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من المجد إلى المجد
ويقال تنمية الشخصية أن يكون وأهم عمل من أي وقت مضى يعهد به إلى البشر .خالل الساعة
القادمة سوف نستكشف كل من امتيازنا ومسؤوليتنا لتصبح المسيح مثل في الطابع .االنضمام إلينا اآلن
لهذا الوقت قوية من التجديد الشخصي كما القس ستيفن واالس يأخذنا "من المجد إلى المجد".
مرحبا بكم مرة أخرى ،أصدقائي .أنا أقدر كثيرا البقاء على االستمرار .مرة أخرى خرجنا من
الوقت ،وأنا بحاجة إلى االنتهاء من هذه الدراسة الهامة جدا على جعل االحتمال ممكنا قانونيا ودائما يؤدي إلى نقل .هذا
مفهوم أساسي … أن علينا أن نفهم من أجل البقاء بعيدا عن هذا الخندق .ولكن قبل المضي قدما في هذه الدراسة ،ماذا يجب
أن نفعل؟ {صلى} يجب أن نتوقف للصالة .صلوا بالنسبة لي كما كنت نصلي من أجل نفسك ،من فضلك.

أبي في السماء ،ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن نقسم بحق كلمة الحقيقة .ومن المهم جدا أن يكون لدينا فهم متوازن
التي من شأنها أن تبقي لنا على التوالي وضيقة .نحن أوه ،لذلك عرضة لفقدان توازننا واالنزالق إلى خندق واحد أو اآلخر.
ولكن شكرا جزيال كما قوة الروح القدس نأتي إلى فهم الحقيقة ،نحن ال جلبت فقط من خنادق لدينا ،ولكن نحن أبقى على
مستقيمة وضيقة .أدعو أن روح الروح ،سوف تساعدني على إعالن الحقيقة والحقيقة فقط .وبنفس الروح التي تمكنني من
إعالن ذلك ،تمكين كل واحد لفهم ذلك .هذه هي صالتي في اسم يسوع ،آمين.
إن عملية التصويت ،أيها األصدقاء األعزاء ،تجعل من الممكن قانونا ويؤدي دائما إلى نقل .عندما كانت خطايانا
محسوبة على المسيح على الصليب ،ما الذي نقل إليه؟ لقد قلنا فقط أن هذا االحتمال يجعل من الممكن قانونا ويؤدي دائما
إلى نقل .إذا كانت خطايانا محسوبة على المسيح ،ثم يجب أن يكون قد تم نقله له .ما الذي نقل إلى يسوع على الصليب؟
موتنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} هل يموت المسيح موتنا على الصليب؟ نعم فعال .لماذا يموت موتنا؟ ألن خطايانا كانت
محسوبة عليه .وعلى أساس ما كان يحسب له ،كان موتنا ،ماذا؟ نقل إليه .هل تلقى فعال في شخصه موتنا؟ هل أصبحت
جزءا من تجربته؟ نعم فعال .هل يموت فعال؟ نعم فعال.
اآلن اتبع هذا إذا لم يكن قد مات فعال ،إذا لم يتم نقل موته إليه ،هل يمكن أن نعرف مع ضمان أن خطايانا في
الواقع له؟ ال ،لم يكن لدينا أي سبب ،اتبع هذا ،لم يكن لدينا أي سبب مشروع أن نؤمن بأن خطايانا قد نسبت إليه إذا لم يتم
نقل موته إليه .هل هذا منطقي بالنسبة لك؟ ترى ،ونحن نعلم أن خطايانا كانت قد نسبت له في الواقع ،وهللا عده فعال ليكون
خاطئة بذلك ،ألن وفاتنا كانت بعد ذلك ،ماذا؟ نقل إليه .اآلن هل هذا مهم؟ أوه ،نعم هو عليه .لماذا ا؟ بسبب النصف اآلخر
من الصفقة.
اآلن يبارك قلوبكم ،أنتينوميانز ،واالستماع عن كثب .فعندما يعزى لنا برح المسيح ،فإن ذلك يجعل من الممكن
قانونيا ،ويؤدي حتما إلى ،نقل شيء لنا .ما هذا؟ حياة المسيح .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ألن البر المسيح هو منسب لنا،
اآلن الذي يجعل من الممكن قانونا ويؤدي إلى إحياء حياة المسيح لنا .نحن نعيش حياته ألن بره هو منسب لنا .ولكن ما هو
السبب وما هو تأثير؟ وهذه نقطة حاسمة؛ ال تفوت .ال تفوت .هل أنا مبرر ألنني أعيش حياته؟ أم أعيش حياته ألنني
مبرر؟ هيا اآلن ،وهو؟ أمر طيب لك؛ هذا هو األخير .هل هذا مهم؟ هل هذا مهم؟ أوه ،كنت أفضل نعتقد أنه ،يا أصدقائي
األعزاء .ترى ،لحظة نبدأ في االعتقاد بأن لدينا ما يبررها ألننا نعيش حياته ،ما الخندق هل نحن انزلق إلى؟ خندق
القانونية.
ولكن اللحظة التي نعتقد أننا يمكن أن يكون لها ما يبررها دون أن يعيش حياته ،ما الخندق هل نحن انزلق إلى؟
خندق نعمة رخيصة ،أنتينوميانيسم .هل أنت معي في هذا؟ ترى ،يا أصدقائي األعزاء ،انها ترتبط ارتباطا وثيقا الحقيقة
األساسية األساسية أن اإليمان بدون أعمال هو ماذا؟  ...ميت{ .جوامع  }2:17إذا كنت حقا أعتقد أنني محسوبة الصالحين
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باإليمان بدم المسيح ،أن نفس اإليمان سوف يحصل على الثانية من هذا الحكم مزدوج ،الماء  ...ماء الحياة .وسوف يتم
نقلها لي ،وسوف أعيش حياته .آمين؟ سأعيش حياته .ولكن أنا ال مبرر ألنني أعيش حياته .أعيش حياته ألنني مبرر.
