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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".
مساء الخير ،مساء الخير .مرحبا بعودتك .جيد جدا أن يكون معنا معنا ونحن نواصل في ندوة
لدينا ،ندوة إحياءنا ،بعنوان "من المجد إلى المجد  "...ندوة حول مبادئ تنمية الشخصية المسيحية .نحن ندرس بجد معا أهم
العمل من أي وقت مضى إلى البشر .و ما هذا؟ بناء الشخصية .إذا كنت ال تستطيع اإلجابة على هذا السؤال حتى اآلن،
كنت في ورطة .يمكنك تكرار من الذاكرة بياننا الرئيسي الذي أطلقنا هذه السلسلة مع ،وأن نستمر في جلب لك مرة أخرى؟
صفحة التعليم 225؟ حاول قول ذلك معي بالذاكرة ،حسنا؟ أراك بسرعة فتح كتبك ،بحيث يمكنك أن تبحث في الغش ورقة
هناك .صفحة التعليم 225؛ دعونا نحاول ذلك ،وهنا نذهب" :بناء الشخصية هو أهم عمل من أي وقت مضى يعهد إلى
البشر؛ ولم يسبق له مثيل أن دراستها الدؤوبة مهمة جدا اآلن" .لماذا المهم اآلن؟ ألن الملك قريبا .أوه ،وأعتقد أنه ،يا
أصدقائي األعزاء ،مع قلبي كله.
ومع ذلك لدينا الكثير للقيام به ،وقليل من الوقت للقيام بذلك في .وما هي مهمتنا؟ إنها ذات شقين .ينا اإلنجيل
التخاذ كل أمة ،كيندرد ،واللسان ،والناس {رؤيا  ،}6 :14ولدينا حياتنا الخاصة للتحضير{ .عبريون }12:14
ولكن يرجى معرفة أن نجاح اإلنجاز من كل من تلك المهام يعتمد على واحد ونفس الشيء ،وهذا هو تطور
شخصية مثل المسيح .ألن فقط مع شخصية مثل المسيح يمكن أن نكون إما شهود فعالين للملك أو مواطنين صالحين
للمملكة .وبما أن الملك سيأتي قريبا ،أصدقائي ،أنا أصر على أنه ليس هناك موضوع أكثر أهمية لدراسة بجد من تلك التي
نتعامل معها ليال بعد الليل .وشكرا لكونك على استعداد الستثمار هذا النوع من الوقت التي استثمرتها في هذه الدراسة.
صالتي هي أنها سوف تجني أرباح األبدية بالنسبة لك ،وتكون نعمة شخصية كبيرة جدا .وهذا يمكن أن يكون الحال إذا
كنت تدرس كلمة هللا معي تحت تأثير وتوجيه واتجاه الروح القدس .هذه هي الطريقة الوحيدة لدراسة كلمة هللا يمكن أن
تكون نعمة .والطريقة الوحيدة التي يمكن أن أكون فيها قناة من نعمة هللا ،هي إذا كان … هو إذا كان ينوي استخدام لي
والتحدث من خالل لي ،على الرغم من نفسي .وأطلب صالتك أن يفعل ذلك الليلة ،وأود أن أدعوكم ،أيضا ،للصالة من
أجل نفسك .دعونا نبدأ ،كما هو ممارستنا ،على ركبتينا ،لبضع لحظات من الصالة الصامتة .

األب هللا ،في اسم يسوع ،ربنا البر ،نأتي إلى وجودكم هذا المساء ،أوال وقبل كل شيء أن أشكركم على امتياز
دعوة لك األب .انه المر جيد جدا ليكون ابنك وبناتك .ونحن ال نقدر هذا االمتياز كما ينبغي لنا ،ولكن عندما نبدأ لفهم أفضل
الثمن المدفوع ،ونحن نقدر ذلك أكثر من ذلك .نحن الدم اشترى األطفال .شكرا لك األب ،شكرا لك يسوع ،لدفع هذا السعر.
وشكرا لكم ،اآلب ،أنه بسبب شقيقنا األخ وأهليته ،يمكننا أن نأتي إلى وجودكم واثق من أن تتلقى لنا ،على نحو كامل وحر
كما تتلقى ابنك الخاص ،ألنك تختار أن ترى لنا ليس كما نحن في بنفسي ،ولكن كما نحن فيه .نحن نقبل في الحبيب و أوه،
كيف أن يشجعنا ويعطينا الثقة في االقتراب منك اآلن فقط وطلب منك الذي نحن بحاجة قبل كل شيء آخر ،وهذا هو تدفق
الروح القدس .يرجى األب ،لقد اجتمعنا هنا لغرض دراسة كلمة الخاص بك ،ولكننا ال يمكن أن تنجح في سعينا من أجل
معرفة الحياة المتغيرة للحقيقة إال إذا كان روح الحقيقة هنا معنا .ليس فقط في إعالن الحقيقة ،ولكن في استقبال منه ،قد
يكون روحك الحاضر بقوة .واألب أود أن أسأل كذلك أن تخلق لنا هنا مالذا روحيا ،خالية من تدخل عدو الحقيقة .الشيطان
يعرف أفضل من أي منا هنا الليلة قوة الحقيقة لتعييننا مجانا ،وهذا هو السبب في أنه يخشى أكثر من أي شيء آخر .وقال
انه سوف تفعل أي شيء في وسعه للحفاظ على لنا من سماعه ،من فهمه ،من تقديره ،ومن تطبيقه في حياتنا .ولكن اآلب
أريد أن أدعي دم المسيح ضد العدو ،وأضع هذا الدم على باب هذه الكنيسة ،وأنا ادعي هذا المكان كمالذ آمن .إرسال
المالئكة التي تتفوق في السلطة الستعادة سلطات الشر .وخلق لنا هنا مالذا روحيا حيث ،من دون تدخل ،يمكننا سماع
الحقيقة .يرجى منح هذه الصالة ،ألنني أسألها في اسم يسوع ،آمين.
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لقد تلقيت الدفعة التالية من المواد ،وأنا على ثقة .وعلينا أن نبدأ هذه الليلة في الصفحة  ،31أليس كذلك؟ مع
الدرس  ،14بعنوان" :الرب لنا البر{ ".إرميا  }6 :23أنا أحب هذا االسم .هذا هو واحد من اسمي المفضلة جدا لربنا
ومخلصنا ،يسوع المسيح .ومن األهمية بمكان ،وآمل أننا سوف تأتي الكتشاف ،كما ندرس كلمة هللا معا هذه الليلة.
ونحن نالحظ كيف هو ،من خالل تلقي ووجود نعمة ذات شقين نجدها عند سفح الصليب،يمكن استعادة مجد هللا،
أو شخصيته ،فينا .يرمز هذا الحكم المزدوج من النعمة في الدم وفي الماء .بالدم نحن مبررون .وهذا يعطينا األساس لبناء
شخصية على .هذا هو األساس .و صديقي العزيز ،يرجى معرفة أن حرف ال يمكن أن يقف من خالل المحاكمات التي هي
فقط أمامنا ،ما لم يبنى على أساس البر باإليمان بدم يسوع .ما لم يبنى على أساس البر باإليمان بدم يسوع ....أي مؤسسة
أخرى تغرق الرمال .وعلى الرغم من أنك قد تكون قادرة على بناء الهوى جميلة ،أبيض غسلها قبر على غرق الرمال ...
