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من المجد إلى المجد
ويقال تنمية الشخصية لتكون أهم عمل ،من أي وقت مضى 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 ،يا أصدقائي األعزاء ،والمباركة والسعادة السبت لك .كنت حقا الذهاب كل من
لجعل صبي مونتانا يشعر في المنزل .هناك الثلوج الفعلية على الطريق ،وهذا كان ،أعتقد ،قليال تخويف لبعض منكم الشعبية أسفل
هنا في الجنوب ،حيث كنت ال تحصل على الكثير من تلك األشياء .ولكن شكرا لك على تحدي العناصر واختيار أن يأتي هذه الليلة.
إنه لشرف أن أدرس معكم أهم عمل من أي وقت مضى إلى البشر .وهذا هو ما الطبقة؟ بناء الشخصية .التعليم ،صفحة
 .225قل معي .تذكر أنه شرط بالطبع ،يجب أن يكون حفظه في ذلك الوقت نحن في نهاية هذه الدراسات .هنا نذهب "بناء الحرف
هو أهم عمل من أي وقت مضى يعهد إلى البشر ،ولم يسبق له مثيل أن دراستها الدؤوبة مهمة جدا اآلن" .الكثير منكم فعلت
أفضل على الكلمة األخيرة مما فعلتم على بقية البيان هناك .بناء الحرف ،في الواقع ،أهم عمل ،وأبدا أكثر أهمية من اآلن ألن الملك
قريبا.
ولكن لدينا الكثير للقيام به .لدينا إنجيل التخاذ إلى كل أمة ،كيندرد واللسان والناس {رؤيا  ،}6 :14ولدينا حياتنا الخاصة
للتحضير{ .رؤيا  }7 :14ولكن مرة أخرى ،فإن النجاح في إنجاز هاتين المهمتين يعتمد على الشيء نفسه ،وهذا هو تطور شخصية
مثل المسيح .ألننا ال يمكن أن يكونوا شهودا فعالين للملك وال تناسب المواطنين للمملكة إال إذا كان لدينا شخصية مثل المسيح.
أصدقائي األعزاء ،ليس هناك الكثير من الوقت .يستغرق وقتا طويال لتطوير شخصية تشبه المسيح {5T 618.1} .ليس لدينا أي
شيء لنضيعه .شكرا لكم على العودة ودراسة بجد معي ما يقول الرب فيما يتعلق بدورنا التعاوني في عملية بناء الشخصية هذه .ال
يمكننا أن نجعل أنفسنا المسيح مثل في الطابع،
يجب أن نغير "من المجد إلى المجد ،حتى من قبل  "...من؟ " ...روح الرب" 2{ .كورينثيانز  }3:18ولكن الروح
القدس ال يمكن أن تغير لنا ما لم نتعاون .ومن الضروري بالنسبة لنا أن نعرف كيفية التعاون.ونحن ننظر إلى هذا المنعطف في
سلسلتنا ،على أساس الحكم المزدوج ،وما هو ممكن .إن الحكم المزدوج الذي نجده عندما نركع عند سفح الصليب ،يرمز في الدم
وفي الماء التي تتدفق من الجانب مثقوب من يسوع{ .يوحنا  }19:34لقد درسنا بعناية أنه من خالل الدم نحن مبررون .من خالل
الماء نحن مقدس .ومن خالل هذا الحكم المزدوج من النعمة ،أن مجد المسيح يستعيد فينا .الدم يوفر األساس .المياه توفر الطاقة.
وبينما نتعلم التعاون مع الروح القدس ،وهو ما ترمز إليه المياه ،يمكننا بناء معبد شخصية لمجد هللا ،التي من شأنها أن البقاء على قيد
الحياة فقط الوقت ،ولكن سوف تستمر إلى األبد .آمين؟ {آمين}  ...آخر إلى األبد .ولكن هذه الشخصية يجب أن تبنى على أساس
الصمت باإليمان … في المسيح وحده.
و أصدقائي األعزاء ،لبناء بنجاح مثل هذه الشخصية ،يجب أن نتحرك بقوة وبحق .أريد أن أكرر ما يلي يجب أن نتحرك
بقوة وبحق .لماذا ا؟ ألنه يأخذ المجتهد ،ومثابرة الجهد للتعاون مع القوة المحولة للروح القدس .كما الحظنا بالفعل ،ونحن على تعلم
للحفاظ على القلب مع كل  ...ماذا؟ ...اجتهاد{ .األمثال  }4:23هل يعني "كل االجتهاد" قدرا معينا من الجهد؟ أوه ،فإنه بالتأكيد ال.
ولماذا يجب أن نتعلم أن نبقي القلب بكل العناية؟ ألن "كما يظن اإلنسان في قلبه ،هكذا هو"{ .األمثال  }7 :23وتذكر ،وهذا هو
حقا ما هو الحرف .إنه نشاط القلب .والقلب ،كما عرفنا ،هو حقا الروح كما يفهم كل من العقل والعواطف .ما هو نشاط الفكر يسمى؟
األفكار.
ما هو نشاط المعاناة؟ األحاسيس .
وتذكر ،ما هو تعريفنا العمل ل "الطابع"؟
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"إن األفكار والمشاعر مجتمعة تشكل الطابع األخالقي" .الشهادات ،المجلد  ،5الصفحة  .310لذلك فإنه ال يقف إال بعد
ذلك ،إذا نحن ذاهبون إلى تطوير شخصية مثل المسيح ،يجب علينا أن نتعلم أن نحكم بجد أفكارنا ومشاعرنا .آمين؟ {آمين} يجب أن
نتعلم أن يكون عقل المسيح .اسمحوا هذا العقل فيكم الذي كان في المسيح يسوع{ .فيليبيانز  }5 :2هذا ما يجري المسيحي هو كل
شيء .انها أكثر بكثير من مجرد الحديث الحديث والمشي على المشي .انها أوال وقبل كل شيء التفكير في األفكار .آمين؟ {آمين} و
أصدقائي األعزاء ،نحن أنفسنا ينخدع كثيرا والتفكير في ذلك ألننا نقوم بعمل جيد جدا يتحدث الحديث والمشي في المشي ،أننا
مسيحيون ،عندما ال نكون على اإلطالق .قد ال تكون ما تعتقد أنك ،ولكن ما هو رأيك ،أنت ".كما يعتقد الرجل في قلبه ،هكذا هو".
