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 المجد إلى المجد من
 
 
 

 سوف التالیة الساعة خالل .البشر إلى مضى وقت أي من عمل أھم لیكون الشخصیة تنمیة ویقال
 القوي الوقت لھذا اآلن، إلینا االنضمام .الطابع في مثل المسیح لیصبح مسؤولیتنا امتیازنا من كل نستكشف

 .المجد إلى المجد من أخذنای واالس ستیفن القس كما الشخصي التجدید من
 

 أن وعد ھناك ولكن .التمھیدیة دراستنا في المواد جمیع لتغطیة إدارة لم أننا الواضح من .العودة على لك شكرا الرب مجد
 أعلى نحو علیھ ستجد .35 و 34 صفحة العمل، مدرسة السبت في المستشارین .2 الدرس في الشروع قبل أشاطركم أن فقط أرید

 جادة رغبة تمتلك التقدیس، مع هللا كالم لقراءة المقدس الكتاب یفتح للحقیقة طالب وقت أقرب في’’: ھذا إلى االستماع .4 الصفحة
 بطبیعة ھناك، نقتبس انھا ‘‘...  هللا قانون من عجیبة أشیاء یرى وسوف لھ، تعطى سوف والنعمة الضوء .الرب یقول ما معرفة في

 جدید ومعنى هللا، روح عن سیكشف لألعمار، مقدرة وغیر أھملت التي عظیمة حقائق’’ }18: 119 بس. {والمزامیر  دیفید الحال،
 خالل من الحیة العوائق تسمع وكشفت، الحقائق أھم ... الحقیقة بروح صفحة كل إضاءة سیتم .المألوفة النصوص من فالش سوف
 لنا، یكون أن ویمكن .تفعل أن أدعو أوه، األعزاء؟ أصدقائي ای التجربة، ھذه ترید ھل ۔‘‘ عمل الى الرجال وضمائر آذان، التساؤل
 نحن أوه، .إلیھا بحاجة ونحن .لنا یكون أن یمكن لدینا، یكون أن یمكن }آمین{  آمین؟ .الحقیقة روح وقوة مساعدة مع بجد ندرس كما
 ساحقة، كمفاجأة العالم لكسر قریبا ھو لما یستعدون المسیحیون یكون أن یجب’’ :626 صفحة والملوك، األنبیاء .إلیھا حاجة في
 الطلب األبدیة من ھائلة قضایا .مبادئھا مع حیاتھم مواءمة إلى والسعي هللا كلمة بجدیة دراسة خالل من تجعل أن یجب اإلعداد وھذا
 إحیاء إلى یدعو هللا .الخارجیة المحكمة في بالحقیقة االحتفاظ یتم حیث واألشكال، الكلمات دین وھمیة، دین ذلك جانب إلى شيء منا

 ھو بیننا الحقیقیة التقوى إحیاء’’:1887 مارس 22 ھیرالد،&  استعراض واحد وآخر الواقع، في .}آمین{آمین؟ .‘‘ واالصالح
 إحیاء السلسلة ھذه األعزاء، أصدقائي ۔‘‘ لنا عمل اول یكون ان یجب ھذا الى السعي ان .احتیاجاتنا جمیع من واألكثرإلحاحا أعظم
 ...لو لو .كشعب لنا واالصالح حقیقي إحیاء وبذلك ملحة، حاجة وأشد أعظم االجتماع من القدرة لدیھ الكنیسة، ھذه في نواجھھا التي
 یعنیھ ما وھذا .جدیدة حیاة تجلب وسوف .المتغیرة الحیاة تجربة تكون وسوف القدس، الروح تأثیر تحت هللا لمة بجد دراسة ونحن
 ل محجوز شيء مجرد من بكثیر أكثر یصبح حیث .المسیح یسوع مع عالقتنا في كلیا جدیدة تجربة نیكو أن یعني وھذا .إحیاؤه
 اإلصالح لتجربة تمكننا أن یمكن وھذا .عقولنا تحویل طریق عن كائننا مركز من لنا ویغیر في یأتي لكنھ .الخارجیة المحكمة
 .الحقیقي

 
 غسل مجرد من أكثر ھو حقیقي إحیاء نتیجة ھو وھذا اإلصالح...  لكنو .تشكیل إعادة ماذا؟ إلى، دائما یؤدي إحیاء ترى،

 حقیقي ولكنھ .فعال نعم تحولت، حیاة انھا}5: 3 تیموثي 2{ .التقوى أشكال من شكل مجرد من أكثر ھو }23:27 متى{ .األبیض
 فقط لیس المسیحیة تجربتنا عندما وھذا .الصحیحة لألسباب الصحیحة األشیاء نفعل نحن .العقل تحول متحول، قلب من ینبع ألنھ
 المواطنین تناسب عن فضال لملكنا فعالین شھودا نكون أن ویمكننا االخرین؛ الى وجذابة وینسم یصبح ولكن لنا، الفرح یصبح
 .لمملكتھ

 
 نفتح أن قبل ولكن .بأكملھا الدراسیة للحلقة الرئیسي النص في وإطالقھا دراستنا مع قدما المضي إلى بحاجة نحن...  اآلن

 تم لقد .ذاكرة كجھاز معك ذلك حصة أن فقط أرید...  تعرف أنت .قلوبنا نفتح أن یجب ماذا؟ نفعل، أن علینا یجب المقدس  الكتاب
 .هللا كلمة بدراسة األمر یتعلق عندما یكون أن إلى نمیل ونحن الذاتي االكتفاء كیف مخیفة انھا .مفیدة وانھا الوقت لبعض استخدامھ
 :بسیطة ذاكرة الجھاز ھذا مع نفسي أذكر أن أحاول كنت ولقد .الذاتي االكتفاء ھذا تجاوز على یساعدنا هللا معي؟ بأن فتعتر سوف
 األعزاء، أصدقائي یا كبیرة، أھمیة ذات انھا .لیأتي القدس الروح ودعوة قلبي من الباب فتح إلى أحتاج المقدس الكتاب أفتح أن قبل
 أنھا نعم، .الودتشان كنیسة...  من؟ إلى موجھة }3:20 وحي{ ‘‘... وضرب الباب على أقف أنا ھا،’’ الجمیلة الكلمات تلك أن

 لنا یؤكد كما �، الحمد ولكن، .خارج ھو یسوع أن یخبرنا فإنھ ألن حقا، االتھام، الرسمي ھذا...  اآلن .الودسیان الكنیسة إلى موجھة
 الباب عند یقف ماذا؟ ال، في؟ البارجة مضى وقت أي من ھل .صادق نفسھ؟ یجبر ھل ولكن .داخل في... أین؟ یأتي، أن یرید أنھ

 .ویقرع
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 ھو ما الباب؟ إلى كثب عن نظرت ھل .ویطرق الباب عند یقف یسوع كذلك؟ ألیس النص، لذلك الفنان عرض رأیت لقد

 من تفتح سوف انھا فتحھ سیتم كان إذا ا؟لن یقول أن یحاول الفنان ھو ما .الباب مقبض ھناك لیس الباب؟ ھذا حول نوعھ من فرید
 أغتنم فضلك، من تدق؟ أن تسمع ھل. یقرع .شخص أي على نفسھ یجبر ال فھو .نبیل رجل ھو یسوع...  ترى .الداخل من... أین؟
 .‘‘معك ءالعشا تناول’’ الجدید، جیمس الملك یقول كما أو. معك سوب... وماذا؟ في، یأتي أن منھ وأطلب الباب لفتح الفرصة ھذه
 روحیة وجبة من المشاركة وشك على نحن .معك یأكل أن یعني فھذا .العشاء لتناول ھو العشاء تناول كما العشاء ھو سوب ترى،
 الحصول یرجى! اآلن اسمعني ... حاولت إذا األعزاء، أصدقائي یا ولكن، .الحیاة من الخبز على لتغذیة طریقنا في ونحن .أخرى
 خطیرة حالة مع فقط ینتھي سوف ونحن معنا، سوب و القدس الروح دعوة دون الحیاة من الخبز أنفسنا نطعم نأ حاولنا إذا !ھذا على
 شھیة ال والعطش، الجوع لدیك یكن لم القدس الروح من مساعدة بدون ألنھ ا؟ لماذا قلت؟ ما سمعت ھل .الروحي  الھضم عسر من

