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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
 "مجده بھ نحن" ".المجد إلى المجد من" یأخذنا واالس یفنست القس كما الشخصي التجدید من قویة الوقت

 
 األخیرة، الدراسة .دراستنا في االستمرار امتیاز على لك جزیال وشكرا أخرى، مرة بك مرحبا

 نأ ھو المجد إلى المجد من تتغیر أن یمكن الرجل الوحیدة الطریقة ترى، .األھمیة بالغ أمرا كان هللا، مجد من بالوحي یتعلق فیما
 أن وأردت  .شخصیتھ ھو هللا ومجد البشري، للجنس ذلك عن یكشف حتى البشري الجنس في یعیدھا أن s یمكن وال .المجد یكون
 في الرجل أن مجده، هللا وكشف الخریف، من األول الیوم من أن ترى، أن أردت ألنني 3 التكوین سفر في معك الدراسة ھذه أفعل
 لدینا }3:21 سفر التكوین{ الجلد، من المالبس تلك لتوفیر }5:12 وحي[ قتل الذي الحمل من التضحیة تلك في.یتغیر قد حتما
 البشري، الجنس على جلبھ تم الذي الظالم تبدد التي الحمل من یضيء الذي الضوء وانھا...  آمین؟. هللا طابع من جمیلة صورة

 منذ...  }آمین{ آمین؟...  الحمل من یضيء الذي الضوء نم تبدد } أن الجنس البشري قد سقط،2: 60 أشعیاءلظالم الدامس {
 .البدایة

 
 الذي ھو ما .14 الصفحة أعلى في ،7 الدرس نھایة في ، الدرس نھایة في ھناك، األخیر النص جدا المھم من أنھ أعتقد

 . "علیھ مضیئة هللا لمجد ھ،فی للتألق القمر أو الشمس إلى بحاجة المدینة تكن لم" :21:23 الوحي الجدیدة؟ القدس حتى سیضيء
 التالیة الجملة من؟ نابعة الجدیدة، والقدس السماء یضيء الذي المجد ھذا أین .شخصیتھ هللا؟ مجد ما. المجد... الطبقة؟ ماذا،

 خالل من ذلك، یفعل وسوف أخطأ، الیوم الرجل خروف في مجده ضوء عن هللا كشف البدایة، منذ آمین؟ ".النور ھو الخروف"
  .الضوء ھو الخروف آمین؟ .الضوء ھو الخروف .األبدیة من تنتھي ال التي ماراألع

 
  .لك تغییر سیتم ھا في...  أن على التأكید في المبالغة أستطیع ال .الحمل ھا األعزاء، أصدقائي یا الحمل، ھا

 
 أن وأعتقد المساء، في كان .عةالجم یوم كان أنھ اعتقدي المثال، سبیل على أثیرت، التي األشیاء بعض ھناك كانت اآلن،

 وفائھا كان النوع، في حدث ما ألن ھو الجمعة، یوم كان أنھ أعتقد الذي الرئیسي السبب ربما ولكن .معھم السبت في رحب إلھ الرب
 .الجمعة ظھر بعد قتل نوع، مكافحة في هللا المب و الجمعة؛ یوم كان. الجمعة یوم وكان متى؟ على، نموذجیة المضادة

 
 من لباس لیس ھذا ترى، لتوفیر؟ توفي الضأن ھذا أن...  یمثلون؟ ماذا األعزاء، أصدقائي یا الجلد، من والمالبس.. . 

 حیاة تأخذ أن علیك الجلد؟ من المالبس جعل یمكنك التي الوحیدة الطریقة ھي ما .المقطوعة األغنام لیست ھذه كذلك؟ ألیس الصوف،
  ھنا، ولدینا المالبس؛ ھذه توفیر أجل من الحیوانات تلك وفاة ھناك یكون أن على أصر أنا .الصوف من لباس لیس ھذا .الحیوان
رداء بر  الثوب؟ ھذا یمثل وماذا. الملبس...  ما؟ یكون قد البشري الجنس أن توفیت الحمالن تلك ولكن .األضاحي نظام إنشاء

 13 الصفحة أسفل - ھناك في 61:10 أشعیاء وضع أننا يف السبب ھو ھذا {آمین}} ھل أسمع "آمین"؟ 315.2 كولوسيالمسیح. {
 ھو ھذا ". البر برداء غطیني لقد الخالص، بمالبس یلبسني كان ألنھ إلھي، في بھیجة تكون روحي .الرب في كثیرا سأبتھج"

 ھي، براتنا كل }ینآم{ ؟"آمین" أسمع ھل .هللا الرب حضور في نقف عندما للعرض قابال لجعلنا كافیة ھي التي الوحیدة المالبس
 من النھائیة بتكلفة توفیره تم الذي ھو كافیة ھي التي الوحیدة المالبس أصدقائي األعزاء. ، }6: 64 أشعیاء... فیلثي راغس { ماذا؟
 .بكثیر ذلك من أكثر سندرس .مخلصنا البر، الرب المسیح، یسوع وموت حیاة خالل

 
 للموت شيء ھناك كان .ذلك على وأصر. للموت كان شيء ھو، وھذا فقط، إلیھ أتطرق أن أود آخر جانب ھناك بالمناسبة،

 }2:17 سفر التكوین"في الیوم الذي إاتیست منھ، انت،" ماذا؟ "... یموت بالتأكید". { هللا؟ قال ماذا ا؟ لماذا .أخطأ الیوم رجل
 أي ھناك یكن لم وإذا...  .الشیطان كریھة؟ باللع لدعوة انتظار مجرد … هللا بھا قام خطوة كل یراقب كان یفترض الذي من اآلن،
 من مجموعة نحن ذلك، لك قلت" كلھ، الكون قبل رئتیھ أعلى في صرخ وقفت، قد أنك تفترضون الذین اإلنسان،  أكل یوم مات شيء

 الیوم في یموتون إنھم هللا فقال المحرمة، الفاكھة من الطعام لتناول وحواء آدم اختار البرھان. حرة إرادة نملك ال نحن .الروبوتات
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 تفكر ال .ذلك قال قد الشیطان ذلك؟ قال قد كان من ". روبوتات نحن. قضیتي انھیت .اختاروه ما لھم یترك لن وهللا فیھ، یأكلون الذي
 وعلى ،یموت شیئا رأى ألنھ ا؟ لماذا ا؟ لماذا. القبیل ھذا من شيء أي یقول أن یستطع لم لكنھ .الفرصة تلك عن غاب قد انھ للحظة
 قد هللا أن أدرك إلى؛ تضطر لن الرجل أن حتى - یموت الواقع في كان هللا أن حقیقة تصور أن یمكن ال األنانیة  عقیدتھ أن من الرغم
 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الصلیب عنھ یعبر ما وھذا … بالعیش لھ تسمح ومازالت الرجل اختیار لتكریم الطریق بعض أحسب
 .األعزاء أصدقائي یا شيء، كل بالصلی ھو ما ھو ھذا
 

 قد كنت }آمین. {أخرى مرة لالختیار فرصة وتعطینا الحرة، إرادتنا على الحفاظ وبالتالي، اختیارنا لتكریم یموتون هللا انھا
 .اءاألعز أصدقائي یا القبیل، ھذا من هللا حب على حصلت قد كنت }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل. القبیل ھذا من هللا حب على حصلت
 لدیك یكون أن لنا، بالنسبة الممكن من لجعل فقط بذلك للقیام استعداد على هللا وكان أن ھو ذلك حول المدھش الشيء تعلمون، كما

 وبالمناسبة، .رأیھ یغیر أحد ال بذلك إقناعھ یحاول الشیطان كان علیھ، واالعتماد ممكنا، لجعلھ فقط .أخرى مرة لالختیار فرصة
 أحد ال" .لھ یقول الشیطان وأبقى ،"ذلك یستحق ال" .الحق وقت في ذلك على أكثر - جثسماني في بذلك إقناعھ خصوصا حاول
  ھذا خالل من تذھب أن ترید ال أنت. البیت الى ارجع .ذلك انسى. منھا میؤوس المتمردین جمیعا انھم ھذا؟ تفعل لماذا رأیھم، سیغیر
 من لجعل فقط ھذا خالل من للذھاب استعداد على أنا" یسوع؟ یقول ما تعرف أنت ."ذلك انسى. حال أي على تسدد لن انھا .العذاب
 على حصلت قد كنت . "واحد إلنقاذ فقط ذلك خالل من أذھب وسوف .وأبي لي الطاعة دوافع الحب في للعودة واحد حتى الممكن
 ؟"آمین" أسمع ھل. الحمل على s حمدال … ذلك مثل رب تحب أن یجب }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل. القبیل ھذا من الرب الحب