اآلن ،إذا كان لديك أي سؤال حول ذلك ،وتأتي أكثر من هنا .هل أدين المسيح ألنه مات وفاتي؟ أم أنه مات موتي
ألنه أدين؟ ما هو السبب وما هو تأثير؟ ليس بقدر الشجاعة على هذا واحد .اسمحوا لي أن أطلب ذلك مرة أخرى .هل أدين
المسيح ألنه مات وفاتي؟ أم أنه مات موتي ألنه أدين؟ هذا األخير مات وفاتي ألنه أدين .اآلن أصدقائي ،إذا كنت تعتقد أننا
تقسيم الشعر دون داع ،من فضلك ،أتوسل إليكم للتفكير مرة أخرى .وكما أوضحت سابقا ،فإننا نتعامل مع جوهر القضية
وجوهرها التي أطلقت اإلصالح كله كله .ترى ،الكاثوليكية الرومانية يعلم أن هللا يجعلنا المقدسة ،ثم على أساس ما يجعلنا،
يبررنا .انها تسمى ،الهوتي" ،غرس نعمة ".انها تسمى ماذا؟ "غمر نعمة" .وهو يعلم أن هللا يجعلنا مقدسة بعمل الروح
القدس فينا ،ثم على أساس ما فعله فينا ،فهو يبررنا .ترى ،هناك العديد من الذين يتهمون الكاثوليكية الرومانية من تدريس
البر من خالل األعمال ،جهودنا الخاصة للحفاظ على القانون ،ولكنهم ال يعلمون ذلك .يعلمون أنه ما يفعله الروح القدس
فينا الذي يجعلنا الصالحين ،غرس نعمة .ولكن أصدقائي األعزاء ،يرجى فهم أنه ليس ما يفعله الروح القدس فينا الذي
يبررنا .هذا ما يفعله الروح القدس فينا الذي يقديسنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} الحياة المقدسة ليست ما يبررنا .حياة
المسيح والموت نيابة عنا ،الفضل في حسابنا ،هو ما يبررنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} إن الحياة المقدسة هي نتيجة
التبرير ،وليس سبب التبرير .هل نحن جميعا معا على هذا؟
لحظة نبدأ في التفكير في الحياة المقدسة ألن سبب التبرير هو اللحظة التي ندخل فيها إلى القانون .وهذا هو السبب
في الكاثوليكية الرومانية لديها كل هذه األشياء يمكنك القيام به لجدارة .ويمكنك ،بحكم ما يحدث في حياتك ،يمكنك كسب
قبولك ،يمكنك كسب الوقت للخروج من العذاب ،وما إلى ذلك ،الخ .ولكن ما يضع الفأس إلى جذر النظام برمته هو الحقيقة
البسيطة التي من هو الصالحين باإليمان أن يعيش{ .الرومان  }1:17بماذا؟ باإليمان يجب أن يعيش .و "اإليمان هو
جوهر األشياء المأمولة ،دليل على األشياء التي لم يسبق لها مثيل"{ .هب  }1 :11هل يمكننا أن نرى أعمالنا؟ هل
يمكننا؟ نعم ،يمكننا أن نرى أعمالنا .بالطبع نستطيع .و أصدقائي األعزاء ،إذا كنت تعتقد أن كنت مبررا على أساس أي
شيء ترون ،كنت تبرر من األعمال ال اإليمان .ما هو الذي يبرر لنا؟ هو ما فعله يسوع المسيح بالنسبة لنا ،الذي يعود
الفضل في سابنا .انها ليست ما نراه في أنفسنا .هذا ما نراه فقط من قبل عين اإليمان بيسوع .هل نحن واضحون في هذا؟
ما الذي يدور فينا ،هل من المهم؟ هل من الضروري؟ نعم فعال .هل يجب أن نقدس؟ نعم فعال .دون اللياقة البدنية،
والمالءمة األخالقية ،ونحن لن يسمح أبدا في السماء .ولكن أصدقائي األعزاء ،اللياقة البدنية لدينا ليست جدارة .أنها ال
تكسب الحياة األبدية ،فإنه ببساطة يحصل لنا على استعداد لالستمتاع بها! هل أسمع "آمين"؟ {آمين} أكرر أن اللياقة
البدنية األخالقية ،واللياقة األخالقية ال عالقة له بكسب الحياة األبدية .ولكن كنت أفضل نعتقد أنه لديه كل شيء للقيام به مع
االستعداد لالستمتاع بها .من وحده قد كسب الحياة األبدية؟ يسوع المسيح ،بحياته وبوفاته.
ولكن لدي سؤال لك .هل اإلنسان الطبيعي ،الذي هو عقل الجسد العداء ضد هللا ،هل له اللياقة األخالقية للسماء؟
هل سيكون كامبا سعيدا هناك؟ دعوني أدلي ببيان أريدك … إذا كنت ال تذكر أي شيء آخر من هذه الندوة ،إذا كنت ال
تتذكر أي شيء آخر من كل هذه االجتماعات ،يرجى تذكر هذا هللا لن يأخذ أي شخص إلى السماء ،الذي لن يكون سعيدا
هناك .هل سمعت ما قلناه للتو؟ يرجى تذكر ذلك .سوف أكرر ذلك .هللا لن يأخذ أي شخص إلى السماء الذين لن يكونوا
سعداء هناك .هل يكون اإلنسان الطبيعي سعيدا في السماء؟ الرجل الطبيعي يكره هللا .وما هي السماء؟ انها تعيش في
وجود هللا{ .سفر التكوين 8 :3؛ مزمور 2 :68؛ لوقا  }1:19هل اإلنسان الطبيعي سيكون سعيدا يعيش في وجود هللا؟ انه
سيكون بائسة للغاية .ما هو الذي يعطي الفرح والسعادة لمواطني السماء؟ وهو يعرف ،على استعداد ،والقيام متعة هللا جيدة.
