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 المجد إلى المجد من
 

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

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

: 5 الرومان". {بدمھ مبرر" بعنوان 11 الدرس على نحن .أصدقائي أخرى، مرة بكم مرحبا
 مھمة استعادة مرحلة في النظر إلى المزدوجة المسیح مھمة من الوحي مرحلة في النظر من الدراسة، ھذه في بالتحول سنقوم }9

 وأنا .اإلنسان في هللا مجد الستعادة ماذا؟ ولكن لإلنسان، هللا مجد عن للكشف فقط لیس االبن اآلب أرسل تذكر، .المزدوجة المسیح
 .الوحي على یعتمد كان الترمیم أن تتذكر أن من ثقة على

 
 .فینا ھااستعادت وبالتالي ذلك، نفعل قد أننا لنا المجد عن یكشف أن علیھ كان لذلك .تتغیر أن یمكن الحب في فقط ا؟ لماذا

 أن حیاتھم أعطت التي الحمالن تلك األضاحي، نظام إنشاء في أخطأ رجل الیوم من الحق عن الكشف تم المجد من الرغم وعلى
 في مزینة و الوحي تضخیم تم .كافیا الوحي ھذا یكن لم }3:21 التكوین سفر. {الجلد من المالبس مع ملبسة تكون قد أمورنا أولیاء
 ،}9:24 دانیال{ الوقت ملء في حتى .كافیة لیست وبالتالي نوع، سوى یزال ال ھذا ولكن }8: 25الخروج رسف{ وخدماتھا، الحرم
 في األعزاء، أصدقائي ھناك وھل }29.36: 1 یوحنا". {هللا خروف ھا" یوحنا؟ قدمھ كیف فعل، وعندما .أنتیتیب لتلبیة نوع كان
 وتلك األخیرة، دراستنا في ھنا علیھ نركز كنا ما وھذا }651.2 غ. {جدالم نكون أن - الصلیب على معلقة قتل، خاصة - الحمل
 .السابقة

 
 .المسیح یسوع في لنا مجده كشف أنھ � الحمد .الترمیم ھو وھذا ممكنا، الوحي جعل ما معكم أعتبر أن اآلن أرید ولكني

 یحصل الذي المكان ھو ھذا آمین؟. فینا مجده استعادة آلنا یمكنھ بذلك القیام خالل من كذلك هللا على والثناء األعزاء، أصدقائي ولكن
  .مثیرة یحصل الذي المكان ھو ھذا. مثیرة

 
 نضغط أن قبل لذلك }14-13: 2 كورینثیانز 1. {الممیزین روحیا ماذا؟ فقط ھي الروحیة واألشیاء أخرى، مرة ولكن

 أن یمكن ال ولكن قیمة، انھا المناسب، ھو الشركات صالة - اشخصی الكلمة وأؤكد شخصیا، بھ؟ للقیام نوقفھ أن یجب الذي ما على،
 .فضلك من لنفسك، تصلي وأنت أخیك وتذكر قلبك، في هللا روح دعوة شخصیا یرجى، لذا .الشخصیة الصالة مكان تأخذ

 
 مھورج لدینا جدارة أساس على ذلك على نشكركم ونحن .یسوع اسم في وجودكم إلى بجرأة نأتي أخرى مرة هللا، األب

 على یساعدنا اآلب، ولكن .األرض على ھنا لحیاتھ الختامیة المشاھد في خاصة مجده، نأخذ أن على مساعدتنا على نشكركم .معك
 األحكام فھم على یساعدنا واألب، .فینا مجدك استعادة اآلن قد أنھ لنا، مجدك تكشف إلى الالنھائیة األطوال تلك إلى ذھب أنھ إدراك
 والحقیقة الحقیقة أتكلم أن أرید والكلمات، أفكاري وتوجیھ توجیھ األب، .ھذه النعمة أحكام مع نتعاون وكیف ،ذلك یحدث قد التي
 أن وأدعو .أصلي اللیلة، صبي رسولك یكون أن لي واسمحوا معجزة العمل الحقیقة، روح وبحكم  .یسوع في ھو كما والحقیقة فقط،
 القوة وھي مضى وقت أي من أكثر لھا نتعرض قد التي اللیلة، ھذه ھنا الجمیع حیاة على وتطبیقھا قیمة، فھم، تسمع، قد الحقیقة
 .آمین. یسوع اسم في صالتي ھو ممكنا، ھذا جعل الحقیقة بروح .والمقدسة المحررة

 
 اآلیات الحظنا .17 یوحنا الرب؟ صالة أین أخرى ومرة .الرب صالة من بسرعة، معك أخذه أن أرید آخر واحد خط ھناك

 انتھیت لقد األرض، على مجدتك لقد" :4 اآلیة في یقول .معك بسرعة ذلك أفعل أن لي اسمحوا .6 اآلیة إلى نصل لم لكننا ،5 و 4
 كان الذي المجد مع نفسك، مع تمجدني آب یا واآلن" ،5 اآلیة في الرائع الطلب ھذا ثم ومن ."بھ القیام أعطاني الذي العمل من
 ".اسمك تجلى" ؟ماذا "لدي" ..." اسمك تجلى" ؟ ماذا "لدي" :6 اآلیة في یقدمھ الذي الرائع البیان كذل ویلي ."العالم قبل معكم

 
 موسى بین الرائعة المحادثة تلك في استمعنا {L02, p. 4} .معا األولى اللیلة كانت أنھا أعتقد معا؟ لدینا لیلة أول تذكر ھل

". اسمي سأعلن" هللا؟ قال وماذا }33:18الخروج سفر". {مجدك أعرضني ،الیك أدعو": � موسى فقال .سیناء جبل على وهللا
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 الواقع في .شخصیة أنھا اتضح والتي مجده، من الوحي لدینا كان اسمھ، إعالن في بأنھ االعتراف إلى وجئنا }33:19الخروج سفر{
 الخیر في وتكثر طویلة، معاناة كرم،و رحیم اهللا الرب الرب، .شخصیتھ تشكل التي الفضائل نطق اإلذاعة، ببساطة ھو اسمھ

-5: 34 الخروج سفر. {المذنبین إزالة األحوال من حال بأي والخطیئة، والعدوان األثم وغفران لآلالف، الرحمة وحفظ والحقیقة،
 إعالن ھو هللا یفعلھ أن یمكن ما أفضل سیناء، جبل على أنھ لالھتمام المثیر من ولكن .هللا طابع تشكل التي الفضائل ھي تلك }7

 .ال كافیة؟ الوحي ھذا كان ولكن ھذا؟ تتابع ھل .بكلمة اسمھ
 

 ذلك؟ ترى ھل }1:14 یوحنا. {الجسد لتصبح الكلمة وكان .تجلى الذي االسم یصبح أن یجب المعلن االسم وكان
 

 في بھا تعیش نتك توصیلھ؟ یمكنك كیف شیئا تظھر عندما .لفظیا بكلمة، التواصل؟ یمكنك كیف شیئا، تعلن عندما ترى،
 شخصیتك كشفت لقد .أبي یا شخصیا، أنت قمت لقد" یقول ؟"اسمك تجلى لقد" یقول عندما...  ھنا؟ یسوع یقولھ ما ترى ھل .حیاتك
 على یعلق انھ كما المطاف؟ نھایة في ذلك فعل وأین . "بك الخاص الطابع تشكل التي الفضائل تلك كل تجلى لقد .كلھا حیاتي في

