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 المجد إلى المجد من
 

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

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

 على جزیال شكرا .المساء ھذا أخرى مرة أراك أن جدا جید .أصدقائي الخیر مساء المجد على للحصول
 إلى المجد من" بعنوان لدینا سلسلة .معك دراستنا لمواصلة تتطلع كنت لقد .یتجلى حضوركم أن هللا، كلمة دراسة إلى التزامكم
 ھذا؟ ما و .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم معا ندرس نحن .المسیحیة الشخصیة تنمیة مبادئ حول ندوة "المجد،

 وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیات بناء" :بك الخاصة النشرة في األول المرجع انھا ،225 الصفحة التعلیم، ."الشخصیة بناء"
 ھو لماذا . "اآلن الحال ھو كما جدا مھمة الدؤوبة دراستھا كانت - قبل من یحدث لم  - مثیل لھ یسبق ولم البشر؛ إلى یعھد مضى
 الملك ألن اآلن؟ جدا مھم ھو لماذا .ثانیة فرصة سأعطیك .مستعدا تكن لم أوه، .قریبا الملك ألن لھذا؟ مستعد انت ھل اآلن؟ جدا مھم
 . ذلك وأعتقد ه،أو .أصدقائي یا أنھ، وأعتقد. الواقع في نعم، }آمین. {قریبا

 
 النبوءة تحقیق ولكن … في الدخول أقاوم سوف جدا، كبیر حدث ھو الیوم الواقع، في .یحدث األشیاء من الكثیر ھناك

 من الكثیر لدینا ولكن .ذلك معرفة یرجى. ذلك معرفة یرجى  .األعزاء أصدقائي یا النھایة، خط في حق على نحن .الیوم یحدث
 }7: 14 رؤیا. {للتحضیر الخاصة حیاتنا ولدینا ،}6: 14 رؤیا{ والناس واللسان، كیندرد، أمة، كل إلى اذالتخ إنجیل لدینا .العمل
 ا؟ لماذا .المسیح تشبھ شخصیة تطور ھذا؟ ما و... كذلك؟ ألیس الشيء، نفس على یعتمد المھمتین، ھاتین إنجاز في النجاح ولكن
 .المسیح مثل شخصیة لدینا كان إذا إال للمملكة، المواطنین تناسب وال للملك، فعالین شھودا نكون أن نستطیع ال وألننا

 
 فعلھ، وما البشریة، الطبیعة على اإلنسان لسقوط الرھیبة والنتیجة جدا؛ القاتمة األخبار بعض واجھنا الماضیة، اللیلة

 نعم شكلتھ، لقد لمجدتي، خلقتھ الذي" خالقنا؟ الن یقول ماذا .7: 43 اشعیاء هللا؟ مصیره كان ماذا .هللا مصیره للوفاء تماما لتعطیلھ
 1. {نموت غدا مرحا ویكون والشراب، الطعام لتناول الصدفة طریق عن فقط ھنا والفرصة، الوقت نتاج لست أنت ". جعلتھ لقد

 للكشف ومقدسة عالیة غایة أجل من جعلنا الذي هللا، الشخصي الخالق من الشخصیة الیدوي العمل نحن !ال أوه، }15:32 كورنثوس
 الكتاب مصطلح ل، .شخصیتھ عن للكشف سیما وال علیھ؛ ھو بما یتعلق فیما للكون وجمیلة حقیقیة أشیاء أقول أن مجده، عن

 المقدس الكتاب یخبرنا عندما لذلك، "مجد"... ھو؟ ما للطابع المقدس الكتاب مصطلح للتو، إلینا انضموا  الذین منكم ألولئك المقدس،
 الكون إلى التفكیر على كنا حدود بال المجید الطابع ھذا .شخصیتھ عن للكشف لنا خلق انھ لنا تقول انھا لمجده، لنا خلق هللا أن

 التكوین سفر{ صورتھ، في إنشاؤھا تم قد ألننا .علیھ كان بما یتعلق فیما جمیلة واستنتاجات بدقة تستخلصھا قد التي المطلق،
 كل األلیاف، كل العصب، كل على كتب مصیرنا؟ تحقیق من لتمكیننا أیضا هللا فعل وماذا .نناكائ من بعد كل في لشبھھ وفقا }1:26
 )}4. (بار 1901 ،12 نوف ر،. {قانونھ... } لو{ ماذا؟ كائننا من كلیة

 
. الحب نمكا األنانیة أخذت الخریف، في أنھ ھو السیطرة، إلى یأتي أن علینا كان أنھ الماضیة، اللیلة السیئة األخبار ولكن

 األلیاف، كل العصب، كل ،}3: 3 كورینثیانز 2{ اإلنسان قلب من الجسد جداول  على كتب الذي هللا قانون ھو الحب }17.1 سك{
 لحم جداول على كتب والمحفز المھیمن المبدأ وأصبح .الحب مكان الشیطان، قانون - األنانیة سقط، عندما ولكن. كائنھ من كلیة كل
 كل منحرفة تم كلھا، طبیعتھ في السبب ھو ھذا .كائنھ من كلیة كل األلیاف، كل العصب، كل على الواقع يف .اإلنسان قلب من

 .صالحیاتھ
 

 تمارس الخریف، بعد الحب، مكان تأخذ األنانیة بسبب ولكن .وتمجیده هللا إلرضاء حصرا یمارسون كانوا الخریف، قبل
 وبسبب .الفساد تسمى انھا - سقوط بسبب البشریة الطبیعة في األخالقي لخناقا جذري، خطیر، .الذات وتمجید إلرضاء حصریا اآلن
 عن للكشف تماما عاجز رجل الحب، مكان األنانیة أخذت عندما كائنھ، صمیم في األساسي التغییر ھذا بسبب األخالقي، الخلل ھذا

  .هللا شخصیة
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 القانون نفس الروح، نفس المبدأ، نفس یحكمھ ألنھ. الشیطان ...شخصیتھ؟ عن للكشف نفسھ مكثف انھ وقال الواقع، في

 .األعزاء أصدقائي یا الطابع، شیطانیة وشخصیة ھو بطبیعتھا، تتطور أن یمكن الرجل ھذا وكل .األنانیة - الشیطان قلب یحكم الذي
 ریق  عن یكون أن یمكن التي الطریقة نقدر أن قبل طبیعتھا، طریقة نفھم أن علینا ولكن }آمین{ تقول؟ ماذا ".بالنعمة هللا أشید" أقول
 ھو السار والخبر تذكر، .تقدیر أكثر كل یكون أن السار الخبر فإن لذلك، السیئة، األخبار مع التعامل علینا كان السبب لھذا .النعمة
 .سیئة...  ھو السیئة األخبار مثل جیدة فقط
 

 في .الطابع في مثل المسیح لتصبح ذاھبون كنا إذا ف،الخری في حدث ما وعكس - أساسي جذري تغییر لدینا یكون أن یجب
 یمكن أخرى، ومرة }آمین{ آمین؟ .األنانیة مكان تأخذ أن یمكن الحب �، الحمد...  بالنعمة ولكن الحب، مكان األنانیة أخذ الخریف،

 .ممكنا التغییر ذاھ لجعل الخالص خطة ووضعت .هللا قلب یحكم الذي الحب مبدأ والقانون، الروح، علینا تھیمن أن
 

 كان إذا للغایة سیئة شعرت قد كنت ألنني بالعودة، جدا سعید أنا .الجیدة األخبار على للحصول طریقنا في ونحن اللیلة، ھذه
 سیتم القادمة، المقبلة الدراسات .السار الخبر عن أتحدث أن لي اسمحوا وال السیئة، األخبار عن أتحدث أن لي واسمحوا فقط، لدیك
 القناة في عقولنا وتركیز بنا، لحاق سریعة مراجعة مجرد ھذا. الرجل سقوط في خطأ من حدث ما لعكس هللا، فعلھ ما مع املالتع
 .نسعى كنا التي