 .العالم من جدا األساس من نوع، في }8: 13 وحي"الخروف قتل من،" متى؟ "... أساس العالم". { .الحمل على s الحمد }آمین{
 داخل ھو من كل جون یقول وماذا...  }1:29 یوحنا"ھا خروف هللا". { المعمدان؟ یوحنا قدمھ كیف الوقت، ملء في یأتي وعندما
 الرتداء ماتوا الذین األولین ذلك في بما - الحمالن تلك كل أن واحد ھو ھذا .نموذجي المضادة الضأن ھو وھذا ھو، ھنا" السمع؟
 آمین؟. الحمل على s الحمد أوه، ". تتغیر سوف ھا وفي الحمل، ھا. ھو ھنا .ل األمام إلى كل أشار قد أنھم واحد ھو ھذا - أبائنا

 }آمین{
 

 یزال ال ولكن .وخدماتھ الحرم إنشاء في كبیر حد إلى ونضجت األضاحي النظام وتطور الناس، تغییر تم الحمل، ظل وفي
 الوحي من النوع ھذا یكن لم .للنوع المضادة لتلبیة نوع كان المطاف، نھایة في ولكن .الحمل تضحیة ھناك؟ كان ما جوھره، في
 .المرحلة ھذه في إلیھ نذھب الذي المكان ھو وھذا} 4: 4غالطیة{ نھ،اب هللا أرسل الوقت، ملء في وھكذا، .كافیا

 
 من .معنا لیكون هللا روح شخصیا دعوة األعزاء؟ أصدقائي یا بھ، للقیام نتوقف أن یجب ماذا قدما، نمضي أن قبل ولكن

 الحقائق ھذه مع أتعامل أناو والدقة، خاصة كفاءة تعطیني سوف هللا أن نصلي .لنفسك تصلي كنت كما لي أجل من دعاء فضلك،
 .الثمینة

 
 على ساعدنا. العین مرھم مع عینینا دھن .أعیننا فتح یرجى. الحمل ھا لدینا الفرصة ھي الثمینة كیف السماء، في األب

 فيو .قبل من نالحظھا لم التي القدیمة النصوص من الساطع الضوء رؤیة على ساعدنا .قبل من رأیناه مما الحقیقة من أعمق رؤیة
 ما شبھ إلى تتغیر أن على تساعدنا - اللحم جعل كلمة من خصوصا مشرقة ولكن - المقدس الكتاب بسبب، ساطع، حبك، مجد ضوء
 … فقط والحقیقة الحقیقة أتكلم أن أرید .كلمة كل بلدي إندیت أفكاري، دلیل .لساني حیازة تأخذ. شفتي دھن رب، یا رجاء .علیھ نحن

 والتقاط والعقول القلوب إلى تصل قد نفسي، من الرغم على لي، خالل من تقول أن تدیر كنت ما ثم، .یسوع في ھو كما الحقیقة
 .آمین. یسوع اسم في صالتي ھي ھذه .حیاة تحول قد أنھا .اإلرادة

 
 أصبحتو"  :1:14	یوحنا من مأخوذة العبارة ھذه ".مجده بھ نحن" ،14 الصفحة في حالیا، علیھ نحن ما وھو ، 8عنوان الدرس 

 ھل اآلن، ". والحقیقة بالنعمة ملیئة اآلب، من الوحید كما المجد" المجد؟ من نوع أي" مجده، وناشد بیننا، وسكن لحم الكلمة
 تم .لنا هللا مجد عن للكشف المسیح مھمة عن نتحدث نحن ."حرف" المجد؟ ھو ما." مجد" كذلك؟ ألیس ھناك الرئیسیة كلمتنا سمعت
 نموذجي المضادة الضأن كما المسیح وجاء الوقت، من االمتالء في ولكن .أخطأ الیوم رجل من النوع، في هللا مجد عن الكشف
 .لحم... ماذا؟ تصبح، أن كلمة على كان بذلك، للقیام ولكن .اآلب مجد امتالء عن للكشف

 
...  الكلمة ھو .إرسالھا یتم أن ھو من الحظ شيء، كل وقبل أوال .بالحقیقة ملیئة اآلیة ھذه .المفھوم ھذا على معي العمل

 وكانت هللا، مع الكلمة وكانت الكلمة، كانت البدایة في" .السؤال ھذا على واضحة إجابة یعطینا -  یوحنا الكلمة؟ ھذه من. الكلمة
  من النور كانت والحیاة الحیاة، كان فیھ .شيء یرصد لم دونھ ومن خاللھ، من كان شيء كل .هللا مع البدایة في كان .هللا الكلمة
  .هللا ابن غودھید، من شخص ثاني انھا .هللا ھي الكلمة الكلمة؟ ھو من ". الرجال
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 مجده، سطوع معھ، المساواة قدم على هللا، مع واحدا كان .هللا مع المسیح كان الخلق، عمل في" فبرایر  تایمز، عالمات
  إلى اآلب تكشف أن یمكن السماء مالك ال .مخلصھ یكون أن یمكن اإلنسان خالق وحده، ھو .اآلب ممثل لشخصھ، صریحة صورة
 العالم بین التوفیق المسیح، في كان هللا ألن .اآلب حب یظھر أن یمكن المسیح ولكن .� الوالء إلى أخرى مرة وفوزه الخاطئ،
  من الوحي خالل من ھو عود،سی - التمرد وفي اآلن خسر الذي - البشري للجنس الوحیدة الطریقة األعزاء، أصدقائي ترى ". لنفسھ
 یجري آخر شيء ال .هللا ھو نفسھ ھو وھذا كاف، بشكل بذلك القیام على قادرة كونھا فقط واحد ھناك ولكن .هللا مجد هللا، شخصیة
 مجد سطوع ھو من ھو ھنا ولكن .خافت انعكاس أفضل في فقط فھي مثل، حقا هللا ھو ما عن وكشف مھمة الى یصل ما ھو یجري
 ألن اإلنسان، مخلص یكون أن یمكن الخالق الوحید والرجل المھمة، ھذه إلى ھو وحده ھو .أباه لطابع المنقوص غیر والفضة اآلب،
  المقام في فینا، هللا الشبھ خلق الذي ھو فینا، مثلھ هللا یخلق أن یمكن الذي الوحید .هللا في التشبیھ إعادة على ینطوي اإلنسان إنقاذ
 .خالقنا یكون أن یجب مخلصنا في السبب ھو ھذا ؟معي أنت ھل .األول

 
 ھناك، العبریة الكلمة }51:10مزمور" {نظیف قلب"...  ماذا؟ "لي، في خلق" دیفید، یصرخ عندما أنھ جدا المھم من

 .شيء ال من شيء خلق انھا .هللا الى اشارة في حصرا تستخدم انھا .نوعھا من فریدة كلمة وانھا ".إنشاء" المترجم ھذا ،"بارا"
 قبل من الكالم في القوة نفس یأخذ أنھ ترى ".بارا" ،"هللا خلق البدایة في"، 1: 1 التكوین سفر في تستخدم التي الكلمة نفس انھا

 سلطتھ قبل من الكالم على الكلمة، نفس أن القوة، نفس یأخذ فإنھ .اآلن نعرفھ الذي العالم .الكون من الجزء ھذا عدم في الكلمة،
 قوة یتطلب بنا إعادة ألن مخلصنا، یكون أن یمكن خالقنا فقط .جدید مخلوق لنا وجعل...  آمین؟ .جدید مخلوق قلوبنا، في الخالقة
 .حسنا معا؟ جمیعا نحن ھل .وحده كلمة وفي الكلمة، في ھو اإلبداعیة، القوة وأن إبداعیة؛

