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 المجد إلى المجد من
 

 

 الساعة خالل .البشر إلى به يعهد مضى وقت أي من عمل وأهم يكون أن الشخصية تنمية ويقال

 اآلن إلينا االنضمام .الطابع في مثل المسيح لتصبح ومسؤوليتنا امتيازنا من كل نستكشف سوف القادمة

 ".المجد إلى المجد من" يأخذنا واالس ستيفن القس كما الشخصي التجديد من قوية الوقت لهذا

 

 على ونحن .دراستنا مع الليلة هذه نواصل كما لوجودك شكرا "اللحم من أقراص على...  كتب"

 ستجد {3: 3 كورينثيانز 2" }اللحم، أقراص على كتب" ".اللحم من أقراص على كتب" بعنوان كذلك؟ أليس ،16 الدرس

 الكلمة وهي لنا، يدعو المقدس الكتاب الحية، الرسائل .الليلة الرسائل عن نتحدث سوف .المطبوعة النسخة في  الصفحة في

 .المطاف نهاية في وتسليمها مختومة، وقعت، مكتوبة، تكون أن يجب التي الرسائل .الرسائل: للرسائل القديمة اإلنجليزية

 .برمتها العملية هذه في كلفنا، الذي المسيح قبل من علينا تنفس الذي القدس، الروح كيفية على نظرة إلقاء إلى بحاجة نحن

  .هللا شخصية تشابه إلى المجد إلى المجد من لنا القدس الروح استعادة لكيفية أفضل فهم هو هدفنا

 

 كورينثيوس 1. }المميزين روحيا ماذا؟ ،فقط هي الروحية واألشياء أخرى، مرة ولكن جدا، مهمة دراسة

 في هللا روح شخصيا وندعو ممارستنا، كان كما نتوقف أن يجب قدما، نمضي أن قبل األعزاء، أصدقائي وهكذا {2:14

 .لحظات لبضع الركوع دعونا .عني نيابة دافعي على أحصل أخرى، مرة .قلوبنا

 

  ابنك يكون أن جدا ممتن أنا .أبي لك دعوة امتياز على أشكركم أن أريد شيء، كل وقبل أوال السماء، في أبي
 خاصة، األخ شقيقي على أشكركم واألب، .ممكنا ذلك جعل على لكم شكرا يسوع، .عائلتك في اعتمادها ليتم الدم، اشترى

 جميلة، لي تعول وكنت فيه، أنا كما تراني أن تختار أن أشكركم ولكن .أنالست جميل؛ هو .فيه أختبئ وأنا يمثلني، الذي

 اإلخوة وبارك لي، تبارك أن تطلب أن أمامك جئت .الحبيب في قبلت أنني العلم مع مقدسة، جرأة الثقة، يعطيني وهذا
 أن … القدس الروح أن كيف أفضل بشكل ونفهم ندرس أن نريد نحن .القدس الروح تدفق مع هنا، الدم اشترى واألخوات

 أفضل فهم يمكننا القدس، الروح يفعله لما أفضل فهم في .مثلك إلى المجد إلى المجد من يحولنا علينا، يتنفس مخلصنا ابنك،
 .مثل هو ما حول وجميلة حقيقية أشياء نقول أن نريد .المسيح بحق يمثل أن نريد نحن .رسائل نعيش أن نريد .التعاون كيفية
  من األب، العملية هذه مع التعاون كيفية علمنا .قلوبنا من قبيحة جداول على شخصيته تكتب كنت إذا إال يمكننا ال ولكن

 الحقيقة أتكلم أن أريد .والكلمات أفكاري وتوجيه توجيه كنت أن األب، بجدية، أدعو الدراسة، هذه في أقود وكما .فضلك
 الفكر كل وتوجيه توجيه .أدعو لي من الكامل واالستيالء الحقيقة، روح من حتى .يسوع في هو كما والحقيقة فقط، والحقيقة

 ذلك، أقول أن مني تريد كنت الطريق في أقول أن ويساعدني .أقل ال أكثر، ال أقول، أن مني تريد ما أقول قد وكلمة،أنني

 .آمين. اسمه في صالتي هي هذه .تحريرها يتم قد وشعبه تمجيد يكون قد يسوع أن

 

 فعله ما بالمسيح القيام من لتمكيننا الوحيدة الكافية القوة هي يخولنا أن بعد علينا يتنفس يسوع أن القدس الروح

  فعله ما للمسيح به القيام يمكننا والماء الدم مع .الوحيد الكافي واألساس الدافع هو للسالم مرتين المتكرر والتأكيد .لآلب

 في ذلك يفعل وحده أنه الواضح ومن .المجد إلى المجد من يغيرنا القدس الروح أن هو كيف معكم أرى أن أريد ولكن .لآلب

 نفس إلى تحويلها يتم الرب، مجد مرآة في الحال هو كما جميعا، لكننا" واضاف :3:18 كورنثوس 2 الرئيسي، نصنا

 .المجد إلى المجد من يغيرنا أن الرب روح أن الواضح ومن ".الرب روح كما تماما المجد، إلى المجد من الصورة

 

 .أشاطركم أن أريد الذي اإللهام من رؤى لدينا العملية؟ هي ما ذلك؟ الرب روح يفعل كيف الليلة هذه أسألك لكني

  هذه الحظ :1911 يوليو 18 التايمز، عالمات .المسيح شخصية تشابه فينا عيد القدس الروح كيفية فهم على تساعدنا أنها

 صورة على والحفاظ هللا، روح من االنطباع تأخذ أن هي الروح لذلك الختم، من االنطباع يأخذ الشمع كما": البصيرة

 أن هي الروح لذلك الختم، من االنطباع" ..." ختم من االنطباع يأخذ الشمع كما" :لالهتمام جدا مثيرة لغة ". المسيح

  ". المسيح صورة على والحفاظ الروح، من االنطباع تأخذ
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 التي اليونانية الكلمة تلك !نعم تاري، أك خار سابقة؟ دراسة في...  بذلك؟ تذكرنا التي اليونانية الكلمة هي ما

 كيف يصف الذي 3: 1 العبرانيين في بولس وصفها التي الرائعة القصيدة تلك في الجديد العهد في واحدة مرة تستخدم

 وصورة مجده سطوع هو من" القصيدة؟ هي ما .لإلنسان هللا مجد عن للكشف مهمته المسيح أكمل جميل كيف تماما،