 
 عنھ؟ نتوقف أن یجب الذي ما األعزاء؟ أصدقائي یا للقیام، نتوقف أن یجب ماذا الجدیدة، المواد في قدما المضي قبل ولكن

 ال فضلك من }14-13: 2 كورینثیانز 1. {روحیا تمییزھا...  فقط ھي الروحیة األشیاء ا؟ لماذا .قلوبنا في هللا روح شخصیا دعوة
 قدرة وتعطیك لیأتي، القدس الروح ودعوة قلبك، فتح أوال، دون هللا كلمة فتح كما ثم، االفتراض حتى مضى وقت أي من یكون
 .الحقیقة لمعرفة خارقة

 
 مع لتبنیھا الفكر، مع لفھمھ یعني وھذا .یشجعني ما شخص الثالث؟ الخطوات تلك تذكر حقا؟ قةالحقی تعرف أن یعني ماذا
 تقدیس لتحریرھا، تعرضھا حد إلى الحقیقة نعرف أن یمكن ذلك، نفعل ونحن فقط .باإلرادة إلیھا تقدم أن ذلك من واألھم  العواطف،
 تجربة ترید كذلك؟ ألیس اللیلة، الفكریة ممارسة مجرد من أكثر ترید }ینآم{ كذلك؟ ألیس جمیعا، تریده ما وھذا .حیاتنا في السلطة
 یمكن }آمین{ كذلك؟ ألیس كلمتھ، یدرس الوقت بعض لقضاء یسوع مثل أكثر تكون أن ترید }آمین{ كذلك؟ ألیس المتغیرة، الحیاة
 .القدس الروح وبركة السلطة قبل من األعزاء، أصدقائي یا یكون، أن
 

 من كلھ االقتصاد ترى. یطلب... ماذا؟ نحن، إذا إال یستطیع ال لنا، یعطیھ أن یرید ما بقدر ولكن .لنا إعطائھا إلى یتوق هللا
 كل المسیح یسوع كسب لقد …� الحمد. ذلك كسب یمكننا ال }7: 7 متى." {تعطى أن ویجب اسأل" بسیط، مبدأ على یعمل السماء
. ھناك إلى یذھب ال ألنھ شخص، أي على یجبر لن انھ وقال ولكن، .مجانیة كھدیة لنا، إلعطائھا استعداد على و لنا، بالنسبة  شيء
 تعال" ویقول فتحھ، قلبنا، باب إلى نذھب أن یجب أننا في السبب ھو ھذا .البشري للوكیل الحرة اإلرادة ینتھك ال انھ .ذلك یفعل ال انھ
 لي وتمكین والعطش، الجوع أن یكون أن من تمكنني ك،روح شخص في .معي سوب و تعال … ضیف السماوي في، یأتي... 

 . "تعال .الروحي كوني في وعززت تغذیت قد أكون أن الحیاة، من الخبز واستیعاب ھضم على قادرة لتكون
 

 وأنا اللیلة، ھذه خاصة كفاءة إلى بحاجة أنا أخیك؟ تذكر فضلك، من ھل لنفسك، تصلي وأنت ... بذلك؟ للقیام ستدعوه، ھل
 .ركبتیھ على لحظات بضع قضاء دعونا .الدراسة ھذه في قدما يالمض

 
 - شفیع من الجدارة على تقوم التي الثقة .وجودكم في الثقة مع...  جئت البر، الرب المسیح، یسوع باسم السماء، في أبي

 المقدس روحك وصب لنا، كریمة تكونوا أن منكم أطلب جئت .أصلي فیھ، مخبأة لي انظر .قتل الذي الخروف ھو جدیر .بلدي لیس
 نستطیع ال لكننا .مضى وقت أي من أكثر حیاتنا، في المحررة المقدسة لقوتھا تعرضھا درجة إلى الحقیقة فھم إلى نأتي أن نرید .علینا
 بسبب، بحث، التعریف، ال داخل، إلى أفضل، - مستحق غیر امتیاز ولدي خصوصا، وأنا األب، .الحقیقة بروح أباركتنا إذا إال

 من الخلق، من لكم أنا .والروح والعقل والجسد لي حیازة أخذ یرجى .القدس الروح إلى بحاجة خصوصا، أنا أمر، الملكیة،  صیغة
 قد لي، خالل من القول على قادرا كنت مھما .الحقیقة نعمة من كقناة لي الستخدام اختیار یرجى .اختیاري وحسب الخالص، خالل
 جعلنا، .الحیاة یحول قد أنھ ھنا، واحد كل من...  اإلرادة خالل من إلى، وتقدم المودة، تعتنقھا قد الفكر، قبل من فقط استیعابھا یتم ال
 .آمین. باسمھ نسألھا. الحقیقة ھو من مثلھ، بكثیر ذلك من أكثر الروح، روح من
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 بیان ھناك .لدیك المالحظات دفتر في التالیة الدفعة تلقیت قد تكون أن آمل و المطبوعة، النسخة في 13 صفحة في نحن
  - "النبي" ل الطراز قدیم اسم وھو ،"الغزالن" .ھذا یومنا من سیر من رائعة نظرة ھو ھذا ولكن عادة، أضمھ مما قلیال أطول
 لما الوصف ھذا إلى استمع .الخاصة الروحیة البصر أعطیت، قد ألنھا - یمكن ال معظمنا التي األشیاء نرى أن یمكن الذي واحد
 .البشریة الطبیعة على الخطیئة عواقب أیضا وتلخص للنظر، الفتة انھا. اإلنسان أخطأ عندما السماء في ثحد
 

 إلى العائد خالل من .بالحزن ملیئة السماء كل كانت اإلنسان، أخطأ عندما" :1893 فبرایر 13 تایمز، عالمات في وجدت
 عن خبیرا اإلنسان أصبح ھل طریقة، وبأي ھذا أقول أن یجب. وقفة ". الشیطانیة الطبیعة صانع هللا، عدو اإلنسان أصبح إغراء،
  .اإلنسان طبیعة دفعت التي الروح أصبحت الشیطان، طبیعة تحفز التي نفسھا الروح الحب، مكان األنانیة أخذت الشیطانیة؟ الطبیعة
 كانت .ومشوھة مشوھة كانت إنشاؤه تم الذي هللا صورة" البیان إلى العودة .الشیطانیة الطبیعة في مشاركا الرجل أصبح لذلك

 یخضع ال فإنھ هللا، ضد العداء ھو الجسد وقلب الجسد، الخطیئة أصبح رجل خالل من ألنھ .هللا طابع مع الوئام من الرجل شخصیة
 یخضع ألنھ هللا؟ نلقوانی یخضع أن یمكن ال الجسد القلب أن ھو لماذا .وقفة }7: 8 رومانز. "{یكون أن حقا یمكن ال هللا، لقانون
 للھروب وسیلة أي ھناك أن یبدو المالئكة إلى في القراءة". ذلك قبل من مستھجنة انھا األنانیة؛ قانون الشیطان، قانون ... للقانون؟
 من .المطاوع الخراب الخطیئة وكان حداد ھناك كان السماویة المحاكم أنحاء جمیع وفي الثناء، من أغانیھم عن توقفوا. للمعتدي
 تشانجلیس ھو اإللھي القانون أن وبما .البشري الجنس قبل كان الدمار ولكن قانونھ، مطالب إلى ینزع ال هللا، طبیعة مع االنسجام

 طبیعتھ عفوا، یكون قد تجاوزه خاللھا من ما طریقة استنباط یمكن إذا إال للرجل أمل ھناك یكون أن یمكن ال هللا، شخصیة  كما
 الصغیرة الجملة تلك على � الحمد }آمین{. "الخطة ھذه مثل تصور قد اإللھي الحب .هللا صورة یعكسل روحھ واستعاد تجدد،
 بال مكلفا وكان الماضي، األبد من هللا وعقل قلب في وضعت وقد !الخطة ھذه لمثل � الحمد }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل !األخیرة
 .أصدقائي یا الخطة، ھذه مثل ھناك ولكن حدود،