{األمثال  }7 :23والتعلم لحكم األفكار يتطلب كل االجتهاد ،ومثابرة الجهد.
وهذا يتطلب دافعا قويا .أنت وأنا لن المثابرة ،في التعلم لجلب كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح  -التي تذكر هو هدفنا
{ 2كورينثيانز  - }5 :10لن نثابر أبدا على بلوغ هذا الهدف إال إذا كان لدينا دوافع قوية .وهذه الليلة أريد أن تنظر معك التي هي
وحدها دافعا قويا ومناسبا بما فيه الكفاية .دراسة مهمة جدا الليلة .سوف نلقي نظرة على لجنة الرب لنا .بعد أن قدم في تكلفة النهائية
لنفسه الدم والماء ،أن كل ما يكفي من توفير مزدوج نعمة ،حيث يمكن استعادة مجد هللا فينا من أجل المسيح ،ويزودنا بعبارات
ملحوظة ومألوفة .عنوان دراسة الليلة "لذا أرسل لك" أه ،أهمية ذلك ،أن بسيطة ولكن لجنة شاملة بشكل ملحوظ هو ما نحتاج إلى
تحويل انتباهنا إليه.
ولكن قبل أن نفتح الكتاب المقدس ،ما الذي يجب أن نوقفه للقيام به؟ فتح قلوبنا  ...تذكر جهاز الذاكرة لدينا؟ ال تدع نفسك
فتح الكتاب المقدس ،إال إذا كان لديك ،ماذا؟ فتح قلبك .لذا يرجى الركوع معي لبضع لحظات من الصالة الصامتة ،شخصيا دعوة
روح هللا إلى قلبك .ويرجى ،أنا تطمع صالتك الليلة .نصلي من أجل أخيك كذلك.

األب في السماء ،أشكركم على هذا الحرم في الوقت المناسب ،أننا دخلنا هذا اليوم المقدس .وأشكركم أيضا على هذا الحرم
في الفضاء ،هذا البيت المقدس للصالة .وأشكركم على أن الزمان والمكان مقدسان عند وجود روحكم المقدسة .وهذا ما ندعوه اآلن
 ...روحك .تأتي في هذا المكان  ...ملء كل لحظة من هذا الوقت .واألهم من ذلك يأتي إلى قلوبنا .نحن نعلم أنك هنا ،في وسطنا
كجماعة لك وعدت "،حيث تجمع اثنين أو ثالثة في اسمي ،وهناك أنا في وسطهم" .ولكننا لسنا مضمون أن يكون لديك فقط هنا في
وسطنا كجماعة .نريد منك في وسطنا كأفراد .لذلك نحن فتح الباب واسعة من معابد الجسم ،ونحن نقول "تعال في السماوي الضيف،
وتأتي في ،من فضلك" .تسريع وتنشيط الكليات العقلية والروحية لدينا .تعطينا الفكر الروحي الذي يجب أن يكون إذا كنا سوف تكون
قادرة على فهم الحقيقة مع الفكر ،احتضانها مع العواطف ،واألهم من ذلك ،تقديمها مع اإلرادة .الرب هللا ،الرجاء مساعدتنا على
فهم ،وخاصة هذه الليلة ،كيف يمكننا ،ويجب أن يكون الدافع الصحيح للمثابرة في بناء شخصية تشبه المسيح إلى مجد مخلصنا وإلى
مجدك ،وهو بناء شخصية من شأنها أن تستمر عبر الزمن ،وإلى األبد .يرجى توجيه وتوجيه أفكاري والكلمات .أريد أن أتكلم
الحقيقة و الحقيقة فقط نيابة عنك .تسبب لساني أن يلتصق إلى سقف فمي يجب أن أقول أي شيء من شأنه أن يسيء الحقيقة .ولكن
فضفاض لساني وتوجيه ذلك وتوجيهه التي يمكن أن أعلنها بوضوح ووضوح ،الحقيقة كما هو في يسوع .أعطي لكم كوني كله
لتحقيق هذه الغاية .يرجى التخلي عن استخدام لي .أسألها باسم يسوع ،آمين.
عنوان دراستنا" ،لذا أرسل لك" ،هو مأخوذ من يوحنا  .20:21نحن في صفحة  ،34تحت الدرس " ،15لذا أرسل لك".
يوحنا " :21 :20ثم قال يسوع لهم مرة أخرى "،السالم لك! كما أرسل اآلب لي ،وأرسل لك أيضا " .اآلن هذا هو نسخة الملك
جيمس الجديد .الملك جيمس أكثر دراية هو "حتى نرسل لك ".أصدقائي األعزاء ،يرجى النظر معي عميق أهمية تلك اللجنة .يسوع
يكلفنا أن نفعل له ما فعله لآلب .هل هذا واضح؟ "كما أرسل اآلب لي ،فأرسل لك".
ماذا أرسل اآلب االبن؟ لقد درسنا ذلك بالفعل أرسله في مهمة مزدوجة .ماذا كان؟ للكشف عن مجد هللا لإلنسان ،و
استعادة مجد هللا في اإلنسان.
أصدقائي األعزاء ،يرجى العلم أن هذا هو بالضبط ما المسيح تكليف لنا أن نفعل له" .كما أرسل اآلب لي ،فأرسل لك".
ترى ،يسوع هو على وشك العودة إلى اآلب .وهو يدرك تماما أنه يجب أن يستمر على كوكب األرض التمثيل الصحيح لشخصيته.