 ولكنك علیھ الكمامة على قادرة تكون قد .مشكلة ستكون ل شھیة لدیك لیس يءش نفسك إطعام حاولت وإذا .الروحیة لألشیاء طبیعیة
 ماذا...  ترى .الحیاة خبز ھضم تمكیننا أجل من القدس الروح یأخذ فإنھ النقطة، ھذه على الحصول ذلك، على وعالوة .بھ تستمتع لن

 الطعام لكسر اإلنزیمات یأخذ فإنھ حق؟. أن تعلم ھل .اتاالنزیم یسمي؟ ماذا البدني؟ الخبز ھضم على قادرة لتكون النظام في تحتاج
 تغذیھا قد أننا الحیاة، من الخبز لكسر القدس الروح انزیم األعزاء، أصدقائي یا یكون، أن یجب .التغذیة تغذیھا أن یمكنك بحیث

...  عقلنا تغذیة أن وشك لىع ونحن .وروحك...  عقلك إطعام كنت ما خاص بشكل صحیح وھذا تأكلھ، ما أنت...  ترى .وتعزیزھا
 ماذا ‘‘.حیاة...’’ ماذا؟ ‘‘...  یكون سوف جسدي من یأكل من’’: یسوع قال .}آمین{ آمین؟ .الحقیقي الغذاء الحیاة، خبز وروحنا
 نحن ‘‘.والحیاة الروح’’...  ماذا؟ ‘‘... ھي إلیكم أتحدث التي الكلمات’’ ،6:63 یوحنا في یقول شيء، ال الجسد أرباح یتحدث؟ كان
 ھضمھ على قادرین كنا إذا إال الوجبة، لھذه نتیجة والرفاھیة، والصحة، الروحي، والنمو نختبر أن یمكننا ال ولكن كلمتھ على لتغذیة
 الكمامة أن ترید تسیر وأنت …فعال نعم … إلى فقط ذاھب أنت القدس الروح إنزیمات لدیك یكن لم إذا .القدس الروح إنزیمات مع
 ذاھبون كنا إذا القدس الروح یكون أن ذلك أھمیة مدى تفھم أن منك أرید ولكن بیانیا جمیلة أتحدث أنا حسنا، .خرىأ مرة شيء كل
 معا؟ جمیعا نحن ھل .الوجبة ھذه قبل من المباركة إلى
 

 .معنا سوب و في یأتي أن منھ وأطلب وفتحھ الباب، إلى شخصیا وذھب ركبتیھ على لحظات بضع نلقي دعونا...  حسنا
 .الصالة إلى حاجة في أقف أنا ھنا؟ أخیك أجل من تصلي أن تتذكر ھل لنفسك، تصلي عندما

 
 من جدیرة نفسي أعتقد ألنني ال جریئة .وجودكم في بجرأة جئت اإلخالص، الرب المسیح یسوع باسم السماء، في أبي

 ھذه في بتوفیرھا قمت التي والمعیشة الجدیدة الطریقة على رب یا شكرا أوه، .قتل الذي الحمل ھو یستحق ألن ولكن معك جمھور
 من الثقة في أمامك الوقوف أستطیع لھ، الناصع الصوف مع وملبس دمھ مع غسلھا الحبیب، في قبلت أنني لك شكرا .النھائیة التكلفة
 دراستنا في نمضي ونحن خاصة، بطریقة لنا تبارك أن نسأل أن الجرأة یعطیني فإنھ … ویعطیني...  .بك الخاص الكامل القبول
 خارقة قدرة أن وتعطینا المقدسة الكلمة صفحة تضيء لذلك، .جدیدا ضوءا نرى أن نرید .هللا الرب علینا القدس الروح صب .اللیلة

 على یساعدنا ذلك، من واألھم ذلك تقدیر على تساعدنا ذلك، لفھم فقط لیس مساعدتنا .الروحي التمییز مع النور لرؤیة للطبیعة
 التنازل یرجى أبي، یا لك، أقول ‘‘.معنا سوب و في تأتي ضیف، السماوي تعال،’’:نقول قلبنا، باب نفتح نحن .ذلك تحت الوقوف
 .آمین .یسوع اسم في صالتي ھو .الحقیقة لبركة كقناة لي استخدام عن
 

 و ‘‘المجد إلى لمجدا من’’ لقب أخذنا النص ھذا ومن .3:18 كورنثوس 2 ھو بأكملھا الدراسیة للحلقة الرئیسي نصنا
 الشخصیة تطور جوھر وبإیجاز، اإلیجاز من قدر بأقصى تلخص 3:18 كورنثوس 2 .‘‘الرب مجد’’: 2 الدرس درسنا، عنوان

 مع المحتوى یكون لن نحن حسنا؟ .معي الكلمات على قلیال أقرب نظرة اتخاذ إلى تحتاج بذلك، االعتراف أجل من ولكن .المسیحیة
 3:18 كورنثوس 2 .فیھا سننظر التي المقاطع مختلف في الحفر ببعض القیام حقا إلى ذاھبون نحن. الندوة ذهھ في فقط سطح العمل
 ومن. بول المؤلف، تشمل التي الشخصیة، الضمائر مالحظة، یرجى ‘‘... جمیعا لكننا’’ :ھذا مثل یبدو الجدید جیمس الملك من

 قبالة الحق ھنا، ‘‘... النقاب وجھ مع جمیعا نحن’’ .المؤمنین كلنا سنا؟ح .المسیحیین إلى الحدیث ثم نفسھ یشمل أنھ الواضح
 جیمس الملك یقول .جیمس الملك من األصلیة اللغة أدق، بشكل قدمت قد جیمس الجدید الملك كیف مثیرلالھتمام مثال لدینا الخفافیش،

 تباین یصنع بول ذلك نعرف أن لنا تدع ال لكنھا عقولم بشكل دقیق وھو ‘‘مفتوحة؛ مواجھة مع جمیعا ولكننا... ’’ المرحلة ھذه في
 بولس یقول 13 اآلیة في أن نالحظ سوف ،3 الفصل كورینثیانز، 2 عن تبحث كنت إذا.وموسى تجربتنا بین ... تباین یصنع بول …
 نفس .‘‘ الوجھ كشف مع اجمیع ولكننا... ’’ یقول، كما ،18 اآلیة في التباین ن .وجھھ على حجاب ...  ماذا؟ لوضع، كان موسى أن

 .وموسى تجربتنا بین فرق ھناك أخرى، وبعبارة … لالھتمام جدا مثیرة. الكلمة نفس .الفعل شكل في اآلن انھا الیونانیة، في الكلمة
 في الحق وقت في أھمیتھا عن نتحدث سوف ذلك إلى أشیر أن فقط أردت اآلن .الحجاب إلى بحاجة لسنا نحن - حجابا موسى كان
 نفس إلى تحویلھا یتم الرب، مجد المرآة في كما’’ نفعل؟ ماذا ‘‘مكشوف وجھ مع جمیعا، لكننا’’ واضاف :في القراءة .دوةالن