  یمكن ال أدلة دحض، ال لدیك ھل ترى، ال ھل }2: 2 كورینثیانز 1. {ومصلوبھ المسیح ھوذا .األعزاء صدقائيأ یا الصلیب،
 األثم یغفر أنھ لآلالف رحمة یحفظ أنھ والحقیقة الخیر في وتكثر طویلة، ومعاناة وكریمة رحیم ھو إلھ الرب الرب، أن إنكارھا
 آمین؟ وصلبھ؟ المسیح في رحمھ، وكذلك تماما، كشفت قاضتھ ألیس .المذنب یزیل األحوال من حال بأي وأنھ والخطیئة، والعدوان

 
 أخذ لقد .ال السجاد؟ تحت وتجتاحھا خطایاھم بتجاھل فقط ذلك یفعل ھل المذنب؟ یغفر أن یمكن هللا أن ھو كیف ترى،

 العدالة ألن واآلن، .ارتكبناھا خطیة كل ضد القانون متطلبات واستنفدت }6: 53 أشعیاء. {الذنب ابنھ رأس على ووضعھا خطایانا
 كما باإلیمان، الحمل، وتلقي الصلیب سفح إلى نأتي كما رؤوسنا على رحمة بال رحمة تتدفق أن یمكن الحمل، رأس على استنفدت قد

 .ھشخصیت من أخرى سمة كل وكذلك .ومصلوبھ المسیح في وكلیا تماما وكشفت هللا ورحمة العدالة من كل آمین؟. مخلصنا
 

 یوحنا .البكاء النصر ھذا أحب أنا أوه،!" انتھت لقد" لآلب؟ القول على قادرا المسیح ھو ما الموت، نفوسھ مع ھكذا،
 روحھ عن وتخلت رأسھ، یركب انھ وقال ! "انتھى" وقال الحامض، النبیذ یسوع تلقى عندما حتى" :25 الصفحة أعلى ؛19:30

  كوكب إلى أرسل قد كان ما كل إلى؟ إشارة في كان ماذا .األب إلى؟ موجھا كان ذيال من "انتھى۔" .مات أخرى، وبعبارة  ".
 ."انتھت لقد .فعلت لقد بھ، القیام مني طلبت شيء كل .ذلك فعلت األب .المھمة تمت" جوھره؟ في یقول ماذا .إلنجاز األرض

 
 مزدوجة، مھمة في االبن أرسل قد المقدس، الكتاب من وأقامنا الحظنا أن سبق كما اآلب، إن .ھذا على معي العمل اآلن

 ماذا؟ إلى أرسل اآلن؛ شجعني الطبقة؟ المزدوجة، المھمة تلك ھي ما كذلك؟ ألیس
 

 .الرجل في هللا مجد استعادة وماذا؟ لإلنسان هللا مجد كشف
 

 هللا مجد عن للكشف تھمھم كیف األخیرة، الدراسات ھذه بعد خاصة ثقة على وأنا بسھولة، التعرف یمكن منا واحد كل اآلن
 المجیدة األخیرة اللمسات یضیف كان أنھ موتھ بحكم كان الواقع، في .وفاتھ نقطة عند تماما أنجزت االنتھاء، بالتأكید كان لإلنسان،

 حدود بال المعاناة وفي الالنھائیة، التضحیة تلك صنع في ولكن كذلك؟ ألیس اللوحة، كانت كلھا حیاتھ أن جمیلة صورة إلى حدود بال
 النصر أن حتى .حدود بال مثالیة شخصیة عن وكشف }3: 1 العبرانیین. {اآلب مجد سطوع على وحي تماما كان اإلنسان، لمحبة
  .الوحي مرحلة ،1 المرحلة یفھم وبالتأكید بالتأكید، "انتھى،" یبكي،

 
 ضمیري، جبناء ومعظمكم ھنا مقسم منزل على حصلت لقد الترمیم؟ مرحلة...  الثانیة؟ المرحلة أیضا یفھم ھل لكم، سؤالي

 یبكي، النصر ھذا السؤال؟ تفھم ھل .جدا حصیف نعم، یقولون منكم وبعض یقولون، ال منكم بعض .شيء أي تقول ال وأنت
 كان وفاتھ، بحكم بل وفاتھ، عند .ذلك نرى أن جمیعا یمكننا أعني، صحیح؟ الوحي، مرحلة یفھم أن ندرك جمیعا ونحن ،"انتھى"
 .أونلوكینغ الكون إلى وكذلك البشري، الجنس إلى هللا، شخصیة هللا، مجد تماما كشفت تماما، ما،تما
 

  }684.3 بیكاي{. ھنا یجري لما كوني بعد ھناك بالمناسبة،
 

  لإلنسان، هللا مجد عن للكشف فقط لیس جاء كذلك؟ الترمیم مرحلة فھم "انتھى،" یبكي، النصر ھذا ھل ھو، سؤالي ولكن
 الجواب أن على ونوافق كلنا نرى أن آمل األعزاء، أصدقائي .یسیس و نوس على حصلت لقد .اإلنسان في هللا مجد الستعادة ولكن
 معي العمل حسنا؟ }1:18 أشعیاء{ معا، سببا فلیكن ھیریتیك، كما قبالة لي تكتب أن قبل فضلك، من ال، قالوا الذین منكم أولئك .نعم
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 منطق؟ بأى ماذا؟ .الترمیم مرحلة ولكن الوحي، مرحلة فقط لیس فھم "انتھى،" یبكي، النصر أن ھ،كل قلبي مع اعتقد .ھذا على
  منطق؟ بأى وفاتھ؟ نقطة عند اإلنسان، في تماما هللا مجد المسیح استعاد معنى وبأي

 
 في ذلك فعل أنھ في إلنسانا في تماما هللا مجد استعادة وفاتھ، عند انھ، شيء كل وقبل أوال .ھذا في معي أعتقد - بطریقتین

 الموافقة على حصلت قد كنت ترى، ذلك؟ نرى أن جمیعا یمكننا ھل معا؟ جمیعا نحن ھل .عنا نیابة الممثل، الرجل بصفتنا نفسھ،
 نفسھ في استعادھا لقد بذلك االعتراف على حصلت قد كنت لنا، هللا مجد تماما كشف قد المسیح أن على توافق كنت إذا ل ذلك على
 سباق رئیس ،}47-45: 15 كورینثیانز 1{ آدم الثاني وكان .رجال كان نعم، كان؟ ھل رجال؟ كان وھل حق؟ .بذلك القیام أجل نم

 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .باسمنا نفسھ في هللا مجد تماما أعاد األعزاء، وأصدقائي .تمثیلي رجل جدید،
 

 ھو، "جاء،" :1903 أغسطس 26 غلینر، ونیون أتالنتیك .لإللھام قلمال من بأن أقوم أن لي اسمحوا ". هللا لقوانین طاعة
 ھذه إلى جاء" جدید، لسباق جدید رئیس الثاني، آدم "اإلنسانیة رأس على وقفت األرض ھذه إلى جاء" ،المسیح یسوع االبن، هللا،

 ". هللا لقوانین ةطاع منھ طائل ال شخصیة لي، وبالنسبة أجلك من للعمل اإلنسانیة، رأس على وقفت األرض،
 

 لقد .شك ال االطالق، على نعم، وفاتھ؟ عند ذلك فعل لو .إجابة إلى بحاجة أنا ھیا، كان؟ ھل وفاتھ؟ عند ذلك فعل ھل السؤال
 ھأن في اإلنسان، في هللا مجد تماما أعید قد كان لذلك .هللا لقانون الطاعة قبل من لھا طائل ال شخصیة لي، وبالنسبة لك بالنسبة عمل،
  .جید معا؟ جمیعا نحن ھل .وباسمنا الممثل، الرجل بوصفھ نفسھ في ذلك فعل
 