اسمع لي اآلن! عندما تنزل األمطار ،وتخرج الفيضانات{ ،ماثيو  }7:25ما الذي سيحدث لهذا البناء شخصية؟ انها سوف
تنهار .تتذكر األغنية التي استخدمناها جميعا في الغناء في مدرسة السبت … عن الرجل الحكيم والرجل الحمقى.الدم
يعطينا األساس الذي يمكننا بناء عليه .
ثم الماء يعطينا القوة لبناء شخصية لمجد يسوع المسيح .الماء يرمز إلى الروح القدس .وعندما نتلقى نقل روح
المسيح ،تذكر هذا هو البر المسيح الممنوح لنا ،هذا ما يقدس لنا .المسيح البر استحسان لنا  -وهذا ما يبرر لنا .ولكن عندما
نتلقى البر المسيح المسيح ،من خالل تلقي روحه ،يمكننا بالتالي أن تتغير … في الرجل الداخلي من الداخل الى الخارج،
"يحولها تجديد عقولنا" {رومانز " }2 :12تغير  ...من المجد إلى المجد" كما نصنا الرئيسي للحلقة الدراسية كلها
يضعه" ،حتى حسب روح الرب" 2{ .كورينثيانز  }3:18ومن المجد إلى المجد ،هو ببساطة طريقة أخرى للقول من
مرحلة واحدة من تطور الشخصية إلى أخرى .ونحن نمضي قدما في بناء معبد شخصية لمجد هللا ،بقوة الروح القدس.
اآلن أصدقائي األعزاء ،ويجب أن أحذركم في هذه المرحلة من فخ شديد الخطورة جدا وهذا هو أوه ،من السهل
جدا أن تقع في عندما يتعلق األمر تطوير الشخصية .يرجى أن يكون حذر  ...يرجى سماع لي! ولدي عبئا خاصا أن تكون
على بينة من هذا ،ألنني أخشى أن العديد ،كثير من حبيبي زميل  -وقد تعثرت المؤمنين السبتية وسقطت في هذا الفخ .وأنا
ال أجرؤ على قول شيء من هذا القبيل على سلطتي الخاصة ،ولكن أقول ذلك على سلطة الحكم من الشاهد الحقيقي فيما
يتعلق الكنيسة في نهاية المطاف .ما هو الفخ؟ مرجعنا األول تحت الدرس  :14عالمات تايمز 27 ،مارس  ،1893تحدد
بدقة هذا الفخ" .إن تجربة حقيقية سوف تؤدي إلى تطوير شخصية تشبه المسيح" .وقفة .ماذا ستؤدي تجربة حقيقية؟
تطور شخصية تشبه المسيح .لذلك ،إذا لم يكن هناك تطور شخصية مثل المسيح ،ماذا ينبغي أن تخبرنا عن تجربتنا؟ انها
ليست حقيقية .هل نحن جميعا معا؟ "تجربة حقيقية سوف يؤدي إلى تطوير شخصية تشبه المسيح .ولكن ،ولكن " ...هنا
هو فخ ،احترس" .ما لم يكن هناك ساعة  "...هناك ما؟ "اعتماد كل ساعة على المسيح ،وزيادة المعرفة واالمتيازات
سوف يؤدي إلى الثقة بالنفس والبريد الذاتي .الروح يجب أن تتخلى عن كل الجدارة ،والثقة كليا في جدارة من هو
الحكيم جدا أن يخطئ " .أصدقائي األعزاء ،ما هو هذا الفخ القاتل الذي هو أوه ،من السهل جدا أن تقع في؟  ...ونحن ننمو
في الحياة المقدسة ،ونحن ننمو من المجد إلى المجد … ما هذا؟ انها الثقة بالنفس والبر الذاتي .الثقة بالنفس والبريد الذاتي.
و أصدقائي األعزاء ،كان هذا مشكلة طوال تاريخ المسيحية.
بول الرسول كان يعالج هذه المسألة في كثير من األحيان أليس كذلك؟ مثال ،غالطية " :4 :5لقد أصبحت مرتبة
عن المسيح ،أنت الذي يحاول أن يبرره القانون؛ لقد سقطت من النعمة " .دأوا بالصالة باإليمان ،ولكن كما نمت
ونضجت ،وتعلمت على المشي على األقدام ،والحديث الحديث ،وبدأوا في أن تصبح ماذا؟ الثقة بالنفس و الصالحين.
و أصدقائي األعزاء هو أوه ،من السهل جدا بالنسبة لنا أن تفعل فقط نفس الشيء .هذا هو ميل الطبيعة البشرية،
ونحن جميعا نشاركه في القواسم المشتركة .وماذا يقودنا ذلك؟ فإنه يقودنا إلى هذه المجمعات التفوق مثير لالشمئزاز التي
لدينا في قلوبنا .يتضح في كلمات الفريسي ،لوقا " :11 :18وقفت الفريسي وصلى بذلك مع نفسه" ،هللا ،أشكركم أنني
لست مثل الرجال اآلخرين".
أصدقائي األعزاء ،يرجى معرفة أن هناك الكثير من أن يحدث ،حتى في هذه الكنيسة الحبيبة لنا .عالمات التايمز،
 21أكتوبر  "" :1897هللا ،أشكر ثي أنني لست كما الرجال اآلخرين " .هذه الصالة تمثل صالة الكثيرين " .هل سمعت
ذلك؟ هذه الصالة تمثل صالة كم؟ كثير! "انهم يعتقدون انهم النهم يؤدون واجبات دينية خارجية ،يحق لهم الحصول
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على موافقة هللا .مثل الفريسي ،يقولون "هللا ،أشكر ثي أنني لست كما الرجال اآلخرين" .لكنها ذاتيا ومكتفية ذاتيا " ...
وبعبارة أخرى أنها سقطت ،في هذا الفخ القاتل ،أليس كذلك؟ لقد سقطوا في هذا الفخ القاتل .وأصدقائي األعزاء ،كما
تعلمون ،لقد اكتشفت أن أكثر نعرف فيما يتعلق بما يجب علينا القيام به ،ويجب أال نفعل ،وكلما تمكنا من تحقيق سلوكنا
على األقل امتثاال لرسالة القانون ،وأكثر عرضة نحن الوقوع في هذا الفخ .ونحن جميعا من الناس قد أعطيت الكثير من
الضوء والحقيقة .آمين؟ {آمين} لقد أعطيت الكثير من الضوء والحقيقة ،ولدينا ،بعض منا بوعي ،بعض منا دون شعوريا،
وهذا مجمع التفوق.