-أك-خار...  تاري-أك خار" هو؟ ما ،"صريحة صورة" تترجم التي اليونانية الكلمة تذكر، ... " شخصه من صريحة

 على تحصل األخرى اللغات من والعديد ".حرف" اإلنجليزية الكلمة على نحصل التي اليونانية الكلمة تلك من انها ."تاري

 {8 ليسون} فعلنا؟ الكلمة دراسة أن تذكر اليونانية؟ الكلمة تلك هي ما .جدا مشابهة كلمة

 

 الوقت، مرور مع ثم .مينتر عملة أو نقش ما؟ إلى إشارة في كان القديمة؟ األكثر االستخدام انها في معنى، هو ما

 كان الجديد، العهد عهد في ولكن .التجارية العالمات والحديد وختم، صبغة،: يستخدم حفارة أن األدوات إلى لإلشارة جاء

 كانت مهما على تم قد كان الذي االنطباع .حفارة قبل من األدوات، بها أدلى قد كانت التي الفعلي، النقش إلى إشارة في

 ".تاري-أك-خار" كلمة تعنيه ما هذا .السطح أو المادة

 

 أن هي الروح لذلك الختم، من االنطباع يأخذ الشمع كما" البيان؟ هذا في التعبير، هذا في المفهوم هذا تسمع هل

 التي األداة هي ما علينا، هللا شخصية تشابه نقش إعادة في ". المسيح صورة على والحفاظ هللا روح من االنطباع تأخذ

 حسنا؟ .المسيح صورة ماذا؟ تحتفظ، قد أننا االنطباع هذا لتلقي ونحن الحفر، أداة هو هذا .القدس الروح إنه هللا؟ يستخدمها

 جداول على ولكن العشر، الوصايا وكذلك الحجر، من طاوالت على ال مكتوب هو االنطباع؟ هذا نتلقى أننا هو أين اآلن،

 في هذا ". أقراص على محفورة هللا كتابة كانت والكتابة هللا، عمل أقراص كانت اآلن: "32:16 خروج .قلبنا من لحم

 أنه هو الجديد العهد الوعد ولكن .الحجر طاوالت على قانونه هللا كتب القديم، العهد وفي .الحجر من الجداول إلى إشارة

  {31:33 جيرميا. }أذهاننا وفي قلوبنا في...  عقولنا وفي قلوبنا في أين؟ لهم يكتب سوف

 

  في الجميلة المسيح يسوع شخصية عن تكشف وقد حية، رسائل بالتالي تكون قد أننا الكتابة هذه نتلقى ونحن

 على ال الحي، هللا روح من ولكن بالحبر، ال مكتوبة المسيح، رسائل أنك الواضح من" :3: 3 كورنثوس 2 .حياتنا

 أداة أو الحفر أداة بوضوح محددة هنا لدينا أخرى مرة لذلك ". القلب من أي اللحم، أقراص على بل الحجر من أقراص

 األعزاء، أصدقائي ولكن .قلوبنا من لحم جداول القدس؟ الروح عليه يكتب الذي السطح هو وما .القدس الروح هو الكتابة؛

 على الحصول نفعل؟ أن يجب ماذا لذلك .صخرية قلوب الحال بطبيعة لدينا .الكتابة هذه لتلقي طبيعي بشكل يميل ال قلوبنا

 لحمك من الحجر قلب تأخذ سوف .داخلك جديدة روحا وتضع جديدا قلبا سأعطيك" :27 و 36:26 حزقيال !جديد  قلب

 .للعظام مرادف وهو للمصطلح، الجديد العهد استخدام في كما اللحم ليس هذا مالحظة، يرجى اآلن ". الجسد قلب وتعطيك

 على قادرة أنها كما وانطباع، لينة في الحال هو كما الجسد قلب هو هذا .بدنيا وليس السمين، في الحال هو كما اللحم هذا

 فيك روحي سأضع: "27 اآلية .تعطينا هللا يقترح الذي القلب هو هذا { للتعليم قابل.}عليه مكتوب شيء واالحتفاظ  تلقي

 على القدس الروح من الكتابة هذه ترى، ". بها والقيام أحكامي على تحافظ وسوف القوانين، بلدي في السير لك وتسبب

 االمتثال في سلوكنا سيكون عليها مكتوب الحب قانون لديها قلوبنا عندما كذلك؟ أليس سلوكنا، على مباشر تأثير له قلوبنا،

 .ونفعلها أحكامه ونبقي قوانينه في وسنسير {13:10 رومانز. }الحب لقانون

 

 نظرة يعطينا ،122 صفحة كريس، مجموعة .قلوبنا على يكتب القدس الروح أن هو ما التحديد وجه على الحظ

 .والطابع القلب على المقدس الكتاب مبادئ نقش خالل من تأتي الحقيقية المسيحية أن أبدا ننسى ال دعونا" .هنا خاصة

 أن يجب قلوبنا على مكتوب هو ما أن مالحظة يرجى أخرى مرة ".بوضوح عنه معبرا فرديا، عمال هذا يكون أن ويجب

 مكتوبة أو محفور هو ما معي خصوصا الحظ ولكن .بوضوح عنه التعبير من بد وال حسنا؟ حياتنا، في كشفت ما؟ يكون

 .هذا على معي العمل األعزاء، أصدقائي أوه، .المقدس الكتاب مبادئ ما؟ وهو .قلوبنا على

 

 ال ما و فعله يجب ما … واللوائح القواعد عن تختلف المبادئ بأن العلم يرجى المبادئ؟ هي ما المبادئ؟ هي ما

 شيء المبادئ ولكن .السلوك مستوى على المبدأ حيث من التطبيقات هي واللوائح، القواعد دونتس، و دوس .فعله يجب

 .تفعل أنك من للتأكد أوضح أن لي اسمحوا هنا؟ أشرحه أن أحاول ما تفهم هل .واللوائح القواعد من جوهرية وأكثر أعمق

  .جدا المهم المقدس الكتاب مبدأ إلى استنادا دونتس و دوس بعض هناك الشخصية، بتطوير األمر يتعلق عندما

 

 الكتاب في كشف ما المسيح يسوع مع أفضل نحو على والتعرف يوم كل نوعية كبيرا وقتا تنفق دوس من واحدة

 ال ا .الطبيعة في حبه مجده، وإعالن هللا عمل ها و الطبيعة في للخروج الوقت وجعل به، القيام آخر، واحد يكون د .المقدس

