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 المجد إلى المجد من
 

 
 الساعة خالل .البشر إلى بھ یعھد مضى وقت أي من عمل وأھم یكون أن الشخصیة تنمیة ویقال

 اآلن إلینا االنضمام .الطابع في مثل المسیح لتصبح ومسؤولیتنا امتیازنا من كل نستكشف سوف القادمة
 ".المجد إلى المجد من" یأخذنا واالس تیفنس القس كما الشخصي التجدید من قویة الوقت لھذا

 
 حضوركم أن هللا، كلمة بدراسة االلتزام على أشكركم .اللیلة أخرى مرة أراك أن جدا جید

 .الشخصیة بناء الطبقة؟ ذلك، ھو وما .البشر إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم معكم بجد الدراسة امتیاز عمیق أقدر وأنا .یتجلى
 قائال حاول ؛225 التعلیم صفحة .فیھ انتھینا الذي الوقت بحلول حفظھا األول البیان ھذا یكون أن الدورة طلباتمت من أنھ تعلمون
 ھو كما جدا مھم الدؤوبة دراستھا مثیل لھ یسبق ولم البشر؛ إلى یعھد مضى وقت أي من عمل أھم ھو الشخصیات بناء" :معي
  اللسان، كیندرد، أمة، كل التخاذ إنجیل لدینا .بھ القیام یجب عمل لدینا ولكن آمین؟ .یباقر الملك ألن اآلن؟ المھم لماذا ". اآلن الحال
 اإلنجاز أخرى، مرة أقول لي ستسمع وكما قبل من سمعتني قد كنت كما }7-6: 14 رؤیا. {للتحضیر الخاصة حیاتنا ولدینا الناس؛
 شھودا یكونوا أن یمكن ال ألننا ا؟ لماذا .المسیح تشبھ شخصیة تطور ھذا؟ ما .الشيء نفس على یعتمد المھمتین ھاتین لكلتا الناجح
 أن على أصر أنا قریبا، الملك منذ .أصدقائي المسیح، مثل شخصیة لدینا كان إذا إال للمملكة، المواطنین تناسب وال للملك  فعالین
 .الندوة هھذ تعنیھ ما وھذا .اآلن من أھمیة أكثر یكن لم الشخصیة لبناء الدؤوبة الدراسة

 
 طریقة ھي والتي - المجد إلى المجد من أنفسنا نغیر أن یمكن ال أننا من الرغم على الرئیسي، نصنا من فھم إلى وصلنا لقد

 ال أننا من الرغم على .المجد ھو للحرف اإلنجیلي المصطلح ألن - أخرى إلى الشخصیة تطور من واحدة مرحلة من للقول، أخرى
 أساسي تعاوني دور لدینا   ،الرب روح كتبھا كما حتى تتغیر أن یجب أننا من الرغم على ،المجد إلى المجد نم أنفسنا نغیر أن یمكن
 أن إلى ذاھبون نحن إذا لذلك، }3:18 كورینثیانز 2. {علیھ نحن ما شبھ إلى تغیرت ألننا الرب، مجد نأخذ أن یجب ؟ھذا ما و .للعب
 .األخیرة دراساتنا في نفعلھ كنا ما وھذا .الرب مجد نكون أن یجب المجد، إلى المجد من تتغیر

 
 وعلى .المسیح یسوع كان القائمة رأس على ولكن لنا، مجده هللا كشف طرق سبع أو … هللا مجد فیھا أماكن سبعة الحظنا

 كشفت كما - هللا شخصیة - المجد على نركز ونحن اآلن، عدنا لقد السبعة، تلك أدرجنا عندما تمریر مجرد أنھا الحظنا أننا من الرغم
 نكران إلى وعقولنا قلوبنا نحول أن - القدس الروح وقوة وبمساعدة هللا نعمة من - أخرى مرة أرید اللیلة، ھذه.المسیح یسوع في

 .المسیح طابع من حدود بال المجیدة الذات إنانیة .المسیح طابع من حدود بال الذات
 
  .بالنفس التضحیة الحب الذات، إنكار عن شيء كل هللا شخصیة ھو ما ھو جوھرھا في أصدقائي، ترى

 
 بشخصیة یتعلق فیما الشیطان األكاذیب معتقدین البشري الجنس ھي الخطیئة مشكلة سبب وما لآلخرین، لنفسھ یعطي انھ

 .الخاصة وخصائصھ الخاصة، وخصائصھ الخاصة، شخصیتھ هللا إلى نسب قد الشیطان ترى، .أنانیا كان هللا بأن الشیطان أقنعنا .هللا
 نفسھ، إلى بالعودة هللا یفوزنا ولكي .تجاھھ متمردین وأصبحنا هللا، عن االستغناء تم لقد تكمن، أنھا نعتقد كنا التي الدرجة وإلى

 .الشیطان األكاذیب دحض سمعة، لتشویھ - شخصیتھ بشأن الحقیقة لنا یكشف أن یجب معھ، الوئام إلى ونسحبنا تمردنا، من وحررنا
 .األرض كوكب إلى المسیح یسوع شقین ذات المھمة من جزءا كان الحظنا، كما ھذا،و 

 
 .اإلنسان في مجده استعادة...  ماذا؟ إلى، وأرسل لإلنسان، مجده عن الكشف أجل من المسیح اآلب أرسل وقد
 
 من أحرارا لیجعلنا - تكشف أن یجب المسیح أن هللا سمة أو نوعیة وأھم...  كذلك؟ ألیس الوحي، على یعتمد الترمیم كان

 الوحي على معك أركز أن أرید األعزاء، أصدقائي یا السبب، ھو ھذا .یرحم ال الذي هللا حب … النكر هللا حب ھو - وتمردنا غربتنا
 حيالو كان لك، والعقل كلھا، حیاتھ .المسیح یسوع حیاة من األخیرة الساعات في وخاصة نرى، أن الذات أن من حدود بال المجید
 حیاتھ من األخیرة الساعات في حدود بال المجیدة ذروتھ إلى وصل الجمیل الوحي ھذا ولكن .هللا یرحم ال الذي الحب من الجمیل
  .األرض كوكب على القاتلة
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-13: 2 كورینثیانز 1. {روحیا الممیزین...  األعزاء؟ أصدقائي ما ،فقط ھي الروحیة واألشیاء عمیقة، روحیة دراسة ھذه

 في أقف أنا .صالتك طمع قلوبكم، وبارك .قلوبنا في هللا روح شخصیا ندعو أن یجب نبدأ؟ أن قبل نوقفھ أن یجب الذي ما لذلك، }14
 "سوف أرفع، كنت إذا أنا،" وعده أدعي وأنا .یسوع لرفع قوة تعطیني سوف القدس الروح أن هللا أدعو .اللیلة الصالة إلى حاجة
 من الرغم على الفقیرة، الترابیة السفینة ھذه یستخدم سوف الرب أن تصلي ھل }12:32 یوحنا{ ".لي كل یوجھ سوف"...  ماذا؟
 الذي المستجیب القلب تقبال، لدیك یكون أن نفسھ تلقاء من تصلي وأنت...  إلیھ؟ نوجھ جمیعا نكون أن جمالھ، في المسیح لرفع نفسھ،
  ذلك أجل من تصلي ھل قبل؟ من رسمھا تم قد كنت مما أقرب مسیح،ال إلى وجذب المسیح، محبة مع إقناع یمكن القدس الروح
 .الصامتة الصالة في ركبتیھ على لحظات بضع قضاء دعونا أیضا؟

