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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 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 األصدقاء ،مرة أخرى .مرحبا بعودتك .شكرا لك على البقاء من قبل .نحن ،مرة
أخرى ،نفدت الوقت ،ولذا فإننا سوف تحتاج إلى القيام الجزء الثاني لهذه الدراسة بعنوان "الرب اإلخالص{ ".إرميا :23
 }6ال أستطيع أن أحضر نفسي لتمرير من قبل المواد التي ال تزال كشفت .لذا يرجى تحمل معي ،ودعونا نواصل التركيز
على الحقيقة الحيوية ،حقيقة واقعة من شأنها أن تبقينا من هذا الفخ القاتل من القانونية ،البر الذاتي ،أننا أوه ،لذلك عرضة
للسقوط في كشعب .الحقيقة ستحررك{ .يوحنا  }8:32ولكن أصدقائي األعزاء ،ال يمكننا أن نختبر قوة تحرير الحقيقة ما
لم ندرس ونستقبله تحت تأثير روح الحقيقة .يرجى معرفة ذلك .وال أستطيع أن أعرض الحقيقة بحق ما لم يكن لدي
مساعدة من روح الحقيقة.لذلك نحن بحاجة ،كما هو ممارستنا ،لبدء هذه الدراسة على ركبتينا ،والصالة ألنفسنا وبالنسبة
لبعضنا البعض .هل نفعل ذلك؟

األب في السماء ،مرة أخرى باسم يسوع ،الرب اإلخالص ،نأتي إلى وجودكم ممتنة جدا للشرف .كما تعلمنا للتو،
صلواتنا  -حتى روحنا المدعى ،حب دوافع ،صالة  -يمر من خالل هذه القناة الفاسدة لإلنسانية هي حتى ينجى أنه ما لم
تنقي من قبل الدم ال يمكن أبدا أن تكون مقبولة من قبلك .ونحن ممتنون جدا ،مع االعتراف بذلك ،التي قدمتها والدور
الوصفي ووزارة مخلصنا ،ابنك ،يسوع المسيح .الرب يسوع نشكركم على أن تأخذ صلواتنا وأنت تطهيرها بدمك،
وتضيفين برتك لهم .ويأتيون أمام هللا مقدس ومقبول تماما .ويمكنه أن يمنح طلباتنا بحكم فضلتك وليس لنا .بحكم البر ،ليس
لنا .واألب مع الثقة بأنك ترى لنا كما نحن في المسيح ،ويمكنك أن تعاملنا كما يستحق ،نطلب منك أن يبارك لنا مرة أخرى
مع تدفق الروح القدس .رجاء الرب إله ،أنت تعرف كم أنا بحاجة إلى هذا الروح .ال أستطيع أن أعلن الحقيقة مع الوضوح،
بدقة ،مع السلطة أو مع الجمال ،إال إذا كنت تعمل معجزة ،و تتنازل عن استخدام لي ،سفينة ترابية على الرغم من أنني.
يرجى أخذ كامل حيا لي الجسم والعقل والروح .أنا منكم عن طريق الخلق ،من خالل الخالص ،وحسب اختياري .لديك كل
الحق في استخدام لي .أدعو فقط أن تراه مناسبا للقيام بذلك .واسمحوا لي أن أكون رسول الخاص بك صبي ،أدعو .اسمحوا
لي أن أتكلم عن الحقيقة نيابة عنك ،والحقيقة فقط .وما يمكنك قوله من خالل لي ،قد تجد قلوب عقالنية وعقول ،من شأنه
أن يحول الحياة .هذه هي صالتنا في اسم يسوع ،آمين.
نحن جعلنا إلى أعلى الصفحة  33على أي حال ،في دراستنا األخيرة .وشاطرنا بيانا ملحوظا بشأن هذا االنتهاك
من روحنا ،حب دوافع ،وأعمال الطاعة والعبادة كمؤمنين حقيقيين .وما هو ذلك ،وحده ،يجعل عروضنا مقبولة؟ انها غسل
الشفيع .فهو يطهر بدمه ويضيف بره إليه .ثم ،وبعد ذلك فقط ال يأتي أمام هللا مقبول .ولكن يرجى العلم أن غسل ال يتم ذلك
بحيث يمكن أن تصبح بالتالي جديرة باالهتمام .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ويتم غسل األموال بحيث يصبح ذلك مقبوال
كتوجيه شكر .ونحن ،آمل ،التي أنشئت ،على الرغم من أننا كان علينا أن التسرع من خالل ذلك من خالل قراءة موازاة
الكتاب المقدس لهذه الحقيقة في الخروج  . 28انظر إلى اآلية .38
بعد الحديث عن هذا ،هذه اإلشارة ،التي لديها ما محفورة على ذلك؟ الحكمة للرب وأين هو أن ترتديه؟ على
الجبين .ما هي رمزية وأهمية ذلك؟ هذا هو رمز للطابع المثالي بال حدود رئيس الكهنة ،يسوع المسيح .هل تتابع هذا؟
ويرتدي ذلك ،ما هو قادر على القيام به؟ اآلية" 38لذلك يكون على جبين آرون ،أن هارون قد تحمل إثم األشياء
المقدسة الذي يهدأ به أطفال إسرائيل في جميع هدياهتم المقدسة " .وبعبارة أخرى ،هناك عامل خطيئة حتى في
عروضنا المقدسة التي يجب التعامل معها .وفقط كما انها تعامل من قبل رئيس الكهنة هو مقبول .وهذا هو السبب في
القول" ،ويكون دائما على جبينه وأنهم قد يقبلون أمام الرب" .ما هو مقبول؟ الهدايا المقدسة .ولكنهم جعلوا مقبولة بحكم
قداسة كاهننا األعلى .هل هذا واضح يا أصدقائي؟ أدعو أن هذا واضح.
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ومرة أخرى ،فإن البيان الذي ذكرناه سابقا ،ولكنني أريد أن أشير إليه في هذا السياق ريفيو أند هيرالد جوون
" :1896 ،16من خالل خطة غامضة من الخالص ،وقدمت النعمة ،بحيث العمل ناقصة من العامل البشري قد تكون
مقبولة باسم يسوع محامينا " .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} الحمد هلل على ذلك األخ ،األخت .هذا ال قلب هذا الرجل الكثير
من الخير ألنني أدرك تماما أن أفضل ما لدي ،بلدي الروح --تمكين ،أفضل دوافع الحب ،هو الكمال و يأتي قصيرة جدا.