هل يجد اإلنسان الطبيعي أي فرح في مثل هذا؟ ال" .العقل الجسدى هو العداء ضد هللا ،فإنه ال يخضع لقانون هللا ،وال
يمكن أن يكون في الواقع "{ .الرومان }7 :8
هل تدرك أن اإللهام يخبرنا أن الرجل الطبيعي غير المحول ،السماء له مكان التعذيب؟ {غ  }542.2السماء
سوف يكون الجحيم لشخص غير متحول .سيكون الجحيم .وهذا هو بالضبط لماذا ،يا أصدقائي األعزاء ،هللا ال يستطيع أن
يأخذ أي شخص إلى السماء الذي ليس مقدسا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ألنه ،كما قلنا في وقت سابق ،والسعادة هي نتاج
ثانوي للقداسة .هل تتابع هذا؟ السعادة هي ماذا؟ المنتج الثانوي للقداسة .الكثير من الناس يقضون حياتهم كلها تبحث عن
السعادة ،وأنها لم تجد ذلك .لماذا ا؟ ألنه إذا كنت تبحث عن ذلك ،فإنك لن تجد ذلك .إذا كنت تسعى السعادة ،فإنك لن تجد
ذلك .ترى ،إذا كنت تسعى لجعل نفسك سعيدا ،وهذا هو األنانية في األساس .والشخص األناني أبدا سعيدة .هل تسمعني؟
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جعلنا هللا إليجاد سعادتنا في إعطاء أنفسنا لآلخرين .هل هذا منطقي بالنسبة لك؟ هذا ما يجلب السعادة .انها القداسة ،انها
تعيش كليا هلل ولآلخرين ،وليس لنفسك .هذا ما هي القداسة إنها تعيش هلل ولآلخرين .هذا يعيش في وئام مع القانون .هذا
يعيش في وئام مع مبدأ التضحية بالنفس ،حب الذات .وإذا كنت من أي وقت مضى سوف تكون سعيدا ،إذا سأكون سعيدا،
نحن بحاجة إلى أن نتعلم أن تكون مقدسة .وهذا هو بالضبط القداسة التي هي لدينا اللياقة البدنية األساسية للسماء .هذا هو
المالءمة األخالقية التي يجب أن يكون لدينا إذا كنا ذاهبون لتكون سعيدة المعسكر هناك .هل أنت معي؟ الحياة المقدسة
إذن ،هي العملية التي يعدها هللا لنا أن يكون المعسكر السعيد في السماء .انها الوسائل التي يعلمنا هللا أن نكون مقدسين،
حتى يتسنى لنا أن نكون سعداء في السماء .ألن كل شيء هناك مقدس.
وبالمناسبة ،عندما يكون علينا أن نتعلم أن نكون سعداء بالقداسة؟ انها هنا واآلن ،يا أصدقائي األعزاء .انها هنا
واآلن ،خالل فترة االختبار .التقديس ،ضروري للغاية ،ليس هناك طريقة نحن في أي وقت مضى الذهاب الى السماء دون
أن تكون مقدسا ،ولكن ال عالقة لها بالحياة األبدية .انها ليست جدارة .ولكن من الضروري أن نكون سعداء هناك .ترى،
هذا ما كنت عزيزي الحاجة الشعبية لفهم  ...حصلت على فهم ذلك.
يا أصدقاء ،إذا كنا من أي وقت مضى من قبل نعمة هللا تجد أنفسنا في السماء … إذا كنا من أي وقت مضى من
قبل نعمة هللا تجد أنفسنا في السماء ،سنفعل أي شيء يستحق ذلك؟ إذا كان لديك أي سؤال على ذلك ،أو أي تردد على ذلك،
عليك أن تسأل نفسك ،هل فعل المسيح أي شيء يستحق الموت؟ استمع إلى هذا البيان الرائع  ...اثنان منهم .الرغبة في
العصور ،الصفحة " :25كان يعامل المسيح كما نستحق ،أننا قد يعامل كما يستحق .وقد أدين لخطايانا التي كان فيها،
"ماذا؟" ال حصة ،اننا قد يكون مبررا من قبل بره الذي كان لدينا" ،ماذا؟ "ال يوجد سهم .عانى من الموت الذي كان
لنا ،أننا قد تلقي الحياة التي كان له" .مع شرائطه نحن تلتئم{ ".أشعياء  }5 :53ومن ثم االستماع إلى هذا واحد عالمات
تايمز 27 ،يونيو " ،1900الذي كان يعرف أي خطية كان الخطيئة بالنسبة لنا ،ألننا قد نجعل بر هللا فيه "2{ .
كورينثيانز " }5:21على إثمنا جميعا وضعت"{ .أشعياء  }6 :53انه يعيش ليكون محامي لدينا .لم يفعل شيئا يستحق
الموت ،لكنه مات .وإذا سمعنا الكلمات السعيدة ،أحسنت أيها العبد الصالح واألمين؛  ...أدخل انت في فرح الرب الخاص
بك "{ماثيو  }25:21لم نفعل شيئا يستحق الحياة " .هيا ،أنا بحاجة إلى سماع "آمين" هناك؛ سوف تعترف بذلك؟
"يسوع ،الخطيئة ،مات بعد أن فعل شيئا يستحق الموت .يتم حفظ الخاطئ دون أن تفعل أي شيء يستحق الخالص .إنه
بال جدوى .ولكن ،الملبس مع رداء ال لبس من بر المسيح ،فهو مقبول من هللا " .الحمد هلل؛ آمين؟ أن أصدقائي ،هو
اإلنجيل .هذا اإلنجيل! وإذا كنت فهم ذلك والتسكع على ذلك ،وسوف تبقى أكثر ضمانا من كل من الخنادق  ...كل من
الخنادق .من فضلك ،يا صالة أن هذا واضح.
اآلن ،ما أريد القيام به هو المضي قدما أن نلقي نظرة على كيفية أننا مقدسون .عنوان الدرس هو "التقديس
مع "،ماذا؟ "غسل المياه" "التقديس مع "،ماذا؟ "غسل المياه"{ .إيف  }5:26نظرنا أوال في الدم وبعد ذلك في هذه
الدراسة األخيرة ،سعينا إلى توحيد الدم والماء بشكل ال ينفصم ،والتبرير والتقديس ،والعنوان واللياقة البدنية ،برست البر،
برست البر ،للتأكد من أننا على الرغم من أننا نميزها نحن أبدا ،ماذا؟ تفصل بينهما .واآلن أريد أن أركز على الماء وما
يفعله  ...ما يرمز إليه .ربما كنت قد خمنت بالفعل ما يرمز ،أو اختتمت.
