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 المجد إلى المجد من
 

 
خالل الساعة  وأھم عمل من أي وقت مضى یعھد بھ إلى البشر. ویقال تنمیة الشخصیة أن یكون
االنضمام إلینا اآلن  ومسؤولیتنا لتصبح المسیح مثل في الطابع. القادمة سوف نستكشف كل من امتیازنا
  "من المجد إلى المجد". یفن واالس یأخذناكما القس ست لھذا الوقت قویة من التجدید الشخصي

 
نحن نبحث عن  أنا متأكد من امتیاز الدراسة معكم ... بجد. مرحبا بك مرة أخرى أصدقائي.

والتي تحدت  }3: 1سطوع مجده األب وصورة صریحة من شخصھ; {العبرانیین  الذي ھو كثب في ربنا ومخلصنا یسوع المسیح،
ھذا ال یمكن أن یقال عن أي  ف یمكن أن یكون، على الرغم من رجل، یمكن أن یكون من ھذا القبیل؟كی كیف؟ -لنا أن نسأل أنفسنا 

ورجل خطیئة قبل  }3:23تأتي قصیرة من المجد. {رومانز  كل واحد منا، منذ سقوط خطیئة قبل سقوط. رجل آخر، وال حتى رجل 
...ال صورة صریحة وسطوع  ولكن ھنا واحد من ھو ماذا؟ }01:23...ال مثل هللا. {سفر التكوین  الخریف، وكان فقط في ماذا؟

  مجده األب.
 

أوال وقبل كل شيء، الحظنا أنھ لیس الرجل فقط،  ... وقد أدركنا أن ھناك إجابة ذات شقین على ذلك. كیف یمكن أن یكون؟
كما یكمن في حقیقة أنھ كان  ع مجد اآلب؟""كیف یمكن أن یكون اإلنسان سطو ولكن اإلجابة على السؤال، ...هللا. كان أیضا، ماذا؟ و

كیف ھو، على الرغم من انھ  ولقد وصلنا إلى المكان الذي نحاول اآلن أن نفھمھ لم یكن مثل كل ما تبقى منا. رجل فرید من نوعھ.
كیف انھ ال  ولیس لھ نفس الجسد الخاطئ الذي لدینا. }3: 8"في مثل الجسد الخاطئ" {{رومانز فرید من نوعھ في انھ ھو فقط 

ھل  ترى، لدینا الطبیعة األنانیة التي لدیھا عازمة نحو الشر. وھذا لیس تحدیا صغیرا. یزال یمكن إغراء في جمیع النقاط كما نحن،
یكن  لم ھل لدیھ مثل ھذا؟ ال. لدینا الخطیئة المھملة، لدینا الشر البكر في قلوبنا الطبیعیة. ال. لدیھ طبیعة أنانیة مع عازمة نحو الشر؟

وكان ال یمكن أن  إذا كان قد أذن الخطیئة، وقال انھ كان لذلك، خاطئة لم یكن یجب أن یتم تحویلھا. لدیھ أبدا أن یولد مرة أخرى.
و نحن  في أي بعد من كونھ. -وقال انھ ال یمكن إال أن یكون على الصلیب لخطایانا إذا كان لدیھ أي من بلده  یكون بدیال خطیئة لدینا.

 ثالثة أضعاف البعد من خطیتھ. راستنا األخیرة باإلشارةأغلقت د
 

 وھذا یعني أنھ كان خطیئة في السلوك، في كلمة، والعمل. }2:22بطرس  1"لم یفعل أي خطیئة". {یقول الكتاب المقدس: 
 

ي الفكر ف -وھذا یعني أنھ كان خطیئة في الطابع  }5:21كورینثیانز  2"لم یعرف أي خطیة". {یقول الكتاب المقدس: 
  والشعور.

 
في الروح،  -وھذا یعني أنھ كان خطیئة في الطبیعة  }5: 3یوحنا  1"إنھ لیس خطیئة". {لكن الكتاب المقدس یقول أیضا: 

 في الرغبة.
 

"كان یمیل في جمیع النقاط كما نحن، ولكن من دون  وھذا ھو الخطیئة التي بول یفھم عندما یقول، على االطالق الخطیئة،
  دون أي خطیئة. }4:15العبرانیین {خطیئة". 

 
 كیف یمكن أن یكون مخلصنا، الذي ھو على االطالق خطیئة، ولكن التحدي الذي نواجھھ بالطبع، وھو ما سنعالجھ اآلن ھو

 العلم ولكن یرجى انھا لغزا، یا أصدقائي األعزاء، انھا لغزا. ترى التحدي ھناك؟ یمكن إغراء مثل البشر الخاطئین كانوا؟ ... و ھي.
فمن المستحیل أن نوضح تماما  إنھا أشیاء ال یمكن فھمھا دون مساعدة الروح القدس. أن أسرار لیست األشیاء التي ال یمكن فھمھا.

ولكنني أرید أن  وأنا لن أحاول القیام بذلك. یغري في كل شيء كما ھو الحال نحن.یمكن أن  كیف المسیح، على الرغم من الخطیئة،
 وھناك بعض األفكار الثمینة التي  }29:29وما كشف لنا، ھو بالنسبة لنا وألطفالنا. {سفر التثنیة  كشفت لنا؛أشاطركم، التي 
وفي الوقت نفسھ  الذي یجب أن یكون من أجل أن یكون بدیال لدینا. كیف یمكن للمسیح أن یكون خطیئة تماما، اعدتني على فھم،
   صالحا بالنسبة لنا.الذي یجب أن یكون لیكون مثاال متعاطفة تماما،
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  ونموذجنا المتعاطف في نفس الوقت. اسمحوا المسیح على حد سواء بدیال الخطیئة لدیناكیف  ترى، ھذا ھو التحدي
{http://www.revivalseminars.org/our-sinless-yet-sympathetic-saviour/} 

 
"حسنا، كان لھ طبیعة آدم قبل نقول  علھ بدیال خطیئة.الذي یج من السھل جدا اتخاذ موقف على الطبیعة البشریة للمسیح، 
ببساطة عن  و كما أنھ من السھل جدا أن نثبت أن المسیح ھو مثالنا المتعاطف، -ھذا ما یعتقده الكثیر من الناس  -بالمناسبة  السقوط".

 نتصور كم مرة ھذا الرجل قد اقتربأنت ال یمكن أن  ھنا ... -حق ھنا حیث جدلنا كشعب  طریق ذكر أن لھ طبیعة آدم بعد سقوط.
... وأنھا تحوم، یلبس ... في انتظار  أو طبیعة آدم بعد سقوط؟ " ھل تعتقد أن المسیح كان طبیعة آدم قبل الخریف، "ماذا تعتقد؟وسأل 

 دقائي األعزاء، لقد أصبح ھذا أص حتى یتمكنوا إما من احتضان لي كأخ، أو یندرج لي كما الزواحف. -بالنسبة لي إلعطاء الجواب 
  صحة مطالبتك أن تكون في السابع ... وقد أصبح ھذا في العدید من الدوائر، واختبار المفترض المفترض فیما یتعلق وأنا ال أبالغ،

 یمیل إلى االستجابة واحدة من  وعندما سألت ھذا السؤال، أنا دائما أصبح حقا أن ... في العدید من الدوائر، والسبتیین المسیحیة.
والثناء على هللا ھناك خیار  أحتاج إلى خیار ثالث، "أنت تعرف أنني بحاجة إلى خیار ثالث".األول واألكثر بسیطة ھو  طریقتین.