 مع إلى، ذاهب أنا .العالم هذا في اإلعالم وسائل شاشات عبر يأتي الذي وقت أي تضيعوا ال :الشخصية تنمية مجال في
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 الجسد، هو الذي هاودينغ كنت الشيء، من النوع هذا كنت إذا ألنه .ذلك على شرح من على والحفاظ كبيرة، النفس ضبط

 و دوس هي هذه اآلن .االشياء من النوع هذا يكون ال .أنانية هو الذي مادي، هو ما الحسية، هو وهذا الدنيوية، هو الذي

 في: المقدس الكتاب مبدأ هؤالء؟ كل وراء الكامن المبدأ هو ما .واللوائح والقواعد والغير، المحددة والدوائر حسنا، دونت،

 مرة هي، واللوائح القواعد واللوائح؟ والقواعد المبدأ بين الفرق ترى هل  .عليه نحن ما شبه إلى تغيرت تغيرت، نحن ها

 تغيرت تغيرت، نحن ها في .بكثير جوهرية أكثر هو هنا المقدس الكتاب مبدأ .للمبادئ المحددة السلوكية التطبيقات أخرى،

 .عليه نحن ما شبه إلى

 

 الضروري فمن .المقدس الكتاب مبادئ فهم من أهمية على التأكيد في المبالغة يمكن ال أنا األعزاء، أصدقائي اآلن

 ثم األساسي، المبدأ نفهم ال كنا إذا ألنه .وال محددة دوس مع يتوافق بذكاء من نتمكن أن قبل المقدس الكتاب مبادئ نفهم أن

 .أخرى أشياء نفعل أن المفترض من ليس ولماذا معينة، وأشياء نفعل أن المفترض من نحن لماذا نفهم أن يمكننا ال

 ليس انهم ألطفالنا نقول األحيان من كثير في .األطفال بتدريب األمر يتعلق عندما جدا الصلة وثيق أمر وهذا وبالمناسبة،

 هللا !"هذا قلت الني" عادة؟ نقول وماذا "لماذا؟ لماذا؟" عليها؟ نحصل التي االستجابة هي وما .شيئا تفعل أن المفترض من

 ولكن .األساسي المبدأ لفهم الكفاية فيه بما قديمة تكون ال قد ألنها ضروريا، ذلك يكون قد األحيان بعض في اآلن .لنا يغفر

  لهم ونشرح نجلس أن وعلينا .وال دوس من الكثير لهم تعطي فقط كنا إذا صالح ال أطفالنا فعلنا لقد األعزاء، أصدقائي

 البرنامج هذا نشاهد ال" فقط لهم نقول ال نحن .لهم منطقيا يكون أن يمكن واللوائح القواعد ثم .األساسية المبادئ

 ما ألن هو ذلك في والسبب .عليه نحن ما شبه إلى تغيرت تغيرت، نحن ظل في أنه لهم ونشرح نجلس نحن ".التلفزيوني

 .حواسنا خالل من دماغنا نطعم ما وتأثر مباشرة تحديد هو عقلنا في يجري وما .أذهاننا في يجري ما هو عليه نحن

  هذا مع عقولنا برمجة في نفكر أن يمكننا ال ولذلك، .أنت شخص من النوع هذا يجعلك مع عقلك برنامج وماذا {آمين}

 لهم المنطقي ومن .الطاعة جانب على المجند الفكر لديك اآلن وترى، .يسوع مثل نكون أن نريد ألننا القمامة، من النوع

  .أخرى أشياء تفعل وال معينة أشياء تفعل أن المفترض من لماذا …

 

  منا يريد إنه {آمين} تسمعني؟ هل .أطفاله مع يفعل أن يريد السماوي األب لدينا ما هو وهذا األعزاء، وأصدقائي

 قبل من يريد، انه .دونتس و دوس من الكثير من … االختيار قائمة دين فقط نكون ان منا يريد ال انه .بذكاء نطيع أن

  القواعد وراء الكامنة المبادئ نفهم أن منا يريد إنه .المقدس الكتاب مبادئ قلوبنا على الكتابة على قادرة لتكون روحه،

 الكتابة القدس للروح السماح هو ومهم قيمة على التأكيد في اإلفراط أستطيع ال .لهم بذكاء طاعة من نتمكن حتى األنظمة،

  .المقدس الكتاب مبادئ قلبك على محفورة على،

 

 .بمودة لهم الحب إلى نأتي أن يجب ولكن فكريا، لهم فقط نفهم ال أن يجب أننا يعني وهذا فهم، يرجى القلب، اآلن

 .المبادئ هذه ونقدر الحب إلى نأتي أخرى، وبعبارة.القلب ماذا؟ على مكتوب وهذا العقل، على مكتوبة فقط ليس هذا ترى،

 وهي واألنظمة، القواعد مع االمتثال مع الرهيب الصراع هذا لديك يكن لم ثم المبادئ، ونقدر الحب إلى تأتي وعندما

  عندما اآلن .يكبرون التي الطريقة هي هذه .المسيحية تجربتنا في بها نضج التي الطريقة هي وهذه .المبادئ لتلك تطبيقات

 أن واحد قبل من منا مطلوبا كان ألنه ال أو به القيام طاعة مجرد تعلمون، كما لدينا، يكون قد نعم، فاتنة، كما أوال، بدأنا

 .لماذا نفهم ال كنا لو حتى ونطيع، قدما سنمضي لذلك يحبنا انه ونعرف به نثق نحن .لنا بالنسبة أفضل هو ما يعرف نعرف

 السبب" ماذا؟ ،"تعالوا": يقول لهذا .بقانونه يتعلق فيما ذكاء نكون أن منا يريد إنه .هناك لنا يترك أن يريد ال هللا ولكن

 ال دعونا" .فهمنا إلى القدس الروح يجلب ما وهذا .إلينا بالنسبة منطقية مبادئه تكون أن يريد إنه {1:18 إشعياء". }معا

 {122.2 كك". } والطابع القلب على المقدس الكتاب مبادئ نقش خالل من تأتي الحقيقية المسيحية أن أبدا ننسى

 

 قانوني سأضع .الرب يقول األيام، تلك بعد إسرائيل بيت مع سأقدمه الذي العهد هو هذا ولكن" :31:33 جيرميا

 الفكر هناك؟ تسمع ماذا: والقلب العقل".شعبي يكونوا وأن إلههم، أكون وسوف .قلوبهم على وكتبه أذهانهم في

 العبرانيين في بالطبع نقلت الذي هو وهذا .حرف بالضبط،...  حرف نتحدث؟ ماذا عن .والمشاعر واألفكار والعواطف