على حساب كل ما لدينا ،أكثر من غيرها ،ونحن نعتقد أنفسنا أن يكون ما؟ غنية ،وزيادة في السلع ،وليس لديهم
حاجة إلى شيء .وبالمناسبة ،اإللهام ،بعد ذلك البيان الذي قرأته يقتبس الرؤيا " :3:17أنا غني ،وزاد مع السلع ،وال
حاجة إلى شيء" .ومن الذي يقول هذا؟ انها كنيسة الودتشان .وأي كنيسة هي كنيسة الودتشان؟ هيا اآلن ،أعترف به
معي .انها الكنيسة نهاية الوقت .هل نحن في نهاية الوقت؟ لذلك من الواضح أن هذه مشكلة معنا .هل تقر بذلك؟ ومن
الواضح أننا أيضا سقطوا في هذا الفخ.
عالمات التايمز 9 ،مايو " :1892الخطر الكبير مع الناس الذين يعلنون على االعتقاد الحقيقة لهذا الوقت "...
من الذي تتحدث عنه؟ لنا" .الخطر الكبير مع الناس الذين يعلنون على االعتقاد الحقيقة لهذا الوقت هو أن يشعروا كما لو
كانوا يستحقون نعمة هللا ل لقد جعلوا هذه التضحية أو ذاك ،فعلوا ذلك أو ذاك العمل الجيد للرب " .وقفة .ما وحده يخولنا
في أي نعمة من هللا؟ برأس يسوع المسيح  -هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ال يمنحنا الصالحين الحق في أي شيء .انها فقط
التي تعطينا اللياقة البدنية لالستمتاع الذي اشترى المسيح بالنسبة لنا ،آمين؟ من فضلك ال تدع نفسك تبدأ في التفكير أن
الحياة المقدسة جديرة بأي شكل من األشكال أنه يخول لك أي شيء  -ال يفعل ذلك .وانه من المعقول أن نفكر في ذلك ،التي
تسبب لنا أن تنزلق في هذا الفخ أن أحاول أن يحذرك حول هذه الليلة .القراءة مرة أخرى "الخطر الكبير مع الناس الذين
يعلنون على االعتقاد الحقيقة لهذا الوقت هو أن يشعروا كما لو كانوا يستحقون نعمة هللا ل وقد جعلوا هذا أو ذاك
التضحية ،فعلت هذا أو ذلك العمل الجيد للرب .هل تتخيلون أنكم قررتون أن تبقي السبت من الرب ،هللا ملزم لك ،وأنك
تستحق نعمة له؟ " هذا سؤال ال يصدق أنها تسأل" .هل التضحية التي قمت بها تبدو ذات فائدة كافية لك ليحق لك
الهدايا الغنية من هللا؟ إذا كان لديك تقدير العمل الذي قام به المسيح بالنسبة لك ،سترى أنه ال توجد ميزة في نفسك أو
في عملك " .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} "سترى حالتك المفقودة وتصبح فقيرة في الروح .ليس هناك سوى شيء واحد
للفقراء في روح القيام به ،وهذا هو أن ننظر باستمرار إلى" من؟ "إلى يسوع ،أن يؤمن به الذي أرسله اآلب ".
ترى أصدقائي األعزاء ،وهذا هو الشيء الوحيد الذي سوف تبقي لنا من الوقوع في هذا الفخ .انها تبحث
باستمرار إلى واالعتماد حصرا على بر يسوع المسيح{ .آمين} وهذا وحده سيجعلنا من هذا الفخ .عندما نبدأ في أخذ أعيننا
من يسوع والبدء في النظر في أنفسنا ،وإعجابنا بالتقدم الذي نحرزه .هذا عندما نكون في كبيرة ،ورطة كبيرة .يرجى أن
يكون حذر .الرومان  3:20وما يلي" :لذلك من خالل أفعال القانون لن يكون له ما يبرره اللحم في بصره ،ألن القانون
هو معرفة الخطيئة .ولكن اآلن بر هللا  ..." " ...بر "،من ،يا أصدقائي؟ "هللا ".أي نوع من البر هو ذلك؟ النهائية ...
برهان النهائي" .ولكن اآلن البر هللا بعيدا عن القانون وكشف  "...كشفت أين؟ في شخص يسوع المسيح .آمين؟ {آمين}
"التي شهدها القانون واألنبياء ،حتى بر هللا ،من خالل اإليمان في يسوع المسيح ،للجميع وعلى كل من يؤمنون .ألنه ال
يوجد فرق .للجميع قد أخطأ  " ...وماذا يا أصدقائي األعزاء؟ "وقصر من مجد هللا ،ويجري تبريره بحرية من قبل نعمة
له من خالل الخالص الذي هو في المسيح يسوع " .ترى كل واحد منا ،بغض النظر عن من نحن ،بغض النظر عن
مقدار الضوء الذي كان لدينا ،بغض النظر عن مدى إلهي عشنا" ،كلنا أخطأ و" ماذا؟ "تأتي قصيرة "،ولذلك علينا
جميعا أن نبرر ،لتلبية معيار ال حصر له من قانون هللا ،التي يلزم تبريرها ،يجب أن يكون لها بر ،أفضل ،أكبر ،من أي
شيء نجده في أي وقت مضى في أنفسنا .يجب أن يكون لدينا بر هللا ،ونجد أن فقط أين؟ في يسوع المسيح  ...في يسوع
المسيح  ...في يسوع المسيح.