 
 الذي الحمل جدوى بسبب واثق جدا، وجودكم في الثقة مع جئت … جئت برنا الرب المسیح، یسوع باسم السماء، في أبي

 أنا لھ، الناصع الصوف مع ومالبسھ بدمھ غسلھا .فیھ أنا كما ولكن نفسي، في أنا كما ال لي نظرا بالنعمة، أنك، أعلم ألنني واثق .قتل
 جئت هللا، األب .براري الرب الوسیط، خالل ومن في جدا وجودكم في لي ھو الذي الوصول في أبتھج أنا أوه، .الحبیب في قبلت
 تتنازل رب، یا رجاء .القدس الروح قوة إلى حاجة في أقف شيء، كل قبل .اللیلة ھذه علینا القدس الروح لتدفق أخرى، مرة ألطلب
 كما والحقیقة الحقیقة، عن أتكلم أن لي واسمحوا - والروح والعقل الجسم لي خذ .أنني من الرغم على ترابیة سفینة لي، استخدام عن
 یوجھ سوف رفعت، كنت إذا أنا،" عدهو وأدعي یسوع، أرفع دعوني .بلدي من أفضل كلمات أفضل، أفكارا أعطني .یسوع في ھو
 أخ لكل ویجوز تقبلي؛ وعقول قلوب تجد قد الفقیرة، الترابیة السفینة ھذه خالل من القول على قادرا كنت مھما واألب...  ".لي كل

 حتى أیضا، اهنر ما إلى تتغیر أن یمكن حبھ، نأخذ ألننا جمیعا، ولعلنا .حبھ تصرف قد ألنھ یسوع إلى أقرب یكون أن ھنا، وأختھ
. یسوع اسم في صالتنا ھي ھذه .فینا المجد استعادة ولكن لنا، المجد فقط تكشف ال روحك خالل من یرجى، لذا .اآلب الرب، بروح
 .آمین

 
 ھذه ".لك جمدت لقد": بعنوان 10 الدرس في نحن .المطبوعة النسخة في 21 الصفحة إلى االنتقال إلى أدعوكم أن أود

  یكون المظللة السماء، في الفن الذي أبینا،" فورا تفكر جمیعا أنت الرب، صالة أقول عندما اآلن .الرب صالة من مأخوذة العبارة
 تلك نصلي أن الرب علمنا .صالتنا ھي ھذه .الرب صالة لیست ھذه لك، أخبار على حصلت لقد حق؟ }9: 6 متى." {اسمك
 كان ھل }6:12 ماتیو". {مدینینا نغفر ونحن دیوننا لنا یغفر" ذلك؟ نعرف كیف .الصالة أن یصلي لم .صالتنا ھذه لكن الصالة،
 صالة ھو 17 یوحنا الرب؟ صالة ھي ما .ثم صالتھ لیس ھذا أن الواضح ومن .ال ال ال! ال القبیل؟ ھذا من یصلي أن المسیح على
 .ذلك خالل من الذھاب جردم الوقت من الكثیر قضاء أن أحب !األعزاء أصدقائي یا جمیلة، صالة جمیلة، انھا .الرب

 
 ...ذلك على أعمل أنا }8T 80.1، 239.2. {الذاكرة إلى 17 یوحنا یرتكب أن یجب أننا اإللھام یخبرنا بالمناسبة،

 
 ھو سطر كل في إنفولدد یتم التي الحقیقة وكل .عاطفیة صالة وجمیلة، جمیلة .ذلك على أعمل أنا ولكن بعد، علیھ یحصل لم

 عن الكشف في بمھمتھ یتعلق فیما للرب یقول ما الحظ. 4 اآلیة ،17 الفصل .ذلك قلب إلى القفز فقط دعونا ولكن .فقط الفائدة عدیم
 على مجدتك لقد" یضعھا التي الطریقة إلى االستماع }آمین{ آمین؟. المھمة تمت مؤھل؟ دون یقول أن یمكن ماذا .لإلنسان هللا مجد

 إغالق نحو وھنا .لإلنسان مجده عن للكشف بھ؟ االبن اآلب أرسل الذي ما ."بھ القیام نيأعطا الذي العمل من انتھیت لقد .األرض
 أعطتني" أقول أن یجب ال أنھ مالحظة یرجى .لك تمجد لقد! ذلك فعلت لقد مؤھل؟ دون لآلب یقول أن یمكن ماذا الدنیویة، وزارتھ
 لقد ".األرض على مجدتك لقد" یقول .ذلك من شيء ال ال، ". اكوھن ھنا فاتني آسف، وأنا مرات، عدة الكرة أسقط وأنا أبي، أفضل
 !ذلك فعلت

 
 ھذا؟ كیف .شخصیتھ عن یكشف أن یعني وھذا آمین؟. شخصیتھ عن یكشف أن یعني وھذا هللا؟ تمجید یعني ماذا بالمناسبة،

 أنا" ،8:29 یوحنا في مؤھل، دون أیضا یقول أن یمكن ألنھ مؤھل؟ دون من "لك، تمجد لقد" الشيء؟ ھذا یقول أن یمكن كیف
 ".حبھ في وااللتزام أبي وصایا على حافظت لقد" ،15:10 یوحنا وفي...  ".فضلك من التي األشیاء تلك تفعل دائما

 
  حیاة كانت المسیح حیاة ألن التحدید وجھ على هللا، شخصیة للمجد، الكامل الوحي كان المسیح حیاة أختي، أخي، ترى

 نسخة أو النص، ھو هللا انون ذلك؟ تتذكر ھل }305.3 كولوسیانز. {شخصیتھ من نسخة ھو الذي. هللا قانون إلى المثالیة الطاعة
 وصایا على حافظت لقد" .كاملة طاعة حیاة المسیح حیاة وكانت .العالقات حیث من الحب یعرف هللا قانون .شخصیتھ من مكتوبة،
 وحي حیاتھ كانت اآلب، یسر التي األشیاء تلك دائما كان ألنھ للقانون، الكاملة ةالطاع حیاة كانت حیاتھ ألن التحدید وجھ على ".أبي
  .هللا مجد هللا، شخصیة من كامل
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  إلى المھد من المسیح قدمھا خطوة كل" :1896 ینایر 2 التایمز، الفتات في الحقیقة تلك یضع اإللھام أن كیف الحظ
 عن نتحدث نحن لذلك، .مات ھو الجمجمة؟ في حدث ماذا .ولداً  كان لقد المھد؟ في حدث ماذا نتحدث؟ ماذا عن. وقفة  "الجمجمة
 سوى ھناك یكن لم - " واحدة باعتبارھا شخصیتھ أنشأت الجمجمة إلى المھد من المسیح قدمھا خطوة كل" .حیاتھ طوال ماذا؟
 نحصل هللا قانون أفكار من تعالى ما".حبھ في وااللتزام أبي، وصایا أبقت لقد "مؤھل أي دون یقول أن للمرء یمكن كما" - واحد
 اآلب عرفت المسیح أن القانون تنفیذ خالل من كان !العالم أمام هللا شخصیة ویمثل مبدأ، بكل الوفاء یسوع نتمسك كما علیھا
 بوضوح؟ الحقیقة نرى ھل ". للعالم