 معه نتعاون أن وعلينا .لنا بالنسبة القدس الروح يفعله ما هذا اآلن، .10:16 العبرانيين الجديد، العهد وعد كما ،10:16

 الروح من فقط تتوقع أن يمكنك ال حسنا؟ المبادئ، هذه لفهم والسعي المقدس الكتاب دراسة خالل من بذلك، له ونسمح

 هللا من وتطلب المقدس الكتاب تدرس أنت .العملية هذه في معه تعاونك دون قلبك على المقدس الكتاب مبادئ لنقش القدس

 أنت المسيح؟ المسيح شخصية نقش تلقي في القدس، والروح معه، تتعاون كيف ذلك، وبعد .كلمته  مبادئ لكم يكشف أن

 إلى ومشاعرك أفكارك وجلب المقدس الكتاب مبادئ طاعة المسيح، لمحبة اختيار، طريق عن األعزاء، أصدقائي ذلك تفعل

 .هللا روح روح مع انسجام
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 في سلوكنا جعل بين كبير فرق هناك أصدقائي، كبير، فرق هناك فهم، يرجى !هناك جدا مهم شيئا قلت بالمناسبة،

 ومن .كبير فرق هناك {آمين. }القانون روح … مع منسجمة ومشاعرنا أفكارنا وجعل القانون، خطاب مع االمتثال

 االسم، وجود المجد، إلى المجد من فينا المسيح شخصية استعادة في القدس الروح مع التعاون أردنا إذا للغاية الضروري

  ومشاعرنا أفكارنا نجلب أن نتعلم أن لنا الضروري ومن .قلوبنا من لحم جداول قلوبنا، على وكتب هللا، فضائل هو الذي

 .حتمية...  القانون روح مع وئام إلى

 

 أين؟ ،"بلدي األوامر وكنز كلماتي، إبقي إبني" :3 و 1: 7 األمثال .المقدس الكتاب في طرق عدة في هذا ويبرز

 عن القدس الروح مع نتعاون نحن ولكن هناك، لهم يكتب القدس الروح ترى، ."قلبك قرص على اكتبها...  .داخلك في"

 التي الطريقة هي هذه .لها االمتثال إلى جلبت ومشاعر أفكار لدينا يكون أن اختيار طريق عن .طاعتهما ما؟ اختيار طريق

  .قلوبنا على لهم كتابة في بها نتعاون

  

 أنني"...  !"ضدك الخطيئة" ماذا؟ "ال، قد وأنا قلبي، في مخبأة كلمتك" :11: 119 مزمور في داود يقول وكما

 !"ضدك خطيئة ال قد

 

 تحت .الجميع متناول في هي المعزولة القوى" :واالستماع البيان، هذا أحب أنا :318 صفحة هللا، وبنات أبناء

 هذا اإلمكانيات؟ تلك...  لك؟ التشويق هذا هل ."العقل إنوبلد مرتفعة، المقدسة، معطل، غير رجل يكون قد هللا، إشراف

 عالمنا إلى يسوع الرب جاء .الخالق هللا وتمجد للحب مؤهل الرجل عقل المسيح، نعمة خالل من" .لك التشويق أن يجب

 االخالقية هللا صورة في الستعادة عالمنا الى جاء وانه .أبيه شخص عن صريحة صورة المسيح كان …. اآلب لتمثيل

 ."والطابع اإللهية الصورة مع معزولة تصبح هللا وصايا طاعة خالل من سقط، من الرغم على الرجل أن أجل من

 في ترى، .الطاعة بواسطة بماذا؟ .الطاعة بواسطة والطابع؟ اإللهية الصورة مع نقف أن يمكننا كيف األعزاء،   أصدقائي

 هناك القانون، روح مع انسجام في القدس، الروح قوة وفي المسيح لمحبة وئام، في ومشاعرنا أفكارنا لجلب نختار مرة كل

 والمشاعر األفكار هي وما ومشاعرنا، أفكارنا نحكم أن نتعلم نحن .المسيح يسوع شخصية تشابه علينا عمقا أكثر محفورة

 تجديد بها تحولنا التي الطريقة هي وهذه .الحب وهو القانون، بروح ومشاعرنا أفكارنا نحكم أن نتعلم نحن .حرف مجتمعة؟

 .العقل خصوصية في هنا حتى ويشعر، الواقع في نفكر التي الطريقة تغيير هو هذا .روحية عملية هذه  .عقولنا

 

 ولكن .السلوك تعديل خالل من المسيحية .سلوكنا تغيير فقط نحاول نحن المسيحية، تجربتنا في معظمنا اآلن

 مما مختلفة بطريقة للتفكير برمجتها عقولنا على الحصول آمين؟. العقل التحول طريق عن المسيحية هي الحقيقية المسيحية

 المسيح، القدس،ولحب بالروح قلوبنا على المكتوب القانون نتلقى كما ولكن .األنانية قانون يحكمها أن نعتقد كنا .عليه كنا

 عقولنا تجديد طريق عن تتحول نحن الحب، وهو القانون، بروح ومشاعرنا أفكارنا تحكم أن تعلمت القدس، الروح قوة وفي

 الرب قانون" :8 و 7: 19 مزمور في داود يقوله الذي السبب هو هذا .هذا يعمل كيف نفهم أن جدا المهم من .عقولنا... 

 مما بالتأكيد، هو الرب شهادة" .نفوسنا لتحويل القانون يستخدم القدس الروح ".الروح وتحويل الكمال،" ماذا؟ "هو

  ". العينين تنير نقية، الرب وصية .القلب ابتهاج الحق، هي الرب قوانين بسيطة، الحكمة  يجعل

 

 القلب من" ماذا؟ "من طاعت ولكن الخطية، عبيد أنك من الرغم على أنه يشكر هللا ولكن" :6:17 الرومانية

 أكون أن أريد .ذلك أحب أنا أوه، ".البر عبيد أصبحت الخطيئة، من خرجت أن وبعد .تسليمه تم الذي المذهب شكل …

 أن تعلم على يساعدنا هللا .طاغية سيد وهذا .الكفاية فيه بما طويلة األنانية، عبيد الخطية، عبيد كنا آمين؟. البر من عبدا

 تحت كونها في كبيرة فرحة األعزاء،هناك أصدقائي و .الحب رب الخير، رب حميدة، هذا .الحب عبيد البر، عبيد نكون