اآلن أن عبارة صغيرة "لقد أخطأ الجميع وقصيرة  "...لقد الحظنا ذلك من قبل ،ولكن يجب أن أكرر ذلك في
هذا السياق .الفعل اليوناني الذي ترجم "قصيرة" هو في التوتر النشط الحالي .تذكرني أن أقول لك أن في وقت سابق؟
التوتر الحالي الحالي ما هو التوتر النشط الحالي؟ وهذا يعني استمرار العمل المستمر ،مهما كان اإلجراء .في هذه الحالة
انها قصيرة .بول يقول حرفيا لنا جميعا قد أخطأ ،تجاوزت القانون ،وكلنا ما هي؟ قادم باستمرار من مجد هللا .وتذكر ،مجد
هللا هو شخصيته {ست  3سبتمبر  1902قدم المساواة }6 .والقانون هو نص ذلك{ .كولوسيانز  }315.1إذن ما يقوله لنا
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فعال هو أن الجميع قد انتهكوا القانون ،وكلها قادمة من معيار النهائي .ال عجب يجب علينا أن نعتمد على بر شخص آخر
لتبرير لنا .ال عجب" ،بأفعال القانون ال يجوز تبرير اللحم" .هل ترى هذا؟
من وحده لديه البر الذي يلبي معيار النهائي؟ من وحده لديه بر هللا؟ يسوع المسيح  ...يسوع المسيح .العبرانيين
" :3 :1من هو سطوع مجده وصورة صريحة لشخصه  "...لم يأت يسوع من المجد ،فهل هو؟ نحن قادمون باستمرار،
ولكن هو سطوع مجده .هل هناك فرق؟ نعم فعال.يسوع هو التفوق غير المنقوص لطابع أبه .كان لديه شخصية مثالية بال
حدود .هو الوحيد الذي لم يأت قصيرة .ماذا عن كل ما تبقى منا مقارنة به؟ استمع :جبل البركات ،الصفحة " :49الجمال
اإللهي من طابع المسيح ،الذين هم أنبل وأكثر لطيف بين الرجال ولكن انعكاس خافت … .كان تمثيال حيا لطابع قانون
هللا " .نجاح باهر هل سمعت هذا؟
أوال وقبل كل شيء ،ما هو طابع المسيح؟ كان التمثيل الحي لطبيعة قانون هللا .كان الجمال اإللهي تجلى .ولكن
يرجى مالحظة ،أنبل وأكثر لطيف بين الرجال في المقارنة ولكن ما؟ بالمقارنة مع المسيح ولكن ما؟ انعكاس خافت .اآلن
هذا هو التواضع .أنبل وأجمل بين الرجال … حسنا ،من يريد أن يدعي الليلة أن يكون في تلك المجموعة الالمع؟ هل من
احد هنا؟ جيد ،أنا سعيد لم يكن أحد لديه الجرأة لرفع يدهم .من قد يكون مرشحا لهذه المجموعة الالمعة؟  ...أنبل واألكثر
لطيف بين الرجال؟ اسم لي بعض .إينوك ،دانيال ،موسى ،جون ،إيليا ،نعم ،كما تعلمون  ...المضايقون الثقيلة ،أعظم
الرجال من القديم .ولكن حتى هذه المجموعة ،يا أصدقائي األعزاء ،حتى هذه المجموعة ليست سوى ما؟ انعكاس خافت
للجمال اإللهي من طابع يسوع المسيح .ال عجب ،ال عجب أن الحياة المقدسة ال تكفي أبدا لتبريرنا .وبغض النظر عن مدى
مقدساتك تصبح ،ما زلت ماذا؟ تعال قصيرة  ...ال تزال تأتي قصيرة .حتى دانيال! بالمناسبة ،دانيال هو الوحيد الذي
أعرفه ،غير يسوع المسيح ،الذي يسجل الكتاب المقدس أي خطأ ،ال خطأ .وقال انه سيكون بالتأكيد المرشح ليكون في هذه
المجموعة ،أنبل وأكثر لطيف بين الرجال .ولكن ال يزال ،بالمقارنة مع المسيح ،انه ما هو؟ انعكاس خافت .هذا هو
متواضع جدا ،أليس كذلك؟ انعكاس خافت.
اآلن أن يقف فقط إلى العقل ،على الرغم من .تذكر الشهادات ،المجلد  ،6الصفحة 60؟ " ...حياة المسيح تكشف
عن شخصية مثالية بال حدود ".بالطبع أنبل وأكثر لطيف بين الرجال لن تكون سوى انعكاس خافت بالمقارنة مع سطوع
مجد اآلب .كتاب الساعة الصباحية ،التي قد أعرفه ،صفحة" :44كانت شخصيته مثالية تماما" ".الكمال تماما" .اآلن ،يا
أصدقائي األعزاء ،وهو المعيار الذي يجب الوفاء به لكي يكون لنا ما يبرره هو المعيار الالنهائي من قانون هللا .ولذلك،
فإن الكمال الشخصية الوحيدة التي سوف تلبي هذا المعيار هو الكمال شخصية النهائية يسوع المسيح .هل أسمع "آمين"؟
{آمين} هذه هي الشخصية الوحيدة التي سوف تلبي هذا المعيار وبالتالي تبرير لنا .وبالتالي ما الطبقة؟ تبرير لنا .ولكن
يرجى اتباع  ...يرجى اتباع .هناك معيار أن هللا يحملنا للمساءلة ،من خالل نعمة ،للقاء في مجال تطور شخصيتنا .ما هو
هذا المعيار؟ ما هو هذا المعيار؟
االستماع إلى هذا البيان الرائع .فمن أهمية كبيرة جدا .الشهادات ،المجلد  ،2صفحة " :549إنه نمطنا  "...من
الذي نتحدث عنه؟ المسيح عيسى" .إنه مثال مثالي ومقدس أعطى لنا لتقليد .ال يمكننا أن نساوي هذا النمط " هل سمعت
هذا؟ أريد أن أكرر ذلك .نحن ماذا؟ واضاف "ال يمكننا ان نساوي هذا النمط" .أعني أن هذا منطقي فقط عندما تعترف
بأن المسيح كشف عن شخصية مثالية بال حدود .هل أحد هنا يقترح أن يكشف عن شخصية مثالية بال حدود؟ هل يقترح
أحد هنا أن يكون سطوع مجد هللا؟ عندما كان حتى آدم الخطيئة فقط في الشبه .حسنا جيد" .ال يمكننا أن نساوي النمط".
وبالمناسبة ،كل من الشعب في هذا الخندق … تذكر من هو في هذا الخندق؟ أنتينوميانز ،النعمة الشعبية الشعبية .انهم
جميعا مثل ما كنت أقول .انهم يميلون الى القول "الوعظ شقيق ،آمين" وبالمناسبة ،فإن القانونيين في الحقيقة الحصول على
غير مريح مع ما أقوله هنا .االستماع ،أنا بحاجة إلى قراءة على" .ال يمكننا أن نساوي النمط ،ولكننا لن نكون صادقين
على هللا إذا لم ننسخه ،ووفقا للقدرة التي أعطاه هللا ،تشبه ذلك " .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ترى ،هذا هو المعيار الذي
يحمل هللا لنا المسؤولية في تطوير الشخصية الخاصة بنا .ويطلب منا أن نشبه ،باالمتالء لقدرتنا ،نمط الكمال بال حدود .هل
أسمع "آمين"؟ {آمين} هذا يشتعل؟ نعم فعال هل من غير المعقول؟ ال .إنه يريد منا ،من أجل محبة المسيح ،أن يلمع بقدر
ما نستطيع ،مع الضوء المنعكس من شخصيته .لكنه ال يتوقع منا أن نلمع كما مشرق مثل الشمس نفسها .انه يتوقع منا،
على الرغم من أن تكون أقمار كاملة ليسوع .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} أصدقائي ،أريد أن أكرر ذلك .هللا ال يتوقع منا أن
يلمع كما مشرق مثل الشمس .لكنه ال يتوقع منا أن نلمع بقدر ما نستطيع .ويتوقع منا ،وبعبارة أخرى أن يكون ،ماذا؟ أقمار
كاملة.