 
 هللا، الوصایا لجمیع الطاعة حیاة كانت شخصیة المسیح، لھ،" :أخرى مرة ،231 صفحة التعلیم، حول خاصة شھادات

 كنت إذا" یقول أن یمكن لماذا بالضبط ھو ھذا ". البشریة في القانون حیاة كانت حیاتھ .األرض على الرجال لجمیع نموذجا وكان
 ذلك الحظنا ؟المھمة أن تذكر .للرجل هللا مجد عن للكشف بمھمتھ الوفاء وھكذا، ".اآلب رأیت لقد"...  ماذا؟ "قد، كنت لي، رأیت قد
: 4 كورنثوس 2". { المسیح یسوع مواجھة في هللا مجد معرفة ضوء إلعطاء"...  ماذا؟ لفعل اآلب أرسلھ.6: 4 كورنثوس 2 في
6{ 

 
 األعزاء، أصدقائي اآلن ".اآلب عن الكشف ھو العالم إلى المسیح رسالة ھدف كان" :1895 ،4 أبریل التایمز عالمات

 ھو السیاق وھذا .األرض كوكب إلى المسیح أرسل الذي السیاق فھمنا إذا إال یكون أن یجب كما تقدیر موضع یكون أن یمكن ال التي
 وھذه .هللا بشخصیة یتعلق فیما  سابقا، ذكرنا كما كذب، قد الشیطان ترى .والشیطان المسیح بین - والشیطان هللا بین الكبیر الجدل
  وأصبحوا هللا عن غربة أصبحوا األكاذیب، تلك في اشترى البشري الجنس ماك .البشري الجنس تمرد أطلقت التي األكاذیب ھي

 یكشف أن اآلن الضروري من .نفسھ مع متناغم اتحاد في المفترق السباق نكسب أن اآلن الضروري من أصبح لذلك، .متمردین
 الكذب ألن انكرانھ، ھو البشري جنسال إلى للكشف أھمیة األكثر ھي التي الحقیقة .للغایة الضروري من - شخصیتھ عن الحقیقة
  إلى بحاجة نحن الخادعة، القوة تلك لكسر لذلك .أناني هللا أن ھو البشري، الجنس عقل في األول المقام في غرس قد الشیطان الذي
 أننا طالما ترى، }8:32 یوحنا." {یحررك"... ماذا؟ "یجب، والحقیقة الحقیقة تعرف أن علیك" یسوع؟ قال وماذا .الحقیقة معرفة
 وفازنا .تمردنا من متحررون ونحن سلطتھ كسر یتم الحقیقة، نرى عندما ولكن .للخطیئة عبودیة في ونحن الشیطان، األكاذیب نعتقد
 .الحب ھو نعرفھ الذي هللا مع واالنسجام دوافع، المحبة الطاعة إلى أخرى مرة

 
 من مثالیا مثاال المسیح یعطي والدروس حیاتھ في" :1900 یوما 16 التایمز، عالمات .لھذا اإللھام یلھم كیف الحظ اآلن،

 باستمرار یخدم وھو األشیاء، بجمیع والتمسك العالم، خلق خالل من .لنفسھ یعیش ال هللا .هللا في أصلھا التي اآلمنة غیر الوزارة
 ھي اآلن حتى تنغمس، ما بقدر وفقط یطان،الش في أصلھا لھا األنانیة .وحواء آدم ل فعل كما للعالم، هللا تحریف الشیطان.اآلخرین
 .أنانیة من هللا الشیطان اتھم .الصفات ھذه مع هللا اتھم الشیطان " الصفات بھذه هللا اتھم الشیطان ولكن .العزیزة الشیطان صفات

 و كاذبة،" ... ماذا؟" كما، المبادئ ھذه تظھر أن یجب هللا، ابن قبل من .انتشارا یزداد مبادئھ في االعتقاد" على، القراءة "و"
 استثمرت العالم، إلى وأرسلھ للمسیح، األعلى المثل هللا إلھ .بحق ممثال األب یكون أن یجب بھ .الحب من واحد ھو هللا شخصیة

 الذات حب الذات، إنكار الذات، عن للكشف خصوصا ھو المسیح یسوع مھمة ترى، ". اإلنسانیة تحمل ولكن األلوھیة، مع
 نظرة ؛1894 ،11 سیبتمبر ھیرالد، أند ریفیو .حرا یكون قد الرجل وأن مكسورة تكون قد الخطیئة قوة أن ،هللا من التضحیة
  ". استعادتھا یتم قد هللا محبة في اإلنسان ثقة أن الشیطان، تحریف الكتساح ممكن جھد كل المسیح بذل"  :أخرى

 
 یرحم ال الذي الحب نحب نحن كما .بذلك القیام في مسیحال نجح كیف معي  تنظر أن منك أرید األعزاء، أصدقائي اآلن

 لي، رأیت قد كنت إذا" كلماتھ اعتباره في دائما تضع أن منك أرید لحیاتھ، الختامیة المشاھد في وخاصة اللیلة، المسیح یسوع
 حقا ھو المسیح یسوع في كشف نراه ما أن حقیقة، من الوعي تفقد ال فضلك من }9: 14 یوحنا". {اآلب رأى"...  ماذا؟ "لدیك،
 ولكن .حبنا اآلب إقناع یحاول وھو یحبنا، الذي ھو المسیح بأن االعتقاد إلى تمیل أحیانا ونحن ترى، }آمین{ آمین؟ .اآلب من وحي

 أن الجمیل الوحي أن فھم، یرجى لذا .اآلخر رأیت قد كنت واحدة، ترى .واآلب المسیح بین فرق أي ھناك لیس األعزاء، أصدقائي
  .اآلب من الوحي الواقع في ھو المسیح یسوع في كونن

 
 قادرا یكن لم أنھ وبما .اآلب من الكمال الوحي ھو المسیح أن جیدا یعرف الشیطان المشكلة وھنا...  المشكلة ھي ھنا ولكن،

 یحاول انھ .المسیح شخصیة فھم لتسيء علینا الحصول إلى اآلن انتباھھ لفت فقد اآلب، بحق یمثل من المسیح على الحفاظ على
 بشكل نجح أنھ ھو ذلك حیال المخیف الشيء أخواتي، إخواني، یا .هللا صفة یمثل أن بإمكانھ یعد لم لذلك المسیح، شخصیة تحریف
 فھم لقد" :355 صفحة ،1 المجلد المحددة، الرسائل .وأغلقھا العبارة ھذه إلى استمع .هللا شعب بین حتى بذلك، القیام في ملحوظ
 سمات الناس یلبس أن قبل كریمة و طیب الرب لنا قدم وقد .هللا شخصیة تمثیل بسوء قام قد الشیطان ألن هللا، عبش أعمق

 یتعلق فیما الحقیقة لقول المسیح جاء عندما ثم خصائصھ، هللا إلى ینسب قبل من مرة ألول بدأت الشیطان ترى،. وقفة ". الشیطان
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 في الناس یلبس أن قبل كریمة و طیب الرب لنا قدم لقد" في القراءة .خصائصھ المسیح إلى ینسب مشغول اآلن ھو .هللا بشخصیة
 الذي السحابة تبدید الصعب من أنھ كاذب ضوء في هللا نظر طالما قد الحقیقة إلى یسعون الذین والنساء والرجال الشیطان، سمات
 عقد لوضع لھم بالنسبة تقریبا المستحیل من بدووی الشك، من جو في یعیشون الكثیرون وكان .نظرھم وجھة من مجده یحجب
 ... " المسیح إنجیل في أمامھم وضع الذي األمل على