اعتمادا على أي جانب من آثار …"حسنا، ال ... أو كلیھما  أو إذا كنت حقا ترید الخلط بینھا، وأنا أقول شیئا من ھذا القبیل ثالث.
  ھل رأیت طریقك من خالل ذلك؟ أنت تتكلم عن." عة البشریةالخطیئة على الطبی

 
 ... قبل الخریف. ترى، إذا كنت تتحدث عن البؤس، كان لھ طبیعة آدم، ماذا؟

 
 ...ال طبیعة آدم بعد سقوط. إذا كنت تتحدث عن التدھور، كان لدیھ ماذا؟

 
كان  إذا كنت تتحدث عن المتضررین من الخطیئة، كان لدیھ طبیعة آدم قبل سقوط. إذا كنت تتحدث عن إصابتك بالخطیئة،

 لذا، یا أصدقائي األعزاء من فضلك، نحن بحاجة إلى التفكیر أكثر من ذلك بقلیل،  أنت معي؟ سنة بعد سقوط. 4000لھ طبیعة آدم 
... انھا الثنائیة  ھو جدا "طبیعة آدم قبل سقوط" و "بعد سقوط"أنا أصر على أن ھذه  متعمقة بشأن ھذه المسألة. …كما تعلمون 

من طبیعة المسیح الذي  وتحدینا، لنا التحدي ھو أن یكون ھناك فھم انھا ال تبدو حقا في الصورة بأكملھا. -انھا سطحیة  االصطناعیة.
نا ونموذج كان لدیھ طبیعة آدم قبل سقوط، -وبقدر ما یتعلق األمر بالخطأ  - یسمح لھ أن یكون على حد سواء بدیال الخطیئة لدینا

ولكن یجب أن یكون لدینا فھم یسمح  كان لدیھ طبیعة آدم، ماذا؟ ... بعد الخریف. مثل بقدر ما یتعلق ھذا البعد من وزارتھ، المتعاطف.
 ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} في نفس الوقت. -سینلس بدیل و متعاطف المثال  -لھ أن یكون على حد سواء 

 
أنھ  وأنت تجعلھ مقدسا آخر ومختلفا عنك، ة لجعل لھ بدیال خطیئة الخاص بك،ترى ما إذا كنت تذھب في الخارج في محاول

أنت في نھایة  ماذا ینتھي بك األمر؟ ثم كنت قد حصلت على مشكلة، ألیس كذلك؟ -وال أنت معھ  -ال یستطیع أن یعرف معك 
كنت المنزل  ى حول ھذا الموضوع.مجرد عباءة نفسك مع بره، وال تقلق حت المطاف مع خطة الخالص حیث فعل یسوع كل شيء.

 ھل تتابع ھذا؟ وھذا ھو نعمة رخیصة. -مجانا 
 

بحیث انھ مثلنا  تذھب على متنھا وأنت تؤكد لھ مماثلة لنا، ولكن إذا كان في جھودك لجعلھ الخاص بك متعاطف المثال،
وأصدقائي األعزاء، إذا  ك تجعلھ خاطئة.ألن …أنت تدمر قدرتھ على أن یكون بدیال خطیئا  تماما، ثم عن غیر قصد ماذا تفعل؟

 یجب أن یكون لدینا  ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} ونحن في ورطة كبیرة. -...نفسھ  جعلتم لھ خاطئة، ثم من ھو على الصلیب ل؟
نموذجنا  أن یكون على حد سواء، لدینا البدیل الخطیئة ولكن التحدي، بطبیعة الحال، ھو أن یكون ھناك فھم یسمح لھ مخلص خطیئة.

 وھذا ما أرید استكشافھ معك في ھذه الدراسة األخیرة اللیلة. متعاطفة في نفس الوقت.
 

یرجى الدعاء  ...نحن یجب أن تتوقف وتطلب روح هللا لتوجیھ لنا بطریقة خاصة. ولكن قبل المضي قدما، یجب علینا ماذا؟
 لنفسك والصالة بالنسبة لي، ونحن نقضي بضع لحظات في الصالة.

 
 من ھو الحقیقة. أرید بشدة أن أكون في حق، في كل ما أقول، ألب في السماء، أرید بشدة أن یقسم بحق كلمة الحقیقة.ا

 واسمحوا لي أن أتكلم عن الحقیقة والحقیقة فقط؛ الحقیقة كما ھو في یسوع. یرجى اآلب، روح الروح، دلیل أفكاري، إندیت كلماتي،
وتساعدنا لیس فقط  تعطینا "مساعدات السمع الروحي" اللیلة. ، تمكین كل واحد لسماع ذلك.بنفس الروح التي تمكنني من الكالم

وتساعدنا بشكل خاص على  تساعدنا على فھم لیس فقط، تساعدنا على قیمة ونقدر ذلك. لسماع الحقیقة، تساعدنا على فھم الحقیقة.
 في الحسبان، ھل یمكننا تغییر قوة روح  لھ، الذي ھو الحقیقة. ونحن قد تتغیر إلى شبھ اختیار تطبیقھ على حیاتنا، أن الحقیقة،

 ھو صالتي في اسم یسوع. آمین. الحقیقة،
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عالمات  یرجى تباین ذلك مع وضعنا. لقد الحظنا فقط الخطیئة المثالیة للمسیح. ، ألیس كذلك؟19نحن في أعلى الصفحة 
تكافح شدیدة ضد  ولكن سیكلفنا معارك مع قوى الظالم، التفاھم، "قد یكون لدینا السالم الذي یمر :1887مارس  17التایمز، 

ھناك  من الواضح أصدقائي األعزاء، ھذا ھو البیان األكثر وضوحا. بلدي، الخطیئة إنبرید. "... إنبرید سین." ؟ماذااألنانیة و "
 ھذا ھو الخطیئة إنبرید. حق؟ بعد أعمق للخطیئة من السلوك أو حتى الطابع.

 
تذكر عندما نظرنا إلى ذلك، وقراءة ھذا البیان  ھذا ما؟ انھا األنانیة. انھا األنانیة. ي صالة، ھو الخطیئة إنبرید؟ماذا، نصل
 -أطفالنا  "...مثل المیراث ". كیف؟لقد حان لنا " "إن األنانیة ھي في طریقنا. :138رسومات تاریخیة، صفحة  في وقت سابق؟

 ... األنانیة. الحال، ماذا؟ھي بطبیعة  -من خالل قانون الوراثة 
 

   إذا كان كان أنانیا بطبیعة الحال، كان قد تجلى السلوك األناني ال أنھ لم یكن. كان ھذا الطفل یسوع بطبیعة الحال أنانیة؟
یھ لم یكن لد ال، ال. ھل كان من أي وقت مضى لتلقي قلب جدید؟ ولكن ھل كان یجب أن یتم تحویلھا؟ حتى على األقل تم تحویلھ.

ترى كل واحد  الشر الخبیث. "الشر الخبیث للقلب الطبیعي"،إنھا تتحدث عن  ؛1886، 4ریفیو أند ھیرالد، ماي   .خطیئة مقلدة
"نتیجة األكل من  :29التعلیم، الصفحة  وھي قوة ال نستطیع أن نقاومھا. -منا، كما أحفاد آدم، لدیھا عازمة الطبیعیة نحو الشر 

...كل تجربة الرجل، واألخوات األعزاء، وھذا العام.  في كم؟ ھو واضح في تجربة كل رجل ". لشرالمعرفة الخیر وا شجرة 
 وھي قوة ال یستطیع أن یقاومھا دون مساعدة ". "ھناك في طبیعتھ عازمة على الشر،في تجربة الجمیع،  وھذا یشمل لك. حسنا؟

لدینا عازمة على الشر، وھي القوة التي دون مساعدة  عرفة، ماذا لدینا؟ونتیجة ألكل شجرة الم كل من أبناء وبنات آدم الساقطین ماذا؟
 ال نستطیع مقاومة.