 
 التعلیم، .ملحوظ بشكل الخالص خطة من الكامل الغرض یلخص .التالي البیان ھذا إلى استمع منھ؟ الغرض وھ ما
 منح. وقفة ". االختبار حیاة على الموافقة وتمت وضعت، قد الخالص وخطة النھائیة، والرحمة الحب من" :16 و 15 الصفحة
 في، وشملت، فھم، جمیعا ألننا جمیعا لنا بالنسبة فعل آلدم، هللا فعلھ ما وكل .بشریة - آدم؟ ھو من تذكر، ولكن .آدم إلى...  لمن؟
 االختبار؟ من المرة ھذه ... … على القراءة جار الخطة؟ ھذه من الغرض ھو ما .الماضیة اللیلة الدراسة أن تذكر .ومعھ

 الغرض أن والروح، والعقل الجسم تنمیة لتعزیز إنشاؤه، تم الذي الكمال إلى العادتھ لھ، صانع صورة اإلنسان في الستعادة"
 ". الخالص عمل ھو ھذا كان - تتحقق أن یمكن خلقھ في اإللھي

 
 صانع صورة لھ الستعادة إنشاؤه، تم الذي الكمال إلى الرجل العادة انھا أصدقائي؟ یا الخالص، لخطة الكامل الھدف ھو ما

 .هللا شبھ في خلقنا نحن كائننا، من بعد كل في ترى، .والروح والعقل الجسم تنمیة لتعزیز كان السبب لھذا كلھ، كائنھ فھم الذي لھ،
 هللا شبیھ الستعادة وضعت الخالص خطة ولكن .كائننا من بعد كل في هللا شبیھ جیدا طمس و الخطیئة خطیئة .صورتھ تحمل نحن
 !الخطة ھذه لمثل � الحمد .كائننا من بعد كل في
 

 لدینا .14-13: 2 تسالونیكي 2 في سجلت انھا .الخالص خطة من بإیجاز بذلك الغرض بولس الرسول یقول كیف الحظ
 إتبع؛. الخطة تلك من الغرض ھو أؤكد أن حقا أرید الذي الشيء ولكن .كلھا الخالص خطة جدا بإیجاز یغلف فإنھ .ھنا رائع ممر
 لخطة سریع ملخص یأتي ھنا ... " ألن الرب، قبل من بالحبی إخوة لك، بالنسبة دائما � الشكر نقدم أن علینا ولكن" ،13 اآلیة

 ". إنجیلنا بھ دعاك الذي بالحقیقة، واإلیمان بالروح التقدیس خالل من للخالص اختارك البدایة من هللا ألن ..." كلھا الخالص
 فئة ".المسیح سوعی ربنا مجد على للحصول" ھذا؟ ما. الغرض یأتي ھنا االستماع ولكن الخالص، كلھا للخطة ملحوظ ملخص
  إلى تحتاج المجد سمعت وكلما ،"المجد -" }مجد{ ھناك؟ للتو سمعت التي الكلمة ھي ما. بك الخاص المفتاح استخدم موافق،
 للحصول انھا الخالص؟ لخطة الكامل الھدف ھو ما بولس، للرسول وفقا منكم، أطلب لذلك،." حرف -" }حرف{ ماذا؟ في لتفكیر
 حقا ھو الحرف بناء كیف األعزاء، أصدقاء ترى ھل ھذا، ضوء في .المسیح یسوع ومخلصنا، ربنا شخصیة ... ماذا؟ أخرى، مرة
 البشر؟ إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم
 

 من واحد حرف مرحلة من تنمو المجد، إلى المجد من تغییرھا یجري الخالص خطة من الكامل الھدف انھا الواقع، في
 یعنیھ ما واألساسیة، والقلب الجوھر إنھ كذلك؟ ألیس للمسیحي، اختیاري شیئا لیس - یعني للمجد مجد ما ووھ  - أخرى، إلى التنمیة
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 یسوع ربنا مجد على الحصول ھو الخالص، خطة من كلھ والغرض .ذلك معرفة یرجى ذلك، معرفة یرجى .مسیحیا یكون ن أ
 ملء في" المقدس، الكتاب كلمات في المناسب؛ الوقت في ،الماضي األبد في هللا قلب في وضعت الخطة، ھذه اآلن .المسیح
 خطة تنفیذ تم .ل الھامش ھو ھذا ھذا؛ مالحظة یرجى .شقین ذات مھمة على هللا ابن إرسال خالل من }4: 4 غالطیة{  ،"الوقت

 ین؟شق ذات المھمة تلك ھي ما .شقین ذات بعثة ماذا؟ على هللا، ابن إرسال طریق عن الوقت ملء في الخالص
 

 .لإلنسان هللا مجد عن الكشف إلى أرسل واحد رقم
 

 .اإلنسان في هللا مجد استعادة إلى أرسل الثاني رقم
 

 خطة یتفھم فإنھ الواقع، في .اآلب قبل من المسیح ما كل یفھم، بل ذلك، یلخص أن على وأصر ذلك؟ على حصلت ھل
   في هللا مجد استعادة ... وماذا؟ لإلنسان، هللا مجد عن للكشف البنا أرسل وقد أخرى؟ مرة شقین ذات المھمة ھي ما .كلھا الخالص
 ھو ھذا ولكن. االطالق على نعم، حسنا ".خطایانا أجل من للموت أرسل االبن أن فكرت حسنا" یقولون، قد بعضكم اآلن، .اإلنسان
  ماذا؟ ،"اإللھ الرب الرب،" .اسمھ أعلن ندماع أنھ وأعلن شخصیتھ، ھو هللا مجد ترى، آمین؟. لإلنسان هللا مجد من الوحي من جزء

 حال بأي والخطیئة، والتجاوز األثم، وغفران لآلالف، الرحمة حفظ والحقیقة، الخیر في وتكثر طویلة ومعاناة وكرم، رحیم ..."
 ولكن هللا، ةرحم فقط لیس یكشف الصلیب على المسیح ترى، }7-6: 34 خروج... "{ اإلثم زیارة المذنبین، إزالة األحوال من
 واحد إلى بالذنب اعترافھم خالل من أساس؟ أي على ماذا؟ .المذنب یغفر انھ وقال مذنب، فقط یلغي ال هللا .هللا عدالة...  ماذا؟

 المسیح، فعلھ ما كل لذلك، }آمین{ آمین؟. بره بسبب نعیش أن یمكننا واآلن خطایانا، بسبب مات قد وألنھ .الصلیب  على غیلتلیس
 . لنا هللا مجد من حيالو كان
 

 فھم فضلك، من }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .فینا هللا مجد یعید قد أنھ لنا، هللا مجد عن وكشف األعزاء، أصدقائي ولكن
 أن یمكن في فقط حسنا، ا؟ لماذا .الوحي على یعتمد كان الترمیم أن والواقع ممكنة؛ االستعادة إمكانیة جعل ھو الوحي، من الغرض
 شبھ إلى المجد إلى المجد من تغییرھا یتم وبالتالي، ذلك، نفعل أن یمكننا حتى لنا هللا مجد عن یكشف أن علیھ كان .تغیرت...  نكون
 المكان ھو ترمیم، الوحي، شقین، ذات الخطة .ترمیم ھناك یكون أن یمكن ال الوحي، ھناك یكن لم إذا ذلك؟ ترى ھل .ھا...  نحن ما
 یتم  لدینا ندوة بین التوازن ربما ثم ومن أوال، الوحي مرحلة إلى أنظر أن أرید .المرحلة ھذه في اھتمامنا تحویل إلى فیھ نحتاج الذي

  .ذاھبون نحن أین من ھناك سریع تنبأ مجرد لك أعطیت لقد حسنا؟. معھا نتعاون وكیف الترمیم مرحلة معھا التعامل
 