 
 الذي اآلن، ". شيء أي یرصد لم دونھ ومن اللھ،خ من تم شيء كل" ؟یوحنا یقول ماذا مالحظة، یرجى الكلمة ھذه اآلن،

 .طرفھ من... الذي؟ من إجراؤه، تم ما كل إنشاؤھا، تم التي الكائنات كل ألن كذلك؟ ألیس. خلق أي من تماما مختلفة فئة في یضعھ
 ھذا؟ تتابع ھل .بدایة لھا یكون حتى أو جعل، أو مخلوق، یكون أن یمكن ال نفسھ ھو لذلك،

 
 ھناك .المسیح شخص بشأن یحدث الخلط التفكیر من الكثیر ھناك .للغایة ومھمة كبیرة الھوتیة قضایا ھي ذهھ بالمناسبة

 .بدایة لدیھ كان ما مرحلة في أنھ على یصرون الذین لنا، الحبیبة الكنیسة ھذه في حتى ھؤالء،
 
 ھل .دائما سیكون انھ وقال دائما، كان .أنا ھو - بدایة لدیھ لیس لذلك، .خاللھ من جاء بدایة، لدیھ ما كل األعزاء، أصدقائي 

 غیر األصلي، الحیاة، ھو المسیح في"  :530 العصور، في الرغبة...  جدا مھم. حسنا .هللا مع فئة في یضعھ" أنا،" ھذا؟ تتابع
"ھو أن  مؤمن، غیر األصلیة، الحیاة ھو المسیح في فیھ،" }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل جدا، واضح ھذا ."منھا تعاني التي مؤمن،

 الحیاة نفسھ، داخل مخلصنا یكن لم إذا ما ترى . "األبدیة للحیاة المؤمن تأكید ھو المسیح الھوت }5:12 یوحنا 1ھاث االبن ھاث الحیاة". {
. التفكیر اھذ على یخلطك شخص أي تدع ال جدا؛ مھم .األبدیة الحیاة ضمان حقا ال نحن ثم - األبدیة الحیاة - الحیاة تحت مؤمنة، غیر
 حسنا؟

 
 ماذا .ذلك أحب وأنا الكلمة،...  ماذا؟ ھو. الكلمة .الفرید السمھ خاصة أھمیة یعطي هللا شخصیة عن للكشف مھمتھ اآلن، 

 }5T 310.1األفكار والمشاعر مجتمعة. { العمل؟ تعریف فئة لدینا ما الطابع؟ ھو وما .هللا شخصیة عن للكشف كان مھمتھ؟ كانت
 .تجاھنا الحقیقیة ومشاعره أفكاره لنا یكشف أن هللا یرید اآلن، صحیح؟ بكلماتنا، ومشاعرك؟ أفكارنا مع صلالتوا یتم كیف

 
 غاضبة أنانیة، ومشاعر أفكار لدیھ هللا بأن االعتقاد في تسببنا لقد .هللا بشخصیة یتعلق فیما علینا كذب قد الشیطان ترى،

 أكاذیب كلھا تلك انظر، ، .منھ نخاف أن وعلینا كبیرة، ورطة في اآلن ونحن .عسفيت انھ قاس، انھ والمشاعر، األفكار واالنتقام
 ھذا؟ تتابع ھل .العدو

 
 ابنھ یرسل یفعل؟ ذا ما اذا .تجاھھم الحقیقیة مشاعره التمرد، سباق وبالتالي، ومخیفة، مرتبتھ إلى ینقل أن هللا یرید لذلك،

 التي األفكار أعرف ألني" .یتحدث هللا ھو ھذا "أعرف، ألنني"، 29:11یرمیاج استمع منطقي؟ ھذا ھل .عنا یشعر كیف لیخبرنا
 األفكار؟ تلك لتعبیر یفعل ماذا وھكذا، ". واألمل المستقبل أعطیكم أن الشر، من ولیس السالم أفكار الرب، یقول تجاھك، أعتقد
 ھو من": 1894 یونیو 28 الشباب، مدرب ھ؟مھمت ضوء في للمسیح جمیل اسم ھذا ألیس .الكلمة... ماذا؟ ویدعوه ابنھ یرسل

 . "هللا كلمة ھو المسیح مسموع، فكر كما .الفكر عن تعبر كلمة اآلب إلى إنھ .الحي هللا  من الوحید ابن ھو المسیح،
 
 أصبحت" ."لحم"... ماذا؟ "الكلمة، وأصبحت" ،1:14 یوحنا لنا، الرئیسي النص ھذا في التالیة العبارة نأخذ دعونا اآلن 

 لماذا - هللا شخصیة لنا تكشف ومشاعره، هللا أفكار معنا التواصل أجل من - للكلمة الضروري من كان لماذا اآلن، ".الجسد  كلمة
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 على البقاء أن یمكن أننا بذلك، القیام خالل من فقط ذلك كان .لسببین األعزاء، أصدقائي ألن الجسد؟ یصبح أن الضروري من كان
 البقاء على قادرة لتكون كنا إذا الجسد لتصبح الكلمة وكان للتو؟ قلتھ ما سمعت ھل. فھمھ واثنان، … واحد مرق الوحي،  الحیاة قید
 معي؟ أنت ھل. النھائي مجد في موجود هللا حسنا، أعني؟ ماذا .فھمھا على قادرین نكون أن أردنا إذا وثانیا، .الوحي الحیاة  قید على
...  ماذا؟ لنا، سیكون كان هللا مجد أن هللا، طابع - المجد مع االنسجام من للخروج ذلك نفسناأ وضعنا خاطئین، أصبحنا وعندما... 

 .المجد االمتالء ھذا في حرقھا تم قد كنا } ھل أنت معي؟12:29 العبرانیینحریق مستھلك. {
 

} كان 33:18 خروج او سفر"أدعو الیك تبدي لي مجدك،" { قال، عندما سیناء، جبل على موسى لماذا بالضبط ھو ھذا
 إللقاء فقط هللا لھ تسمح أن یمكن ذلك، وبعد .علیھ یده یضع أن هللا على وكان الصخرة، من شق في مخبأة...  یجب أن یكون ما؟

أن  انعكاس، كما جدا، مشرق یظھر موسى وجھ الحین، ذلك حتى }23-20: 33خروج  او سفركما كان یغادر. { ظھره على نظرة
 وأصدقائي .مقدسا رجال موسى وكان...  آمین؟. مجد ھذا }34:30خروج  او سفر یستطیعون الوقوف علیھ.  أطفال إسرائیل ال

 نفس إنھ .بیننا وتحدث، ومشى، جاء، الذي .سیناء جبل على موسى مر الذي الالھوت، من الشخص نفس كانت التي األعزاء،
 . الشخص

 
 ؟"آمین" أسمع ھل .اإلنسانیة في اإللھي مجده حجب }1:14 حنایو...لحم. { ماذا؟أصبحت كلمة  ؟الفرق جعل الذي ما

 وقال العالم، إلى جاء عندما لذلك،" ،5: 10العبرانیین لھذا یقول  .اإلنسان جسم في مجد وھزمت، خففت وبالتالي اختبأ،  }آمین{
 بالنسبة أعدت قد كنت ھیئة... " . ""لي بالنسبة أعدت قد كنت ھیئة"" ...  ماذا؟" ،"ولكن ترغب، لم لك وتقدیم التضحیة"
 ظھر لو . 'لي أعدت انت ھیئة" یقول .متجسدا وتصبح عالمنا زیارة وشك على المسیح كان"  23صفحة ،العصور رغبات ".لي
 مظھرا تدمیرھا، یتم وال ذلك نفعل قد نكون أن .وجوده ضوء تحمل من نتمكن لم العالم، قبل اآلب مع لھ كان الذي المجد مع
 الكلمة أن s الحمد آمین؟۔ "المرئي اإلنسان شكل في المرئي غیر المجد اإلنسانیة، مع محجوبة الالھوت كانت .سجي كان مجده

 عندما الكلمة، جعلتھا التي التضحیة نقلل ال فضلك من األعزاء، أصدقائي .الجسد أصبحت الكلمة أن s الحمد. الجسد أصبحت
 .الجسد أصبح