 
من  ،49اإلیمان الذي أعیش بھ، صفحة استمع: كتاب  على االطالق، األكثر تأكیدا ال. ھل یسوع یملك عازمة على الشر؟

طبیعتھ، ما  ما واحد خطیئة، طبیعتھ ارتدت من الشر ".ك "إنھ أخ في عیوبنا، ولكن لیس في امتالك مثل المشاعر. قلم اإللھام:
كان یمكن أن یكون قد أخطأ،  …"لقد تعرض للنضال وتعذیب النفس في عالم من الخطیئة  "... ارتدوا من الشر ".أصدقائي؟ 

فقط لم یكن لدیھ لیس  ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} ولكن لیس لحظة واحدة كان ھناك فیھ میل شریر ". كان یمكن أن یكون قد سقط،
كان الشر مؤلما على  شبح الشر، كان خطیئة تماما. ... ارتد من الشر، كان لدیھ نفور طبیعي للشر. عازمة على الشر، طبیعتھ، ماذا؟

 لم یكن ھناك لحظة واحدة فیھ، ماذا؟ ... ل المیل الشریر. نحو مثیر لإلعجاب وھجوما ال یصدق لھ.
 

كیف  ونحن مع الطبیعة التي لدیھا عازمة نحو الشر. ، مع الطبیعة التي تندد من الشر،مرة أخرى، كیف یمكن أن یكون ھو
... وأصدقائي األعزاء، أنا أتناول ھذه  ھل ترى تحدینا ھنا؟ }4:15أن یكون ھو أن یمیل في كل شيء كما نحن؟ {العبرانیین یمكن 
مع كل من  - أن المسیح لھا طبیعة مماثلة لنا في كل شيء ونعلى وجھ التحدید ألن الدافع األساسي ألولئك الذین یصر المسألة،

 إذا كان إلغراء في كل شيء كما نحن. ألنھم یعتقدون أنھ من الضروري بالنسبة لھ أن یكون مثل ھذا، -البدائل الخاطئة التي لدینا 
وال یزال خطیئة  شيء مثل كما نحن، في كللنرى كیف یمكن أن یمیل المسیح  ولكن أرید أن أشاطركم تفھم من شأنھا أن تسمح لنا

  حسنا؟ ھذا ما نحاول القیام بھ. تماما دون أي عازمة أو المیل إلى الشر على اإلطالق.
 

كم عدد النقاط أو كم عدد  انھ یمیل في جمیع النقاط، كما ھو الحال كما نحن. اآلن، یرجى مالحظة بعنایة ما یقولھ بولس.
"لكل ما ھو في العالم  :2:16یوحنا  1یتم تسجیلھا في  ما ھم؟ ھناك ما؟ ... ھناك ثالثة فقط. فقط. ھناك ثالثة أنواع اإلغراء ھناك؟

-" 
 

 "... شھوة الجسد"رقم واحد، ماذا؟ 
 

 "... شھوة العینین"رقم اثنین، ماذا؟ 
 

 لیس من اآلب بل ھو العالم ". -"... فخر الحیاة والعدد الثالث، ماذا؟ 
 

وكل إغراء نختبره یأتي تحت أحد ھذه العناوین الثالثة. {ر،  العناوین الثالثة تفھم كل إغراء،أن تلك اآلن، اإللھام یخبرنا 
 "الحسیة".قد نسمیھا  ما ھذا؟ "شھوة الجسد"،الرقم األول،  العمل معي على ھذه العناوین الثالثة. }10بار.  1892، 5جوالي 

ھذا ھو الحب الوثني للعالم  ما تراه، ترید الحصول علیھا. "المادیة" ا ھذا؟م "شھوة العینین"، .ھذا ھو الحب الوثني من المتعة
ھذه  ھل رأیت طریقك من خالل ذلك؟ وھذا ھو الحب الوثني من الذات. "األنانیة"، ما ھذا؟ "فخر الحیاة"، وكل ما یقدمھ العالم.
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كان لدیك أي وقت مضى وسوف  یر في أي إغراءو انا تحدي لك الجلوس في وقت ما ومحاولة التفك ھي ثالث فئات من اإلغراء.
 شھوة الجسد، شھوة العینین، أو فخر الحیاة. ؛الحسیة، المادیة أو األنانیة تكتشف، فإنھ یذھب تحت تلك العناوین الثالثة

 
ء أول إغرا ھذا ھو بالضبط في تلك المناطق الثالثة التي الشیطان اآلن، مشاھدة شيء جدا، مثیرة جدا لالھتمام وكبیرة.

 "عندما رأت المرأة أن الشجرة كانت جیدة للغذاء" :6: 3التكوین استمع لھم.  أولیاء األمور لدینا في عدن وجلبت سقوط الرجل.
ما  "... وشجرة مرغوبة لجعل الحكمة واحدة ..." شھوة العینین.ما ھذا؟ "أنھ كان لطیفا للعیون ..."... و  شھوة الجسد.ما ھذا؟ 

 كما أعطت زوجھا معھا، وأكل ". "...ھي أخذ من ثمرة وأكل. فخر الحیاة.ھذا؟ 
 

ھل  ھل كان لدیھم عازمة على الشر؟ وعندما تم إغراء أولیاء أمورنا في ھذه المجاالت الثالثة، اآلن، العمل معي على ھذا.
ماذا بعد ذلك، ھل  نحن جمیعا معا؟ھل  كانوا خطیئة تماما. كانت طازجة من أیدي الخالق. ال، قطعا ال. كان لدیھم الخطیئة المھبل؟

ھل تم  حق؟ كیف نعرف ذلك؟ لم یكن لدیك لتكون خاطئة من أجل أن یغري في تلك المجاالت الثالثة، ألیس كذلك؟ یمكن أن نستنتج؟
 ك لذلك من الواضح أنھ لیس علیك أن تكون خاطئة إلغراء في تل ھل كان خاطئا؟ ال. إغراء آدم في تلك المناطق؟ نعم فعال. 

ال. ما ھو دلیلنا  في تلك المجاالت الثالثة؟ …ھل یجب أن تكون خاطئة لكي تكون قادرة على االستسالم إلغراء  المجاالت الثالثة.
 ... خطیئة تماما. في حین ماذا؟ -أنھا أسفرت  ھل أثمرت؟ نعم فعال. آدم وزوجتھ. مرة أخرى؟

 
شھوة  شھوة الجسد،من ما أصبح اآلن  الخطیئة قبل الخریفالشیطان ھو جذابة للنسخة   ترى، یرجى فھم شيء ھنا.

   الملذات الحسیة أن هللا أعطاھم القدرة على التمتع بھا. في حالتھا غیر الساریة، لدیھم الرغبة في التمتع بھا العینین، وفخر الحیاة.
لكن الشیطان كان یناشد تلك  ا التمتع؟ ال.ھل كان ھناك أي شيء خاطئ من ھذ وتمتعوا بالنكھات اللذیذة من الفاكھة الجیدة. حق؟

من خالل تناول الطعام،  في طریقة ممنوع هللا. لالستمتاع المتعة الحسیة ومحاولة الحصول علیھا لتلبیة ذلك الرغبة التي أعطاھا هللا،
وھذا  ، فإنھ یصبح غیر مقدس ...في طریقة محرمة هللا وینبغي أن تنغمس في تلبیة ھذه الرغبة المقدسة ماذا؟ ...ال الفاكھة المحرمة؛

  بالضبط ما حدث ... إنھ بالضبط ما حدث.
 