 الظالم من یلمع أن الضوء قاد الذي هللا ھو ألنھ"   كورنثوس  .6: 4 كورنثوس 2 السیاق، ھذا في الحظ .الرؤیا مرحلة
 الرئیسیة كلمتنا سمعت ھل. ذلك أحب أنا أوه، ". المسیح یسوع مواجھة في هللا مجد معرفة ضوء إلعطاء قلوبنا في أشرق الذي
 في نحن .بینیتد طیئةالخ حالة في ھو البشري الجنس مع األرض كوكب .ھنا الصورة على الحصول یرجى كذلك؟ ألیس ھناك،
 سنجدھا التي الوحیدة والطریقة وفقدنا، الممر؛ ھذا من دراستنا تتذكر أنت.  60إشعیاء في النبي إشعیاء قال كما الجسیم، الظالم
 ابنھ یرسل نھائیة؟ ال رحمة في هللا یفعل ماذا إذن، .طریقنا على تألق الضوء بعض یكون أن ھو أخرى، مرة هللا مع إنقاذ عالقة
 إلعطاء" الضوء؟ ھذا ھو ما...  ". قلوبنا في أشرق الذي الظالم من للتألق الضوء قاد الذي هللا ھو ألنھ" الضوء ھذا لیكون
 من المسیح اآلب أرسلھ ما ھو ھذا ".المسیح یسوع مواجھة في" أین؟ .هللا طابع - ھذا؟ ما ".هللا مجد۔ ۔ ۔ " ماذا؟ ،"المعرفة ضوء
 . الجمیلة شخصیتھ ضوء .شخصیتھ عن للكشف كان .البشري  الجنس أجل

 
 كلھا، حیاتھ .اإلنساني الوجھ في خصوصا اإلنساني الطابع ألن لالھتمام مثیر أمر ھذا اآلن، ".وجھھ في" ھنا تقول

 ھذا عن للكشف ابنھ هللا أرسل اآلن، .خاص بشكل كشفت الطابع أن كونتینانس، في شخصیتھ،ولكن عن الكشف كان الحال، بطبیعة
 ،فقط ھي الروحیة األشیاء ترى .المجد ھذا یرى أن الممكن من اإلنسان وجعل المجد، ذلك الستعادة روحھ االبن وأرسل المجد،
 .یسوع مواجھة في هللا، لشخصیة المجید الوحي من الضوء رؤیة على قادر غیر الطبیعي الرجل وكان .روحیا الممیزین ...  ماذا؟
 أن من تمكننا التي الروح ونفس .الضوء لرؤیة للطبیعة خارقة قدرة أن الروحي، التمییز ھذا یكون دق أننا روحھ، یسوع یرسل لذلك
 .المتحدة الوالیات في استعادة شبابھ في لنا تغییر ماذا؟ ذلك، نفعل

 
 كل اإلنسان في تتطور سوف الروح المسیح، لھ،" :341 صفحة العصور، في الرغبة. 341 صفحة أجیس، أوف دیزایر

 كلھ الرجل انظر ". والروح والروح الجسم في هللا لمجد حتى رجل بناء سیتم فإنھ .الطبیعة وكریمة الطابع إنوبل سوف كذل
 ال هللا ألن" على؛ القراءة }20-19: 6 كورنثوس 1. {أجسامنا... ماذا؟ منطقتنا، في حتى هللا لتمجید نحن أخرى؟ مرة شملت
 داش، ".المجد على للحصول" بنا اتصل لقد 7: 1 تیموثاوس 2. " سلیم وعقل لحب،وا السلطة من ولكن الخوف، روح یعطینا
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 أن لنا دعا قد " المسیح یسوع ربنا ... "" - ذلك المستوحاة التعلیق وأضاف إلھام،  - .ذلك أضیف أكن لم "- حرف -" ماذا؟
 االبن .المجد عن للكشف االبن اآلب أرسل ،اآلن ".8:29 والرومان 2:14 تسالونیكي 2" ھو ھذا ".ابنھ لصورة مطابقة" یكون
 .المجد الستعادة الروح یرسل

 
 واضاف :3:18 كورنثوس 2 الرئیسي، نصنا  تذكر؟. المجد یكون أن ھو برمتھا؟ العملیة ھذه في التعاوني دورنا ھو ما

 إلى المجد من الصورة نفس إلى اتحویلھ یجري ۔ ۔ ۔" ماذا؟... " ھل الرب، مجد المرآة في كما النقاب وجھ مع جمیعا لكننا"
 أن السبب، لھذا بالضبط ھو وھذا الوحي؛ نكن لم ما یحدث، أن یمكن ال ترمیم األعزاء، أصدقائي ". الرب روح كما تماما المجد،
 لھ، استعادة ىعل قادرة تكون وبالتالي، الوحي، إلى عقلھ توجیھ لھ الرجل، انتباه جذب قد أنھ لإلنسان مجده عن للكشف ابنھ أرسل هللا

 .ابنھ أرسل هللا أن في السبب ھو ھذا .المسیح یسوع في یسلك كان أنھ المجد
 

 الحصول أجل من المسیح، في هللا مجد من الوحي یكون أن الضروري من كان إذا .ھذا في معي أعتقد سؤال؛ لدي...  اآلن
 ألیس المجد؟ ھذا عن للكشف المسیح یأتي أن قبل المجد، إلى المجد من الناس استعاد كیف المتحدة، الوالیات في تجري استعادة على
 أن قبل المجد، إلى المجد من للتغییر ماسة حاجة في البشري الجنس كان عندما الزمن، من فترة ھناك یكن لم مشروعا؟ سؤاال ھذا
 سقوط من سنة 4000 بعد حق؟. ةسن 4000 كان الواقع في نعم، الزمن؟ من فترة ھناك یكن لم المجد؟ ھذا عن للكشف المسیح یأتي

 كیف؟ التجسد، قبل ذلك؟ قبل المجد إلى المجد من الناس تغیر كیف ھو سؤالي .لإلنسان هللا مجد عن للكشف المتجسد أصبح المسیح،
 ".وخدماتھ الحرم،" ذلك؟ سمعت ھل. مشروعا جوابا سمعت جید،

 
 كان": المقدس الكتاب یقول .وخدماتھ الحرم - أحدھم؟ كان اماذ مجده؟ لنا هللا كشف الذي طرق، سبع من دراستنا في تذكر

 نعم، }2: 63 مزمور{. یسكن هللا مجد ھو ذلك ألن المعبد إلى الذھاب یرید إنھ دیفید یقول }4: 10 عزرا". {هللا بمجد ممتلئا الحرم
 إلى المجد من بھ، یتصرفون ما تشابھ في التجسد قبل الرجال تغییر تم وخدماتھا، الحرم في كشفت كما هللا، شخصیة امتالك في

 .المجد
 

 وخدماتھ؟ الحرم تطویر قبل تغییرھا تم كیف وخدماتھ؟ الحرم إنشاء قبل الزمن من فترة ھناك یكن لم. لحظة انتظر ولكن
 اذا؟م. شخص أي تغییر یمكن التي الوحیدة الطریقة ھي ھذه .بالمجد یحظوا أن علیھم كان المجد؟ إلى المجد من تغیروا كیف

 فقط لیس - یكون أن یجب .الخطیئة بسبب ومشلمة، وتشویھ، مشوھة، ألنھا ال،  إلنقاذنا؟ الكافي الوحي ھذا ھل ولكن. جیدة الطبیعة،
  هللا، شخصیة من نسخة إن. حسنا وخدماتھا؟ الحرم إنشاء قبل الرجال تغیر فكیف .خارق الوحي - یكون أن یجب الطبیعي، الوحي
 الذي الجواب سمعت. جید جید .وخدماتھ الحرم من قصیر وقت قبل فقط حقیقة، بعد؛ كبیرا كان ھذا ولكن اء،سین في أعطیت التي
 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل. الحمل تضحیة ".األضاحي نظام خالل من" ذلك؟ سمعت ھل .عنھ أبحث كنت

 
  من واحدة انھا سأقول. لدي المفضلة النصوص من واحدة - المفضل النص إلى یأخذك أن أرید األعزاء، أصدقائي

 الجلد من ثیاب هللا الرب وزوجتھ آلدم أیضا" ،3:21 التكوین سفر. 3:21 التكوین سفر في وجدت  .لدي المفضلة النصوص
 ". لھم ولبس