 
 تضحیة ذلك كان ونعم،.الصلیب على فعلھ بما حصریة عالقة لھا أن كما المسیح، التضحیة في نفكر ما غالبا نحن ترى،

 انھ حتى النھائیة، تضحیة بالفعل قدم قد المسیح كان األعزاء، أصدقائي یا لكم، ألقول ھنا أنا ولكن .الصلیب على صنع النھائیة
 قبل رجال یصبح أن علیھ كان لذلك، .یموت أن یمكن ال هللا. تیمو أن علیھ كان الصلیب على ترى، .الصلیب الى تذھب ان یمكن
 لم انھ وقال - واألبدیة المؤلمة الالنھائیة، التضحیة - كان ذلك أن تعرف، رجاء رجال، أصبح وعندما...  معي؟ أنت ھل. یموت أن

 األعمار خالل من بالبشریة یحتفظ وانھ ریةالبش تولى لقد .الراھن الوضع إلى العودة ثم ومن المھمة، بھذه القیام لمجرد رجال یصبح
 .ذلك معرفة یرجى. أبدیة تضحیة تلك كانت .األبدیة من تنتھي ال التي

 
 التواصل یحاول الذي ما. أكل ھو وجودھم؟ في فعل وماذا...  .بھ أشعر التالمیذ؟ فعل ماذا القبر، من یسوع ارتفع عندما

 المالئكة؟ قال ماذا الصعود، في - السحابة تلك في السماء إلى صعد وعندما … جالر یزال ال كان اإلنسان؛ یزال ال كان  معھم؟
 مع واحد ھو }آمین{ آمین؟. األبد إلى رجل إنھ األعزاء، أصدقائي }1:11 أعمال"ھذا یسوع نفسھ یأتي ذلك في مثل الطریقة". {

 واحد هللا أصبح إنقاذنا، ألن .هللا مع األخالقیة القیمة مجال في البشریة رفع تم لماذا السبب ھو بالمناسبة؛ وأنھ األبد، إلى اإلنسانیة
 تلك كل - الكون لھذا السیادي الخالق هللا، … الفھم تقریبا تفوق انھا {آمین} فكر في ذلك! }1:23 ماثیوإیمانویل، هللا معنا. {  .منا

 جدا صغیرة بقع منا واحدة وتصبح الصغیرة، البقعة ھذه إلى جاء .الوجود إلى منھم كل جلب الذي واحد - النجوم وملیارات المالیین
  ؟"آمین" أسمع ھل. القبیل ھذا من هللا حب على حصلت قد كنت .األبد إلى معنا، واحد یبقى وسوف...  لنا النقاذ - البقعة ھذه على

 .مؤلما وكان الجسد، تصبح كلمة … ذلك مثل هللا تحب أن یجب }آمین{
 

 خالل من نھائیة، ال بتكلفة المسیح،": 15 الصفحة أعلى ،915 صفحة ،7 المجلد المقدس، بالكتا تعلیق .لھذا إستمع
 جانبا وضع ألوھتھ، یختبئ اإلنسانیة، یفترض للرجال، وكذلك للمالئكة غامضة مؤلمة، عملیة"...  ماذا؟ قبل من ،"مؤلمة عملیة
 .رجال یصبح أن لھ مؤلما كان كیف ". لحم بیت في فاتنة ولد مجده،

 
"...  ماذا؟ "و الجسد كلمة وأصبحت":معا ونعیده 14: 1 یوحنا نبعد نحن .نصنا في التالیة العبارة التالي، السطر

 ما ھذا ".بیننا وتنتقد" حرفیا، أكثر وترجمة ترجمة أفضل الواقع في انھا .الیونانیة في رائع فعل ھذا ".بیننا وسكن"...  ،"سكن
 األب من كما مجد مجده، وناشد بیننا، ومتجاورا جسدا الكلمة وأصبحت" ، 14: 1 یوحنا .لھامشا تقدیم في المنقحة النسخة تفعلھ

 دراسة انھا .روثرھام ھو وحرفیة، جدا دقیقة ألنھا لدي، المفضلة ھي التي األخرى الترجمة ". والحقیقة بالنعمة ملیئة الوحید،
 ".بیننا خیمتھ ونصب الجسد أصبحت والكلمة" النحو ھذا على ، 14: 1 یوحنا المقدس، الكتاب ویؤكد .ممتازة المقدس الكتاب
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 .بیننا خیمة تابیرناكلد، - الیونانیون یقولھ ما حرفیا ھذا ".بیننا خیمتھ ضربت"...  ماذا؟ "و لحم، الكلمة أصبحت" .ذلك أحب
 ماذا التعبیر، ھذا األعزاء، أصدقائي ." والحقیقة بالصالح ملیئة أبیھ، من المنبع الوحید باعتباره مجد، مجده، إلى ننظر وكنا"

 األرض على الحرم أن معرفة یرجى ترى، ".بینھم یسكن"...  ماذا؟ "قد وأنا مالذا، جعلني دعھم"   8: 25 خروج ذلك؟ یذكرنا
  .المتجسد یحالمس من نوع...  ما؟ الحرم كان للتو؟ قلتھ ما سمعت ھل .المتجسد المسیح من نوعا كان - سیناء سفح عند - الصحراویة

 
 أن الحقیقة، أغفلنا عموما، ولكننا، .وبحق - الخالص خطة من كنوع طویلة لفترة الحرم درسوا كشعب نحن تعلمون، كما

 ذلك ھو من .شخص في یتجسد الخالص من كاملة خطة ترى، .نفسھ المتجسد المسیح من نوع وھو شيء كل وقبل أوال ھو الحرم
  .المتجسد المسیح من نوع شيء كل وقبل أوال ھو سیناء صحراء أرض على الحرم ألعزاء،ا أصدقائي .عیسى المسیح الشخص؟

 المضادة الضأن فقط لیس ھنا لدینا یقول انھ وقال استخدامھ، خالل من .الخاصة اللغة ھذه یستخدم جون أن في السبب ھو ھذا
 ذلك؟ ترى ھل. برمتھ النظام من نوع مكافحة ھو یسوع .نموذجي ضد الكاھن ھنا لدینا - للفضاء مضاد مالذ ھنا لدینا نموذجیة،

 ".بیننا خیمة، أو ومتجاورا، جسدا الكلمة أصبحت"
 

 أنھا الواضح ومن ".اإلنساني معسكرنا خضم في لھ خیمة المسیح أقام" :23الصفحة العصور، في الرغبة إلى استمع
 بشخصیتھ درایة على وجعلنا بیننا، یسكن قد أنھ الرجال، خیام بجانب خیمتھ خیم انھ وقال" .نموذجي غیر كمالذ المسیح ترى
 المسیح من نوع ھو الحرم اآلن، ذلك؟ ترى ھل حسنا؟ من الفصل األول. 14، في اآلیة یوحناھذا بالضبط ما یقولھ لنا  ". وحیاتھ اإللھیة
 تفعل أن لك تحدي أن وأود اھتمامك، بیكیھ فقط لي اسمحوا. فقط وجیزة لفترة ذلك في النظر … معك ذلك استكشاف أحب .المتجسد
 .المتجسد المسیح من كنوع الحرم، من الدراسة من الكثیر

 
 أبكي أن أرید...  أبكي أن أرید .المسیح یسوع البشریة الطبیعة على الحبیبة، كنیستنا في الجدل من الكثیر ھناك بالمناسبة،

 كیف أرى عندما یبكي، أن خصوصا وأود … األماكن من كثیر في عدیدة، بطرق انقسمنا قد جدا، المسألة ھذه كیف أرى عندما
 أرید ال ولكن الجدل، لھذا أتعرض أن أرید ال األعزاء، أصدقائي .المسیح طبیعة عن الحدیث على الحصول یمكننا كریستلیك-أون
 - لذلك لكم إعداد أو ذلك، يف كنت إذا ذلك خالل من طریقك رؤیة على تساعدك سوف التي - الثمین الضوء بعض مع لكم تجھیز أن
 .یأتي ربما ألنھ .اآلن حتى ذلك أر لم كنت إذا
 