 میال. ... انھا كان فرحة للعیون. كان  ورأى حواء أن الشجرة، ماذا؟ كما أعطاھم هللا الرغبة إلى واكتساب األشیاء الجمیلة،
 كان هللا قد أعطى أیضا أولیاء األمور لدینا الرغبة في و كان الشیطان یناشد أن الرغبة التي أعطاھا هللا الكتساب األشیاء الجمیلة،

  ...حكیم. في الواقع أنھا ستكون مثل، ماذا؟ ...مثل من؟ وھنا، كان یجري تقدیمھا كشيء من شأنھ أن یجعلھا، ماذا؟ تحسین أنفسھم.
ولكن عندما ینغمس  أن هللا قد أعطى. ترى، لذلك الشیطان كان جذابا لرغبات ما قبل الخریف ... هللا، معرفة كل من الخیر والشر.

 حسنا؟ منحرفة. شھوة الجسد، شھوة العینین، وفخر الحیاة.ما بعد سقوط  ھؤالء بطریقة محظورة هللا، أصبحوا ما ھو اآلن
 

استمع.  ماذا یعني ذالك؟ یسوع ھو ماذا؟ آدم الثاني. }47-45: 15كورینثیانز  1یسوع المسیح ھو آدم الثاني. {اآلن، 
بدأ  في النقاء والقداسة، على اتصال مع هللا، والمحبوب من قبل هللا، :"المسیح یدعى آدم الثاني.1898یونیو  2الشباب،  مدرب

 واستبدلت فشل آدم ". على ما یرام مرت على األرض حیث سقط آدم، حیث بدأ آدم األول.
 

ویمر على األرض حیث سقط  دأ حیث بدأ آدم األول،آدم الثاني، ب ال.سؤال األصدقاء ھل آدم تبدأ بطبیعة خاطئة، محفورة؟ 
كان علیھ أن یكون ذلك، ألنھ یجب لیس فقط في الماضي  سنة. 4000اآلن نعم، كان آدم الثاني كل من تدھور  ھل تتابع ھذا؟ آدم. 

من خالل نعمة  -ین لھم كیف إلى الفقراء الذین سقطوا من البشر، وتب أن آدم فشل في تمریر، لكنھ أیضا یجب أن یكون مثاال االختبار
بقدر ما یتعلق  ھذا ھو السبب في انھ لیس فقط أن یكون، ھل تتابع ھذا؟ یمكن التغلب على االختبارات الیومیة واإلغراءات. -لھ  

ل أنت ھ مثل آدم بعد الخریف. یجب أن یكون، بقدر ما یتعلق األمر بالتدھور وضعف، األمر بالفساد والخطیئة، مثل آدم قبل سقوطھ؛
 حسنا. أنا بحاجة إلى ردود الفعل، یبارك قلوبكم. معي في ھذا؟

 
 "جاء المسیح إلى األرض، أخذ اإلنسانیة، :1898یونیو  9سیغنز أوف ذي تیمس، انظروا إلى ھذا المقال التالي، 

نیابة  ما فشل أول آدم القیام بھ جاء لفعل وقفة وھذا یعني كما لدینا آدم الثاني، رئیس سباق جدید. حسنا؟ والوقوف كممثل للرجل ".
كما خلق هللا لھ، على اتصال مع اآلب  "... إلظھار في الجدل الكبیر مع الشیطان، ھذا الرجل،القراءة في  عن الجنس البشري.

خلق هللا لھ  كما -ھو ما إذا كان اإلنسان  كما ترى، المسألة في الجدل الكبیر، "... كل شرط إلھي". ماذا؟طاعة، " واالبن، یمكن أن 
وھكذا یأتي آدم الثاني إلثبات أن اإلنسان، كما  و آدم یعطي دلیال واضحا على أنھ ال یستطیع ذلك. تماما قانون هللا؛ یمكن أن یطیع  -

 من المھم جدا أن نفھم ذلك. -... یمكن أن تطیع تماما  ماذا؟ خلق هللا لھ، یمكن 
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 وھذا ھو نفس القدر من ن، في قوتھ، یكون أوفیركومر. آمین؟ {آمین}یمك لكنھ یأتي أیضا إلثبات أنھ حتى رجل سقط
من شأنھا أن تمكنھ من إثبات أن  ھذا ھو السبب عندما یتم اختباره، یجب أن یتم اختباره بطریقة األھمیة للتأكید، یا أصدقائي األعزاء.
أوال، اإللھام  ع بعض الشروط المسبقة الھامة جدا.ولھذا السبب، یأتي م في قوتھ. -أي إغراء  حتى رجل سقط یمكن التغلب علیھا

ألنك  لماذا؟ }3بار.  1890، 23في البریة. {ر، سیبت  أن ھناك عبئا من الذنب الذي وضع علیھ كما یمر من خالل اختباره یخبرنا
 ایانا وضعت علیھ.خط لذلك، فھو یحمل وعي لدینا الذنب، أنت و أنا یجب أن نتعامل مع الذنب. وعلي أن أتعامل مع الذنب.

 
كم مرة، یا أصدقائي  كم مرة المسیح یمیل في البریة؟ أن یذھب إلى البریة لتجربة. ولكن ھناك شيء مھم جدا حول االختبار

 "مغریا في جمیع النقاط"،ویجب أن یكون  …كم عدد اإلغراءات ھناك؟ ثالثة حسنا، ھل ھذه مصادفة؟ األعزاء؟ ثالث مرات.
لوقا ... لقد  ماذا تفترض أنھا قد تكون فقط؟ ماذا تفترض تلك اإلغراءات الثالثة؟ }4:15نحن". {العبرانیین "... مثل كما  ماذا؟

 ... 13-1: 4لوقا ولكن  سجلت لھم ھنا، ونحن ال یمكن أن تأخذ من الوقت لقراءتھا،
 

 ؛ إرضاء }3: 4خبز {متى تحویل الحجارة إلى ال ؟كیف تم إغراءه في تلك المنطقة - }16: 2یوحنا  1شھوة الجسد {
"ثم الشیطان،  :20 الصفحة أعلى ،5 اآلیة ثم، أین یأخذ الشیطان لھ؟ ھل ترى ذلك؟ الخاص بك ال یصدق الشھیة الحادة والمكثفة.

ومجدھم. لھذا  فقال لھ الشیطان "كل ھذه السلطة سأعطیكم وأظھر لھ كل ممالك العالم في لحظة من الزمن. أخذه على جبل عال،
 انھ یعطیھ نظرة بانورامیة للعالم، لذلك، إذا كنت سوف العبادة قبل لي، كل سیكون لك. "" وأعطیھ لمن أتمنى. سلیمھا لي،تم ت

...ال ذروة   یأخذه إلى ماذا؟ و ثم آخر إغراء، ما ھو؟ ، شھوة العینین.شھوة العینین ؟ما الذي نتعامل معھ ھنا جمیع مملكة العالم.
ما  ألنھ مكتوب "انھ یعطي المالئكة تھمة علیك، إلبقاء لكم ..." " "إذا أنت ابن هللا رمي نفسك من ھنا. ویقول :9اآلیة المعبد، 

 ھذا ھو فخر الحیاة الذي یؤدي إلى افتراض.ھذا؟ 
 

 والثالثة جدا أن أنت وأنا یجب أن نتعامل معھا، على أساس  ثالثة إغراءات، ثالثة جدا أن آدم كان یمیل مع، في عدن،
ولكن العمل معي أكثر على  نعم فعال. "كل النقاط مثل كما نحن"؟ ھل كان؟ "یمیل في كل شيء كما نحن"؟ھل كان المسیح  .یومي
 "من كان ال یعرف خطیة كان خطیئة بالنسبة تقول بوضوح  ،372صفحة ، قبل أن ننتقل، 3الشھادات المجلد وبالمناسبة، في  ھذا.
 لقد صمد أمام االختبار الخوف، " علیھ بسبب خطایانا مع ھذا الوزن الرھیب من الذنب لنا.
 

