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 .قلبھ في یفكر كما
 

 
 

 القادمة، الساعة خالل .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم یكون أن الشخصیة تنمیة ویقال
 قویة الوقت لھذا اآلن إلینا االنضمام .الطابع في مثل المسیح لتصبح ومسؤولیتنا امتیازنا نستكشف سوف
 .‘‘المجد إلى المجد من’’ یأخذنا سواال ستیفن القس كما الشخصي التجدید من

 
 أي من عمل وأھم الماضیة، اللیلة ھنا كانوا الذین منكم ألولئك معا، ندرس نحن .‘‘قلبھ في یفكر كما’’
 للبشر؟ بھ یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو ما األصدقاء؟ ذلك ھو ما .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت

 یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیات بناء’’ :ھناك المطبوعات في األول تباساق ،225 صفحة التعلیم، - حرف بناء... 
. قریبا الملك ألن اآلن؟ المھم لماذا .اآلن ‘‘.اآلن...’’ متى؟‘ ‘ كبیرة، أھمیة ذات الدؤوبة دراستھ مثیل لھ یسبق ولم البشر، إلى

 الوقت .أصدقائي یا أنھ، وأعتقد !}آمین. {قریبا الملك ألن .المجيء نینللمؤم ‘‘ آمین’’ الكفایة فیھ بما جید غیر یزال ال ھذا }آمین{
 .الخاصة حیاتنا نعد أن ویجب ألسنة، أمة، كل إلى اإلنجیل نأخذ أن یجب نفعل؟ أن یجب وماذا. بھ للقیام الكثیر ھناك ولكن قصیر،
 لماذا .المسیح تشبھ شخصیة تطویر - ھذا؟ ما و. الشيء سنف على یعتمد المھمتین ھاتین لكلتا الناجح اإلنجاز قبل، من قلنا كما ولكن
 عجب، ال .المسیح مثل شخصیة لدینا كان إذا إال للمملكة، المواطنین تناسب وال للملك، فعالین شھودا نكون أن نستطیع ال وألننا ا؟
 مثیل لھ یسبق ولم البشر، إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیات بناء’’ … عجب ال الوقت، ضیق ضوء في

 .اآلن‘‘...  اآلن األھمیة غایة في الدؤوبة دراستھم
 

 لكم، أؤكد أن وأرید .المطاف نھایة في المھم الموضوع ھذا في الرب یقول ما معا، بجد دراسة ھو الندوة ھذه من والغرض
 جدیرة أكثر شیئا أشاطركم أن أرید .مفاھیمي نظریتي، أفكاري، على ألطلعكم یأت لم أنا .هللا یقولھ أن یجب ما ألشاطركم، جئت لقد
 وجھ على الموضوع ھذا حول السلطة مع أتكلم أنا :الطریقة بھذه وضعھ أن أود الواقع، في .القاتلة الفقراء رأي بعض من بالثقة
 شاطركم،أل جئت لقد ترى، ذلك؟ خالل من طریقك رأیت ھل }آمین. {ھو یسوع ولكن كالمي، مؤلف لست أني درجة إلى التحدید
 ھو ھذا }آمین{ آمین؟. بھ موثوق أمر وھذا .الحیوي الحیوي الموضوع ھذا عن نقول أن یجب النبوة وروح المقدس الكتاب ما

 الدلیل جدا دقیقة أكون أن یساعدني سوف الرب أن بجدیة، الصالة فقط وأنا ذلك؛ في كاملة ثقة تضع أن ویمكنك یسوع، شھادة
 النبوءة روح أو المقدس الكتاب أن شيء أي تمثیل سوء من لي یبقي سوف وأنھ .الموضوع ھذا لىع الرب یقول ما من السیاحي
 .الموضوع ھذا عن نقول أن یجب

 
 الحق، تقسیم على قادرة تكون أن من تتمكن ولكي .القدس الروح مساعدة من لي بد ال بذلك، القیام من أتمكن لكي ولكن

 1{ روحیا، إال تمییزھا یتم ال الروحیة األمور ألن .القدس الروح یكون أن أیضا علیك - للحقیقة واالستجابة وربطھا، وفھم،
 الحیاة تجربة یكون أن نرید ونحن الدراسات؛ ھذه في الفكریة ممارسة مجرد من بكثیر أكثر یكون أن ھو وھدفنا }2:14 كورنثوس
 التحریر قوة نختبر أن أردنا إذا ولكن }آمین{ الصباح؟ ھذا ھنا أنت لماذا ھذا ھل }آمین{ ذلك؟ في معي أنت ھل آمین؟ .المتغیرة
 في نمضي أن قبل السبب، ولھذا .االطالق على یجب،...  الحقیقة روح تأثیر تحت علیھا الحصول علینا یجب الحقیقة، من المقدسة
 نیابة القس صالة أقدر إنني .اقلوبن في هللا روح شخصیا دعوة نصلي، }صلى{ عنھ؟ نتوقف أن یجب الذي ما الصباح، ھذا دراستنا
 كیف. كجماعة وسطنا في ھنا ھو .شخصیة دعوة من الشخصیة، الصالة مكان یأخذ شيء ال األعزاء، أصدقائي یا ولكن، عنا،
 شقیقة، العزیز، أخي ولكن }20 : 18 متى{ ۔ ‘‘ وسطھم في وأنا اسمي، في ثالثة أو اثنین تجمع حیث’’: وعد وقد ذلك؟  نعرف
 ھناك بالتأكید، ھناك أوه، فرق؟ ھناك ھل .كفرد وسطك في أنھ من تأكد .كجماعة وسطنا في فقط مضمونة تكون ال فضلك من

 ألننا ا؟ لماذا }195.4 لدي. {علینا ولیس حولنا من كل على تسقط أن یمكن األخیر المطر أن یخبرنا اإللھام نرى، … ھو بالتأكید
 ولیمة من المشاركة وشك على نحن .حولھا نجمع التي الطاولة، من ننتھي دعونا .ذلك للنفع .قلوبنا في هللا روح شخصیا ندعو لم

 والعطش الجوع أن یعطینا أن معنا، سوب...  وماذا؟ في، لیأتي روحھ شخص في الرب ودعوة الباب نفتح دعونا ولكن الروحیة،
 الوجبة ھذه من المشاركة كنا إذا .طبیعیا لیس أیضا، وھو الحیاة، خبز واستیعاب ھضم على القدرة تعطینا وأن طبیعیا، لیس الذي
 یكون أن منح هللا هللا؛ سمح ال .األعزاء أصدقائي الروحي، الھضم عسر مع ینتھي سوف فقط نحن القدس، الروح وقوة مساعدة دون
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 لنفسك، تصلي كما .قلوبنا إلى یأتي أن القدس الروح دعوة طریق عن یكون، أن یمكن ھذا أن من نتأكد دعونا لذلك، .مغذیة وجبة ھذا
 لحظات معي الركوع إلى سأدعوكم .الصباح ھذا الصالة إلى حاجة في أقف أنا كذلك؟ أخیك أجل من نصلي أن تذكر فضلك من ھل
 .أغلق سوف ذلك وبعد الصامتة، الصالة من قلیلة

 
 أنا، ما أساس على ولیس القبول، من ةواثق وجودكم، في بجرأة...  جئت إلھنا الرب المسیح، یسوع باسم السماء، في أبي