 تم كما .ھذا تفوت وال. وفاتھ عند إنجازه تم الترمیم مرحلة حتى ثانیة طریقة ھناك .من الرغم على ثانیة طریقة ھناك
 یمكن حیث ضروري حكم كل وقبولھ، تيسیأ من كل إلى وسھولة بحریة یتاح كان وفاتھ، بحكم ذلك في وفاتھ نقطة عند إنجازه
 الطریقة … اإلنسان في هللا مجد فیھا أعاد التي الثانیة الطریقة یلي ما أكرر أن لي واسمحوا .المسیح أجل من فینا، هللا مجد استعادة
 سیأتي من لكل وبحریة تماما یتاح كان انھ وقال وفاتھ، بحكم بل وفاتھ، عند ذلك وكان اإلنسان، في هللا مجد أعاد قد كان التي الثانیة

 .المسیح أجل من فینا هللا مجد استعادة یمكن حیث ضروري حكم كل علیھ، ویحصل
 

 استعادتھا یمكن مجده حیث والكامل الكامل الحكم وقدم أجلنا، من نفسھ في هللا مجد أعاد المسیح الطریقة بھذه نغلیھا دعونا
 .أجلھ من فینا،

 
 ممثل، رئیسنا كما أجلنا، من نفسھ في تماما هللا مجد المسیح استعاد ذلك سأكرر ذلك؟ عملی كیف ترى ھل یساعد؟ ھذا ھل

 حسنا؟. أجلھ من فینا، استعادتھا یمكن مجده حیث وكاملة كاملة أحكاما أیضا قدم ولكنھ
 

 والكامل؟ الكامل الحكم ھذا ھو ما - وتلقیھا یأتي لمن موتھ، بحكم بسھولة توفیره تم الذي والكامل الكامل الحكم ھذا اآلن،
 النعمة؟ من المزدوج الحكم ھذا ھو ما .التالیة العدیدة الدراسات موضوع وھو .شقین ذو وھو الطبقة؟ ما ھو ھذا .شقین ذو وھو
 أنا .19:34 یوحنا في معي القصة التقط ."انتھى" النصر یبكي أن من فقط دقائق بعد یحدث ما في رمز لدینا أن قلبي كل مع وأعتقد
 قد ،19 الفصل یوحنا .ھناك لك سجلت قد كنت مما بقلیل ذلك من أكثر تأخذ أن أرید ألنني الممر ھذا إلى كتابي في لتحویل ذاھب
 حسنا؟ ،30 اآلیة في یستلم دعونا لدینا، محامل على للحصول فقط .كذلك بك الخاص المقدس الكتاب في ھناك تحویل في ترغب
 ألنھ لذلك،: "31 اآلیة ". روحھ عن تخلى رأسھ، وأخذ ! "انتھى" وقال الحامض، النبیذ سوعی تلقى عندما حتى" :19:30 یوحنا
 عالیة السبت كان السبت ألن - السبت في الصلیب على تبقى أن ینبغي ال الجثث أن" .الجمعة یوم الیوم؟ ھو ما "التحضیر یوم كان

 .وقفة -"
 

 خالل تناوب وبالتالي معین، تاریخ في ھي والتي السبت، العید یوم من واحد عندما وذلك عالیة؟ سبت السبت یجعل الذي ما
 السبت العید یوم .االربعاء یوم المقبل العام الثالثاء، انھا المقبل العام االثنین، یوم انھا واحدة سنة یفعل المیالد عید مثل األسبوع،
 ھل .عالیة السبت أو السبت من جعل وھذا ....األسبوع خالل تناوب وبالتالي .األسبوع خالل تناوب وبالتالي معین تاریخ في كانت
 السبت حراس فإن وبالتالي .جدا خاصة بطریقة ذلك تكریم أن وترید جدا، خاص ھو عالیة السبت لدیك یكون عندما اآلن، ذلك؟ تفھم

 .السبت على فاظوالح ذلك تفعل أن یمكن ال - الصلیب على جثث وجود ومقلقین؟ عصبیة حقا كانوا ماذا المھنیین،
 

 السبت یوم ألن - السبت في الصلیب على تبقى أن ینبغي ال الھیئات أن التحضیر، یوم كان ألنھ لذلك،" االستماع لذلك
 كسر یریدون كانوا لماذا اآلن، ". بعیدا یؤخذون قد وأنھم مكسورة، تكون قد ساقیھ أن بیالتیس من الیھود طلب - رائعا یوما كان



 المجد إلى المجد من                                                                                                   www.RevivalSeminars.org - 11 - دمھ من مبرر

	 4	

 السبت، كسر یریدون ال أنھم ترى .السبت یأتي أن قبل بسرعة ودفنھم الجثث تأخذ أن ویمكن بسرعة یموتون سوف لذلك ساقیھ؟
  .السبت كسر لن أنھا حتى فقط، وصلوا الذین الصلیب، من }2:28 مارك{ السبت رب على للحصول امرنا من عجلة في ھم وھكذا

 
 على قادرون نحن .والفریسیین للكتاب الحصري المجال ھو النفاق من النوع ھذا أن أعتقد ال فضلك من األعزاء، أصدقائي

 ھو بالصلب الموت عادة، اآلن .منا واحد كل ھذا. الشاشة على البشریة الطبیعة ھي ھذه بذلك؟ تقر ھل .أیضا النفاق من النوع ھذا
 بطبیعة لن، الساقین .نفسھ دعم على قادرا یعد لم الضحیة ثم الساقین، كسر كنت إذا ولكن .مؤلم بشكل مؤلمة رسمھا، طویلة، مسألة
 یخنق، قریبا واحد الصدر في انقباض ھناك األسلحة، على معلقة الجسم وزن من كل لذلك .مكسورة كانت إذا اآلن بعد لھ عقد الحال،
 :32 اآلیة. القصة ىإل ننظر ولكن .بسرعة ماتوا ألنھم لھم لحدث جدا رحیم شيء ھذا كان اللصوص، حالة في اآلن .التنفس یمكن ال
  میتا كان أنھ ورأوا یسوع، إلى جاءوا عندما ولكن .معھ صلبھ الذى من أخرى جھة ومن األولى ساقیھ وكسروا الجنود جاء ثم" 

 ". ساقیھ یكسروا لم بالفعل،
 

 }34:20 مزمور. {دهجس من واحد عظم كسر یتم لن انھ وقال النبوءة من المؤكدة الكلمة ألن ا؟ لماذا .یتمكنوا لم بالمناسبة
 .المقدس الكتاب مع فوضى یمكنك ال
 

  الجنود من واحدا لكن"  34اآلیة الجنود؟ أحد فعل ماذا الوعي، فاقد أو غیبوبة في فقط كان ربما ألنھ للتأكد، فقط ولكن
...  ھو وھذا اآلن، ".هوالمیا الدم خرج" حدث؟ ماذا ،"الفور على" أصدقائي، االستماع ،"الفور وعلى الرمح، مع جانبھ اخترقت
 شھد الذي" وقال التالیة اآلیة إلى ننظر .فعال حدث ھذا أن ضمان مع نعرف أن یوحنا، ل ھو أھمیة مدى نالحظ أن جدا مھم ھذا
 لك أقول أنا" ".صحیحة وشھادتھ" التالي السطر ."نفسي رأیت سماع؛ ال العیان، شھود تقریر" ھناك؟ لنا یؤكد الذي ما "شھد

 التالي السطر كذلك؟ ألیس حدث، ھذا أن من متأكدین نكون أن جدا المھم ومن ".شخصیا رأیت ما بالضبط لك أقول أنا الحقیقة؛
 الجانب من تتدفق والمیاه الدم .بنفسي ذلك رأیت الحقیقة، لك أقول أنا ذھني، في شك أي لدي لیس" ".الحقیقة یقول أنھ یعلم وھو"