  "؟" ... الشھیة،وماذا
 

 و " " ... حب العالم والشرف،ماذا؟
 

 " ... فخر العرض الذي یؤدي إلى افتراض ".ماذا؟
 

تغلبت نیابة  و "تحمل المسیح ھذه اإلغراءات الرائدة الثالثة الكبرى، ھناك لدیك ذلك، الثالثة التي حددناھا للتو في لوقا.
"... ألنھ كان یعرف الرجل ال یمكن  الحمد � أنھ فعل! ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} عن اإلنسان، و عملت لھ شخصیة صالحة "

كان قد تغلب على آدم، وكان  كان یعلم أنھ على ھذه النقاط الثالث كان الشیطان للھجوم على السباق. أن تفعل ھذا من نفسھ.
ألنھ رأى أن الرجل ال یمكن  دخل المسیح المیدان باسم الرجل لقھر الشیطان لھ تى أنھى خراب اإلنسان.ح مصمم لمواصلة عملھ

إنكار الذات، والتضحیة بالنفس،  المسیح أعد الطریق لفدیة اإلنسان بحیاتھ الخاصة من المعاناة، التغلب على حسابھ الخاص.
التغلب على حسابھ الخاص، كما تغلب المسیح لھ  قد، باتباع مثال المسیح، وقدم المساعدة لإلنسان أنھ وإذاللھ والموت النھائي.

 ھذا عمیق جدا والثاقبة، واضطررت الى تقاسمھا معك. ".
 

أریدك أن  ھذا كل ما سیكون لدینا الوقت لھذه اللیلة. اآلن، دعونا نلقي نظرة لفترة وجیزة على أول من ثالثة إغراءات.
ترى، المسیح لیس  قبل أن یمكن إغراء في مجال الشھیة. میة العمیقة لما كان المسیح للذھاب من خاللواألھ تعترف، وتفھم، وتقدر،

عند  لدیھ شھیة خطیئة. لیس لدیھ أي أفعال شریرة في عالم شھیھ. ال، ال یفعل ذلك. لدیھ منحرفة، الشھیة الخاطئة، ألیس كذلك؟
لذلك السؤال الذي  لذلك، لیس لدیھ أي فساد في مجال الشھیة. یاة طاعة كاملة.وقد عاش دائما ح الوالدة لیس لدیھ عازمة على الشر،

 ومثال صالح ألولئك منا الذین لدیھم  بطریقة تمكنھ من التعاطف مع، یطرح نفسھ، كیف ھو ثم انھ سیتم اختبارھا في ھذا المجال،
 كیف یفعل ذلك؟ ھل تتابع ھذا؟ شھیة دیبرافد؟

 
... أربعین  یذھب من دون طعام إلى متى؟ ماذا یفعل؟ ماذا یفعل؟ ل أن یمیل في مجال الشھیة،حسنا أصدقائي األعزاء، قب

والتي ربما تكون  }2: 4"عندما كان جوعا" {متى ثم یقول الكتاب المقدس:  أربعین یوما وأربعین لیلة. یوما وأربعین لیلة ...
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 عندما تذھب أوال على سریع، وكنت جائعا جدا، ألیس كذلك؟ عي.یرجى فھم شيء م واحدة من أعظم التقصیرات في الكتاب المقدس.
فإنھ یحصل أضعف  ولكن في الیوم الثاني، ماذا یحدث للشھیة؟ أوه، انھا صعبة حقا في الیوم األول. ھل سبق لك أن حاولت الصیام؟

حتى  تشعر بالجوع على اإلطالق.مثیرة جدا لالھتمام، كنت ال  حتى بعد فترة من الوقت، كنت ال تشعر بالجوع على اإلطالق.
 فإنھ یصرخ من أجل الغذاء. قبل أن تموت، والجسم یجعل صرخة واحدة بشكل ال یصدق بشكل مكثف. عندما؟ حتى قبل أن تموت.

  قبل الوفاة مباشرة. …إنھا أقوى دفعة یمكن للجسم البشري أن یختبرھا 
 

كان یعمل  الشیطان. لدیھ خططھ كلھا وضعت. خطوة انھ صنع؟من یراقب مخلصنا؟ ... كل  اآلن، تأتي معي إلى البریة.
بالمناسبة، ھذا  …لكنھ یرید أن یضرب المسیح بإغراء الشھیة  انھ حصل على جدول أعمالھ المخطط تماما، سنة. 4000علیھا لمدة 

ویدرك أن أفضل فرصة لھ  أ؛رأت حواء أن الشجرة كانت جیدة لألغذیة، لتبد في تحقیق سقوط الرجل، ألیس كذلك؟ حیث كان ناجحا
حتى انھ  لكنھ یرید أن یفعل ذلك عندما ھو أقرب إلى الحصول على المسیح لتنغمس الشھیة. تأتي مع إغراء في عالم الشھیة، ھي

مع تلك  وھو یعلم أن جسد المسیح في نھایة المطاف سوف تبدأ في القذف الساعات. انھ یعرف علم وظائف األعضاء البشریة.
... وانھ  كیف یأتي على قید الحیاة لفترة طویلة؟ متى سیحدث؟ ویھم األیام، ویبدأ في التساؤل، بشكل ال یصدق من الجوع.المكثفة 

 ولكن الشیطان یعرف أنھ عاجال أو آجال، وقال انھ  انھ عینة صحیة بشكل ال یصدق عندما یأتي إلى البریة. یبقى ما دام یفعل، ألنھ
یأتي،  وعندما یرى أنھ یبدأ في الیوم األربعین، ماذا یفعل؟ وانھ ینتظر تلك اللحظة ... دأ في االنغماس.وانھ سیب ذاھب الى الكراك،

"وبواسطة الطریق، إذا كنت ال تفعل ذلك بسرعة، أنت  }3: 4"إذا أنت ابن هللا، أمر ھذا الحجر لیصبح الخبز". {متى  وماذا یقول؟
 على سأموت."

 
المسیح قد عمد  على فھم كامل لشدة، وقوة. انھا حقا إغراء الذي ھو أبعد من فھمنا حدث ھنا.اآلن أصدقائي، تنظر معي ما ی
 "ھذا ھو ابني الحبیب، الذي أنا مسرور جدا". {ماثیو  ... وماذا قالھ هللا ألنھ یخرج من الماء؟ فقط قبل المجيء إلى البریة. صیح؟

 إن إیمانھ یجب أن یتشبث بذلك، فیما یتعلق بھویتھ الشخصیة. .اآلن، المسیح یجب أن تعتمد حصرا على كلمة هللا }3:17
 

 "أنت تعرف، یجب أن تكون  :یقول لھ -} 119.2ویقول ... واإللھام یذوب ھذا لنا {دا  ولكن الشیطان یأتي لتحدي ذلك،
یجب أن تكون  اإلنسان.أعني، أنت مرفوض من هللا و كان ھناك تمرد في السماء، ومن الواضح أنك قد أخرج. المالك الساقط.
 تحویل الحجارة إلى الخبز. " ولكن إذا كنت ابن هللا، تثبت ذلك عن طریق القیام بشيء سوى هللا یمكن القیام بھ. المالك الساقط.