 من كنوع الحرم إلى النظر ھو للمسیح، البشریة للطبیعة واضح فھم ھناك یكون أن الطرق أفضل من واحدة أن فھم، یرجى
 خالل من المشي نحن. منظم شيء كل حسنا؟. سیناء صحراء إلى معي تعال .بسرعة معي بإیجاز ذلك في فكر تتبعھا؟ ھل .ذلك

 نصل وعندما .الوسط في مفتوحة واسعة مساحة حول منظم المخیم كل - المختلفة القبائل من منھم اآلالف مئات - أنیق صفوف
  الخارج؟ على جمیل ھو ھل سؤال. أكبر خیمة نرى نحن الوسط؟ في ھناك ننظر ونحن نرى، ماذا الواسع، الفضاء ھذا إلى أخیرا
 جدا مرقش، واألسود، البني من نوع - الجمیع خیمة مثل تماما الغریر، جلود مغطاة انھا .الخارج في الجمیع خیمة وكأنھ یبدو ال،
  البشري الجسم أن...  البشریة الخیمة تلك للمسیح؟ البشریة الطبیعة عن ذلك لنا یقول ماذا ھذا؟ أھمیة ما .الخارج على تبحث عادة
 في .تماما العكس - اإلطالق على ال ال، ھم؟ این المادي؟ مظھره إلى الناس جذب ھل للغایة؟ جذابة كانت لھ المسیح، یفترض الذي
 شكل لدیھ لیس .الجافة األرض من وكجذر كمناقصة، أمامھ یكبر ألنھ"،2 اآلیة ،53 الفصل. إشعیاء یقول ما إلى االستماع الواقع،
 مكافحة تنبأ نموذجیة خیمة تماما كیف ترى ھل. لالھتمام جدا مثیرة ". بھ نرغب ان یجب جمال ھناك لیس نراه، وعندما. راحة أو

 .خارج ذلك حول جذابة شيء ال نموذجیة؟
 

 الصحراوي؟ سیناء وسط في الخیمة، تلك من الداخل في عن ماذا الداخل؟ في عن ماذا. من الرغم على لحظة انتظر اآلن،
 كما كان .الداخل في الجمیع خیمة من جذریا مختلفا كان األعزاء، أصدقائي ذلك؟ انك اآلن، ھیا أكانت؟ الجمیع؟ خیمة مثل كان
 إلى أعدم شيء كل .القدس الروح من مباشر توجیھ تحت شيء، أي وجعل یمكن مھارة األكثر الحرفي كما رائع، بشكل جمیلة
 الغنیة األلوان تلك .نفسھ هللا من شكینا السكن في الوجود مضیئة ذلك كل وكان .المكرر الذھب أكثر أنقى، مع مطلي وكان الكمال
 لماذا }آمین{ ؟"آمین" ھنا أنا ھل .ھناك في خالب بشكل جمیال كان .الذھبیة الجدران تلك من النسیج الستائر في مطرزة كانت التي
 سطوع لدینا الذي في }آمین{ آمین؟ }9: 2 كولوسي. {جسده هللا ملء سكنوا الذین في المتجسد، المسیح من نوع كان ألنھ ا؟

 شخصیتھ، في جمیلة رائع، حدود، بال كان … فیھ كان .فیھ السطوع كان ذلك مع ولكن محجبة؛ نعم، محجبة أبیھ، شخصیة
 .ذلك معرفة یرجى. األعزاء أصدقائي

 
 ارجيالخ مظھره وكان السماوي، النبیل شكلھ مع الرجال بین جاء لو" :904 صفحة ،7 المجلد المقدس، الكتاب تعلیق

 دالئل على للراحة یكن لم كمسیح المسیح في الرجال إیمان … اإلیمان ممارسة دون تلقى قد وكان لھ، الناس عقول اجتذبت قد
 العثور یتم لم التي فیھ، وجدت تشاراكتر تمیز"...  ؟األصدقاء ما،" بسبب، ولكن الشخصیة، معالمھ بسبب بھ ویؤمنون البصر،
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 - الحرم في تجد أن یمكن الذي الجمال نفس تجد أن یمكن ھل }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل . "أخرى في تكون، أن یمكن ال علیھا،
 ترى، .یمكنك ال ال، یمكنك؟ كلھ؟ المخیم في آخر شخص أي خیمة في الجمال، نفس تجد أن یمكن ھل الصحراوي؟ سیناء مركز
 نتعلم أن یمكننا ما ترى ھل معا؟ جمیعا نحن ھل .أخرى في ھاعلی العثور یمكن ال علیھا، العثور یتم لم والتي شخصیتھ تمیز ھناك
 الحقیقة، نحو الصلبة الطریق على لكم یضع سوف وھذا ذلك؟ تفھم ھل المتجسد؟ المسیح من كنوع الحرم، في النظر خالل من

 .المسیح یسوع البشریة الطبیعة بدراسة األمر یتعلق عندما
 

 العمل ھیا ؟... القانون ما .الوقت لدینا لیس ولكن بكثیر، ذلك من أكثر ھناك … كذل من أبعد خطوة أعتبر فقط بالمناسبة،
 ھو ما الصحراوي؟ سیناء وسط في الحرم ذلك في األقداس، قدس في الحجارة طاولة على كتب الذي القانون ھو ما … معي

 المسیح األعزاء، أصدقائي … هللا قانون...  الحب نونقا...  ما؟ قانون كان! ال ذلك؟ كان اآلن، ھیا األنانیة؟ قانون كان ھل القانون؟
 یا .دراستنا في قدما نمضي ونحن تام، بوضوح ذلك ننشئ وسوف .البدایة من والحق قلبھ، على مكتوبة المحبة قانون كان المتجسد
 مع طبیعتھ الرب اتحد لقد" :201 صفحة السماویة، األماكن في .المتجسد المسیح من كنوع الحرم، من التعلم یرجى...  تعلم

 االقتراب إلى یدعونا إنھ" واالستماع ھذا، أحب أنا ". وحبنا لتأملنا محدد وجوه تمیزا، أكثر یصبح قد أنھ صراحة اإلنسانیة،
 تحمل أن یمكن أعیننا أن وخففت، خففت مجد منھا ینبعث اإلنسانیة الجلباب في الخفي هللا استثمر العظیم، الضوء في والتفكیر
 الحجاب خالل من للضوء؟ بكرم هللا فعلھ الذي ما ولكن }آمین{ آمین؟ ". هللا سنرى وجھھ في. السماء نور ھو المسیح .البصر
 }آمین{ تقول؟ ماذا ".للتجسد هللا مدح" أقول .البصر تحمل أن یمكن أعیننا أن علیھ، وھزمت خففت انھ وقال اإلنسانیة، في
 

في اللیلة  - تمریرھا في للتو الحظتھا التي الرئیسي، نصنا في العبارة تلك أفضل فھم على یساعدنا ھذا ھل وبالمناسبة،
 كما الوجھ عن النقاب كشف مع"...  ماذا؟ "مع، جمیعا لكننا" ،3:18كورنثوس  2 "}56'13  أو  3  صفحة  –  L02{األولى كنا معا؟ 

 یكون أن یمكن ھل ". الرب روح كما تماما المجد، إلى المجد من الصورة نفس إلى تحویلھا یتم الرب، مجد مرآة في الحال ھو
 حجب آمین؟. الحجاب ارتدى یسوع ألن النقاب؟ كشف الوجھ مع المجد نكون أن یمكننا كیف .ال المكشوف؟ الوجھ مع المجد موسى
 ؟"آمین" أسمع ھل. جسدالت s الحمد }آمین{ .عنھا النقاب كشف الوجھ مع المجد عقد من نتمكن حتى اإلنسانیة، في اإللھي مجده