 ."تصدق قد لذلك" التالي السطر ا؟ لماذا كذلك؟ ألیس حدث، ھذا أن نعرف أن لھ المھم من أنھ الواضح من ". یسوع من المختار
 مثقوب جانب من تتدفق والمیاه الدم أن الشك، من ظل أي دون نعتقد التي جدا مھم ھو جون اقول، یصلي لماذا ولكن حسنا، حسنا
 جدا؟ مھما ذلك لماذا یسوع؟ من
 

 ھذا ونعم، .بھا الوفاء تم النبوة تفاصیل كل ألن المسیح، المسیح كان أن حقیقة یثبت طةببسا حسنا الناس، بعض یقول اآلن
  اآلیة ".عظامھ من أحد ینكسر ال" تتحقق، أن یجب الكتاب أن بھا، القیام تم األمور ولھذه" التالیة اآلیة إلى ننظر. الجواب من جزء

  }12:10 زكریا'. {مثقوب' ماذا؟" لدیھم، من إلیھ ینظروا أن علیھم" المقدس الكتاب یقول أخرى ومرة"
 

 النبوءات كل اآلن .تتدفق والماء الدم حدث؟ ماذا ولكن فقط، ثقب لم أنھ نعرف أن منا یرید جون أن مالحظة یرجى ولكن
 ھل ھذا؟ بعتتا ھل .النبوة تحقیق مجرد من أھمیة أكثر ھو تتدفق والمیاه الدم أن حقیقة أن الواضح ومن .مثقوب كونھ عن یتحدث
 .یسوع من مثقوب جانب من تتدفق والمیاه الدم أن الشك، من ظل أي دون نعرف، أننا لجون بوضوح المھم ومن ذلك؟ كل ترى

 
 وفي الدم في التحدید وجھ على لدینا ألن جدا مھم جدا، جدا ھو األعزاء، أصدقائي جدا؟ مھم ھو لماذا یوحنا؟ لماذا حسنا،

 أسمع ھل .المسیح أجل من فینا، هللا مجد استعادة یمكن حیث النعمة، من المزدوجة النعمة كامل یرتوف جمیل بشكل ترمز الماء
 استعادة یمكن حیث النعمة، من المزدوجة النعمة كامل توفیر - للنعمة المزدوج الحكم الماء وفي الدم في رمزا لقد }آمین{ ؟"آمین"

 .المسیح أجل من فینا، هللا مجد
 

 أن یجب الواقع في بل یمكن، والماء، الدم .الثمینة الحقیقة ھي ھذه. جدا مثیر ھو ھذا .فضلك من ھذا، على معي العمل اآلن
 تمییز ویمكن للتو؟ قلناه ما سمعت ھل .أبدا فصلھا ینبغي فال. فصلھا یمكن ال .یفصل أن أبدا ینبغي ال یمكن، ال ولكن متمیزة، تكون
 من المزدوج الحكم ھم .مثقوب الجانب نفس من تتدفق أنھا ترى .یجب ال...  منفصلة، تكون أن یجب ال یمكن، ال ولكن والماء، الدم
  فیھ سنحول الذي المكان ھو والماء الدم .الماء أیضا یقبل سوف الدم یقبل الذي اإلیمان نفس وبالمناسبة، .الكریمة المخلص نفس
 ذاھبون؟ نحن أین ترى .ممكنة الترمیم عملیة یجعل نشقی ذو الحكم وھذا .المرحلة ھذه في لدینا ندوة في انتباھنا

 
 الدم؟ یفعل ماذا الدم،

 
 الماء أن تفترض ماذا .یبررنا فھو الدم؟ یفعل ماذا }9: 5 الرومان" {دمھ من مبرر" ھذا؟ ما اللیلة؟ دراسة عنوان ھو ما

  .الماء ویقدر الدم، یبرر .یقدسنا إنھ یفعل؟
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  .الواحدة المرة في واحدة خطوة باتخاذ سنقوم اآلن، .شقین ذو الحكم وھذا لفھم بجد عيم العمل یرجى األعزاء، أصدقائي

 ولذا .أخرى ثم أوال، واحدة دراسة خالل من فقط بینھما فصل أنا ما، بمعنى ألنھ، ما، حد إلى مرتاح غیر بأنني أخبركم أن وأرید
 كنت العلم، یرجى ولكن الدم، یفعل ما لفھم وتأتي أوال، الدم على سنركز .الماء على القصة لبقیة أعود أن للتأكد لك بشدة أشجع فإنني
 حتى معي؟ أنت ھل .الماء یفعلھ ما ونقدر فھم على أیضا حصلت قد كنت .الدم في نعمة من مزدوج توفیر نصف فقط حصلت قد

 أن یمكنني ھل كذلك؟ ألیس المیاه، على للدراسات بالعودة التزام أختتم، أن أستطیع ھو، الدم على للدراسة قبل من الخاص البقاء
 لدیك یكون حتى ھنا لكم وتبقي ھنا اللیل طوال الوعظ إلى تضطر سوف ذلك، إلى أخلص أن أستطع لم إذا ألنھ ذلك؟ إلى أخلص
 . حسنا .كاملة صورة

 
 ماذا .ذلك من أساسیة أكثر الدین دعونا ال، حسنا .مھم سؤال الدم؟ یفعل ماذا شيء، كل وقبل أوال .بالدم لنبدأ الدم، حسنا،

 یمثل المسیح دم لذلك }17:11 الالویین سفر". {الدم في الحیاة": المقدس الكتاب یقول .جیدة الحیاة، الدم؟ یمثل ماذا الدم؟ یمثل
 لذا .الموت ت،المو ذلك؟ یمثل ماذا الدماء، سفك الدم؟ كل یمثل ھل ولكن .المثالیة الطاعة حیاة أن حق؟ .للمسیح االستبدادیة الحیاة
 االستبدادیة والحیاة یمثل المسیح دم أن نفھم أن یرجى .ھنا الشعر تقسیم مجرد لسنا نحن مھم؛ ھذا - المسیح دم أن نفھم أن یرجى
 ھذا؟ تتابع ھل .المسیح یسوع وموت

 
 والطبیعیة النشطة اعةالط من كال یمثل والدم الطریقة بھذه وضعھ یمكننا الالھوتیة، المصطلحات بعض ترید كنت إذا اآلن،

 جمیع مع الضمیر واالمتثال المتعمدة، حیاتھ ھي ھذه ھذا؟ ما ،"للمسیح النشطة الطاعة" .ذلك أوضح أن لي اسمحوا واآلن .للمسیح
 .عنا نیابة القانون، متطلبات

 
 أننا ذلك من یعاني" عیسو وقال ".لي أنت أنت، لي، لیس" لھ؟ یوحنا قال ماذا یعمد، أن األردن نھر إلى نزل عندما مثال

 وكان ."البر بكل الوفاء" ماذا؟ على حریصا یسوع كان .لالھتمام جدا مثیرة }3:15 ماثیو." {البر بكل الوفاء" ماذا؟ "قد
 ھل یعمد؟ أن إلى یحتاج ھل لنفسھ؟ یعمد كان ھل باسمھ؟ الذي الصالح، القانون من متطلبات كل ملء على أخرى، وبعبارة حریصا،
 .ال لنفسھ؟ ذلك یفعل أن علیھ كان ھل النفس؟ إلى الموت الخطیئة، من التطھیر تجلى التي الحفل ھذا خالل من للذھاب بحاجة كان
 من متعمدة طاعة واعیة، حیاة كلھا حیاتھ وكانت .عنا نیابة القانون متطلبات بكل یفي كان .لنا ل؟ عمد على الحصول ھو من حتى
 الكمال، حیاة أن - الدم في للحیاة دمھ، في یفھم وھذا تتبعني؟ ھل ".النشطة طاعتھ" ذلك نسمي حنون .عنا نیابة القانون متطلبات كل