 
 ال لماذا؟ ھل كان ذلك حتى إغراء لنا؟ اآلن أصدقائي األعزاء، إذا كنت وأنا قد تم إغراء لتحویل الحجارة إلى الخبز،

 …كما تعلمون، یبارك قلوبكم  ألنھ یمكن أن تفعل ذلك. إطالقا. لماذا ا؟ ھل كان إغراء المسیح؟ أكانت؟ ننا أن نفعل ذلك.ال یمك
فإن علیھم أن  یبدو وكأنھم مجرد إلقاء نظرة على إغراء المسیح، …أولئك الذین یصرون على أن المسیح كان یمیل تماما مثلنا 

 لكن المسیح كان. لم أكن أبدا یمیل لتحویل الحجارة إلى الخبز، وال أنت! جذریا عن إغراءاتھ. ال، ھناك شيء مختلف یدركوا أنھ،
 ألنھ كان یمكن أن تفعل ذلك. ھل كان إغراء المسیح؟ نعم فعال. لماذا ا؟ ألننا لم نتمكن من القیام بذلك. اآلن، ھذا لن یكون إغراء لنا،

كان یمكن أن تحول كل حجر على األرض الصحراویة إلى رغیف  -العالم إلى وجود نفس الكلمة التي جلبت ھذا  -مع كلمة واحدة 
 -أنھ لم یكن من ھو العدو كان یلمح كان، في ھذه العملیة  ورضي جوعھ وثبت …كل حجر في الرغیف الطازج، بسھولة  طازج.

 دقائي األعزاء، كان ذلك إغراء قوي جدا.أص وإذا كنت ال أعتقد أن كان إغراء، یرجى التفكیر مرة أخرى. أثبت أنھ ابن هللا.
 

  على التعاطف والتعرف على أي إغراء بأن أي إنسان سقط وكان یمر من خالل ھذا اإلغراء، الذي جعل من الممكن لھ
 لم على الرغم من أن المسیح كان یمیل بقوة في ھذا المجال من الشھیة، من فضلك، فھم ذلك مجال شھوة الجسد.لدیھ لتجربة، في 

لمدة  ھل كان من الخطأ للمسیح أن یكون جائعا بعد الذھاب دون طعام یكن شھیة خاطئة التي كان یجري االستئناف، كان ذلك؟
ھل كان قویا مثل شھیة  أوه، كان قویا. ولكن ھل كانت شھیة قویة؟ ال، على االطالق خطیئة. أربعین یوما وأربعین لیلة؟ أكانت؟

 لذلك یمكن ألي شخص أن یقول، متابعة اآلن، یمكن ألي شخص أن یقول  التعامل معھا؟ نعم نعم! التي یجب علیك منحرفة، منحرفة
"المسیح یمكن ألي شخص أن یقول  ،شھوات الجسدمع شھیة منحرفة، منحرفة الشھیة في بعض منطقة  من ھو الحاجة إلى التأكید

ألنھ  لماذا یتعاطف المسیح معك على الرغم من؟ ال، ال یمكنك.ھل یمكن القول أن؟  ال یستطیع التعاطف معي ". ال یعرف ما یشبھ.
وھذا یساوي تماما أي شيء سیكون لدیك  شھوة الجسد،ولكن ألنھ كان لدیھ إغراء في مجال  كان لدیك إغراء نفسھ بالضبط؟ ال.

  ھل تفھم ما أحاول أن أشرحھ؟ شھوة الجسد.في  معھا للتعامل 
 

"یغري في كل شيء كما ھو الحال ھناك أولئك الذین یصرون على أن  ھذا واضح جدا. ترى أصدقائي األعزاء، لقد جعلت
في الواقع، ھناك أولئك الذین یذھبون إلى حد القول، على  یعني أن المسیح كان كل إغراء واحد لدینا. }4:15نحن" {العبرانیین 
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وھم،  ھذا ھو في الطباعة، بالمناسبة. راءات المثلیین.ھذا ھو واحد فقط أن المسیح كان إغ …سبیل المثال ... على سبیل المثال 
 ما كان یمر، من أجل مثلي الجنس لتكون قادرة على معرفة أن المسیح یفھم الذین یقولون ذلك، نیة حسنة ألنھم یعتقدون ذلك

لیس علینا أن نذھب  ذلك. أصدقائي األعزاء، یرجى فھم أننا ال یجب أن نفعل یجب التأكد من أن المسیح كان فعال تلك اإلغراءات.
 ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} وال سمح هللا أن نفعل. إلى ھناك.

 
وعلینا أن نعطیھ كما  نحن لم نحصل فقط على منحھ طبیعة منحرفة، ألنك ترى، إذا كان المسیح لدیھ كل إغراء أن لدینا،
أنا حتى ال إغراءات من مثلي الجنس  ع ھذا؟ھل تتاب أو یمكن أن یكون. ھو منقوص طبیعة كما كان أي شخص من أي وقت مضى

قدرة المسیح على  ولكن لیس لدي لھم. وأنا أدرك أن ھناك أولئك الذین لدیھم مثل ھذه اإلغراءات، أنا ال أفھم ذلك. وأنا رجل سقط.
 اءات فریدة من نوعھا یعني، ألیس ھناك إغر وقد اضطر إلى التعامل مع كل واحد من إغراءات لدینا. التعاطف معنا، ال تعتمد على
في حین یجري  وإذا كانت المرأة تعتقد أن المسیح كان یجب أن یكون كل من إغراءات لھا لماذا بالطبع. للمرأة، على سبیل المثال؟

ولكن ھل یمكن للمسیح أن یتحد  ھل تتبع المنطق ھنا؟ استنتاج أنھ ال یمكن أن تعرف معھا. الرجل، ثم انھا حصلت على المجيء إلى
 بل ألنھ كان لدیھ إغراء  …ألن لدیھ إغراءات محددة؟ ال نعم فعال! لماذا ا؟ مع إغراء أي شخص في أي من ھذه المجاالت الثالثة؟

سیكون من أي وقت مضى  وكان متساویا تماما في شدة إلى أي شيء أنت وأنا في كل من ھذه المجاالت الثالثة؛ یجعلھ متعاطفا تماما
 "؟ {آمین}ھل أسمع "آمین لتلبیة.

 
 "شھوة الجسد"ألن ذلك یأتي تحت عنوان  ال لماذا؟ ھل یمكن لمدمن الھیروین أن یقول إن المسیح ال یعرف ما ھو علیھ؟

لتكون  ھل یجب أن یكون مدمنا للھیروین الذي كان قویا تماما، من مدمن الھیروین. شھوة الجسدوكان المسیح إغراء في مجال   
ھل  إلى مدمن الھیروین؟ ال. ھل یجب أن یكون مدمنا للھیروین لكي یكون مثاال صالحا ن الھیروین؟ ال.قادرة على التعاطف مع مدم

ھل ترى أن  في حین خطیئة تماما في نفس الوقت؟ التي تسمح للمسیح أن یكون متعاطفا تماما ترى كیف یمكن أن یكون لدینا فھم
الحمد � لمثل  كان خطیئة تماما بعد متعاطف تماما في نفس الوقت. المسیح.وھذا ما كان  ھذا ھو التحدي لدینا. أصدقائي األعزاء؟

  الحمد � لمثل ھذا المخلص. ھذا المخلص. آمین؟ {آمین}
 

"إن االنتماء یكمن  بخصوص ھذا اإلغراء األول األول. الحظ بعض األفكار التي لدینا ؛194إن ھیفنلي بالسس، بادج 
سقوط أولیاء أمورنا كان  بدأ المسیح عمل الخالص فقط حیث بدأ الخراب. المعروفة لإلنسان.في أساس كل الشرور األخالقیة 

أوه، یا أصدقائي األعزاء، علینا أن نتوقف  في الفداء، إنكار الشھیة ھو أول عمل للمسیح ". " ... الشھیة.ماذا؟سببھ تساھل، "
 ھنا.
 

