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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".
صباح الخير يا أصدقائي األعزاء ،وسعيدة السبت لك .ما يوم خاص هو هناك ،كل شيء مغطى
بياضا من الثلج .هذا يلهمني فقط أن أغني تلك األغنية" ،يغسل لي وأنا سوف تكون نظيفة … بياضا من الثلج ،نعم ،أكثر بياضا من
الثلج ،اغسلني اآلن وسأكون أكثر بياضا من الثلج " .أحب هذه األغنية .وكنت حقا جعل لي أشعر الحق في المنزل مع كل من
الثلوج .
لدينا يوم كبير اليوم ولدينا الكثير الذي نحتاج لتغطية .وأنا حريصة على البدء معك .ونحن نتابع دراستنا المتعمقة ألهم
عمل من أي وقت مضى يعهد إلى البشر ،وهذا هو بناء الشخصية … بناء الشخصية{ .إد  }225.3ونحن ننظر في دورنا التعاوني
في عملية تنمية الشخصية اليوم .حتى اآلن ،في المقام األول ،لقد تم النظر في ما فعله هللا ليجعل من الممكن مجده ،أو حرف ،ليتم
استعادتها في الواليات المتحدة.
لكننا اآلن نحقق انتقاال كبيرا ،ونحن نركز على دورنا التعاوني.
وال يمكننا أن نغير أنفسنا ،ويجب أن نغير حتى حسب روح الرب .فقط الروح القدس يمكن أن يغيرنا من المجد إلى المجد.
ولكن يجب علينا أن نتعلم كيفية التعاون .ولدينا دور تعاوني أساسي .على الرغم من أن الفعل "تغيير" هو السلبي ،من فضلك ال تدع
نفسك التفكيرأننا سلبيون في هذه العملية .نحن مجرد الجلوس واالسترخاء ،والسماح هللا تفعل كل شيء .ال ،لدينا دور أساسي ،نشط،
تعاوني ويركز ميزان الحلقة الدراسية حقا على دورنا التعاوني .ونحن نجري هذا التحول اآلن .هذا هو نوع من منتصف تيار.
ولدي مثل هذا العبء أن دراسات اليوم ،وخاصة ،أن تكون مفهومة بوضوح .كل منهم تتشبث معا ،وأريد أن أشجعكم في
البداية هناتأكد من أن البقاء من خالل كل من دراسات اليوم .انها ستكون يوم كبير .هناك أربع دراسات المقرر ،أربعة .لدينا اثنين
هذا الصباح وبعد ذلك بعد العشاء لدينا زمالة،لدينا اثنين آخرين بعد ظهر اليوم .وأنا أشجعكم بشدة على البقاء ألنهم جميعا وثيق
الصلة.اآلن ،انها صراع وأنا سوف مجرد عارية قلبي قليال هنا .انها صراع بالنسبة لي أن أعرف كيف فقط لتقديم هذا الموضوع
العميق والشامل للجميع بطريقة منهجية.وأنا أبذل قصارى جهدي  -وأفضل ما لدي أفضل بكثير ،وأنا بالتأكيد االعتراف  -ليأخذك
خطوة بخطوة من خالل النظر في هذا والعمل المهم في نهاية المطاف .ولكن التحدي هو ،بطبيعة الحال ،ال يغيب عن بالنا من
الغابات لألشجار.وبينما ننظر إلى كل خطوة ،فإنه من الصعب بشكل خاص في بعض األحيان إبقاء الصورة األوسع في االعتبار.