 واضحون؟ نحن ھل حسنا؟ .المسیح دم في ترمز النشطة الطاعة
 

 ھو ھذا حسنا، السلبیة؟ بالطاعة نعني ماذا ".السلبیة طاعتھ" ھو وھذا للمسیح، األضحى الموت یمثل أنھ كما الدم اآلن،
 لنفسھ سمح ال، نفسھ؟ صلب ھل ولكن }8: 2 فیلبي. {الصلیب وفاة الموت، حتى مطیعا كان أنھ فیلیبس في یقول بولس ترى .وفاتھ
 خالل من بالعصیان یتعلق فیما القانون بمتطلبات یفي كان .لھ فعلت فقد. السلبیة الطاعة تسمى انھا في السبب ھو ھذا .صلب أن

 ".السلبیة طاعتھ" ذلك نسمي ونحن ھذا؟ تتابع ھل .قتلی أن المصلوب، لنفسھ السماح
 

 ھل .السلبیة وطاعتھ لھ نشط سواء یسوع، من المضحیة والموت االستبدادیة الحیاة من كل ذلك؟ بعد ما یمثل الدم اآلن،
 ؟"آمین" أسمع ھل .یبررنا فھو لنا؟ بالنسبة الدم یفعل ماذا لنا؟ بالنسبة الدم یفعل ماذا اآلن، .حسنا ھذا؟ في واضحون جمیعا نحن

 من ننقذ نحن دمھ،" ماذا؟ "لھ، اآلن تبرره أن بعد بكثیر، ذلك من أكثر" :دراستنا عنوان نأخذ الذي والنص ،9: 5 رومیة }آمین{
 حتى نفسھ في الخطیئة ضد الغضب استنفدت المسیح دمھ، سفك بحكم ترى، ".خاللھ من الغضب من حفظ" ". خاللھ من الغضب
 علینا لیس .شيء كل }39-38: 10 مارك{ الكأس ھذا كان ما ھذا آمین؟ الغضب، ھذا لتلقي لدیك یكن لم الدم، نقبل عندما ،لنا یتسنى
 {5BC 1108.3}. عنا نیابة الخطیئة ضد هللا عدالة الغضب، استنفدت...  الثمالة، إلى وشربھ فعل، یسوع ألن الكأس نشرب أن

 
 سفك دون"...  :9:22 العبرانیین في المقدس الكتاب یقول كما .اإلدانة من تتحرر أن ھو یبرره ما لھ یكون أن مبرر اآلن،

 في جدا حقیقي صراع وھناك .من الرغم على ھنا شیئا أسألك أن لي واسمحوا اآلن، ".الخطیئة من مغفرة ال" ماذا؟ "ال، ھناك الدم
 ".الخطیئة من مغفرة یوجد ال الدم سفك بدون" .المفھوم اھذ مع جدا صعب وقت لدیھا التي الكنیسة ھذه مؤسسات و معینة مناطق

 أن یجب الدم أن المفھوم، ھذا مع حقیقیة مشكلة لدیھم الناس بعض أن والسبب انظر، للدماء؟ متعطش إلھ لدینا أن یعني ھذا ھل 
 حصلت قد كنت حیوان، خنق على حصلت قد كنت حیث الوثني مفھوم مع ذلك الفور على تساوي ألنھا ھو هللا، یغفر أن قبل تسلط
 الدم تدفق بعض یرى أن علیھ وكان غضبھ تحت من والخروج تعلمون، كما و، المعبود غاضب استرضاء أجل من حلقھ شق على
 الخطیئة، من مغفرة ال مغفرة، ھناك لیس السبب أن معرفة یرجى األعزاء، أصدقائي ھنا؟ یحدث ما ھذا ھل .لك یغفر سوف انھ قبل
 ھو؟ ما ال .للدماء المتعطش هللا انتقام، لدینا ألن لیس الدم، سفك دون من
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  .نفسھ هللا ترفض أن اخترت هللا، سلطة رفض تختار عندما ألنھ .هللا لرفض خیار ھو بل الخطیئة؟ ھي ما بسرعة، حسنا،

 رفض تختار عندما اآلن }4: 3 یوحنا 1. {هللا قانون من خرق انھا هللا، سلطة رفض ھي والخطیئة .السلطة ھو هللا ألن ا؟ لماذا
 عند لذلك ھذا؟ تتابع ھل .للحیاة الوحید المصدر ھو هللا ألن ا؟ لماذا. الموت ما؟ تختار فأنت هللا، رفض تختار أنك بما هللا، سلطة
 األولى، مورناأ ألولیاء بالقول بذلك القیام عن یبقینا أن یحاول هللا كان واضحون؟ جمیعا نحن ھل .یموت أن اخترت قد كنت خطیة،

 وبالتالي الطعام، لتناول اختاروا ذلك ومع }2:17 التكوین سفر." {موت" ماذا؟ "بالتأكید، بالتأكید أنت منھ، تأكل الذي الیوم في"
  .الموت حتى لماذا؟ اختاروا

 
 تنتھك سوف انھ وقال لك،بذ للقیام كان إذا ألنھ ھو خیارنا فقط نغفل أن یمكن ال هللا أن والسبب األعزاء، أصدقائي...  اآلن

 قد كان إذا .حقیقي ربط في هللا كان الخطیئة، اإلنسان اختار عندما وھكذا .خیارنا تكریم یتم أن تتطلب العدالة تذكر، .الحرة إرادتنا
 زءالج في یصرخ كلھ، الكون أمام سیقف كان من ".تموت لك تسمح لن أنا لذلك؛ لك یغفر سوف أنا أوه،" وقال ذلك مجرد أغفل
 قد كان من ". الموت حتى لھم یسمح لن وهللا الموت یختارون انھم .الروبوتات من مجموعة نحن !ذلك لك قلت" رئتیھ، من العلوي
 لیس الدم، سفك دون لماذا بالضبط ھو وھذا األعزاء، أصدقائي حتى .الفرصة ھذه عن غاب قد أنھ أعتقد ال .الشیطان ذلك؟ فعل
 وأن یغفر أن إلى ذاھبون كنا إذا...  معي؟ أنت ھل … خیارنا لتكریم شخص یموت أن یجب ما، شیئا ألن الخطیئة من مغفرة ھناك
 اختیارنا نتیجة ویأخذ المسیح، یسوع یأتي لھذا لك؟ بالنسبة واضح ھذا ھل .الوقت نفس في علیھا الحفاظ الحرة اإلرادة لدینا یكون
 تكریم وبالتالي }4.20: 18 عزرا". {یموت" ماذا؟ "یجب، الخطایا أن لروحا" یقول، الذي القانون بمتطلبات للوفاء دمھ ویسلم
 .ذلك وفھم ذلك فھم جدا المھم من .أخرى مرة لالختیار فرصة وتعطینا خیارنا

 
  .بالدم مبررون نحن }آمین{ تقول؟ ماذا. الدم على � الحمد أقول .لنا یبرر حسنا؟ لنا، یبرر الدم یفعلھ ما إلى العودة اآلن،

 .أوال األشیاء بعض تفھم كنت إذا إال علیك یجب كما بحماس" آمین" أقول أن المستحیل فمن أصدقائي، ولكن 
 

 غریب، شخص على والعثور االجتماع، ھذا بعد المحلیة المدینة شوارع في ھنا سأخرج كنت إذا أوضح أن لي واسمحوا
 أوه،" یقول أن منھ أتوقع أن یمكنني ھل ".مبرر أنت المسیح، بدم أن تعرف أن فقط أرید صدیقي، استمع" ویقول إلیھ یصل والمشي
 حسنا، ا؟ لماذا ال؛ الرد؟ ھذا توقع یمكنني ھل ۔"ذلك لي تقول أن لك جدا ممتن أنا. أعرف أن جدا جید أمر ھذا أوه، .لك جزیال شكرا
 حق؟. أوال یفھمھا أن یجب التي األشیاء بعض ھناك