الرسائل المحددة ،المجلد  ،1الصفحة " :215ابن هللا الوحيد قد مات أننا قد نعيش .لقد قبل الرب هذه التضحية
باسمنا ،كما لدينا بديل وكفالة ،بشرط أننا "،ماذا؟" تلقي المسيح "،وقفة .وهذا الحكم متاح على الصعيد العالمي ،ولكنه
يطبق بصورة فردية .هل أنت معي؟ هناك بعض االرتباك بيننا كشعب في هذه القضية ذاتها ،بالمناسبة ،لذلك أنا بحاجة إلى
أن أكرر ذلك .إن توفير الحياة األبدية ،من أجل التبرير ،متاح عالميا .انها لمن سوف ،ولكن أصدقائي األعزاء ،يتم تطبيقها
بشكل فردي ،ألن علينا أن يأتي إلى الصليب والحصول عليها شخصيا يسوع المسيح مخلصنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
"لقد قبل الرب هذه التضحية باسمنا كبديلنا وكفايتنا ،بشرط أن نتلقى المسيح ونؤمن به .يجب أن يأتي الخاطئ في
اإليمان بالمسيح ويأخذ على عاتقه مزاياه ،وضع خطاياه على الحامل الخطيئة واستالم عفوه " .وبالمناسبة ،وهذا هو كل
يتضح في الحرم وخدماته ،أليس كذلك؟ القراءة على "لهذا السبب جاء المسيح إلى العالم .وهكذا فإن بر من المسيح
يعزى إلى التوبة مؤمن الخاطئ .يصبح عضوا في العائلة المالكة ،طفل الملك السماوي ،وريث هللا ،وريث مشترك مع
المسيح ".
اآلن ،على أي أساس نصبح عضوا في العائلة المالكة؟  ...طفل الملك السماوي؟ من خالل شخصيا تلقي يسوع
المسيح مخلصنا .وتلقي المسيح ،يا أصدقائي األعزاء ،هو الحصول على روحه .أن يكون في المسيح هو ما يجب أن نكون
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له ما يبرره ،أن يكون المسيح فينا ،هو ما يجب علينا أن نقدس .ولكن كما قلنا من قبل ،نفس اإليمان الذي يضعك في
المسيح سيجلب المسيح فيكم .سنحصل عليه من خالل تلقي له ماذا؟ روح .يرجى مالحظة ،كأفراد من العائلة المالكة ،ما
هو أننا نتلقى؟ غالطية " :6 :4وألنك أبناء ،وقد أرسل هللا روح ابنه إلى قلوبكم ،يبكي" ،أبا ،األب!" روح ابنه يأتي أين؟
في قلوبنا ،يصبح جزءا منا .يتم نقلها .آمين؟ {آمين} وهذا هو الروح الذي يغير حالتنا األخالقية .هل نحن جميعا معا؟
أفسس " :14-13 :1فيه أيضا أنت واثق ،بعد أن سمعت كلمة الحق ،إنجيل خالصك .الذين أيضا ،بعد أن يعتقد
كنت مختومة مع الروح القدس من الوعد ،الذي هو ضمان الميراث لدينا حتى استرداد الحيازة المشتراة ،إلى مدح مجده
" .ترى ،ما هو الروح القدس؟ إن الروح القدس هي ضمان ميراثنا .أصدقائي األعزاء ،لدينا الحق في الحياة األبدية ،ولكن
إذا كنت وأنا في أي وقت مضى الذهاب إلى الواقع ترث ذلك ،إذا كنا في الواقع لتجربة الحياة األبدية ،علينا أن نكون على
استعداد للقيام بذلك؛ يجب أن نكون مقدسين .وما هو ضمان أن نكون مقدسين ومستعدين؟  ...يمكن أن تكون مقدسة
ومستعدة .هو الروح القدس ،على وجه التحديد  ...هو الروح القدس .من خالل الروح ،التي هي هدية من اآلب السماوي،
ونحن مصنوعة المقدسة.
اآلن هذه الهدية شيء يجب أن نتلقى شخصيا ،ويجب أن نسأل شخصيا .لوك " :11:13إذا كنت بعد ذلك ،كونها
الشر ،ومعرفة كيفية إعطاء هدايا جيدة ألطفالك ،ما هو أكثر من ذلك سوف يعطي أبك السماوي الروح القدس إلى أولئك
الذين" ماذا؟ "أسأله" .يرجى فهم شيء مهم جدا هنا على طول الطريق من خالل خطة الخالص ،هللا ال يفعل أي شيء
في انتهاك إلرادتنا الحرة .هل أنت معي في هذه المرحلة؟ هذا مفهوم حيوي .وهذا هو السبب ،في كل خطوة ،يجب أن
"نسأل وسوف يكون "،ماذا؟ "معطى"{ .مات  }7 :7فهل يعطينا اآلب الروح؟ نعم ،أكثر من نحن ،واآلباء ،طويلة
إلعطاء هدايا جيدة ألطفالنا .ولكن هل يمكن لآلب أن يعطيها لنا إذا لم نطلب ذلك؟ ال لماذا؟ ألنه سيكون في انتهاك إلرادتنا
الحرة ،وانه ال يذهب الى هناك ،وقال انه ال يفعل ذلك .هذا هو السبب في أنه على الرغم من أنها متاحة بحرية ،يجب علينا
ماذا؟ نسأل عن ذلك  ...نسأل عن ذلك .االقتصاد كله من السماء يعمل على هذا المبدأ البسيط" ،اسأل ويجب أن تعطى".
ومرة أخرى ،من روحه ،والتي نحن لتلقي أكثر وأكثر اكتماال كل يوم من حياتنا ،المسيح يدول لنا أكثر وأكثر،
ماذا؟ تماما .نحن ننمو في إنفيلينغ من الروح .نحن تنمو في شاركنا من طبيعة يسوع المسيح .إشعياء  ،57:15من نسخة
الملك جيمس ،أنا أفضل ذلك هناك" :لذلك لذلك يقول المرتفع والنبيلة التي تعيش األبدية ،الذي اسمه مقدس .أنا يسكن
في المكان العالي والمقدس معه أيضا هذا من كونتريت وروح متواضعة إلحياء روح المتواضع وإحياء قلب الكونتريت
" .أليس هذا ثمين؟ أليس هذا الخبر السار؟ هللا ليس فقط يسكن في السماء ،لكنه يسكن أين؟ في قلوبنا  ...يسكن في قلوبنا.
وهو وجوده الثابت في شخص روح المسيح التي تحول لنا ،يا أصدقائي األعزاء ،من خالل تجديد ما لدينا؟ ...عقولنا.
ونحن تغيرت من قبل الروح ،والعودة إلى نصنا الرئيسي ،من ماذا؟ المجد إلى المجد .هذا هو السبب يقول بولس في
كولوسيانز  ،1:27هو "المسيح فيكم ،آمل "،ماذا؟ "المجد" .هل ترى كيف يناسب كل ذلك معا؟ المسيح فيكم ،أمل
المجد.