 
 ھیا " شخص؟ ألي المفضل النص یكون أن یمكن كیف مشكلتھ؟ ھي ما المفضل؟ النص" أفكر، كنت فقط أرى أن أستطیع

  ألیس السطح، على یكمن ال جمالھا ولكن .للغایة جمیل نص ھو وھذا األعزاء، أصدقائي كذلك؟ ألیس ذلك، في تفكر كنت اآلن،
 تقول ما لقراءة فقط أیضا المحتوى یكون ال فضلك، من .من الرغم على المقدس الكتاب مع ھي التي الطریقة ھي ھذه ترى، كذلك؟
  أن لي ستسمح ھل .الكلمات تلك قبل من حقا یجري ما رؤیتھ، في لمساعدتك وحيالر الفكر عن هللا اسأل .السطحیة الكلمات
 لذلك؟ مستعد أنت ھل منھم؟ واحد أو … لدي المفضل النص ھو ھذا لماذا أشاطركم،

 
 من خارق الوحي هللا أعطى أخطأ، رجل الیوم نفس من الواقع، في البدایة، من ھو كیف األعزاء، أصدقائي ترى أن أریدك

 من المالبس هللا الرب جعل .بسرعة التحرك إلى طریقنا في ونحن بك، الخاصة األكمام نشمر جاھز؟ أنت ھل .شخصیتھ ،مجده
 كانوا .كذلك یكنوا لم حسنا،} ناكید{ ماذا؟ كانوا ألنھم حسنا، ا؟ لماذا. المالبس إلى بحاجة وكانوا .لھم ولبس وزوجتھ، آلدم الجلد
 عراة كانوا ألنھم التین؟ أوراق یلبسون كانوا لماذا .التین أوراق} ... لیفیس فیغ{ كان؟ ماذا .افیةك غیر المالبس مع ولكن یلبسون
 صورة في كانوا }249.2 لدي. {الضوء من ثوب بالضوء، ملبس خلقھا عاریا؟ هللا خلقھم ھل .على التین أوراق یضعوا أن قبل
 كانوا .بسرعة اتبع الضوء؟ ھذا مصدر ھو ما }2: 104 مزمور. {ضوءبال ملبس هللا أن التحدید، وجھ على الكتاب ویقول هللا،
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 التي الضوء، من ھالة في نفسھ تجلى هللا، روح من لالمتالء المتواضع والحضور ... معي؟ أنت ھل .هللا روح ملء مع متشابكین
 .الجسم معبد غلفت

 
 یمكن كیف .المتواجد هللا بحضور ملیئا كان ،األرض أھمل، سیناء، التعریف، ال عن، خیمة، متى حدث، لما جدا مشابھة

 مع فمن لذلك، ھذا؟ تتابع ھل .الخیمة تلك من انبثقت التي المجد شیكینا، مع مغلفة كانت ھناك؟ كان إنھ یقولوا أن إسرائیل ألطفال
 .خلقھا عندما أقل الخطیئة نكا ألنھ یمكن، كان بل فعل، - وجوده مع ملء تعتزم  - هللا، بنیھا التي اإلنسان خیمة اإلنسان، خیمة

 
 كان لكنھ .هللا جانب من خطر وھذا ... … قبل من ذلك إلى تطرقنا لقد كذلك؟ ألیس حرة، بإرادة البشریة هللا خلق اآلن،

 وھذا ذلك، في والتفكیر التوقف عند .مخلوقاتھ من فریویل الحب مع فقط راضیا یكون أن یمكن ألنھ الخطر، ھذا التخاذ استعداد على
  صباح كل لیقول برنامج أن یمكن التي الروبوت، لدیك كان إذا سعیدا سیكون كیف .كذلك راضون، وأنا، أنت أن الوحید الشيء ھو
  ھذا ألن لماذا؟ ال - ذلك؟ حیال بالرضا حقا تشعر ھل .مرات عشر "أحبك وأنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا" الناشئة، على

 وھذه .الحب سوف حر ھو لنا، حقا یرضي الذي الوحید الحب األعزاء، أصدقائي ترى .آخر شيء يأ تفعل أن یمكن ال الروبوت
 عندما ولكن .حرة إرادة یعطیھم أن علیھ وكان الحرة، الحب مع أحبھ على قادرین البشر یكون أن أجل من .هللا مع الطریقة ھي

 .اختیارھم سیحترم أنھ ضاأی لھم وأكد - ھنا جدا مھم شيء فھم یرجى - حرة، إرادة أعطاھم
 

 ". أیضا یجني فإنھ یذرع، رجل كان أیا": العدالة وتقول .العدالة ھي ما األساس ھو ھذا … األھمیة بالغ أمر ھذا اآلن،
 استمع،" هللا، قال لو ماذا ترى، .حرة إرادة لدینا حقا كنا إذا الضمان ھذا مثل لدینا أن أصدقائي، الضروري فمن }7: 6 غالطیة{
 سیكون وھذا. مجدیة غیر ھذا . "ذلك لدیك للسماح ذاھب أنني من متأكدا لست أنا ولكن ترید، ما اختیار یمكنك االختیار، قوة طیكأع

 ما تكریم سوف ألنني بعنایة، ذلك وممارسة فضلك، من الجد محمل على ونأخذ االستماع،" قال حرة، إرادة هللا أعطانا فلما .خداعا
 .حرة إرادة نملك أن حقا یمكننا التي الوحیدة الطریقة ھي وھذه ... ا؟ھذ تتابع ھل ". اخترت

 
 .كذلك الشخصیة تطویر على ومساعدتھ والئھ، الختبار شخصیتھ، الختبار اإلنسان أعطى هللا أن خیار ھناك كان اآلن،

 الیوم في" هللا فقال .الشجرة تلك من یأكل لم ".والشر الخیر معرفة شجرة" تسمى الحدیقة، وسط في واحدة شجرة كانت كان؟ ماذا
...  التفاصیل في الدخول أستطیع ال...  القصة تعرف أنت }2:17 التكوین سفر". {بالتأكید یموت"...  اذا؟ "أنت منھ، تخرج الذي
 ماذا؟ اختاروا. متابعة خالل من اآلن، ھیا ماذا؟ اختاروا لذلك، .الشجرة تلك من الطعام لتناول...  ماذا؟ اختاروا، لكنھم … أن أحب
 .الموت اختاروا ...

 
 اختیار ألن لماذا؟ ال ؟"ستموت منھ تأكل الذي الیوم في" هللا قال أن حقیقة حول تعسفي شيء أي ھناك كان بالمناسبة،

 من األعزاء، وأصدقائي .هللا سلطة لرفض هللا، سلطة ضد المتمردین اختیار كان - ھذا اتبع - الشجرة تلك من الطعام لتناول
 ھذا؟ تتابع ھل .سلطتنا ھو أنھ في السبب ھو ھذا. مؤلفنا ھو هللا ألن ا؟ لماذا. نفسھ هللا رفض دون … هللا سلطة رفض المستحیل
 !حیاة... لما؟ الوحید المصدر ھو وهللا .هللا رفض ھو هللا، سلطة لرفض لذلك، .علینا سلطة لدیھ أنھ في السبب ھو ھذا. لنا خلق. جعلنا
 }فعال نعم{ ھذا؟ تتابع ھل !الموت واحدة؟ تختار ماذا هللا، یرفض أن المرء یختار عندما لذلك،

 
 معي تحویل .3 الفصل التكوین، سفر في المقدس، الكتاب یسجل  الفاكھة؟ تلك من یأكلوا أن اختاروا عندما حدث ماذا اآلن،

 إلى بحاجة ولكننا لدي، المفضل النص إلى بسرعة یأتي أن أرید ألنني العالیة النقاط ھذه لمس مجرد إلى سنضطر .بسرعة ھناك
. لالھتمام جدا مثیرة ".وأكل معھا، لزوجھا أیضا وأعطت" ،6 اآلیة في األخیر السطر متى؟ "ثم،: "7: 3 التكوین .السیاق تحدید
 منھما، كل أعین فتح تم مث ..." حدث؟ ماذا آدم، أكل عندما .آدم أكل" حتى" ولیس - األھمیة بالغ أمر وھذا - آدم أكل عندما فقط