وهذا هو التحدي بشكل خاص ،وربما كنت مجرد االنضمام إلينا اليوم ،ولم تكن معنا في دراساتنا السابقة التي هي ضرورية جدا
لوجود أساس جيد وصلبة تحتها .وإذا لم تسمع بعض حقائق الموازنة في عرض تقديمي معين،يرجى أن تكون كريمة بالنسبة لنا
وندرك أنه ربما سبق لنا أن غطينا تلك .ونحن نفترض أنك تبقي تلك األشياء في االعتبار ،ألن الوقت ال يتيح الفرصة ل ،في كل
دراسة معينة ،والحفاظ على كله ،عرض واسعة الزاوية في االعتبار .نحن بحاجة إلى الخروج من العدسة المقربة كل مرة واحدة في
حين والنظر في قضايا محددة ،ولكن يرجى الصالة بجدية أن الروح القدس سوف تساعدني ومساعدتك أن نتمكن من فهم كل خطوة
من هذه الدراسة في سياقه األوسع ،ونرى كيف يناسب الجميع معا .لدي عبء حقيقي أن تفعل ذلك ،وبطبيعة الحال ،التي ال يمكن أن
يتم إال من قبلك ومن قبلي كما لدينا مساعدة من الروح القدس.هل أسمع "آمين"؟ {آمين} فاألمور الروحية ال تميز إال روحيا {1
كورنثوس  ،}2:14أصدقائي األعزاء .وهذا هو السبب قبل أن نمضي قدما في أي من دراساتنا يجب أن نتأكد من أننا نقف ودعوة
روح هللا أن يأتي إلى قلوبنا ،آمين؟ {آمين} يرجى االنضمام لي لبضع لحظات على ركبتيك للصالة الصامتة ،وأنت تصلي لنفسك،
رجاء تذكرني .أنا أقف في حاجة إلى الصالة هذا الصباح.
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أبي في السماء ،أشكركم على يوم السبت الجديد الجميل .أشكركم على بقية أن الليل قد وفر لنا ،وأشكركم على الحياة
الروحية والجسدية والطاقة .لقد بدأنا يوما كبيرا ،ونحن بحاجة إلى قوة إضافية من الجسم والعقل والروح ،إذا كنا ذاهبون لتكون
قادرة على المباركة من خالل دراسة الكلمة الخاصة بك اليوم.لذا يرجى صب روحك علينا.تسريع وتنشيط الكليات العقلية والروحية
لدينا،وحتى لدينا الوجود البدني .سرعان ،نعم ،حتى هذه األجسام الفتاكة أننا قد يكون األمثل وتنشيط ل االستفادة من دراسة مجتهدة
من كلمتك اليوم.أوه ،األب ،أنت تعرف كيف يائسة أنا بحاجة لك .إذا أنا ذاهب لتكون قادرة على تقسيم حق كلمة الحق ،إذا أنا ذاهب
لتكون قادرة على الحق في تقديم الحقيقة كما هو الحال في يسوع ،يجب أن يكون روح الحقيقة ،ال بد لي من .يرجى األب ،تمتلك لي.
أنا لكم من الخلق ،من خالل الخالص ،وحسب اختياري .ولذلك ،تأخذ حيازة كاملة لي واستخدام لي على الرغم من نفسي .توجيه
أفكاري والكلمات .اسمحوا لي أن أتكلم الحقيقة والحقيقة فقط نيابة عنك .وما يمكنك أن تقول من خالل هذه السفينة الترابية الفقيرة ،قد
تجد قلوب وعقول تقبلي ،وأنها قد تحول الحياة .ويرجى مساعدتنا جميعا ليكون أكثر مثل يسوعألنه قضى هذا اليوم في دراسة
كلمته ،هو صالتي في اسمه ومن أجله .آمين.