 .ذلك على معي العمل. بكثیر … اآلیة تلك في العمیقة الحقیقة من الكثیر .‘‘ الرب روح كما تماما المجد، إلى المجد من الصورة
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 ھي والتي كأس، في یعلق جیمس الملك یقول .‘‘ مرآة في بھا نتمسك نحن’’ نفعل؟ ماذا ‘‘نقابال وجھ مع جمیعا لكننا’’ واضاف
 تترجم أن أیضا یمكن ‘‘المرآة في كما’’ تترجم التي الیوناني التعبیر .ھنا كثب عن مشاھدة...  اآلن .‘‘مرآة’’ ل الطراز قدیمة كلمة
 لالھتمام مثیرة انھا بالمناسبة، .الحالتین كلتا في الذھاب لك تتیح سوف یونانیةال اللغة .كمرآة أو المرآة في كما .‘‘كمرآة ’’ بدقة
 .‘‘كمرآة’’ ذھب قد الجدیدة الترجمات من أومي

 
 كما شيء إلى ننظر أن أخرى، وبعبارة المرآة؟ في الحال ھو كما ذھنھ في كان ھل االعتبار؟ في بول كان واحد أي اآلن،

 أنھ وأعتقد .سواء حد على كان أنھ أعتقد االعتبار؟ في لدیھ كان الذي ما .التفكیر لغرض ھا المرآة؟ يیراع كان أنھ أم .علینا ینعكس
 ھذا ھل .لآلخرین ذلك یعكس...  ما؟ لغرض ولكن .علینا ینعكس كما الرب مجد یكون أن لنا أراد ألنھ التعبیر ھذا عمدا استخدم
 أو المرآة في الحال ھو كما بھ نتمسك نحن ما اآلن، .لآلخرین التعبیر رضلغ كذلك، كمرآة ولكن نعم، المرآة، في كما منطقي؟
 الحال ھو كما نحن كما ذلك، نفعل ونحن .ذلك فك قبل مؤقتا سنوقف...  ‘‘... الرب مجد... ’’ :التالي السطر ھذا؟ ما ماذا؟ كمرآة؟
 لدیھم الذین منكم أولئك فضلك، من اآلن .تحویلھا یجري...  ماذا؟ نحن، .نتحول نحن یحدث؟ ماذا - الرب مجد كمرآة، أو المرآة في
 من بدال ‘‘تغیر’’ یقولون أنھم الواقع في مشكلة لدي لیس .‘‘تغییر یتم... ’’ جیمس، الملك یقول .صالح أنفسكم تفعل جیمس، الملك
 الفعل إلى بكثیر أقرب ھو. تحویل یجري...  .فضلك من اتبعني .متوترة الفعل في یكمن الترجمة تلك كفایة عدم .‘‘تحول’’ من ذلك

 فإن ھذا، بعنایة نالحظ الیونانیة، في الحالي النشط التوتر اآلن .الحاضر الوقت في متوتر الیوناني الفعل أن ترى .متوترة الیوناني
 الیونانیة في الحالي طالنش التوتر استخدام یمكنك .اإلنجلیزیة اللغة في لدینا شيء أي عن یختلف لیونانیة   في الحالي النشط التوتر
 یأتي أن یمكننا أقرب .التغییر أو التحول انھا الحالة، ھذه في .اإلجراء ھذا كان أیا المستمر، المستمر والعمل تشیر أن أردت عندما
 ... ‘‘ییرتغ یجري’’ .‘‘نتحول نحن... ’’ :الجدید جیمس الملك فعلھ ما ھو الفعل، بھذا الشعور الیونانیة إلى اإلنجلیزیة اللغة في

  .یحدث ما على یبقى أن شيء انھا  مستمرة، انھا...  تقدمیة انھا...  جاریة...   ماذا؟ ما، شيء إنھ  ھناك؟ الشعور على تحصل
 القادم؟ الرب ھو ما اآلن،. خالل من شيء كل وخیر  المناسب الوقت في نقطة في یحدث فإنھ لو كما تقریبا یبدو ‘‘تغییر یتم’’ ترى،
  ماذا؟ عمل، ھو التحول ھذا  .األعزاء أصدقائي یا ال، أوه  المسیحیة؟ التجربة بھا تذھب التي الطریقة ھي ھذه ھل  .غیرت أنا
 .نتحول نحن. ھناك تفھم أنك من للتأكد جدا مھم مفھوم  .التحول أو  تغییر  عملیة في باستمرار نحن  }3T 325.2{ .حیاة...
 

 من علیھا نحصل التي الحقیقة ترى،  .الرب مجد ھو ھذا حسنا،  ھذا؟ ما  .لصورةا نفس في...   ما؟ إلى تحویلھا یجري
 ما شكل إلى تغیرنا لقد  ذلك؟ سمعت أن لك سبق ھل. ھا  نحن ما شبھ إلى تغیرت تغیرت، نحن ھا في  .الطریقة ھذه في اآلیة ھذه
 ما. الصورة نفس إلى نتحول ونحن  .اآلیة ھذه في الحقیقة أن یقول لكنھ  الطریقة، بھذه ذلك یقول ال المقدس الكتاب اآلن، .علیھ نحن
 من... ’’ سنغیر؟ كیف  الصورة، نفس إلى تغییرنا تم إذا لذا،  .الرب مجد بھ؟ نتمسك وماذا...   … علیھ نحن ما ھذا حسنا،   ھذا؟
 من’’: ھناك تماما الواضح من یخرج  تغییرلل التقدمیة الطبیعة ترى،  .تدریجیا علیھ نحن ما شبھ إلى تغیرت  ۔‘‘المجد إلى المجد
  منطقي؟ ھذا ھل .علیھ نحن ما تشابھ باستمرار وتقترب دائما .آخر إلى الشخصیة تطور من واحدة مرحلة من .‘‘المجد إلى المجد

 
 النمر من أكثر ال أنفسنا؟ تغییر یمكننا ھل أنفسنا؟ نغیر ھل لنا؟ یغیر الذي ھو من !ھذا تفوت ال الرئیسي؛ المفھوم  …اآلن

 على معي العمل. متغیر كن... ماذا؟ علینا یجب. األعزاء أصدقائي یا تتغیر، أن یجب. بشرتھ لون إثیوبي أو لھ، بقع تغییر یمكن
 مبني ذلك؟ ھو الفعل من نوع أي ‘‘.متغیر كن’’. ھنا مساعدتي اإلنجلیزیة، اللغة طالب ھیا ذلك؟ ھو الفعل من نوع أي. ذلك

 كانت اإلنجلیزیة الدروس ھذه .ھنا قلیال فارغة تبحث كنت ھو؟ السلبي الفعل ما تعرف أنت. نغیر أن یجب. السلبي لالفع. للمجھول
 انا حسنا؟. تفعلھ شيء ھذا النشط؟ الفعل ھو ما. نشط فعل من النقیض على ھو السلبي الفعل! فعال نعم كذلك؟ ألیس طویلة، فترة منذ

 ھذا. السلبي الفعل ھو تغییر یجري ھذا؟ تتابع ھل. لي بالنسبة ذلك تم. سلبي فعل ھذا. تشغیلھا تم. ذلك أفعل أنا. نشط فعل ھذا. اجري
 ھل .‘‘الرب روح حسب حتى’’: األخیر السطر یغیرنا؟ أن یستطیع وحده من یغیرنا؟ الذي ھو من اآلن،. لنا بھ القیام...  ما؟ شيء
 أرجوك! احترس ولكن السلبي، الفعل ھو ھذا. نغیر أن یجب. نفسي تغییر طیعأست ال نفسك، تغییر یمكنك ال.} آمین{ آمین؟ أسمع
 نفعلھ ما لدینا لیس أنھ ذلك یعني ھل أنفسنا نغیر أن نستطیع ال أننا من الرغم على السلبي، الفعل ھو ھذا أن من الرغم على! اتبعني
 ذلك، یعني ال ذلك، من واألكثر یعني؟ ھذا ھل هللا؟ كوتر وترك واالسترخاء، الجلوس مجرد أننا یعني ھذا ھل العملیة؟ ھذه في