اآلن ،أريد أن أعود فقط إلى الوراء وتلخيص من خالل تقاسم معك هذا البيان الرائع من القلم من اإللهام .مدرب
الشباب 6 ،ديسمبر  :1894هذا يلخص ما كنا نقوله ،كنه يقول أنه تحت إلهام الروح القدس ،حتى تتمكن من وضع الثقة
الكاملة في ذلك؛ انها موثوقة .كوت "دفع المسيح ثمن عزيزي للقصور الذي ذهب إلى االستعداد ألولئك الذين يسكنون
تلك القصور" .عفوا "أولئك الذين يسكنون تلك القصور يجب أن تكون مجهزة لمجتمع السماء من قبل بر المسيح،
وبعمل الروح القدس.التحضير للسماء يجب أن يكون" عندما األصدقاء؟ "في وقت االختبار "... ،متى هذا؟ هذا هو
اآلن ،وأنا هنا ألقول لكم ،أيها األصدقاء األعزاء ،ليس هناك الكثير من اليسار  -يرجى معرفة ذلك" .التحضير للسماء
يجب أن يكون في وقت االختبار ،ويجب أن يكون هناك اآلن تقديم لعمل روح هللا على القلب ،من أجل أن الروح يمكن
جلبها إلى الشركة مع السماء ،و  "...انصت بانتباه ..." ،يمكن تعليمهم لالستمتاع واقع العالم األبدية" .ما هو هدف
التقديس كله؟  ...عمل الروح القدس فينا؟ انها لتحصل على استعداد لالستمتاع السماء .انها تعطينا أن اللياقة األخالقية .انها
لمساعدتنا في العثور على سعادتنا في القداسة .القراءة في "بر المسيح ،الذي سيعزى إلى الروح المؤمنة ،سيكون
العنوان الذي سيتم فيه ضمان دخوله إلى السماء .من خالل تأثير روح هللا ،يتم تحويل المؤمن في الطابع "... .ترى
اآلن نحن نتحدث عن اللياقة البدنية" .ذوقه هو المكرر ،حكمه هو مقدس ،ويصبح كامال في المسيح .الحب الذي تجلى
تجاهه في موت المسيح ،يوقظ ردا من الحب الشكر ،وفي الرد على الصالة الصادقة ،يتم جلب المؤمن من نعمة لنعمة،
من المجد إلى المجد ،حتى من خالل المسيح ،يتم تغييره إلى نفس الصورة"۔ هل ترى كيف يجلب ذلك معا ،ما كنا
ندرس؟ أوه ،أقدر هذا البيان .كان لي أن حصة ذلك معك.
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اآلن ،هذه اللياقة البدنية للسماء ،ما هو؟ أساسا ،ما هو؟ في كلمة واحدة هو القداسة ،أصدقائي .وهو ما؟ إنه
القداسة .العبرانيين " :12:14السعي للسالم مع جميع الرجال ،والقداسة ،بدونها لن يرى أحد الرب " .هو القداسة
اختيارية إذا كنا سنكون قادرة على الدخول في بوابات لؤلؤي ونرى هللا؟ هل هو اختياري؟ ال ،يا أصدقائي ،فمن
الضروري للغاية .هذا هو بالضبط السبب أنت وأنا بحاجة فقط كما سيئة الماء ونحن بحاجة إلى الدم .هل أنت معي؟ الدم
يعطينا عنوانا ،الماء يعطينا ماذا؟ اللياقة البدنية .إن الدم يثبت لنا الصالحين ،الماء يجعلنا مقدسا .اآلن هذه القداسة التي يجب
أن يكون لدينا ،حيث يجب أن يكون لدينا؟ أين يجب أن نكون مقدسين؟ حسنا ،أين نحن؟ نحن بين اليمين واألذن اليسرى.
لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك" .كما يعتقد الرجل في قلبه حتى انه"{ .بيأر  }7 :23هل تتابع هذا؟ فأين يجب أن نكون
مقدسين إذا كنا سنكون مقدسين حقا؟ في الدماغ .يجب أن نأتي إلى عقل المسيح .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} يا أصدقائي
األعزاء ،من فضلك ال تغفل عن الطبيعة الروحية للقداسة .وعندما أقول "الروحية" أنا أتحدث عن ما يحدث بين اليمين
واألذن اليسرى .ما يحدث في العقل ،في القلب ،وهذا هو المكان الذي يجب أن نتعلم أن يكون مقدسا .كما يقول المسيح في
خطبة على جبل ،متى " :8 :5طوبى "،ماذا؟ "نقية في القلب ،ألنهم يرون هللا".
دون القداسة ال رجل يرى هللا .ولكن أين لديك أن تكون مقدسة ،حيث كنت قد حصلت على أن تكون نقية؟ في قلب
 ...نقية في القلب .أحب أن أضع هذه اآلية بهذه الطريقة سعيدة هي المقدسة ألنها ملزمة السماء .سعيدة هي المقدسة ألنها
ملتزمة السماء .اآلن ،هذا القداسة شيء يمكننا أن نكون عارضة حول ،أصدقائي األعزاء ،في هذه الساعات الختامية من
تاريخ األرض؟ هل يمكننا أن نكون عارضة عن السعي إلى القداسة؟ يرجى العلم أننا ال نستطيع .مراجعة وهيرالد30 ،
مايو  ،1882واالستماع" :إنه عمل عظيم ،وهو عمل رسمي للحصول على اللياقة البدنية األخالقية من أجل مجتمع
النقي واألشد .كلمة هللا يعرض المعيار التي علينا أن تتفق مع حياتنا وطابعنا .قد نختار اتباع بعض المعايير األخرى،
الذي هو أكثر انسجاما مع قلوبنا ،ولكن ال يمكننا أبدا الحصول على الموافقة اإللهية .فقط من خالل التوافق مع كلمة هللا،
يمكن أن نأمل أن يأتي إلى "قياس مكانة ملء المسيح" .لكن علينا ان نفعل ذلك او اننا لن ندخل السماء ".
أصدقائي األعزاء ،يرجى فهم الضرورة المطلقة من اللياقة األخالقية ،إذا كنا في أي وقت مضى للذهاب إلى
السماء .وكيف نكتسب هذه اللياقة األخالقية؟ هذا التطهير يسمى القداسة أو التقديس؟ كيف نحصل عليه؟ "من خالل
غسل "،ماذا؟ "ماء"۔ {إيف  }5:26عن طريق غسل الماء ،نحن مقدسون بغسل الماء .حسنا ،لقد وصلنا أخيرا إلى الماء.