الليلة الماضية كان لدينا دراسة هامة جدا ،وأولئك منكم الذين لم يكونوا هنا ،أتمنى لو كنت .كان الدرس " ،16كتب على
أقراص من اللحم" 2{ ،كورينثيانز  }3 :3وكنا ننظر إلى عمل الروح القدس .ولست بحاجة إلى أن أختصر ذلك بإيجاز ألن
التركيز اليوم هو كيف يجب أن نتعاون مع هذا العمل في حياتنا .وجئنا لالعتراف الليلة الماضية أننا يجب أن تكون الرسائل الحية -
رسائل  ...رسائل مكتوبة ،وقعت ،مختومة،أنها قد يتم تسليمها في نهاية المطاف إلى القدس الجديدة ،آمين؟هذا قد تفكر في "اإلنجيل
وفقا لكتابة الرسالة" .ما هي الصفحة التي ستكتب عليها الرسالة؟ انها جدول لحم من قلبنا .ما هو الصك ،األداة ،التي يقترح هللا كتابة
الرسالة؟ما هي أداة الحفر؟ إنه الروح القدس .وما هو الروح القدس يقترح الكتابة ،نقش على أقراص قبيحة من قلوبنا؟ إنها كلمة هللا،
وال سيما مبادئ كلمة هللا ،التي هي حقا قانون الحب ،في جوهرها .انه يريد أن يكتب قانون هللا على جداول لحم من قلوبنا .أصدقائي
األعزاء ،يجب أن تكون الجداول بليسلي ،حتى يتمكنوا من ماذا؟ تلقي االنطباع .لدينا بطبيعة الحال قلوب صخرية ليست على
اإلطالق قابلة لإلنطباع .ولكن الحمد هلل ،يقترح أن يعطينا ،ماذا؟ قلوب قبيحة :لينة ،تقبلي ،قلوب االنطباع .ونحن نتلقى ما يكتبه
الروح القدس علينا من خالل هذه األشياء الثالثة ،التي الحظناها في بداية الندوة هنا.
يجب علينا فهم الحقيقة مع الفكر .يجب علينا أن نقبلها مع العواطف .واألهم من ذلك ،ما هي الخطوة الثالثة؟ وعلينا أن
نتقدم إليها باإلرادة .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
نحن نتعاون مع كتابة هذه الرسالة ،هذه الرسالة على أقراص قبيحة من قلوبنا ،من خالل الروح القدس ،عن طريق اختيار
لتقديم إرادتنا إلى سلطة كلمة هللا .واختيار لجلب أفكارنا والمشاعرفي انسجام مع روح القانون ،وهو الحب .وقلنا شيئا هاما جدا
هناك .ترى ،دورنا التعاوني ينطوي على أكثر بكثير من مجرد وبذلك سلوكنا ،وكلماتنا وأفعالنا ،بما يتفق مع نص القانون .إذا كان
هذا كل ما نقوم به ،كل ما ننجح في أن يصبح … الحروف الميتة ،مقابر بيضاء غسلها.ليس هناك حياة .لدينا فقط "شكل من
التقوى" ،لكننا ننكر ماذا؟"قوة ذلك" 2{ .تيموثي  }5 :3هل تفهم هذا؟ولكن عندما نأتي ،لمحبة المسيح ،في قوة الروح القدس،
أفكارنا ومشاعرنا في وئام مع روح القانون ،ثم هو رسالة حية ،وتحولنا من خالل تجديد عقولنا.إنه يعيد برمجة الطريقة التي نفكر
بها ونشعر بها .و هو روحنا المخلصة ،المحبة الطاعةلروح القانون الذي هو دورنا التعاوني األساسي.
ونحن نقدم أفكارنا ومشاعرنا في وئام مع روح القانون ،أن االنطباع الذي أدلى به الروح القدس تعمق ،وعمق ،وتعمقت
حتى النهاية ،والثناء على هللا ،يمكن أن يكون ال يمحى وتنقش بشكل ال رجعة فيه على قلوبنا .وهذا ما يعني أن تكون مختومة .وهذا
يعني أن تكون مستقر في الحقيقة ،لذلك يحكم عادة في مجال أفكارنا ومشاعرنا بروح القانون ،أننا في الواقع بدال من ذلك ماذا؟
يموت من تعمد عن علم قانون هللا حتى في مجال أفكارنا{ .كولوسيانز 160.2؛ } 4T 299.2هل تفهم ذلك؟ هذا أساسا ما يعني أن
تكون مختومة.