 الذي الفرح أعظم إنه .المسيح يسوع خادم خادم عبدا، يكون أن رائع ألمر إنه .هناك لكم أؤكد هناك، .الحب أمير سيادة

 .حياتي في بكثير ذلك من أكثر تجربة أن وأريد الرجل، هذا عرفه

 

 خطاب خالل من سلوكنا لحكم إدارة في يرام ما على نحصل ألننا .مشكلتنا هي هنا...  مشكلتنا هي هنا ولكن

 إذا لي يغفر وأصدقائي، .اإلطالق على واحد لدينا يكون ال عندما حقيقية، مسيحية تجربة لدينا أن نعتقد منا كثير القانون،

 على ذلك أقول ال وأنا .كشعب بيننا جدا سائدة مشكلة ألنها ا؟ لماذا .من لي بد ال ولكن هذا، إلى يعود أظل أن يبدو كنت

 الباردة ال. فاترون نحن الوديكا؟ عن يقول ماذا {3:14 رؤيا. }الحقيقي الشاهد سلطة على ذلك أقول .أخرى مرة سلطتي

 ذلك؟ تتذكر هل ذلك؟ عرفنا كيف وتذكر {3:16 رؤيا. }الساخنة وال

 

  .خاطئة ألسباب الخاطئة األشياء يفعل هذا هذا؟ ما بارد،
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 .صحيحة ألسباب الصحيحة باألشياء القيام هذا؟ ما حار،

 

 .خاطئة ألسباب الصحيحة، باألشياء القيام هذا؟ ما فاتر، 

 

 هو هذا .القانون نص مع يتوافق سلوكنا جعل من رائع بعمل القيام يمكننا األنا، التحفيز من يكفي ما مع ترى

  ولكن .التقوى أشكال من شكل فقط ما؟ وجود .شيء كل هو {5: 3 تيموثي 2} التقوى أشكال من شكل وجود ما بالضبط

 لجعلنا {2: 12 رومان... } عقولنا تجديد خالل من لنا تحويل على قدرتها في هي اإلنجيل قوة ترى، .منها قوة ما؟ إنكار

 خالل من جديدة مخلوقات نصبح طريقة أي في {آمين} ؟"آمين" أسمع هل {.5:17 كورينثيانز 2} جديدة مخلوقات

 األقل على .عليه نحن ما يجعلنا ما ليس هذا ال، جديدة؟ هيئة على نحصل هل لإلنجيل؟ اإلنجيلية القوة خالل من...  اإلنجيل

 إعادة خالل من اآلن؟ حياتنا في لإلنجيل اإلبداعية القوة تتجلى كيف...  ولكن .شيء كل قبل إلى ذاهبون نحن - بعد ليس

 مثل في التفكير نتعلم اإلنجيل، وبقوة {7: 23 األمثال. }هو لذلك قلبه في الرجل يعتقد كما ترى، .المسيح مثل في عقولنا

 .األنانية وأنانية روح حكم تحت نفكر كنا .جديدا شخصا نصبح نحن .جديد مخلوق نصبح أن جذريا المختلفة الطريقة هذه

 شخصا تصبح الواقع في ونحن بها، ومشاعرنا أفكارنا تحكم أن المسيح، لمحبة والتعلم، الحب قانون نتلقى عندما ولكن

 .جديد خلق...  تماما مختلفا

 

 يكون أن يجب حقيقيين، كمسيحيين كمسيحيين، جميعا أننا التجربة هذه شيئا؟ تعرف أنت األعزاء، أصدقائي و

 أجرؤ ال. عليك الحكم ال أنا أخرى ومرة .كشعب بيننا النفاق من الكثير هناك .شائع ما كل ليست انها .شائع ما كل ليس حقا

 غنية ما؟ أننا نعتقد ونحن الوديكا؟ عن يقول أن يفعل ماذا ترى، .الحقيقي الشاهد حكم أشارككم أنا ولكن .الحكم على

 والبائسة والمكفوفين والفقيرة البائسة ما؟ أننا حتى نعرف ال ونحن .شيء إلى حاجة لديهم وليس السلع، في وزيادة

 وضع من حقا جيد بعمل قمنا لقد .التقوى أشكال من شكل لدينا ألن الذات؟ خداع حتى نحن لماذا {3:17  رؤيا. }والعارية

 ؟"آمين" أسمع هل .يوفقنا هللا .جيدة تبدو كيف مع رهيب بشكل أعجب ونحن {23:27 متى. }لدينا قراصنة  على البيض

 .يوفقنا هللا {آمين}

 

 تنقذ لن المسيح في اإليمان مهنة إن" 1878 يوليو 18 التايمز، الفتات :البيان هذا إلى استمع أخت، أخ، يا

 في واإليمان الحياة؛ في مبادئها تنفذ أن ويجب .القلب من هللا قانون يطيع أن يجب .القانون يحترم لن أنه كما روحا؛

 ؟"آمين" أسمع هل ".حقيقي تحويل يوجد ال أو والطابع، الحياة في يتجلى أن يجب العالم في الفادي كما المسيح يسوع

 اسمي احترام ولدينا االسمية اإليمان ومهنة منا الكثير أن هو يخيفني الذي الشيء ولكن .حقيقي تحويل هناك ليس {آمين}

 على القانون هذا كتابة من حقا عانينا قد نكن ولم .االمتثال القانون من خارجي سلوكي خطاب سوى لدينا ليس .للقانون

 .القلب من...  القلب من لحم جداول

 

 ترى، .تواجه سوف أننا القانون تجاه تماما مختلف موقف هناك القلب، على القانون كتابة نتلقى عندما أصدقاء، يا

  {7: 8 رومانز}. يكون ان يمكن ؟ماذا حقا، وال هللا، لقانون يخضع ال فإنه. هللا ضد العداء ماذا؟ ،هو الطبيعي والعقل

 هو والقانون هللا يحب ال الجسدى العقل ألن - هللا قانون الحقيقي، الحب أو متحمسا، يكون أن يمكن ال الطبيعي والرجل

  .يمكن ال...  القانون أحب أن يمكن ال الطبيعي العقل فإن وبالتالي {305.3 كولوسيانز. }هللا شخصية من نسخة مجرد

 

 األقل، على...  جيدة سمعة على الحفاظ تعلمون، كما أجل، من من، الرغم على قادرة الجسد العقل يكون قد اآلن،

 والحفاظ...  واحترام اعجاب يكون سوف ونحن القانون، لرسالة االمتثال في نعيش كنا إذا أننا حقيقة نقدر تعلمون، كما