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تذكر في دراستنا األولى عندما نظرنا إلى أشعياء الفصل 60؟ يسوع يرمز إلى الشمس .وترمز الكنيسة من قبل
ماذا؟ القمر .ما هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يلمعها القمر؟ من خالل تعكس ضوء الشمس .وعلينا أن نتعلم أن نلمع
"من المجد إلى المجد" من هالل إلى ربع القمر"،إلى المجد"  -إلى نصف القمر" ،إلى المجد"  -إلى القمر ثالثة أرباع،
حتى النهاية نحن ما؟ قمر كامل .ولكن حتى القمر الكامل هو ما هو؟ انعكاس خافت للجمال اإللهي من الشمس من البر .هل
أسمع "آمين"؟ {آمين} ولكن هللا يتوقع منا ،ألن محبة المسيح ،للتألق مشرق كما نستطيع …  ...وفقا لشيئين  -اتبع هذا،
يرجى فهم هذا  -كل ضوء لدينا ،وفقا لقدرتنا على عكس ذلك الضوء .تلك هي المؤهالت اثنين.ما هي األمور التي يحملنا
هللا المسؤولية عنها؟ الضوء الذي لدينا ،والقدرة علينا أن ،ماذا؟ تعكس هذا الضوء.
هل يختلف ذلك من شخص آلخر؟ هيا اآلن ،أليس كذلك؟ لماذا بالطبع .فهل يعولنا هللا جميعا على نفس المعيار؟
ال.لكنه ال يحملنا مسؤولية الضوء الذي تلقيناه ،والقدرة على أن تعكس هذا الضوء .وهذا ،بالمناسبة ،هو بالتحديد السبب في
أننا ال نجرؤ على الحكم على بعضنا البعض .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ألن لدينا ضوء مختلف ،ولدينا قدرات مختلفة
على المشي في ضوء ذلك ،وتعكس هذا الضوء .وبالمناسبة ،يرجى مالحظة كذلك أن كل من الضوء والقدرة هي دائما أن
يكون ما؟ في ازدياد .آمين؟ لذلك ،ما قد يكون شخصية الكمال بالنسبة لنا اليوم … والكمال حرف يسير حقا في كل ضوء
لديك ،وفقا لجميع القدرة لديك ،مما يعكس هذا الضوء .ولكن الكمال شخصية اليوم لن تكون كافية لمتى؟ غدا ،ألن غدا
نتلقى المزيد من الضوء .وبما أننا نعكس هذا الضوء ،فإن قدرتنا على أن تعكس الزيادات .آمين؟ لذلك نحن تنمو من ماذا؟
المجد إلى المجد .ولكن في كل مرحلة يمكننا أن نكون قمر كامل .آمين؟ هل هذا يعطي معنى بالنسبة لك؟ هل نتواصل هذا
بوضوح؟ في كل مرحلة يمكن أن تكون مثالية  ...في كل مرحلة .ولكن لدينا الكمال ليست ثابتة ،انها ديناميكية .ونحن تنمو
في الكمال.
الحظ كيفية اإللهام يتحدث إلى هذا أبعد من ذلك .ريفيو أند هيرالد ،نوفيمبر " :1892 ،1أولئك الذين ينتظرون
أن يكون التغيير السحري في طابعهم ،دون جهد حاسم من جانبهم ،سيكون" ماذا؟ "بخيبة أمل .مع صالحياتنا المحدودة
 "...يرجى مالحظة اللغة" .مع شركائنا" ،ماذا؟ "صالحيات محدودة … علينا أن نكون مقدسين في مجالنا ألن هللا
مقدس في مجاله .وبقدر قدرتنا ،علينا أن نبدي الحقيقة والحب والتميز من الطابع اإللهي ،ولهذا السبب يجب أن نستمد
من النافورة الحية " .وما الذي ينبعث من النافورة الحية؟ الماء ،وهو ما؟ الروح القدس ،التي وحدها يمكن أن تغير لنا من
المجد إلى المجد .هل ترى كيف يناسب الجميع معا؟ "مع صالحياتنا المحدودة ،علينا أن نكون مقدسين في مجالنا ألن هللا
مقدس في مجاله " .قمر كامل .انها مقدسة في انها المجال وهللا ،شمس البر ،هو مقدس في مجاله .هل أنت معي؟ ولكن
هذا هو ما؟ انعكاس خافت .هل ترى كيف تعمل؟
اآلن ،الرسائل المحددة ،المجلد  ،3الصفحة  :195االستماع إلى هذا البيان الرائع ،والسماح لها المتواضع لك،
أصدقائي األعزاء .نحن نشارك هذه األشياء ألننا نحاول التأكد ،أن الحقيقة سوف نبقى خارج هذا الفخ القاتل أننا أوه ،لذلك
عرضة للشعب الوقوع في ،هذا الفخ من البر الذاتي .الرسائل المحددة ،المجلد  ،3الصفحة " :195يسوع يحب أطفاله،
حتى لو كانوا يخطئون" .أنا أعرف الكثير من الناس يقولون "الهواء" ،ولكن البحث عنه في القاموس ،انها "خطأ".
"يسوع يحب شعبه ،حتى لو ارتكب خطأ .وقال انه يبقي عينيه عليها ،وعندما يبذلون قصارى جهدهم "،عندما يفعلون،
ماذا؟ "عندما يبذلون قصارى جهدهم ،داعيا هللا على مساعدته ،تأكد من أن الخدمة سيتم قبول ،على الرغم من أن
الكمال ".قف ،هل أنت متواضع على النحو الواجب؟ عندما نبذل قصارى جهدنا ،ودعوة هللا لمساعدته ،والخدمة ال تزال
ماذا؟ هيا ،ال يزال ماذا؟ أعترف بذلك .انها ال تزال ناقصة .وأي واحد منكم الذين صادقون حقا مع أنفسكم ،ومع هللا،
أعرف أن تكون القضية  ...أنت تعرف أن تكون القضية … أفضل ما لديكم ،في قوة هللا! نحن نتحدث عن ليس في قوتك
الخاصة .روحك أفضل تمكين ال يزال ماذا؟ غير تام .ال عجب ال يمكننا االعتماد على الحياة المقدسة أو حتى الطاعة
المخول بالروح ،لتبريرنا .هل نحن جميعا معا؟ ألنه حتى الطاعة التي ِّ
تمكن الروح من الحياة األكثر مقدسة … ال يزال
ماذا؟ تعال على االعتراف بذلك! انها ال تزال ناقصة  ...انها ال تزال غير كاملة.
فما هو الحل؟ الجملة التالية "يسوع هو الكمال" .هل أسمع "آمين"؟ هيا ،الجميع يجب أن أقول "آمين"! "يسوع
هو الكمال"{ .آمين} "برح المسيح لهم" اي صف؟ كيف يعطى بر المسيح؟ وهو ما؟ تنسب" .فربح المسيح لهما،
ويقول "خذ المالبس القذرة منه ولبس له مع تغيير الثراء ".يسوع يعوض عن عيوبنا التي ال مفر منها " .أوه ،هذه
عبارة مهمة! فكر في األمر معي .يسوع يعوض عن ماذا؟ "أوجه القصور التي ال يمكن تجنبها" .هذا هو واقية جدا .وإذا
فهمنا ذلك ،التي سوف تفعل الكثير فظيعة إلبقائنا خارج كل من الخنادق .هيا اآلن ،والتفكير معي على هذا .كيف أن هذه
العبارة" ،أوجه القصور التي ال يمكن تجنبها "،تبقينا للخروج من هذا الخندق ،خندق القانونية؟ عندما نبذل قصارى
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جهدنا ،ال تزال هناك ماذا؟ أوجه القصور ،انها ال تزال ناقصة" .لذلك من خالل أعمال القانون ال يجوز تبرير اللحم".