 
 تشویھ من الشیطان تمكن وقد .مخلصنا مع المتغیرة الحیاة عالقة في حقا الدخول من یبقینا ما ھو ھنا األعزاء، أصدقائي

 تحت بالكامل ومترددینلیأتي متحفظین زلنا ما .عنھ نفرت زلنا ما بذلك، امالقی في فیھا نجح التي الدرجة وإلى .مخلصنا لمحبة فھمنا
   أقول؟ ما تسمع ھل تقرأني؟ ھل .الحب من الخیر سادة حمیدة،

 
 محبة بوضوح یفھمون أنھم المسیح، یسوع سلطة إلى بالكامل تقدیمھ من شخص أي یتمكن أن قبل إذن، الضروري ومن

  .حتمي أمر وھذا .المسیح یسوع
 

 من خالل، من البشري الجنس الشیطان أخذ خطوات ثالث ھناك كانت .جدا مھم مفھوم على أطلعكم أن لي اسمحوا ترى،
 ولكن .الثالث الخطوات فقط أقول أن لي واسمحوا .الوقت لدینا لیس ولكن ھذا، تطویر أن أحب وأنا التمرد؛ من حالة في جعلھم أجل
 عدن جنة التعریف، ال داخل، إلى المرأة، التعریف، ال أیضا، ثعبان، التعریف، ال بین ادثةالمح في كثب عن ننظر أن ترید كنت إذا

 .لھم سترى .الثالث الخطوات ھذه سترى - والشر الخیر من المعرفة شجرة في - 
 

 .هللا حب في الثقة عدم على حصلنا  رقم الخطوة
 

 .هللا كلمة كفار إلى وصلنا لقد  رقم الخطوة
 

 }25.2 إد. {هللا سلطة رفض على حصلنا لقد: ثةالثال الخطوة
 
 ترفض...  ماذا؟ ، رقم .الكافرة هللا كلمة  رقم .هللا حب الثقة عدم  رقم الثالث؟ الخطوات ھي ما ذلك؟ على قبضت ھل

 سقوط حقیقت في نجحت قد تكون أن یمكن كان التي الترتیب وبھذا الثالث الخطوات تلك سوى لیست أنھا العلم، یرجى .هللا سلطة
 ".المحرمة الفاكھة ھذه أكل" الخفافیش، قبالة الحق لھا بقولھ نجح قد یكون أن یمكن یكن لم ذلك؟ على قبضت ھل .البشري الجنس
 ".تموت لن أنت" الثانیة الخطوة التخاذ لالعتقاد علیھا الحصول في نجح قد یكون أن یمكن یكن لم .الثالثة الخطوة ھذه كانت ال،
 أن وبمجرد...  لك؟ أقول ما سمعت ھل .هللا محبة في الثقة أساس یمزق أن علیھ كان أوال؟ فعل ماذا ".تموت لن ،لك هللا كذب"

 كل بعد .الحقیقة لي یقول ال قد هللا أن المحتمل من نعم،" هللا كلمة الكفار التالیة، الخطوة ثم هللا، حب الثقة لعدم للشك، علیھا حصلت
 الخطوة التخاذ علیھا حصلت انھ واحدة مرة ذلك، وبعد...  تسمعني؟ ھل تقرأني؟ ھل ". لي یكذب انھ اربم یحبني، ال كان إذا شيء
  .هللا سلطة رفض الثالثة؟ الخطوة التخاذ علیھا للحصول مشكلة أي ھو ھل الثانیة،

 
 انھا هللا؟ مع الوئام إلى والعودة التمرد من البشري الجنس بھا سیخرج التي الوحیدة الطریقة ھي ما !كثب عن اتبع اآلن،

   .العكس ولكن الثالث، الخطوات تلك اتخاذ طریق عن
 
  }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .هللا حب ثقة...  ماذا؟ إلى نأتي أن یجب: 1 رقم
 
 .هللا كلمة صدق...  ماذا؟ إلى نأتي أن یجب: 2 رقم
 

 .هللا سلطة تقبل...  ماذا؟ نفعل ذلك، بعد سنقوم: 3 ورقم... 
 
 نعتقد لن ونحن .كلمتھ نؤمن حتى هللا سلطة لقبول یأتي أن یمكننا ال أصدقائي، یا ترى، ولكن لك؟ بالنسبة منطقي ھذا ھل

 ھو هللا، سلطة إلى استعداد تقدیم إلى بنا نعود أن إذن، الضروري من لذلك واضح؟ ھذا ھل .حبھ الثقة...  ماذا؟ نحن حتى كلمتھ، حقا
  بنا سیفوز كان إذا المسیح یسوع یفعلھ أن یجب ما ھذا .لنا بالنسبة الذات نكران هللا حب بالنفس، حیةالتض الذات، إنكار من الوحي
  .هللا دوافع الحب طاعة في
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 الوحیدة الطاعة حقا ھو ھذا .المحبة طاعة الطاعة؟ من نوع أي آمین؟ .هللا یرضیھا التي الوحیدة الطاعة ھي ھذه بالمناسبة،
 على الطاعة حقا لیست أخرى طاعة أي }13:10 رومانز". {بالقانون الوفاء ھو الحب": المقدس ابالكت یقول كما .ھناك

 الطاعة ھذه في إحضارھا یمكن كیف إذن، .الحب من بدافع یكن لم إذا خدعة مجرد خدعة، مجرد انھا .نفاق مجرد انھا اإلطالق،
 .األرض كوكب على حیاتھ من األخیرة الساعات في خاصة ،االبن في كشف كما حبھ رؤیة خالل ومن اآلب؟ عن للدفاع المحبة
 أعرف ال أن على مصمم أنا" :2: 2 كورنثوس 1 في بولس قال لماذا السیاق، ھذا في أفضل بشكل تفھمون ھل األعزاء، أصدقائي
 الخطیئة، طغیان سرلك السلطة كان الذي الوحید الشيء أن یعرف بول ترى، ".وصلبھ المسیح"...  ماذا؟" إنقاذ، بینكم، شیئا

 على القدرة لدیھ الذي الوحید الشيء ھو ھذا .ومصلوبھ المسیح في هللا محبة من الوحي كان اإلنسان قلب على  والشیطان والنفس،
 .بذلك القیام

 
 .األرض على مجدتك لقد" یقول الحظنا، كما ،4 اآلیة في .17 یوحنا الرب، صالة إلى نعود دعونا السیاق، ھذا في اآلن،

 الذي المجد مع نفسك، مع تمجدني آب یا واآلن" اآلتیة اآلیة في یقول ما الحظ ثم ."بھ القیام أعطاني الذي العمل من انتھیت لقد
 المجد مع نفسھ مع یمجده أن اآلب من یرید إنھ .بھ القیام من تمكینھ اآلب من یطلب ما في فكر .ملحوظ طلب ."العالم قبل معكم كان
  رجال یصبح أن قبل ذلك وكان .النھائي مجد النھائي، مجد العالم؟ قبل اآلب مع فعلھ المجد ما اآلن، .العالم قبل اآلب مع كان الذي

