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 قصة الحب العجيب

 

 19 ،18 :30 أم     :القراءة

                         

 في نسر طريق .أعرفها ال وأربعة فوقي عجيبة ثالثة 

 قلب في سفينة وطريق صخر على حية وطريق السماوات

   .بفتاة رجل وطريق البحر



 قصة الحب العجيب

 يسوع الرب لنا تقدم جميلة تصويرية نبوية رباعية صورة هذه 
 الخاطئ اإلنسان لحالة الناجح والبلسان الشافي كالحل المسيح
 .األبدية الدينونة وتنتظره تهدده الذي



 قصة الحب العجيب

 :األول الطريق

السماوات في نسر طريق: 

 

د  من الرب عن يكلمنا السماوات في نسر طريق :المسيح تجسُّ
 األرض إلى نازالا  السماوات اجتاز الذي السماوي أو السماء،
 الذي الناسوت في والموت لأللم والقدرة الكفاية على حاصالا 
 .له تهيأ الذي والجسد اتخذه

   
 



 قصة الحب العجيب

 :الثاني الطريق

صخر على حية طريق: 

 

الروح سمح بيننا، وحل   جسداا  الكلمة صار عندما :البرية في المسيح تجربة 
  :4 متى) إليه فيدخل منفذاا  فيه يجد أن عسى يجربه، أن للشيطان القدس

1-11). 

 

؛4 :32 تث) كامالا  صخراا  وجدته (2 :20 رؤ) إبليس القديمة الحية ولكن     
 كما - تبرهن وهكذا .(30 :14 يو) ثغرة أية به وليس .(4 :10 كو1

 هللا َحَمل» يكون ألن أهالا  كان كيف - األرض على الرب حياة كل من تبرهن
 يحمل ألن تماماا  مؤهل وأنه خطية بال أنه وثبت «العالم خطية يرفع الذي

 .البار القدوس هللا دينونة ويواجه الخطايا



 قصة الحب العجيب

 :الثالث الطريق

البحر قلب في سفينة طريق: 

 

آالم إلى إشارة البحر قلب في السفينة :الكفارية المسيح آالم 
 اإللهي العدل ولجج تيارات تحت الصليب على الكفارية المسيح
 المحدودة، غير الدينونة مياه كل القدوسة نفسه دخلت عندما
 إال أعماقها يعرف ال التي الغامرة المياه أعماق في كان وعندما

 .(3 :2 يون ؛1،2 :69 مز ؛7 :42 مز) هللا

   
 



 قصة الحب العجيب

 :الرابع الطريق

بفتاة رجل طريق: 

 

أنا ولكنني عظيم السر هذا» ألن األربعة أعظم هي وهذه :للكنيسة المسيح محبة 
 .(32 :5أف) «والكنيسة المسيح نحو من أقول

 

كنيسته بها يتعهد التي (19 :3 أف) «المعرفة الفائقة المسيح محبة» هي وهذه 
 لنفسه ُيحضرها لكي بالكلمة الماء بغسل إياها ُمطهِّراا  يقدسها لكي» الطريق كل

 وبال مقدسة تكون بل ذلك، مثل من شيء أو غضن وال فيها دنس ال مجيدة كنيسة
 .(26،27 :5 أف) «عيب

 

سبب تكون سوف ولكنها المحبة هذه ُعمق وندرك نفهم أن نستطيع لن ونحن 
 .اآلبدين أبد إلى وتعبدنا لسجودنا ومدعاة تعجبنا

  
 