 .االستنتاج ھذا إلى تأتي نفسك تدع ال…...  یرجى األعزاء، أصدقائي
 

 من التعاوني؟ دورنا ما ھذا؟ ما! القدس الروح تغییر إلى ذاھبون نحن إذا للعب تعاوني دور نشط، مطلقة، ضرورة لدینا
 نفعل؟ أن یجب ماذا القدس، الروح بقوة ‘‘المجد إلى المجد من’’ تغییر یتم سوف كنا إذا وني؟التعا دورنا ھو ما لي قل نفسھ، النص

 لك، یغیر أن یمكن القدس الروح فقط. علیھ كنت ما تشابھ في لك تغییر یتم ترى،.} آمین{ آمین؟ أسمع ھل. الرب مجد یكون أن... 
 لیست ھذه.} آمین... { ھیا قال، والجمیع… ...  الرب مجد خالل من اونتتع كنت إذا إال لك تغییر حتى یمكن ال القدس الروح ولكن

 في تتغیر أن یمكن ال نحن…  نفعلھ لما الشبھ في تغییرھا یمكن ال وأنا أنت. للغایة ضروري أمر وھذا. األعزاء أصدقائي اختیاریة،
 .التالي لالسؤا إلى یقودنا وھذا. حسنا. تستطیع ال. الرب مجد نكن لم ما الرب مجد مثل
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 على المقدس الكتاب إجابة أعطیك أن أرید. فضلك من تابع. األھمیة بالغ أمر وھذا الرب؟ مجد ھو ما الرب؟ مجد ھو ما

 لتأكید ذلك، إلى المقدس الكتاب في تتحول أن الجید من وسیكون. 33 الخروج إلى معي تحویل. جدا أساسي ذلك ألن السؤال ھذا
 تستمع أن أریدك .19 و 18 اآلیات ،33 خروج. ھناك انھا المطبوعة، استخدام في ترغب كنت إذا ولكن لیھ،ع التأكید یتم لم إذا ذلك،
 نزل،. الحجر من جدولین تلقى انھ بالفعل الجبل على كان موسى. القصة تعرف أنت. سیناء جبل على وهللا موسى بین محادثة في

 عن نیابة التوسط إلى یسارع. لھم تحطمت أسفل، الحجر من الجداول رمى الذھبي، العجل حول یرقصون إسرائیل أطفال اكتشف
 ھناك بینما ،18 اآلیة في ملحوظا طلبا یقدم لكنھ. الدور ھذا في المسیح من جمیل نوع وھو المسیح، من نوع حق؟. إسرائیل أطفال
 على ‘‘.مجد...’’ ماذا؟ ‘‘یور أرني’’ ۔‘‘ كالی أدعو’’درایة أكثر جیمس الملك في أو‘‘‘ فضلك من ‘‘:وقال’’ یقول؟ ماذا. هللا مع
 في لموسى هللا یكشفھ ما كذلك؟ ألیس هللا، مجد ھو ما معرفة وشك على نحن اآلن،. هللا مجد...  ما؟ لمعرفة یسأل موسى التحدید وجھ

 ‘‘ھو، ثم’’. 19 اآلیة. التالیة اآلیة على نظرة لھ؟ یكشف أن وشك على هللا أن ھو ما هللا؟ مجد لرؤیة لطلبھ والموافقة على، اإلجابة
 الرب اسم وسأعلن قبل تمر خیر یا... ...’’’ ماذا؟ ‘‘‘... عندي ما كل سأجعل’: قال ثم’’ یتحدث، هللا ھو وھذا ،‘H’المال رأس
 أیضا لھاو لشخصھ، األخالقیة الجودة ھي ھذه ھذا؟ ما. بخیره عالقة لھ هللا مجد أن الواضح ومن. لالھتمام جدا مثیرة ‘‘‘.أمامكم
 ،34 الفصل إلى معي تعال. اسمھ بإعالن خیرتھ عن للكشف هللا یذھب كما نستمع دعونا اآلن، منطقي؟ ھذا ھل. اسمھ مع عالقة
 ھو ما. فعال نعم سیفعل؟ إنھ قال ما ھذا ألیس. ‘‘ الرب اسم وأعلنت ھناك، معھ وقفت السحابة في الرب نزل ثم’’: یلي وما 5 اآلیات
 لآلالف، الرحمة حفظ والحقیقة، الخیر في وتكثر طویال وكریم، رحیم هللا، الرب الرب،’ وأعلن أمامھ مرت والرب.. .’’ االسم؟ ھذا

...  ھنا؟ لدینا ماذا اسمھ، إعالن في ھنا؟ لدینا ماذا ‘‘‘...  المذنبین إزالة األحوال من حال بأي والخطیئة، والعدوان اإلثم وغفران
 ھو، هللا مجد.} آمین{ آمین؟. شخصیتھ فمن هللا؟ مجد ھو ما: ثم الخالصة معا؟ جمیعا نحن ھل. صیتھشخ تشكل التي الفضائل لدینا
 .المقدس الكتاب من ذلك أنشأنا اآلن .شخصیتھ... ماذا؟

 
 أسفل .1896 ،3 نوفیمبر ھیرالد، أند ریفیو. كشعب بھا نتمتع التي المقدس الكتاب على الملھم التعلیق من ذلك نؤكد دعونا

 فمن هللا؟ مجد ھو ما معا؟ جمیعا نحن ھل ‘‘...  هللا مجد تشكل التي الصالحة شخصیتھ إنھا’’ نحن؟ أین ترى ھل. 4 لصفحةا
 حسنا، ا؟ لماذا. علیھ والتعلیق للتو، شاركناه ما فھم من ذلك أھمیة على أؤكد أن أستطیع وال األعزاء، أصدقائي الصالحین؟ شخصیتھ
 من اآلن،. التمھیدیة دراستنا في ذلك لكم أكدنا وقد حق؟. الشخصیة بناء من الموضوع ھذا على الرب لیقو ما الدراسة نقترح نحن
 إذا...  ترى. ھو المفھوم لھذا المقدس الكتاب مصطلح ما نعرف أن علینا الموضوع، ھذا على الرب یقول ما ذلك، ومع فھم، أجل
 ھو كما جدا مھم الدؤوبة دراستھ مثیل لھ یسبق لم وأنھ البشر إلى ىمض وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیة بناء أن ستدین كنت
 ستفعل ماذا الشخصیة، بناء عن أقول أن المقدس الكتاب ما معرفة على مصممة المنزل إلى أذھب وكنت }225 إد. {اآلن الحال
. الشامل التوافق قویا بك لخاصا بك، الخاص التوافق وسحب بك الخاصة المكتبة رف إلى انتقل كنت ربما حسنا، األرجح؟ على
 عن أقول أن المقدس الكتاب ما معرفة في ترغب كنت كذلك؟ ألیس حرف، ننظر؟ سوف كلمة ما ذلك وبعد قبالة، الغبار ضربة حق؟
 ما اآلن،. سترونغ ل القوي التوافق ذلك؟ فعلت أن لك سبق لقد تكتشف؟ سوف ماذا. ‘‘حرف’’ كلمة عن تبحث كنت. الشخصیة بناء
 كان إذا. ‘‘أ’’ و ‘‘ثیس’’ كل حتى ذلك، في المقدس الكتاب في واحدة كلمة كل على یحتوي الذي ھو ھذا الشامل؟ التوافق ھو