 ولكن أنفسنا، في نحن كما لیس رؤیتنا، الختیارك جزیال شكرا .شفیع لدینا الوسیط، لدینا حقنا، الرب: ھو یسوع ما أساس على ولكن
 ندرك اآلب ولكن .سالمقد المكان وھذا المقدس، الوقت ھذا السبت، الیوم لھذا بكم أشید أن شيء، كل وقبل أوال ونأتي .فیھ نحن كما
 المرة، ھذه وقضاء تأتي، یرجى لذا .القدوس روحك وجود مع ذلك، جعلت إذا إال مقدسا، الفضاء وال الوقت یكون أن یمكن ال أنھ

 واحد كل وتمأل تأتي كنت أن نصلي ولكن وجودكم، مع المادي البناء ھذا لملء فقط لیس منك نطلب .روحك مع المكان ھذا وملء
 ھذه في تشارك معنا، سوب و في تأتي .السماوي ضیف تعال،’’:ونقول قلبنا باب نفتح .كذلك وجودكم مع لدینا الجسم المعابد من

 الحیاة لخبز الروحیة التغذیة التغذیة، واستیعاب ھضم على القدرة تعطینا ثم، ومن والعطش، الجوع أن تعطینا .معنا الروحیة الوجبة
 لیتم الصلیب سفح إلى جئت .تغسل أن اخترت فضلك، من .الحیاة خبز وتوزیع كسر من مستحق غیر امتیاز ھو لي األب، .‘‘

 من حمایتي .فضلك من إنسانیتي، مع نكھة حتى تدعني ال .المناولة في الخبز ینفخ أن لي تدع ال .والماء الدم، قبل من تطھیرھا
 األلغام، من واألخوات االخوة الدم واشترى الثمینة، ھذه تغذیة یمكنك خاللھا من كقناة نفسي، من الرغم على لي، واستخدام .نفسي
 من الرغم وعلى بسببك، أنھ جمیعا نعرف سوف ونحن نعمة، على الحصول شخص ألي ینبغي األب، .الحیاة خبز لك، وبنات أبناء
 أنك أعلم أنا .الصالة ھذه منح اآلب، یرجى .والمجد والشرف، الثناء، كل لكم وسنقدم استخدام؛ تنوي كنت الترابیة السفینة سوء
 .آمین. یسوع اسم في االعتقاد وأطلب إرادتك، داخل ھو ما سألت ألنني سوف،

 
 ھذا حول أقول أن اإللھام ما للمشاركة، وصلنا التي المواد أھم من بك الخاصة المطبوعات بك، الخاص المنھج لتحویل 
 أن نحب كنا. الجبھة في ھنا إلینا االنضمام .ھیا مرحبا، .6 لصفحةا أعلى ،3 الدرس ،6 الصفحة إلى لالنتقال أدعوكم .الموضوع
 الدراسة ھذه في ھدفنا، دفنا،  .7: 23 األمثال من مأخوذة انھا .‘‘قلبھ في یفكر كما’’ ھو دراستنا عنوان .قبل من بالقرب لك یكون
 مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیة بناء أن لبالفع أنشأنا لقد .الحرف تعریف...  فئة؟ أي إلى فمن .الطابع تعریف ھو بالذات
 .الحرف ھو ما نفھم أن علینا یجب المسیح، مثل شخصیة بنجاح، شخصیة بناء أردنا إذا أنھ على أصر ولكني .البشر إلى بھ یعھد
 استمع،’’ :ویقول اءبن مقاول إلى سأذھب كنت إذا علیھ؟ ھو ما تعرف ال كنت إذا ما شيء بنجاح بناء یمكنك كیف منطقیا؟ ھذا ألیس
 أنا حسنا’’: لھ قلت إذا ‘‘ أقیم؟ أن مني ترید المباني من نوع أي الخطة؟ ھي ما’’ یسألھ؟ شيء أول ھو ما ‘‘مبنى لي تبني أن أریدك
  تشبھ شخصیة لبناء نحن أصدقائي، .المھمة ھذه ترید ال تعلمون، كما ربما، انھ وقال ‘‘علیھ؛ وبناء قدما المضي ولكن أعرف، ال

 دعونا حسنا، المسیح؟ تشبھ شخصیة ھي ما .المسیح مثل شخصیة ھي ما بدقة نفھم أن الضروري من أنھ على أصر ولكني المسیح،
 فما المعتاد، غیر مثل شخصیة أو المسیح مثل لدیك یكون أن یمكن ألنھ األول؟ المقام في ‘‘الطابع’’ ھو ما :أساسیة أكثر جعلھ حتى
 كما المختلفة التعاریف من العدید على تحصل ربما أنا تعریفات، إعطاء إلى وندعوكم الكلمة، لفتح كنت إذا تعرف أنت الحرف؟ ھو

 نستخدمھا التي المجردة المصطلحات ملموسة، غیر بدال، غامضة تلك من واحد ھو الحرف تعلمون، كما .محددین على حصلت
 طرح أتذكر تعلمون، كما الطابع؟ ھو العالم في ما حرف، .علیھ ھو ما فھم، ودقیقة، دقیقة حقا جدا نادرا نحن ولكن. متكرر بشكل
 االتجاه في یتحرك كان .‘‘یبحث أحد ال عندما علیھ نحن ما ھذا حرف،’’ :وقال یده الكنیسة ظھر في شخص وأثار السؤال، ھذا

 .ونتصرف نتحدث كیف من یةجوھر أكثر شيء ھو الطابع أن حقیقة التعریف؟ ھذا بإعطاء االتصال یحاول كان ماذا .الصحیح
 .معھم نتواصل الذین ألولئك نكشفھا التي الخارجي، السلوك من جوھر أكثر شيء

 
 ذلك، تعرف أنت} نعم{ كذلك؟ ألیس اآلن، ھیا لست؟ أنت شيء مثل والتصرف التحدث الممكن من ھل األعزاء، أصدقائي

 تسمى انھا. أیضا ذلك تعرف أنت }فعال نعم{ واحدا؟ یسول المسیحي، مثل والتصرف الحدیث الممكن من ھل .ذلك تعرف أنت
 میزة لدینا یكون أن یحدث أنھ الوقت، نھایة الكنیسة ھذه في السائدة المشكلة ھذه مثل ھو ھذا یحدث؟ ذلك من أي ھناك ھل .النفاق
} لوكیوارم{ ماذا؟ انھا، الودتشان؟ كنیسة من الممیزة السمة ھي وما الودتشان، كنیسة نحن .الماضیة اللیلة ذلك عن تحدثنا .تحدید
 حتى، یعرف وال شيء؛ إلى تحتاج وال السلع، في وزیادة غنیة، انھا تعتقد انھا .رھیب بشكل الذات خداع أیضا وانھا … فاتر إنھ
 خداع ھو لماذا لكم؟ أقول لن ھناك، مستمرة جدا خطیرة الذات خداع }3:17 رؤیا{ .وعاریا بائسة، أعمى، فقیرة، بائسة، أنھا

 بذلك؟ أعني ماذا. التقوى أشكال من شكل لدیھا }5: 3 تیموثي 2. {منھ قوة ینكر ولكن التقوى، أشكال من شكل لھ ألنھ النفس؟
 ولكن الخارج في جمیلة غسلھا، أبیض قبر ھو بل .القانون لرسالة وفقا تتصرف وھي .حتى المشي یمشي و الحدیث یتحدث حسنا،
 ال فاترة، أنھا في السبب ھو ھذا أقولھ؟ ما سمعت ھل }23:27 متى. {الفساد وجمیع المیتة الرجال لعظام والكامل الداخل، في

 ما .صحیحة ألسباب الصحیحة األشیاء تفعل أن ھو حار .خاطئة ألسباب الخاطئة األشیاء تفعل أن ھو البرد تذكر، .باردة وال ساخنة
 عرض على لوضع بلدنا من الحبیب الكنیسة ھذه في الكثیر األنا التحفیز جلبت .خاطئة ألسباب الصحیحة باألشیاء للقیام الفاتر؟ ھو
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 الخبرة أساس وعلى ذلك؟ أعرف كیف .قلوبكم یبارك المحولة، غیر ذلك تفعل أن ویمكنك - القانون رسالة على للحفاظ جدا، جید
 .آلخر - المقدس الكتاب أساس على واحد، لشخص الشخصیة

 
 نفسھ؟ یقول أن یمكن ماذا دمشق، إلى الطریق على یسوع یقابل أن قبل التحویل، قبل یالد،الم قبل طرسوس، من شاول

 ما؟ حیاتھ كانت المعنیة، ھي القانون رسالة االمتثال بقدر متحول، غیر رجل }6 فیرس. {‘‘لوم بال القانون، بأفعال’’ ،3 فیلیبیان
 تكن ولم البضائع، في وزادت غنیة، الودیسان، المطاف نھایة في انك. جدا خدع انھ عجب ال .معا عمل لھ كان لوم؛ بال كان... 