{رومانز  }3:20إن روحك المقدسة الروحية ال تزال تأتي قصيرة ،وبالتالي ال يمكن أبدا أن تعتمد على ذلك لتبرير لك .هل
نحن جميعا معا؟
ما هو في هذه العبارة لمساعدتك الشعبية من الخندق الخاص بك؟ يسوع يعوض عن أي نوع من أوجه القصور،
عزيزي زميل أنتينوميانز؟ اي نوع؟ "أوجه القصور التي ال يمكن تجنبها" .يسوع يعوض عن أي نوع من أوجه
القصور؟ "أوجه القصور التي ال يمكن تجنبها" .اآلن ،ما هي أوجه القصور التي ال مفر منها؟ سنتعامل مع ذلك .ولكن
من فضلك ،في هذا السياق ،االعتراف بالحقيقة الثمينة والشجاعة .يسوع هو ماذا؟ مثالي .إن كونفليكت أند كوريج ،بادج
 .111كما وجدت في البطريرك واألنبياء ،صفحة  ،480إذا كنت تريد مرجعا يمكن الوصول إليه بسهولة أكبر.
البطريركيون واألنبياء صفحة " :480لم يظهر لنا المخلص أي ضعف أو نقص في اإلنسان  "...هل أسمع "آمين"؟ هل
كان لدى يسوع أي نقص؟ ال .هل جاء قصير؟ ال ،الحمد هلل .لدينا فيه ،ثم الكمال المطلق الذي يلبي معيار النهائي .نعم
فعال! الحمد هلل .واالستماع :مراجعة وهيرالد 16 ،يونيو " :1896من خالل خطة غامضة من الخالص ،وقدمت النعمة،
بحيث يمكن قبول العمل غير الكمال من العامل البشري باسم يسوع محامينا" .هل أسمع "آمين"؟ هذا يجب أن التشويق
لك جوهر ،يا أصدقائي األعزاء .وإذا كنت حقا صادقين مع نفسك ،كنت أعلم أن أفضل ما تبذلونه يأتي قصيرة ،وهذا
ينبغي أن التشويق لك.
ولكن هل تعرف من هذا ليس مثيرة؟ هذه ليست مثيرة الشعب الذي كان مقتنعا لفترة طويلة أن لديهم ما يتطلبه
القانون ،وهم الصالحين بسبب طاعتهم .انهم ليسوا سعداء بهذه الحقيقة ألنه يضع مجد اإلنسان أين؟ في الغبار .وبطبيعة
الحال فخور القلب ليس سعيدة جدا مع الحقيقة أنها ال يمكن أن تأخذ على االطالق أي ائتمان على حقهم الوقوف أمام هللا.
"من خالل خطة غامضة من الخالص ،وقدمت النعمة ،بحيث يمكن قبول العمل غير الكمال من العامل البشري باسم
يسوع محامينا " .أنا أثني هللا على اسم يسوع ،محامينا .وما هو هذا االسم؟ الرب البر .أوه ،أنا أحب هذا االسم! المزيد
عن ذلك في وقت الحق .سأقاوم القفز إلى ذلك.
العبرانيين الفصل " .13:20اآلن قد إله السالم الذي طرح ربنا يسوع من األموات ،أن الراعي العظيم من
األغنام ،من خالل الدم من العهد األبدية ،تجعلك كاملة في كل عمل جيد للقيام إرادته ،والعمل فيكم ما هو ارضاء في
بصره ،من خالل يسوع المسيح ،الذي يكون المجد إلى األبد وعلى اإلطالق .آمين ".كيف يرضي هللا في مشهد هللا؟ من
خالل؟ من خالل يسوع المسيح .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} هذا هو السبيل الوحيد ألي منا يمكن أن يكون ارضاء ،أو أي
شيء نقوم به من أي وقت مضى يمكن أن يكون جيدا الرضاء هللا .انها كما نقدم له من خالل يسوع المسيح .هل أسمع
"آمين"؟ {آمين} ليس هناك طريقة أخرى أنت ذاهب ليكون مرضيا .يقول لك" :هذا هو ابني الحبيب ،الذي أنا مسرور
جدا" {متى  }17 :3فقط عندما ال يراك ،ولكن يرى له .والثناء على هللا ،وهذا ما يختار القيام به عندما نحن أين؟ في
المسيح .ولكن إذا نحن في المسيح ،ثم المسيح هو المكان؟ فينا .ونحن نسير إلى ملء قدرتنا في كل الضوء الذي يضيء
علينا ألننا نحب يسوع .هل ترى كيف يناسب كل ذلك معا؟
اآلن هذه العيوب التي ال مفر منها ،ما هي؟ ما هم؟ دعونا نكون حذرين جدا ما نحاول الحصول تحت عنوان
"أوجه القصور التي ال مفر منها" ،حسنا؟ عندما كنت متعبا حقا ،وسكر الدم منخفض ،وتفقد أعصابك مع زوجك ،هو أن
نقص ال مفر منه؟ ال؛ ال أنا آسف ،انها ليست كذلك .ألنك ترى ،هل يمكن أن يكون لديك ويجب أن حصلت على النوم
الكافي ،ويمكن أن يكون قد أكلت بشكل صحيح ،و هل يمكن أن يكون ،و يجب أن يكون ،من خالل نعمة هللا ،وحكم
أعصابك .انها ليست نقص ال مفر منه.
ما هو نقص ال مفر منه؟ حسنا ،يعزى النقص الذي ال مفر منه إلى نقصين أساسيين .األول هو في فهمنا إلرادة
هللا ،والثاني هو في قدرتنا على تنفيذ حتى ما نفهمه .أوال وقبل كل شيء ،نقصنا بسبب فهمنا غير الكافي .ماذا يقول لنا
بولس في  1كورنثوس 13:12؟ " ...اآلن نرى من خالل الزجاج بظالل" .أو في الملك الجديد جيمس" ،خافت".
أصدقائي األعزاء ،يرجى فهم أنه مع شركائنا في حالة التالفة الخطيئة ،لدينا قدرات محدودة جدا حتى لفهم إرادة هللا بالنسبة
لنا .ترى ،انها معيار ال حصر له من البر ،وهذا العقل البشري التالفة الخطيئة ال يفهم تماما ذلك ،بأي امتداد من الخيال.