 .األعزاء أصدقائي التجسد، على s الحمد }آمین{
 

 قد ذلك أجل من اإلنسانیة مع ألوھتھ المالبس الخاطئ، الجسد مثل في المسیح جاء" :1895 أبریل 4 التایمز، عالمات
 ھو هللا...  المحبة والد"...  ماذا؟ ،" ك ولكن صارم، كقاضي ولیس هللا، لتمثیل جاء .شخصیتھ في هللا الكمال العالم أمام یجلب
 للعالم، هللا طبیعة من ذلك خاطئ قد الشیطان وكان .عنھا للكشف العالم إلى المسیح بھا جاء التي العظیمة الحقیقة ھي ھذه .الحب
 رسالة ھدف كان .ألبیھ الصریحة الصورة لتمثیل اآلب، صفات للعالم لیعرض جاء المسیح ولكن .هللا من بعد عن وقف الرجل أن

 یقول أن یمكن ماذا الواقع، في...  تماما بذلك؟ القیام في نجح ھل. بالتأكید نعم ".اآلب تكشف"...  ماذا؟" ھو العالم إلى المسیح
 لفترة معك كنت ھل" یسوع لھ قال" :9: 14 یوحنا ".لنا بالنسبة یكفي وأنھ اآلب، لنا تبین رب، یا" فیلیب، قال عندما لفیلیب
 " "اآلب؟ لنا تبین" تقول أن یمكنك فكیف .اآلب رأى" ...  ماذا؟" لي، رأى الذي فیلیب؟ لي، تعرف تكن لم ذلك عوم طویلة،
 ماذا؟ "قد، كنت لي، رأیت قد كنت إذا" فعال، یقول أن یمكن أنھ ألبیھ، الكامل الوحي ھذا مثل یسوع كان األعزاء، أصدقائي ترى
  ".لھ رأیت لقد"... 

 
 نفسھ، متواضع بیننا، وسكن عالمنا إلى یأتون اآلب هللا كان لو" :338 صفحة أعرفھ، أن. استمع .ملحوظ بیان وھنا

 رائع؟ بیان ھذا ألیس }آمین{... " تغیر قد یكون لن المسیح حیاة من لدینا الذي التاریخ علیھ، تبدو قد اإلنسانیة أن مجده الحجاب
 ھو الواقع، في السمع، في األفق، في .هللا على والتعرف ونسمع رىن ونحن تعلیماتھ، من درس كل في یسوع، عمل كل في"

 نفسھ، ویكشف حان قد أبیھ كان إذا أنھ أبیھ، من الكمال الوحي ھذا مثل كان أخرى، وبعبارة یسوع، ". اآلب وحركات صوت
 المثالیة الوظیفة ھي ما. الجدید دالعھ في سجلناھا التي لتلك مطابقة كانت ھل - الكلمات وكل التفاصیل كل الى وصوال - التاریخ
  .لإلنسان هللا مجد عن للكشف مھمتھ تحقیق في … فعل
 

 ھذه على حقا أركز أن أرید. اآلن معي التركیز یرجى .الحاسمة اآلیة ھي وھذه بولس، یضعھا التي الكیفیة إلى استمع
 .وجمیلة جدا فریدة بطریقة ذلك، یفعل و لمھمتھ لالكما المسیح تحقیق عن یتحدث بول ھنا .3: 1 العبرانیین في وجدت .اآلیة

 إلى رسائلھ یكتب عندما یستخدمھ الذي النمط من كبیرا اختالفا یختلف الكتاب ھذا كتابة في أسلوبھ اآلن، .العبري الشعر یستخدم
 الكثیر ھناك أن العبرانیین، بكتا في كثیرا یختلف النمط فإن الواقع، في .الخ كولوسي، الفلبینیین، أفسس، أھل الجالطیین، األمم،
 یختلف العبرانیین، محتوى وكذلك العبرانیین، تألیف حول كبیر نقاش ھناك .بولس تألیف أن یمكن ال أنھ تصر، التي الالھوتیین من

 .الحال بطبیعة شعبھ، إلى یكتب بول ذلك حقیقة في بسھولة ذلك تفسیر یمكن ولكن .الحرم عن یتحدث انھ .كبیرا اختالفا
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 .ذلك یفھمون ال انھم .الحرم عن األمم إلى التحدث یستطیع ال
 
 جدا مریحة العبرانیین التي العبري، التواصل في النموذجي أسلوبھ یستخدم وانھ .فعال نعم الحرم؟ الیھود یفھم ھل ولكن 

 یرجى اآلن، .العبریة قصیدة فئة؟ لدینا ماذا .العبریة قصیدة ،3 اآلیة في ھنا لدینا أن ترى، أن منك أرید ألنني ذلك أحمل اآلن، .مع
 یقولون الشعر جعلوا ولكنھم - األخیرة الكلمة مع التقافیة عبارات خالل من ال - نفعل كما ولیس الشعر، جعل العبرانیین أن فھم

 .ذلك إلى وما مزامیر،وال األمثال كتاب سیما وال - بھ مليء  القدیم العھد". التوازي" تسمى انھا .مختلفة بطریقة ولكن نفسھ الشيء
 یسوع جمیل، بشكل تصف التي العبریة قصیدة ھنا لدینا .قلیال التشابھ مقاطع، - مختلفة بطریقة ولكن نفسھ الشيء یقول التوازي
 . لھذا استمع .أبھ شخصیة عن للكشف مھمتھ، من الكمال وفاء

 
 ھو أن لنا یقول وبولس المسیح، إلى إشارة في وھ ھذا ".مجده سطوع ھو من" األولى العبارة تقول؟ ماذا واحدة، عبارة

 حسنا؟". منقوص غیر تفوق" یعني سابقا، ذكرنا كما الكلمة، "سطوع" أن. ھذا على معي العمل اآلن، .المجد اآلب، لھ، سطوع
 بول .حرف المجد؟ فئة ھي ما .مجد... ما؟ آلباه المنقوص غیر التفوق ھو ھذا .السطوع...  ماذا؟ ھو ھذا. انعكاس مجرد لیست ھذه
 آمین؟. حدود بال مجید ھو بالتعریف هللا .ھذا في والتفكیر معي وقفة اآلن، .أبیھ شخصیة الكمال تماما كشف یسوع أن لنا یقول

 یكشف أن یجب أیضا، المسیح هللا، مجد سطوع - االمتالء عن یكشف المسیح كان إذا لذلك، .حدود بال مثالیة شخصیة لدیھ }آمین{
 استمع .60 صفحة ،6 رقم الشھادات إلى انظر ھو؟ ھل ھو، السؤال منطقي؟ ھذا ھل معي؟ أنت ھل .حدود بال المثالي عالطاب  عن
 أن مثالیة شخصیة مجرد كان ھل}آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل ."حدود بال مثالیة شخصیة عن تكشف المسیح حیاة" :كثب عن

 أھمیة على أشدد أن إال یسعني ال واآلن، .حدود بال الكمال كان...  ذلك؟ كان ال، الكمال؟ مجرد كان ھل اآلن، ھیا كشف؟ المسیح
 من نوع أي .الراھن الوقت في بعنایة نالحظ فقط لذلك، .الحقة دراسة في اللعب في كبیر حد إلى یأتي وھذا .المفھوم ھذا استیعاب
 روم. {المجد من یأت لم .خافت انعكاسا یكن مل .اآلب مجد سطوع كان .حدود بال مثالیة شخصیة تكشف؟ المسیح شخصیة الكمال
 ".اآلب مجد سطوع" الكلمات تلك باستخدام بولس یقولھ ما ھذا .حدود بال مثالیة شخصیة عن وكشف ھذا؟ تتابع ھل}3:23

 
 ال اوأن أنت اآلن، .مختلفة بطریقة ولكن نفسھ الشيء یقول .لالھتمام جدا مثیرة جدا، ھو القصیدة في الثاني السطر اآلن،

 فریدة یونانیة كلمة ھناك .معك ذلك أفعل أن لي اسمحوا فضلك، من .األصلیة اللغة على نظرة نلقي كنا إذا إال ذلك، ندرك أن یمكن
 العبارة "لشخصھ الصریحة والصورة" ؟القصیدة من الثانیة العبارة ھي ما .قصیدتنا من الثانیة العبارة ھذه في یستخدم الذي جدا