  وجه على والفريسيون، الكتبة فعله ما هذا .األنانية من الدافع هو هذا. الحقيقية الطاعة ليس هذا ولكن .الدافع لهذا عليه

 على المكتوب القانون نتلقى عندما ولكن .الدافع كانت الذات ولكن .القانون لرسالة الدقيق المتثالها جيدة تبدو بحيث التحديد،

 واحد مات إذا أنه :بالتالي نحكم ألننا يقيدنا، المسيح لمحبة" :15 و 5:14 كورنثوس 2 .الحب انه الدافع؟ هو ما قلبنا،

 الذي له بالنسبة ولكن ألنفسهم، يعيشوا أن ينبغي ال يعيشون الذين أولئك أن للجميع، مات و. شيء كل مات ثم للجميع،

 لي، سماع يرجى الطاعة، األعزاء، أصدقائي يا الحب، من الدافع يكون وعندما ."أخرى مرة وارتفع لهم، بالنسبة مات

  {8: 40 مزمور. }فرحة ما؟ يصبح .واجب من يعتقد حتى ال الطاعة
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 مكتوبة ال أم القانون على حصلت قد كنت إذا ما بقدر … بها نفسك اختبار يمكنك التي الطرق أفضل من واحدة

 في هو هل "للقانون؟ الطاعة من موقفي هو ما" بصراحة، نفسك تسأل أن هو القدس، بالروح قلبك من لحمك جداول على

  حقا؟ فرحة أنها أم واجب، األول المقام

 

 منك، المتوقع من ألنه هو هل ذلك؟ تفعل لماذا الكنيسة، إلى تذهب عندما غدا، .هذا حصة أن معجب أنا...  غدا

 لم لماذا وتساءل تذهب، لم إذا تالحظ سوف الذين الناس من الكثير وهناك عديدة، لسنوات ذلك تم قد وكنت واجبك؟ فمن

 تبقي ال أنت واجب، حفظ السبت كان إذا أنه فهم يرجى األعزاء، أصدقائي غدا؟ الكنيسة إلى تذهب سوف لماذا هناك؟ تكن

 فرحة سوف السبت، حفظ حقا كنت إذا .السبت حقا تبقي ال كنت واجب، لك كان إذا ولكن واجب، السبت حفظ اآلن .السبت

 أعظم انها .واجب من حتى يعتقد ال معه، لقضاء فقط جانبا آخر شيء كل لتعيين كاملة ساعة 24 أن كثيرا السبت رب في

 .حفظ السبت صحيح هذا ترى،{آمين} ؟"آمين" أسمع هل .األسبوع طوال إليه تتطلع الذي اليوم إنه .لك فرحة

 

 جدا سهل أتحدث أنا. هذا في اسمعني اليوم؟ السبتيين األعزاء زمالئي من الكثير عن كثيرا يقلقني ما تعرف وأنت

 ألنه ا؟ لماذا .الجمعة ليلة الشمس غروب إلى نفعله مما السبت ليلة الشمس غروب إلى بشغف أكثر نتطلع معظمنا .لك

 24 ال مدار على تفعله أن حقا نريد كنا ما إلى نعود أن ويمكننا .شيء كل يكون عندما باالرتياح من نوع ونحن … واجب

 وبمجرد .السبت على للحفاظ ذاهبون كنا إذا ذلك ونفعل هناك إلى الذهاب من نتمكن لم ألننا حرمنا ولكن الماضية، ساعة

 قد الجسد ألن … السينما في السبت ليلة وانها .دفد يذهب في أو التلفزيون، ويذهب الفشار، ويأتي تنخفض، الشمس أن

 أصدقائي يا ليس، أنه أخشى الشيء؟ من النوع هذا نقول أن عادل غير هذا هل .حقا جائع وهو ساعة 24 لمدة حرم

 .السبت تبقي ال أنت .السبت تبقي ال أنت تجربتك، من بالقرب مكان أي في يأتي هذا كان إذا تعرف، أن ويرجى .األعزاء

 حريصة كانت التي السبت حراس من السبت حلفاء أفضل وكان .القانون بحكم الفنية الناحية من جيدا تقيد كيف يهمني ال

 هو النفاق من النوع هذا أن تعتقد ال كنت وإذا .السبت يكسر ال حتى الصليب قبالة السبت من الرب جسد على للحصول جدا

  .أخرى مرة التفكير يرجى على، قادرون نحن شيء

 

 بعيدا كنت إذا" … السبت رب في أنفسنا فرحة كنا إذا أنه جدا واضحة جدا، واضحة يجعلها 58 إشعياء ترى

 وتكريم للرب،الشرفاء، المقدس اليوم فرحة، السبت وندعو القيامة يوم في بك الخاص متعة القيام من السبت، من قدمك

 الرب في نفسك تسعد ثم .الخاصة كلماتك تتحدث وال بك، الخاصة المتعة على العثور وال بك، الخاصة الطرق تفعل ال له،

 فم عن اآلب، يعقوب تراث مع لكم وتغذية األرض من العالية التالل على ركوب لك يسبب سوف أنا" يفعل؟ وماذا ".

 .حفظ السبت هذا {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .حفظ السبت هذا أخت، أخ، يا {14-13: 58 إشعياء}."بها تكلم قد الرب

 

 بروفة ا .اللباس بروفة ساعة 24 تعطى هللا انها السبت؟ ما تعرف هل .هنا حاسم شيء فهم يرجى وبالمناسبة،

 عمر كم للتو؟ قلته ما سمعت هل {6: 20 رؤيا. }األلفية لسبت االستعداد على شعبه لمساعدة ساعة، 24 اللباس أسبوعي

 {8: 3 بيتر 2. }سنة 1000...  هو اليوم هللا مع .سنة 1000 األلفية؟ مدة هي ما .سنة 6000 حوالي األرض؟ كوكب

 .سنة 1000...  ل لعباده هللا بيت إلى جميعا نذهب وسوف .السبت يوم من السابع السبت إنه األلفية؟ ذلك يعني ماذا حسنا،

 كون، لن الذي السماء إلى شخص أي يأخذ لن هللا أخرى؟ ليلة قلنا ماذا تذكر، يرجى األعزاء، أصدقائي اآلن ذلك؟ ترى هل

 مع ديارهم إلى العودة في حقا استعداد على كنت إذا ما الختبار الطرق أفضل من واحدة تعرف أنت .هناك سعيد ماذا؟