وهكذا فإن فهمنا إلرادة هللا يقصر ،أليس كذلك؟ بالتأكيد يفعل .ولكن الثناء هللا ،يمكننا أن تنمو في المعرفة كل يوم من إرادة
هللا .صيح؟ وحقيقة أننا ننمو كل يوم هو مؤشر واضح أنه في أي لحظة ،نحن ال نعرف كل شيء .نحن نتعلم المزيد والمزيد
من إرادة هللا ونحن ننمو في الحياة المقدسة.
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ولكن تذكر أن هللا ال يحملنا المسؤولية عما ال نعرفه .انه ال يحملنا للمساءلة ،على الرغم من ،لما نعرفه .وبارك
قلوبكم ،اسمحوا لي أن أكون مؤهال لذلك ما كان يمكن أن نعرفه ،هل سعينا بجد إلى فهم .من فضلك ال تلعب مباريات مع
نفسك على هذا واحد .هل يمكن أن تكون مسؤولة عن مستوى أقل ،ببساطة عن طريق ترك الكتاب المقدس على الرف
لجمع الغبار؟ وهذه الكتب الحمراء على الرف لجمع الغبار؟ هل يمكن أن تلعب مباريات مع هللا ،ويقول في يوم الحكم "لم
أكن أعرف ألنني لم أتمكن من العثور على الوقت للقراءة ".هل تستطيع فعل ذلك؟ ال ،يا أصدقائي األعزاء .يرجى العلم
بأننا مسؤولون أمام هللا ،ليس فقط لما نعرفه ،ولكن لما يمكن أن نعرفه ،كنا سعى بجد لفهم إرادته بالنسبة لنا.ولكن حتى
عندما نسعى بجد لفهم إرادته ،ما زلنا نرى من خالل الزجاج بظالل ،لذلك هو نقص ال مفر منه.
في مجال تنفيذ أو تنفيذ ما نفهمه من إرادة هللا ،هناك أيضا نقص ،وهو نقص ال مفر منه .ما هذا؟ اسمحوا لي أن
أقرأ لكم بيانا ملحوظا ،من قلم اإللهام الذي يصف هذا جيدا بشكل ملحوظ .تم العثور عليه في الرسائل المحددة ،المجلد ،1
صفحة " .344الخدمات الدينية ،والصالة ،والثناء ،واالعتراف النبيل من الخطيئة يصعد من المؤمنين الحقيقيين
والبخور إلى الحرم السماوي" .فكر معي في هذا .عن ماذا نتحدث؟ نحن نتحدث عن أفعال الطاعة والقوة الصالحة ،أن
المؤمنين الحقيقيين يقدمون هللا ،حسنا؟ وفي الفقرة السابقة ،بالمناسبة ،تقول على وجه التحديد أن هذه األمور هي مدعومة
ومستوحاة من الروح القدس .العودة إلى البيان "الخدمات الدينية ،والصالة ،والثناء ،واالعتراف النبيل من الخطيئة يصعد
من المؤمنين الحقيقيين والبخور إلى الحرم السماوي ،ولكن  "...ولكن االستماع " ...ولكن يمر عبر القنوات الفاسدة
لإلنسانية ،فهي تنجس حتى أنه ما لم ينقى من قبل الدم ،ال يمكن أبدا أن تكون ذات قيمة مع هللا" .حسنا ،هل سمعت
ذلك؟ لدينا أفضل جدا روح التفويض أفعال العبادة والطاعة ،كما المؤمنين الحقيقيين ،يصعد إلى السماء حتى يندب أنه ما لم
ينقى بالدم ،فإنها ال يمكن أبدا أن تكون ذات قيمة مع هللا .ما هو السبب؟ "يمر من خالل" ،ماذا؟ "قنوات فاسدة للبشرية".
إنها حالتنا الخاطئة والساقطة التي تسبب هذا اإلغراء.
وبالمناسبة ،كم من الوقت سنكون قنوات فاسدة؟ وإلى أن يفسد هذا الفساد ،وهذا الموتى يضع الخلود {1
كورنثوس  ،}15:53أصدقائي األعزاء .وطالما احتفظنا بهذه الطبيعة الفاسدة ،نحن القنوات التي تنحى حتى ما يفعله
الروح القدس من خاللنا .هل تفهم هذا؟ أنا ال جعل هذا ،أنا ببساطة قراءة لك .استمع ،قرأت على "هم  "...ماذا؟ الخدمات
الدينية ،والصالة ،والثناء ،وما إلى ذلك" .إنهم ال يصعدون في نقاء ناصع ،وما لم يكن الشفيع ،الذي هو في يد هللا
اليمنى ،ويعرض وينقي كل من بره ،انها ليست مقبولة من هللا " .انها غير مقبولة" .كل البخور من الخيام األرضية يجب
أن تكون رطبة مع قطرات التطهير من دم المسيح .وهو يحمل أمام اآلب مبخرة من مزاياه ،التي ال يوجد أي عيب من
الفساد الدنيوي ".وقفة .هذا البيان هنا يتكلم فيما يتعلق بالطبيعة البشرية يسوع المسيح .هل صالة المسيح ،هل صعد له
الثناء على اآلب أنه ما لم يتم تطهيرها بالدم ،فإنها لن تقبل أبدا؟ أوه ،يا أصدقائي األعزاء ،على االطالق ،أكثر بشكل
قاطع ،ال .لماذا ا؟ ألنه لم يكن نفس القناة الفاسدة نحن .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}والثناء على هللا ،لديه البر الذي يلبي
معيار ال حصر له بالنسبة لنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
"إنه يحمل أمام اآلب مبخرة من مزاياه الخاصة التي ال يوجد أي عيب من الفساد الدنيوي .ويجمع في هذه
المبخرة صالة ،والثناء ،واعترافات شعبه ،ومع هؤالء يضع بره الناصع .ثم ،بعد ذلك ،معطر مع مزايا المسيح
بروبيتياتيون ،البخور يأتي أمام هللا كليا ومقبوال تماما .ثم ترد إجابات كريمة " .أقول الحمد هلل الشفيع! ماذا تقول
أصدقائي؟ الحمد هلل الشفيع! أوه ،سنكون في مأزق بدونه .ثم الفقرة األخيرة" .أوه ،أن الجميع قد نرى  "...انها تبكي،
"أوه أن الجميع قد نرى أن كل شيء في الطاعة  "...كل شيء في أي فئة؟ "طاعة ،في المثابرة ،في الثناء والشكر،
يجب أن توضع على نار متوهجة من بر المسيح .عطر هذا البر يصعد مثل سحابة حول مقعد الرحمة " .كل طاعة لدينا،
روحنا --تمكين ،الطاعة المحبة دوافع ،كما يجب أن توضع المؤمنين المقدسة أين؟ على نار متوهجة من بر المسيح.