 القوي التوافق. جربھا. شامل توافق حسنا،. عن للبحث أبدا تھتم كنت التي األشیاء حتى. المذكورة من كل یكون أن یجب فإنھ شامال،
 ال واحدة مرة حتى ال. ھناك لیست انھا. ھناك لیست انھا تكتشف؟ سوف ما. ‘‘حرف’’ كلمة عن بحثا. المقدس الكتاب یمس للملك
 المقدس الكتاب تختتم؟ أن یمكن ماذا أفضل، نحو على تعرف ال كنت وإذا ذلك، في ‘‘حرف’’ كلمة المقدس الكتاب جیمس الملك
 أن الواضح ومن. البشر إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم الندوة؟ عنھ یتحدث الذي ما. الشخصیة بناء عن یقولھ ما لدیھ لیس
 أن األعزاء، أصدقائي أوه، الصحیح؟ االستنتاج ھو ھذا ھل. ذلك عن حتى یتحدث ال فإنھ ذلك، إزاء بالقلق تشعر ال المقدس الكتاب
 .إلى القادمة الخاتمة جذریا یكون

 
 إلى استعادتنا إزاء بالقلق تشعر متسق وبشكل الغالب في ھو كلھ مقدسال الكتاب أن على أصر. تسمعني أن أرجو أصر، أنا
 الكتاب مصطلح تفھم حتى ذلك، ونقدر بذلك تعترف لن ولكنك. المقدس الكتاب موضوع یشمل كل ھو. خالقنا من الحرف التشابھ
 ‘‘المجد’’ عن والبحث الشامل التوافق قوام بك الخاص أسفل على الحصول! المجد انھا۔  د۔  ج۔ م انھا ھو؟ وما ؛‘‘حرف’’ المقدس
 ھو...  ماذا؟ ھو ‘‘الطابع’’ ل المقدس الكتاب مصطلح ألن. الطابع على المواد من الصفحة بعد الصفحة بعد صفحة لدیك وسیكون
 یترأ كما واحد، ھو ‘‘اسم’’ الطابع؛ إلى اإلشارة في أیضا تستخدم أخرى مصطلحات ھناك اآلن، معا؟ جمیعا نحن ھل. المجد
 ‘‘النعمة’’ ‘‘.اسمي...’’ ماذا؟ ‘‘یا سأعلن’’: هللا قال .‘‘مجدك أرني الیك، أدعو’’: موسى قال عندما ھنا وثیقا ارتباطا مرتبطة
 ونحن ذلك، نوضح وسوف. لھ تقریبا مرادفا األحیان، بعض في. الطابع وثیقا ارتباطا ترتبط أیضا جدا، الحقیقي بالمعنى ھي،
 ھو ھذا. المفتاح ھذا على شنق اآلن. المجد ھو...  ماذا؟ ھو، للحرف المقدس الكتاب في األساسي لحالمصط ولكن. قدما نمضي
 فتح. المقدس الكتاب دراسة ھي ھذه التفسیر؟ ھو ما إكسیجیتیكال؟ مفتاح ھو ما. كبیرة كلمة ھناك أوو،. الثمینة إكسیجیتیكال مفتاح
 أنھ الثمین إكسیجیتیكال مفتاح أعطاك فقط ونحن. التفسیر ھو ھذا. الحقیقة فھم إلیھا ينأت قد التي المقدس الكتاب ممرات فتح. الحقیقة
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 شيء أي ھي تجربتك كانت إذا اآلن،. ‘‘المجد’’ كلمة تجد حیث المقاطع تلك في سیما وال. الثمینة الحقیقة فتح على تساعدك سوف
 عبر جئت كلما. ‘‘المجد’’ ھو للشخصیة المقدس الكتاب صطلحم أن وفھمت إكسیجیتیكال المفتاح ھذا یكون أن قبل األلغام، مثل
 نعم،. جدا مشرق هللا مجد...  ووا مجد، تعرف، أنت حق؟. الساطع الضوء من نوعا ببساطة تعني التي ذلك اعتقدت ،‘‘المجد’’ كلمة
. شخصیتھ األول المقام في ھو هللا مجد األعزاء، أصدقائي یا معرفة، یرجى ولكن. الضوء مع یرتبط فإنھ نعم،. مشرق هللا مجد
 آمین؟

 
 من المقدس، الكتاب في المجد كلمة عبر جئت كلما قبل؛ من بك الخاصة الممارسة تكن لم إذا اللحظة، ھذه من كلما، اآلن

 ما لمعرفة طریقك في جیدا تكون سوف ذلك، على تعلیق مجرد كنت وإذا حرف؛... ماذا؟ تفكر، أن منك أرید على اللحظة ھذه
 الفصل إشعیاء،. 60 الفصل أشعیاء، إلى أدعوني. سریعا مثاال لكم أقدم أن لي اسمحوا. الشخصیة بناء عن أقول أن المقدس كتابال

 من المقطع ھذا. المقدس الكتاب في إلیھ ننظر أن الجید من فإنھ لكن،. ھناك طباعتھا لدیك. كتابي في عنھ للبحث ذاھب أنا. 60
 ھو نعم،. األرض تاریخ من الختامیة الساعات ھذه في األعزاء، أصدقائي یا علینا، وینطبق اصة،خ أھمیة ذات المقدس الكتاب
 مزدوجة، الثانویة، لدیھ ولكن. ذلك تحقق وقد المسیح، ظھور أول لھ تطبیق أول وكان. مزدوج تطبیق لدیھا التي النبویة مرور
 معي؟ أنت ھل. الثانوي النبوي التطبیق على معك التركیز الى ذاھب انا.الثاني المسیح مجيء قبل فقط هللا كنیسة إلى ویشیر التطبیق
 ‘‘تألق أشرق،’’: النبي صوت في اإللحاح إلى االستماع. األرض تاریخ من الختامیة الساعات ھذه في لنا وجھت كما ھذا، اسمع
 دون تألق یمكنك ‘‘!حان قد لنوركم’’. یلي بالجوا نلمع؟ أن یمكننا كیف كیف؟ ولكن أشعیاء، حسنا ۔‘‘تألق تنشأ،... ’’ ما؟ افعل
 ھذا یأتي أین من الضوء؟ ھذا نتلقى ھل إشعیاء، كیف حسنا. الضوء یكون أن یجب وتلمع، تنشأ سوف كنا إذا حتى! ال ضوء؟
 الذي ما. مجد والطبقة؟ ھناك، للتو سمعت التي الكلمة ھي ما اآلن. ‘‘علیكم یرتفع الرب ومجد’’: التالي السطر. استمع الضوء؟
 عن یتحدث أشعیاء ما أن أدركت وأنت بك الخاص إكسجیتیكال مفتاح استخدمت لقد. حرف....ھیا ماذا؟ الفور، على فكرت فعلتھ؟
 العبرانیین ،‘‘السطوع’’ ھو المسیح یسوع ترى،.} آمین{ آمین؟. المسیح یسوع الرب...  من؟ في كشفت كما هللا شخصیة ھو ھنا
 ماذا؟ یعني المجد تذكر؟. هللا شخصیة من منقوص غیر أوتشینینغ ھو أخرى، وبعبارة آمین؟۔ ‘‘هللا مجد سطوع ھو’’ ،3 اآلیة ،1

 من أوشینینغ أوبینینیشد ھو یسوع أن لنا یقول حقا ھو هللا، مجد سطوع ھو یسوع أن المقدس الكتاب یقول عندما لذلك. حرف...
 یتعلق فیما الضوء من أوشینینغ أوشینینشد ھو انھ. البر شمس ھو...  ا؟م إنھ حسنا،. س۔  م۔  ش  .البر شمس ھو. هللا شخصیة
 حسنا؟. الضوء ھومصدر ھذا .علینا مشرق وھذا. هللا شخصیة

 
 األرض، یغطي أن یجب الظالم لذا،’’: 2 اآلیة. التالیة اآلیة على نظرة نلمع؟ أن یمكننا كیف للتألق؟ نحن ھل إذن، كیف