ما الذي يرمز إليه؟ هل برزت ذلك حتى اآلن؟ ماذا ترمز المياه؟ إنه يرمز إلى الروح القدس .ماذا ترمز المياه؟ الروح
القدس.
يوحنا الفصل  ،7:37يستمع" :في اليوم األخير ،أن يوم عظيم من العيد ،وقف يسوع وصرخ ،قائال "إذا كان
أي شخص العطش ،والسماح له يأتي لي والشراب .فمن يؤمن بي ،كما قال الكتاب المقدس ،من قلبه سوف تتدفق"،
ماذا؟ "أنهار المياه الحية ".وماذا فعل على الفور … ماذا يقول لنا الكتاب المقدس على الفور هل كان يتحدث؟ اآلية :39
"ولكن هذا تكلم عن الروح" .حسنا أصدقائي األعزاء ،والمياه ثم التي تتدفق من الجانب مثقوب يسوع المسيح معلقة على
الصليب ،ما الذي يرمز إليه؟ الروح القدس.اآلن بعضكم قد يكون التفكير" ،حسنا ،انتظر لحظة ،اعتقدت ان الروح القدس
ترمز الى النفط " .نعم ،عن طريق النار ،والرياح  ...ولكن في هذه الحالة هو الماء الذي يرمز إلى الروح القدس .على
وجه التحديد ،صراحة انها حددت كرمز للروح القدس.
واآلن ،ومع هذا الفهم ،دعونا ننظر في بعض الممرات غسل الكتاب المقدس .تيتوس  ..." :7-5 :3ال بأعمال
البر التي قمنا بها ،ولكن وفقا لرحمته أنقذنا ،من خالل غسل التجدد ،وتجديد الروح القدس " ... ،ترى الماء ،الروح
القدس ،هو ما يغسلنا ،يجدد لنا ،يجدد لنا .اآلية  ..." :6الذي سكب علينا بكثرة من خالل يسوع المسيح مخلصنا ،أنه بعد
أن بررت له نعمة ،يجب أن نكون ورثة وفقا ألمل الحياة األبدية " .يرجى مالحظة لغة بول هنا .انها مهمة جدا .هل
يغسلنا بالروح القدس ،مقدس ،بحيث يمكننا بالتالي أن يكون له ما يبرره؟ ال؛ ما هي اللغة؟ " ...أن يكون له ما يبرره
نعمة" .ترى ،انها اإليمان في الدم أننا مبررون .ولكن بعد أن تبرر نعمة له ،ماذا نحتاج إلى القيام به؟ نحن بحاجة إلى أن
نكون مستعدين ليكون ورثة ،وفقا ألمل الحياة األبدية .ترى الدم يعطينا األمل في الحياة األبدية ،المياه يعطينا اللياقة البدنية
لتجربة فعال .هل نحن جميعا معا على هذا؟
وهنا آخر "غسل" اآلية .أفسس  5:25وما يلي" :األزواج ،أحب زوجاتك ،تماما كما أحب المسيح الكنيسة
وأعطى نفسه لذلك ،أنه قد "،ماذا؟ "التقديس وتطهيره بغسل الماء بكلمة" .يرجى مالحظة ،ماذا تمثل المياه؟ ماذا ترمز
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المياه؟ الروح القدس .ولكن ماذا يستخدم الروح القدس في عملية التطهير هذه؟  ...هذه العملية التقديس؟ ماذا يستخدم الروح
القدس؟ الكلمة .أوه ،يرجى أخذ مالحظة حذرا "أنه قد تقدس وتطهيره بغسل الماء بكلمة" .ترى أصدقائي ،الروح القدس
دائما يستخدم كلمة هللا لتقدس لنا .أريد أن أكرر ما يلي الروح القدس ،ماذا؟ يستخدم دائما كلمة هللا لتقدس لنا .في الواقع أود
أن وضعه بهذه الطريقة الروح ال يعمل بدون الكلمة ،والكلمة ال تعمل دون الروح القدس .فقط اثنين معا هي قوة التقديس
في أي حياة المؤمن.
واسمحوا لي فقط أن أعطيك تحذيرا قليال هنا .الشيطان المزيفة كل شيء .في الواقع ،قبل كل شيء ،وقال انه حتى
الشخص الذي؟ المسيح عيسى…  ...وقال انه سيكون مسيا المزيفة .ولكن من هو حاليا التزوير في المسيحية؟ الروح
القدس  ...الروح القدس .أوه ،هناك الكثير من الكنائس في المسيحية كلهم متحمسون لما يفعله "الروح القدس" في وسطهم.
بعض األشياء خارقة مثيرة يحدث .في الواقع ،يا أصدقائي األعزاء ،وسوف تحصل على إثارة متزايدة و خارق .قبل كل
شيء على العدو سوف تعمل "عالمات وعجائب …  ...لخداع ،إن أمكن "،من؟ "المنتخب جدا "{ .مات  }24:24ونحن
لن تكون قادرة على الثقة حواسنا لتحديد ما إذا كان الروح القدس أم ال .كيف نعلم ما إذا كانت حقيقية أم مزيفة؟ كيف نعلم؟
إذا كان حقيقيا ،سمعني ،أولئك الذين هم تحت نفوذها وسوف يكون أكثر من المؤكد أن يدرس بجد كلمة هللا والسعي إلى
فهم ،لمعرفة واإلرادة والمتعة الجيدة لربهم ومخلصهم ،يسوع المسيح .لمعرفة ،إلى اإلرادة والقيام متعة جيدة ،من ربهم
ومخلصهم ،يسوع المسيح .هذا هو دائما ما يقود الروح القدس تلك الذين هم تحت نفوذه للقيام به.
أتذكر جيدا ،كان قبل عدة سنوات ،ولكن أستطيع أن أتذكر أنه كما لو كان أمس .كنت أتحدث مع شاب وكان

متحمسا جدا ما "الروح القدس" كان يفعل في حياته ،وفي كنيسته حيث كان فيلوشيبينغ .وقلت له "األخ رائع .يجب عليك،
يجب أن جميع حقا الحصول على كلمة والدراسة والتعلم كثيرا " .وبدا فاجأني ،وقال "مان ،ماذا تتحدث عن؟ أنا لست
بحاجة إلى الكلمة؛ لقد حصلت على الروح القدس ليقول لي ما يجب القيام به "۔ مشرق العلم األحمر ،يا أصدقائي األعزاء.