 كان وھناك، دمشق، إلى طریقھ في یسوع إلى ذھب لكنھ .القدس في الصباح ھذا یرتدي كان عندما }3:17 رؤیا{ شيء، إلى بحاجة
 فیما رأى وماذا .الروحیة عینیھ فتح مرة، ألول ولكن المادیة، عینیھ مكفوف ھناك؟ یكن لم الذاتي، تقییمھ في جذري تغییر ھناك
 أسمع ھل .یسوع الى الذھاب إلى ماسة حاجة في نحن الودسیا، األعزاء زمالئي یا }1:15 تیموثي 1! {الخطاة رئیس بنفسھ؟ یتعلق

 }آمین{ ؟‘‘آمین’’
 

 الشخصیة، تعریف نع سألت عندما .الذاتي الخداع الصالحین، منطقتنا من إلخراجنا یسوع، إلى الذھاب إلى ماسة بحاجة
 بكثیر، أكثر جوھر ھو الطابع أن إعالمنا یحاول كان انھ وقال‘‘ یبحث، أحد ال عندما كنت ما ھو الحرف حسنا،’’ األخ، ھذا وقال

 أن ندعي ما ولیس حقا، نحن ما ھو الحرف .حقا نحن ما ھو الحرف ترى، .الناس یرى أن ھنا یخرج ما من والداخلیة، األساسیة،
 تكون أن یمكن وبستر .المقدس الكتاب إلى ننتقل أن قبل فرصة وبستر نعطي دعونا حسنا، المقدس؟ الكتاب یقولھ الذي ما .یكون
 تعریف عن تبحث عندما ولكن النھائیة، السلطة لیست وبستر حسنا؟. للحرف تعریف على نعمل نحن .األحیان بعض في مفیدة

 على عاداتھا أو بطبیعتھا أعجب الغریبة الصفات’’: حرف - وبستر نذھب، ناھ .مفیدا یكون أن یمكن تعلمون، كما المصطلحات،
 من فریدة یعني وھذا ال، غریب؟ غریب، یعني ھذا ھل ‘‘الغریبة، الصفات’’ …لإلعجاب مثیر .‘‘ اآلخرین عن یمیزه شخص
 وقت في لماذا تفھم أن وعلیك الكلمة، تلك أحب أنا‘‘ ... أعجب الغریبة الصفات’’ .السیاق ھذا في‘‘ فریدة’’ تعني غریبة. نوعھا
 }19:10 رؤیا{ یسوع شھادة كانت إذا اآلن، .العادة أو الطبیعة...  بماذا؟ .‘‘العادة أو الطبیعة تعجب التي الغریبة الصفات’’ .الحق
 على }330.2 كولوسیانز{ ،‘‘المزروعة أو الموروثة’’ األرجح؟ على نسمعھا التي المصطلحات ھي ما المفھوم، ھذا  تواصل
 ،‘‘الموروثة’’ .مرات عدة المصطلحات ھذه عبر تأتي قد كنت النبوءة، روح في القراءة من الكثیر فعلوا الذین وأولئك التحدید، وجھ
 والمیول، المزروعة أو الموروثة أعجب الغریبة الصفات ھذا؟ تتابع ھل .عادة... ما؟ ھذا ،‘‘المزروعة’’. طبیعة  ھو وھذا

 .الحرف ھو ما ھو ھذا - اآلخرین، عن یمیزنا الذي الفریدین، األفراد تجعلنا التي علیھ؛ نحن ما تجعلنا التي والعادات
 

 الكتاب إلى ننتقل دعونا .للطابع للفھم قابلیة أكثر تعریف ھناك یكون أن ونأمل موثوقیة أكثر نحو نتحرك دعونا اآلن،
 الدراسة ھذه عنوان نأخذ نحن .7: 23 األمثال في علیھ، نحن ما یجعلنا لذيا ھو ما یخبرنا وبإیجاز بوضوح الحكیم، الرجل .المقدس
 حقا؟ نحن ما یجعلني، ما یجعلك، الذي ما .‘‘ھو ھكذا قلبھ، في یفكر لرجل... ’’ علیھ؟ نحن ما یجعلنا أنھ یقول ماذا .اآلیة ھذه من
 في لیست انھا .‘‘القلب’’ مصطلح یعني ما حقا ھو ھذا ألن لعقلا إلى وأشر القلب أقول اآلن، .قلوبنا... لدینا؟ ما في نفكر كیف انھا
 أفضل وربما ھو بالمناسبة، العبریة، في الكلمة تلك .ھناك تفكیرنا نفعل ال نحن .أن تعلم ھل الدم؛ یضخ الذي الجھاز ھذا الى اشارة
 المصطلح ھذا .والعواطف الفكر واءس یفھم، فإنھ...  ھذا على الحصول ویفھم، إلى، ویشیر ؛‘‘الروح’’ ترجمة دقة وأكثر

 ما ھو ما العقل، نشاط ترى .أخرى وبعبارة والمشاعر، األفكار من كل والعواطف، الفكر من كل یفھمھ؟ الذي ما ،‘‘الروح’’
 استعداد على ونحن .مستعدون ونحن األعزاء، أصدقائي واآلن .مشاعرنا - یسمى؟ ما ھو ما العواطف،  نشاط .أفكارنا - یسمى؟

 .مستوحاة ألنھا ذلك في الكاملة الثقة وضع یمكنك ھذا؟ ما للحرف؛ الندوة، ھذه طوال العمل تعریفنال
 

 وزن یستحق بالمناسبة، ھذا، :استمع .310 الصفحة ،5 المجلد الشھادات، .310 صفحة ،5 المجلد الشھادات، في وجدت
 ماذا؟ ‘‘تشكل، مجتمعة والمشاعر األفكار’’ یقول؟ ماذا .الذھبب الكتاب وزن تستحق ھنا، الصغیرة العبارة ھذه .الذھب في الكتاب

 والمشاعر األفكار’’ ھذا؟ ما .للطابع مفھومة تعریف دقیقة، موجزة، بسیط، ھذا على الرب الحمد .‘‘األخالقي الطابع... ’’
 نعرف جمیعا ونحن األفكار، ھي ام نعرف جمیعا ألننا ا؟ لماذا .الحرف ھو ما بالضبط یعرف منا واحد كل فجأة، اآلن، .‘‘مجتمعة