اآلن ،عندما يكون لدينا تلك التجربة ،عندما يرى هللا ،هللا اآلب ينظر علينا ،ويرى أن تلك الرسالة يعاد كتابتها الذي يكشف
عن شخصية المسيح ،ثم ماذا يفعل؟ انه يوقع تلك الرسالة باسمه .وهذا هو حقا ما ختم هللا هو كذلك .انها الموافقة النهائية من هللا
اآلب على ما فعله الروح القدس في حياتنا ،وتأكيده بأننا مواطنين صالحين للمملكة .ويوقع اسمه  ...ويوقع اسمه.
اآلن هناك البعد الثالث لختم ،وهذا هو عنوان الرسالة .وهذا ما فعلته المالئكة ،أليس كذلك؟ الرؤيا يتحدث عن ذلك{ .رؤيا
 }7نحن أن تكون مختومة أين؟ في الجبين .اآلن ،وهذا ليس بعض عالمة مرئية للعين البشرية ،لكنه مرئي للعيون المالئكة .وأهم
العيون التي تحتاج إلى أن تكون قادرا على رؤية تلك العالمة هي عيون المالئكة المدمرة .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ألنك ترى،
قبل بوستماستر اإللهي ،يسوع المسيح نفسه ،يأتي لجمع رسائله لتسليمها إلى اآلب … هل أنت معي؟ المالك تدمير يأتي لتقديم جميع
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الرسائل األخرى ،لمؤلفهم ،من هو؟ الشيطان .تقديم الشيطان األشياء التي هي الشيطان .تقديم هللا األشياء هي هللا{ .لوك }20:25
وهي عالمة أو الختم الذي يحدد حيث سيتم تسليم الرسالة .هل تتابع هذا؟ إذا كان لدينا عالمة ،وقد تم تأليف الرسالة من قبل من؟
الشيطان .ونحن ،من خالل اختيارنا ،أصرنا على تسليمه إليه" .الشيطان ،بحيرة النار" هو العنوان{ .متى }25:41أوه ،يا
أصدقائي األعزاء ،ال سمح هللا أن أي شخص في هذه الغرفة ينبغي أن يصر على التصدي لها بهذه الطريقة .من فضلك ال .هللا يمنح
هذا العنوان" :هللا ،القدس الجديدة"".هللا ،القدس الجديدة"{ .رؤيا }2 :21
وجئت عبر بيان أن أردت فقط أن أشاطركم .انها مناسبة جدا لمشاركتها هنا .توجد في نسخة المخطوطة ،المجلد ،15
الصفحة  .225ليس في النسخة المطبوعة ،ولكن هو شيء أنني جئت للتو في دراسة أمس .كوت" :الختم في الجبين هو هللا،
القدس الجديدة" .ثم نقلت رؤيا " :3:12سأكتب عليه اسم هللا ،واسم مدينة إلهي" .ترى ،هذا هو ما يفعله المالك أخيرا مع كل
الرسائل التي تكشف عن شخصية يسوع المسيح .المالك يعالج تلك الرسائل ،ويضع" :هللا ،القدس الجديدة" .وال يسلم المالك
المدمر تلك الرسائل إلى الشيطان .تلك الرسائل تنتظر لمدير البريد ،يسوع المسيح نفسه ،ليأتي وجمع معا ،وتسليمها إلى وجهتهم.
هل تفهم ذلك؟ و أصدقائي األعزاء ،أنا هنا ألقول لكم أنه من المحتم تماما أن نتعاون مع الروح القدس ،أننا قد يكون لدينا رسالة أن
هللا يمكن التوقيع وأن المالك يمكن ختم ،ورسالة يسوع يمكن أن يسلم في النهاية إلى اآلب .الوقت ينفذ .ومن الضروري أن نتعلم
كيف نتعاون في أن نرسل رسائل حية .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} وهذا هو محور دراستنا .وهذا هو محور دراستنا.
