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 المجد إلى المجد من
 

 
 

 الساعة خالل .البشر إلى مضى وقت أي من عمل أھم لتكون الشخصیة تنمیة ویقال
 االنضمام .الطابع في مثل المسیح لتصبح ومسؤولیتنا امتیازنا من كل نستكشف سوف القادمة
 إلى المجد من’ یأخذنا واالس ستیفن القس كما الشخصي دالتجدی من قویة الوقت لھذا اآلن إلینا
 ‘۔۔المجد

 
 عن الحدیث بدأنا أن منذ معك الوقت ھذا إلى أتطلع كنت لقد .وجودكم كثیرا أقدر وأنا ھنا، لك یكون أن جید

 وآمل، اللیلة ھذه تأتي أن اخترت قد كنت أن جدا سعید أنا .ھنا أكون أن لشرف إنھ .أسابیع عدة كان الذي ذلك،
 "المجد إلى المجد من" بعنوان للغایة مكثفة ندوة اللیلة ھذه نطلق .القادمة على للحفاظ تختار سوف التي والصالة
 .لمالحظات ورقة واصطف بك الخاص إدراج مع ھناك الموثق لدیك كان إذا ذلك، تقول أن ویمكنك

 
 من عمل أھم ندرس؟ سوف أننا ھو ام .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم معا بدراسة سنقوم

 المالحظات دفتر مع۔ ۔ ۔   للبشر؟ بھ یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو ما ھذا؟ ما .البشر إلى یعھد مضى وقت أي
 عندما عادة تعلمون، كما ولكن .إلعطاء جید منطقي جواب وھذا ؛"الحرف بناء: "الجواب أسمع الید، متناول في

 ھذا أن أعتقد أن وأود .عمل أھم ھو وھذا ،"إیماننا تقاسم ."الروح على الحائز: "ستجیبونی الناس السؤال ھذا نطرح
 نكون أن یمكننا ھل: سؤال عمل؟ أھم حقا ھو ھذا ولكن .السؤال سألت عندما عقولك، من العدید خالل من ذھب ما

 فعالة یجعلنا لذي وھذا ألعزاء،ا أصدقائي .النستطیع ال یمكننا؟ ھل الطابع؟ في المسیح مثل نكن لم إذا ناجحین
  أتكلم أنني من الرغم على" وضعھ؟ بول كیف ؟"آمین" أسمع ھل .محبوب والمسیحیین المحبة یجري الروح الفائزین
: 13 كورنتھس 1". { الخماسي الصنج و النحاس سبر وأنا الحب، لدیھم لیس ولكن والمالئكة الرجال وألسنة مع
1{ 

 
 المعتقدات جمیع على الزاویة في أحدھم یجادل أن قادرین نكون قد أننا نین،المؤم عزیزي العلم، یرجى

 الرئیسیة النصوص جمیع مع 28 األساسیة المعتقدات جمیع كذلك؟ ألیس اآلن، 28 انھا ال،... 27 ال األساسیة
 ھذا ھل بذلك؟ فتعتر ھل...  اآلن ھیا .المسیح یسوع عن بعیدا دفعھم عملیة وفي لدینا، الذاكرة بنك في المسجلة
 جدا مقنعة لیست المسیح، یسوع مع إنقاذ عالقة في الناس حقا یجلب الذي ھذا أن نعرف أن یرجى .ذلك أخشى ممكن؟
 علیھ القبض یتم أن یجب لقلب ولكن بالحقیقة یتعلق فیما إقناع إلى یحتاج العقل نعم، آمین؟ .القلب التقاط ھو كما العقل
 الحب، رب قبل من غزا االختیار، وقوة الحاكمة، السلطة اإلرادة، ھي فقط، عندئذ مین؟آ .الحقیقة ھو الذي قبلھ، من
 أن إلى بحاجة ونحن الخبرة، من النوع ھذا في ما شخص لجلب األعزاء، أصدقائي .حقیقي تحویل إلى یؤدي وھذا
 .خاللنا من أحبھم الحقیقة، ھو الذي لھ، نسمح أن علینا .الحقیقة لدینا أن إقناعھم مجرد من أكثر القیام على قادرة تكون
 الفعال الفوز إلى أساسي مسبق شرط وألنھ .بالحیاة الفوز من أھمیة أكثر عمل لماذاھناك بالضبط ھو ھذا آمین؟
 .الروح
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 من مستوحاة إجابة أقرأ أن وأرید المطبوعات، في" مقدمة" یسمى الواقع في األول، الدرس إلى ننتقل دعونا
 فیرست 225 الصفحة التعلیم، كتاب في وجدت للبشر؟ بھ یعھد مضى وقت أي من عمل أھم وھ ما :سألتھ سؤال
 إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم ھو الشخصیات بناء’’ !كثب عن االستماع...  اقتباس .3 الصفحة...  إنتري
۔ ۔ ۔  ھذا؟ ما أصدقائي؟ یا عمل، ھمأ ھو ما.‘‘ اآلن الحال ھو كما جدا مھم الدؤوبة دراستھا مثیل لھ یسبق ولم البشر؛
 :األخیرة العبارة أن مالحظة ویرجى البشر؛ إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیة بناء .الشخصیة بناء
 سمعت قریبا الملك ألن اآلن؟ المھم لماذا ".اآلن" متى؟ ،‘‘كبیرة أھمیة ذات الدؤوبة دراستھا مثیل لھ یسبق ولم’’

 األحرف لبناء الدؤوبة الدراسة تعتبر لماذا .ذلك على ثانیة فرصة أعطیك سوف ."أمینات" جدا افتخ أعتقد، اثنین،
! فعال نعم} !آمین { .قریبا الملك: استعداد على الحصول ألن، .اآلن من أھمیة أكثر أبدا الواقع في اآلن؟  مھمة
 كلھ قلبي مع األعزاء، أصدقائي .المسیح یسوع ةعود بشيء تؤمن التي تلك اللیلة، ھنا السبتیین بعض لدینا ان اعتقدت
 .كلھ قلبي مع۔ ۔ ۔  ... قریبا سیأتي یسوع أن أعتقد