أن أؤكد لكم كان المزيفة .يرجى حذر من أن يكون حذر .يرجى الثنية التي بعيدا .الروح القدس دائما يستخدم الكلمة لتقدس
لنا .
وما هو الغرض من هذا التطهير ،هذا الغسيل ،هذا التقديس؟ نظرة على اآلية  27ويرجى احترس من كلمة
رئيسية هنا" .أنه قد يقدم إلى نفسه" ،ماذا؟ "كنيسة مجيدة ،ال وجود بقعة ،أو التجاعيد ،أو أي شيء من هذا القبيل .بل
يجب ان يكون مقدسا وبدون عيب " .يا أصدقائي األعزاء ،ما هو عمل الروح القدس؟ لتغيير لنا من ماذا؟ المجد إلى
المجد .أننا قد تصبح ما؟ كنيسة مجيدة .وماذا تفترض أن الكنيسة المجيدة؟ هيا اآلن ،استخدم المفتاح الخاص بك .إنها كنيسة
تعكس شخصية يسوع المسيح .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} هذه كنيسة مجيدة .ومع قلبي كله أنا طويلة لهذه الكنيسة لتكون
كنيسة مجيدة .أنا طويلة لهذه الكنيسة لتلمع مشرق مع الضوء المنعكس من شخصية جميلة يسوع المسيح.
عندما تصبح هذه الكنيسة كنيسة مجيدة أن هذه الكنيسة ستكون شاهدا فعاال للملك ،ومواطن صالح للمملكة .ترى،
هذا هو عمل الروح القدس ،يا أصدقائي األعزاء ،ليس فقط لمساعدتنا على االستعداد ،سماع لي ،ليس فقط مساعدتنا على
االستعداد للذهاب الى السماء عندما يأتي يسوع ،ولكن مساعدتنا مساعدة اآلخرين على االستعداد في هذه األثناء .ونحن لن
تكون قادرة على القيام بذلك إال إذا كان لدينا تشابه شخصية يسوع المسيح .الشيء نفسه الذي يحصل لنا على استعداد
للذهاب إلى السماء ،يجعلنا الفائزين الروح فعالة ،والثناء هللا … وهذا شخصية مثل المسيح .هذا هو شخصية مثل المسيح.
يوحنا " :17 :17تقديسهم بحكمك ،وكالمك هو الحقيقة" هل هذا التناقض؟ يقول الكتاب المقدس نحن مقدسون
بالروح القدس ،وتقول إننا قدسنا بالحقيقة .ال ،هذا ليس تناقضا .تذكر الروح القدس والحقيقة ،الكلمة ،تعمل دائما معا.
نسخة المخطوطة المجلد  ،4صفحة " :345الحقيقة ،الحقيقة الثمينة ،تقديس في نفوذها .تقديس الروح من خالل
تشغيل الروح القدس هو غرس طبيعة المسيح في اإلنسانية .فمن نعمة ربنا يسوع المسيح كشف في الطابع ،ونعمة
المسيح جلبت إلى ممارسة نشطة في أعمال جيدة .وهكذا يتم تحويل الطابع أكثر وأكثر تماما بعد صورة المسيح ،في البر
والقداسة الحقيقية " .أكثر وأكثر تماما .أوه ،هذا ما كنت طويال ،يا أصدقائي  ...هل أنت معي؟  ...أن تتغير من المجد إلى
المجد .أكثر وأكثر تماما في شبه المجيدة بال حدود من مخلصنا ،المخلص.
ديزاير أوف أجيس ،صفحة " :671هو من الروح أن القلب هو النقي .من خالل الروح المؤمن يصبح باراكر
من الطبيعة اإللهية .لقد أعطى المسيح روحه كقوة إلهية للتغلب على جميع االتجاهات الوراثية والمزروعة للشر،
وإقناع شخصيته على كنيسته ".نجاح باهر! هللا أعطانا روحه لمساعدتنا على التغلب على كم؟ جميع الميول الموروثة
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المزروعة .وماذا ايضا؟ إلثارة إعجاب .ما هي الكلمة اليونانية هل هناك هنا؟ "إلثارة إعجاب ".تذكر لدينا دراسة كلمة؟
"كاراكتر" {ليسون  }8هذا ما عمل الروح القدس إلقناع علينا طابع يسوع المسيح.
وهكذا لدينا صالة بول ،يا صديقي .أفسس ،الفصل  3:16وما يلي ..." :أنه سوف يمنحك ،وفقا لثروات مجده،
ليتم تعزيزه مع قد من خالل روحه في الرجل الداخلي" .وقفة؛ أين يحدث هذا التغيير؟ أين هي؟ هل من هنا في عالم
سلوكنا؟ ال ،انها أين؟ انها في الرجل الداخلي .اآلن عندما يحدث التغيير في الرجل الداخلي ،هل سيتبين من هنا؟ نعم ،نعم
على االطالق .ولكن ما يخرج هنا ،إذا كان ينبع من الفكر تحويلها ،قلب متحول ،هو تعبير حقيقي عن الحب ،بدال من
مجرد النفاق ،آمين؟ هللا يساعدنا على تغيير من الداخل الى الخارج.