 
 أن ویجب كذلك؟ ألیس اإلعدام، حكم اإلدانة، تحت أنھ یفھم أن یجب شيء، كل وقبل (1) الأو فھمھ؟ إلى یحتاج الذي ما

 نقدر لن انھ ثم المطلوب أن كثیرا لیس كان إذا .یبرره ما لھ یكون لكي منھ مطلوب ھو ما یفھم أن یجب (2)ثانیا، .یبرره ما لھ یكون
 أنھ یفھم أن علیھ (3)ولكن لتبریر، مطلوب ھو ما فھم على فقط یحصل لم ھان حتى ھناك؟ المنطق تتبع ھل .الشرط یلبي الدم أن كثیرا
 تقدیر من یمكنھ وضع في ھو ذلك بعد وفقط ثم األشیاء، تلك یفھم عندما منطقي؟ ھذا ھل .الشرط ھذا لتلبیة نفسھ في تماما قادر غیر
 التي المؤكدة اإلعدام عقوبة تحت من وخرج بررم وھو تلبیة، یجتمع أن یمكن ال الذي والشرط الدم طریق عن أن حقیقة حقیقة
 .رأسھ على خطایاه جلبت

 
 األعزاء، أصدقائي و .الغرفة ھذه في ھنا منا واحد كل على یصدق المحلیة، المدینة في الغریب على ینطبق الذي ھذا اآلن،

 ألننا ھو مبررون، نحن المسیح بدم أن یل،لإلنج الثمینة الجیدة باألخبار یتعلق فیما فیھا مرغوب غیر ھي منا الكثیر في والسبب
 .معي العمل یرجى لذا .األمور ھذه فھم إلى بحاجة نحن ھذا؟ تتابع ھل .األشیاء تلك نفھم ال أنفسنا

 
 كل" ألن إدانة؟ تحت جمیعا نحن لماذا .شيء كل نفعل أن نأمل إدانة؟ ندین أننا جمیعا ندرك ھل شيء، كل وقبل أوال

 }4.20: 18 عزرا." {موت" ماذا؟ "یجب، الخطایا أن الروح" }6:23 الرومان." {الموت" ماذا؟ ،"ئةالخطی أجور" و "أخطأ
 .معي عمل الشرط؟ بھذا الوفاء على القدرة وعدم التام عجزك تفھم وھل یبرره؟ ما لھ یكون أن أجل من منك مطلوب ھو ما تفھم ھل
 أقرأ أن لي واسمحوا .جیدة إجابات من أجزاء وبعض وقطع، بت سمع اأن نبرر؟ لكي منا المطلوب ما نبرر؟ لكي منا المطلوب ما

 بولس الرسول ھو ھذا .2:13 الرومان .بخیر ھذا ولكن بعضكم، تقلق قد وھذا .یبرره ما لھ یكون لكي منا مطلوب ھو ما علیكم
 لتبریر؟ منا المطلوب ما ". یبرره ما ھل سیكون القانون مدیري لكن هللا، من مرأى في فقط ھي القانون سماع ال ألن"...  :الكتابة
 أنا .سلطتي على ذلك أقول ال أنا ذلك؟ على معا جمیعا نحن ھل .القانون في العاملین من نكون أن یجب مطلوب؟ ھو ما اآلن، ھیا
 حسنا؟ .القانون ممارسو یبرر ما ھناك یكون وسوف .المقدس الكتاب سلطة على ذلك أقول
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 اسباب ان" واضاف تقریبا؟ ھذا یبدو ماذا .بول مع انھا معي، لیست مشكلتك ذلك، مع لةمشك على حصلت قد كنت إذا
 وضعھ إلى تراجع وقد ھنا؟ الكرة بول أسقط ھل كذلك؟ ألیس األعمال، من البر تقریبا؟ ھذا یبدو ماذا ".مبررة ستكون القانون
 المقدس الكتاب كل" .األعزاء أصدقائي ال ھنا؟ نزلقا ھل ،2:13 رومیة في 3:20 رومیة في قانونیة؟ وتصبح وعبث؟ فریسیكال
 عند ولیس قانونیة، لیست ھذه .شيء فھم یرجى ترى، .2:13 الرومان ذلك في بما} 3:16 عشب الثیموثیة2" {هللا من اإللھام یعطى
 ؟"آمین" أسمع ھل .یبررھا ما لھا یكون وبالتالي متطلبات لتلبیة محاولة في أنفسنا نحن عندما القانونیة إلى نصل .النقطة ھذه

 }آمین{
 

 .القانون حساب على شخص أي یبرر ال هللا أن یعني وھذا ذالك؟ یعني ماذا ؛}3:26 الرومان{ ومبرر عادل ھو هللا ترى
 من كونھا انھا }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .شيء كل ھو یسوع وموت حیاة ما ھذا .لنا تبریر عملیة في القانون متطلبات یكرم وھو
 في واضحون نحن ھل .یبرره ما لھ یكون قد موتھ خالل من ونحن بھ القیام طریق عن لنا یتسنى حتى عنا، نیابة القانون الأفع
 عنا، نیابة للقانون الكامل الوفاء المتاحة جعلت أنھا ھو الخالص خطة جمال .القانون حساب على شخص أي یبرر ال هللا ھذا؟

 فھم یرجى فضلك، من أصدقائي، یا .باإلیمان البر تسمى انھا .اإلیمان...  ماذا؟ قبل، من البر ىتسم انھا .المسیح یسوع في باإلیمان
 .ذلك
 

 من نكون أن یجب التي … القانون شرط ھو ما .علیھ كسر دعونا القانون؛ ممارسي سوى یبرر ما ھناك فلیس اآلن أما
: 4: 18 حزقیال أخطأ؟ شخص بأي یتعلق فیما القانون یتطلبھ الذي ما شيء، كل وقبل أوال یبرره؟ ما لھ یكون أن أجل من العاملین،

 تمویھ في المالئكة لك بقیة .منا اثنین ھناك سعید أنا أخي، لك شكرا منا؟ أحد أخطأ ھل ."موت" ماذا؟ "یجب، الخطایا الروح"... 
 الرومان الخطیئة؟ أجور ھي وما .میعاج أخطأنا حسنا، }3:23 الرومان. {الجمیع أخطأ وقد. حسنا منا؟ أحد أخطأ ھل .اللیلة

 كنت إذا أخطأت، قد كنت إذا ،الموت ھو القانون من الشرط أن وبما أخطأ قد منا واحد كل ألن اآلن، حسنا؟ ،"الموت: "6:23
 على تحصل قد كنت بھ؟ القیام علیك الذي ما یبرره، ما لھ یكون أن أجل من تكون أن یجب والتي للقانون، مدیرا تكون  أن ترید
 أن یجب أخطأت، قد كنت إذا القانون یقول .القانون بھ یقوم من فقط یبرر ما سوى یوجد وال معا؟ جمیعا نحن ھل .لخطایاك الموت
 .لخطایاك الموت على حصلت قد كنت تفعل؟ أن علیك فماذا كخاطئ، للقانون داعما تكون أن ترید كنت إذا .خطایاك أجل من یموت
 .ذلك من تجادل أن یمكنك ال
 

 كل وقبل أوال }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .من الرغم على الشرط ھذا تلبیة یمكنك طرق بضعة ھناك ذلك � الحمد اآلن
 الجنس من العظمى الغالبیة فإن أن ھو مذھل شيء مدھش، االطالق، على تعرف، وأنت .بنفسك ذلك لتلبیة اختیار یمكنك شيء،
 وما .یصدق ال الجنون ما الجنون، ما .أنفسھم الخطیئة ضد القانون متطلبات تلبیة ارونیخت وسوف .تماما ذلك تفعل سوف البشري
 أبدیا نموت أن علینا سیتعین یفعل؟ أن علیھ سیكون ماذا خطایانا؟ أجل من الموت على أصرنا إذا یفعلھ، أن اآلب هللا على یجب الذي
  .االختیار ھذا تجعل ال فضلك من !االختیار ھذا تجعل ال فضلك من .خطایانا أجل من
 