 معا؟ جمیعا نحن ھل .مجتمعة والمشاعر األفكار الطابع؟ ھو وما .المشاعر ھي ما
 

 الیمین بین یحدث ما على ینطوي ثم، الطابع، في مثل المسیح یصبح أن معرفة، یرجى فضلك، من األعزاء، أصدقائي
  المرأة الداخلي، الرجل في یحدث ما في تغییر على ینطوي وھو }مینآ{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .األول المقام في الیسرى واألذن
 .ھنا كنت عما تماما مختلف شيء أنت ذلك ندعي أن ملحوظ بشكل الممكن من ترى، .یحدث ما تعرف وحدك أنت حیث الداخلیة،

 ‘‘لرؤیتك، جدا جیدة انھا أوه،’’: ویقول إلى الوصول و وجھك، على كبیرة ابتسامة مع شخص إلى تصل أن یمكنك .أن تعلم ھل
 كبیر، ھذا مع تصور بالضرورة وجھك ما لیس حقا، أنت وما ذلك؛ فعل تستطیع .‘‘الوغد البائسة كنت أوه،’’ التفكیر، یكون وأن

 !قلبك في یحدث ما ھذا .زائفة وكرامة
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 أین؟ یبدو الرب ھیا، أین؟ یبدو والرب الخارجي، والمظھر في ینظر الرجل من الرغم على أنھ معرفة یرجى بالمناسبة،

 نحن التفكیر، في اآلخرین لخداع طرحھا إلى نمیل التي الواجھة .األبیض غسل مع ینخدع ال انھ }7: 16 صموئیل 1. {القلب في...
 في سببال ھو وھذا الواجھة، ھذه من ینخدع انفسنا منا العدید ذلك ھو یقلقني، ما األعزاء، أصدقائي و .هللا تخدع ال لسنا، نحن شيء
 معجب، أنا .لك شكرا جید، بشكل نتصرف ألننا - }3:17 رؤیا{ شيء إلى حاجة وال البضائع، في وزاد غني،...  ما؟ أننا نعتقد أننا
 كذلك؟ ألیس

 
 لدینا الضوء، من الكثیر لدینا ألن ا؟ لماذا .في الوقوع إلى السبتیة المسیحیین السابعین ل للغایة سھلة فخ ھو ھذا بالمناسبة،

 غنیة،...  ما؟ أننا نعتقد ونحن لدینا، الحقیقة ھذه كل حساب على .تقریبا الجمیع من نسبیا أفضل نتصرف وألننا الحقیقة؛ من الكثیر
 أصدقائي .قادمة یسوع وانتظار فقط مستعد الباقي، هللا شعب }3:17 رؤیا. {شيء إلى حاجة لدیھم ولیس السلع، في وزیادة
 بروفیربس. {ھو ھكذا قلبھ، في الرجل یعتقد كما .أنت رأیك، ھو ما ولكن أنك، تعتقد ما تكون ال قد !حذرا كن...  یرجى األعزاء،

 ھل .حقا یحدث ما یعرف وهللا أنت فقط حیث ھنا، یصل ما على یذھب ما انھا .سلوكنا لیس علیھ، نحن ما یجعلنا ما وھذا }7: 23
 الطابع تشكل مجتمعة والمشاعر األفكار }7: 23 بروفیربس. {ھو اھكذ قلبھ، في الرجل یعتقد كما }آمین نعم،{ تسمعني؟
 }5T 310.1. {األخالقي

 
 والمشاعر األفكار .‘ھو ھكذا قلبھ، في اإلنسان یظن كما’’ :1881 یونیو 30 تایمز، عالمات. التالي بیاننا إلى انظروا

 من السلوك یتأثر نعم، .‘‘ الطابع تحدید وبالتالي للسلوك، ھالتوجی إعطاء العزیزة... ’’ ماذا؟ ،‘‘والمشاعر األفكار’’ ،‘‘ العزیزة
 .السلوك مجال في لیس البشري، النشاط من حتمیة األكثر البعد أن معرفة یرجى األعزاء، أصدقائي ولكن .ومشاعرنا أفكارنا خالل
 }12:34 ماتیو. {یتكلم...  ماذا؟ الفم، القلب، وفرة من .السلوك مجال في یخرج ما حقا، یحدد، ما ھذا .الفكر الحیاة عالم في انھا

 }4:23 بروفیربس. {الحیاة قضایا...  ماذا؟ ھي، منھ للخروج االجتھاد، كل مع القلب على الحفاظ
 

 ال أو تكون قد بھ، نقوم وما نقول ما أخرى، مرة .ھنا یجري ما ھنا، یبرز ما أین؟ من ینبع كل بھ، نقوم وما نقول ما ترى،
 والمشاعر األفكار’’ للطابع، تعریفنا ضوء في ینطوي، أن یمكن ما .فعال نعم .ھنا یجري لما وصادق يحقیق تمثیل تكون،
 یصبح أن ھو مسیحي لكل الھدف ھو ھذا الطابع؟ في مثل المسیح یصبح أن في سیشارك الذي ما لي، قل }5T 310.1{  ،‘‘مجتمعة
 ألیس .یسوع مثل ویشعر للتفكیر التعلم سیكون الطابع؟ في مثل المسیح یصبح أن في سیشارك الذي ما لذلك، الطابع، في مثل المسیح
 تولیفھا یتم ولكن اإللھام، من لیس ھذا .ھنا المذكرة ھذه في كتبت ولقد الطریقة، بھذه نضعھا دعونا .إطالقا. بالتاكید منطقیا؟ ھذا
 نحو والخطیئة، الشیطان نحو وقوانینھ، هللا نحو والمظھر للتفكیر التعلم یعني المسیح تشبھ شخصیة تطویر’’ .اإللھام لدراسة نتیجة
 إلى یأتي على ینطوي فإنھ أخرى، وبعبارة -’’ }آمین{ آمین؟ .‘‘ یسوع مثل الحیاة، وحاالت الظروف جمیع وإلى وآخرین، أنفسنا

 أخي أن .‘‘یسوع المسیح يف أیضا كان الذي فیكم العقل ھذا دع’’ ،5: 2 فیلیبس. ‘‘المسیح عقل... ’’ ماذا؟ ‘‘على، الحصول
. ھو فذلك قلبھ، في ھو الرجل ألن .المسیح عقل یكون أن ھو .مسیحیا یكون أن یعنیھ ما جوھر ھو العزیزة، أختي العزیز،

 }7: 23 بروفیربس{
 

 ھل .فقط المنافقون نحن المسیحیین، لسنا نحن,  المسیح، مثل والشعور التفكیر لیس ولكن المسیحیین مثل نتصرف كنا إذا
 أصدقائي الطبیعي؟ من ھل یفعل؟ یسوع مثل ونشعر نفكر أن لنا بالنسبة الطبیعي من ھل اآلن، }آمین{ ھذا؟ على معا جمیعا نحن

 لنا بالنسبة الطبیعي من لیس .اآلن باإلیمان ألخذھا محاولة مجرد ولكن الحق، وقت في ذلك وسأؤید .جذري ببیان سأدلي األعزاء،
 وسوف أكن، لم ال، ذلك؟ في بالغت ھل .ال الشیطان مثل ویشعر نفكر أن لنا بالنسبة الطبیعي فمن یفعل، عیسو مثل ونشعر نفكر أن
 .الشیطان وقلب العقل تحكم التي الروح، نفس القانون، نفس تحكمھا البشریة الطبیعة فإن الخریف، منذ ترى، .لماذا بوضوح نحدد
 ھو وھذا .األنانیة...  ماذا؟ یسمى، المبدأ ھذا یحكمھا ونشعر نفكر طبیعتنا وبحكم }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. األنانیة تسمى انھا

 .الشیطان...  منھم؟ من حرف التشابھ ھو طبیعي، بشكل تطویره یمكننا الذي الوحید الطابع في السبب
 