هل أنت معي في ذلك؟ وإذا لم أكن أعرف أن يسوع كان هناك ،تطهيره بدمه وإضافة بره إليه ،ليس لدي أي أمل في أن
يكون مقبوال من قبل هللا كما عرض الحب ،كما تقديم الشكر .ولكنني ممتن جدا ألنه هناك لجعله مقبوال .ولكن أصدقائي
األعزاء ،تلك الحقيقة ،ومواصلة حفظها في االعتبار ،بالتأكيد سوف تبقي لنا للخروج من هذا الخندق من ليغاليسم ،أليس
كذلك؟
ولكن هناك حقيقة أخرى وهذا هو نفس القدر من األهمية أن نأخذ في االعتبار باستمرار ،من أجل إبقائنا للخروج
من هذا الخندق ،نعمة رخيصة ،أنتينوميانيسم … وماذا؟ ريفيو أند هيرالد ،سيبتمبر " :1901 ،3لن يقبل هللا خدمة غير
متعمدة عمدا" .أوه ،هل سمعت ذلك؟ عندما نبذل قصارى جهدنا ،هذا ما؟ ال تزال ناقصة ،ولكن هللا يقبل ذلك .ولكن هل
يقبل ذلك إذا لم نفعل ما في وسعنا؟ إذا كان ناقص عمدا ،يمكن قبول ذلك؟ ال ،هو ال يستطيع .هل ترى كيف يبقينا من هذا
الخندق؟ هل هذا واضح؟ لن يقبل هللا خدمة غير متعمدة عمدا.
وبعد ذلك ،العودة إلى الحقيقة ذات األهمية الحيوية .مرة أخرى ،مراجعة وهيرالد  3سبتمبر  ..." :1901البر
بدون عيب ال يمكن الحصول عليه إال من خالل" ماذا؟ "برد بر من المسيح" .إن برهان المسيح المحسوب مشوه ،يمر
عبر قناة فاسدة للبشرية ،فإنه يأتي قصير .فحيث ال يوجد لدينا بر من دون عيب؟ من خالل ماذا؟ برز بر من المسيح .إن
البر المسيح للمسيح.
أو يتيح العودة إلى الشمس والقمر التوضيح .فعندما نعمة هللا لمحبة المسيح ،في قوة الروح القدس ،تصبح أقمار
كاملة ،عندما نكون ،بعبارة أخرى ،نعيش على ضوء كل ما لدينا ،وتعكسه على كامل قدرتنا ،هل قبلنا في نظر هللا على
أساس هذا التفكير الباهت؟ ال .على أي أساس نحن قبلت ذلك الحين؟ على أساس كونها كسوف من الشمس من البر .هل
أسمع "آمين"؟ {آمين} على أساس كونها ماذا؟ تكافح الشمس من البر .الحمد هلل ،ويختار أن ننظر ليس على انعكاس خافت
حتى أقمار كاملة .يختار أن ينظر إلى ابنه الذي يمثلنا له .آمين؟ وماذا يرى؟ هل يرى انعكاسنا الباهت؟ ال .ماذا يرى؟ يرى
سطوع مجده كما مشرقة في يسوع ،ممثلنا أمامه .الحمد هلل ،لممثلنا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} الحمد هللا شقيق ،شقيقة ،أن
لدينا ممثل الصالحين والمجد بال حدود أمام اآلب.
 2كورنثوس " :5:21ألنه جعله الذي ال يعرف أي خطية ليكون الخطيئة بالنسبة لنا ،أن نصبح بر الرب"،
أين؟ "فيه" .فيه ،هذا هو المكان الوحيد الذي لديك النهائية بر ،بر هللا .أنا أحب هذا البيان ،الرغبة في العصور ،صفحة
 :357يسوع يتحدث إلينا "كما تعترف لي قبل الرجال ،وسوف اعترف لكم قبل هللا … سأكون ممثلكم في السماء .اآلب
ال يميزك الخاطئ ،ولكن يراكم كملبس في الكمال ".أصدقائي األعزاء ،التي يجب أن مجرد التشويق لنا .أدعو هللا أن يثير
قلبك .أحب ذلك" .كما تعترف لي قبل الرجال ،وسوف أعترف لكم قبل اآلب .سأكون ممثلكم في السماء .اآلب ال يميزك
الخاطئ ،ولكن يراكم كملبس في الكمال ".ولكن يرجى مالحظة ،يرجى مالحظة أنه إذا كان يسوع سيمثلنا أمام اآلب،
نحن بحاجة لتمثيله قبل الرجال .هل سمعت "آمين"؟ إذا كان يسوع سوف يعترف لنا أمام اآلب ،نحن بحاجة إلى االعتراف
به قبل الرجال ،وهذا هو الصفقة .اسمع له "كما أنت ،كما كنت تعترف لي قبل الرجال ،لذلك سوف أعترف لكم قبل
اآلب"{ .ماثيو }10:32
أصدقاء ،أنا معجب أن حصة شيء معك هنا التي لم أكن قد خططت أصال للمشاركة .أدعوني إلى رؤيا ،الفصل
 .3وأريد منك أن تالحظ شيئا هاما جدا .الوحي ،الفصل  ،3الرسالة إلى الوديكا ،اآلية  14هو المكان الذي يبدأ" .وإلى
مالك الكنيسة من الودسيانس الكتابة ،هذه األشياء تقول آمين ،المؤمنين وشاهد صحيح ،بداية خلق هللا أعرف أعمالك،
وأنك لست باردة وال ساخنة .كنت أتمنى لو كنت باردة أو ساخنة.إذن ،ألنك أنت "،ماذا؟ "فاتر ،وال الباردة وال الساخنة،
وسوف "،ماذا؟ "سوف أخرجك من فمي" .سوف ماذا؟ "سوف أخرجك من فمي" .ما هو يقول هناك؟ أصدقائي
األعزاء ،يقول إنه إذا واصلنا تحريفه ،وال يعترف به أمام الرجال ،لم يعد قادرا على تمثيل واعتراف لنا أمام اآلب .هذه
هي الطريقة التي سوف يصب لنا من فمه .يرجى مالحظة ،في الفصل  ،5 :3عندما يتحدث إلى كنيسة سارديس ،ماذا
يقول؟ "الذي يتغلب على أن يلبس في المالبس البيضاء ،وأنا لن تصبغ اسمه من كتاب الحياة .لكنني سأفعل" ماذا؟
2
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"يعترف باسمه قبل أبي وقبل مالئكته " .ماذا يستطيع أن يعترف بكنيسة ساردس؟ ألنهم يعترفون به .هم يمثلونه ،لذلك
يمكنه تمثيلهم .ولكن أصدقائي األعزاء ،الشيء الذي يجب أن الرصين لنا هو أن ندرك أننا فشل في تمثيله بحق ويعترف به
كما ينبغي لنا .وما لم نغير ،ماذا سيكون عليه أن يفعل؟ سبو لنا من فمه .سيتعين عليه أن يتوقف عن االعتراف بنا أمام
اآلب ،ثم نحن بدون أمل .هل تسمع ما نقوله؟ من فضلك ،من فضلك ،تأخذ على محمل الجد والتفكير في ذلك.