 صورة" تترجم التي الیونانیة في واحدة كلمة ھناك ".لشخصھ الصریحة الصورة" الثانیة العبارة ".دهمج سطوع" األولى
 تستخدم انھا .حرف تسمع؟ ماذا }G5481تاري". {سترونغ  -أك -"خارإنھا كلمة  .علیھ ھو ما یفاجأ سوف. فقط واحد - "صریحة
 ھذه أن رائعة انھا وبالمناسبة، "الفارغة - خار"...  ماذا؟ كلمة إنھا .دةالقصی ھذه في ھنا بأكملھ، الجدید العھد في فقط واحدة مرة
  .الروسیة حتى اإلنجلیزیة، اللغات، أنواع كل الفرنسیة، اإلسبانیة، اللغات من العدید العدید، في یستخدم الكلمة

 
. بالدھشة وفكرت ".تاري-أك رخا" حرفا، قلت عندما...  ومترجمي...  ھنا السلسلة ھذه إعطاء روسیا في انتھت قد كنت

 من بوضوح حمایتھم قد هللا أن جدا، مھمة تبدو التي الكلمات بعض ھناك لالھتمام، مثیرة أنھا تعرف أنت .الكلمة نفس لدیھم
 جمیعا ونحن كذلك؛ ذلك مثل ھو الحرف. السبت. السبت القبیل؟ ھذا من أخرى كلمة ھي ما .أخرى إلى لغة من النموذجیة التغییرات
 قد أنھا والنقاش االحتماالت بعض وھناك لالھتمام، مثیرة انھا حسنا، ".تاري-أك-خار" الیونانیة، الكلمة ھذه من علیھا الحصول
 .الیونانیة حتى العبریة، كلمة أصال من تأتي

 
  حسنا؟. معي قلیال ةكلم دراسة قلیال، اشتقاقي دراسة ال .جدا مشوق انھ الیونانیة؟ الكلمة ھذه تعني ماذا." الفارغة - خار"

 یمكن بأننا العلم یرجى اآلن، .نجد أن یمكن التي القدیمة المخطوطات على أیدینا على الحصول دعونا بذلك؟ للقیام مستعد أنت ھل
 ؟حسنا. الجدید العھد كتابات من بكثیر أقدم - أن تعلم ھل - الجدید العھد كتابات كبیر تاریخ قبل أن الیونانیة المخطوطات دراسة
 ونحن ألنھ" تاري-أك-خار" كلمة عن نبحث نحن - خالل من ننظر ونحن القدیمة، الیونانیة الوثائق ھذه على أیدینا على نحصل
 عملة مینتر إلى تشیر ،"تاري -أك -"خار كلمة ،المخطوطات أقدم في أنھ واكتشفنا...  .وتعریفھ معنى، من فھم على الحصول نرید
 .حفارة أو عملة مینتر...  ماذا؟ إلى یشیر. املالھتم جدا مثیرة .حفارة أو
 

 على أیدینا على الحصول و الدراسة في نستمر ونحن تفعل، ما غالبا الكلمات كما التغییرات ومعنى الوقت، مرور مع ثم
 -أك-خار" مةكل أن نكتشف - القدیمة الیونانیة المخطوطات أقل مرات، الجدید العھد تاریخھا یعود یزال ال ولكن - القدیمة أقل
 حدید حتى أو الطوابع، أو الطوابع إلى یشار .حفارة یستخدمھا التي األدوات إلى لإلشارة حان وقد ما، نوعا تطورت وقد ،"تاري
 ".تاري-أك خار" باسم التجاریة، العالمة
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 واآلن ذلك، من أبعد إلى تطورت أنھا نكتشف الجدید، العھد لعقود تستخدم انھا تتبع ونحن الدراسة، في نستمر ونحن ثم،
 لھذا، لدینا أقرب .حفارة بھ أدلى الذي الختم أو العالمة، النقش، - حفارة قبل من أدوات من مصنوعة ،نفسھ الفعلي النقش إلى یشیر
  تتبعھا؟ ھل .أداة من مصنوعة صغیرة نقوش صغیرة، صور إنھا الصینیة؟ الحروف ھي ما .الصینیة الحروف تعبیرنا، القول ھو
 ھي ختم، أو عالمة … الختم أو العالمة .النقش أدوات بھ أدلى الذي الختم أو العالمة، النقش، إلى یشیر فإنھ مرات، الجدید لعھدا في
 المألوفة؟ الكلمات تلك
 

 معي؟ أنت ھل ".تاري-أك-خار" لدینا ھو ھذا؟ ما مصیرنا؟ یحدد الذي ھو ما .اآلن معي أفكر األعزاء، أصدقائي أوه،
  من نوع ھذا ھل. الجبھة على وجدت وجدت؟ ھو أین ھیا، الختم؟ أو العالمة ھذه على العثور یتم وأین .الختم أو ةعالم انھا

انھا شخصیتنا، یا أصدقائي  ھذا ما نرى؟ أن یمكننا شيء ھو ھل .في أنت آه، 777. شقیق آسف أوه، 666 المرئیة؟ اإلشارات
 أسمع ھل .األنانیة قانون أو المحبة قانون إما یتفق كما ومشاعرنا، أفكارنا ومن }5T 310.1انھا أفكارنا ومشاعرنا. { األعزاء.

 }آمین{ ؟"آمین"
 

. ضمیرنا فیھ یقیم الذي المكان ھو وھذا الجبھي، الفص تسمى انھا یسمي؟ ماذا الجبین؟ وراء ھنا یكمن الذي ھو ما ترى،
 أفكارنا لجلب تعلم إلى تحتاج القدس، الروح قوة في المسیح لمحبة وأنا، أنت .هللا قانون فیھ كتب الذي المكان ھو ھذا معي؟ أنت ھل

  االمتثال في ومشاعرنا أفكارنا لجعل تعلم إلى بحاجة نحن .حرف نتحدث؟ ماذا عن - مجتمعة والمشاعر األفكار ھیا، - ومشاعرنا
 للتو؟ قلتھ ما سمعت ھل .لألبدیة مختومة ھو الذي الطابع ھو وھذا...  }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل. الحب وھو القانون، روح مع
 

 األسبوع من یوم أي مع عالقة لھا وختم عالمة أن اعتقدت واحدة، دقیقة االنتظار حسنا" یقول یكون قد منكم بعض اآلن،
 كما … الیوم نالسبتیی زمیل یرجى، فضلك، من ولكن بذلك؛ تتعلق بالتأكید انھا نعم قلوبكم، یبارك حسنا، . "على الكنیسة إلى تذھب
 یكون سوف انھم جیدا وتأكدوا ظھره على أنفسھم بات الذین الیوم، السبتیین من الكبیر العدد ھذا حول جدا قلق على أحصل تعلمون،
 مع علیھا العثور یتم وسوف … على الكنیسة إلى للذھاب األسبوع أیام من یوم أي یعرفون ألنھم یسوع، یأتي عندما یرام ما على
 وأنت سوبریملي، تحب من على ینطوي الختم .بكثیر أعمق انھا. معي التفكیر یرجى .معي أعتقد األعزاء، أصدقائي ه،أو .الختم
 ھي ھذه }5T 53.2أن نكون سعداء، ماذا؟ ... یموت بدال من عصیانھ. { كثیرا، هللا نحب الذي المكان إلى المجيء إلى بحاجة وأنا

 .لختما ھو ھذا. السماء تناسب التي الشخصیة
 

   إلثبات فرصة منا، واحد كل تعطي أن شأنھا من التي الرابعة، الوصیة على یكون أن یحدث. مشكلة ھناك ستكون نعم،
 تسمعني؟ ھل .الكنیسة إلى تذھب متى معرفة على ینطوي الختم كل أعتقد، ال ولكن .ال أم الحب من النوع ھذا لدینا كان سواء

 یسوع الحب إلى تأتي قد كنت إذا إال الرابعة، الوصیة كسر من بدال للموت استعداد على تكون سوف أنك أعتقد ال ویرجى، }آمین{
 ینطوي الختم ھذا }فعال نعم{ لك؟ أقول ما تسمع ھل }آمین. {إما أخرى تسعة من أي كسر من سرور بكل یموت وكنت كثیرا،
 سرور بكل سنقدم أننا }5:14 كورینثیانز 2{ المسیح، سوعی لمحبة ،الحقیقة في مستقر إنھ  .معظمنا یدرك مما أكثر الكثیر على
 علیھ تحصل أن وأریدك الختم، ھو ھذا }GC 619.1 . {األشكال من شكل بأي تحریفھ أو أمل، خیبة أو لعصیان،  من بدال حیاتنا
 .یسوع یأتي عندما یكون أن أرید .یسوع یأتي عندما