 هل لك؟ أقول ما تسمع هل .ساعة 24 السبت نحو موقفك بشأن نفسك تسأل انها السبت؟ سنة 1000 ل هللا وعبادة يسوع

 بالكاد كنت إذا أنه حقا تعتقد هل .نفسك مع وموضوعيا وصريحا صادقا كن .هذا على معي والتفكير اآلن، اتبع حقا، تعتقد

 السبت على والحفاظ أسنانك، وحصى ساعة، 24 لمدة به القيام من بدال حقا كنت التي األشياء كل عن االمتناع نفسك تجعل

 حقا؟ هل اآلن، هيا سنة؟ 1000 السبت على الحفاظ سعيدا تكون سوف أنك تعتقد هل بالواجب، الشعور من ساعة 24

 .هناك سعداء يكونوا لن الذين السماء إلى شخص أي يأخذ لن هللا .أخرى مرة التفكير يرجى...  أخرى مرة التفكير يرجى

 

 أنا" آمين؟ فرحة، سيكون كان إذا الحب من الدافع يكون أن يجب الطاعة أن فهم يرجى األعزاء، أصدقائي

 قانون كتابة نتلقى عندما {8: 40 مزمور"} قلبي في...  أين؟" هو، قانونك نعم إلهي، يا بك الخاص أفعل أن مسرور

 انانية بال واآلخرين كبير بشكل هللا نحب ألننا ا؟ لماذا .الطاعة في فرحة الواقع في ونحن قلوبنا، من لحم جداول على الحب

 من آخر سبب ألي نطيع كنا إذا وبالمناسبة، {13:10 رومانز. }بالقانون الوفاء هو الحب .بالقانون الوفاء هو وهذا  …

 على سلوكنا يبدو كيف يهمني ال .حتى نطيع ال نحن...  حتى نطيع ال نحن لآلخرين، األنانية غير والحب هلل األعلى الحب

  .األعزاء أصدقائي يا هذا، فهم على حصلت قد كنت .الحب من بدافع ليست روحنا كانت إذا نطيع ال نحن .يبدو  ما
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 وحفظ الضمير، من الكثير لماذا بالتحديد هو وهذا .الحب من بدافع يكن لم إذا الطاعة في فرحة هناك وليس

 في الجسد قلب إجبارهم ويحاولون أسنانهم يصنعون ألنهم .فظيع بشكل سعداء الناس من السابع اليوم في والسبتيون القانون

 ال ال،" القانون، ويقول به، القيام الحال بطبيعة يريدون ما كل .مباشرة سترة تجربة مجرد هي والحياة … روحي قالب
 أسنانهم حصى إلى ذاهبون ولكنهم به، للقيام طبيعية رغبة أي لديهم ليس منهم، القانون يتطلبه ما وكل !"ذلك نفعل أن يمكن

  هذا في الناس إلى يخرج قلبي أوه، .السماء إلى للوصول الكفاية فيه بما يتصرفوا أن عليهم ألن ذلك، تفعل أنفسهم وجعل

 قلوبكم، وبارك !الشخصية الخبرة من سنوات من يشبه ما أعرف أنا ألن لهم بالنسبة بشدة وأشعر !الحياة نمط من النوع

 .لسنوات … هناك كان الولد هذا ألن الذاتي الخداع الذاتي، الصبر أفعل كما عاطفي على تحصل أنني في السبب هو وهذا

 .اإلطالق على الفرح وليس...  .متحول غير كرجل ولكن...  الحقيقي جيد عرض على وضع

 

 مع بصراحة أقول أن يمكن الجديد القلب أن حقا تلقوا الذين قلوبهم، على القدس الروح كتابة تلقوا الذين أولئك

 وسوف {8: 40 مزمور". }قلبي في هو بك الخاص والقانون إلهي يا إرادتك، تفعل أن مسرور أنا" المسيح، ومع ديفيد

 الحقيقة طاعة في نفوسك طهرت قد ألنك" ،1:22 بيتر 1 .المفقودة النفوس وحب … المسيح لمحبة هللا قانون يطيعون

 {آمين} آمين؟ الطاعة، األعزاء أصدقائي ".نقي قلب مع بعضا بعضنا حب لألخوة، الصادق الحب في الروح خالل من

 … هنا الختم مفهوم.الطاعة هو هذا

 

 أن فقط الحظنا ونحن ،1:13 أفسس في المقدس الكتاب يقول .معك ذلك على لمسة قليلة لحظات تعطيني يرجى

 المقدس الكتاب في هناك معي تتحول … هل معك، أخرى مرة ذلك أذكر أن أريد أخرى،ولكن ليلة تمرير في بسرعة

 كلمة سمعت أن بعد واثق، أنت أيضا فيه" :14 و 1:13 أفسس .بك الخاصة المطبوعات في ليس ألنه بك، الخاص

 مع مختومة" ماذا؟ كنت ". الوعد من القدس الروح مع مختومة كنت يعتقدون، أيضا الذين. خالصك إنجيل الحق،

 ". مجده مدح إلى المشتراة، الحيازة من الخالص حتى لدينا الميراث ضمان هو الذي … الوعد القدس الروح

 

 قبل من مختومة نحن شيء، كل وقبل أوال .معكم بإيجاز النظر مجرد أن أريد التي لختم جوانب ثالثة هناك اآلن

 الروح مع نتعاون وبينما .الختم هذا لتحقيق هللا يستخدمها التي األداة إنها .القدس بالروح مختومة نحن .القدس الروح ماذا؟

 علينا؟ مكتوب هو وما .وعقولنا قلوبنا عن يعبر القدس الروح أن جميلة الشبه بهذا واالحتفاظ على الحصول يمكننا القدس،

 .1899 نوفمبر 1 التايمز، الفتات في وجدت لكنها طباعتها، يتم لم .أشاطركم أن أود بيان لدي الختم؟ هذا يفعل ماذا

" على يحصلون الذين أولئك" .ذلك أحب ".جبينهم في مكتوب اآلب اسم لديهم " الحي،  هللا ختم" يتلقون الذين أولئك"

 اليك، أدعو" سيناء جبل على موسى قال عندما تذكر ".جبينهم في مكتوب اسم" ماذا؟ "اآلب، لديهم" الحي، هللا ختم

 التي الفضائل اإلعالن؟ في فعل ماذا ثم .اسمي أعلن سوف ؟سيفعل انه هللا قال ماذا {33:18 خروج." }مجدك لي تظهر