العودة إلى دراستنا .كما نعترف به ،يعترف لنا .كما نمثله ،فهو يمثلنا .ويختار اآلب رؤيتنا ،ليس كما نحن في
أنفسنا ،ولكن كما نحن فيه .ونحن ،كما أقمار كاملة ،وكسوف تماما من قبل "الشمس" .المزامير " ،84:11ألن الرب إله
شمس ودرع ،الرب سيعطي النعمة والمجد" .نعمة والمجد .انه يفترض مجده لنا أمام اآلب ،ويضيف له مجده في الروح
القدس .ريفيو أند هيرالد 4 ،يوليو " :1912فيه وجد كل االمتيازات الالزمة إلى الكمال المطلق للحرف" .هل نحن بحاجة
إلى الكمال المطلق للشخصية؟  ...لتلبية معيار المطلق من البر؟ نعم فعلنا .أين نجده؟ فيه .كولوسي  9 :2وما يلي" :ألنه
في يسكن كل ملء هللا" ،كيف؟ "جسدي  "...هذا هو السبب في أن لديه بر هللا ..." .فيه يسكن كل امتالء جودهيد
جسديا؛  "...اآلية " :10وأنت كاملة "،أين؟ "...فيه… الذي هو رئيس جميع اإلمارة والسلطة " .ولكن من فضلك
الحظ ،إذا كنا كاملة فيه ،ثم انه سوف يعمل في الواليات المتحدة .وماذا سيفعل فينا؟ اآلية " :11فيه أنت أيضا "،ماذا؟
"الختان … مع الختان دون اليدين ،بإخماد جسد خطايا الجسد ،بختان المسيح ".
العمل معي على هذا ،يا أصدقائي األعزاء .يرجى نفهم أن هذا هو ما يدعو الكتاب المقدس ختان ما؟ قلب .هذا هو
الختان الروحي.الختان القديم الذي كان يمارسه شعب هللا المختار هو فقط نوع من هذا .وعلينا اآلن أن نواجه الختان
المناهض للطبيعة ،وهو ختان ما؟ القلب .وما هو ختان القلب؟ إنها تقطع في عالم أفكارنا ومشاعرك حتى ،وخاصة  ...كل
من المرفقات لدينا إلى شهوات الجسد .هل فهمت ذلك؟ هذا هو ختان القلب .ترى ،إذا كنا نعتز  ...إذا نحن ما؟ خيانة
الخطيئة  ...حتى لو انها فقط في عالم الحياة الفكر لدينا ،خيالنا ،خيالنا ،نحن التشبث بالخطيئة .وإذا كنا التشبث ،أو العزيزة
الخطيئة ،يا أصدقائي األعزاء ،ليس لدينا أي مطالبة مشروعة  -اسمعني  -أن يلبس مع بر المسيح .اآلن ،هذا هو مفهوم
حاسم لفهم .إذا كنا نعتز بالخطيئة المعروفة ،والتشبث بالخطيئة المعروفة ،نحن لسنا تحت سيادة المسيح .وإذا لم نكن تحت
سيادة المسيح ،نحن ال نلبس مع بر المسيح .اآلن ،يجب أن أوضح هذا .وهذا هو السبب في أنني لم أستطع خفض هذه
الدراسة قصيرة .يرجى العمل معي في هذا الشأن.
يتم ختان القلب بالروح القدس باستخدام مشرط سيف الروح ،كلمة هللا{ .العبرانيين  }4:12وبقوة الروح القدس،
نحن تمكين ،لمحبة المسيح وفي قوة الروح القدس ،الختيار لرفض تنغمس الرغبات الشريرة ،الشهية ،والمشاعر حتى في
عالم ما لدينا؟ أفكارنا .هذا هو تطور الشخصية .ألن ما هو الحرف؟ إنها أفكارنا ومشاعرنا مجتمعة{5T 310.1} .
أصدقائي األعزاء ،يرجى فهم أن هذا هو ما يعنيه أن تتحول عن طريق تجديد عقولنا{ .الرومانية  }2 :12نحن بحاجة
إلى التوقف ،حتى في عالم الحياة الفكرية ،االنغماس الرغبات الخاطئة ،واألفكار الخاطئة ،والمشاعر الخاطئة .هذا هو
ختان القلب .وأولئك الذين يكملون في المسيح سيكون في هذه العملية من الختان في قلوبهم .ومن الضروري ،يا أصدقائي
األعزاء ،أرجو أن تسمعني … ومن الضروري أن تكتمل هذه العملية ،ألنك ترى ،إذا كنا نتمسك بأي خطيئة ،إذا كنا
نتمسك بأي خطيئة ،فإنه يمكن وتحييد قوة اإلنجيل في حياتنا .من فضلك ،يجب أن أتحدث إليكم مباشرة على هذا .ال يمكنك
االعتزاز بالخطيئة وتكون في عالقة إنقاذ مع يسوع المسيح .أنا أقول لك هذا ألنني أحبك .ال يمكنك االعتزاز بالخطيئة
وتكون في عالقة إنقاذ مع يسوع المسيح ،أصدقائي األعزاء .يجب عليك ،لمحبة المسيح ،السماح له ،لقطع المرفقات
الخاصة بك بعيدا عن كل الخطيئة المعروفة ،يرجى  ...من فضلك.
الرسائل المحددة ،المجلد  ،1الصفحة " :213ليس هناك سالم وال يبرر وال مبرر في مخالفة للقانون .ال
يستطيع اإلنسان أن يأمل أن يقف بريئا أمام هللا ،وفي سالم معه من خالل مزايا المسيح ،في حين أنه ال يزال في
الخطيئة .يجب أن يتوقف عن تجاوزه ،وأن يصبح مخلصا وصحيحا " .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
ترى ،دعونا نذهب إلى الكتاب المقدس على هذا 1 ،يوحنا ،الفصل  .3وكتابة ذلك هناك في المطبوعة الخاصة
بك ،على الرغم من حقيقة انها ليست هناك 1 .يوحنا ،الفصل  ،3ودعونا نلقي نظرة على اآلية " .6من يلتزم به "...