واآلن ،مع تلك الخالصة القليلة لدراسات األمس ،انتقل معي إلى الصفحة  .37نحن اآلن في الدرس  ،17بعنوان" :حافظ
على قلبك مع كل االجتهاد" .وأود أن أقترح عليك أن هذا ربما يكون واحدا من التعريفات األكثر دقة ودقة من دورنا التعاوني في
هذا -النقش ،إعادة كتابة العملية التي وصفناها للتو ،أن الروح القدس يقترح القيام به كل القلوب التي من شأنها أن تسمح له،
والتعاون معه .هذا هو دورنا التعاوني .يجب علينا أن نتعلم ماذا؟ "حافظ على القلب مع كل االجتهاد ".وبعبارة أخرى ،يجب أن
نتعلم أن نحكم نشاط العقل .وما هو نشاط العقل؟ ...القلب؟ انها أفكارنا ومشاعرنا .وما هي األفكار والمشاعر مجتمعة؟ طابعنا .لذلك
ضروري للغاية ثم لتطوير الطابع المسيحي هو أن نتعلم أن تحكم أفكارنا ومشاعرنا بروح القانون أن الروح القدس يكتب على
جداول لحم من قلوبنا .هل هذا منطقي؟
اآلن ،ما أريد القيام به في دراساتنا األولى األولى ،في دراساتنا الثالث األولى على وجه الدقة ،هو التأكيد على دورنا
التعاوني وشرحه وضرورة مطلقة .وبعد ذلك سوف نلقي نظرة على كيف يمكننا الوفاء بهذا الدور .وهنا مرة أخرى انها محبطة
قليال بالنسبة لي ،ألنه وسوف يكون هذا إغراء للقفز إلى األمام وأقول لكم كيف .ولكن أريد أن أشرح لكم ما دورنا التعاوني هو أوال،
ومن ثم سوف ندخل في كيف .هل تتابع هذا؟ ومرة أخرى ،هذا هو التحدي الذي لدي وأنا أحاول التعامل مع الحقائق العريضة
بطريقة منهجية.
"جوهر كيف ":اسمحوا لي أن أعطيكم هذا القليل من تنبأ "كيف" .جوهر "كيف" للحفاظ على القلب مع كل االجتهاد هو
الحفاظ على العقل ركز على يسوع المسيح .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} للحفاظ على العقل تركز على يسوع المسيح ،وهذا هو
جوهر .انها تبحث الى يسوع {العبرية  }2 :12يمكننا أن نحكم أفكارنا ومشاعرنا بروح القانون ،لمحبة المسيح ،وبقوة الروح
القدس.
ولكن ما أريد القيام به اآلن هو التركيز معك على ما دورنا التعاوني هو ،حسنا؟ ما هو؟ انها للحفاظ على قلوبنا مع كل
االجتهاد .هذه العبارة مأخوذة من األمثال  .4:23األمثال " :4:23حافظ على قلبك بكل االجتهاد" .اآلن ،في اللغة اإلنجليزية لدينا
في الواقع ترجمة خفيفة نوعا ما من العبرية .الفعل العبري الذي ترجم "إبقاء" هو الشكل األكثر وضوحا للحتمية التي يمكنك حشد
في اللغة العبرية .حرفيا في اللغة العبرية تقول" :حافظ ،حافظ "،أو "حافظ مع كل حفظ" .هذا هو حرفيا الطريقة التي تترجم حتمية
العبرية .لذلك" ،حافظ على قلبك مع كل االجتهاد" ،هو األقرب إلى ذلك يمكن للمترجمين اإلنجليزيين الوصول إليها .ولكن العبرية
كبيرة" ،حافظ على ،والحفاظ" .وبعبارة أخرى" ،تعيين حارس مزدوج" على نشاط عقلك.