 الكشف إلى حدود، بال المجیدة األخیرة اللمسات إلضافة لتمكینھ اآلب، هللا أخرى، وبعبارة یسأل، وھو .اإلنسانیة في المجد وحجاب
 .األرض كوكب على البشریة إقامتھ خالل من لجعل حان قد أنھ شخصیتھ عن

 
 لمجد الكامل الوحي كان .لحم بیت مدیر في فاتنة باعتباره حتى هللا، مجد تماما وكشفت المسیح أن فھم البدایة، من ترى

 الفكر .رضیع طفل على نظرة بإلقاء یكتفوا لم كذلك؟ ألیس المجد، ھذا رأى الروحي، التمییز مع الحكیمین، الرجال بالمناسبة، .اآلب
 ماتیو. {یعبدونھ... وماذا؟ ركبتیھم، على وانزلوا الطفل؛ ھذا من اشععت التي الشیكینة، ھالة، رؤیة من مكنھم لدیھم، الروحي

 آمین؟ .لھ والعبادة ركبتیھم على الحصول یزال ال الحكیم الرجال بالمناسبة، }2:11
 

 المجد من المسیح نمت الكمال، وفي.دینامیكیة ھو الكمال .دینامیكیا كان ساكنا، یكن لم هللا لمجد الكامل الوحي ھذا ولكن
 أكثر أصبح المجید الوحي وأن }2:52 لوك. {واإلنسان هللا مع صالح وفي مكانة، وفي الحكمة، في نما انھ الكتاب یقول .المجد إلى
 انھ .حیاتھ من اإلغالق ساعات قبل یصلي ھنا، ھو النھایة حتى االمتالء في تنمو ولكن مرحلة، كل في مثالیة آمین؟. مجیدة وأكثر
 .هللا شخصیة من اللوحة، كانت كلھا حیاتھ أن الصورة تلك على حدود بال المجیدة األخیرة اللمسات إضافة لمساعدتھ هللا من یطلب
 .أصدقائي نعم أوه، صالتھ؟ اآلب یمنح ھل .بھ القیام اآلب من یطلب ما ھذا

 
 على األخیرة اللمسات حدود بال المجیدة عن الكشف إلى ذاھب كان إذا أنھ تماما، یدرك یحالمس أن أعلم فضلك من ولكن

 التضحیة وأن...  أقول؟ ما تسمع ھل .لنا بالنسبة حبھ بسبب نھائیة ال تضحیة تقدیم على وقادرة مستعدة تكون أن یجب الوحي،
 أنحاء جمیع في ندوتنا في الحقا ذلك وسنالحظ لالھتمام، جدا مثیرة انھا أصدقائي، ترى .لھا حصر ال معاناة ستتطلب الالنھائیة
 زادت وكلما .والمجد المعاناة...  ما؟ بین ثابت ارتباط ھناك قلت؟ ما سمعت ھل.والمجد المعاناة بین ثابت ربط ھناك المقدس الكتاب
 المباشر الربط ... المجد زاد كلما لنفس،با التضحیة حساب على المعاناة زادت وكلما }278.5 سي سي. {المجد زاد كلما المعاناة
 استعداد على یكون أن یجب اآلب، من لھ حصر ال مجد الكشف على قادرا سیكون المسیح أن في السبب ھو ھذا .وقت كل في

 ث؟حد أي إلى یتطلع انھ وقال ترون، كما ألن، .بھ القیام من لتمكینھ لآلب یصلي ما ھو وھذا .حدود بال...  كم؟  للمعاناة،
 

 .الجمجمة وأخیرا الرھیبة المحاكمة ثم جثسمان،
 
 من للذھاب اإللھیة السلطة خارق، لھا سیكون إنسانیتھ أن یعلم وھو .حیاتھ من الختامیة الساعات ھذه وجھ في ینظر وھو

 حدود بال مجیدة یةشخص عن تكشف قد أنھ لھا، حصر ال معاناة من تعاني التي والخبرة الالنھائیة التضحیة تلك وجعل معھا؛ خالل
 وھذا "الكلمات، ھذه یسوع تكلم عندما" :1: 18 یوحنا ؟نقرأ ماذا التالي، الفصل في الصالة، یغلق أن بعد مباشرة .هللا محبة من
  ھو دخلھا التي حدیقة، ھناك كانت حیث كیدرون، بروك على تالمیذه مع خرج" فعل؟ ماذا ،17 یوحنا في الصالة إلى إشارة في

 أخوات إخوتي، یا یا و .جثسمان حدیقة كانت التي جثسمان، حدیقة ذلك كان األعزاء؟ أصدقائي یا التي، الحدیقة ھي ما ". تالمیذه
 بال مجیدة االطالق، على الحدیقة، تلك في الدم قطرات التعرق الصالة، في یتجسد كما المسیح في نراھا التي المجد من الوحي
 .معي األمر في تنظر أن أریدك .حدود

 
 لم ما مني بعیدا یمر أن یمكن ال الكأس ھذا كان إذا أبي، یا" ،26:42 ماتوس مرات؟ ثالث بھا ینطق التي الصالة ھي ما
 هللا، غضب كوب انھا .الرؤیا في ذلك عن تقرأ حسنا، عنھ؟ یتحدث الذي الكأس ھذا ھو ما ."بك الخاص ذلك یتم وسوف أشربھ،
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 .العمل في عدالھ ھو هللا غضب هللا؟ غضب ھو وما }14:10 رؤیا. {األیام ھذه من حدوا خلیط دون من سكب تكون سوف والتي
 اآلن .اختیارنا سیحترم بأنھ هللا وعد إنھ }7: 6 غالطیة. {أیضا یجني أن اإلنسان، أن على التأكید ھي اهللا عدالة إن هللا؟ عدالة ھو ما
 إلى نضطر ال حتى المسیح، إلى والفرار الغفران نطلب أن یأمل ألنھ آمین؟ .ااختیارن عواقب إلى الفور على تحولنا ال رحیم، قد، هللا
  ؟"آمین" أسمع ھل .لنا یأخذھم أن للمسیح سیسمح ولكن اختیارنا، عواقب اتخاذ

 
 هللا كان إذا ترى، .ذلك تتطلب هللا عدالة إن...  ذلك تتطلب هللا عدالة إن .خطایانا یعاقب أن یجب األعزاء، أصدقائي اآلن

 كلھ الكون أمام یقف أن یفترض الذي ومن...  كذلك؟ ألیس خیارنا، احترام في فشل لقد جدا؛ حقیقي بمعنى ثم خطایانا، على یطل فقط
 ولكن ."العواقب تأخذ حتى لھ یسمح لن وهللا الخطیئة الرجل اختار .حرة إرادة لدینا لیس. الروبوتات نحن ذلك؟ لك قلت" ویقول

 علیھ شرب المسیح یسوع ألن ا؟ لماذا .الغضب من كوب لشرب لدینا یكن لم .العواقب التخاذ لدیك یكن لم أننا مالعل یرجى أصدقائي،
 الغضب من كوب إلى ینظر وھو .جثسماني في أكثر مؤلم ھو ما ھو ھذا ولكن }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الصلیب على لنا بالنسبة
 التي المتمردة اإلرادة أن ھو أسألك، أنا ولكن ".األب ذلك، أفعل أن أستطیع يأنن من متأكدا لست" .یده في ویرتجف وجھھ، في