 ". عاریة" ... ماذا؟" أنھم یعرفون وكانوا
 

  یخرج الذي ما وھكذا، هللا، رفض اختاروا .إتبع. األقل على البدایة، في .اختیارھم هللا شرف وقد ھنا؟ حدث الذي ما اآلن،
 ویرون ینظرون وھم ... ھذا؟ تتابع ھل. اشیكین یختفي الضوء، رداء الخارجیة، المظاھر یختفي؟ ما ومعھا،...  هللا روح منھا؟
  .الیوم من بارد في انھا التالیة، اآلیة لنا یقول كما ألنھ ا؟ لماذا. الذعر وھم ... عاریا،...  ماذا؟ أنھم،

 
 السبب ھو ھذا .ذلك أساس على "الرب قال ھكذا" لدي لیس أن تعرف أن أریدك حسنا؟. ھنا الرأي...  شخصیة لدي اآلن،

 ونحن … لذلك أسباب عدة لدي .مباشرة الشمس غروب قبل الجمعة، مساء أنھ أعتقد .شخصي رأي انھا بصراحة، لك أقول أنني في
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 - خالقھم - والرب الجمعة، مساء أنھ وأعتقد }8: 3 التكوین سفر". {الیوم باردة في"... : التالیة اآلیة بسبب المساء في انھا نعلم
 .معھم بتالس في للترحیب قادم، - السبت رب
 

 بسرعة تحاول فإنھا لذلك، .ممثلة غیر وھي. الذعر وھم .البعض بعضھم إلى ینظرون وھم أنفسھم، إلى ینظرون لكنھم
 " ...  ماذا؟" أنفسھم، وجعلوا معا یترك تین وخیاطة ۔ ۔ ۔" تقول؟ ماذا ،7 اآلیة بقیة یعملون؟ ماذا .للعرض قابلة نفسھا لجعل

  األول، المثال لدینا ماذا ھنا؟ الصورة ترى ھل .للعرض قابلة أنفسھم وجعل الضوء، رداء الستبدال ائسةی یحاولون انھم ۔"التغطیات
 .الشاشة على البشریة ھو ھذا أن العلم یرجى وبالمناسبة، .األشغال بواسطة البر تماما، تراه؟ ھل. األعمال من البر العمل؟ ھذا في
 نتصرف كنا التي الطریقة ھي ھذه .الشاشة على لنا، ھو ھذا .معنا لھما عالقة ال صینشخ فقط لیست ھذه .البشریة الطبیعة ھي ھذه
 ھو ھذا .الخاصة بجھودنا عروضا أنفسنا نجعل أن باستمرار نحاول ونحن بذلك؟ تعترف سوف معي؟ أنت ھل .الحین ذلك منذ بھا
 ھل. المبدأ نفس لكنھ .التین أوراق من بذلك، للقیام تطورا ثرأك طرق لدینا اآلن، .أنفسنا نقدم أن نحاول ونحن .یعمل...  ماذا؟ البر،
 معي؟ أنت
 

 وأصر ولكن، الضوء؟ من رداء ارتداء بعد یكون، ورقة التین المالبس فإن مریح غیر كیف تتخیل أن یمكنك بالمناسبة،
  المالبس، ھذه كفایة مدى ما. راقب .المذنب والضمیر الروحي، االنزعاج بسبب الجسدي، االنزعاج حتى یالحظوا لم أنھم على
 وسمعوا"...  سمعوا؟ ماذا معا، الخام المالبس تلك الترقیع بعد فقط .التالیة اآلیة إلھ؟ الرب بحضور تقف، أن للعرض قابلة لجعلھا
 لھ لتحیة یركضون كانوا المألوفة، الخطى تلك سمعوا عندما قبل، دائما ". الیوم من بارد في الحدیقة في المشي إلھ الرب صوت

 ذلك أو الیوم، ذلك جعلوا أنھم إنشاؤھا تم التي أعمالھ من الجدیدة االكتشافات لجمیع وتقدیرھم حبھم عن لھ وتعبر لھ، واحتضان
 .األسبوع

 
 أشجار بین اهللا، الرب وجود من أنفسھم وزوجتھ آدم وأخفى ۔ ۔ ۔"إلخفاء... أین؟ ولكن تعمل، أنھا المرة ھذه ولكن

 أنھا اآلن، وهللا؟ اإلنسانیة بین العالقة على لدیھا، الخطیئة أن جذري تأثیر الفور على ترى ھل األعزاء، أصدقائي یا ه،أو ". الحدیقة
 انھ .یؤذیھ أن یجب كیف تصور الصعب من هللا؟ قلب تسبب أن یجب ھذا أن األلم، تتخیل أن یمكن ھل .یخافون ھم. واالختباء تعمل
 ولكن، … قلبھ كسر قد یكون أن یجب كیف. منھ یركضون لكنھم االعتبار، في قصوى مصلحة فقط لدیھ .كلھ كائنھ مع یحبھم یتطلع،
 العبریة، في وبالمناسبة،... "أنت؟ أین' لھ، وقال إلھ الرب دعا ثم"  :9اآلیة .هللا یعطینا ھذا أن الصورة أحب أنا أوه، یفعل؟ ماذا
 الكلمات؟ تلك في أسمع ما تعرف ھل !"تعود أن إریدك أنت؟ أین انت این انت ینا انت این" .لھم یدعو یحتفظ أنھ ضمنا یعني فإنھ

 سوف فإنھ وضعت، قد تكون أن طریقة لدي .خطة لدي آدم. أخرى مرة أریدك آدم، }آمین{ ".أرفضك لم رفضتني، أنك من الرغم على"
 أین۔ "اإلنجیل لكم أقدم أن لي اسمحوا آدم یزال، ال ملأ ھناك .لك تظھر أن لي اسمحوا لك، أشرح أن لي اسمحوا ولكن شيء، كل یكلفني
 .یجدھم حتى ینظر ویظل...  "أنت؟

 
 وكنت الحدیقة، في صوتك سمعت فقال" آدم؟ رد ھو وما .الحدیقة من جزء أحلك أعمق، في االختباء، - یجدھم؟ أین

 لنا یقول ماذا .عاري ھو یعترف؟ ماذا التین، اقبأور الملبس … لالھتمام جدا مثیرة "۔نفسي واختبأت عاریا، كنت ألنني خائفا،
 ال مثل جیدة انھم إلھ؟ الرب حضور في فعال نقف عندما صحیح، بشكل ملتزمون بأننا إلقناعنا التین، أوراق كفایة مدى عن ذلك
 ھذا في یا،الودس أمام كبیرة واحدة خطوة ھو آدم بذلك االعتراف یرجى...  یرجى األعزاء؟ أصدقائي یا تسمعني ھل. شيء

 وال السلع، في وزادنا غنیون، أننا نتصورھا، التي التین بأوراق أنفسنا نخدع فنحن مشكلتنا؟ ما لك؟ أقول ما تسمع ھل .االعتراف
 حول جدا مخیف ھو ما ھذا، }3:17 رؤیا. {وعاریة بائسة، أعمى، الفقراء، بائسة، أننا حتى نعرف ال ونحن  شيء؛ إلى نحتاج
: 64أشعیاء { القذرة الخرق أن االعتراف، على یساعدنا هللا .شيء ال كما جیدة التین أوراق أن آدم یدرك األقل، لىع .الودیسا حالة

 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .شيء  ال مثل جیدة ھي }6
 

 الطرسوس شاول الفقراء ساعد الذي نفسھ الشيء .إلھ الرب عن لمحة كانت عریتھ؟ على التعرف في آدم ساعد الذي ما
 ذلك في بدأ الذي شاول، .دمشق إلى طریقھ في یسوع، إلى ركض عندما شيء، ال مثل جیدة كانت القذرة خرقھ كل أن االعتراف،