یمكننا الحصول على النصر على كل  ى النصر على الشھیة،أنھ إذا كنا نستطیع الحصول علتعلمون اإللھام یخبرنا 
 للحصول على النصر على الشھیة. -مع المسیح  -ھذا ھو السبب في أنھ أمر حتمي تماما بالنسبة لنا  }59.3الخطیئة األخرى. {سد 
نحن سوف كسب النصر و وإذا كنا نستطیع كسب النصر على ذلك، ، ھذا ھو واحد كبیر.شھوة الجسد }ھل أسمع "آمین"؟ {آمین

للحصول  وكان ھذا النصر، الذي وضعھ في حالة جیدة لھذا السبب كان المسیح لكسب النصر على الشھیة أوال؛ على اثنین آخرین.
في نغمات صوت تیمبتر ھو  "ھنا ھو التلمیح من عدم الثقة. :1902دیسمبر  3الفتات التایمز،  .على النصر على تلك التي تلت

دون الصحابة، من دون  ھل یتركھ في الصحراء مع الوحوش البریة، دون طعام، ھل یعامل هللا ابنھ؟ صب التام.تعبیر عن التع
'إظھار السلطة  "إذا كنت أنت ابن هللا"، كما یقول، الشیطان یلمح أن هللا لم یعنى ابنھ أن یكون في مثل ھذه الحالة. راحة؟

 قیادة أن ھذه الحجارة یتم الخبز. " ملحة.الخاصة بك عن طریق خفیف نفسك من ھذا الجوع ال
 

ألنھ كان  نعم فعال. لماذا ا؟ ھل كان لدى المسیح القدرة على تحویل الحجارة إلى الخبز؟ ھل ھو؟ اآلن، شاھد ھنا بعنایة.
ن یفعل شیئا لم أن یكون مغریا لھ أ ترى، الشیطان لم یكن حمقاء جدا كان لدیھ قوة خالقة داخل نفسھ. إلھي. كان الخالق اإللھي.

وھكذا كان یحاول الوصول  هللا، ورجل.-ولكن التعامل مع الخالق كان یعلم جیدا أنھ كان یتعامل مع رجل لیس فقط، یستطع القیام بھ.
ھل رأیت  إلرضاء جوع الرجل. لكنھ كان یناشد السلطة اإللھیة � داخلھ، كان یناشد الجوع الشدید من الرجل، إلیھ من خالل كلیھما.

 أن  اإللھام یخبرنا،في الواقع،  وأصدقائي األعزاء، على طول الطریق من خالل حیاتھ كان المسیح یمیل بالتالي. ذلك؟ {نعم فعال}
... انھا ھو استخدام سلطتھ  كان، ماذا؟ }3بار.  1875، 1ھو استخدام سلطتھ اإللھیة باسمھ. {ر، أبریل  أعظم إغراء المسیح

 مدى قوة ھذا اإلغراء یجب أن یكون. نفھم تماما -ال أعتقد  -... كما تعلمون، ال یمكننا حتى أنت وأنا  اإللھیة باسمھ.
 

من لك وألني، كما  وأعتقد أن إغراءات المسیح كانت أقوى بكثیر ترى، وأعتقد ... اسمحوا لي أن وضعھ بھذه الطریقة
ما ھي الطبیعة التي تمیل إلى  ل رأیت طریقك من خالل ذلك؟ھ كان أقوى من لك و األلغام. كانت طبیعة یمیل إلى االعتماد علیھا،

طبیعة قویة بال  ما طبیعة المسیح الذي یمیل إلى الثقة فیھ واالعتماد علیھ؟ سقطت، والطبیعة الخاطئة. الثقة بھا واالعتماد علیھا؟
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المسیح ال یمارس السلطة اإللھیة باسمھ؟  أن اآلن، لماذا كان من الضروري للغایة التي یمكن أن تحول الحجارة إلى الخبز. -حدود 
وقال انھ كان على الفور عاجزا  كان فعل ذلك في أي وقت لتلبیة احتیاجاتھ الشخصیة، ألنھ فعل ذلك ... یرجى اتباع ھذا ... لماذا ا؟

 اإللھیة الشخصیة لالعتماد ألنك ترى، ال أحد منا لدیھ القدرة  }1بار.  1875، 1نفسھ لیكون مثاال صالحا بالنسبة لنا. {ر، أبریل 
لیس قوة اإللھیة  ...خارجي القوة اإللھیة. آمین؟ علینا أن نعتمد علیھا من الذى، من أجل التغلب على إغراء وتلبیة حاجتنا؟ علیھا.

األب لن یغذیھ،  وإذا كان كان على المسیح أن یعتمد باستمرار على من؟ ...األب... وھكذا، وفیما یتعلق باحتیاجاتھ الخاصة، الداخلیة.
ألنھ أراد أن یكون قادرا على  ... یموت بدال من استخدام سلطتھ اإللھیة، كما ال یمكن لإلنسان، إلطعام نفسھ. كان على استعداد لما؟

 تحدید معنا.
 

كنت قد حصلت على الحب الرب من ھذا  ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} كنت قد حصلت على الحب الرب من ھذا القبیل.
 القبیل.

 
 حسنا، كل یوم كان یعمل المعجزات، ألیس كذلك؟ كیف عرفت ذلك؟ معرفة جیدا في كل وقت أنھ كان یمكن أن تفعل ذلك.

"من األلغام ھذا ھو السبب في أنھ یقول:  نعم، فقط كما أذن لھ األب للقیام بذلك. ... وكانت تلك من قبل سلطتھ اإللھیة الخاصة.
 "... ال أستطیع أن أفعل  "من مبادرتي الخاصة" ھو ما یقولھ حقا ھناك }19.30: 5ئا". یوحنا الخاصة أنا ال أستطیع أن أفعل شی

 ... وإذا أنا ذاھب لممارسة السلطة اإللھیة، فإنھ ال  "لقد جئت لتكون رجال، لذلك، یجب أن أذھب من خالل الحیاة كرجل. شیئا".
ھل  ولكن حتى ذلك الحین ال یمكن إال أن یكون األب یأذن لي للقیام بذلك ". ویمكن أن یكون إال لآلخرین، یمكن أبدا أن یكون لنفسي.

 كان ھذا األكثر مذھلة من كل عجزاتھ. ... رفع الزاروس من ... میت. اآلن، المعجزة األخیرة التي عمل المسیح، ما كان؟ تتبع ذلك؟
بعد أن  }11:43"الزاروس، یخرج". {یوحنا  ؟ماذا ال؛ وقال "الزاروس، باسم اآلب، تأتي"؟ وماذا قال، كما وقف على القبر؟

أن ھذه المعجزة النھائیة كانت دلیال  واإللھام یخبرنا، آمین؟ {آمین} }11:25"أنا القیامة والحیاة". {یوحنا أخبرت مریم ومارثا، 
ألنھ یستطیع أن یمارس  ،وكان یعرف جیدا }529.1رفع الزاروس من قبل سلطتھ اإللھیة الخاصة، {دا  على قوة المسیح اإللھیة.

