلنسان؟ في هللا، صورة آثار تشویھ ھو كیف سمعتني؟ ھل. اإلنسان
 ولكن .والنساء الرجال قلوب في واحدة مرة هللا قانون كتب لقد" : 229 الصفحة ،9 المجلد المخطوطة، نسخة .استمع ذلك؟
 كیف ". القانون انطباعات بعیدا تدریجیا ارتدى الخطیئة بھا أدلى التي االنطباعات .الكتابة أن تقریبا إفسد و العزیزة خطیئة
 كل و .خطیئة} ... خطیئة{ ماذا؟ إلى عمدا اختیار على الحصول خالل من ضمیرنا؟ من هللا قانون من البقایا حتى لمحو لنا یحصل
 النھایة، حتى … إسكاتھ یتم. محروق یحصل فإنھ یحدث؟ ماذا ھیا، یحدث؟ ما یحدث؟ ما لضمیرنا، انتھاك في بھ نقوم الذي الوقت
 ھذه للتو؟ شرحتھ ما تفھم ھل }12:31 ماتیو. {تفسیرھا یمكن ال الخطیئة ھو أصدقائي، وأن ذلك، من أكثر سماعھا یمكننا ال ماذا؟
 التعاون عدم یرجى .بھ القیام یحاول ما ھذا .الغرفة ھذه في منا واحد لكل ھدفھ ھو وھذا5T 634.1} {لمبررة،ا غیر الخطیئة ھي
 دفع الذي … المسیح أجل من خاصة ولكن إلیكم، أتوسل أجلكم، ن !العملیة ھذه في معھ تتعاون ال فضلك من .العملیة ھذه في معھ
 .فضلك من ذلك، یفعل دعھ .صورتھ ،لك في استعادة على قادرة لتكون النھائي ثمن
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 ضد معركة في العھد تابوت أخذوا قد العصیان في إیلي أبناء .4:21 صموئیل 1 في وجدت .المألوفة القصة ھذه مع وأغلق
 يف فعلت قد هللا تابوت ما حول القصص سمعوا لقد .الجید الحظ سحر مثل من نوع النصر، لھم یحقق أن یأملون كانوا .الفلسطینیین
 في یكن لم .تابوت في فقط القانون كان .واحدة كبیرة مشكلة ھناك كانت ولكن .أخرى مرة ذلك یفعل أن یأملون كانوا و الماضي،
 كما .المعركة فقدوا حدث؟ ماذا الیوم؟ ذلك في المعركة ساحة في حدث وما .لھم وبالنسبة معھم، محاربة یمكن ال هللا وھكذا قلوبھم،
 ألطفال مدمرة كانت كیف نقدر أن یمكن ال وأنا أنت األعزاء، وأصدقائي السفینة، فقدوا فقدوه؟ ما كل ھل ولكن .حیاتھم فقدوا

 قد هللا أن وحقیقة مع في، مرتبطة كانت كلھا، الذاتیة وقیمتھم كلھا، الشخصیة ھویتھم كیف نفھم ال ألننا ا؟ لماذا. یمكننا ال .إسرائیل
 ألخبار كانت. المعركة في بعیدا القانون اتخذت قد عدو أسوأ وھنا، الجمیع، على متفوقة تقدیرھم، في جعلھم، ما ھذا .قانونھ لھم عھد

 .الرھیبة
 
 

. ویموت یسقط انھ...   یحدث؟ ماذا ذلك، إیلي یسمع وعندما ویأتي، و .إیلي إلى األخبار لكسر أخرى مرة رسول ورسول
 واحدة حول للغایة سیئة دائما شعرت لدي .القتلى الصبیین زوجات یبلغ أن علیھ كان .بعد تنتھ لم الرسول مھمة لكن .جدا ساحقة انھا
 أكثر لحظة الرسول ینتظر ھل .ابنھ األوالد من واحد ایلي، حفید جلبت العمل؛ في تحدث ألنھا الخصوص، وجھ على الزوجات من