 وغفران لآلالف الرحمة وحفظ والحقيقة، الخير في وتكثر طويلة، معاناة وكريم، رحيم هللا، الرب الرب، .شخصيته تشكل

 .شخصيته فمن هللا؟ اسم هو ما {7-6: 34 خروج} ذلك إلى وما والخطيئة، والعدوان األثم

 

 من مختومة، تكون أن في وتعاوني نشط دور ولدينا .أصدقائي هللا، شخصية انها .هللا طابع انها الختم؟ هذا هو فما

 اآلب حرف كتابة يتم وهكذا .المحبة قانون مع انسجام في ومشاعرنا أفكارنا وجلب القدس الروح مع التعاون تعلم خالل

 {84.3 غو... } الحقيقة في استقر حتى اإللهام، كالم في أخرى مرة نكون، وعندما .قلوبنا من لحم جداول على

 

 :هنا وتشرح "- جبينهم في هللا شعب ختم يتم أن بمجرد" .200 صفحة ماراناثا، في موجود وهذا هذا، أحب أنا

 ... " نقلها يمكن ال بحيث وروحيا، فكريا الحقيقة، في تسوية ولكن إليها، ينظر أن يمكن التي عالمة أو ختم أي ليس"

 أفكارنا قلوبنا، عادة يحكم حتى المسيح لمحبة يعني ما وهو التعاوني؟ بدورنا يتعلق فيما...  ثم؟ مختومة تكون أن يعني ماذا

. يميل أن يمكن نحن .عنها ننتج أن يمكن بطريقة ... ضده للخطيئة مغريين نكون ان نستطيع ال اننا الحب، بروح ومشاعرنا

 الذي المكان إلى نأتي سوف .اإلغراء هذا إلى أبدا نعود لن ولكننا مغريين، نكون أن يمكننا .ذلك أصحح أن لي واسمحوا

...  أفكارنا لدينا؟ ما مستوى على حتى ،{160.2 كولوسيانز} قانون هللا عن علم عن التعدي من ...موت ماذا؟ نفضل،

 .الختم هذا في التعاوني لدورنا األمر يتعلق عندما يعنيه، ما هذا األعزاء، أصدقائي .أفكارنا مستوى على حتى

 

 2: 7 الوحي .المالك يفعله ما وهذا...  تتلقى سوف أننا الختم من ثالث بعد هناك التجربة، تلك لدينا يكون وعندما

 أعطيت الذي األربعة، المالئكة إلى عال بصوت وبكى :الحي هللا ختم وجود الشرق، من صعودا آخر مالك ورأيت" :3 و

 في إلهنا عبيد مختومة" ماذا؟ ،"لدينا حتى األشجار، وال البحر وال األرض تؤذي ال: "قائال والبحر، األرض إليذاء له

 عندما .المسيحية تجربتنا طوال تجري كانت التي الختم لعملية النهائية تتويجا هو هذا هنا؟ يحدث ماذا اآلن، .""جبينهم



 المجد إلى المجد من                                                                        www.RevivalSeminars.org - 16 – اللحم من أقراص على...  كتب

 8 

 لوضع مالئكته هللا يرسل هللا، قانون علم عن تعمد من بدال الموت نفضل أننا الحقيقة في فيه نستقر الذي المكان إلى نأتي

 .جبيننا على عالمة عالمة،

 

 يوضع الذي الحي، هللا ختم هو ما" .243 صفحة ماراناثا، في موجود هذا .هذا اإللهام يصف كيف إلى االستماع

 العالمة هذه نرى أن يجب المالك لتدمير .قراءة ويمكن البشرية، العين ليس ولكن المالئكة، عالمة وهي شعبه؟ جبين في

 عندما قبل واحدة مرة تذكر هل ... األعزاء أصدقائي يا .العالمة هذه ترى أن يجب ماذا؟ تدمير المالك ... " الخالص من

 و .نعم الدم، كان ولد؟ أول حياة أنقذت والتي إليها ينظر كان التي العالمة هي وما {12:27 خروج} تدمير؟ مالك مرت

 في منا أكثر تمرير على قادرة تكون سوف تدمير المالك كان إذا عالمة لها يكون أن يجب أيضا نحن األعزاء، أصدقائي

 روحية، عملية إنها .الختم هذا تلقي في القدس الروح مع التعاون شقيقة، أخي، يرجى أوه، .الرجعية للعدالة النهائي التنفيذ

  .التعاون كيفية فهم إلى بحاجة نحن المسيح، لمحبة الطريق على خطوة كل وفي

  

 كل مع قلبك على حافظ" :هو الغد صباح دراسة عنوان .التعاوني دورنا على خاص بشكل سنركز: غدا

 المكان هو هذا .القانون بروح ... العقل نشاط إدارة ضرورة على معكم التركيز من لي بد ال {4:23 األمثال". }االجتهاد

 حيث األحكام حول كبير، حد إلى نتحدث، كنا اآلن حتى .التعاوني دورنا في النظر إلى ندوتنا في انتقاال فيه نجري الذي

 انتباهنا تحويل إلى بحاجة نحن اآلن ولكن .يعمل وكيف القدس، الروح أن هو األخير والحكم .فينا هللا مجد استعادة يمكن

 ونحن؟ الصالة، إلغالق نقف دعونا .القدس الروح مع التعاوني دورنا على

 

 تجربة لديهم يكن لم الذين منا ألولئك وبالنسبة .إال روحيا تمييزها يتم ال الروحية فاألمور السماء، في األب
 بدال ساعدونا .تثبيط عدم على مساعدتنا يرجى األب، ولكن .نفهم أن جدا الصعب من يكون قد األمور هذه معكم، روحية

 مع التعاون كيفية تعلم على مساعدتنا .الروحية األمور في أعمق تجربة إلى وندعو .الروحي التمييز عن الدفاع في ذلك من
 لتغيير طويلة لفترة عملت قد منا والكثير األب، .الخارج إلى الداخل من حقا نغير قد أننا روحنا، على القدس الروح عمل

 لتغيير تقترح كنت أن جدا ممتن أنا الرب ولكن .السلوك تعديل برنامج أساسا لدينا المسيحية وكانت .في الخارج من أنفسنا
 حياتنا في هذا نواجه قد رب، يا .عقولنا تجديد طريق عن والتحول القلب، زرع طريق عن الخارج الى الداخل من لنا

 .آمين يسوع، اسم في صالتي هي هذه .دراساتنا في نستمر كما العملية هذه في معكم التعاون كيفية ويعلمنا .الشخصية
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