 سیئة یعني، ھو الطبیعة، طریق عن بھ القیام یمكننا الذي الوحید الشيء أن أقترح أنا .أقولھ ما فھم تسيء ال. حذرا كن اآلن
 كل وقبل }11:14 كورینثیانز 2! {النور مالك...  ماذا؟ على ھیا ماذا؟ كما تظھر أن یمكن نفسھ الشیطان .ال أوه ال، أوه وقبیحة؟
 قبیحة یعني، فھل المسیح، یسيء وعندما ذلك؛ لنا یقول المقدس الكتاب - المسیح یسوع...  الذي؟ الشخص سوف الشیطان شيء،
 من رأیت قد شخص أي أن یجري – یبدو ما على - ومحبوب محبة األكثر نوع، واألكثر أجمل، سیكون انھ وقال سوف؟ وقبیحة؟

 .األنانیة} ... االنانیة{ ماذا؟ قبل من الدافع سیكون شيء كل ولكن !األرض كوكب على الوقت، ذلك في مضى وقت أي
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 ھذا .أنھ نعتقد أفضل كنت كذلك؟ ألیس جذاب، شيء إلى األنانیة تمویھ أن لنا نسبةبال تماما الممكن فمن األعزاء، أصدقائي
 .احترامھم وحتى الناس، إعجاب على ویحصل جیدة، حقیقیا یبدو }23:27 متى. {الخارج في جمیلة انھا. غسلھا أبیض قبر ما

 باألشیاء القیام في یرام ما على حصلت لقد .جدا خدع أنفسنا على حصلت قد أننا في السبب ھو وھذا جدا، مخیف ھو ما وھذا
 للخروج یساعدنا هللا }3:17 رؤیا. {شيء إلى تحتاج وال السلع، في ونزداد غنیون، أننا نعتقد أننا خاطئة، ألسباب ولكن الصحیحة

 }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل !الذاتي الخداع الذاتي، الصبر من
 

 رؤیا{ الحقیقي، الشاھد حكم بجدیة أخذ ولكنني .المنافقین من منكم، واحد كل نا،م واحد كل أتھم ال أنا قلوبكم، یبارك اآلن
 ذلك؟ تقبل ھل .تحدید میزة لدینا أن سائد، ذلك أن الواضح من ر .الوقت نھایة الكنیسة لھذه األساسیة بالمشكلة یتعلق فیما }3:14

 .فیھ تفكر ما انت .رأیك ھو ما كنت ولكن أنك، تعتقد كنت ما نتكو ال قد .حول یحدث النفاق من الكثیر ھناك أن الواضح من }آمین{
 

 ال؛ الشیطان مثل ونشعر نفكر أن لنا بالنسبة الطبیعي من ألنھ یفعل، یسوع بأن ونشعر نفكر أن الطبیعي من لیس أنھ وبما
 ال’’ ،2: 12 رومیة }آمین{ آمین؟ .‘‘عقولنا تجدید یحولھا... ’’ ماذا؟ نكون، أن یجب الطابع في مثل المسیح لیكون ذاھبین كنا إذا
 ھل بھا؟ نحول التي الطریقة ھي ھذه ھل سلوكك؟ تعدیل خالل من...  كیف؟ ‘‘تحول،... ’’ ماذا؟ ‘‘أنتم، ولكن العالم، ھذا مع تتفق
 إعادة ویشعر نفكر التي الطریقة وجود خالل من تتحول نحن .القلب زرع خالل من تتحول نحن ال، السلوك؟ تعدیل خالل من تحولنا
 }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. جذریا برمجة

 
 نظام لدیھا الوالدة عند نتلقى التي األجھزة :ھناك المھووسین الكمبیوتر لك بالنسبة الكمبیوتر، ألجھزة وفقا اإلنجیل ترى،

 الطبیعي المیراث كما لدینا لكمبیوترا أن التي البرامج من الوحید والنوع...  }فعال نعم{ تسمعني؟ ھل. األنانیة تسمى انھا .التشغیل
 حاولت إذا معي؟ أنت ھل. أنانیتنا یرضي شيء أي - الحیاة وفخر العینین، شھوة الجسد، شھوة یلبي الذي ھو معھا، التعامل یمكن
 .معھا لالتعام یمكن ال لك؟ أقول ما تسمع ھل .تعطل وسوف - الكمبیوتر ھذا مثل في الروحیة البرمجة الروحیة، البرامج وضع

 السبب لھذا .األنانیة ھو الذي - الطبیعي التشغیل نظام خالل من معھا التعامل یمكن ال والحب، واألمل، اإلیمان، یعزز الذي البرنامج
 مكتوب جدید قانون لھ جدید قلب على حصلنا لقد آمین؟. التشغیل أنظمة في تغییر على حصلنا لقد .جذري تغییر لدینا یكون أن یجب
 لدیك كان ھل .تعطل لن وأنھا هللا، برامج مع التعامل یمكن الجدید التشغیل نظام أن }آمین{ آمین؟. الحب من التشغیل ظامن علیھ،
  واجھة ھو ھذا. الكمبیوتر مصطلح ھو ھذا بك؟ الخاص الرسومیة المستخدم واجھة لتحسین ببساطة تحاول ھل أو التغییر؟ ھذا

 الرجل أن ھو األعزاء، أصدقائي یا الموضوع، ھذا حول مخیف الشيء .الشاشة على تراه ذيال الشيء ھو ھذا .الرسومیة لمستخدم
 واجھة جمیلة، مبھرج الرسومیة المستخدم واجھة طرح یمكن أناني رجل تسمعني؟ ھل .جمیلة یتوھم شاشة تجعل أن یمكن األناني
 .كذلك لیس انھ شيء انھ التفكیر في اآلخرین وخداع الرسومیة، المستخدم

 
 ألي الوحید األمن .أفكار...’’ ماذا؟ ‘‘نقیة، من النبیلة بالقوة دائم إحساس إلى بحاجة نحن’’ :491 صفحة الشفاء، وزارة

 الیمین بین ھنا، یحدث ما على انھا ال، السلوك؟ على ھو ھل. أصدقائي یا ھنا، تركیزنا أین ‘‘.التفكیر... ’’ ماذا ‘‘ الحق، في روح
 التفكیر في ھو روح ألي الوحید األمن .الخالصة لالفكار الخارقة بالقوة دائم شعور الى بحاجة اننا’’ فواضا .الیسرى واألذن
 البدایة في الذي ھذا .الریاضة ممارسة خالل من یقوي النفس ضبط قوة’’: الشجاعة اتخاذ .‘‘ھو فھل قلبھ، في یفكر كرجل .الصحیح
 أنا أوه، ‘‘.المعتاد... ’’ ماذا؟ ‘‘تصبح، واإلجراءات الصحیحة األفكار حتى ولةبسھ ینمو المستمر التكرار خالل من صعبا، یبدو
  .ذلك أحب ذلك؛ أحب

 
 .هللا شخصیة هللا، محبة من الحقیقي الكشف انھم الصحیحة، األفكار من الصحیحة اإلجراءات تحركت عندما بالمناسبة،

 … للعقل الحكم ھذا في ھدفنا ھو ما .األبیض غسل فقط انھم. فقط فاقالن ھم ثم الصحیحة، األفكار من دوافع لدیھم یكون ال عندما
 التمسك عدم یرجى أمامنا؟ نحملھ أن یجب الذي ما ھدفنا؟ ھو ما - المسیح لعقل السعي ھذا .عقولنا تجدید طریق عن یتحول وھذا
 قد ھذا .بعضكم یخیف سوف وھذا ،5: 10 كورنثوس 2 في وجدت ھو؟ وما. المقدس الكتاب في أعطانا واحد من أقل مستوى بأي
 مستوى ھو ھذا .‘‘المسیح طاعة إلى األسر في الفكر كل جلب... ’’ المعیار؟ ھو ما .علیھ تعقد أن یجب ولكن منكم، البعض یزعج
 فكار؟األ عدد كم ماذا؟ جلب،. هللا معیار ھو ھذا .فضلك من ألقل تسویة ال قلوبكم، یبارك ولكن }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل. عال