ألنه بعد كل شيء ،سوف يستمر الشيطان لكذب على الجنس البشري والسعي إلى تحريف طبيعة هللا .لذلك ،يجب أن يكون هناك
شخص لضبط السجل على التوالي .آمين؟ يجب أن يكون هناك شخص للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بشخصية هللا .ومن هو أن
يكون؟ هذا هو أن يكون تالميذه … أولئك الذين يقدمون أنفسهم لسيدته وانضباطه ،وهو ما يعنيه أن يكون تلميذا .وهذا يعني أن
تكون تحت االنضباط وسيادة يسوع المسيح .وهذا يعني أن يكون شعبه.
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خطوات المسيح ،صفحة 115؛ االستماع إلى هذا البيان الرائع" :إن أبناء هللا مدعوون إلى أن يكونوا ممثلين للمسيح،
تبين خير الرب ورحمه .وكما كشف لنا يسوع الصفة الحقيقية لآلب ،لذلك نحن أن تكشف عن المسيح إلى عالم التي ال تعرف
عطاءه ،والشفقة الحب ".كما أرسلت لي أنا في العالم ،وقال يسوع "،حتى إذا كنت قد أرسلت لهم في العالم "".هل ترى الموازاة
المباشرة بين مهمة المسيح للجنس البشري ،الذي أعطاه اآلب ،ومهمتنا التي قدمها لنا يسوع؟ فمن الواضح ،انها مباشرة .ترى
أصدقائي األعزاء ،يرجى فهم مسؤولية خطيرة جدا أن يفترض المرء عندما يدعي أنه "مسيحي" .نحن ،على هذا النحو ،أن نكون
سفراء المسيح .نحن نمثله في هذا العالم.
ويرجى أن نعرف أن العالم لديه الحق الستخالص استنتاجات بشأن ما يسوع المسيح نفسه هو مثل على أساس كيفية
تصرف المسيحيين .آمين؟ أليس كذلك؟ نعم ،يفعلون .علينا أن نكون الرسائل الحية ،والمعروفة وقراءة من قبل جميع الرجال.
والرسالة التي نقدمها هي أن يكون الوحي ما يسوع المسيح هو مثل .هذه مسؤولية رسمية ،أليس كذلك؟ أنا أتعهد معكم ،أخي ،أختي،
ال تأخذ اسم المسيح عبثا! وأنا ال أتحدث عن أقسم ،أنا؟ أنا أتحدث عن شكل أكثر دقة من أخذ اسمه عبثا .أنا أتحدث عن المزاعم
المسيحية ،في حين يجري غير المعتاد مثل في الطابع .هو أن أخذ اسمه عبثا؟ أوه ،بالتأكيد هو.
واحدة من لوائح االتهام األكثر رعبا والرسمية التي يمكن العثور عليها في الكتاب المقدس هو الذي هللا يلفظ فيما يتعلق
بشعبه المختار .فقال لهم "اسمى من بين األمم من قبلك" ".اسمي بالزفيمد بين األمم بسببك"{ .رومانز  }2:24ترى ،كانوا
يعرفون باسم هللا اختيار الناس ،ولكن هل كانوا يمثلون بحق؟ هل قالوا الحقيقة بخصوص شخصيته؟ ال ،وحصل هللا على بعض
الصحافة سيئة للغاية على حساب تلك الرسائل الميتة .أصدقائي األعزاء ،ال سمح هللا أن أي شخص هنا يجب أن تصدر الئحة اتهام
من هذا القبيل فيما يتعلق بها" .اسمى بليسفيمد بسببك".
وأصر على أن المسؤولية التي تقع علينا كمسيحيين السبت السبتيين كبير جدا ألنك ترى ،نحن … ادعاء ليس فقط أن يكون
المسيحيين ،ولكننا ندعي أن نكون هللا بقايا ،مع مهمة خاصة جدا والرسمية إلنجاز في هذه الساعات الختامية من تاريخ األرض.
آمين؟ {آمين} وأعتقد أنه مع قلبي كله ،أصدقائي األعزاء .فهو ال يجعلنا أفضل من أي شخص آخر ،ولكن كنت أفضل نعتقد أنه
يجعلنا أكثر مسؤولة من أي شخص آخر{ .آمين }.لدينا مسؤولية رسمية جدا.
لقد أثيرت حتى ومقومة وأعطيت رسالة خاصة جدا أن يعلن لكل أمة ،وطيب ،ولسان وشعب .ما هذا؟ إنها رسائل المالئكة
الثالثة .وكيف تبدأ؟ "وجود اإلنجيل األبدية { "...رؤيا  }6 :14أوه ،من فضلك ال ننسى هذا السياق .وال يمكننا أن نعلن عن حق
رسائل المالئكة الثالثة ما لم يكن لدينا اإلنجيل األبدي" .إنجيل اإلنجيل ،قائال بصوت عال "،خافوا هللا وأعطوا { ...المجد} المجد
له" .ماذا يعني أن يعطي المجد هلل؟ وهذا يعني أن تكشف عن شخصيته في منطقتنا ،أصدقائي .كيف ،نصلي نصلي ،يمكن أن ننجح
في تحقيق مهمتنا وإعالن مثل هذه الرسالة إذا نحن أنفسنا ال تكشف عن شخصية هللا؟  ...ومن ثم يعطي المجد هلل؟ لذلك ،أصر على
أن المسؤولية تقع على عاتقها أثقل الكتفين السبتية المسيحيين.
وهنا بيان آخر .ريفيو أند هيرالد ،أبريل  ":1889 ،30جاء المسيح لتمثيل اآلب لإلنسان .وكشف عن طبيعة هللا للعالم.
الشيطان قد خاطئ األب .كان قد صوره ككونه مليئا باالنتقام ،الذي لم يكن لديه الصبر ،ال رحمة ،ال الصبر ،ال الحب .كان يلبسه
بخصائصه الخاصة .ولكن المسيح جاء ،وأخذ عليه اإلنسانية ،أنه قد تكشف للبشرية الطابع الحقيقي لآلب .ونحن لتمثيل المسيح
للعالم ،كما يمثل المسيح اآلب " .هل ترى موازية مباشرة؟ يا أخي ،أختي  ...ما مسؤولية رسمية .ما الفكر السليم.