 تیموثي 1{ الخطاة رئیس دمشق، في وتعثرت متداخلة شيء؛ إلى حاجة ال وكان السلع، في وزیادة غنیة، القدس، في الیوم
 نفس إلى بحاجة نحن الودسیا؟ ،"آمین" أسمع ھل .التجربة نفس بالضبط بحاجة ننح .الطریق على یسوع التقى ألنھ ،}1:15
 من الكثیر ھناك لیس !مالبس یرتدون على للحصول وقت ھناك یزال ال حین في هللا، الرب الى الذھاب على یساعدنا هللا .التجربة
 !الیسار

 
 ما بقدر وبالمناسبة،...  ال تماما؟ یتوب ھل ولكن ،بھ یعترف ذلك؟ عن الشخصیة المسؤولیة یتحمل ھل ولكن عریتھ، ویقر

 عن الشخصیة مسؤولیتھ یمتلك أن علیھ كان ھذا؟ تتابع ھل .حقا تاب كان إذا إال یستطیع، ال لھ، الخالص ویقدم یلبسھ أن هللا یرید
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 یجب أنھ أمرتك أنا منھا شجرة من كلتأ ھل عاریا؟ كنت أنك لك قال من'  هللا وقال" :11 اآلیة. التالیة األسئلة فإن وھكذا، .عریتھ
 تفعل جعلتني المرأة" ؟آدم یقول ماذا ولكن .یغفر أن یمكن بحیث فعلھ، ما المتالك لھ شوق مجرد ھو .تدریبھ ھو هللا "‘تأكل؟ ال أن
 التي المرأة" فعال؟ یقول ماذا .علیھ باللوم ألقى قد ذلك كل یكون أن وأتمنى - تماما منھ اقتبس لم - المرأة یلوم ال فقط لیس !"ذلك

 امرأة أعطاني كنت إذا" یقول .المرأة وكذلك هللا، اللوم انھ یفعل؟ ما تسمع ھل! آدم ".أكل وأنا أعطاني معي تكون أن أعطیت
 الطبیعة ھو وھذا أصدقائي، ! "خطأي لیس لكنھ بك، الخاص خطأ انھا خطأھا، انھا .خاطئ منتج أعطاني .یحدث لم ما وھذا أفضل،
 نعتقد أننا في السبب ھو ھذا .جمیعا نحن ما ھو ھذا .البشریة ھذه آدم، ھو ھذا. نحن ھذا بذلك؟ تعترف سوف. الشاشة على شریةالب
 .شيء إلى حاجة لدیھم ولیس السلع، في وزیادة و غنیة، أننا
 

 تقول؟ وماذا .13 اآلیة" ت؟فعل قد كنت ھذا ما" یقول؟ وماذا المرأة؛ إلى یتحول أفضل، استجابة إلى یتوق أمل، على هللا
 هللا، وبالمناسبة" ضمنیة؛ لكنھ آدم، كما جریئة كما تماما لیست انھا اآلن، ".أكل وأنا خدعني الخدع" !"ذلك لفعل الشیطان دفعني"

 لكنھ ،بك الخاص خطأ انھا الثعبان، خطأ انھا .موجودة تكون أن الظروف لھذه سمحت لقد .الشجرة في یكون أن الثعبان أن لك سمح
 . "لي لیس

 
 بعضھم هللا، سقوط؟ منذ مضى وقت أي من اللوم إلقاء تم أنفسنا، ونحن لدینا، األمور أولیاء التي األربعة فداء كبش ھم من
  .أنفسنا لیس...  من؟ لیس الناس؟ من، لیس ولكن، .والظروف الشیطان، البعض،

 
 إذا إال یمكن ال ولكن، .والمالبس األمل، لھم ونقدم المتمردین، وأبناءنا یغفر أن قلبھ، من كل مع هللا یرید الرب اآلن،

 الذي ما "التوبة؟ إلى یؤدي هللا خیر لیس أن أعلم" :4: 2 رومیة في الطریقة بھذه یضعھا بول ذلك؟ سیفعل كیف إذن، .التوبة
 الوعظ الى یمضي انھ وقال التوبة؟ إلى متمردون،ال البشر ھؤالء لقیادة بھ، القیام هللا یفعل ماذا لذلك، .هللا خیر - التوبة؟ إلى یؤدي
 نحو هللا، بخیر یتعلق فیما السار الخبر ھو اإلنجیل اإلنجیل؟ ھو ما. فعال نعم .مضى وقت أي من بشرت األولى اإلنجیل خطبة
 وضوحا لعنة ھو ھذا لیة،التا  اآلیة ".بشرت األولى اإلنجیل خطبة" وتقول ... }آمین. {اإلنجیل ھو ما ھذا. المستحقین غیر الخطاة
 سیئة أخبار انھا .الثعبان إلى طیبة أنباء لیست انھا الناس، حسنا "أبدا؟ بشرت التي األولى اإلنجیل خطبة تعني ماذا" .الثعبان على
 خطبة نا،ھ لدینا }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .لنا بالنسبة السار الخبر ھو الثعبان، إلى السیئ الخبر ھو ما كل ولكن .الثعبان إلى

 .منھ قلب في الحق قطع أن علینا ولكن ذلك، الستكشاف الوقت من تأخذ أن أحب وأنا مضى، وقت أي من بشرت  األولى اإلنجیل
 

 المذكر المفرد - ‘‘ھو’’۔ ‘‘وبذورھا البذور بین المرأة، وبین بینك العداوة سأضع" یقول؟ ماذا الخطبة، ھذه منتصف في
 ھذه ما ".كعبھ ۔ ۔ ۔" ماذا؟ ،"لھ ویكذب رأسك، یخدع" انسان، من ذكر خاص، معروفة، غیر جلیزیةإن تعریف أداة - العبریة في
 الثعبان أن - البالغ، صاحب رئیس سحق طریق عن والشیطان، الخطیئة طغیان من الرجل لتسلیم سیأتي الذي مخلص، نبوءة؟ أول
 لخداع خاللھا من كوسیلة، استخدمھا ألنھ الثعبان، مع الشیطان على التعرف تم وقد البدایة، من ترى، -. الشیطان یسمى القدیم
. الشیطان ودعا القدیمة، الثعبان أن ...  لمن؟ الواقع في یتحدث انھ ثعبان، على لعنة عن یعلن هللا، الرب وعندما .البشري الجنس

 أوه، … رائعة. للشیطان یحدث ما إلى ،الروحي التطبیق لدیھ الفعلي للثعبان یحدث ماذا الكائن عمیق درس وھو }9: 12 رؤیا{
 .یمكننا ال ولكن...  ذلك الستكشاف الوقت من ألخذ

 
 ھذا كان وأین .المرأة...  الذي؟ من یولد أن ھو الثعبان، رئیس سحق سوف التي الخاصة" البذور" ھذا "البذور" ھذا اآلن،

". الجمجمة مكان" ؟"غولغوثا" تعني ماذا .غولغوثا على بھ ءالوفا تم بھا؟ الوفاء تم أین األعزاء؟ أصدقائي یا الوفاء، الوعد
 عندما .األول الوعد بھذا الوفاء ھو غولغوثا، في حدث ما أن نعرف، أن لنا یتیح هللا بوضوح كیف رائع؟ ھذا ألیس }19:17 یوحنا{

 نفس ذلك؟ ترى ھل أخت، ي،أخ أوه، }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الشیطان الجمجمة سحق تم غولغوثا، على الصلیب ھذا أسقط
 ال ،}256.1 سم 1{ رأسھ لمس من یتمكن لم الثعبان ألن ولكن .القبر في سقطھ الواقع، في لدینا، المخلص كعب كدمات الذي الفعل
 لحق الذي الجرح ھذا ولكن }آمین. {أخرى مرة وارتفع یحملھ، أن یمكن ال القبر .أفكاره عالم في الخطیئة حتى لھ یسبب أن یمكن