 موتھ یمثل ألنھ یسوع، دم باإلیمان، قبول اختیار یمكنك خیار .جمیال بدیال جعل وقد وابنھ، لنفسھ النھائیة تكلفة في
 أسمع ھل .لخطایاك یموت لم...  یموت یسوع ألن - خطایاك ضد القانون من االحتیاجات تلبیة یمكنك دمھ، في واإلیمان المضحیة،

 یرجى .عنا نیابة القانون متطلبات لتلبیة لھم بالنسبة ومات لھ، یحسب كان خطایانا من كل .بلده أجل من یموت لم }آمین{ ؟"آمین"
 دم في باإلیمان عنك نیابة الوفاء یتم قد بخطایاك، المتعلق القانون شرط أن المضحیة، موتھ یمثل ألنھ دمھ اإلیمان لقبول اختیار
  .خالل من لسنا نحن. خالل من لسنا نحن ولكن ك؟ذل على واضحون نحن ھل .یسوع

 
 ترى، .معي عمل تشبث؛ ذلك؟ یتناسب كیف .البدیلة الحیاة ماذا؟ یمثل الدم األضاحي، الموت فقط یمثل ال الدم تذكر

 كیف معي؟ أنت ھل .طاعة ماذا؟ الكمال لدینا أن أیضا القانون یتطلب بالكامل، العصیان كل دفع یتم أن فقط لیس القانون متطلبات
 اآلیة في الكلمات ھذه مع الرائعة الدراسة ھذه ویلخص جبل، على خطبة على ھناك القانون على الوعظ ھو یسوع عندما الكمال؟

 كل بعد أن؛ فقط تتوقع كنت ولكن. واه ".الكمال ھو السماء في والدك كما تماما مثالیة، تكون أن یجب لذلك" :5:48 متى ،48
 ھو كم لذلك، .حدود بال مثالیة هللا؟ ھو الكمال كیف }1. بار 1890 ،4 فب ر،. {هللا شخصیة من نسخة ن؟القانو ھو ما شيء،
  .جدا عمدا...  ھنا؟ نستخدمھا التي اللغة سمعت ھل .حدود بال مثالیة المعیار؟ ھو الكمال

 
 ھو وأنھ شخصیتھ، من سخةن ھو قانونھ .أوالده من الكمال یتطلب هللا" :315 صفحة المسیح، كائن دروس استمع؛

 ھناك یكون ال قد أنھ للجمیع یقدم الالنھائي المعیار ھذا" الطبقة؟ معیار، من نوع أي  "النھائي، المعیار ھذا .حرف كل من المعیار
 ،96: 119 مزمور .والقانون لھ، حصر ال معیار انھا ". مملكتھ تكوین إلى هللا سیضطر الذي الناس من بنوع یتعلق فیما خطأ

  .النھائیة انھا القیاس، تتجاوز انھا ". جدا واسعة وصیتك لكن الكمال كل استكمال رأیت لقد" :دیفید إلى واالستماع
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 ما معنى كل في تكون أن نحن المختار هللا شعب كما" :استماع ،409 صفحة ،21 اإلصدار حجم مخطوطة ،21 مخطوطة

 یمكن وال هللا، معیار ھو القانون ھذا .سیناء من المسیح بھ یتحدث الذي لقانونل الصارمة الطاعة نقدم أن علینا .یكون أن یریدنا
 هللا أقامھا التي المطلق الكمال من للتغییر قابل غیر معیار وھو .اإلطار أن یمكن البشري العقل شيء وأي بینھما المقارنة
 أي ... " القیاس وراء وما السماء مثل عالیة أنھا هللا، شخصیة عن تعبیر .فھمھ یمكن ال البشري العقل مساعدة دون .النھائیة
  .النھائیة القیاس، وراء ما ھذا؟ ھو المعاییر من نوع

 
 كل یمیز بره .المطلق ھو هللا بر" :198 الصفحة ،1 المجلد المحددة، الرسائل. المنزل ذلك لدفع فقط واحد آخر وھنا

 حتى الكمال، لذلك أنت كن" یسوع كلمات مثل؟ الصوت ھذا ما ". شعبھ یكون أن یجب لذلك هللا، ھو كما .قوانینھ كل أعمالھ،
 ھل .هللا من؟ یساوي الكمال یتطلب ذلك؟ تسمع ھل القانون؟ شرط األعزاء، أصدقائي یا تسمع، ھل ".الكمال ھو السماء في والدك
 }2:13 الرومان. {نالقانو أصحاب ماذا؟ ولكن القانون، سماع یبرر ال .ال ال ال ال ال ذلك؟ نسمع أن یكفي

 
 أنك طاعة لدیك ھل النھائي؟ المعیار ھذا تلبیة في حالك كیف احوالك؟ ھي كیف .اللیلة ھذه لك سؤال لدي قلوبكم، یبارك

 ماذا …اآلن تعال ذاتھا؟ حد في ھنا شخص أي ھناك ھل تمتلكھ؟ ھل البر؟ من النھائیة معیار لتلبیة یكفي كما هللا لتقدیم استعداد على
  "المجد، من قصیرة تأتي" ماذا؟ "و الجمیع أخطأ وقد"...  لنا؟ القول إلى اذھب "أخطأوا، كلھم" لنا قال التي اآلیة نفس تقول

 .القانون ذلك؟ نص ھو ما .حرف المجد؟ ھو ما }3:23 الرومان{
 

 یعني یعني المتوتر ضرالحا تذكر، .ما وقت في ذلك من التحقق .الحالي النشط التوتر في ھذا الیونانیة في بالمناسبة،
 أخطأ، جمیعا ھناك أن بولس یقولھ ما أخرى، وبعبارة .قصیرة انھا الحالة، ھذه في .اإلجراء ھذا كان أیا المستمر، والعمل المستمر،

 حتى .عالف نعم مقدسة؟ األكثر القدیس حتى تقصد .كلنا منا؟ كم .النھائیة المعیار ھذا من قاصرا یزال ال وكلنا القانون، تجاوزت أي 
  .بھ یعترف من أول ھو مقدسة األكثر القدیس فإن وبالمناسبة، .قصیر یزال ال مقدسة األكثر القدیس

 
 :64:6إشعیاء .قذرة خرق ماذا؟ كما ھي براتنا من كل الشرط ھذا وفي سقطوا، نحن مشكلتنا؟ ھي ما أصدقائي، یا أوه،

 الخرق بالمناسبة، ھناك، العبریة من خفیفة ترجمة ھو وھذا ... " القذرة الخرق مثل ھي برائنا وكل نجس، شيء مثل جمیعا لكننا"
 كما نحن بر، بھا نقوم التي الجیدة األشیاء ھو ھذا .الحقا إلیھ سنصل ربما .فعال العبریة تقول ما لك أقول مرتاحا لست أنا .القذرة
 النظیفة، غیر الحالة ھذه وفي نجس، جمیعا ألننا لماذا؟ و مثل؟ السیئة األشیاء تكون أن یجب ما تتخیل أن یمكنك .القذرة  الخرق
 خطوات .الصالحة أعمالنا أفضل حتى یتخبط وانھ األنانیة، الوحل مع نجس نحن مع؟ نجس نحن ما .قذر ھو بھ نقوم ما أفضل