 
 ذكي فھم لدیھم یكون أن المستحیل من أنھ على وأصر !ھذا على لي سماع یرجى أصر، أنا الواقع في
 یسوع أن مفاده استنتاج إلى توصلال دون الجاریة، األحداث فھم مع جنب إلى جنبا الوقت نھایة في النبویة لألحداث
 ھناك ذلك ومع ھناك؟ الوقت من كم من واع أنت ھل .وواضح عال بصوت الزمن عالمات .جدا قریبا جدا، قادم
 أمة، كل إلى یؤخذ أن إنجیل ... تحذیره یجب عالم ھناك...  عملھ یجب الذي الكثیر ھناك .بھ القیام یتعین الذي الكثیر
 الكنیسة ھذه أن رسالة ."الثالثة المالئكة" رسائل تسمى انھا .خاصة رسالة }6: 14 وحي. {وشعب لسان طیب،
 ھذه اتخذت وقد. العمل بھذا القیام من بد وال .المسیح یسوع مع إنقاذ عالقة في رحیمة دعوة آخر كما تعلن حتى أثیرت
 ھو وھذا .یأتي عندما یسوع مع دیارھم إلى العودة مستعدة، تكون أن یجب الخاصة وحیاتنا أجمع؛ العالم إلى الرسالة
 حیاتنا ولدینا ؛}6: 14 وحي{ والناس اللسان، نوع، كل التخاذ اإلنجیل لدینا .بھا القیام علینا یتعین التي المھمة أساسا
 إنجاز في النجاح إن !لي سماع یرجى .األعزاء أصدقائي أن لي اسمحوا ولكن }7: 14 وحي{. للتحضیر الخاصة
 أن یمكن ال ألننا ا؟ لماذا آمین؟ .المسیح تشبھ شخصیة تطویر۔ ۔ ۔  ھذا؟ ما و نفسھ، الشيء على یعتمد ینالمھمت ھاتین
 ذلك، أكرر أن أرید .المسیح مثل شخصیة لدینا كان إذا إال للمملكة، المواطنین تناسب وال للملك فعالین شھودا یكونوا
 للمملكة، المواطنین تناسب وال للملك فعالین شھودا نكون أن یمكن وال .سلسلة تستمر كما أخرى مرة ذلك تسمع وربما
...  وقتا یستغرق االمر وألن األعزاء، أصدقائي یا قریبا، سیأتي الملك وألن .المسیح مثل شخصیة لدینا كان إذا إال

 :225 حةالصف التعلیم، االفتتاحي، البیان ھذا صدق على وأصر .المسیح تشبھ شخصیة لتطویر طویال وقتا یستغرق
 جدا مھمة الدؤوبة دراستھا أن مثیل لھ یسبق ولم البشر إلى مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیات بناء’’
 .معا المقبلة األیام ھذه بھ سنقوم ما بالضبط وھذا۔ ۔ ۔ ... اآلن جدا مھم ‘‘۔اآلن

 
 لكم أؤكد أن وأرید .فالمطا نھایة في المھم الموضوع ھذا في الرب یقول ما بجد دراسة إلى ذاھبون نحن

 بشأن اآلراء أو الشخصیة نظریاتي أشاطركم أن مونتانا من الطریق طول على یأت لم أنا أن الخفافیش، قبالة الحق
 الى حاجة في كنت الشخصیة، بناء كما مھم شيء مع تتعامل كنت ندما  ألعزاء أصدقائي هللا سمح ال .الشخصیة بناء
 مع تتعامل عندما }.آمین{ آمین؟. القاتلة الفقراء عض  آراء من بالثقة، وجدیرة علیھا االعتماد یمكن بكثیر أكثر شيء

 شیئا یكون أن إلى تحتاج- للمملكة المواطنین وتناسب للملك فعالین شھودا یكونوا لكي۔  تفھم ان یجب ... موضوع
 ھو ھذا أن لكم أؤكد أن وأرید الموضوع، ھذا على الرب یقول ما معرفة إلى تحتاج .ما شخص فلسفة مجرد من أكثر
 .الموضوع ھذا حول الرب یقول ما :أطلعكم أن جئنا ما

 
 ستیف من شيء یوجد ال :ذلك من بدال فریدا شیئا الحظت قد كنت بك، الخاصة النشرة في نظرت قد كنت كما

 یكاد ولكن حین، في ةواحد مرة في، قلیال المالحظات وتراجع الطفیفة، االستثناءات بعض مع...   حسنا .ھنا واالس
 ببساطة أنا .على دراستنا نبني أن نرید نحن ما ھو ھذا وترى، الموضوع؛ ھذا عن أقول أن اإللھام ما تماما یكون
 نھایة في المھم الموضوع ھذا على الرب یقول ما معكم تنظر أن سیاحي، كمرشد هللا، نعمة قبل من لخدمة ذاھب
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 ما في للنظر لكم وتوجیھ توجیھ أنا كما لي، وتوجیھ توجھ سوف القدس الروح أن ، أنا بذلك؟ لي ستسمح ھل .المطاف
 .الموضوع ھذا على الرب یقول

 
 وسوف ... احدا یزعج ال ھذا وآمل أستخدم، سوف .المقدس الكتاب األناجیل األساسي، كتابنا كما سنستخدم

 الشعب، المقدس الكتاب ھو جیمس، الملك أقدر اآلن، .المقدس الكتاب من جیمس الملك الجدیدة لنسخة  باستخدام أكون
 وخاصة .للكثیرین تفضیل من المقدس الكتاب ھو وأنھ على، وترعرعت لدت  الكنیسة ھذه أن المقدس الكتاب فمن

 ولھذا الشباب، جیل على الصعب من باطراد تزداد إللیزابیثیة  اإلنجلیزیة اللغة ولكن .بیننا الفضي الشعر القدیسین
 مشابھ وھو .جیمس الملك كما وراءه التراث المخطوطة نفس بالضبط لدیھا. الجدید جیمس الملك اخترت دلق السبب،
 جیمس الملك من قرأت  كما طول على التالیة مشكلة أي لدیك یكون لن وربما جیمس، الملك لدیك كان إذا أنھ جدا،

 بعض أدق، بشكل الجدید جیمس الملك قدم - ھذه من بعض إلى نشیر سوف ونحن الحاالت بعض في والواقع، الجدید،
  .المقدس الكتاب ممتازة دراسة باعتباره بھ أوصي وأنا جیمس، الجدید الملك نقدر حقا أنا لذلك، .األصلیة اللغة من

 
 مكملین سنكون "... ملحق" كلمة أن وأؤكد مكملة تكون سوف أننا كذلك، البدایة من الحق أعلمكم أن أحتاج

: باسم والمعروفة كشعب، بھا نتمتع التي المقدس، الكتاب على الملھم التعلیق دراسة مع المقدس، للكتاب لدراستنا
 والمباركة، إیجابا، أثرت تأثرت، عمیقا كان كما البدایة، منذ الحق سجل على أذھب أن أرید اآلن، ."النبوءة روح"

 بشكل یباركني...  الرب .أعتقد ال الھدیة، تلك وند ھنا أكون لن األعزاء، أصدقائي .النبوءة روح من الكتابات بواسطة
 .المقدس الكتاب دراسة في تعطیھا التي البصیرة كبیر، بشكل أقدر وأنا الرائعة؛ الكتب تلك دراسة خالل من كبیر
 .المقدس الكتاب من الدراسة لتكملة ولكن المقدس، الكتاب محل لتحل ولیس بھا، سنستخدم التي الطریقة ھي وھذه
 أفضل فھم على لمساعدتنا ندرس؛ سوف أننا المقدس الكتاب الممرات على ملھم تعلیق كما النبوءة، روح إلى سنشیر
 وأنھ، الیومیة؛ الحیاة إلى المبادئ تلك تطبیق على عملیا ومساعدتنا المقدس، الكتاب داخل، إلى إنفولدد، المبادئ
 من أحرمكم أن أستطع ولم المقدس، الكتاب لمبدأ العملي قالتطبی في انھا .حقا یضيء النبوة روح حیث ھو بالمناسبة،