. أفضل ذلك أحب أنا الواقع، في .‘‘الشعب الدامس الظالم... ’’: جیمس الملك یقول بالمناسبة، ‘‘...  للشعب العمیق والظالم
 ھو متى: سؤال. اآلن... متى؟ على خاص بشكل ینطبق المقطع ھذا أن شدید بوضوح الخطین ھذین لنا یقول األعزاء، أصدقائي
 مغلفة لتكون األرض كوكب نتوقع ماذا لذا، ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. العودة وشك على ھو البر من الشمس. مباشرة الفجر قبل أحلك؟
 البشري والجنس األرض كوكب أوه، المسیح؟ ظھور أول مع المقطع؟ لھذا األول الوفاء قبل الطریقة بھذه ألیس. الدامس الظالم في؟
 الظالم. الشعب على العمیق الظالم. عمیق ظالم ھناك. الثاني المجيء قبل وذلك. األعزاء أصدقائي الدامس، الظالم في مغلفة كانت
 یقع...’’ أین؟ ‘‘إلیھ، ینظر سوف ومجده’’: 2 اآلیة في األخیر السطر إلى انظروا الجسیم؟ الظالم ھذا في نلمع أن ھو كیف. الدامس
 .}آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل ‘‘.علیك

 
 الطریقة ھي ھذه .لآلخرین ذلك یعكس...  ؟ما لغرض ولكن علینا، ینعكس كما المجد نكون أن نحن نفعل؟ أن علینا ماذا

 یضيء كما الحقیقة ضوء تعكس فقط یمكنك .بك الخاص الضوء تولید یمكنك ال .}آمین{ آمین؟ .بھا نلمع أن یمكننا التي الوحیدة
: 4 یوحنا 1. {بالح ھو هللا أن بسیطة عمیقة حقیقة ھي الحقیقة الحقیقة؟ ھي وما. المسیح یسوع حیاة في لك كشفت انھا كما .علیك

 ما؟ سنكون ھا في جمیل، الوحي ھذا نكون وكما .األعزاء أصدقائي الحب، ھو واحدة كلمة في هللا شخصیة.}آمین{ آمین؟ }8
 أي الوحیدة الطریقة ھي وھذه }3:18 كورینثیانز 2{ ۔‘‘المجد إلى المجد من... ’’ ماذا؟ من. علیھ نحن ما شبھ إلى تغیرت .تغیر...
 .أخرى وسیلة توجد ال !اخري طریقة توجد ال .تألق أن نیمك منا واحد

 
 إلى ننظر المسیح؟ شخصیة نعكس عندما بالنفس كالفائزین فعالیتنا إلى یحدث ما الحظ .فضلك من التالیة، اآلیة ومشاھدة

 تسمع ھل ‘‘. بك الخاص عارتفا سطوع إلى والملوك بك، الخاص النور إلى یأتي أن یجب... ’’ ماذا؟ ‘‘یجب األمم’’ :التالیة اآلیة
 القدس الروح قوة خالل من تستخدم سوف أننا ذلك یكون عندما الرابحین؟ فعالة تصبح سوف أننا ذلك یكون عندما أصدقائي؟ أن

 إذا .}آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. حیاتنا في المنعكس یسوع شخصیة یرون عندما فقط متي؟ یسوع؟ مع إنقاذ عالقة في الناس لرسم
 ھل .ذلك أقول أن علي ولكن...  لي اغفر...  قلوبكم وبارك .ذلك یفعلوا لن ال، سیأتیون؟ ھل رسمھا؟ یتم سوف المجد یرون ال كانوا
 أعترف ھل اآلن، ھیا یكونوا؟ أن لھم نود كما فعالة لیست الروح على الحائز جھودنا السبب التحدید وجھ على إصبعك وضع ربما
 إلى األمم یخرج’’: وتقول .‘‘علینا مجده یرى عندما’’: یقول ...تقول انھا. الحظ فضلك نم معي؟ بأن تعترف سوف معي؟ أن
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 .}آمین{ آمین؟ .الملك شخصیة تشابھ یكون أن علینا للملك، فعالین شھودا نكون أن قبل األعزاء، أصدقائي ترى .ویأتیون .‘‘النور
 منطقي ھذا ھل .لدینا مرآة خالل من المسیح إلى تنجذب سوف أنھا حیاتنا، في المنعكس المسیح ومحبة الناس یرى عندما فقط انھا

 أشرحھ؟ أن أحاول ما تفھم ھل لك؟ بالنسبة
 

 ال كنا وإذا .لھم یسوع روعة نعكس كما ذلك، نفعل ولكننا .یسوع إلى الناس لجذب نحن ألنفسنا، الناس لجذب لسنا نحن
 ... الكنیسة ھذه تحتاج ماذا كشعب، إلیھ نحتاج ما...  ترى .رسمھا یتم لن .رسمھا یتم لن لآلخرین، یسوع من والمجد الطابع، تعكس
 الناس محبة أكثر تصبح أن ھو - المھمة ھذه سننجز كنا إذا - حقا إلیھ نحتاج ما .مھم ھو كما اإلنجیلیین، وقویة بلیغة أكثر لیس

 ونحن .المسیح یسوع شخصیة المجد، تعكس أن یجب منا، واحد وكل الروح، الفائز یكون أن ھو الجمیع !كلنا .}آمین. {محبوب
 یجعلك الذي ما الناس؟ معك ھو ما مھال،’’: یقولون وسوف...  !علما وتحیط الجلوس وسوف نربطھم، الذین أولئك ذلكإلى نفعل
 في اجید طول على تحصل كیف !اووو بك؟ الخاصة الزیجات في جیدا طول على تحصل كیف جدا؟ سعید أنت كیف جدا؟ مختلفا
 طول على تحصل كیف واألطفال، أطفالك؟ مع جیدا طول على تحصل كیف البعض؟ بعضكم وتحب جمیعا تتحدون كیف كنائسك؟
 - الحب توحید حقیقي، - الحب األعزاء، أصدقائي یا ترى، .‘‘ خاص شيء على حصلت لقد !أخبرنا ھذا؟ ما والدیك؟ مع جید بشكل
 !علما ویأخذون یجلسون ذلك، الناس یرى وعندما .}آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .األیام هھذ األرض كوكب على جدا نادرة سلعة ھو
 یجلب أنھ ... جمیل شيء إنھ...  ... جمیل شيء وانھا والذھاب؛ والحب، الذات، نكران حقیقیة، حقیقیة نرى أن جدا عادیة غیر انھا

 خطبة أقوى ھو األعزاء أصدقائي وأن عالقاتھم؛ جمیع في ذلك ةومعرف لدیھم، الذین أولئك إلى والفرح والسالم والسعادة الصحة
 عندما .الرسول بولس رسالة یكون أن یعني ما ھذا .}آمین. {الحیاة مع بشر انھا الفم، مع تبشر ال انھا .الوعظ أن شخص ألي یمكن
 الحق ھو ھذا .}آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .فعالة النفس وفائزین بقوة، سنكون األعزاء، أصدقائي محبوب، الناس محبة نصبح
 ...اآلن .محبوب شخص محبة .محبوب شخص محبة أصبحت انھا .الروح الفعال الفوز إلى ھناك السري

 
 ھذا مصدر ھو. المجد أبھ من یخفى ال إنھ. البر شمس ھو یسوع. المفھوم ھذا أحب أنا. قلیال أبعد ھذا على معي العمل