 .الھدف ھو ھذا .‘‘المسیح طاعة إلى األسر في الفكر كل’’
 

  الضغط أنا لكم، أؤكد ولكن }3:12 فیلیبیانز{ الكمال، أنا وال أحقق، لم أنا .معك ونزیھة تماما شفافة أكون أن أرید اآلن،
 حققت قد كنت إذا ما أسألك ال أنا فضلك، من األعزاء، أصدقائي }آمین{ معي؟ أنت ھل }3:14 فیلیبیانز. {عالمة نحو على

 وقت في ذلك على أكثر - عنك حقا بالقلق تشعر أن وأود المعیار، حققت أنھا یدعي ھنا شخص أي كان إذا الواقع، في .المعیار
 }آمین{ آمین؟ .العالمة على تضغط أن المسیح، محبة أجل من أریدك، لكني .الحق
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 حیاتھ خصوصیة في حتى یخطئ، لم .إطالقا ھو؟ ھل أبیھ؟ قانون و أبیھ، طاعة إلى األسر إلى الفكر كل المسیح جلب ھل

 وأنا أنت - القدس الروح قوة في المسیح، لمحبة - بنعمتھ، أنھ لكم ألقول ھنا وأنا اآلب، طاعة إلى األسر في الفكر كل جلب .الفكریة
 ذاتھ حد في ھو بھ، یأمر هللا أن وحقیقة }آمین{ ؟‘‘ینآم’’ أسمع ھل .المسیح طاعة إلى األسر في الفكر كل لتحقیق تتعلم أن یمكن
 نفعل أن یخبرنا إلھ لدینا لیس }آمین{ }333.1 كولوسیانز. {التمكینات ھي عروضھ جمیع. فعلھا نستطیع نحن. بنعمتھ أنھ، ضمان
 خالل من بالكامل تحویلھا جريی .ھدفك ھو وھذا بك، الخاص المعیار ھو ھذا .بھ القیام من لتمكیننا تماما مستعدا لیس أنھ شیئا،
 یرفعوا’’ أن یعنیھ ما ھذا .والخیر والقداسة والسالم والصالح والحیاة، الحب أمیر إلى األسر إلى جلبھ یتم الفكر كل أن عقلك، تجدید
 ھل .ناتجربت تكون أن یمكن التي وأصدقائي، .الرائع ھاجسك وجعلھ یسوع، حول فكر كل للتفاف  }1:13 بیتر 1{ ‘‘عقلك عقول
  .ذلك یكون أن یمكن} آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع

 
  ھو ھذا .تلقائیا فقط یحدث یحدث، لن فإنھ .اإللھیة القوة مع جنب إلى جنبا الدؤوب جھد خالل من إال یكون لن لكنھ
 ھذه موضوع وھ التجربة ھذه نكتسب وكیف .اإللھیة السلطة مع جنب إلى جنبا الجھد المثابرة تتطلب التي … الروحي االنضباط
 كل فیھ نحضر الذي المكان إلى نأتي أن یمكننا كیف هللا، كلمة من للدراسة القادمة خطوة، خطوة منھجي، سنكون .الدراسیة الحلقة
 یكون أن قبل ذلك في الرغبة على حصلت قد كنت }آمین{ التجربة؟ ھذه ترید ھل !الفكر كل - المسیح طاعة إلى األسر في الفكر
 لھا یكون أن یجب أننا على وأصر وأصر، األعزاء، أصدقائي .ذلك في ترغب كنت أن أدعو المسیح، لمحبة .ضىم وقت أي لدیك
 .للمملكة المواطنین تماما وتناسب للملك، فعالین شھودا سنكون كنا إذا
 

 ھناك معي، تحولت أن منك أود وأنا ؛60 الفصل إشعیاء، درسنا الماضیة، اللیلة ھنا كانوا الذین منكم ألولئك بالنسبة
 ماذا؟ ھو، للشخصیة المقدس الكتاب مصطلح أن المقدس الكتاب من الحظنا .60 الفصل أشعیاء، ھنا، تكن لم ربما بعضكم .بسرعة
 والمشاعر األفكار’’ ھو الحرف وتعریف ،‘‘المجد’’ ھو للشخصیة المقدس الكتاب مصطلح .لي وتشجیع الطبقة، على تعال

 ارتفع الذي ھو الرب مجد... ’’ ماذا؟ ‘‘و !حان قد نورك ألن تألق؛ أشرق،’’ ،1: 60 إشعیاء حظناال  }5T 310.1. {‘‘مجتمعة
 مجد سطوع من یأتي ألنھ الضوء؟ ھذا یأتي أین من .للتألق ضوء على حصلت قد كنت حسنا، وتلمع؟ نشعر أن یمكننا كیف ‘‘.علیكم
 وظلمة األرض، یغطي أن یجب الظالم لذا،’’: 2 اآلیة نلمع؟ أن یمكننا فكی. علینا یلمع ما وھذا .المسیح یسوع - البر شمس هللا،
 .‘‘علیك... ’’ أین؟ ‘‘مجده، إلى ینظر وسوف علیك، تنشأ سوف الرب ولكن الشعب، عمیقة

 
 ألولئك وتعكسھا المجد، ھذا لتعكس نحن }آمین{ آمین؟ .المسیح یسوع شخصیة مجد، عن التعبیر خالل من - نلمع؟ كیف

 كیف }1: 12 رؤیا. {القمر... على؟ تقف ماذا ولكن. نعم المرأة، الكنیسة؟ رمز ھو ما .البر شمس ھو یسوع تذكر، .نربطھم الذین
 .للكنیسة مثالیا رمزا ما .باللیل - القمر؟ یتألق ومتى .بھ خاص ضوء لھ لیس القمر .الشمس ضوء انعكاس خالل من - القمر؟ یتألق
  یسوع من جمیلة شخصیة تعكس خالل من ھو .األعزاء أصدقائي منبثقة، الخطیئة العالم ھذا في نلمع أن یمكننا الذي الوحید السبیل
 آمین؟. اآلب هللا...  من؟ للشخصیة، مثالي انعكاس ذاتھ حد في ھو الذي المسیح،

 
  ذلك ھو، أكرر أن یجب التي النقطة اآلن، .لآلخرین هللا مجد نعكس ونحن لنا، هللا مجد یسوع یعكس ھناك؟ المرایا ترى ھل

 اآلیة األمم؟ یأتي متى }آمین{ آمین؟. الملك طابع تماما نعكس أن یجب للملك، شھود الروح، الفائزین تماما فعالة تكون أن أجل من
 بك، الخاص النور إلى یأتي سوف األمم’’: 3 اآلیة یحدث؟ ماذا مجده، إلى ینظر عندما ‘‘إلیك ینظر سوف مجده’’ ،60 أشعیاء ،2

 .للكافرین المقدس الكتاب في السر كلمة ھو وھذا ،‘‘الوثنیون’’ ‘‘.بك الخاص ارتفاع سطوع إلى والملوك
 

 ینعكس المسیح یسوع شخصیة یرون عندما فقط المسیح؟ یسوع مع إنقاذ عالقة إلى ورسمھا، الكافرین أن جذب یتم عندما
 المحبة نكون أن علینا الفائزین، فعالة لتكون ذاھبون كنا إذا األعزاء، أصدقائي }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .المسیحیین في