 تعلیق كما بك الخاصة النشرة في ذلك، وترى األحیان من كثیر في لھم نشیر سوف فإننا لذلك، .الثمینة األفكار تلك
 .شكرا جید، }.فعال نعم{ أنا؟ ھل بذلك، للقیام منك إذن لدي .المقدس الكتاب على ملھم

 
 عنواننا یلخص كما ھو، التمھیدیة،وھذا الدراسة ھذه بشدةفي علیھا أؤكد أن جبی أخرى نقطة وھناك

۔ ۔ ۔  ذلك، یعني ماذا األعزاء، أصدقائي}14-13: 2 كورینثي 1. {روحیا الممیزین۔ ۔ ۔ ماذا؟ ،الروحیة األشیاءذلك،
 لم ببساطة نحن القدس، روحال من مساعدة بدون أنھ یقول، أساسا...  حسنا ؟"روحیا تمییزھا یتم الروحیة األشیاء
 قلت ما سمعت ھل .حیاتنا في التقدیس، التحریر، قوة التعرض حد إلى الحقیقة فھم إلى یأتي أن یلزم، ما لدیك یكن
 األمور ھذه’’ :14-13: 2 كورنثوس 1 في وجدت .ذلك نقرأ دعونا ... العنوان منھ نأخذ الذي المقطع ھناك؟ للتو،
 الروحیة مع الروحیة االشیاء مقارنة یعلم، القدس الروح ولكن اإلنسان، حكمة یعلمھا التي بالكلمات لیس أیضا، نتحدث

 یعرفھم، أن یمكن وال .لھ حماقة ألنھم  روح من األشیاء یتلقى ال الطبیعي اإلنسان۔ ۔ ۔ ’’ ھنا، یحذرنا بول...  ولكن ."
 الروح لل خارق للعمل منا واحد كل ھذا حسنا، ھذا؟ من...  الطبیعي الرجل اآلن، ‘‘ .روحیا تمیز ’’ ماذا؟‘‘ ألنھم،
 الرجل إلى مالحظة، ویرجى .الطبیعي الرجل ھو ھذا اإللھیة، مساعدة دون البشریة الطبیعة ھو ھذا .حیاتنا في القدس
 كلمة،ال ھذه اآلن .إال روحیا یمیزون ال ألنھم ا؟ لماذا .حماقة انھم. حماقة۔ ۔ ۔   ھي؟ ما...  هللا أشیاء الطبیعي

 وجھ على ولكن، ‘‘بحق مفھومة’’ فقط یعني ال فإنھ لالھتمام، مثیر مصطلح ھو الیونانیة في ،‘‘الممیزین’’
 فقط لیس األعزاء، أصدقائي یا القدس، الروح قوة تأخذ أنھا...  ترى .‘‘حق تقدیر’’ ‘‘بحق قیمة’’ یعني الخصوص،

 ونقدر الحقیقة، تقدیر في الحق لنا، بالنسبة القدس الروح قوة یأخذ لكنھ الحقیقة؛ الفكر مع نفھم أن لنا، الفرصة إلتاحة
 التحریر قوة أكرر، تجربة، یمكن ال ونحن القدس، الروح مساعدة وبدون .حیاتنا على لتطبیقھ واختیار قلوبنا، مع ذلك

 .للحقیقة المقدسة
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 جان :الطریقة بھذه ضعھای یسوع كذلك؟ ألیس الحقیقة، في والتقدیس التحرر قوة ھناك أن تعرف، وأنت

 الطبیعیة، العبودیة أحرارا تجعلنا الحقیقة في قوة ھناك ھل ‘‘حرة تجعلك والحقیقة الحقیقة تعرف أن وعلیك’’8:32
 نعم، الطبیعي؟ الرجل تستھوي التي المقدس غیر الثالوث أن والشیطان، والنفس، للخطیئة، عبودیة تحت جمیعا أننا
 تلقینا إذا إال المحررة، القوة تلك نختبر أن یمكننا ال األعزاء، أصدقائي ولكن .مجانا ننالتعیی الحقیقة في قوة ھناك
 .الحقیقة في التقدیس قوة أیضا ھناك .حیاتنا في لدمجھ واختیار الحق، روح قوة وفي الحقیقة؛ روح تأثیر تحت الحقیقة
 لنا لجعل لتقدیسنا؟ سلطة للحقیقة ھل ‘‘ .الحقیقة ھي كلمتك .بحكمك تقدیسھم’’ :17: 17 جان .التالیة اآلیة على نظرة

 أخرى، مرة إال للحقیقة، التقدیس قوة ربما تجربة أن یمكن ال ونحن األعزاء، أصدقائي ولكن .كذلك إنھا نعم المقدسة؟
 ى،تر .الوحید السبیل ھو ھذا .الوحیدة الطریقة ھي ھذه .الحق روح بقوة وتطبیقھ علیھا، والحصول ذلك، ندرس ونحن
 ألیس حیاتنا، في السلطة تقدیس تحریر، منھ تعاني نقطة إلى ذلك ومعرفة فكریا، الحقیقة معرفة بین كبیر فرق ھناك
 أنت أوه، ممكن؟ ھو ھل بھا؟ مقدسة أو حرة تكون وال الحقیقة من الرأس معرفة لدیك یكون أن الممكن من ھل كذلك؟
 الكثیر تعرف أن مخیفة الممكن فمن ... جدا الممكن من ... الحالة ھي ھذه أن تعرف أنت ... الحالة ھي ھذه أن تعرف
 بكثیر أكثر یتطلب ثم، الحقیقة لمعرفة ترى، ھل .الحیاة في السلطة وتحریر لتقدیسھا، خبرة أي لدیھم ولیس الحقیقة من
 .بھ تتحول أن یمكن وال الحقیقة على الفكري إعطاء یمكنك .علیھ الموافقة الفكریة إعطاء مجرد من

 
 ثالث أعطیك أن لي اسمحوا التقدیس؟ التحریر، قوة الخبرة من النقطة لھذه الحقیقة لمعرفة ذلك، یعني ماذا
 الحیاة في السلطة تقدیس تحریر، منھ تعاني نقطة إلى الحقیقة لمعرفة .جدا مھمة إنھا ... إیقافھا جار .فقط خطوات
 الفكریة الموافقة إعطاء نعم، علیك، یجب .الفكر مع ذلك فھم ماذا؟ علیك یجب .الفكر مع فھمھ :1 رقم علیك، یجب
 الفكر، مع الحقیقة لفھم الضروري من لیس أنھ أقول ال أنا. ضروري أمر وھذا .فھمھ .ذلك نفھم أن یجب .للحقیقة
 علینا یجب ،1 رقم نفعلھ؟ أن یجب الذي الثاني الشيء ھو ما .الفكر مع الحقیقة فھم مجرد أن یكفي ال أنھ أقول أنا ولكن
 نقدر أن الحقیقة، حب إلى نأتي أن یجب أخرى، وبعبارة .العواطف مع تبنیھ علینا یجب ،2 رقم .الفكر مع فھمھ

 ؟"آمین" أسمع ھل .كبیر سعر من لؤلؤة ھو أنھ االعتراف، حیاتنا؛ في شيء أثمن ذلك لحساب الحقیقة، لتقدیر الحقیقة،
 إلى یأخذك أن لي اسمحوا ذلك، أوضح أن قبل ولكن .خارق مساعدة ونیك أن علینا حیث ھو ھنا اآلن، }.آمین{