 الوحي،. 12 الفصل رؤیا، إلى أدعوني. نعم المرأة، انھا المقدس؟ الكتاب في الكنیسة رمز وھ ما لتكون؟ الكنیسة ھي ما. الضوء
: السماء في كبیرة عالمة ظھرت اآلن’’. واحدة اآلیة ‘‘... كبیرة عالمة ظھرت اآلن’’: جدا واضح النوع وھذا یحدد ،12 الفصل
 ھي ما مالبسھا؟ ھي ما جمیلة؟ یجعلھا الذي ما ولكن. الكنیسة رمز ھي المرأة ھذه .‘‘ الشمس... ’’ماذا؟‘‘...  مع ملبس امرأة
 ھذه ھي ما. نغفل ما غالبا أننا آخر شیئا الحظ ولكن. جمیلة یجعلھا ما ھذا. المسیح طابع. المسیح یسوع البر، شمس ضوء تعكس؟
 ھو كذلك، ذلك على وأصر األعزاء، قائيأصد. القمر قدمیھا؟ تحت ما ‘‘قدم...  لھا تحت القمر مع’’: التالي السطر! نظرة المرأة؟
 .جدا مناسب نوع ھو بل. الكنیسة من نوع

 
 القمر؟ یلمعھا أن یمكن التي الوحیدة الطریقة ھي ما} الشمس انعكاس خالل من{ القمر؟ یتألق كیف. معي األمر في فكر

 ذلك، بعد الوحیدة الطریقة. ال فسھا؟ن تلقاء من ضوء أي تولد ھل بھ؟ خاص ضوء أي للقمر ھل. الشمس من الضوء تعكس انھا
 الدامس والظالم األرض تغطي أن یجب الظالم ھا’’. باللیل. باللیل متي؟ القمر؟ یتألق متى. یعكس...  ماذا؟ ھو تألق للقمر یمكن
 كل مع طویل أنا... ... تعلم أنت ھو؟ والقمر للكنیسة، رمز مناسب ھو ما ترى ھل األعزاء، أصدقائي }2: 60 إشعیاء. {‘‘الشعب
 األخ،. المسیح یسوع كامل قمر. المسیح یسوع كامل قمر لیكون الكنیسة لھذه قلبي كل مع طویل أنا. لي اسمع فضلك، من... ...  قلبي
 مع محاذاة في لكم لرسم المسیح حب اسمحوا. كامل قمر كن. القمر ھالل مجرد لیكون المحتوى یكون ال...  فضلك من أخت،
 تطور من واحدة مرحلة من ‘‘المجد إلى المجد... ’’ ماذا؟ من تغیرت،...  ماذا؟ تكون سوف ھا وفي. علیھ عینیك تبقي وأن إرادتھ،
 كامل قمر...  ماذا؟ كنت، أخیرا حتى القمر، ربع ثالثة إلى القمر، نصف إلى القمر، ربع إلى القمر ھالل من. أخرى إلى الشخصیة
 تكون أن یمكن ھل. المسیح یسوع المنعكس الطابع مع یمكنك كما مشرق كما شرقةم. تستطیع ما مشرق كما مشرقة كنت. یسوع

 یا یجب، نعم، یسوع؟ مع دیارھم إلى للذھاب استعداد على نكون أن أردنا إذا تجربتنا تكون أن یجب. تستطیع انھا نعم تجربتنا؟
 إلى المسیح شخصیة لتعكس نتعلم أن علینا المملكة، يمواطن تناسب أو للملك فعالین شھودا سنكون كنا إذا! یجب. األعزاء أصدقائي
 .خافت انعكاس...  ھو؟ ما الشمس، مع مقارنة من، الرغم على كامل قمر حتى. للخطیئة المدمرة طاقتنا ملء

 
 اآلن وحتى تحتھ اآلن حتى نحن. هللا ابن ألنھ قوي، تأثیر لھ كان’’: 618 و 617 صفحة ،2 المجلد الشھادات، انظر،

 أنفسنا نعلم ال لماذا ولكن لدیھ؛ كان الذي التأثیر ونملك نكتسب أن یمكننا ال. جھودنا بذل من لنتمكن جھدنا قصارى نبذل أن ،ناقصة
 یا ‘‘ الشعب؟ على ممكن تأثیر أكبر لھا یكون قد أننا نفعل، أن لنا بالنسبة الممكن من أنھ كما نمط من بالقرب كما تماما یأتي أن

 الكثیر؟ یتوقع ھذا ھل. نستطیع ما مشرق كما نلمع أن منا یتوقع لكنھ الشمس، مثل مشرق كما یلمع أن منا یتوقع ال هللا  ... أصدقاء
. كاملة أقمار.} آمین{ آمین؟! كاملة أقمار تكون أن منا یتوقع لكنھ سونز، نكون أن منا یتوقع ال انھ. ال معقول؟ غیر ھذا ھل. ال

 مشاھدة كتاب هللا، مع الیوم ھذا. للتطبیق قابل واحد آخر ھو ھنا. للشمس خافت انعكاس جردم ھو الكامل القمر حتى أن إدراكا
 القیمة. الساطع حول خاصة تكون أن إلى نحتاج ال صغیرأننا ضوء مجرد ألننا ذلك في التفكیر إلى نحتاج ال’’: 98 صفحة الصباح،
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 ولكن أنفسنا، وتمجید أنفسنا إرضاء عدم مشرقة في العالم، في قياألخال الظالم وسط ساطع في اتساقھا في تكمن لضوءنا العظیمة
 ال انھ ‘‘...  منا یتوقع ما كل ھو ھذا أعطانا، هللا القدرة مع المقابلة ھو وعملنا هللا، بخدمة نقوم كنا إذا. منا واحد كل مع هللا لتكریم
 ھیرالد، أند ریفیو. ایضا ھذا احب. فعال نعم ھذا؟ على معا نحن ھل. كاملة أقمار نكون أن منا یتوقع ال لكنھ سونز نكون أن منا یتوقع

 على الضوء تعكس... ’’ ماذا؟ ‘‘ قد أننا قلوبنا، في تألق البر من الشمس من مشرقة شعاع نترك أن علینا یجب’’: 1893 یولیو 18
 .‘‘ ذھبنا أینما الموالس والفرح الحب لآلخرین،تعزیز نعمة وتكون المباركة، یومیا یكون قد ونحن. اآلخرین

 
 یأتي سوف! صدقنى ذھبنا أینما والسالم والفرح الحب نعزز عندما الناس، من النوع ھذا نكون عندما األعزاء، وأصدقائي

. للملك الفعالون الشھود. فعالة الروحیة الفائزین سیجعلنا ما وھذا تنجذب، وسوف.} آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. النور إلى األمم
 الحائز في السلطة؟ ترید ھل .‘‘القوة ھو الطابع’’: 340 صفحة المسیح، كائن دروس. استمع. للملك فعالین شھودا یجعلناس ما وھذا
 وودلي األنانیة، غیر الحقیقیة، الحیاة من الصامت الشاھد’’: على قراءة. السلطة ھو الحرف. سر ھنا السلطة؟ ترید ھل الروح، على
 بالمناسبة، یقاوم، ال یكون أن یمكن ال. یقاوم ال تأثیر...  ماذا؟ تقریبا، ذلك؟ ترید ھل. ذلك ارید! وووإ .‘‘ یقاوم ال تأثیر تقریبا یحمل
 أنا اآلخرین؟ على التأثیر ھذا ترید ھل. یقاوم ال تقریبا یكون أن یمكن �، الحمد ولكن،. حرة إلرادة انتھاكا سیكون ذلك فإن ألنھ
 شخصیة الخاصة حیاتنا في الكشف خالل من. تقریبا یقاوم ال تأثیرا یحمل هللا أنانیة، غیر لحقیقیة،ا للحیاة الصامت الشاھد’’ .افعل

 سمعت ھل .‘‘ معھ التعاون یمكننا شخصیتھ حیاتنا في الكشف خالل من فقط ھو. النفوس إنقاذ عمل في معھ نتعاون ونحن المسیح،
 .ال اختیاري؟ ھو ھل النفوس؟ إنقاذ عمل في المسیح مع للتعاون ذاھبون نحن إذا اختیاري المسیح طابع عن یكشف ھو أصدقائي؟ أن
 یكون؟ ماذا أھمیة األكثر العمل عجب ال. النفوس إنقاذ عمل في معھ نتعاون الذي الوحید السبیل ھو الواقع، في. للغایة ضروریة انھا
. یمكنك ال معا؟ جمیعا نحن ھل. الروح الفائز كونت أن یمكنك ال المسیح، شخصیة عن تكشف ال كنت إذا ألنھ. الشخصیة بناء...