لماذا ا؟ ألنه من الصعب القيام بذلك ،وأنه من الخطورة عدم القيام بذلك .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
تعيين حارس مزدوج على نشاط عقلك ،ألنه من الصعب القيام بذلك ،ومن الخطورة للغاية عدم القيام بذلك" .حافظ على
كل مع الحفاظ على نشاط عقلك ".وهذا هو دورنا التعاوني أساسا .في قوة الروح القدس ومحبة المسيح ،نحن نحكم نشاط عقولنا.
اآلن ،على الرغم من هذا األمر الصريح هنا في العهد القديم ،وهناك عدة أخرى ،وعلى الرغم من األوامر الصريحة في العهد
الجديد ،ويوجد ما يتبادر إلى الذهن في  2كورنثوس  ،5 :10وسوف نتناول ذلك الحقا في هذه الدراسة ،حيث يخبرنا بول بأننا
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سنحضر ما؟ "كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح" .نجاح باهر ما هو المدى الذي يجب أن نحكم فيه نشاط العقل؟ ونحن على
تحقيق ما؟ "كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح" .على الرغم من هذه األوامر الصريحة على الرغم من أنه من المدهش بالنسبة
لي ،كم من المسيحيين تفشل في االعتراف بمسؤوليتها ،واجبهم في هذه المسألة .الكثير منهم جاهل أنهم مسؤولون أمام هللا لحكم
عقولهم.
اآلن ،ال أعتقد أن هناك أي مسيحيين ال يدركون بأنهم ،كمسيحيين ،مسؤولون عن إدارة سلوكهم .كلنا نعرف ذلك ،صحيح؟
ونحن نعلم جميعا أنه ،كمسيحيين ،هناك أشياء معينة لك يجب أن ال تفعل بعد اآلن .وهناك أشياء أخرى تحتاج إلى القيام بها .ولكن
أصدقائي األعزاء ،والكثيرين ،العديد من المسيحيين تفشل في االعتراف أن ،أوال وقبل كل شيء ،مسيحي هو أن يتعلم أن يحكم
عقله .آمين؟ لماذا ا؟ ألنه "كما يظن الرجل في قلبه ،هكذا هو"{ .األمثال  }7 :23هذا الذي يجعلنا المسيحيين ليس كثيرا كيف
نتحدث والعمل ،انها كيف نحن ماذا؟ التفكير والمظهر .هذا ما يحدث هنا بين األذن اليمنى واليسرى أن يجعلك ،أن يجعلني ،ما نحن
حقا .لذلك إذا كنا سنكون مسيحيين ،علينا أن نكون مسيحيين في خصوصية حياتنا الفكرية ،حيث أنت وحدك تعرف ما يحدث .هل
نحن جميعا معا على هذا؟ ولكن قلة منهم يدركون ذلك ،قليلون يدركون ذلك ،وأنا ال أقول شيئا من هذا القبيل على سلطتي.
استمع إلى هذا البيان الرائع :المستشارين ألولياء األمور والمعلمين والطالب ،صفحة " :544قليل يدركون أنه من واجب
ممارسة السيطرة على االفكار والخيال " .قليل! القراءة في" :من الصعب الحفاظ على العقل غير المنضبطة ثابتة على المواضيع
مربحة .ولكن إذا لم يتم توظيف األفكار بشكل صحيح،الدين ال يمكن أن تزدهر في الروح .يجب أن يكون العقل مشغوال باألشياء
المقدسة واألبدية ،أو أنها سوف نعتز تافه واألفكار السطحية .فكل من العقل والقوى األخالقية يجب أن ينضب ،وسوف تعزز
وتحسن من خالل ممارسة الرياضة " .أوه ،تأخذ الشجاعة مع تلك العبارة األخيرة .وسوف ماذا؟ تعزيز وتحسين من خالل ممارسة
الرياضة .ولكن يبارك قلوبكم ،يا أصدقائي األعزاء ،والكثير منا الكثير من العضالت مترهل جدا عندما يتعلق األمر بالسيطرة على
أفكارنا ومشاعرنا .هل أنت على استعداد لقبول ذلك معي؟ لم نرتكب أي جهد لتنظيم أفكارنا ومشاعرنا .لقد حاولنا فقط للحفاظ على
غطاء عليها ،وتحفظهم من التعبير خارجيا .ولكنهم يذهبون فقط الحق في خصوصية عقولنا .ولكن أصدقائي األعزاء ،إذا تمكنا من
مجرد الحفاظ على غطاء على التعبير عنها خارجيا ،كل ما نحن عليه ،هو في الواقع ،سيبولشرز وايت{ .متى  }23:27هل أسمع
"آمين"؟ {آمين} من فضلك ،أعرف أن  ...هذا كل ما نحن عليه .وهذا كل ما يفعله العالم .فإنه يحاول فقط للحفاظ على غطاء على
السلوك غير الالئق ،حتى ال يتزوج سمعته أو يلقى في السجن أو أيا كان.