 الذي شيء وھذا ،التاریخ ھو ھذا الماضي، التوتر ھذا؟ التوتر ھو ما مالحظة، یرجى ،"الممكن من كان" :62 صفحة المسیح،
 قبل من الصالحین شخصیة لتشكیل سقوط قبل" متى؟ آلدم ،"سقوط قبل آلدم، الممكن من كان" .اآلن بعد یعد  لم ولكن لیكون كان

 من ألن...  ." صالحین أنفسنا نصنع أن یمكننا وال طبیعتنا، سقطت خطایاه وبسبب بذلك، القیام في فشل لكنھ .هللا لقانون الطاعة
 نحن الحظ، فضلك من "خاطئة، ألننا" ".صالحین أنفسنا نجعل أن یمكننا وال سقطوا،"...  ماذا؟ ھي طبیعتنا ".خطایتھ" خطایاه؟

 ".المقدس القانون تماما نطیع أن یمكننا ال مقدس، غیر" ..." خاطئة ھي" ماذا؟ "أننا بما" لنا، قیل .خاطئة  تصبح ألننا یقال ال
 مطالب لتلبیة والتي نفسھا تلقاء من بر لدینا لیس" ".المقدس القانون تماما تطیع" ماذا؟ "یمكننا ال"...  .ال نطیع؟ أن یمكننا ال

 الساقطة حالتنا في" بذلك؟ جمیعا تعترفون ھل }آمین{ لذلك؟" آمین" جمیعا نقول أن یمكننا ھل معا؟ جمیعا نحن ھل ". هللا قانون
 من؟ الرغم على مقدسة األكثر القدیس حتى صحیح ھذا ھل ". هللا قانون لبمطا لتلبیة والتي نفسھا تلقاء من بر لدینا لیس

 
 غیر الذي الوضع ھو وھذا الحالة، ھي ھذه الدولة، ھي ھذه حسنا،" الكثیرون یقول .في تقع الكثیر أن فخ ھو وھنا أوه،

 یا ". الالنھائي البر من بالمعیار يتف التي الطاعة تنتج أن أستطیع ثم القدس الروح قوة ولدي أحول عندما ولكن .في متحولة
 حقیقي حب لدیھم الذین أولئك" :81 صفحة المقدسة، الحیاة استمع، .قصیر یزال ال مقدسة األكثر القدیس حتى األعزاء، أصدقائي

 في اتالمسر والحیاة القلب من القداسة إلى حقا یسعى الذي ولكن .بذلك والقیام إرادتھ معرفة في جادة رغبة تظھر سوف �
 القلب لقداسة حقا یسعون الذین أولئك }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل ". متطلباتھا تلبیة من بكثیر أقل فقط أنھ ویحداد هللا قانون

 غنیة"...  ما؟ انھم یعتقدون انھم .الودیكا عن یخیفني ما وھذا .قصیرة اآلن حتى تقع أنھا فقط الحداد انھم ؟یفعلون ماذا والحیاة،
 }3:17 وحي". { وعراة بائسون أعمى، فقراء، بائسون، أنھم حتى یعرفون ال وھم شيء، إلى تحتاج وال لع،الس في وزادت

 
 كنا إذا لدینا یكون أن یجب الالنھائي؟ بالمعیار تفي أن شأنھا من طاعة بر، على للحصول ذاھبون نحن أین أصدقائي، حتى

 تفي التي الطاعة لدیھم الذین أولئك فقط }2:13 الرومان. {القانون سيممار سوى یبرر ما ھناك یكون لن .یبرره ما لھ یكون سوف
 سوى یبرر ما ھناك یكون ولن }5:48 ماثیو". {الكمال ھو السماء في والدك حتى الكمال لذلك أنت كن" یقول، الذي بالمعیار
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 للعثور لدینا ذاھبون نحن أین حتى ال، ا؟أنفسن في نجدھا أن یمكن ھل ذلك؟ سنجد أین .المعیار بھذا تفي طاعة لدیھم الذین أولئك
 أسمع ھل .المسیح یسوع شخص في موجودة تكون أن ھو هللا، على والثناء .آخر مكان بعض علیھ العثور إلى طریقنا في نحن علیھ؟

 ؟"آمین" أسمع ھل .النشطة طاعتھ البدیلة، حیاتھ یمثل ألنھ المرة ھذه دمھ في ولكن بدمھ، باإلیمان إیماننا ومن }آمین{ ؟"آمین"
 فعلتھا؟ الالنھائي؟ بالمعیار تفي الحیاة ھذه ھل }آمین{
 

 }9: 2 كولوسي. {الجسدى االمتالء ملء مسكنھ في }3: 1 العبرانیین. {األب مجد لھ سطوع كان! فعال نعم! فعال نعم
 عن تكشف المسیح حیاة"...  :60 الصفحة 6 المجلد الشھادات، االستماع، .الالنھائي المعیار استوفت طاعة المسیح یسوع كان

 اآلب؟ هللا یساوي الكمال یسوع كان ھل .فعال نعم الالنھائي؟ المعیار حدود بال المثالي الطابع یلبي ھل ."حدود بال مثالیة شخصیة
 صورة إنھ المقدس الكتاب یقول }9: 14 یوحنا". {اآلب رأیت لقد" ماذا؟ "قد، كنت لي رأیت قد كنت إذا": وقال  .فعال نعم

 یكونوا أن نحتاجھ ما كل لدیھ ویسوع .القانون یتطلبھ الذي الكمال كل یسوع كان }3: 1العبرانیین. {مجده سطوع لآلب، صریحة
 .اإلنجیل ھذا األعزاء، أصدقائي یا اإلنجیل، ھذا }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .بدمھ باإلیمان القانون أتباع من
 

 ولكن .هللا قانون مطالبات فیھا نلتقي التي نفسھا تلقاء من بر لدینا لیس" ھذا إلى واالستماع ،62المسیح، خطوات
 .خاطئة حیاة عاش .نلتقي أن علینا مثل وإغراءات محاكمات وسط األرض على عاش .لنا بالنسبة للھروب وسیلة جعل المسیح
 كمخلص وقبولھ لھ لنفسھ تعطي كنت إذا" جیدة؟ صفقة ھي ھل ". بره وتعطینا خطایانا التخاذ یقدم ھو واآلن لنا بالنسبة توفي
 في تقف المسیح شخصیة" االستماع أساس؟ أي على ،"الصالحین تمثل" ماذا؟" أنت ألجلھ حیاتك، تكون قد كما خاطئة ثم، لك،
 إلى تأتي اعندم حدود، بال المثالي الطابع ھذا }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل ."أخطأ لم كنت لو كما هللا أمام تقبل وأنت شخصیتك مكان
 محاسبتك یتم السبب لھذا .شخصیتك مكان في تقف شخصیتھ .حسابك إلى تنسب التي یسوع، دم اإلیمان وقبول الصلیب سفح

 القیام أساس على ولیس - بھ قمت ما أساس على ولیس تبرر، فإنك وبالتالي .بھ باإلیمان أنت نفسك، في تكن لم وإن ألنھ، الصالحین،
 � الحمد .مبرر أنت المسیح، یسوع مخلصك، وموت فعل أساس على ولكن - بك الخاص الموت أساس على من أكثر اآلن بعد بھ،
 .للصالة نقف دعونا }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الدم على

 
 نكون أن أردنا إذا ألنھ للمیاه، كذلك لكم شكرا ولكن .مبررون نحن الدم خالل من أنھ على جزیال شكرا السماء، في األب

 أخرى مرة لنا تجلب حتى .نقدس أن إلى بحاجة نحن یبرره، ما لھ یكون أن إلى فقط نحتاج ال نحن السماء، في للعیش دینمستع
 .أصدقاء فیكم، هللا بارك .آمین یسوع، اسم في نصلي .دراستنا في نواصل ونحن