 في السلطة تقدیس تحریر، منھ تعاني نقطة إلى الحقیقة لمعرفة ذاھبون نحن إذا نتخذھا، أن یجب التي الثالثة الخطوة
 مع فھمھ علینا یجب: 1 رقم الثالثة؟ ھؤالء على حصلت ھل .اإلرادة مع الحقیقة إلى نقدم أن یجب ،3 رقم .حیاتنا
 .اإلرادة مع إلیھا تقدیم ماذا؟ علینا یجب .ذلك من واألھم ،3 رقم .العواطف مع احتضان ماذا؟ علینا یجب: 2 رقم العقل
 مزاعمھ، مع وئام في حیاتنا نعیش أن نختار أن علینا یجب .الحقیقة نطیع أن علینا یجب للحقیقة، نستسلم أن وعلینا
 تقدیسھا تحریرھا، سنختبر ذلك، نفعل عندما ... حتى ولكن، األعزاء، أصدقائي یا ذلك، علنف عندما .الحقیقة ھو الذي
 ... ترى }.آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الحیاة في السلطة

 
 ھناك ھل  .الحقیقة تحت نقف أن یجب فحسب، الحقیقة نفھم أال علینا ویجب:الطریقة بھذه أضعھا أن أحب

 تحت تقف أن علیھ؛ الموافقة الفكري إعطاء ھو الحقیقة لفھم !فعال نعم الحقیقة؟ حتت والوقوف الحقیقة، فھم بین فرق
 فھم من یأخذك سوف ما أصدقائي، .حیاتك في طریقھا لھا للسماح لذلك، إرادتك إلعطاء إلیھا، تقدم أن الحقیقة،
 ؟"آمین" أسمع ھل .الحقیقة حبةم الحقیقة، احتضان ھذا؟ ما .الوسطى الخطوة انھا الحقیقة؟ تحت الوقوف إلى الحقیقة،
 نأتي ونحن عیسى؛ المسیح... من؟ أي... ... شخص ولكن مجرد، مفھوم مجرد لیست الحقیقة أن ندرك عندما...  ترى
 }.آمین{ آمین؟ .حجز بدون لھ، إرادتنا ننتج أن نختار عندما ھذا .لھ الحب إلى

 
 قوة تحریر التقدیس، حیاتنا، في سنواجھھا التي قةشقی العزیز، أخي یا الثالثة، الخطوة ھذه نأخذ حتى ولیس

 أن یمكن أننا من الرغم على .. تفوت ال ... الرئیسیة النقطة ھي ھنا ولكن .الثالثة الخطوة ھذه نتخذ أن وعلینا .الحقیقة
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 فھم، كنكیم كبیر، حد إلى القدس الروح من مساعدة دون... للحقیقة؛ الفكریة الموافقة وإعطاء ،1 رقم الخطوة تتخذ
 بذلك؛ القیام من تمكنك أن یمكن القدس الروح أن درجة إلى ولیس ... عمیقا ولیس كامال، لیس ... الحقیقة فھم یمكنك
 یا ولكن، .الحقیقة على الفكري إعطاء یمكنك .القدس الروح من مساعدة دون ذلك تفعل أن یمكنك كبیر، حد إلى ولكن

 ا؟ لماذا .القدس الروح من مساعدة دون 3 و 2 الخطوات اتخاذ ھو أفعل، أن یعأستط ال وأنا أنت ما األعزاء، أصدقائي
 قل؟ 7: 8 رومیة ماذا  .بك الخاصة المالحظات في علیھ جوت ولكن ھناك لیست انھا ... 7: 8 رومیة ... 7: 8 رومیة

 ھل‘‘!یكون ان یمكن...’’ ماذا؟‘‘ حقا وال هللا لقانون تخضع ال انھا .هللا ضد العداء ...’’ ماذا؟ ‘‘ھو الجسدى العقل’’
 ھو ما "الجسدي؟ العقل" ھو ما شيء، كل وقبل أوال .ھنا لنا یقول بول ما نفھم، أننا من نتأكد دعونا .حقا نعم حقا؟
 وال هللا لقانون یخضع ال فإنھ هللا، ضد العداء ھو الجسدى والعقل إذا...  أن أعتقد كنت...  تعرف أنت الجسدى؟ العقل
 ھل .ناضج متمرد ھذا .الخطیئة في خطیرة حصلت حقا الذي الشخص یكون أن یجب ثم، .الواقع في یكون أن یمكن
 من ولد اإلطالق على...  ترى .فعال نعم حقا؟ ھل .بالطبیعة جمیعا نحن ما ھذا األعزاء، أصدقائي ال القضیة؟ ھي ھذه
 نحن ثم، ... جدید من ولدت الروح من ولدت ... ماذا؟ نحن، حتى كلیا نفكر ونحن ،}6: 3 یوحنا{ اللحم ھو اللحم
 ... ھذا؟ في معي أنت ھل .الكرنالي الذھن ... ماذا؟ بطبیعتھا، جمیعا نحن التحویل حتى ولكن .العقل العقالنیة تصبح
 عنيی ماذا. هللا ضد العداء ... ماذا؟ ھو الجسدى العقل هللا؟ تجاه موقفنا ما...  الحال بطبیعة نحن النحو، ھذا وعلى

 یقول قد اآلن، .هللا تجاه" كراھیة" ،"عداء" لدیھ الجسدى العقل ."العدو" كلمة قبل من ذلك فھم یمكنك ؟"العداوة"
 أي یدعون ال الذین الناس، أعرف ‘‘ كذلك؟ ألیس قویة، قلیال ھذا...  تعرف أنت !دقیقة انتظر ... حسنا،’’: بعضكم
 ... تسمعني أن أرجو األعزاء، أصدقائي .هللا یكرھوا أن بداأ یدعوا لن الذین الروح، من یولد أن تحویل،

 
 سیفعل اذا .الجمجمة إلى الذھاب إلى تحتاج م، هللا، تجاه الطبیعي اإلنسان یفكر ا تعرف، أن حقا ترید كنت إذا
 عیسو شخص في هللا، شخصیة عن فقط یكشف ال الجمود...  ترى .یقتلھ وسوف فرصة؟ عطیت �، الطبیعي اإلنسان
 أنفسنا عن نراه ما جدا مخیف .الصلیب إلى یسمونھ الذین أولئك شخص في الرجل، شخصیة عن یكشف فإنھ المسیح،
 یا لماذا، بالضبط ھو ھذا .علیھ القضاء سوف ونحن فرصة، أن كثیرا، طبیعي بشكل هللا نكره نحن كذلك؟ ألیس ھناك،

 والحقیقة وتذكر، ... العواطف مع الحقیقة احتضان :2 طوةالخ اتخاذ على قادرین سنكون كنا إذا األعزاء، أصدقائي
 خارق شيء لدینا یكون أن یجب .صلبھ من بدال سنحتضنھ، كنا إذا۔ ۔ ۔ یسوع۔ ۔ ۔  من؟...  المطاف نھایة في ھي