هل تعرف ما معظمنا تحاول أن تفعل؟ تغيير أنفسنا من الخارج في .وأنا ال أعرف عنك ،ولكن لقد اكتشفت أن هذا
ال يعمل .هل أنت معي؟ لسنوات عديدة ،يا أصدقائي األعزاء ،هذا الرجل كان يحاول لتصبح مسيحية من خالل تعديل
السلوك .وهي ممارسة بال جدوى ،ناهيك عن تجربة بائسة .ليس هناك الفرح في ذلك .انها حصى أسنانك وتجعل نفسك
االمتثال لرسالة القانون .الشيء الوحيد الذي يمكنك أن تنجح في أن تصبح من خالل هذا النهج هو قبر أبيض غسلها .ولكن
هذا ما هو مخيف .يمكنك أن تكون جميلة في الخارج ،ويمكنك خداع نفسك ويمكنك خداع اآلخرين .ولكن ال يمكنك خداع
من؟ هللا .ألنه ال يرى كما يرى اإلنسان .رجل ينظر إلى المظهر الخارجي ،لكنه يبدو أين؟ في القلب 1{ .سام  }7 :16هللا
يساعدنا على تعلم أن تتغير من الداخل الى الخارج .هللا يساعدنا التجربة التي تتغير من خالل قوة الروح القدس .إلى "أن
تتحول عن طريق تجديد لدينا "،ماذا؟ "العقول"{ .روم }2 :12
ترى ،نحن نحاول أن نكون مسيحيين عن طريق تعديل السلوك .هللا يريد منا أن نكون مسيحيين عن طريق
التحول العقل .انه يريد تغيير لنا في صميم كائننا .الى أي نهاية؟ اآلية " :17أن المسيح قد يسكن في قلوبكم من خالل
اإليمان .أنكم ،متجذرون ومرتكزون في الحب ،قد تكون قادرة على فهم مع جميع القديسين ما هو العرض والطول
والعمق واالرتفاع معرفة حب المسيح الذي يمر المعرفة؛ انكم قد تكون مليئة بكل امتالء هللا " .يا أخ ،أخت ،ما مصير
رائع .ما هو امتياز رائع لنا عندما نأتي إلى الصليب ،وتلقي الدم والماء .الدم الذي يجعلنا ورثة المملكة ،والماء الذي يأتي
ويعدنا أن نرثه …  ...يغيرنا من الداخل الى الخارج .اآلية" :20اآلن له القدرة على القيام به كثيرا وقبل كل شيء أننا
نسأل أو نفكر ،وفقا للقوة التي تعمل "،أين؟ "فينا ،له المجد في الكنيسة من قبل المسيح يسوع إلى جميع األجيال إلى
األبد وعلى اإلطالق .آمين ".أوه ،أخي ،أختي ،أحمد هللا على الدم والماء ،آمين؟ وأشيد باهلل على كل ما فيه الكفاية ،وذات
شقين من نعمة التي تم توفيرها في هذه التكلفة النهائية بالنسبة لنا.
وأريد أن أحثكم ،أن أشجعكم ،أن نناشدكم أن تأتي ،ليصل إلى سفح الصليب ويتلقى هذا الحكم المزدوج من
النعمة .هللا ال سمح له في مثل هذه التكلفة النهائية يجب أن يجعلها متاحة عبثا ألي شخص في هذه الغرفة .ال سمح هللا يا
أصدقائي .من فضلك ،هل تدع محبة المسيح رسم لك؟ "أنا ،إذا كنت سوف رفع ،سوف "،ماذا؟ "سوف يوجه كل لي".
{جن  }12:32هل ترى حاجتك للدم والماء؟  ...أن يبرر ويقدر؟ رؤية حاجتك ثم ،هل ستتلقى تلك األحكام التي يمكن أن
تلبي وحدها تلك الحاجة؟ سوف تأتي إلى الصليب؟ إذا كان هذا هو رغبتك ،هل تقف معي إلغالق الصالة؟

األب في السماء ،أشكركم جزيال على الدم والماء .وأشكركم على أنه في هذا الحكم المزدوج ،لدينا كل ما نحتاجه.
وأصلي أن كل واحد منا ،ردا على الحب النهائية التي كشفت في المسيح وصلبه ،سيأتي اآلن إلى سفح الصليب والحصول
على هذا الحكم المزدوج.
اإلخوة واألخوات مع رؤوسك انحنى وعينيك مغلقة ،في خصوصية جمهور الصالة التي تستمتع بها مع ربك
ومخلصك يسوع المسيح ،أريد أن أشجعكم على المجيء .تعال إلى الصليب وفي الصالة لربك ومخلصك ،ألبكم السماوي،
اسألوا ،اطلبوا ذلك الحكم المزدوج .انها بحرية متاحة لمن سيأتي والحصول عليها ولكن يجب أن تلقى شخصيا .يجب أن
تطلب شخصيا لذلك .من خالل تلقي يسوع ،تتلقى كل ما لديه إلعطائك .وأنا أعلم أن بعض منكم بالفعل طلب وتلقى هذه
األحكام من النعمة ،كما لدي ،ولكن حتى لو كنت قد فعلت ذلك من قبل ،سوف تعترف ،كما يجب ،أننا بحاجة إلى أن تأتي
من جديد كل يوم إلى الصليب؟  ...وتلقي هذا الحكم المزدوج؟ وانها فقط كما نقوم به وتعتمد حصرا على ذلك ،أننا سنكون
قادرين على البقاء على الطريق المستقيم والضيق ،والخروج من كل من الخنادق .حتى االعتراف بهذا ،هل ،سواء كنت قد
فعلت ذلك قبل أم ال ،كل واحد منكم في خصوصية جمهور الصالة التي تستمتع مع المسيح ،هل ستطلبون ذلك الحكم ذي
7

التقديس  ...مع غسل المياه

 - 13 - www.RevivalSeminars.orgمن المجد إلى المجد

الكفاية ،ذي شقين أن اآلب السماوي ،الذي يتوق إلى إعطائها لك ،قد تكون قادرة على القيام بذلك اآلن؟ هل يمكن أن تسأله؟
التحدث معه عن ذلك اآلن ،من فضلك.

األب في السماء ،أشكركم كثيرا أن كنت فرحة في إعطاء لنا كل ما نحتاجه ،وأشكركم على أنك قد وجدت الفرح
الليلة في طلب منه إعطاء الدم والماء .وأصلي أن تصب أن توفير كل ما يكفي على كل القلب والعقل الذي طلب ذلك .وهل
يمكننا أن نتعرض بشكل كامل أكثر من أي وقت مضى لكفاءتها ،ليس فقط لتعطينا عنوانا للسماء ،ولكن لمساعدتنا على
كسب أن اللياقة البدنية للسماء ،حتى عندما يأتي يسوع ،سنكون على استعداد للعيش معه والتمتع بالعيش معه إلى األبد.
ويرجى ربنا ،يساعدنا على الحصول على الدم والماء ،ليس فقط للحصول على أنفسنا إلى السماء ،ولكن لمساعدتنا على أن
تصبح الفائزين الروح فعالة أننا قد جلب اآلخرين،من خالل قوة الروح القدس ،في عالقة االدخار معك ،كذلك .قد تكون
هذه هي تجربتنا ،هو صالتنا في اسم يسوع ،آمين .بارك هللا فيكم يا أصدقائي .شكرا جزيال.
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