. جیدا ذلك كان كلما نفوذنا، نطاق اتسع وكلما. معھ التعاون من نتمكن أن شخصیتھ، حیاتنا في الكشف خالل من فقط انھا’’ واضاف
 حیاتھم في القانون من مبادئال ممارسة... ’’ ماذا؟ تفعل ‘‘...  ممارسة المسیح، مثال هللا لخدمة یعلون الذین أولئك یتبع عندما
 .‘‘ العالم نقل على القدرة لدیھا الكنیسة سوف ثم ثم، بأنفسھم، وجارتھم كبیر بشكل هللا یحبون أنھم فعل كل یشھد عندما الیومیة؛

 
 إلنجیلا تأخذ أن. نفعلھ حتى أثیرنا ما ھذا األرض؟ تاریخ من الختامیة الساعات ھذه في العالم لنقل نحن األعزاء، أصدقائي

 على شيء كل األعزاء، أصدقائي. لنا أعطیت التي رھیبة مھمة لدینا. كلھ العالم ھو ھذا. والناس اللسان، كیندرد، أمة، كل إلى
 أمة، كل إلى یعلن أن الثالثة المالئكة رسائل أن یجب. الكبیر للجدل الكبرى الخاتمة عن للتوج، تماما ضروري أمر وھذا. المحك
 خاف’’ تبدأ؟ كیف تبدأ؟ كیف المالئكة، رسائل ثالث وأن. األعزاء أصدقائي یا بذلك، للقیام كشعب أثیرنا لقد. لناسوا اللسان، طیبة،
 حث بنجاح، یمكنك، ھل .‘‘لھ المجد... ’’} المجد{ ماذا؟ تعطي }7: 14 رؤیا{ .‘‘لھ المجد یعطي... ’’ ماذا؟ ‘‘... وتعطي هللا

 عن یكشف أن یعني وھذا تعني؟ ماذا �؟ المجد یعطي أن یعني وماذا...  بنفسك؟ ذلك تفعل ال كنت إذا � المجد إعطاء على الناس
 .بك الخاص بالشيء شخصیتھ

 
 كشعب یساعدنا هللا ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. المجد إلى المجد من تغییرھا كیفیة لفھم كشعب یساعدنا هللا األخت، األخ، أوه،

 یتم قد أننا القدس، الروح تحویل قوة مع التعاون كیفیة تعلم على یساعدنا هللا. المسیح لیسوع ملةكا أقمار وتكون وتألق، تنشأ أن لتعلم
 نتعلم أن علینا یجب ولكن. نغیر أن یجب. أنفسنا نغیر أن یمكننا وال. ذلك الجمیع یعرف أن أرید. أنفسنا نغیر أن یمكننا وال. تغییرھا
 .الدراسیة الحلقة ھذه موضوع ھو وھذا تعاون؛ال كیفیة نتعلم أن وعلینا. التعاون كیفیة

 
 من تحویل قوة مع التعاون ویجب یمكننا كیف - كلمتھ من الدؤوبة دراسة خالل من - هللا، نعمة خالل من نتعلم، سوف

 الموثق لدیھم الذین منكم أولئك. ھناك الزمني الجدول لدیك. بانتظام یأتي أن اآلن لتحدید قلبي، بكل أحثكم أن أرید. القدس الروح
 بعض استثمار تتطلب سوف انھا. ذلك أدرك وأنا. مكثف جدول انھا. أضعاف ثالثي كتیب قلیال ھذا في مطبوعة انھا بك، الخاص
 یستحق جیدا یكون وسوف جمیعا؛ لنا متغیرة حیاة تجربة سیكون ھذا القدس، الروح بقوة األعزاء، أصدقائي ولكن. كبیر الوقت
 أن اختیار یرجى ھل. تستثمرھا التي والطاقة الوقت األبدیة قیمة تكون وسوف المحتمل، من الواقع، في. ستثمرت التي والطاقة الوقت
 على أحثكم أنني في السبب ھو ھذا. عنھ الرب یقول ما ندرس ونحن البشر إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ندرس نحن تأتي؟
. الرب یقولھ أن یجب ما معي والدراسة المجيء على أحثك أنا. واالس ستیف إلى فقط واالستماع المجيء على أحثكم ال أنا. المجيء
 االلتزام من تجعل سوف. قلیال الفعل وردود االستجابة، من القلیل إلى بحاجة أنا.} فعال نعم{ بذلك؟ للقیام االلتزام من تجعل سوف
 .الصالة غالقإل معي الوقوف إلى أدعوكم. الرب مدح أوه،!} فعال نعم{ بذلك؟ للقیام

 
 تشابھ في تتحول أن یمكننا حرف، إلى حرف من. المجد إلى المجد من تتغیر أن یمكن أننا كثیرا أشكركم السماء، في األب

 أن إدراك على تساعدنا ولكن أنفسنا، نغیر أن یمكننا وال. القدس الروح قوة خالل من إال ذلك، یحدث لن. المسیح یسوع شخصیة
 أن كلمة لدیك ما لدراسة وطویلة مكثفة ندوة إحیاء، سلسلة نبدأ نحن وأب،. ... نتعاون كنا إذا إما لنا تغییر نیمك ال القدس الروح
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 فكریة ممارسة مجرد من أكثر ھذا یكون أن أرید. جدا خاصة بطریقة علینا روحك تصب أن هللا أدعو. لدینا التعاوني دور عن أقول
 الروح قوة. أنت لمعرفة قلبا تعطینا. قلوبنا إعداد یرجى. الدراسة بعد دراسة االجتماع، بعد عاجتما یأتون الذین منا ألولئك بالنسبة
 اختیار على تساعدنا ذلك، من واألھم ثم، العواطف مع تبنیھ على تساعدنا ذلك، من أكثر ولكن. الحقیقة الفكر مع لفھم تساعدنا القدس
 واألزیاء والشكل، العفن، للحقیقة والسماح. ... ذلك تحت تقف أن الحقیقة ولكن لفھم فقط لیس تأتي مساعدتنا. اإلرادة مع إلیھا لتقدیم
. عظیمة حاجتنا ھو وإصالح، إحیاء األب، فضلك، من أوه،. الحقیقة ھو الذي لھ، شخصیة تشابھ في الخارج، الى الداخل من لنا

 رفعت قد كنت أن خاصة رسالة. وشعب ولسان، وطیب، أمة، للك إنجیال نأخذ أن وعلینا. بھ للقیام الكثیر وھناك جدا، قصیر الوقت
 لدینا لیس. جاھزة أنفسنا على للحصول ولكن االستعداد، على العالم لمساعدة فقط لیس الوقت نفاد ونحن. ... یعلن حتى الكنیسة ھذه
 الكامل القمر یكون قد أننا. روحك مع ونالتعا كیفیة لتعلم دؤوبة جھود بذل على التحفیز على وتساعدنا لنا إدانة یرجى. لنضیعھ وقت
 .آمین. یسوع باسم شيء كل أسأل ألنني طلبي، منحت قد وأنك الصالة ھذه سمعت أنك أشكركم. البر شمس المسیح، یسوع

 
 
 