 }.آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .یحدث
 
 ھل .طبیعي بشكل نكرھھ الذي ... بھ لالعجاب خارقة قدرات مع یعرفھ، أن قلب جدید، قلب على حصلنا لقد

 إلى ویأتي القدس، الروح بقوة 2 الخطوة اتخاذ أستطع لم إذا ۔ ۔ ۔  2 الخطوة اتخاذ من تتمكن لم وإذا۔ ۔ ۔  منطقي؟ ھذا
 یسوع، إلى إرادتي أقدم عندما }5:14 كور 2{ ۔تقیدنا التي المسیح محبة إنھا .3 الخطوة نتخذ لن نحن الحقیقة؛ الحب
 جن 1. {أوال أحبني ألنھ فقط، أحبھ أن أستطیع بالمناسبة، .یحبني أنھ أعلم وأنا أحبھ ألنني لھ، تقدیمھ حقا كان إذا

...  انظر .الجمجمة أخرى، مرة الصلیب في لي؟ األول یحب كم اكتشاف یمكنني وأین ... }آمین{ آمین؟ }4:19
 .الصلیب عند اآلب وعن تقاطع؛ال عند یسوع عن ولكن نفسك فقط لیس الكثیر عن الكثیر معرفة یمكنك

 
 الھوس نفس لدي...  انظر .األعزاء أصدقائي الصلیب، إلى یأخذك الندوة، ھذه في الوقت من الكثیر سننفق

 ھو ھذا }2: 2 كور 1. {ومصلوبھ المسیح حفظ بینكم، شيء أي معرفة على عازم أنا .بولس الرسول لدى كان الذي
 المكان ھو ھذا .السلطة الذي المكان ھو ھذا }6: 5 وحي. {قتل...  الحمل عقد اانھ .السلطة فیھ تتحول الذي المكان
 تحدث التي األشیاء أنواع كل ھناك...  نرى } .آمین{ آمین؟ .غزا ھو اإلرادة حیث ھو وھذا القلب، التقاط یتم الذي
 كل یحدث .الحیاة تحویل ویتم اإلرادة، وغزا القلب، على القبض یتم مقتنع، العقل الضمیر، ویدین ... الصلیب على
 من كثیر في لك تجلب أن لي اسمحوا لك، تجلب أن لي اسمحوا...  فضلك من .التقاطع عند التقاطع، عند أین؟...  شيء
 ذلك، من الرغم ندرك یوفقنا هللا .أصدقائي یا یحدث، الذي المكان ھو ھذا .الصلیب سفح إلى معا، ندرس كما األحیان
 على حصلت قد ونحن - الحیاة في السلطة وتقدیس التحرر، من تعاني درجة إلى - الحقیقة، سنعرف كنا إذا أنھ
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 ھو الجسدى والعقل نفسھا؟ اآلیة ھذه تقول ماذا .هللا ضد الجسدیة العداوة ھو فقط لیس ألن، .للطبیعة خارقة مساعدة
۔ ۔  حقا وال هللا لقانون یخضع ال إنھ’’ اآلیة؟ تقول ماذا ولكن .الحال بطبیعة. 2 الخطوة اتخاذ من یبقینا هللا ضد العداء

 ماذا؟ أخذ، من لنا یبقي ھذا }7: 8 یۃروم{ ‘‘۔یكون ان یمكن...’’ ماذا؟ ‘‘۔
 

 أصدقائي یا ذلك، أفعل أن أستطیع ال وأنا أنت .الحقیقة الطاعة اختیار...  إرادتك...  الغلة !3 الخطوه
 في قلیال تصفیات وضع على حصلت لقد اآلن، !مستحیل ھذا! یمكننا ال .القدس الروح من السلطة دون من األعزاء،
 على أنھ العلم، یرجى .سلسلة تستمر كما النقطة ھذه على ھاربینغ كون  أن إلى ذاھبون نحن ھذا، تفوت وال ھناك،
 تقدیم من رائع لبعم القیام الجسد للعقل یمكن القانون؛ لروح نفسھا تقدم أو تخضع أن یمكن ال الجسدى العقل من الرغم
 أن لي واسمحوا .كبیرة أنھا نعتقد أفضل كنت مھم؟ ھذا ھل التصفیات؟ ھذا سمعت ھل .القانون نص إلى السلوك،
 ومشاعرك، أفكارك الخاصة، عملیاتھا نفسھا، تخضع أن یمكن ال الجسد العقل أن من الرغم على" .ذلك أكرر

 حافز كان إذا مخیف بشكل ملحوظة درجة إلى بھ القیام لجسدا للعقل یمكن ما … القانون روح في ورغبة ودوافعك
 تكمن التحدید، وجھ وعلى القانون، لرسالة سلوكك یخضع أن ویمكن بھ؟ القیام الجسد للعقل یمكن ماذا كافیا؟ األنا
  األعزاء؟ أصدقائي یا تسمعني ھل .كذلك لسنا نحن شيء نحن التفكیر في لنا لخداع الملحوظة قدرتھا

 
 یتصرف .الحقیقي جید عرض على ووضع القانون، لرسالة مطابقة انھا .النفاق ھو ما بالضبط ھو ھذا ترى،

 تتصرف كنت شيء، كل بعد .مسیحیة... ماذا؟...  كنت أن التفكیر في نفسك، حتى وربما اآلخرین، وخداع جید، بشكل
 كل فوق خداع انھا یقول، الطبیعي؟ القلب ھذا عن المقدس الكتاب یقول ماذا .بھ لقیام الناس معظم من بكثیر أفضل
 الداخلیة إخفاء یمكن فإنھ أن ھو الموضوع، ھذا حول مخیف الشيء ولكن }9: 17 جیرمیا. {یائسة الشریر و شيء،
 ،... غسلھا أبیض قبر معي؟ أنت ھل }23:27 ماثیوز{ ۔‘‘مبیض قبر’’ بأنھ یسوع وصفھ .نزوة الخارج مع الشریرة
 ولكن .حقیقیة جیدة یبدو أوه،. الخارج في... أین؟...  جمیلة انھا وقال غسلھا؟ األبیض القبر عن لالقو إلى ذھب وماذا
 األشیاء بكل القیام .األبیض غسل ذلك كل خلف عجوز رجل أناني، میت، خسیس، ھناك یحدث؟ ماذا...  داخل

 في الیوم، حتى یحدث قد ذلك من بعض أن فقط، الممكن من ھل قلوبكم، یبارك .الخاطئة األسباب لكل الصحیحة
 ألقول ھنا أنا نفاقا؟ تكون أن البشریة الطبیعة أن أو النفاق مع حصریة خبرة لدیھم والفریسیون، الكتبة ھل هللا؟ كنیسة
 أو جدا مریحة یجعلك لن المرحلة، ھذه في سأقولھ ما حسنا؟. ھنا معي تحمل...  ویرجى البشریة، الطبیعة انھا لكم
 إلى ذاھب أنا حسنا؟ .حال أي على بذلك للقیام یكفي ما لك الحب على حصلت لقد...  قلوبكم یبارك نولك معي، سعید
 الحقیقي، الشاھد لحكم وفقا ألنھ ا؟ لماذا .النفاق القضیة ھذه إلى الندوة ھذه خالل من وتكرارا مرارا العودة یكون أن
  .الوقت نھایة الكنیسة في جدا سائدة مشكلة وھي یكون أن یحدث فإنھ