اآلن ،كيف يمكننا تحقيق هذه اللجنة؟ ماذا؟ كيف يمكننا أن نفعل للمسيح ما فعله لآلب؟ كيف يمكننا أن نستخدمه للكشف عن
مجده لإلنسان ،والتعاون معه ،أن مجده يمكن أن يستعيد في اإلنسان؟ ماذا؟ فقط ،أصر ،فقط من خالل القدوم يوميا إلى سفح الصليب
وتلقي اإليمان بالحكم المزدوج للنعمة ،يرمز في الدم وفي الماء .وأصدقائي ،لدينا ،في السياق الفوري للجنة ،كل من هذين
الحكمين.وأريد منك أن تالحظ بعناية الترتيب الذي يتم تقديمها .ومن األهمية بمكان .دعونا ننظر إلى السياق األكبر للجنة.
وجدت اللجنة في يوحنا " .20:21كما أرسل اآلب لي ،وأرسل لك أيضا" .ولكن نالحظ ذلك في سياقه األكبر؛ دعونا
نستلم في اآلية  .19يوحنا " :20:19ثم ،في نفس اليوم في المساء ،كونها اليوم األول من األسبوع ،عندما أغلقت األبواب حيث
تم تجميع التالميذ ،خوفا من اليهود ،جاء يسوع وقفت في وسطه ،وقال لهم "السالم معك" .أوه ،كلمات ثمينة من التحية .هل
سمعتهم؟ "تصحبك السالمة ".ما هي أهمية تلك الكلمات؟ يرجى مالحظة اآلية " :20اآلن عندما قال هذا ،وأظهر لهم له "...
ماذا؟ "يديه وجانبه .ثم كان التالميذ سعداء عندما رأوا الرب .ثم قال يسوع لهم مرة أخرى "اآلية  ":21ثم قال لهم يسوع مرة
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أخرى"السالم لكم " .ما هي أهمية هذا التأكيد مرتين المتكررة … أن لديهم السالم؟ ما هي أهميته؟ أصدقائي األعزاء ،إنه يؤكد لهم
أنه على أساس الدم ،فهي مبررة ،وبالتالي يكون السالم مع هللا.
ترى ،رومية  ،1 :5ماذا تقول لنا؟ "لذلك بعد أن كان مبررا باإليمان ،لدينا  "...ماذا؟ "السالم مع هللا من خالل ربنا
يسوع المسيح" .ما هو األساس الوحيد الذي نحصل عليه السالم مع هللا؟ يجري تبريره  ...ماذا؟ ...باإليمان .اإليمان في  ...ماذا؟
رومية " :9 :5اآلن تبرره دمه" .فمن اإليمان في دم المسيح أن لدينا السالم مع هللا .وأعتقد أن هذا هو السبب بعد قال يسوع،
"السالم لك" المرة األولى ...،ماذا فعل؟ وأشار إلى ما؟ يده .ماذا تتدفق من يده مثقوب؟ دم .وأشار إلى ما؟ جانبه .ماذا تتدفق من
جانبه مثقوب؟ دم .وكأنه يقول "هذا السالم قائم على دمي .وبسبب ما قمت به ،وكنت قد تلقيت باإليمان ،لديك السالم مع هللا " .ترى
أصدقائي ،هذا هو األساس ،الذي يجب علينا بناء شخصية معبد على .وهذا هو الدافع الصحيح الوحيد للقيام بذلك.
اآلن اتبع عن كثب ما أعنيه بذلك .ومن األهمية بمكان أن قبل المسيح يطلب من تالميذه أن يفعلوا أي شيء له ،ويؤكد لهم
مرتين أن لديهم بالفعل السالم مع هللا على أساس ما فعله لهم .وإنني أصر على أهمية كبيرة .أريد أن أكرر ذلك .قبل أن يمارس
التالميذ ،وكما يردد ،قبل أن يفوضنا مع هذه اللجنة الرائعة" ،كما أرسل اآلب لي ،فأرسل لك"۔ ماذا يؤكد مرتين لنا جميعا؟  ...أن
لدينا ما؟ السالم مع هللا على أساس ما فعله بالنسبة لنا .اآلن ،لماذا هذا مهم جدا؟ لماذا هذا مهم جدا؟
ألن أصدقائي األعزاء ،يسوع يريد منا أن يكون الدافع الصحيح أن تفعل له ما فعله لآلب .ترى ،هذا هو السبب في أنه لم
يقل" ،كما أرسل اآلب لي حتى أرسل لك ،وإذا قمت بعمل جيد بالنسبة لي كما فعلت بالنسبة له ،سيكون لديك السالم مع هللا"۔ الحمد
الرب ،لم يضعها على هذا النحو .آمين؟ إذا كان لديه ،ماذا كنا قد فعلنا؟ كنا سوف يكون كل توالت لدينا األكمام ،ذهب إلى العمل
وحاول كسب قبولنا ،سالمنا مع هللا ،على أساس أدائنا .هل تتابع هذا؟ ويعرف يسوع تماما أن الطبيعة البشرية هي تماماعرضة جدا
للقيام بذلك على أي حال .ومن أجل حمايتنا من هذا االتجاه البشري ،مرتين قبل أن يطلب منا أن نفعل أي شيء له ،ويؤكد لنا أننا
قبلنا بالفعل ويكون السالم مع هللا على أساس ما فعله بالنسبة لنا .اآلن أصدقائي األعزاء ،نحن نذهب للعمل من أجله ،ليس من أجل
كسب قبولنا ،ولكن ألننا قبلت بالفعل .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
وهذا ،بالمناسبة ،هو الدافع األقوى أن القلب البشري يمكن أن نعرف .ترى ،يرجى فهم … وبالمناسبة ،علم النفس الحديث
والطب النفسي هو االعتراف بهذا .يرجى فهم أن أكبر حاجة في قلب اإلنسان هو للقبول .هل سمعت هذا؟ أكبر حاجة في قلب
اإلنسان هو ،ماذا؟ قبول .ويرجى فهم أكثر من ذلك ،أن الذي يحفزنا بقوة أكبر هو الذي يلبي أعظم احتياجاتنا .هل اتبعت هذه
الخطوة؟ هذا الذي يحفزنا بقوة أكبر هو الذي يلبي أعظم احتياجاتنا .وما هي حاجتنا الكبرى؟ انها مقبولة .اآلن هذه الحاجة قوية جدا
أن كل واحد منا بذل جهدا كبيرا باإلشارة إلى هذه الحاجة .