وقفة .إذا أردنا أن نكون مبررين ،يجب أن نكون أين؟ في المسيح ،حسنا؟ وإذا أردنا أن نبرر باستمرار ،يجب علينا ماذا؟
االلتزام في المسيح .يجب أن نبقى في المسيح .هل تتابع هذا؟ اآلن االستماع إلى ما ينطوي على ذلك ،على الرغم من.
"من يلتزم به ال يفعل" ،ماذا؟ "الخطيئة .من كان الخطايا لم يره وال يعرفه " .اآلن ،يبارك قلوبكم ،وهذا أمر مهم جدا
لفهم حق .من فضلك ،من فضلك ،اسمع لي على هذا .وهذا أمر حتمي لفهمه .هل هذا يعني أنه إذا تعثرنا وسقطنا وننشغل
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بحراسة وارتكاب خطيئة ،نحن ال نلتزم بالمسيح؟ يرجى فهم أنه في اليونانية ،الفعل "الخطيئة" هنا هو في التوتر النشط
الحالي .هل سمعت ما قلت لك؟ هذه رؤية مهمة جدا .في اليونانية ،الفعل هنا" ،الخطيئة" ،هو في ماذا؟ الحاضر متوترة
نشطة .وبعبارة أخرى ،ما يقوله الرسول يوحنا هو أن كل من يلتزم في المسيح ال يذهب على الخطية .ال تذهب على العمد
االعتزاز أي خطيئة معروفة .هل تتابع هذا؟
ولكن هل هذا يعني أننا لن ننشغل أبدا في الحراسة ،وتتعثر وسقوط؟ ال ،ال يفعل ذلك .هل هناك حكم لذلك؟ نعم
هنالك .ارجع إلى يوحنا ،الفصل األول 1 .يوحنا الفصل " :8 :1إذا قلنا أنه ليس لدينا خطيئة ،فإننا نخدع أنفسنا،
والحقيقة ليست فينا .إذا اعترفنا بخطايانا ،هو "،ماذا؟ "مخلص وعادل أن يغفر لنا خطايانا وتطهيرنا من كل الخدع ".
والفصل " :1 :2أطفالي الصغار ،هذه األشياء أكتب لك ،حتى ال يجوز لك الخطيئة" .اآلن ،في اليونانية ،وهذا هو في ما
نسميه المتوتر النظري .والتوتر النظري هو البكتيل .فإنه يحدث في نقطة في الوقت المناسب .هذه ليست مستمرة ،خطية
مستمرة مثل الحاضر النشط هو .هذا هو الحصول على القبض على حراسة وعثرة والسقوط بسبب الرغبة في السعادة
والصالة.
الحمد هلل أنه إذا نحن الخطيئة ،إذا كنا ننشغل خارج الحرس والسقوط ،لدينا ما؟ " ...لدينا محامي مع اآلب،
يسوع المسيح الصالحين" .آمين؟ "وهو نفسه هو الدعوى لخطايانا ،وليس بالنسبة لنا فقط ولكن أيضا للعالم أجمع ".
ولكن أريد منك أن ترى التمييز هناك ولسوء الحظ في اللغة اإلنجليزية ،فإن هذا التمييز محجب ،ألن كال من التوتر
المتوتر للخطيئة والمتوترة النشطة الحالية للخطيئة وترجم ما؟ الخطيئة  ...الخطيئة .ولكن يرجى العلم أن ما ال نفعله،
والعودة إلى الفصل  … 6 :3إذا كنا في المسيح ،وإذا كنا ملتزمين في المسيح ،ما ال نفعله هو الذهاب على ماذا؟ آثم .هل
هذا واضح؟ "كل من يلتزم به ال يذهب على الخطية .كل من يذهب على الخطية لم يره وال يعرفه " .وهذا ،أيضا ،في
التوتر النشط الحالي هناك .وهذا ما يسمى المشاركة النشطة الحالية ،في الواقع .غير أنه يشير بوضوح إلى الطبيعة
المستمرة والمستمرة للتجاوزات .المسيحي الحقيقي ال يفعل ذلك .ترى ،إذا ذهبنا على العزيزة حتى واحد الخطيئة
المعروفة ،ثم نحن لسنا تحت سيادة يسوع المسيح ،والخطيئة ال تزال تسود .وأصدقائي ،ال رجل يمكن أن تخدم ،ماذا؟ اثنين
من الماجستير{ .ماثيو  }6:24لذلك ،إذا كنا نختار السماح لعهد الخطيئة ،من نحن نرفض السماح بالحكم؟ المسيح عيسى.
انه ليس ربنا ،وإذا كان ليس ربنا ،يرجى العلم أنه ال يمكن أن يكون برنا .لماذا ا؟ وهذا يقودنا إلى عنوان دراستنا.
ما اسمه؟ "الرب لنا البر" .آمين؟ {آمين} فكر في هذا االسم معي .وجدت في إرميا  ... 6 :23إرميا :6 :23
"في أيامه يخلص يهوذا ،وإسرائيل سوف يسكن بأمان .اآلن هذا هو اسمه الذي سيدعى" ما هو ،الطبقة؟ "الرب
برنا" .أوه ،من فضلك ،يرجى فهم أهمية عميقة من هذا االسم .يرجى التعرف على المكونين لهذا االسم ،واألهم من ذلك،
فهم أنها ال يمكن فصلها .ما هو العنصرين؟ هو الرب و هو برنا .كما برنا ،انه يبرر لنا .كما ربنا ،ماذا؟ تقديس لنا .هل
أسمع "آمين"؟ {آمين}
هل تتابع هذا؟ كما نسمح له أن يسود في قلوبنا قوة روحه القدوس ،انه يعطينا سلطته للتغلب على الخطيئة .آمين؟
{آمين} يختن قلوبنا ،وحتى في عالم حياتنا الفكرية ،نكتسب النصر على اإلغراء .وهذا ،بالمناسبة ،هو حيث النصر هو ...
 ...يجب أن تكتسب .انها بين اليمين واألذن اليسرى  ...أكثر على ذلك في وقت الحق .ولكن تحت سيادة المسيح ،وهو قادر
على تقديسنا وإعطائنا النصر على الخطيئة .وألولئك الذين يعرفونه كرب ،يمكن أن يدعي أنه برهم .هل تتابع هذا؟
ولكن أطلب منكم ،وأصدقائي األعزاء ،هنا في خندق النعمة الرخيصة … حسنا… ترى ،هذا هو ما يريد
أنتينوميانز القيام به .إنهم يريدون أن يطالبوا به برهم ،ولكن ال يزعج أن يقدم إلى رباطته .وهذا ما يسمى نعمة رخيصة.