 
 ھل .اودكیة ...األخیر ودعا؟ المطاف، نھایة في الكنیسة ھو الوحي في ما !ھذا على معي والعمل اآلن، ھیا

 جمیع من جوانب ھناك اآلن، .الودتشان كنیسة ... ماذا؟...  أننا یعني وھذا } .فعال نعم{ لوقت؟  نھایة في نحن
 من معینة فترة في موجودة ذلك سائدة خصائص ھناك ولكن .ةالزمنی الفترات جمیع في توجد التي السبع الكنائس
 ماذا؟ نحن !فاتر... ماذا؟ نحن ماذا؟...  ھو الحقیقي للشاھد وفقا المطاف، نھایة في للكنیسة السائدة والسمات الزمن،

 .الباردة وال اخنةالس ال أنك الحقیقي الشاھد یقول...  حسنا فاترا؟ یكون أن یعني ھل نصلي، نصلي ماذا، اآلن .فاتر...
 … تصحیح...  ال، … 13 الفصل الوحي، كذلك؟ ألیس ،13 الفصل الرؤیا، في وجدت .معي تتحول أن علیك یجب
 مالك وإلى’’ :14 اآلیة قلیال، سابق وقت في علیھ نستحوذ أن علینا...  حسنا .16 اآلیة و 3 الفصل الوحي، انھا

 أعمالك، أعرف :هللا خلق بدایة والصادق، المؤمن الشاھد آمین، تقول األشیاء ھذه الكتابة، الودسیانس من الكنیسة
 الحقیقي الشاھد إن رائع؟ بیان ھذا ألیس .وقفة ‘‘. ساخنة أو باردة كنت لو أتمنى كنت .ساخنة وال باردة لست وأنك
 وال فاتر، ألنك إذن،’’ 16 اآلیة… الحقا ذلك حول المزید !فاتر... ماذا؟...  من الباردة حتى لنا الواقع في سیكون
 -" شيء إلى حاجة وال غنیة، أصبحت غنیة، أنا" تقول، ألنك .فمي من یخلصك" ماذا؟" سوف، الساخنة، وال الباردة
 ‘‘۔ وعاریة أعمى، فقیرة، بائسة، بائسة، انكم یعرفون وال
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 خداع جدا خادعة وھ الودسیان الكنیسة أن ھو لماذا كذلك؟ ألیس ھنا، یجري جدا مخیف الذاتي الخداع بعض

 فعال، بائسة أنھم یعرفون وال شيء، إلى حاجة لدیھم ولیس السلع، في وزیادة غنیة، أنھم یعتقدون أنھم ھو لماذا الذات؟
 عشب الثیموثیة 2. {التقوى من شكل لدیھم األعزاء، أصدقائي یا ألن، !ا؟ لماذا وعاریة؟ بائسة، أعمى، فقراء،

 في سلوكھا، جلبت التي الجسد قلب لدیھم .التقوى أشكال من شكل لدیھم...  ماذا؟...  لدیھم قلت؟ ما سمعت ھل }5: 3
 !فعال نعم تحویلھا؟ حقا أنھم یعتقدون ھل! ال حقا؟ تحویلھا یتم ھل للتو؟ قلتھ ما سمعت ھل .القانون خطاب مع االمتثال
 فعلوا قد ألنھم لذات؟  خداع أنفسھم ھم ذالما .شيء إلى یحتاجون وال السلع، في ویزدادون غنیون، أنھم یعتقدون وھم
ھذه  ھناك قلیال ھادئة} .آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .تومب التعریف، ال عن، غسل، أبیض،  الرائعة المھمة ھذه مثل
  .المسیحیین ... ماذا؟...  أنھم التفكیر في ینخدع وغیرھم، أنفسھم، لدیھم أن الخارج في جدا جمیلة فھي .اللیلة

 
 كنت وإذا .الفخ ھذا في یكون قد بعضنا أن تماما الممكن من أنھ فھم یرجى فضلك، من األعزاء، يأصدقائ

 أحكم ال أنا .الحقیقي الشاھد یقولھ ما وھذا ألنھ ذلك أقترح أن یجب أنا لكن أسف أنا أنھ، إلى تشیر حتى لي تستاء
 یبدو .اإلنسان یرى كما یرى ال ألنھ ا؟ لماذا! عالف نعم ھو؟ ھل بحق؟ یقودنا وھل .حكمھ معك تقاسم ببساطة أنا علیك،
 وكما }7: 16 صموئیل 1! {القلب الى ینظر انھ  أین؟ یبدو انھ ھیا، أین؟...  یبدو لكنھ الخارجي المظھر على الرجل
 .ذلك لنفع ال ولماذا ذلك، نفعل لماذا ذلك، من األھم یالحظ لكنھ بھ، نقوم ال وما بھ، نقوم ما فقط لیس یالحظ ترون،
 انھا األعزاء، أصدقائي و .الدوافع إلى ینظر لكنھ السلوك، تحلیل مجرد عادة نحن .السلوك وراء روح في ینظر انھ
  خاطئة بأشیاء القیام ھو وھذا باردة، تكون أن .ھنا معي العمل...  ترى .شيء كل ھو الفوضى ھو ما التحدید وجھ على
 الصحیحة باألشیاء للقیام الحار؟ ما .داخلیا هللا عدیم ألنك ظاھریا غودلیس كنت منطقي؟ ھذا ھل .خاطئة أسباب
 تفعل كنت .القانون روح مع وئام في قلبك ألن القانون، لرسالة االمتثال في خارجیا تعیش كنت .الصحیحة لألسباب
 سبابأل الصحیحة األشیاء تفعل انھا ھو؟ فاتر تفترض ماذا معي؟ أنت ھل .صحیحة ألسباب الصحیحة األشیاء
 وما}5: 3 تیموثي 2{ ذلك؛ قوة ینكر ولكن التقوى أشكال من شكل وجود انھا} !آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .خاطئة
 }.آمین{ آمین؟ }2: 12&  1:16 رومانز. {عقولنا تجدید خالل من لنا تحویل ھو اإلنجیل؟ قوة ھي

 
 تنطوي الحقیقیة المسیحیة .السلوك تعدیل من بكثیر أكثر الكثیر على فقط ینطوي المسیحیة صحیح...  ترى

 من مسیحیون بأننا نتظاھر ."الكنیسة لعب" نحاول حیث الفظیعة، النفاق من الكثیر ھناك ولكن .القلب تحول على
 یرام ما على حصلت قد ونحن أن ھو ذلك، حیال المخیف والشيء .القانون لرسالة امتثاال سلوكنا على الحفاظ خالل
 هللا أبدا؟ ینخدع لم الذي...  ھیا ینخدع؟ أبدا ھو من ولكن .ینخدع اآلخرین لدینا ونحن ینخدع، ناأنفس لدینا أن ذلك، في
 ھو ھذا نرى؟ روحك؟ مع جید ھو ھل .المقبلة األسابیع خالل معي یبحث القلب بعض رجاء، أخت، أخ .أبدا ینخدع ال