ولكن يمكن تقسيم الجميع إلى واحدة من مجموعتين  -هناك اثنين فقط  -واحدة من مجموعتين أولئك الذين بذلوا الجهد من
أجل كسب أو كسب القبول ،وأولئك الذين بذلوا الجهد بسبب االمتنان والتقدير للحقيقة أنها مقبولة بالفعل .هل قبضت على ذلك؟ هذه
الحاجة للقبول كبيرة جدا ،أن الجميع يعمل في إشارة إلى ذلك ،ولكن الجميع يقع في واحدة من فئتين .أولئك الذين يعملون من أجل
الحصول على القبول ،أو أولئك الذين يعملون ألنهم قبلوا بالفعل.
هل المسيحي يبذل جهدا عندما يتعلق األمر بتحقيق هذه اللجنة؟ أوه ،نعم هو ،يا أصدقائي األعزاء .ويستدعي األمر بذل
جهد للمسيح ما فعله لآلب .وكلما بدأت الحديث عن الجهد في التجربة المسيحية ،ما ،حتما تقريبا ،هل الناس تبدأ في القيام به؟ أنها
تبدأ في الحصول على غير مريح وتخلص إلى أنك تحصل في ماذا؟ البر من األعمال .آه ،أخي ،أختي ،يرجى سماع لي على هذا.
هل الجهد البشري يعمل بشكل قاطع؟ فعال؟ هل الجهد البشري يعمل بشكل قاطع؟ هل يعمل دائما؟ بالطبع ال .كما هو الحال في البر
بالمصنفات ،ال أكثر .ما الذي يجعل الجهود اإلنسانية القانونية؟  ...يجعل من البر باألعمال أم ال؟ ما الذي يجعله … انها الدافع وراء
ذلك ،أليس كذلك؟ انها الدافع وراء ذلك أن يجعل كل الفرق .إذا كنا نبذل جهدا من أجل كسب قبولنا هذا ،ماذا؟ هذا هو العمل ،وهذا
هو القانونية.
ولكن إذا كنت تبذل جهدا ألنني أحب وتقدر يسوع كثيرا لهدية مجانية من القبول أنه ،بتكلفة النهائية لنفسه ،وقد أعطاني
هدية مجانية ،وأريد أن أفعل ويكون كل ما أستطيع ،لتبين له كم أحب وأقدر له ،هو أن القانونية؟ ألف مرة ال .هذا اإليمان الذي يعمل
عن طريق الحب وينقي الروح{ .غاالتيانز  1 ،6 :5بيتر  }1:22آمين؟ {آمين؛ سبح الرب}.
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و أصدقائي األعزاء ،أنا هنا ألقول لكم أن ال أحد يعمل بجد أكثر من شخص من دوافع الحب .وهم ال يعولون حتى على
واجب أو واجب .في الواقع انها فرحة .آمين؟ انها فرحة.
يا أخ ،أخت ،من فضلك ،دعونا تجنب هذا رد فعل الركبة رعشة أن لدينا عندما نبدأ الحديث عن الجهد البشري في التجربة
المسيحية .انها ليست بردا قاطعا من خالل األعمال أو القانونية .انها الدافع وراء ذلك أن يجعل من هذا القبيل ،أم ال .وعندما نسمع
ونقبل هذا التأكيد مرتين على السالم ،ونعرف أننا نقبل تماما ،تبرره اإليمان بدم يسوع ،ونفرح في حقيقة أننا قبلنا في الحبيب،
وعندما نبدأ في فهم الثمن الذي دفعه هللا اآلب ،وهللا االبن ،أننا قد يكون هذا .قلوبنا تستجيب ،على األقل أنها بالتأكيد ،في الحب
واالمتنان .آمين؟ ونحن نريد أن نفعل ونكون كل ما في وسعنا إلظهار له كم نحن نحبه.
وماذا نسمعه يقول؟ "كما أرسل اآلب لي ،فأرسل لك"۔ {يوحنا " }20:21إذا كنت تحبني ،والحفاظ على وصاياي"،
{يوحنا  }14:15واسمحوا لي وبالتالي استعادة في لك من قبل الروح المخولين ،الطاعة المحبة دوافع ،شخصيتي .قانوني هو نسخة
من شخصيتي{ .غ "}434.1قانون الرب هو الكمال ،وتحويل الروح"{ .مزمور  }7 :19عندما نحبها ونحافظ على روحها ،وهو
الحب األعلى هلل والحب غير األنانية لآلخرين .آمين؟ الحب العليا هلل تمكننا من طاعة األربعة األولى .الحب غير األنانية لآلخرين
تمكننا من طاعة الستة الماضية".الحب هو الوفاء بالقانون"{ .رومانز  }13:10وعندما نحن ،في االمتنان ،ونحب المسيح للجميع
انه فعل النقاذ لنا ،نحن ال نفكر حتى في الطاعة كواجب ،ونحن نفكر في ذلك على أنه ما؟ امتياز وبهجة .ونحن تغيرت من الداخل
الى الخارج  ...تغيرت من المجد الى المجد.
يا أصدقائي ،قد نفهم واألهمية العميقة للمرتين مرتين ضمان السالم الذي يسبق اللجنة" ،كما أرسل اآلب لي ،فأرسل لك".