 أثیرنا ما ال، ھذا ھل .األمم بھا سیأتي التي الوحیدة الطریقة ھي ھذه .المسیح یسوع شخصیة نعكس أن علینا .المحبوبین المسیحیین
 معلنا األعزاء، أصدقائي ولكن }6: 14 ؤیار. {والناس اللسان، كیندرد، أمة، كل إلى اإلنجیل تأخذ انھا بھ؟ للقیام الناس حتى

 ببالغة حتى مضى وقت أي من یمكنك وبالمناسبة،... }آمین{ آمین؟ .الحیاة مع فعلت كما الفم، مع الكثیر یتم ال قنعة،  بقوة اإلنجیل
 الرغم على .أن تعلم ھل !وةق أي على حصلت انھا ذلك؛ وننسى الحیاة، في علیھا التصدیق یتم لم إذا ولكن الفم،   مع اإلنجیل ببالغ
 صانع مجرد الترمخ، الصنج و السبر نحاس...  ماذا؟ أنا، الحب، ذلك یفعل لم ولكن والمالئكة الرجال لسان مع أتكلم أنني من

 }1: 13 كورنثوس 1. {الضوضاء
 

 واللسان، وطیب، أمة، كل إلى تعلن، حتى الكنیسة ھذه أثیرت التي األبدي، اإلنجیل - اإلنجیل عندما األعزاء، أصدقائي
 بقوة الرسالة تلك نعلن وعندما … المالئكة رسائل ثالث - فكرة من القلیل - باسم والمعروفة الوقت، نھایة خاصة رسالة مع والناس،
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 ترأی األشیاء ھذه بعد’’ :1: 18 رؤیا إلى انظروا الرؤیا؟ یقولھ ما ھذا ألیس .كبیر مجد - یكون أن یجب بل - سوف ونحن عظیمة،
 كریمة هللا قبل من تستخدم فھي .المرسلون ھم بالمناسبة المالئكة ‘‘.كبیرة قوة... ’’ ماذا؟ ‘‘وجود، السماء، من ینزل آخر مالك
 ماذا؟ ،‘‘معھ خففت واألرض’’: التالي السطر عظمى؟ قوة لدیھ المالك ھذا ھو، لماذا .یعلنوھا أن علیھم التي والرسالة شعبھ لرمز

 ما ھذا. المسیح یسوع شخصیة تشابھ ذلك، یعلنون الذین أولئك من حرف شبیھ انھا الرسالة؟ قوة یعطي الذي ما .‘‘مجده... ’’
 الحقیقة؟ ھذه ترى ھل ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .السلطة یعطیھا

 
 وعیس شخصیة شبھ لدینا یكون حتى الثالثة، المالئكة رسائل إلعالن السلطة أبدا یكون لن ونحن األعزاء، أصدقائي اآلن

 كما .لي فھم تسيء ال فضلك من السبتیة؟ المسیحیین السابعین الحبیب زمیل، قلت ما سمعت ھل .ھنا زلنا ما السبب لھذا .المسیح
 الكنیسة ھذه أحب .الكنیسة ھذه أحب ال أن أحد، یفكر أن أرید ال ولكن الناس، كما حالتنا حول لك مباشرة الحقیقي أتحدث أنا تعلمون،

 أنا .عمیقة تذھب أدفنتیست جذوري. عائلتي جانبي على السبتیین الرابع الجیل أنا .الكنیسة ھذه في وترعرعت لدتو .كلھ قلبي مع
 وتألق، تنشأ الكنیسة ھذه لمساعدة إحیاء وزارة في كلھا حیاتي أعطیت لقد .شعبھا أحب. رسالتھ أحب أنا. الكنیسة ھذه أحب

 .رھیب بشكل قصیرة ،المجد من قصیرة نأتي أن تماما أدرك وأنا الكنیسة، ھذه أحب ما بقدر ولكن .مصیرھا تحقیق على لمساعدتھا
  .مقنعة بقوة الرسالة إلعالن استعداد على لسنا نحن }3:23 رومانز{

 
 واالدخار، حیاتك تظھر لم إذا األعزاء، أصدقائي ولكن }1:16 رومانز. {خالص... ماذا؟ إلى هللا قوة إنھا اإلنجیل؟ ھو ما
 محبة یجعلك لم إذا حیاتك، في فرقا یحدث لم إذا .ذلك تعرف أنت - حقیقیة انھا شخص أي إقناع یمكن ال فمك .اإلنجیل قوة وتحویل
 لن ورسالتنا الحقیقة؛ لك أقول أنا تعرف أنت بلدھم؟ في فرق أي تجعل سوف انھا یؤمنوا أن منھم تتوقع كیف الشخص، ومحبوب
 في القدس الروح وتحویل للطبیعة، خارقة قوة قبل من قدمنا لقد .السلطة تلك شھدت قد أننا صدیقالت حیاتنا حتى السلطة، أبدا یكون
 والمشاحنات، القتال وقف أن البعض، بعضھا فعال الحب أن البعض، بعضھا مع جنب إلى جنبا تحصل أن محبوب، الناس محبة

 أن مضى وقت أي من نتمكن أن قبل المسیح حب في واحدا نكون أن علینا !الناس أن نكون أن علینا. والنقد األخطاء على والعثور
 .الحق ھو مساعدتنا، الرب }آمین{ تسمعني؟ ھل .السلطة مع الرسالة إعطاء على قادرة تكون

 
: 14 رؤیا ھذا؟ ما .سنقدمھا التي الخاصة الرسالة ضوء في المسیح، شخصیة عن نكشف أن خاصة بصفة الضروري ومن

 أمة كل إلى - األرض على یسكنون الذین ألولئك للتبشیر دائم إنجیل... ’’ ماذا؟ ،‘‘السماء وسط في آخر مالك رأیت ثم’’ ،6-7
 لساعة لھ، المجد یعطي... ’’ ماذا؟ الطبقة؟ ما ‘‘و هللا، الخوف... ’’ ماذا؟ تفعل ‘‘عال، بصوت قائال - وشعب ولسان وقبیلة
 الكتاب ھامش في والكتابة، صالح، لنفسك تفعل أن أریدك اآلن؟ �، المجد یعطي أن یعني ماذا .‘‘لھ المجد أعطوا’’ .‘‘حكمھ
 وھو .979 صفحة ،7 المجلد المقدس، الكتاب تعلیق على یقف ھذا .7BC 979 بدقة الكتابة 7: 14 رؤیا بجانب .بك الخاص المقدس
 في شخصیتھ عن الكشف ھو � المجد إلعطاء’’ :اقتبس انا. استمع. � المجد إلعطاء ذلك یعنیھ ما ومفھومة بالغة بدقة یحدد

 یعطي أن یعني ماذا ‘‘.هللا تمجید نحن... ’’ ماذا؟ ‘‘نحن، االبن، أو اآلب بھا نعلم طریقة وبأي .معروف جعلھ وبالتالي منطقتنا،
 الناس نحث أن ننایمك ھل لي، قل .األشكال من شكل بأي معروف وجعلھ منطقتنا، في شخصیتھ عن یكشف أن یعني وھذا �؟ المجد
 .األحوال من حال بأي األحوال من حال بأي یمكننا؟ اآلن، ھیا یمكننا؟ ھل بأنفسنا؟ ذلك نفعل ال كنا إذا �، المجد إعطاء على

 
 شخصیة لدینا أن - للملك فعالین شھودا نكون أن أردنا إذا - فقط الضروري من لیس .ھذا التفاف أن لي اسمحوا فضلك، من