 عن االنفصال یتطلب ألنھ ذلك؟ خالل من للذھاب القرار؟ ھذا اتخاذ أجل من یكافح ھو لماذا .األعزاء أصدقائي یا ال، معھا؟ یكافح
 احتمال أن الخطیئة، قبل من ذلك صد ھو لھ المقدسة عةوالطبی }5:21 كورینثیانز 2. {الخطیئة یكون أن منھ یتطلب وسوف اآلب؛

 واألبدیة النھائیة ھي ھذه .بذلك القیام یمكن انھ یعتقد ال وانھ لھ، ساحقة مجرد ھو اآلب، عن منفصلة وكونھا خاطئة اعتبارھا
 أن یمكن الكأس ھذا كان ذاإ األب،" ویصرخ، احتمال، في یرتجف كلھ كائنھ .أسوندر مزق وشك على خطایانا أن الحب من السندات
 }26:42 متى{."سأشربھ .شربھ وأنا ھناك، یكن لم إذا ولكن...  طریقة أي ھناك كان إذا عني، بعیدا یمر

 
  ... القبیل ھذا من رب حب على حصلت لقد .أصدقائي القبیل، ھذا من الرب حب على حصلت لقد
 
 .العصور رغبة المسیح، حیاة من المستوحى الكتاب ذلك في أثمن الممرات من واحدة اللیلة لك أقرأ أن أرید تعلمون، كما

 إنھ. ذلك قرأت مرة كل وفي عدیدة، مرات الكتاب ھذا خالل من كنت لقد .الكتاب ھذا أحب أنا...  كلھ قلبي مع الكتاب ھذا أحب أنا
 أوصي أنا .أخرى مرة ذلك قرأت وأنا ،أخرى مرة األمام إلى الحق مدفوعة دائما أنا النھایة، على أحصل مرة كل في .جدید كتاب
 أطول اقتبس انھا .افعلھا دعني .جثسمان على الفصل ھو من، مقتطفات أقرأ أن أرید الذي ھو ھذا .األخیرة الفصول تلك وخاصة بھ،
 صفحة في یبدأ .ھذا قراءة من جثسمان حدیقة في یسوع ذھب ما أرسمھا أن یمكنني أفضل طریقة ھناك لیس ولكن عادة، قرأت مما

 حتى 686 األعمار، رغبة .ھناك بك الخاص المرجع إلى ذلك إضافة في ترغب كنت إذا ،690 صفحة من مقتطفات وھناك ،686
690. 

 
 التضحیة الذات، إنكار النكران، ھا المجد، وھنا عینیك، فتح الروح اسمحوا .قلبك إلى التحدث للروح والسماح االستماع،

  عن فصلھ یجري كان بالخطیئة أنھ رأى لقد" أقتبس .األب... من؟ رأیت قد كنت لھ رأیت قد كنت إذا تذكر، .المسیح لمحبة بالنفس
 اإللھیة سلطتھ یمارس أال یجب العذاب ھذا .ذلك قبل ارتجف روحھ أن جدا، عمیقة سوداء، حتى جدا، واسعة الخلیج كانت .أبیھ

 أن یجب كرجل .اإلنسان خطیئة عواقب من یعاني أن یجب كرجل" في القراءة .یكون أن یمكن معرفة، یرجى ولكن ."للھروب
 یمكن .قبل من مضى وقت أي من یقف كان التي تلك من مختلف موقف في اآلن یقف المسیح .التجاوز ضد هللا غضب یتحمل
".  الجنود رب یقول زمیلي، ھو الذي الرجل وضد راعي، ضد سیف، یا استیقظ' النبي كلمات في وجھ أفضل على معاناتھ وصف
 بمثابة كان اآلن حتى .العدالة تعني ما ورأى .اإللھیة العدالة من یعاني المسیح كان الخاطئ، للرجل وكفؤا بدیال كما .7: 13 زكریا
 .لنفسھ شفیع یكون أن إلى یتوق اآلن .لآلخرین شفیع

 
  تفككت، اآلب مع وحدة المسیح شعر كما
 
 الثمن في یفكر ھوه ... الظالم قوى مع القادم الصراع لتحمل قادرا یكون لن ھان وقال البشریة طبیعتھ في أنھ یخشى كان

 من ... هللا من أبعد یخرج أن من نفسھ لمنع كان لو كما الباردة، األرض على یجلس انھ عذابھ في .البشریة للروح دفعھ الواجب
 یضیف اآلن حتى ولكن ".مني تمریر الكأس لھذا والسماح ممكنا، ذلك كان إذا أبي، یا" مریرة، صرخة یأتي شاحب شفاھھ

 حین في الخاص، ذنبھ عواقب الدب البشري للجنس للسماح إغراء الرھیب كان ".ذبول أنت كما ولكن سأفعل، كما لیس ولكن"
 يف یرتجف البشریة مصیر إن .العالم مصیر یقرر كان الذي اللحظة تلك المروعة، اللحظة حان لقد ... هللا أمام براءتھ وقف

 من الدموي العرق یمسح قد .بعد األوان یفت ولم .مذنب رجل على الموزعة الكأس شرب اآلن حتى المسیح یرفض قد .التوازن
 هللا ابن یشرب ھل .أبي إلى أعود وسوف خطایاه، عقوبة على یحصل المعتدي دع یقول، قد .إثمھ في لیھلك اإلنسان وترك جبینھ،
 شاحب شفاه من ترتجف تسقط كلمات المذنب؟ إلنقاذ اللعنة عواقب من األبریاء یعاني ھل والعذاب؟  اإلذالل من المر الكأس
 ثمن أي إلى الرجل سیوفر انھ وقال ... ' فعلك یتم سوف أشربھ، أنني إال مني، تفلت ال قد الكأس ھذا كان إذا أبي، یا" .یسوع
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 ھو شيء كل حیث السماء، محاكم ترك لقد .األبدیة الحیاة سبك قد المالیین ھالك خالل من أنھ الدم، معمودیة یقبل فھو .لنفسھ
 .مھمتھ من تتحول لن انھ وقال .التجاوز طریق عن سقط الذي الواحد والعالم المفقودة،  األغنام إلنقاذ والمجد، والسعادة النقاء
 یمر ال قد الكأس ھذا كان إذا" یمتقد فقط یتنفس اآلن صالتھ .الخطیئة إلى یراد سوف الذي للسباق مؤیدة تصبح سوف انھ وقال
 .'"مشیئتك لتكن أشربھ، أنني إال عني، بعیدا

 
  .أختي أخي، القبیل، ھذا من الرب حب على حصلت قد كنت

 
 البیت إلى یعود أن یمكن كان .علیھ یطلق أن یمكن كان المسیح ھناك؟ الشاشة على ھي التي الذات انكار ترى ھل ولكن

 ما التخاذ اختیار من نتمكن حتى نستحقھ، ما یأخذ أن اختار لكنھ !فعلنا نحن .یعاني أن یستحق یكن لم .طفق صحارى لنا وترك لآلب،
 .القبیل ھذا من الرب الحب على حصلت قد كنت }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .القبیل ھذا من الرب حب على حصلت لقد .یستحق

 
 هللا أن لحظة تفكر ال }9: 14 یوحنا". {اآلب رأى رأٮني، الذي" ،یقول سماعھ یرجى تنسى، لئال األعزاء، وأصدقائي