 ... واحدا؟ لیكون التظاھر مجرد أنك أم یحیة؟مس حقا أنت ھل .روحك... ماذا؟...  بك الخاص مع جید ھو ھل .السؤال
 ل الكنیسة في كانت الشعر، الفضة القدیسین منكم بعض...  تعلمون كما … أسألك أنا ذلك لك، یسيء ھذا كان وإذا

 قلوبكم، یبارك ولكن، .السؤال ھذا أسألك أن العصب وجود حتى أنني مخالفة تأخذ قد تعلمون،...  و سنوات،" أمبتین"
 !تحویلھا یتم ال حتى .آمل...  أن تعرف أنت .تحویلھا یتم ال وحتى كلھا، لحیاتك الكنیسة في كون  أن كنیم ھل

 أعضاء زمالئك قبل من واحترام وتكریم ... الحقیقي، جید عرض على ووضع ... جدا، جیدا أداء تؤدي أن ویمكنك
 .تحویلھا یتم ال وحتى الكنیسة في مكتب باستمرار تعقد أن یمكنك .الكنیسة

 
 ال أنا - الحقیقة إلى قدم - ثالثة خطوة تتخذ أن یمكن ال الجسد العقل أقول عندما نقولھ، كنا ما إلى عدنا لذا

 العقل إن أقول لكنني .القانون لرسالة االمتثال في سلوكك جعل من رائع بعمل القیام یمكن ال الجسدى العقل أن أقول
 ما ھذا .القانون روح مع انسجام في ودوافعك، رغباتك والمشاعر، فكاراأل جلب ممكنا یكون أن یمكن ال الجسدى
 لقوتھا تعرضھا درجة إلى الحقیقة نعرف أن أردنا إذا لذلك، }.فعال نعم{ ھذا؟ في واضحون جمیعا نحن ھل. أقولھ
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 أن یجب ... لدینا؟ یكون أن یجب ماذا لدینا؟ یكون أن یجب ماذا...  األعزاء أصدقائي … حیاتنا في المحررة المقدسة
 قلبي مع كلھ، قلبي مع...  تعرف أنت} .آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .دراستنا في القدس الروح وقوة مساعدة لدینا یكون
 فكریة تمارین لدینا یكون أن هللا سمح ال .منكم للجمیع المتغیرة الحیاة تجربة ھذا یكون أن أرید والعقل، الروح، كلھ،
 األكمام لدینا المتداول إلى ذاھبون نحن .وعمیقة عمیقة حقائق مع نتعامل سوف .عقلك ديتح سنكون نعم، أوه .فقط

 أكثر استجابة إلى بحاجة أنا. أخرى مرة ذلك سأطلب} .فعال نعم. آمین{ لذلك؟ مستعد أنت ھل .هللا كلمة بجد، ودراسة
 األعزاء، أصدقائي یا لكم، ألقول ھنا أنا} .فعال نعم{ تریده؟ ما ھذا ھل} !آمین{ لذلك؟ مستعد أنت ھل .قلیال حماسا
 منجم في عمیقا وحفر .اإلنسان صنع من المثیرة األفكار على ألطلعكم ھنا إلى یأت لم أنا .لك للترفیھ یأت لم أنا

 إبقاء .جید .جید} .آمین{ ترید؟ ما ھذا ھل. الحقیقة من المعرفة تغییر الحیاة، إلى التوصل أجل من .معك الحقیقة،
  .معا بجد ندرس ودعونا فضلك، من ثم، مةالقاد

 
 ھناك ھل .لنا للحقیقة والسماح الحقیقة، وجود بین كلھ االختالف ھذا عن یتحدث بیانا أقرأ أن لي واسمحوا

 هللا كلفنا لقد. ذلك في شك أي لدي لیس أصدقائي، }.فعال نعم{ نحن؟ ھل الحقیقة؟ لدیھم كشعب  نحن ھل ھناك؟ فرق
...  حسنا ذلك؟ أقول أن العصب یعطیني الذي ما .لدینا الحقیقة ندع لم  نحن ھذا؟ ما. مشكلة ھناك ولكن .بالحقیقة
 أن ینبغي وال". آمین" من أكثر أسمع أن أرید .اآلن حتى ھنا نكون أن ینبغي وال .ھنا زلنا ما نحن … قلوبكم یبارك
 نكون أن طویل وقت منذ لنا ینبغي كان } !آمین. {اآلن المملكة في نكون أن علینا كان }!آمین. {اآلن حتى ھنا نكون
. ھنا زلنا ما لكننا !طویل وقت منذ } .آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .المملكة في المواطنین وتناسب للملك، فعالین شھودا
 ھنا، زلنا ما السبب لھذا !لدینا الحقیقة ندع لم نحن المشكلة؟ ھي ما. الحقیقة لدینا ال، الحقیقة؟ نملك ال ألننا ا؟ لماذا

 العزیزة زوجتي .فرق ھناك. جاد أنا .لست أنا غاضبة، كنت إذا قلوبكم، یبارك .لدینا الحقیقة نترك حتى ھنا وسنبقى
 أستطیع ال هللا، بنعمة .أحبك. أنالست ‘‘الناس مع غاضب وكأنك عبر تأتي كنت ستیف،’’ حین،  في مرة كل لي تقول
 الحقیقة، وجود مجرد أن الشخصیة، التجربة من أعلم، ولكني .المملكة في أراك أن وأرید الحال، بطبیعة ذلك أفعل أن
 قد كنت .الخارج الى الداخل من الحقیقة تتحول أن یجب .ھل للحقیقة، السماح على حصلت قد كنت .ھناك تحصل لن

 .معا العمل على الحفاظ خالل من السماء على الحصول فقط یمكنك ال .جذریا مختلف شخص یكون أن على حصلت
 
 األعزاء، أصدقائي ولكن، .األبدیة الحیاة كسب یمكننا ال .منا واحد لكل األبدیة الحیاة المسیح یسوع اشترى لقد

 ؟"آمین" أسمع ھل .األبدیة بالحیاة للتمتع مضى وقت أي من كنا إذا االستعداد على حصلت قد أننا لكم ألقول ھنا أنا
 إذا إال السماء، في سعیدا سیكون أحد وال .ھناك سعیدا تكون أن تتعلم أن علیك كنول السماء، شراء یمكنك ال } .آمین{

 الثانوي المنتج ھي السعادة قلت؟ ما سمعت ھل .القداسة من الثانوي المنتج ھي السعادة ألن .مقدسین یكونوا أن تعلموا
 عن یبحثون ألنھم ا؟ لماذا .لعالما ھذا في حقا سعداء الناس من جدا قلیل عدد السبب، بالضبط ھو وھذا .للقداسة
 سعیدا، نفسك لجعل تسعى كنت إذا. صحیح ھذا نعم صحیح؟ ھذا ھل .ذلك تجد فلن السعادة، تسعى كنت وإذا السعادة،
 وكنت نعتقد، أفضل كنت ولكن }11:25 ھبریوس. {لموسم الخطیئة ملذات تجد قد نعم، .السعادة حقا تجد لن وأنك
 أسمع ھل .معھا فوضت أن بعد بائسة أكثر المطاف نھایة في تسیر وأنت .حقیقي یرقص موسم أنھ معرفة، أعلم