 .للمملكة صالحین مواطنین یكونوا أن أجل من بالمسیح، شبیھة شخصیة لدینا یكون أن أیضا الضروري من ولكن المسیح، مثل
 .للمملكة المواطنین تناسب

 
 كنا إذا ضروري أمر الشخصیة تطور ولكن .لنا بالنسبة األبدیة الحیاة تكسب ال لدینا الطابع تطور أن معرفة یرجى اآلن،

 كسبھا، في كما السماء، إلى یخولنا ال إنھ .جدا حیوي تمییز تمییز، ھذا ذلك؟ على حصلت ھل .األبدیة بالحیاة لالستمتاع استعداد على
  الدراسات في بعنایة بكثیر ذلك من أكثر ذلك تطویر سنكون .بھا لالستمتاع استعداد على ویحصلنا ھناك، للعیش مناسبا یجعلنا ولكن

 ھذا في للدخول استعداد وعلى للمملكة، المواطنین تناسب نكون أن أردنا إذا أننا على المرحلة، ھذه في ألصر، ھنا ولكني .المستقبلیة
 ،رجل ال القداسة بدون .المقدس الشعب - المسیح ومحبة هللا، وبفضل االختبار، فترة خالل اآلن، نكون أن یجب المقدس المكان
 ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .السماء في للعیش مستعدین نكون أن ختبار،اال فترة خالل اآلن، }12:14 عبریون. {هللا انظر...  ماذا؟

 }آمین{
 

 شبیھ فقط یتحملون الذین أولئك على وضعھا سیتم الحي هللا ختم’’ :970 صفحة ،7 المجلد المقدس، الكتاب شرح انظر،
 وأعلنھا اسمھ؟ ھو وما المسیح، اسم نتلقى توقیع، .تسلیمھا من نتمكن أن قبل مختومة، نوقع، أن یجب ترى، .‘‘ شخصیة في بالمسیح
 استعادة ھو ھذا }6: 34 خروج. {‘‘ والحق الخیر في وتكثر طویلة، معاناة وكریمة، رحمة اإللھ، الرب الرب،’’: سیناء جبل على
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 هللا، قانون علم عن تعمد من یموت...   ماذا؟ نفضل، أننا الحقیقة، في استقر حتى تصبح أن ھو مختومة، تكون أن .فینا هللا شخصیة
 خالل اآلن، ولكن .المملكة إلى تسلیمھا - تسلیمھا لیتم استعداد على ونحن التجربة، ھذه إلى نأتي عندما }5T 53.2. {یسوع لمحبة
 .هللا شخصیة تشابھ في مختومة وتصبح هللا، اسم وتوقیع علینا یجب االختبار، فترة

 
 الروح أن المعیشة المعبد ھذا من جزءا لتكون استعداد على ونحن ق؛اإلغال في بسرعة تشبیھنا لتغییر اإلعداد، قید نحن

 حیة حجارة نصبح أن یجب الحي، المعبد ھذا من جزءا نكون لكي ولكن .األبد إلى السماء، في االمتالء، في إندیل سوف القدس
 الحیة، الحجارة كما أیضا، أنت’’ :5: 2 بطرس 1 ھذا؟ تتابع ھل .إندویلز القدس الروح التي اآلن، صغیرة معابد وتكون اآلن،
 الحظ فضلك، من ولكن .‘‘المسیح یسوع خالل من هللا مقبول روحیة تضحیات لتقدیم مقدس، كھنوت الروحي، منزل بناؤھا ویجري
 كانوا ال، الموقع؟ على الموقع، في وسلس ھیون الحجارة كانت النموذجي، المعبد بناء تم عندما. 7: 6 ملوك 1 .ھنا جدا ھاما شیئا
 في االنتھاء الحجر مع بنیت بناؤه، یجري كان عندما والمعبد،’’: 7: 6 الملك 1 مھم؟ ھذا ھل .المحجر في ومصقول محذوف جمیعا

 .‘‘بناؤه یجري بینما المعبد في حدید أداة أي أو إزمیل أو مطرقة أي یسمع لم بحیث المحجر،
 

 كانوا كما تماما منھا كل ألماكن الحجارة إعداد یتم لم’’ :40 فحةص ،3 المجلد النبوءة، روح: استمع الكائن؟ درس ھو ما
 .البناء مكان إلى جلبھم یتم أن قبل بھ القیام تم والتخطیط، المناسب كل المناسب، كل .المعبد جدار في وضعت تكون أن وشك على
 المسیح یأتي عندما’’ }آمین{ ؟‘‘آمین’’ سمعأ ھل .‘‘الرجل مراقبة خالل یتم أن یجب الطابع وتلمیع تركیب ھوینغ، كل أن ھو لذلك
  لتغییر فقط سیكون عملھ ثم .السماء مع وتناسبھا الرجال، من الشخصیات وصقل لتنقیة یكون لن فإنھ األرض إلى أخرى مرة

  نھائیة لمسة جالالر یخول الیوم ذلك في والكمال متماثل حرف فقط .المجیدة األكثر المسیح لجسد مثل لھم واألزیاء الفاسدة أجسامھم
 }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .‘‘الخلود من
 

  المرشحین أولئك ذالك؟ یعني ماذا .‘‘مجد بیت تمجد سوف’’ هللا، یخبرنا ،}7: 60{ إشعیاء في األعزاء، أصدقاءي ترى
 }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع لھ .مجده بیت وأصبح المجد، إلى المجد من تغیر قد القدس، الروح قوة من الذي فقط، أولئك ھم للتمجید،

  یسمى ما وھو - الخلود، من نھائیة لمسة استعداد على أنفسنا جعل وبالتالي، واآلن، ھنا شخصیتھ نعكس أن أخرى، بعبارة تعلمنا، لقد
 1. {عین طرفة في لحظة، في تتغیر سوف بك الخاص الطابع أن التفكیر في نفسك تخدع ال فضلك، من ولكن .‘‘تمجید’’

 اآلن القلیل وھناك اآلن،} ... اآلن{ متى؟ تتغیر، سوف انھا تغییر، الى الذھاب ھو بك الخاص الطابع كان إذا }15:52 انزكورینثی
 }آمین{ ؟‘‘آمین’’ أسمع ھل .الیسار

 
 دق أننا القدس، الروح من التحول قوة مع التعاون حول الجدیة على یساعدنا هللا .نضیعھ وقت لدینا لیس األعزاء، أصدقائي

 .الصالة إلغالق نقف دعونا .المملكة مواطني ویناسبون للملك، فعالین شھودا یكونوا وأن .المجد إلى المجد من تتغیر
 

  والبنك، لك النھائیة بتكلفة ونفذت الماضي، األبد في وضعت .الكاملة الخالص خطة على الشكر جزیل أشكركم هللا، اآلب
 الموحدین  ومحبوب، المحبة، في بالطبیعة؛ أننا المتمردین الناس سیئة، قبیحة، الحال، بطبیعة أنانیة من .لنا لتغییر یكفي ما كل ولكن
 قد أننا الخاصة؛ كنائسنا في بیوتنا، في قلوبنا، في التغییر ھذا لتجربة مساعدتنا رجاء، األب .النعمة طریق عن تصبح أن یمكن أننا
 وتأخذنا تأتي، ثم .للمملكة المواطنین وتناسب للملك، فعالین شھودا ونیصبح وبالتالي یسوع، من جمیلة شخصیة عاكسات تكون
. یسوع اسم في صالتنا ھي ھذه .الخلود من تنتھي ال التي األعمار خالل من لك تمجد التي المعبد، ھذا من جزءا لنا وجعل المنزل،
 .آمین

 
 