انهم يريدون أن يذهبوا على السماح عهد الخطيئة ،ولكن ال تزال تقنع نفسها بأنهم ما؟ , ,الصالحين في مشهد هللا .هل
تستطيع فعل ذلك؟ يمكنك تقسيم المسيح؟ يمكنك أن تقول" ،يا االستماع ،أنا مهتم في أن تكون بردي ،ولكن ال يزعجني
بسيادة الخاص بك ،ال تجعلني طاعة لك ".هل تستطيع فعل ذلك؟ ال يمكنك ال .انها صفقة صفقة .هل أسمع "آمين"؟ هل
فهمت كل هذا؟ كنت هدوء قليال الليلة ،يبارك قلوبكم ،ولست بحاجة إلى القليل من ردود الفعل .إذا كان يسوع سيكون برنا،
كما يجب أن يكون لدينا ماذا؟ ربنا .ال تخدع أنفسكم على هذا واحد .من فضلك ال تلعب مباريات مع نفسك على هذا واحد.
وبارك قلوبكم ،وهناك الكثير من السبتيين اليوم التي هي في خندق البر الذاتي ،ولكن هناك أيضا الكثير من السبتيين اليوم
التي هي في خندق نعمة رخيصة .ولديهم فهم منحرف لإلنجيل التي قد خدعت في التفكير أنها يمكن أن تذهب على الخطية
ويكون صالحا في مرأى هللا .أصدقائي األعزاء ،فإنه ال يعمل بهذه الطريقة .أنا هنا لإلصرار على أنها ال تعمل بهذه
الطريقة .إذا كان يسوع سيكون برنا ،وقال انه سيكون ربنا.
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تعليق الكتاب المقدس ،المجلد  ،7صفحة " :931المسيح قادر على إنقاذ إلى أقصى حد كل الذين يأتون إليه في
اإليمان .وقال انه سوف تطهيرهم من كل ما إذا كان سيسمح لهم بالتهميش" .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} وقال انه
سوف تطهير لنا من ماذا؟ كل إنكار ،إن سمحنا له .القراءة في "ولكن إذا كانوا يتشبثون بخطاياهم ،فال يمكن إنقاذهم؛ لبر
المسيح ال يغطي أي خطيئة غير متصدع ".الرسمية ،الحقيقة الرصينة ،ولكن قبل هللا ،أنا ملزم أن أشاطركم مع أصدقائي
األعزاء .من فضلك ال تستاء لي للقيام بذلك .أنا أحبك كثيرا أن أترككم في الظالم على هذا واحد .إذا كنا نتمسك بخطايانا،
ال يمكننا أن ننقذ ،لبسط المسيح يغطي ما؟ ال خطيئة لم يسبق لها مثيل من و أونفازاكين .هل نحن جميعا معا على هذا؟
دروس كائن المسيح ،صفحة " :316إن بر المسيح لن يغطي خطيئة واحدة" .هل نحن واضحون؟ "انها لن
تغطي ال واحد" ،أي نوع من الخطيئة؟ "العزيزة العزيزة" .تلك التي تعرف عنها ،ولكنهم يختارون التمسك ورفض
التخلي عنها .الحمد هلل على وعد يهود  24و " .25اآلن له القدرة على إبقاء لكم من عثرة  "...يقول الملك جيمس
"السقوط" .ترى ،والشيء الجميل عن سيادة المسيح من قبل له ،وتمكين ،إنوبلينغ ،تنشيط الروح هو أنه لن تمكننا فقط من
وقف الخطية ،كما هو الحال في باستمرار ،ولكن هو حتى قادرة على إبقائنا من ماذا؟ الوقوع ،والتعثر ،والقبض على
حراسة .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} الحمد هلل على هذا النوع من المساعدة ،األخ ،األخت" .اآلن له الذي قادر على إبقاء
لكم من عثرة ،السقوط ،وأن نقدم لكم عيب من قبل وجود مجده مع تجاوز الفرح " .من هو قادر على تقديم لنا عيب؟
المسيح عيسى ..." .إلى هللا مخلصنا ،الذي وحده حكيم ،أن يكون المجد والجاللة ،والسيادة والسلطة ،سواء اآلن وإلى
األبد .آمين ".أحب أن الصالة  ...أنا أحب أن الصالة.
أريد أن أخذك إلى نص آخر يحمينا ،تماما كما يفعل اسم "الرب لدينا البر" ويبقي من كل من الخنادق وعلى
التوالي وضيقة .هناك نص آخر .سترى ذلك في أعلى الصفحة  .انها العبرانيين الفصل  .10:14وأود أن أشجعكم على
تحويل في الكتاب المقدس الخاص بك إلى تلك اآلية ،وقم بتأكيدها إذا لم يتم تسطيرها بالفعل .بل هو حقيقة هامة للغاية
والحماية .العبرانيين الفصل  :10:14من الملك جيمس الجديد يبدو مثل هذا "من خالل عرض واحد "،وقفة .من الذي
نتحدث عنه؟ يسوع المسيح ،دمه ،انتهت حياته البديلة بوفاته المضحية .هذا هو العرض واحد .هل أنت معي؟ "من خالل
عرض واحد وقد اتقن ل "،متى؟ "إلى األبد "...فكر في ذلك معي اآلن" .من خالل عرض واحد ،وقد اتقن ل "،متى؟
"إلى األبد ".ما هو الذي يجعلنا في نظر هللا … من خالل األعمار المتواصلة من الخلود ،بالمعنى المطلق للكمال؟ هذا هو
برعم يسوع المسيح.
هل ترى ،ما مدى الكمال هو الكمال شخصية يسوع التي تم إحالتها إلينا؟ كم هو الكمال؟ انها مثالية بال حدود .هذا
ما؟ انها مثالية بال حدود .كم من الوقت سوف ننمو إلى الكمال الكمال الكمال بال حدود؟ حتى متى؟ إلى األبد .وحتى اآلن
في جميع األعمار المتواصلة من الخلود ،وهللا عد لنا ،بحكم البر المسلم المسيح ،أن يكون ماذا؟ مثالية بال حدود .ليس فقط
مثالية ،ولكن كم هو الكمال؟ مثالية بال حدود .يرجى فهم هذا .ترى ،هو برهان المسيح المحسوب الذي يرفع لنا في قيمة
القيمة األخالقية مع هللا ،شقيق ،أخت! هل سمعت ما قلت لك؟ {آمين} هذا ما يجعلنا ملوك وكهنة ،أبناء وبنات مع هللا قبل
الكون كله من خالل األعمار التي ال نهاية لها من األبدية.إنه الكمال المطلق ،الالنهائي ،بر الرب الذي تلقيناه عندما جئنا
إلى سفح الصليب ،وقبوله كمخلصنا الشخصي.