انها فقط كما نفهم أن نتمكن من أن نكون بشكل صحيح ودافع بقوة أن تفعل للمسيح ما فعله لآلب .اآلن ،بعد أن قدمت أساسا مؤكدا،
وبعد أن وفر حافزا سليما ،يعطينا اللجنة".كما أرسل اآلب لي ،فأرسل لك".
ثم مباشرة بعد اللجنة ،ماذا يفعل؟ هنا يأتي الماء .ماذا يفعل؟ يوحنا  ":20:21ثم قال يسوع لهم مرة أخرى "،السالم لك!
كما أرسل اآلب لي ،وأرسل لك أيضا " .اآلية " :22وعندما قال هذا "،فعلت ماذا؟ " ...تنفس عليهم ،وقال لهم" ،الحصول على
الروح القدس "".هناك لديك الماء .تذكر أن المياه ترمز إلى الروح القدس .لذا ،في السياق الفوري للجنة ،ماذا نجد؟ الدم والماء.
بالدم لدينا السالم مع هللا .وبالمياه لدينا قوة هللا.
ومع السالم ومع السلطة ،يا أصدقائي األعزاء ،يمكننا أن نفعل للمسيح ما فعله لآلب .آمين؟ {آمين} يمكننا  ...يمكننا.
الروح القدس الذي يتنفس علينا ،ما هو عمله؟ ماذا يفعل الروح القدس؟ كولوسي  1:19و " :20ألنه يسر اآلب أنه في كل االمتالء
ينبغي أن يسكن ،ومن أجل التوفيق بين كل شيء لنفسه ،من قبله ،سواء األشياء على األرض أو األشياء في السماء ،بعد السالم
من خالل دم الصليب" .هناك السالم ،وهذا يجلب دافع ماذا؟ حب 2.كورنثوس  5:14و " :15لمحبة المسيح يجبرنا ،ألننا نحكم
على ذلك أنه إذا مات واحد للجميع ،ثم مات كل شيء؛ ومات للجميع ،أن أولئك الذين يعيشون يجب أن يعيش لم يعد ألنفسهم
ولكن بالنسبة له الذي مات بالنسبة لهم ،وارتفع مرة أخرى"۔ إن السالم هو األساس .السلطة هي الروح القدس .وماذا يفعل الروح
القدس؟ 2كورنثوس  ،3:18هذا هو النص" :لكننا جميعا ،مع وجه كشف النقاب  "...نصنا الرئيسي" ،كما هو الحال في مرآة
مجد الرب ،يتم تحويلها إلى نفس الصورة من المجد إلى المجد ،حتى من قبل " ...من؟ "بروح الرب" أصدقائي .فقط الروح
القدس يمكن أن تغير لنا .وال يمكننا أن نغير أنفسنا .وهذا هو السبب ،من أجل الوفاء باللجنة ،كان المسيح أن يعطينا قوة خارقة
للطبيعة.كان عليه أن يلهمنا .كان عليه أن يحسن روحه داخلنا .أننا قد يكون لدينا قوة كافية أن تفعل له ما فعله لآلب.
ماذا يقول المسيح عن الروح؟ يوحنا  16:13و " :14ومع ذلك ،عندما جاء هو ،روح الحقيقة ،وقال انه سوف توجه لكم
في كل الحقيقة .ألنه لن يتكلم على سلطته ،ولكن كل ما يسمع انه سيتكلم .وانه سوف اقول لكم االمور القادمة .وقال انه تمجيد
لي ،ألنه سوف تأخذ ما هو األلغام وإعالن ذلك لك" .مثير جدا؛ ماذا يقول يسوع الروح سوف تفعل؟ "سوف يمجد لي" .يرجى
مالحظة أن اآلب يرسل االبن لتمجيده .يسوع يرسل الروح القدس لتمجيد نفسه.
ولكن لدي سؤال هل يمجد الروح القدس يسوع في نفس الطريقة كما يسجد يمجد اآلب؟ ال لماذا؟ يسوع يمجد اآلب في
شخصه المرئي .حق؟ يمكن أن يقول" :إذا رأيتني ،كنت قد رأيت اآلب"{ .يوحنا  }9 :14وكان سطوع مجد اآلب{ .هبريو }3 :1
هل الروح القدس شخص مرئي هنا على كوكب األرض؟ ال .ومن ثم يمجد الروح القدس المسيح بطريقة مختلفة عن المسيح تمجيد
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اآلب .كيف يمجد الروح القدس المسيح؟ من خالل استعادة الطابع شبه المسيح في لنا أصدقائي ،نعم ،في الواقع .من خالل استعادة
الطابع  -مثل المسيح في شعبه .هكذا يمجد الروح القدس المسيح.
الحظ هذا البيان الرائع .ديزاير أوف أجيس ،صفحة " :671من الروح قال يسوع" يمجدني" .جاء المخلص لتمجيد
اآلب من خالل مظاهرة حبه .لذلك كان الروح لتمجيد المسيح من خالل الكشف عن نعمة له للعالم .إن صورة هللا ذاتها هي أن
تستنسخ في اإلنسانية .شرف هللا ،شرف المسيح في كمال شخصية شعبه" .أوه ،األخ ،األخت … يرجى فهم ما هو على المحك
هنا .أوال وقبل كل شيء ،كيف يمجد الروح القدس المسيح؟ صورة هللا ذاتها هي أن تكون مستنسخ في اإلنسانية  ...هذا هو لنا .يمجد
الروح القدس المسيح بتغييرنا من المجد إلى المجد ،في تشابه شخصية المسيح .من خالل تحويل لنا ،من خالل تجديد عقولنا ،وتمكننا
من الكشف في كلماتنا وفي أفعالنا ونعم ،حتى في مظهرنا جدا ،إلى ملء طاقتنا المدمرة للخطيئة المجد ،شخصية يسوع المسيح.