لماذا ا؟ ماذا تفعل النار؟ انها تطهير ،فإنه ينقي .هل تفهم بشكل أفضل لماذا الحياة المقدسة لن تنتج أبدا الطاعة
التي يمكن أن تبرر لك؟ أعني حتى أن الطاعة يجب أن تطهر بدم المسيح ،ويضيف لهم بر المسيح ،قبل أن يكون مقبوال
حتى في تقديم الشكر .والرجاء معرفة أن توفير المسيح كما شفيع لدينا ،تطهيره بدمه ،وإضافة بره إليه ،لم يتم ذلك بحيث
يصبح جدارة  -ألف مرة ال .يتم ذلك بحيث يصبح مقبوال كما شكر .هل نحن جميعا معا؟ هذا غسل يجب أن يكون قبل
طاعتنا يمكن حتى يكون مقبوال كما شكر .هل فهم أفضل لماذا وكيف هو ذلك نحن فقط لم يكن لديك ما يلزم لتبرير لنا،
عندما يتعلق األمر الطاعة .حتى الروح --تمكين ،الطاعة المحبة دوافع ،فإنه ال يزال يأتي قصيرة ،أليس كذلك؟ انها ال
تزال ناقصة ،أليس كذلك؟ في الواقع ،على حد تعبير اإللهام ،فإنه منزعج جدا أنه يجب أن يكون تطهر بدم المسيح،
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وأضيف بره إليه .هذا هو االشياء تواضع ،أليس كذلك؟ ولكن يبارك قلوبكم ،وهذا يضع الفأس في جذر الشكل األكثر خفية
من القانونية ،وهذا هو الطاعون في هذه الكنيسة الحبيبة.
وما هو الشكل األكثر دقة من القانونية؟ انها ليست" ،أنا الصالحين من جهتي للحفاظ على القانون".ال ال ال ال؛ أنا
ال أعرف أي من السبتيين الذين يعلمون ويعتقدون ذلك .ولكن هناك الكثير منا الذين هم في هذا الشكل القاتل خفية جدا من
القانونية التي تذهب مثل هذا "أوه ،أنا لست الصالحين على أساس طاعتي ،أنا الصالحين على أساس الروح القدس طاعة
في ومن خالل لي " .أصدقائي األعزاء ،هو أن األساس الذي نحن عليه الصالحين في مرأى هللا؟ فعال؟ هيا اآلن ،أليس
كذلك؟ هل الطاعة التي تبررنا؟ حتى الطاعة التي تموت الروح؟ ال لماذا؟ وألنه يمر عبر القنوات الفاسدة لإلنسانية ،أنه ما
لم ينقى من قبل الدم ،فإنه ال يمكن أبدا أن تقبل من قبل هللا .بالطبع هذا لن يكون كافيا لتبرير لنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
وإذا فهمت هذه الحقيقة سوف تبقى من هذا الفخ القاتل أن أحاول أن يحذرك حول هذه الليلة .كما تنمو في حياتك المقدسة،
تذكر دائما أنه عندما تبذل قصارى جهدكم ،انها ال تزال ماذا؟ ناقص ،فإنه ال يزال يأتي قصيرة{ .رومانز  }3:23في
الواقع ،هو منزعج جدا أنه ال يمكن إال أن تكون مقبولة من قبل هللا كما أنها تطهير من قبل الدم ولها بر الشفيع وأضاف
إليها ،ومن ثم انها مقبولة فقط كما شكر .هل نحن جميعا معا؟ و أصدقائي األعزاء ،هذا هو بالضبط لماذا … اسمعني هذا
هو بالضبط لماذا ال تصبح أبدا ،أنا أبدا تصبح مقدسة اننا لم نعد بحاجة للصالة "باسم يسوع ،آمين" .هل أنت معي؟
هل كان لدى يسوع اسم أحد للصالة عندما صلى إلى اآلب؟ ال .هل هناك فرق بينه وبيننا؟ نعم فعال .الحمد هلل
على الفرق .الحمد هلل هناك من ليس قناة فاسدة ،الذين لم يكن لديهم الطاعة المنجزة ،الذي الطاعة لم تأتي قصيرة ،الذي
كان الطاعة المطلقة المطلقة ،خالية من كل النقص البشري .الحمد هلل أن هناك واحد الذي التقى معيار النهائي ،والثناء على
هللا أنه فعل ذلك بالنسبة لنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} هذا هو برنا .إبقاء العين على ذلك! وال تعول أبدا أو تعتمد على
حتى ما الروح القدس وأنت تقوم به ليقف لك الصالحين في مشهد هللا .هذا ليس ما يبرر لك .هذا ما يقدس لك .هل يجب أن
تكون مقدسا؟ نعم فعال .يجب أن يكون لديك لياقة بدنية للسماء ،ولكن هذا لن يخول لك السماء .هل نحن جميعا معا؟ أوه،
أدعو أن هذا واضح ،يا أصدقائي األعزاء .هل هذا الكتاب المقدس؟ انها تماما الكتاب المقدس .انها تماما الكتاب المقدس.
خروج " :28:36عليك أيضا جعل لوحة من الذهب الخالص ونقش على ذلك ،مثل نقش عالمة هولينس للرب
وعليك أن تضعه على الحبل األزرق ،وأنه قد يكون على العمامة .يجب أن يكون على واجهة العمامة .لذلك يجب أن
يكون على جبين هارون ،أن هارون قد تحمل إثم األشياء المقدسة  " ...أن هارون قد تحمل إثم ما؟ "األشياء المقدسة
التي يهبها أطفال إسرائيل في جميع هديتهم المقدسة؛ ويكون دائما على جبهته ،وأنهم قد يقبلون أمام الرب " .هل تراه؟
هذه هي الحقيقة هناك .أن عمامة على جبين آرون ،ما هو؟ "القداسة للرب" .من يمثل آرون؟ رئيس الكهنة .وماذا تمثل
"القداسة للرب" على الجبين؟ الطابع المثالي بال حدود يسوع المسيح .وبسبب هذا الطابع المثالي بال حدود ،أن هدايانا
مقبولة من هللا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} الحمد هلل الشفيع! دعونا نقف إلغالق الصالة.

األب في السماء ،أشكركم كثيرا لمساعدتنا على تحقيق كيف تعتمد تماما نحن على بر المسيح .حتى ونحن ننمو
من المجد إلى المجد ،من نعمة إلى نعمة في تشابه شخصية المسيح ،ما زلنا نأتي قصيرة .لدينا أفضل جدا هو الكمال .في
الواقع أعمالنا الروحية من الحب والطاعة ،يتم نفي ذلك يمر من خالل هذه القناة الفاسدة ،أن هم أنفسهم يجب أن ينقى بالدم
ولها بر المسيح وأضاف لهم قبل أن تكون مقبولة حتى كما شكر .يا أبا ،ال ننسى هذه الحقائق ،قد نحتفظ بها من الوقوع في
ذلك الفخ القاتل الذي اشتعلت الكثير منا .مساعدتنا على إبقاء عيوننا على الرب لدينا البر .ألنه وحده لديه البر التي يمكن أن
تقف لنا الكمال بال حدود في مشهدك .شكرا لك على يسوع .في اسمه نحن الثناء لكم ،آمين.
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