  كان یعرف جیدا أنھ كان علیھ. كما أذن لھ األب بذلك. ھذه القوة اإللھیة نیابة عن اآلخرین،
 

حتى  منذ متى كان المسیح یمارس السلطة اإللھیة للقیام بأي شيء أراد؟ والحدیث عن أنماط العادة ... العمل معي على ھذا.
 كان لدیھ نمط العادة األبدیة للتغلب  ھل سمعت ما أقول لك؟ حصلت على نمط العادة للتغلب!كنت تعتقد أنك قد  إلى األبد. متى؟

  واآلن خالل الوقت، ال یستطیع أن یفعل ذلك لنفسھ، كان قد استخدم سلطتھ اإللھیة لألبد الماضي للقیام بكل ما یرید القیام بھ، علیھا.
  ألیس ھذا مدھش؟ كان سیكون قادرا على التعاطف معكم وأنا. إذا إذا كان سیكون مثاال صالحا بالنسبة لي وأنا،

 
  ادعى خداع كبیر أن بتكلیف من اآلب "القادمة إلى ابن هللا، :1908مایو  14ریفیو أند ھیرالد، استمع إلى ھذا البیان، 

ولكن من خالل مثل ھذا  یتم الخبز"."إذا أنت ابن هللا، األمر بأن ھذه الحجارة  انھ ال حاجة لم یعد الجوع. مع رسالة إلى المخلص.
صعوبة أو معاناة یجب أن یلتقي  أنھ لن یمارس سلطتھ اإللھیة من أجل الھروب من أي شيء العمل، كان المسیح قد كسر وعده

ھ لن وقال انھ سوف یأتي إلى األرض، وقال ان وكان ذلك جزءا من اتفاق العھد مع اآلب. ھل ترى ذلك؟ بھا اإلنسان في إنسانیتھ ".
 ألنھ یجب أن یذھب من خالل الحیاة كرجل. -لتلبیة أي حاجة من بلده  یمارس سلطتھ اإللھیة

 
"المسیح لم یمارس السلطة اإللھیة لمصلحتھ  :21أعلى الصفحة  - 119إلى الرغبة في العصور، صفحة انظروا 

ال ھنا وال في أي وقت الحق في حیاتھ  یمان وتقدیم.وترك لنا مثاال على اإل لقد جاء للمحاكمة كما یجب علینا القیام بھ، الخاصة.
او، ھل ترى  آخرون، آخرون. "...اآلخرین." من؟كانت أعمالھ الرائعة كلھا من أجل الخیر، " ھل عمل معجزة باسمھ. الدنیویة

 راه؟ھل ت من شخصیة هللا كشفت ھنا، یا أصدقائي األعزاء؟ انكران الذات، إنكار الذات، الحب التضحیة بالنفس
 

وھنا في البریة حقق المسیح  "ھزم الشیطان في ھدفھ للتغلب على المسیح على نقطة الشھیة. :20تمبرانس، الصفحة 
باسمھ للتغلب على قوة  عند نقطة الشھیة، مما یجعل من الممكن لإلنسان، في كل وقت في المستقبل، انتصارا باسم السباق

ألن یسوع المسیح قد  ال لماذا؟ شھوة الجسد؟ھل ھناك أي عذر لنا أن نبقى عبید  ،أصدقائي األعزاء الشھیة من تلقاء نفسھ ".
أن أي إنسان سیكون من أي وقت مضى أن یتعامل  للتغلب على أكثر اإلغراءات كثافة في تلك المنطقة السلطة، كافیة أثبت أن لدیھ 

 -التي تشمل العاطفة أیضا، بالمناسبة  - شھوة الجسد یة،لیس ھناك عذر ثم، للبقاء العبید للشھ ھل أسمع "آمین"؟ {آمین} معھا.
  ال عذر. الشھیة والعاطفة.

 
لم یعتمد المسیح على شيء ال یتاح لنا بسھولة  -ھذا أول واحد وكل إغراء  - یرجى نفھم، أن في التغلب على ھذا اإلغراء

اعتمد المسیح على اإلطالق ال شيء ال یتوفر  آخر، في التغلب على ھذا اإلغراء، وكل إغراء ھل سمعت ما قلتھ للتو؟ بنعمتھ.
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ھل أسمع "آمین"؟  "... لم یمارس بنفسھ أي سلطة ال تقدم لنا بحریة". :24الرغبة في العصور، صفحة  بنعمتھ. بسھولة لنا
ھل ھذا  }4.6.7.10: 4مكتوب ..." {ماثیو " ماذا قال؟ كیف تغلب، على سبیل المثال، إغراء لتنغمس الشھیة؟ ال حول. {آمین}

 فعال؟ نعم إنھ كذلك. في التغلب على إغراء؟ -ھل ھو  سالح متاح لنا، یا أصدقائي؟
 

 ولدینا قبل كل شيء، مثالھ على النصر.السید المسیح لم یكن لھ مثال  ولكن لدینا العھد الجدید أیضا، كان لدیھ فقط القدیم.
ومتوھجة، المجیدة، والمثال  الحمد � أن لدینا الكتب المقدسة، و غلب علیھا.ألن آدم األول وجمیع ذریتھ قد فشلت في الت على النصر،

"المسیح تغلب الشیطان، وتبین لنا كیف  :1882، 28ریفیو أند ھیرالد، نوفیمبر  المسیح عیسى. منتصرا من كلمة جعل اللحم
 قد لجأ إلى قوتھ اإللھیة، واستخدم كلماتھ الخاصة.ربما كان  المسیح قاوم الشیطان مع الكتاب المقدس. یمكننا أیضا التغلب علیھا.

  ولكن بكل كلمة تنطلق من فم هللا ". ولكن قال "ھو مكتوب، ال یجوز للرجل یعیش من الخبز وحده،
 

یقول شیئا من سلطتھ  لقد قال ذلك، ولكن ھل ھو كان یقتبس نفسھ من الكتاب المقدس. من كان یقتبس ھناك؟ نفسھ. …وقفة
"مع القراءة في  رائعة حقا! الشيء الذي تم تسجیلھ انھ نفسھ قال في األصل. -ال، یقتبس الكتاب المقدس  دور رجل؟عندما یأخذ 

إذا كانت الكتب المقدسة تم  مثال المسیح أمامنا. "ھو مكتوب مرة أخرى،" أنت ال تغري الرب إلھك. " اإلغراء الثاني یقول،
ولكن كلمة هللا مھملة، والكوارث وھزیمة متابعة  كون محصنة لتلبیة العدو الحلیف.فإن المسیحیین سوف ت دراستھا ومتابعتھا،

."  
 

تصبح مثلھ. إخفاء كلمة هللا في  تعلم منھ. -ھوذا المسیح في البریة، وھنا، یتم تغییر  أوه، أخي، أختي، وأنا أتواصل معك.
لدیك مخلص  }11: 119اذا؟ "... الخطیئة ضدك". {مزمور كلماتك قد اختبأت في قلبي أنني قد ال،" م" قلبك، كما فعل دیفید.

 الخطیئة ". {العبرانیین ماذا؟" ... ولكن من دون، " "تمیل في جمیع النقاط مثل كما كنت،واحد الذي  متعاطف. آمین؟ {آمین}
ھل نقف  ثل ھذا المخلص.الحمد � لم في حین یجري متعاطف تماما في نفس الوقت. انھ خطیئة تماما، والثناء على هللا، }4:15
 للصالة؟

 
 ھو صالتنا في اسمھ. آمین. فھل نتمسك بھ، وفي قد نكون مثلنا، األب في السماء، شكرا جزیال على یسوع.