اآلن أذكركم ،عندما نبذل قصارى جهدنا … نحن ،حتى في قوة الروح القدس ،ما زلنا ماذا؟ ما زلنا نأتي قصيرة  ...ما
زلنا نقترب{ .رومانز  }3:23ولكن ذلك ال ينبغي أن يثبط عزيمتنا .انظروا إلى هذا البيان في الصفحة  ،34نحو القاع هناك؛
الشهادات ،المجلد  ،2صفحة ":618كان [المسيح] له تأثير قوي ،ألنه كان ابن هللا .نحن حتى اآلن تحته ،وحتى اآلن ناقص ،التي
تبذل قصارى جهدنا ،فإن جهودنا ستكون ضعيفة .ال يمكننا كسب وامتالك النفوذ كان ،ولكن لماذا ال نعلم أنفسنا أن يأتي تماما كما
بالقرب من نمط كما أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نفعل ،اننا قد يكون لها اكبر تأثير ممكن على الشعب " .أصدقائي األعزاء ،حتى
أكثر إله شعبه ال تزال مجرد انعكاس خافت.
كيف وضعنا اإللهام في بيان شاركناه الليلة الماضية؟ "إن أنبل وأكثر لطيف بين الرجال ليست سوى  "...ماذا؟ "انعكاس
خافت للجمال اإللهي من طابع المسيح"{ .مب  }49.2ولكن ذلك ال ينبغي أن يثبط عزيمتنا .ترى ،هللا ال يتوقع منا أن تألق مشرق
مثل الشمس .لكنه ال يتوقع منا أن نلمع بقدر ما نستطيع .آمين؟ يسوع هو سطوع مجد اآلب{ .هبريو  }3 :1وكشف عن شخصية
مثالية بال حدود ،هو شمس البر .نحن في أفضل األقمار الكاملة فقط .آمين؟ الكمال في مجالنا كما انه مثالي في مجاله ،مشرقة إلى
امتالء لدينا القدرة التالفة الخطيئة .ولكن حتى القمر الكامل هو مجرد انعكاس خافت من الجمال اإللهي من طابع المسيح .ولكن هللا
يساعدنا نسعى ،لمحبة المسيح ،لتكون أقمار كاملة ،آمين؟  ...أن نكون كل ما في وسعنا له.
والعودة إلى بيان رغبة العصور الجملة األخيرة كبيرة جدا" .شرف هللا ،شرف المسيح ،في كمال شخصية شعبه " .يا
أخ ،أخت ،لمن يحب المسيح ،التي يجب أن تكون دافعا قويا .ترى ما إذا كنا حقا أحب المسيح نريد أن تكريم له ،أليس كذلك؟ هل
أسمع "آمين"؟ {آمين} نريد أن نكرمه .وكيف نكرمه؟ عن طريق حق يمثله .لهذا قيل لنا أن شرف هللا ،شرف المسيح ،وتشارك في
الكمال من طابع شعبه .كل شيء على المحك هنا  ...كل شيء على المحك.
اسمحوا لي أن أشارك قصة معك .قال لي والدي ،لكنه سمع ذلك من والده .كان جدي وزيرا في الكنيسة السبتية وهكذا كان
والدي .جدى ،يبارك قلبه ،يدرس األكاديمية ،الكتاب المقدس ،لجميع وزارته .وكان معلم الكتاب المقدس فعالة جدا .وأنا أعلم أنه ألن
مرات عديدة لدي قديسين الشعر الفضة تأتي لي ويقول "هل ربما أي عالقة اليل واالس؟" وأبتسم دائما وأقول "نعم ،إنه جدى".
ومن ثم فإنها عادة الحصول على كل العينين المسيل للدموع ،ويقولون "ال أستطيع أن أقول لكم التأثير الذي كان له في حياتي في
فصل الكتاب المقدس ،في األكاديمية " .كان معروفا عن القصص التي قال لتوضيح الحقائق الروحية .وقال لي والدي هذا واحد.
وأتمنى أن أستطيع أن أقول ذلك وكذلك قال والدي ذلك ،وكان أبي يرغب في أن يخبره كما قال والده .لذلك ربما تدهورت مع
األجيال القادمة ولكن أنا ذاهب إلى بذل قصارى جهدي ،ألنه يقول ويوضح والحقيقة التي أريد أن أحضر إلى قلوبكم هذه الليلة.
انتهى يسوع مهمته إلى كوكب األرض ،للكشف عن مجد هللا لإلنسان ،واستعادة مجد هللا في اإلنسان .انهى كلتا المرحلتين
عند نقطة انتصار يبكي "انتهى"{ .يوحنا  }19:30انت تتذكر… حتى الثانية ،في أنه قد استعاد تماما مجد هللا في نفسه باسمنا،
ولكن أيضا أنه كان قد قدم كامل وكامل وتوفير جميع كافية ،حيث مجده يمكن استعادتها فينا نيابة عنه .وبعد تماما وبدون عيب
الوفاء مهمته ،ويعود إلى السماء ،إلى كل من الكون الخطيئة .وكما يقترب هناك صرخة "من هو ملك المجد؟" {مزمور ،8 :24
 "}10من هو ملك الملك هذا؟" والجواب يأتي .ثم يتكرر السؤال ،ليس ألنهم لم يسمعوا أول مرة أو لم يفهموا ،ولكن ألنهم يريدون
فقط أن يسمعوا ربهم ،الذين يحبون مع قلوبهم كلها ،وأشاد .والبوابات سوينغ مفتوحة ،ويأتي في ،وهرع جميع المضيفين المالئكي
إلى األمام لالنحراف والعبادة له ،لكنه  ...يحمل يديه .وأنه ليس على استعداد لتلقي عبادتهم حتى يكون لديه ضمان اآلب ،أن
تضحياته كانت كافية لنا لالنضمام إليه هناك.
كنت قد حصلت على الحب الرب من هذا القبيل.