  .غولغوثا على ذلك حدث }آمین{ آمین؟. رأسھ سحق یتم .أبدا یتعافى لن انھ وقال منھا، واحد ھو بالثعبان،
 

 إال علیھ الحفاظ یمكن ال و البشري، الجنس على الشیطان قوة اكتسبت وقد .معي فكر  .بسرعة اتبع رأسھ؟ سحق كیف
 عندما السبب لھذا .والشیطان والنفس، الخطیئة، عبودیة تحت نكون أن األكاذیب، خالل من كان تسمعني؟ ھل .خداعنا على بقدرتھ
 األكاذیب ھي وما ... }آمین{ آمین؟ }8:32 یوحنا." {یحررك۔ ۔  ۔" ماذا؟ "والحقیقة، الحقیقة، تعرف أن یجب" قال یسوع جاء
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  تلك في بوضوح یبرز أن یمكن وھذا .ةالخطیئ وتبعیة هللا، بشخصیة یتعلق فیما كذب مع؟ عبودیة إلى جلبنا الشیطان أن األصلیة،
 .الخطیئة وتبعیة هللا طابع .والشر الخیر معرفة شجرة سفح عند المحادثة،

 
 هللا، بشخصیة یتعلق فیما المطلقة الحقیقة نرى نحن آمین؟. وصلبھ المسیح في بكلیھما؟ یتعلق فیما المطلقة الحقیقة ھي أین

 یتم ونحن رأسھ سحق یتم .مكسورة للشیطان، الخادعة القوة الحقیقة، یعرفون الذین ألولئك ةوبالنسب .الخطیئة نتیجة...  ایضا؟ وماذا
 .تاریخیة حقیقة إنھا. رأسھ سحق وقد }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل. ھزم عدو ھو الشیطان }آمین{ آمین؟. مجانا تعیین

 
  كوكب على یرام ما وعلى یبدو ما على حیاةال قید على انھ یبدو كیف لحظة، انتظر" التفكیر، یكون قد منكم بعض اآلن،

 ماذا ھیا، یحدث؟ ماذا الفعلیة، ثعبان رأس سحق عند .فضلك من األعزاء، أصدقائي یا المظاھر، من ینخدع ال أوه، "األرض؟
 حیرةب في المخدرات على تحصل ال إلیك، أتوسل .جریح ثعبان وھو .الشیطان رئیس سحق وقد .طویلة لفترة یتدفق ذیلھ یحدث؟
 وما وقبولھ، الصلیب، إلى نأتي عندما ومعھ، في، غزا قد ونحن عدونا، غزا قد المسیح .جرحى ثعبان من الذیل ذیل طریق عن النار
 بعملھا؟ تقوم ھل .الثمین اإلنجیل. السار الخبر الثمینة .لنا بالنسبة بھ القیام تم كما. فعلھ

 
 أن یجب وجھك عرق في: "19 اآلیة یقول؟ ماذا الرجل، وعلى. الرجل وعلى المرأة، على اللعنة نطق في ویشرع .استمع

 انھ وقال لھم، یقول ھو ما . "العودة علیك یجب والغبار أنت، للغبار .أخذت كنت منھ للخروج األرض، إلى تعود حتى الخبز تأكل
". بالتأكید یموت"...  ماذا؟ "انت، ،منھ إاتیست الذي الیوم في" .حذره ما یكرر وھو .سیموتون... یفعلون؟ سوف... تفعل؟ سوف

 یموتوا، لم لماذا الحقیقة؟ لھم یقول ال هللا ھل ا؟ لماذا .ذلك یفعلوا لم ال، فیھ؟ أكلوا الذي الیوم في ماتوا، ھل }2:17 التكوین سفر{
  فیھ؟ أكلوا الذي الیوم في

 
 زوجتھ اسم آدم ودعا" آدم؟ یفعل ماذا نیھ،أذ في رنین اإلعدام حكم مع .إفھم فضلك من. كثب عن والمتابعة االستماع

 تسمیة یمكنك كیف العالم؟ في تفعل ماذا آدم، .الحیاة یعني" حواء" العبریة، في ". یعیشون الذین جمیع أم كانت ألنھا حواء،
 ذاھب أنا الحكم؟ ھذا أرفض" ویقول قبضتھ یثقب ھل تحدي؟ عمل ھذا ھل تموت؟ سوف أنت هللا لك قال أن بعد "الحیاة" زوجتك
 .ال ال، ال، أصدقائي، ال، یحدث؟ ما ھذا ھل " ۔لنقلك فقط' الحیاة' زوجتي تسمیة إلى
 

 ذلك؟ نعرف كیف .ذلك ویعتقد استوعبھا، لقد .فھمھا لقد .اإلنجیل خطبة سمع وقد آمین؟. یحدث اإلیمان - ھنا؟ یحدث ماذا
 یمكنك. زوجتھ - ذلك؟ یعتقد آدم الذي من. المرأة - الثعبان؟ أسر سحق أن شأنھا من التي من، لیولد" البذور" كان الذي حسنا،
 وسوف ". ماري اسمھا یكون وسوف أخرى، سنة 4000 لمدة یكون لن" هللا، یقل لم .آخرین مرشحین ھناك لیس علیھ؟ اللوم إلقاء
 تكریما لھا تسمیة انھ لھا؟ عشیة عوةالد خالل من یفعل ماذا وھكذا، .زوجتھ انھا یعتقد آدم الحال وبطبیعة ". ماري اسمھا" یكون
 ...  ھو؟ ما ،أعمال بدون اإلیمان الواقع في  .إیمانھ ومارس اإلنجیل، إیمانھ استوعب وقد }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .وعدت للمسیح
 یكون أن لھ ولیع أن یمكن إلھ الرب اآلن األعزاء، أصدقائي و .البذور لتلك تكریما زوجتھ تسمیة اآلن، ھو }2:20 جیمس. {میت

 .اإلیمان...  ماذا؟ قبل من الصالحین
 

 !ھو ھذا األضاحي نظام إنشاء ھو ھذا } التكوین سفر." {الجلد من المالبس هللا جعل وهللا" التالیة؟ اآلیة أھمیة ترى ھل
 في كان عندما !أخطأ رجل الیوم تأسیسھا تم تأسیسھ؟ تم متى. المقبولة التضحیة على وأبیل، كاین بین والحجة جدا، التالي الفصل
 }2:17 التكوین سفر". {بالتأكید یموت سوف منھ إاتیست كنت یوم في" هللا، قال شيء، كل بعد .غیرھا من أكثر إلیھا حاجة
 أسمع ھل }8: 13 رؤیا". {العالم أساس من قتل قد هللا خروف ۔ ۔  ۔" ألنھ یأكلون، الذي الیوم في الرجل یموت لم الوحید السبب

 آمین؟. هللا خروف جمیل كشفت لقد البر، لرداء رمزا الجلد، لباس وفرت التي الذبیحة الضأن ذلك وفي ... }آمین{ ؟"آمین"
 المضادة الضأن أخیرا جاء عندما .تغیر ما؟ ونحن الحمل، في كشفت هللا، عدالة رحمة، في بھذا، التضحیة وفي ... }آمین{

 سیتم ھا وفي. لھ رجاءا أوه، }1:29 یوحنا". {العالم خطیة من یخرج الذي هللا حمل ھو ھا" المعمدان؟ یوحنا قدمھ كیف نموذجي،
 للصالة؟ نقف ھل .لك تغییر

 
 في نراه وكما ... .األضاحي نظام إنشاء خالل من لنا مجدك وكشفت البدایة، منذ أنھ جزیال، أشكرك السماء، في األب

 لك شكرا .تتغیر قد أننا الحمل، یكون أن على مساعدتنا .جمیل بشكل تكشخصی تصویر یتم حبك، رحمتك، العدالة، - الضلع خروف
 .آمین. یسوع اسم في ونشكرك لك نثني نحن.فینا مجدك استعادة قد الحمل، خالل من التي الضأن، قتل في لنا مجد عن للكشف