استمع .في األماكن السماوية ،صباح مشاهدة الكتاب ،صفحة " .الذي لم يعرف أي خطية أصبح خطيئة للسباق
أن بره قد يكون" ماذا؟ "محسوبا لإلنسان"" .من خالل الكمال من شخصية المسيح ،كان الرجل مرتفعا في نطاق
القيمة األخالقية "،مع من؟ " ...مع هللا؛ ومن خالل مزايا المسيح ،ارتبط الرجل المحدود باالنهائي" .فكر باالمر .هذا
يجب أن تشويق لك جوهر كائنك .و أصدقائي األعزاء أن الكمال شخصية سوف تغطي لنا عن متى؟ إلى األبد  ...إلى األبد
 ...نجاح باهر! هذا هو الكمال الطابع النهائية الذي يثيرنا في قيمة القيمة األخالقية مع هللا ،قبل الكون كله من خالل
األعمار التي ال نهاية لها من األبدية .هذا هو قيمة ال حصر لها والبر واألبد.
كم من الوقت سوف نكون قادرين على النمو في تلك الشخصية؟ استمع .أبناء وبنات هللا ،صفحة " :327كن أنت
لذلك الكمال ،حتى األب الخاص بك الذي هو في السماء هو الكمال" .هذا هو شرط القانون ،تذكر؟ القراءة في "يجب أن
يكون عملنا الحياة أن تصل باستمرار إلى األمام إلى الكمال من الطابع المسيحي ،يسعى جاهدا للتوافق مع ارادة هللا".
اآلن االستماع إلى هذه الجملة مذهلة المقبل .واضاف ان "الجهود التي بدأت هنا ستستمر عبر االبد" .هل سمعت هذا؟
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وقال "ان الجهود التى بدأت هنا ستستمر" كم من الوقت؟ "من خالل الخلود"" .إن التقدم المحرز هنا سيكون لنا عندما
ندخل في المستقبل الحياة" .أوه ،والتفكير في ذلك!
ترى ،يا أصدقائي ،مرة أخرى ،متى يمكنك االقتراب من الالنهاية قبل وصولك؟ حتى متى؟ إلى األبد إلى األبد.
ومع ذلك ،في حين أن هللا تعول علينا أن نكون ما؟ مثالية بال حدود ،مثل الكمال ابنه .بالمعنى الحقيقي جدا ،ونحن سوف
تنمو إلى ما هللا يهمنا أن يكون من خالل األعمار التي ال تنتهي من األبدية .هل تفهم ما أحاول التواصل معك؟
هل يمكنني الحصول على تعليقات؟ رؤساء عقدة ،شيء .بعض منكم يعطيني هذا التحديق التلفزيون ،ويخيفني.
أنت تعرف ما هو التحديق التلفزيون ،أليس كذلك؟ انه فقط… كنت تبحث في وجهي ولكن هناك وليس الكثير من األدلة
على النشاط المعرفي ،و يقلقني  ...أنه يقلقني.
هذه حقائق مثيرة ،أخي ،أختي .هذه حقائق مثيرة ،وعليهم أن يشعروا بنا إلى جوهر كائننا .ولكن يرجى مالحظة
أن الجملة األخيرة قبل أن ننتقل هنا" .إن التقدم المحرز هنا سيكون لنا عندما ندخل في المستقبل الحياة" .هل سيكون
لدينا نقاط انطالق مختلفة بعد ذلك ،عندما نكون … عندما نحن ممجد والوصول الى السماء؟ هل سيكون لكل منا نقاط
انطالق مختلفة؟ نعم نحن سوف .من الذي حدد نقطة البداية التي لدينا؟ أنفسنا  ...أنفسنا .نحن نأخذ إلى السماء ما لدينا؟ لدينا
الطابع .هذا هو الشيء الوحيد الذي نتخذه .و أكثر نضجا و تطورا و المسيح مثل هذه الشخصية هو ،ونحن سوف تكون
محظوظة إلى تلك الدرجة وتكون قادرة على االرتفاع من تلك النقطة من خالل الخلود في شخصية المجيدة بال حدود من
هللا .هذا سبب آخر للضغط على العالمة هنا واآلن ،آمين؟
ترى ،بولس الرسول واللص على الصليب سوف يكون كالهما في السماء ،أليس كذلك؟ ولكن نقطة انطالق بولس
الرسول سوف تكون مختلفة من اللص على نقطة انطالق الصليب ،أليس كذلك؟ نقطة انطالق اللص  ...فرق كبير .هل
يكون اللص على الصليب في السماء؟ نعم فعال .هل حقا؟ نعم ،وقال انه سيكون .قال يسوع" :أقول لكم اليوم ،سوف تكون
معي في الجنة"{ .لوك }23:43
اآلن ،انتظر دقيقة .لكي نكون في الجنة ،لم نحصل على لقب ،لدينا لدينا اللياقة البدنية .لم اللص لديها اللياقة
البدنية؟ على االطالق ،فعل .ماذا كان لياقته؟ كان يعيش حتى كل الضوء الذي كان لديه ،وبالكامل من قدرته ،كان يعكس
هذا الضوء .حق؟ لمحبة المسيح .هذا هو اللياقة البدنية لدينا  ...وهذا هو اللياقة البدنية لدينا .وألن حياته قد انتهت في تلك
المرحلة ،وقال انه ال يمكن أن تنمو إلى أبعد من ذلك .ولكن أعدك ،إذا كان قادرا على النزول من الصليب هو ،لمحبة
المسيح ،من قوة الروح القدس قد نمت من ماذا؟ المجد إلى المجد .وقال انه كان قد ردت على األشياء التي سرقت ،وكان قد
تغير شخصيته .ولكن أنا أعدكم كان لديه اللياقة البدنية .لن يكون هناك رجل في السماء دون اللياقة البدنية.