 ،693 العصور من الرغبة استمع،. أیضا عذاب في كان .جثسماني في التجربة تلك خالل من ذھب كما ابنھ، مع یعاني یكن لم اآلب
 القوات من بجحافل محاطا ھمرب رأوا .المخلص عذاب أخلت المالئكة .ابنھ مع هللا عانى" :قلیال أبعد جثسمان، الفصل، نفس من

 دھشة إلى البشر ینظر قد .القیثارة تلمس لم .السماء في صمت ھناك كان .الغامضة الرھبة الرعد، مع وزنھا طبیعتھ الشیطانیة،
 یفھمون فھم الحبیب، ابنھ من والمجد والحب الضوء من عوارضھ فصل األب شاھدوا الصامت الحزن في كما المالئكي المضیف
 ". خطیئة خطیھ في العدوان أن كیف أفضل نحو على

 
 مرة التفكیر یرجى ابنھ، من والضوء الحب من عوارضھ هللا یفصل أن سھال كان ذلك أن تعتقد كنت إذا األعزاء، أصدقائي

 .ابنھ یستحق كما یعاملنا أن یمكن بحیث نستحق، كما ابنھ یعامل أن علیھ كان لنا، خالصا سیقدم كان وإذا .أخرى
 

  .األعزاء أصدقائي یا یحبك، والدك أن العلم یرجى
 
 انھ عن وكشف المسیح، انكار من آخر المجید الوحي ھناك .یحبك هللا بقدر تماما یحبك اآلب هللا ولكن مخلصك، فقط لیس

 بسبب ة،ومؤلم متزایدة لضغوط یتعرض انھ كما واللمعان، متزایدة جمال في كشفت انھا .حیاتھ من الختامیة الساعات الى یأتي
 النھائي بھذا نطقھ من قصیر وقت بعد سیحدث ما شاھد .الظالم مملكة وسلطات أصول كل مع الشریرة الرجال من المشتركة القوى

 یھوذا، ثم" :3: 18 یوحنا في القصة التقاط دعونا ".بك الخاص یتم سوف أشربھ، أنني إال مني، تفلت ال قد الكأس ھذا كان إذا"
 یعلم لذلك .واألسلحة والمشاعل الفوانیس مع ھناك جاء والفریسیین، الكھنة رؤساء من وضباط القوات نم مفرزة تلقى أن بعد

 .ھو أنا یسوع لھم قال ".الناصري یسوع" فأجابوه...  "تسعى؟ أنت من" لھم، وقال األمام إلى ذھب بھ، یأتي ما كل یسوع
 ."األرض على وسقطوا عادوا ،"ھو أنا" ،لھم قال عندما اآلن .معھم أیضا وقفت  خانقھ، الذي یھوذا،

 
 أنا ".ھو" كلمة إضافة یتم أن شيء، كل وقبل أوال مالحظة یرجى ھنا؟ یحصل ماذا ھنا؟ یحصل ماذا. لالھتمام جدا مثیرة

  سوعی" قالوا، عندما فعال یسوع قال ماذا .المضافة انھا تقول قلیال العلم ھذا .بك الخاص المقدس الكتاب في مائل ھذا" ؛ھو
 إلى وسحبوا فعلوا؟ ماذا ذلك، قال عندما األعزاء، وأصدقائي .هللا اسم ھو ؟ھذا"أنا" ھو ما ."انا"... ماذا؟ وقال ؟"الناصري
 تومض حدث؟ ماذا .اإلنسانیة خالل من تومض الالھوت "أنا،" قال عندما أنھ یخبرنا اإللھام .األرض على وسقطوا الوراء
 الالھوت" :1892 ،12 جوالي ھیرالد، أند ریفیو أسفل، واحدة ثانیة ،24 التالیة، الصفحة في ننظر .اإلنسانیة خالل من الالھوت
 إلى جاء قد المالئكة من جحافل عشر اثني الكلمة، یتحدث كان لو .أمامھ عاجزین الجنود وكان اإلنسانیة، خالل من تومض
 وبأي الرجل، إلنقاذ جاء لقد ال، ولكن .كلمتھ في دمرت قد القاسیة الشركة تلك من واحد كل وكان خصومھ، من وسلمھ دفاعھ،
 ". مشترك مجرم أي اتخذوا قد كانوا ألنھم بعیدا وسحبھ یأخذوه أن لھم سمح .غرضھ یؤدي أن شأنھ من ثمن

 
 لیقو عندما اإللھیة قوتھ یضيء أنھ نفسھ أجل من ھو ھل ولكن  .اإلنسانیة خالل من األلوھیة ومضات األعزاء، أصدقائي

 ذكائھم على للحصول محاولة في یملكون، كانوا حین في فعل؟ قد كان ماذا نفسھ، أجل من كان لو .ال أجلھ؟ من ھو ھل ؟"أنا"
 .الحقیقي المناسب الوقت ھو ھذا .نترك دعونا التالمیذ، االستماع" قال، قد كان فعل؟ قد كان ماذا أخرى، مرة وبصرھم الظھر
 علیھ القفز من یتمكنوا حتى عنھم، الذكاء على للحصول لھم بالنسبة االنتظار بصبر ھناك یقف انھ یفعل؟ ماذا ولكن ."لنرحل
 القتلى؟ الرجال مثل إلسقاط الرجال ھؤالء وتسبب فالش، الالھوت السماح ھو لماذا األعزاء؟ أصدقائي یا ذلك، یفعل لماذا .وربطھ
 منا واحد كل یفعل وانھ للغوغاء، بالنسبة ذلك یفعل انھ وقال لتالمیذه، كذل یفعل انھ ذلك؟ یفعل لماذا .لنفسھ لیس أنھ الواضح ومن
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 لم }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .الصلیب باختیار ذاھب انھ بوضوح؟ لنا یقولھ الذي ما لنا؟ یقول أن یحاول ھو وما .القصة یقرأ الذي
 .وربطھ علیھ للقفز لھم بالنسبة بصبر انتظر لكنھ یغادر، أن یمكن كان .الصلیب إلى یذھب أن اختار .علیھ یغلب لم. خدعة یكن

 
 الكھنة كھنة ویقطع ربھ، عن للدفاع عبثا محاولة في بیتر، السیف، خارج السیاط التالمیذ من واحد عندما بالمناسبة،

 وانھ حریر،ال خیوط كانت لو كما الروابط تلك من یكسر وانھ }22:51 لوك" {منھ، یعاني": یقول یسوع؟ یفعل ماذا المرتدین،
 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .القبیل ھذا من الرب الحب على حصلت قد كنت .أخرى مرة ربطھ لھم یتیح ثم على، ویضع األذن یلتقط
  .لنفسھ لیس ولكن سلطتھ، یمارس سوف انھ وقال لآلخرین، شيء بعمل األمر یتعلق عندما

 
 وأن المحاكمة، من البائس العذر ھذا خالل من اتبعھ .تبعھوا الرب، نفس خذ فضلك؟ من ھل نفسھ، الرب ھذا تأخذ اآلن