 قبل ولكن .الوالدة أثناء توفي أنھا جدا ساحقة انھا .اضالمخ في الفقیرة المرأة لھذه األخبار ویكسر خیمة في انفجر انھ ال، مالءمة؟
 كثیر في العبرانیین. نموذجیة العبریة األزیاء في … والدة ظروف بعد االبن تسمي وھي ھي؟ تفعلھ الذي ما تفعل؟ ماذا تموت، أن
 المجد غادر لقد" قائال شابود،إ الطفل سمیت ثم" : 4:21 صموئیل 1 في التقطھ أعطتھ؟ الذي االسم ھو ما .ھذا فعل األحیان من
 شيء مالحظة یرجى آلن، ."حرف" المجد؟ یعني ماذا." مجد" الجملة؟ تلك في سمعت التي الرئیسیة الكلمة ھي ما !"إسرائیل من
 العبریة الكلمة ھي ما تعرف ھل }33:18 خروج. "{ مجدك أرني ثي، أصلِّي أنا" سیناء، جبل على موسى قال عندما .للغایة مھم
 اللغة في النفي ببساطة ھو" إي" ؟"إشابود" في ذلك تسمع ھل ".تشابود" انھا...  ما؟ ھذا". تشابود" انھا ؟"المجد" ترجم اھذ

 الطفل سمتھا بعد الفور على لنا، یقال السبب لھذا .الصبي ھذا سمى ما ھو ،"مجد ال" ".شيء ال" أو" ال" تعني" إي" .العبریة
 ". وزوجھا زوجھا وبسبب علیھ، القبض تم قد هللا تابوت ألن"...  لماذا؟ !"إسرائیل عن المجد ادرغ لقد" ماذا؟   قائال إشابود،
 .القتلى من كال

 
 

 المجد إعطاء یتم ل أھمیة األكثر السبب فقط المرة ھذه ولكن .تكرار لدینا التالیة اآلیة في الحظ، فضلك من ولكن
 األعزاء، أصدقائي یا تكرار، لدینا ". علیھ القبض تم قد هللا تابوت إسرائیل، من دالمج غادر لقد" وقالت"...  ھذا؟ ما. المغادرین
 غادر لماذا الكائن؟ درس ترى ھل ھنا؟ العمیقة الروحیة الحقیقة ترى ھل .مھم انھا... ماذا؟ النھا، انھا شیئا، الكتاب كرر وكلما
 الحال، وبطبیعة .مجده وھو حرف، … من نسخة وھو هللا، قانون وت؟تاب في كان ماذا ولكن .علیھا القبض تم قد السفینة ألن المجد؟
 .المجد غادر. نتیجة إشبود كان الحقد، مقدس من هللا قانون اتخاذ في العدو نجح عندما

 
 

 ھذا في الحقد من المقدس من هللا قانون روحنا عدو أخذ عندما كان لذلك التحدید وجھ على أختي شقیق، بي الخاص و
 قد البشري، الجنس نحن، سنة 6000 المجد غادر .حدث" إشابود" حدث؟ ماذا .األنانیة قانون ال... بماذا؟ واستبدالھ د،معب الھیكل
 أن علیك السبب لھذا .متابعة السار والخبر. السیئة األخبار ھي ھذه .الشیطاني الطابع التشابھ في التدھور، إلى التدھور من تراجعت
 یقول؟ وماذا الجدید، العھد الوعد انھا الوعد؟ ھذا ھو وما وعد، في وجدت السار الخبر جوھر عزاء،األ أصدقائي .الغد لیلة تعود

 إلى استعاد أخرى، مرة یمكن القانون، حیث خطة، هللا وضع وقد }31:33 جیرمیا". {أذھانھم وفي قلوبھم في قانوني سأكتب"
 إلى المجد من تتغیر أن یمكن ونحن }آمین. {البشریة الطبیعة تحكم التي الروح، والمبدأ الحاكمة، السلطة وتصبح الحقد، من المقدسة
 یرجى }آمین. {المنقذ الدم مصیر اآلن ولكن الخطیئة، أوردیند، إلھنا الوفاء یمكننا أخرى، مرة .الخالص خطة خالل من المجد
 الختام؟ صالة نقف ھل .معا الخطة ھذه ندرس ودعونا العودة،

 
 

 بفارغ وتقبل ذلك، من أكثر نقدر أن لنا أعدت انھا .السیئة األخبار فھم على لمساعدتنا  كثیرا كركمأش السماء، في األب
 من - سقوط من الرغم على - تتغیر أن یمكن لكیف دراستنا في نواصل ونحن غد، لیلة أخرى مرة بنا وأعید .الجیدة األخبار الصبر
 . هللا فیكم هللا بارك .آمین. یسوع اسم في تناصال ھي ھذه .المجد إلى المجد من الخالص، خطة خالل