6

لذا أرسل لك

- 15 - www.RevivalSeminars.orgمن المجد إلى المجد

هل أسمع "آمين"؟ {آمين} كنت قد حصلت على الحب الرب من هذا القبيل .وعندما يذهب إلى اآلب ومطمئن تماما أنه قد
فعل كل ما هو ضروري ليجعل من الممكن لمن يأتي إلى سفح الصليب وتلقي باإليمان أن توفير شقين من النعمة أن يكون هناك معه
إلى األبد ورؤيته كما هو ،أن يرى مجدهتعكس ذلك من خالل األعمار المتواصلة .عندما يحصل على هذا الضمان ،ثم يخرج
يحصل على العشق وعبادة المضيفين المالئكي  ...ولكن ليس حتى .ثم يمضيون في طرح األسئلة المتعلقة بمهمته .وأنهم يحبون أن
يسمع قصصه ،كيف هو ذلك تماما ومقنع وفقدت مصداقية كل أكاذيب الشيطان فيما يتعلق بشخصية هللا ،وكيف تماما كشف الحقيقة.
وهناك فرح في قلوب جميع المضيفين المالئكي كما يدركون كيف جميل المسيح وقد كشفت شخصية هللا إلى السباق الساقط.
ولكن بعد فترة من الزمن ،هناك مجموعة من المالئكة من الواضح أنها تناقش شيئا فيما بينها .و واحد منهم يرفع يده ،و
الرب يعترف به ،و يقول "يا رب ،نحن ممتنون جدا ،للطريقة التي كنت الوفاء تماما مهمتكم ،للكشف عن شخصية األب .نحن

ممتنون جدا للطريقة التي أنت وفندت ورفضت كل اتهامات الشيطان فيما يتعلق بشخصية هللا .ولكن لدينا قلق ،وكنا نتساءل فقط
الذي سوف يستمر في القيام بذلك على كوكب األرض اآلن أن كنت هنا؟ ترى اننا نعرف ان الشيطان لم يتغير .انه ال يزال يكذب
بشأن شخصيتك اآلن ،فضال عن اآلب .وانه يسعى باستمرار لسوء تمثيل لك وتنفير الناس من أنت ،من خالل إقناعهم بأنك لست حقا
إله الحب .وهكذا نحن ندرك تماما أن هناك حاجة حقيقية على كوكب األرض لشخص ما لمواصلة الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق
الطابع الخاص بك .من سيفعل ذلك اآلن الرب ،من فضلك؟ نحن قلقون  ...أخبرنا من الذي سيفعل ذلك اآلن؟ "
ويقول يسوع "حسنا ،ال داعي للقلق .لقد تركت بعض الرجال والنساء المختارين وراء .هناك بطرس ،وهناك جيمس
وهناك جون ،وهناك توماس و " ...
قال المالئكة "حسنا يا رب ،أنت تعرف هذا ما نحن قلقون عليه .نحن نعرف هؤالء الرجال .يا رب تعرف يا بطرس … لم
يكن كل ذلك منذ فترة طويلة ،ونفى لك مع اليمين .وجيمس ويوحنا أوالد الرعد … كانوا يريدون إحراق النار وحرق مدينة بأكملها
ل لم يعاملوا على حق .وتوماس ،أنت تعرف كم من الوقت يأخذه إلى االعتقاد بأي شيء .بالتأكيد أنت ال تعول عليها .ماذا لو سمحوا
لك؟ يعني ال  ...ال لديك خطة ب؟ بالتأكيد عليك أن تفعل ،يجب أن يكون لديك بديل ،خطة احتياطية .أعني ،ال يمكنك أن تعول حقا
عليها ،يمكن لك؟ "
فقال الرب "حسنا ،ليس فقط .هناك آخرون أيضا  ...هناك آخرون .هناك ديفيد  ...هناك ماري  ...وهناك ستيف ،وهناك
جيف … هناك فيل وهناك ليس ".
وانقطع المالك وقال "حسنا الرب ،كما تعلمون ليس لدينا المعرفة الخاصة بك ،لذلك نحن ال نعرف هؤالء الناس ،ولكن
ليس كل هؤالء البشر الذين كنت تسمية؟ "
فقال الرب "نعم ".
وقال المالك "حسنا تعلمون ،ما زلنا قلقين .ما زلنا قلقين ألنك ترى … لديهم سجل حافل جدا ،الرب ،أنت تعرف ذلك .لقد
أخطأوا جميعا ولم يصلوا إلى المجد .بالتأكيد ال يمكنك أن تعتمد على البشر للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق الطابع الخاص بك .وأنت
تعرف في نهاية هذا الجدل العظيم ،هناك يجب أن يكون شخص يكشف للعالم شخصيتك .هذا ما سوف يستغرق لجعل كل شيء إلى
ذروة الكبرى واالنتهاء منه .لذا من فضلك قل لنا كنت قد حصلت على خطة احتياطية ،أليس كذلك؟ ماذا لو سمحوا لك؟ ما هي
الخطة ب ،يا رب؟ قل لنا  ...بالتأكيد كنت قد حصلت على خطة احتياطية" .
وهناك صمت لفترة من الزمن ويقول الرب أخيرا" ،ال"
"ليس لدي خطة احتياطية .أنا أعول عليها .إنهم ال يستطيعون السماح لي بالهبوط .كل شيء على المحك ".
هل تقف معي للصالة؟

أبينا في السماء ،رجاء ساعدونا على عدم تركك … في هذه الساعات الختامية من تاريخ األرض ،عندما يجب أن يكون
لديك شعب أن يعلن لكل أمة ،ولطيف ،ولسان وشعب رسالة حيوية وكشف لهم حبك .الرب ،فمن األهمية بمكان أن نكون مثل هذا
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الشعب .مساعدتنا ،لمحبة المسيح ،أن يأتي إلى سفح الصليب وتلقي الدم والماء ،والسالم والروح القدس ،والعفو والقوة ،والنعمة
الغفران والنعمة التمكينية ،أن نفعل للمسيح ما فعله لك ،رجاء يا رب .مساعدتنا على عدم السماح له .باسمه نصلي .آمين.
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