 من لحیتھ من یخرجون یمتلكھا شیطان الرجال عندما ھیرودس، محكمة في ھناك لھ انظر .علیھ سقطت التي تصدق ال التي اإلساءة
 إغراء یكون قد أنھ تقدتع ھل .الكتاب في اسم كل لھ داعیا إلیھ، أسيء ركلھ، الشوك، تاج في وقصف وجھھ، في البصق حفنة،
 قدرتنا یتجاوز بما إغراء كان أنھ لكم أؤكد األعزاء، أصدقائي إغراء؟ یكون قد أنھ تعتقد ھل فقط؟ أخرى مرة فالش الالھوت للسماح
 تتطلب اختبار، أقرب المسیح وضع لقد" :930. ص ،7 المجلد المقدس، الكتاب تعلیقات ،23 الصفحة أسفل االستماع، .الفھم على
 ". الظالم أمیر سلطة على وانتصار خطر من نفسھ لتسلیم سلطتھ الستخدام خطر، في تكون عندما المیل لمقاومة كلیاتھ، كل وةق

 محاطة كان، وھنا .المقدسة نقیة، طبیعة لھ كان الھجومیة الخطیئة كیفیة في تنظر عندما وخاصة یصدق، ال بشكل قویة إغراء كان
 ا؟ لماذا .اإلنسانیة خالل من فالش الالھوت السماح یمكن ال انھ وقال اآلن، ولكن .الخسیس والبشر یملكھا، شیطان قبل من تماما
 لم شيء أي إلى اللجوء یستطیع ال إنھ معنا، متعاطفا سیكون كان إذا .كرجل ھذا یمر ان یجب وانھ لنفسھ،... لمن؟ سیكون  كان ألنھ
 }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل !القبیل ھذا من لربا الحب على حصلت قد كنت .إلیھ اللجوء  من نتمكن

 
 أنھا كما یكون أن یجب كان أنھ إغراء في والنظر نفسھ المخلص ھذا اتبع فضلك، من !نفسھ المخلص ھذا اتبع اآلن،

 ماذا بالمناسبة، .غولغوثا على الحجر ثقب أن إلى القاسیة الھجمة تلك مع وأسقطھ الصلیب ھذا رفع ثم ومن الصلیب، إلى مسمره
 أسمع ھل }701.3 بیكاي. {الثعبان رئیس سحق تم الصلیب، ھذا انخفض كما }19:17 یوحنا". {الجمجمة مكان" غولغوثا؟ یعني

 .ذلك ننسى ال ذلك؛ ننسى ال ؟"آمین"
 

 یدمر الذي أنت" ویقولون رؤوسھم یرھقون بنصفھ، اجتازوا الذین وأولئك" :27:39 متى فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا ولكن
 الشیطان فمھ؟ في الكلمات تلك یضع كان من ".الصلیب من ینزل هللا، ابن كنت إذا !نفسك وحفظ أیام، ثالثة في وبناءه لمعبدا

 بینما مسكون قد كنت أو كنت إذا .اإلطالق على مشكلة ھناك یكون لن فإنھ األعزاء، أصدقائي الصلیب؟ من نزل قد یسوع ھل .نفسھ
 رؤساء وبالمثل" على قرأت .لھ بالتأكید لكنھ .بذلك القیام من نتمكن لم لماذا؟ ال لنا؟ إغراء كان لھ .ینزل أن الصلیب، على مسمر
 اآلن ینزل دعھ إسرائیل، ملك كان إذا .انقاذ یمكن ال انھ نفسھ. اآلخرین أنقذ" وقال والشیوخ، الكتبة مع والسخریة أیضا، الكھنة
 الناس لحبیبتھ كلھ قلبھ مع یرید المسیح یسوع !اإلغراء؟ ھذا قوة ترى ھل تسمع، ھل أوه، ". بھ نؤمن وسوف الصلیب من

 أنك نعتقد سوف ونحن تنزل سوف كنت إذا االستماع،" لھ، یقول لھم وجود ھو الشیطان وھنا .ملكھم ھو بأن لالعتقاد المختارین،
  .اإلغراء ھذا قوة مدى نتصور أن حتى یمكننا وال ".الملك

 
 باستمرار یسعون الیھود كان" :260 صفحة ،3 المجلد النبوءة، روح ،24 الصفحة أعلى في تتعرف، عندما خاصة

 یغیر أن شأنھ من سوف أوفیرماستیرینغ من واحدة ومضة الخارج، عرض في تظھر أن شأنھا من التي بینھم الالھوت ویتوقعون
 یبحثون كانوا الذي المسیح من نوع ھو ھذا ". شعبھ طموح ویرضي نفسھ، یرفع بتفوقھ، اعترافا منھم قوة العقول، جمیع تیار
 إال .یتوقعون كانوا المسیا كان أنھ إقناعھم على قادرا كان ربما الصلیب، من الخروج مثل خارق، شیئا فعل قد یسوع كان وإذا عنھ،
 وقال وھكذا،...  آمین؟. روحیةال المسیح لیكون ھناك یسوع وكان الجلیدیة؛ أعمالھم جدول لتلبیة المسیح، المسیح یتوقعون كانوا أنھم
 .تھدئة اإلغواء ھذا تنغمس أن یمكن ال انھ

 
 مرة لي ھذا وكشف }23:35 لوك" {نفسك؟ انقاذ اآلخرین، أنقذت أنت" وقال سخروه عندما قالھ ما تعرف ھل ولكن

  انقاذ اآلخرین، أنقذت أنت" قالوا عندما قلبھ في قال ما ذھني، على أعجب كان بروحھ .ھذا في النظر بصراحة كنت كما واحدة
 إنقاذ على قادرا أكون ولن .لكم إنقاذ من أتمكن لم ذلك، فعلت إذا ولكن .یمكن بالتأكید أنا یمكن، أنني تعرف أنت" وقال ".نفسك
  أو فیل أو لیس، أو داود إنقاذ على قادرا أكون لن .ستیف إنقاذ على قادرا أكون لن" .ھناك في اسمك وضع ویمكنك...  ."ستیف
 ". معھا خالل من للذھاب ذاھب أنا .البقاء الختیار ذاھب أنا لذلك حفظھا، على قادرا أكون لن .سو أو بیل، أو جویل، أو جیف،
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  .القبیل ھذا من الرب حب على حصلت لقد }آمین{ ؟"آمین" أسمع ھل .القبیل ھذا من الرب الحب على حصلت قد كنت
 كل یوجھ سوف"...  ماذا؟ "سوف أرفع، كنت إذا أنا،" .لك تغییر سیتم ھا وفي الحمل، ھا ،المجد ھا األعزاء، أصدقائي یا أوه،
 ما ذلك، تفعل لن لكنھا .إلیھ قلوبنا یفوز أن ومصلوب، المسیح في وكشف هللا، من الالنھائي الحب انھا ترى، }12:32 یوحنا". {لي
 ولكن المسیح، حیاة في التأمل في یوم كل مدروسة ساعة لقضاء لنا یحض إلھام لماذا أفضل، فھم ھل .ھناك كشفت الحب نكن لم

 الوحي ھو فضلك، من .أصدقائي یا الرسم، قوة أعظم الذي المكان ھو ھذا}4T 374.1{. الختامیة المشاھد...  ماذا؟ خصوصا
 للصالة؟ نقف ھل .اللیلة ھنا شخص ألي عبثا ذلك كل یفعل أن یجب كان أنھ هللا سمح ال .تحدث قد المجیدة استعادة أن المجید

 
 عقد خالل من التعاون نختار كما فینا، مجدك استعادة اآلن یمكنك أن لنا، مجدكم عن الكشف على كثیرا أشكركم هللا، اآلب

  .آمین. یسوع باسم صالتنا ھي یسوع، على أعیننا أدر .قتل الذي الحمل