هل نحن واضحون حول ذلك؟ "بدون القداسة" ،ماذا؟ "ال أحد يرى هللا"{ .هبريو  }12:14وما هي القداسة؟
القداسة في هللا .انها تماما ،لمحبة المسيح ،قدمت لسيدته .وكان اللص .في الواقع هو الوحيد الذي دعا يسوع "الرب" على
الصليب .ال أحد ،وال حتى تالميذه ،دعا له "الرب" .ولكن اللص دعا له "الرب" .ماذا قال؟ "يا رب ،تذكرني عندما تأتي
إلى مملكتك"{ .لوك  }23:42واعترف يسوع ما هو؟ الرب .وهذا هو السبب في أن يسوع هو بره .وهذا هو السبب في أنه
كان على حد سواء اللياقة البدنية وعنوانا للسماء .هل نحن واضحون حول ذلك؟
اآلن اللص ،على الرغم من أنه يحصل إلى السماء ،سوف يكون جدا ،شخصية غير ناضجة جدا ،أليس كذلك؟
وإلى األبد أنه سيكون وراء ،إلى حد كبير ،بولس الرسول .ولكن أؤكد لكم ،انهم سوف يكون كل من المعسكرين سعداء
هناك .هل تفهم ما نحاول شرحه هنا؟ وأنها سوف تنمو كل من تلك النقطة ،إلى متى؟ إلى األبد  ...في الكمال شخصية
مجيدة بال حدود من هللا الذي كان يحسب لهم باإليمان في يسوع المسيح .أوه ،أدعو أن هذا واضح.
اآلن ،العودة إلى نصنا على الرغم من :عبريوس  ،10:14عبريوس 10:14؛ أريد حقا ،حقا جلب المنزل هذه
النقطة الرئيسية .من فضلك ال تفوت .من هو ،يا أصدقائي األعزاء ،التي يتم الكمال إلى األبد من قبل عرض واحد؟ من
هذا؟ أولئك الذين يجريون قدس ،وبارك قلوبكم ،إذا كان لديك الملك جيمس ،الحصول عليها والقيام بنفسك صالح ،حسنا؟
يقول الملك جيمس" ،أولئك الذين مقدس" .ولسوء الحظ أن هذا ال ينصف اللغة األصلية .ما الفعل المتوتر هل تفترض أن
الفعل اليوناني "مقدس" في؟ النشاط الحالي .وأنت على دراية بالتوتر النشط الحالي اآلن ،أليس كذلك؟ ماذا يعني التوتر
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النشط الحالي في اليونانية؟ العمل المستمر المستمر ،مهما كان .هذا هو السبب في أنه أقرب إلى اليونانية أن أقول" ،كون
مقدس" .وهذا يعني ،على األقل ،أنها عملية مستمرة ،أليس كذلك؟ اليونانية هي أقوى من ذلك .اليونانية حرفيا يقول "عن
طريق عرض واحد وقد الكمال إلى األبد أولئك الذين هم باستمرار في عملية التقديس"{ .العبرية  }10:14هذا ما تعنيه
اليونان .هل ذلك منطقي بالنسبة لك؟ اآلن رجاء ،يرجى االطالع على كيفية التقديس ثم ،والتبرير على االطالق ماذا؟ ال
يمكن فصلها ،انهم مؤمنون معا .هل ترى كيف تعمل؟ من هو الذي يتقن إلى األبد من قبل عرض واحد؟ فقط أي شخص؟
ال .من الذى؟ أولئك الذين هم؟ كونه مقدسا .أولئك الذين هم باستمرار في عملية ما؟ التقديس.
ترى ،هذا هو السبب ،يا أصدقائي األعزاء ،ونحن كشعب ال نعتقد في حفظ مرة واحدة ،حفظ دائما .نحن ال نعتقد
في ذلك ألنه ليس الكتاب المقدس .هو األكثر قاطعا ليس الكتاب المقدس .عندما نأتي إلى الصليب ونقبل سيادة المسيح،
باإليمان ،نحن نقبله كمخلصنا ،وتقديم إرادتنا له دون تحفظ ،يصبح برنا ،أليس كذلك؟ يصبح برنا .وسوف يبقى برنا طالما
اخترنا البقاء تحت سلطته .ولكن هل لدينا الخيار في أي لحظة لرفض رباطته؟ هل نحن؟ هل نحن حر في القيام بذلك؟
إطالقا .والمأساوي ،والكثير من الناس يفعلون .كما تعلمون ،لديهم الحب األول وهم يريدون إرضاء المسيح ،كما تعلمون
 ...إنهم يحققون تقدما ،ثم يكتشفون بعضهم العقيدة العزيزة أن المسيح يريد منهم أن يتركوا .وماذا يقررون القيام به؟ تمسك
به .ويقولون "يا رب ،كما تعلمون ،ال تجعلني أعطي هذا واحد .الرجاء  ...أريد هذا واحد ".وما هو الخيار الذي قاموا به،
يا أصدقائي ،ما هي الخيارات التي قاموا بها؟ لقد اختاروا السماح لعهد الخطيئة .وفي اختيار السماح لعهد الخطيئة،
اختاروا أن يقتلون من؟ المسيح عيسى .ال رجل يمكن أن يخدم اثنين من الماجستير{ .متى  }6:24و أصدقائي األعزاء،
إذا كنت وأنا على االطالق مستمر ويصر على ترك عهد الخطيئة ،فإننا سوف نخسر في نهاية المطاف بر يسوع المسيح.
هو أول من يأتي وآخر من يغادر .و هو لونغسوفيرينغ والمريض .ولكن إذا أصرنا تماما على التشبث بالخطيئة ،ثم نفقد
عالقة االدخار معه .يرجى معرفة ذلك .هل نحن جميعا واضحون في هذا؟ يرجى معرفة ذلك.وألننا أحرار في القيام بذلك
في أي لحظة من حجنا ،ونحن نضغط على نحو عالمة ،في أي لحظة يمكننا أن نقول "ال ،ال أريد أن أترك ذلك ،ال أريد أن
أعطي ذلك ".في أي لحظة ،يمكننا أن نخسر بر المسيح من خالل رفض سيادة المسيح .ويمكننا أن نختار عدم المضي في
القداسة ،وإذا كنا نرفض أن نكون في عملية التقديس ،ما الذي نخسره؟ يجري الكمال إلى األبد من قبل عرض واحد .هل
هذا واضح بالنسبة لك؟ عن طريق عرض واحد وقد اتقن إلى األبد .من الذى؟ من الذى؟ أولئك الذين قدسوا  ...قدس.
أوه ،أصدقائي األعزاء ،أريد أن أشجعكم مع كل قلبي ،لمحبة المسيح ،لتحديد البقاء تحت سلطته ،وبالتالي تقديس.
وأريد أن أؤكد لكم ،يرجى سماع لي  ...يرجى سماع لي .أريد أن أؤكد لكم أنه كما تفعل ،سوف تواجه صحة أكبر
والسعادة ،والرفاه ،والسالم ،والفرح مما كنت أحلم ممكن .ترى أصدقائي ،وهذا هو بالضبط ألن يسوع يحبنا أنه ليس على
استعداد لمجرد حساب لنا الصالحين ،ولكن عازمة على جعلنا المقدسة كذلك .ألن سعادتنا ،تذكر ،وجدت في القداسة.