 تعیش أن تعلم. مقدسة تكون أن تعلم ثم سعیدا، تكون أن حقا ترید كنت إذا !الناس إلى مباشرة أتحدث أنا ؟"آمین"
 في سعیدا لتكون استعداد على تحصل التي الطریقة ھي وھذه السعادة، ھو فیھ، .ولآلخرین � تماما كلیا، حیاتك
 أنا...  بالمناسبة .آخر شخص لكل یعیشون انھم .ألنفسھم یعیشون ال انھم .السماء في یفعلونھ ما كل ھذا ألن السماء،
 أن رائع مكان ھو ما! باألمر فكر !باألمر فكر .نفسھا تلقاء قبل سعادتي، یضع الجمیع حیث مكان في للعیش أتطلع
 واحد، رقم عن تبحث كنت .الحال بطبیعة أنت، سعادتك؟ عن حقا یبحث الذي من .تماما لعكسا ھنا؟ مثل ھو ما !یكون

 ھي وھذه  معك أتعامل أن یجب ثم سعادتي، وتھدید طریقي، في تحصل كنت وإذا .أنفسھم عن یبحثون والجمیع
  .ئسةبا المكان ھذا مثل انھا في السبب ھو ھذا تسمعني؟ ھل .العالم  بھا یعمل التي الطریقة
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 - سعادتك یضع االطالق، على الجمیع حیث مكان في سیعیشون األیام، ھذه من واحد هللا، بنعمة لكننا،
 وأنا كنت إذا األعزاء، أصدقائي یا ولكن، في؟ العیش في یكون أن رائع مكان ھو ما تتخیل أن یمكنك .قبلھم سعادتي،
 أسمع ھل. اآلن و ھنا الطریقة بھذه نعیش أن نتعلم أن اعلین المكان، ھذا مثل في للعیش جاھزة تكون إلى ذاھبون

 یكون أن نتعلم الذي المكان ھو ھذا .للمملكة صالحین مواطنین فیھ نصبح الذي المكان ھو ھذا} .آمین{ ؟"آمین"
 جدا، جذري ھو وھذا التحول، من النوع ھذا تجربة یوفقنا هللا .للذات ولیس واآلخرین، هللا على كلیا یعیش أن .مقدسا
  .جدیدا مخلوقا لتصبح -" أخرى مرة ولدت یجري" یسمیھا المقدس الكتاب أن

 
 یصدق لم ما ...’’ :1888 ،25 سیبتمبر ھیرالد، أند ریفیو .1888 ،25 سیبتمبر ھیرالد، أند ریفیو! استمع

 یكن لم كخاطىء هللا قبل موقف مواتیة في لیست فھي والطابع الفكر في وتعالى ذلك خالل من بالحقیقة یؤمنون الذین
 كان إذا ترى، .فاتر من الباردة لنا یكون أن من بدال هللا .فعال نعم حقا؟ ھل باھر نجاح .‘‘ بمطالباتھ یتعلق فیما مستنیر
 أن بكثیر احتماال أقل وأنت .شيء ال...  إلى؟ وتحتاج السلع، في وزیادة غنیة، ... ماذا؟ أنك، تعتقد كنت الحقیقة، لدیك
 من اإلغالق من بسرعة نقترب نحن’’: على القراءة .ذلك لدیك أن تعتقد كنت إذا - الحقیقة إلیھا توصلت التي تكون
 "مسیحي؟  أنا" ھي قلب كل إلى تأتي أن یجب التي األسئلة .هللا لطفل أھمیة أھم من ھي لحظة كل .العالم ھذا تاریخ

 الحقائق ھل حیاتي؟ حكم هللا قانون ھل باإلیمان؟ قلبي في المسیح یسكن ھل دراستي؟ هللا كلمة ھل مسیحي؟ أنا ... ""
 التأثیر ھل التجاریة؟ حیاتي في مبادئھا تنفیذ یمكنني ھل حیاتي؟ من جدا سریة أماكن تخترق االعتقاد، اعتنق البحثیة
 على تأثیرال وقرر ملحوظ لدیھا الحقیقة كانت إذا إال " أربطھم؟ الذین أولئك على االدخار قوة وجود أفعلھ، الذي

 الطاعة خالل من یقدسون ال الذین وأولئك یكون؛ أن ینبغي كما الحیاة في بعملھ یقوم ال فإنھ المتلقي، وحیاة شخصیة
 ‘‘ !فقدت...  ’’ ماذا؟‘‘ ۔ ۔ ۔  ستكون أنھا أو تحویل، یجب للحقیقة

 
 روح بقوة ذلك؟ سیحدث وكیف لتالي؛با وتحویلھا لدینا، الحقیقة ندع أن هللا، منح .الحقیقة لدینا...  شقیقة األخ،

 .قلوبنا في هللا روح دعوة شخصیا بجدیة، دراساتنا، من أي في نمضي أن قبل ممارستنا، من سیكون ولذلك، .الحقیقة
 أریدك ولكن .سنستمر قصیرة، استراحة وبعد ذلك، وبعد .التمھیدیة الدراسة ھذه من الختام في اآلن، بذلك سنقوم اآلن،
 ماذا .الباب إلى والذھاب حولھا، نتجمع أن الجدول، من یصل ما على للحصول لحظة نتوقف أن ألعزاء،ا أصدقائي یا

 وحي { ‘‘.طرق...’’ ماذا؟ ‘‘۔ ۔ ۔ و الباب على أقف أنا ھا’’ الودكیة؟ للكنیسة الحقیقي الشاھد یقول ماذا...  یفعل
 وإطعام }6:48 جون{ الحیاة خبز لفتح الطاولة ولح نجتمع نحن .معنا سوب ... ماذا؟...  في یأتي أن یرید }3:20
 ندعو أن یجب نفعل؟ أن یجب ماذا وجبة؟ قبل من وتعزیزھا نتغذى أن أردنا إذا نفعل أن یجب ماذا ولكن .أنفسنا
 في صامتة صالة لحظات لبضع معي راكع ھل… معنا سوب … معنا سوب ... ماذا؟...  و في یأتي أن القدس الروح
 .معك سوب و في، لیأتي هللا روح شخصیا دعوة الختام؟

 
 الجدول حول نجتمع نحن .منھ القصوى االستفادة لتحقیق نرید ونحن ثمینة، فرصة ھو لنا السماء، في أبي
 اآلن إلینا لالنضمام القدس الروح لدینا یكون أن یجب ولكن الحیاة؛ خبز على التغذیة لغرض المساء، ھذا بك الخاص
 سوب و في، تأتي .الضیف السماوي في تأتي تعال،" ونقول، الباب ھذا لفتح نختار و قلبنا ابب على ضربة نسمع .فقط
 ذلك، من واألھم ثم، ومن الروحي الطعام شھیة تعطینا .الحال بطبیعة لدینا لیس التي والعطش الجوع تعطینا .معنا
 ألنني الصالة، ھذه منح یرجى ." بھ ىنتغذ قد اننا الحیاة، من الخبز واستیعاب ھضم للطبیعة خارقة قدرة تعطینا
 .آمین. یسوع اسم في أسألھا