 
  إلى المجد من فیھ، ننمو أن علینا شيء ھذا تسمعني؟ ھل .وضحاھا عشیة بین یحدث لن وھذا األعزاء، أصدقائي ولكن

 نبدأ أن وعلینا .عصیانھ من بدال أجلھ من للموت استعداد على سنكون التي النقطة إلى لیسوع، حبنا في النمو في نبدأ أن علینا .المجد
 .اآلن بذلك،

 
 ھي التي المثالیة الكلمة ھي ما ترى ھل .اآلب من" تاري-أك خار" ھو یسوع، .نصنا إلى والعودة النص، إلى الرجوع

 في البدایة؟ في نقشنا الذي ھو ألیس كذلك؟ ألیس النقش، انھ حسنا، یسوع؟ ھو ما الصغیرة؟ الجمیلة قصیدتھ في الستخدامھا لبول
 أصبحنا عندما ذلك، وبعد.. . .فعال نعم علینا؟ أعجب وشبھھ...  علینا؟ قانونھ وضع مع … جعلتنا التي مینتر عملة ھو ألیس مثلھ؟
 الفعلي النقش ھو ھو؟ ما ذلك، وبعد...  آمین؟. نقشنا إلعادة كأدوات اآلب أرسلھ فعل؟ ماذا ،}10-8: 15 لوقا { المفقودة النقود
 ھل أصدقائي؟ ذلك ترى ھل آمین؟. یسوع جمیلة كلمة ھي ما .اآلب من" تاري-أك خار" ھو .مثل في استعادتھا یجري أن نفسھ،
 .تفعل أن أدعو راه؟ت

 
 مختومة"...  ؟ماذا "و المشرق هللا مجد یعكس إنھ" اآلیة ھذه موفات یضع كیف إلى واالستماع األخت، األخ، أوه،

 .الخاصة هللا شخصیة مع مختوم انھ...  ماذا؟ ھو یسوع.حرفیا الیونانیون یقولھ ما ھذا }3: 1 العبرانیین..." { الخاص هللا بطابع
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  عملة فقدت إذا فضیة، عمالت عشر بعد امرأة، أي أو" :8: 15 لوقا .الثمین المثل مع بسرعة أغلق أن لي اسمحوا أوه،
 قائال معا وجیرانھا صدیقاتھا تدعو ذلك، وجدت وعندما ذلك؟ تجد حتى بعنایة، والبحث المنزل، اكتساح مصباح، ضوء ال واحدة

 الخاطئین أحد على هللا مالئكة من الوجود في فرح ھناك لكم أقول مثل،وبال ."فقدت التي القطعة وجدت ألنني معي، افرحوا" 
 "ھنا؟ إلى ذھبنا لماذا" یتساءلون قد بعضكم ". تابوا الذین

 
 -أك-خار" للكلمة القدیم المعنى ھو ما تذكر، .عملة المثل؟ ھذا في لتمثیلنا الرب یستخدم ماذا األعزاء، أصدقائي یا أوه،

...  ماذا؟ قلوبنا، على وكتب فعل؟ ماذا. لنا خلق عندما لنا، مرة ألول" تاري أك خار" اإللھي سخرنا ندماع .مینتر عملة، ؟"تاري
 السیادة صورة عن للكشف سكر كنا جیدة عملة أي مثل - }1:26 سفر التكوین{ شبیھتھ...  ماذا؟ لھ، وجودنا على ونقش قانونھ،
 العملة ھذه إلى ننظر أن یمكن الذكیة الكائنات لجمیع یتسنى حتى الكون، عملة نكون أن عزمنا في وضربنا،...  آمین؟. العالم في

 .صورتھ في لنا سكت انھ في السبب ھو ھذا .العالم سیادة علیھ كانت بما یتعلق فیما وجمیلة، دقیقة استنتاجات ورسم
 

 كوكب من التراب قذارة في نحقق كنا سنة، 6000 ولمدة … المفقودة النقود المفقودة، النقود...  ماذا؟ أصبحنا ولكن
 من هللا، وشبھ القانون سواء، حد على بقایا حتى لطمس محاولة في .كعبھ تحت لنا طحن وقد العالم ھذا من نفسھ وأمیر األرض،
 نسعى أن منا واحد مینتر كوین أصبح فعل؟ فماذا فینا، قیمة یرى .منا یرید یزال ال انھ وقال هللا، الثناء ولكن .لدینا النقدیة القطع
 ألمع، ویضيء هللا، محبة من الوحي مع یضيء انھ .المنزل أضواء سیدة مثل العالم یضيء وانھ }19:10 لوقا. {المفقودین إلنقاذ
 آمین؟. المفقودة النقدیة القطع على العثور تم وصلبھ، المسیح من ینبع الذي النور وفي .الصلیب على یعلق ألنھ...  أین؟

 
 من بارع المھرة أیدي في أنفسنا نكلف أن علینا یجب نفعل؟ أن یجب ماذا األعزاء؟ أصدقائي یا عل،نف أن یجب وماذا

: 3 كورینثیانز 2. {قلوبنا من لحم جداول على - القانون أخرى مرة  الجدید العھد لوعد تنفیذا تأكیده، یعید یفعل؟ وماذا الحفار؛
 ونحن...  آمین؟. القانون روح مع وئام في ومشاعرنا أفكارنا لجلب نتعلم ونحن القدس، الروح قوة وفي المسیح، لمحبة ثم، }3

 .فینا استعادتھا یتم صورتھ، وشبھھ، .المجد إلى المجد...  ماذا؟ من تغیرت نحن }2: 12 روم. {عقولنا تجدید خالل من تحولت
 

 عملة یأتي عندما السماء، بنك إلى وأخذ عللتجم مستعدین نكون فلن وإال .العملیة ھذه تتم أن یجب األعزاء، أصدقائي ولكن
 الذي من" :12:16 مارك سیكون؟ ماذا .نسأل أن سؤال لدیھ سیكون...  یأتي عندما...  یأتي وعندما .لھ النقدیة القطع لجمع مینتر

 الذي لقلب؟ا ھذا من لحم جدول على القانون مكتوب ھو من نقش؟ الذي یشبھ، من ونقش؟ صورة الذي "ھذا؟ ھو والنقش الصورة
 قانون ھو النقش كان إذا }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .مصیرنا ستحدد السؤال ھذا على واإلجابة...  الحیاة؟ ھذه في الشبھ یشبھ
 النقش كان إذا ولكن ".هللا ھي التي األشیاء هللا جعل" القول؟ على قادرة تكون مینتر عملة سوف وماذا .هللا أن ھو والشبیھ الحب،
  ."الشیطان ھي التي األشیاء الشیطان جعل" ؟یقول سوف وماذا الشیطان، العملة؟ على شبھ سیكون الذي ألنانیة،ا قانون ھو

  إعادة العملیة ھذه مع التعاون كیفیة تعلم وألجلكم، المسیح أجل من لك؛ عملة النعناع مینتر لل والسماح یرجى، األعزاء أصدقائي
 الصالة؟ إلغالق معي تقف ھل ".هللا ھي التي األشیاء هللا جعل" الغرفة، ھذه في الجمیع لقو على قادرا یكون أن لھ أرید .الصقل

 
 قادر بالتأكید وھو نفسھ، مینتر عملة ھو أنھ لكم، وشكرا .لنا مجدنا لكشف یسوع الرسال جزیال شكرا السماء، في األب

 تكون أخرى، ومرة دیارھم إلى للذھاب استعداد على نتكو سوف ونحن یأتي عندما التعاون، أن علمنا .فینا مجدك استعادة على
 .آمین. باسمھ نسألھ ألننا ھذا، منح .األبدیة من تنتھي ال التي األعمار خالل من لك المجد إلعطاء الكون عملة