أنا ممتن جدا للرب الذي يحبني بما فيه الكفاية ليس فقط لتعيين لي خالية من إدانة الخطيئة ،بل أن يخلو من
سيطرة الخطيئة أيضا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} أنا ممتن جدا أن خطة الخالص تجعل من الممكن ،ليس فقط بالنسبة لي
أن تحرر من عقوبة الخطيئة ،ولكن حررت من قوة الخطيئة كذلك .آمين؟ {آمين} انها توفير شقين ،الدم والماء .الدم
يضعك خالية من اإلدانة والعقوبة ،المياه يضبط لك خالية من السيطرة والقوة .آمين؟
والثناء على هللا أنه يحبنا بما يكفي لجعلنا مقدسة … ألنه يريد منا أن نكون سعداء .وأعدكم ،يا أصدقائي األعزاء،
إذا كنا نتمسك بالخطيئة ،ونحن لن تعاني فقط هنا واآلن ،ولكن سيكون لدينا لمعاناة بشكل رهيب في يوم القصاص والحكم
النهائي .من فضلك ال تجعل هذا االختيار .لماذا نحن عرضة لذلك إلى التمسك بالخطيئة؟ بسبب ملذاتها .هل الخطيئة لها
متعة؟ بالطبع يفعل ذلك؛ الكتاب المقدس يتحدث عن ملذات الخطيئة{ .هبريو  }11:25لكنك تعتقد بشكل أفضل أنهم في
موسم واحد فقط … هل تسمعني يا أصدقائي األعزاء؟  ...وانها قصيرة جدا ،وخاصة عند مقارنته بالخلود.
ولكن المشكلة مع ملذات الخطيئة هي أنها ليست قصيرة فقط ،ولكنهم يضعفون بشكل رهيب .تحصل على
صدتك ،ولكن كنت أسوأ حاال بسبب وجود ذلك .هل تسمع ما أقول لك؟ أنا أتحدث مباشرة لك يا أصدقائي األعزاء .يرجى
عدم نعتز الخطية .يرجى العلم أن ملذات لألبد {مزمور  }16:11في اليد اليمنى من عرش هللا هي بال حدود ،بال حدود
أكثر متعة من ملذات الخطيئة لموسم .ال ،ال تبيع حق ميالدك لوعاء من كوخ ،من فضلك{ .العبرانيين  }12:16من فضلك
ال!
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لمحبة المسيح ،والسماح له أن يأتي إلى قلبك من خالل قوة الروح القدس والختان ذلك ،قطعه بعيدا عن كل تلك
المرفقات بأي خطيئة معروفة .هذا ما سنقوم بدراسته ونحن نواصل في هذه الندوة .كيفية القيام … كيف تتعاون مع الروح
القدس في ختان القلب .أنت ذاهب إلى العودة ،أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ {نعم فعال} الحمد هلل .دعونا نقف إلغالق الصالة .

أبي في السماء ،أشكركم جزيل الشكر على الحقيقة الثمينة والحمائية والمتوازنة .أشكركم على قوة روح الحقيقة
يمكننا أن نأتي لفهم ذلك وأن تبقى على التوالي وضيقة ،ومحمية من الوقوع في أي خندق .وهللا ،أنت تعرف أين كل واحد
منا هذه الليلة .أنت تعرف ما إذا كنا على التوالي وضيقة أو ما إذا كنا خارج في خندق واحد أو اآلخر .األب ،لدينا ميل إلى
خداع أنفسنا في هذه المسائل .في الواقع القلب هو خداع فوق كل شيء .والخداع المفضل لها هو خداع لنا في التفكير نحن
جميعا على حق في تجربتنا المسيحية عندما ال نكون على اإلطالق .ربما نحن خارج في خندق البر الذاتي ،أو ربما نحن
في خندق نعمة رخيصة .ولكن هذه الليلة ،وآمل ،ساعدنا على االعتراف هذه الحقيقة  -إن كانت حقيقة واقعة .وأنا أدعو
فقط ،األب ،أننا سوف نفرح في أن يساعد على رؤية المشكلة ،ألننا ال يمكن أن نأمل من أي وقت مضى لتجربة الحل حتى
ندرك مشكلتنا .لذلك تساعدنا على عدم االستياء وجود ضوء الليزر الحقيقة تعريض لنا كل ما يلزم عرضه … ألننا اآلن
في وضع يسمح لنا بالفرار إلى المسيح وتلقي له الغفران وانتصاره .يا أبي ،أشكركم على أن الصليب نجد ما نحتاجه ،ليس
فقط إلزالة اإلدانة ،ولكننا نجد ما نحتاج إلى التحرر من سيطرة الخطيئة وكذلك في حياتنا .شكرا للدم الذي يعتني بالعقوبة،
وشكرا لكم على المياه التي تساعدنا على التغلب على قوة الخطيئة .واألب ،أدعو هللا أن تساعدنا على أن نكون من بين
هؤالء الذين من قبل واحد تقدم الكمال إلى األبد ألننا ،لمحبة المسيح ،وفي قوة الروح القدس ،يتم تحديدها أن يكون
باستمرار في عملية يجري المقدسة ،ويجري مقدس .ساعدونا األب ،للحفاظ على عيوننا ثابتة على يسوع .ساعدونا على
عدم اإلحباط كما نرى أن حتى لدينا أفضل هو الكمال وأنه يأتي قصير .مساعدتنا على الثقة به وتحقيق ذلك اخترت أن
ترى لنا ليس في أنفسنا ،ولكن كما نحن فيه .وشكرا لكم أنه حتى لو كنا نعمة تصبح أقمار كاملة ،مشرقة إلى امتالء لدينا
القدرة التالفة الخطيئة ،ونحن ال ينظر إليها على أنها مجرد انعكاس خافت ،وهو ما نحن في أنفسنا ،ولكن نحن نرى من
قبلك مخبأة وراء "الشمس"  -إلى ما ال نهاية ،مشرق بال حدود وصديق في مشهدك .أوه األب ،مع هذا النوع من الترتيب،
مع هذا النوع من الحكم ،ليس لدينا أي سبب يدعو إلى اإلحباط .ويمكننا أن نفرح في قبولنا هذا القبول وتنمو في القداسة،
في مثل المسيح ،لمحبة المسيح وروحه .علمنا ،من فضلك ،يعلمنا أن نفعل هذا هو صالتنا في اسم يسوع ومن أجله ،آمين.
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