ولكن المسيحي ليس لمحاربة تلك المعركة .المسيحي هو الكفاح من أجل حكم العقل ,وليس فقط السيطرة على السلوك .هل
أنت معي؟ وبالمناسبة ،عندما نتعلم ،لمحبة المسيح وفي قوة الروح القدس ،أن تحكم العقل ،ونحن ،في الصفقة ،والحصول على
رقابة متسقة على السلوك .آمين؟ {آمين} نعم ،هذا هو الشيء الجميل حول هذا الموضوع .وألول مرة ،عندما نتعلم أن نحكم العقل،
يصبح السلوك تعبيرا حقيقيا عن الحب ،وليس مجرد واجهة زائفة ،وعرض .نحن لم يعد مجرد لعب الكنيسة ،نحن حقا جزء من
جسد المسيح … ونحن نكشف حقا عن حب المسيح .ولكن يأخذ كل االجتهاد ،يا أصدقائي األعزاء ،لحكم العقل .لماذا هو صعب
جدا؟ حسنا ،الحظ المرجع التالي من نفس الصفحة ،المستشارين للمعلمين ،صفحة " :544من أجل فهم هذه المسألة ،يجب أن
نتذكر أن قلوبنا هي بطبيعة الحال "،ماذا؟ " ...ديبرافد ".وقفة :تذكر عندما كنا ندرس حول سقوط ونتائجه على الطبيعة البشرية؟
وأشرنا إلى أن اإللهام يخبرنا بذلك جوهر الفظاعة هو األنانية{ .ست ديسمبر  1901 ،25بار }9 .ما هو جوهر الفصد؟ األنانية.
اذن متى أخذت األنانية مكان الحب {سك  ،}17.1وهو ما حدث في الخريف ،أصبحت الطبيعة البشرية بطبيعة الحال ماذا؟ لئيم.
وهو اآلن يحكمه القانون ،بطبيعة الحال؟ قانون األنانية .هذا هو السبب في أنه في العداوة مع هللا و غير قادر على إخضاع نفسه
لقوانين هللا{ .رومانز  }7 :8ألن هللا هو الحب ،وقانونه هو الحب .لكننا أنانية بطبيعة الحال ،والقانون الذي يحكمنا هو األنانية .هل
تتابع هذا؟ و أصدقائي األعزاء ،ال يمكننا حتى البدء أن تحكم قلوبنا حتى نحصل على قلوب جديدة.
وهذه هي آخر دراسة اليوم ،بعنوان" :إنشاء قلب نظيف" { }L20لهذا السبب يجب عليك البقاء معنا طوال دراسات هذا
اليوم .من فضلك ال تفوت أن آخر واحد خصوصا .ولكن حتى عندما نحصل على قلب نظيف ،قلب جديد ،ال يزال لدينا داخلنا هذه
الميول القديمة الموروثة والمزروعة التي يجب علينا القيام يوميا معركة مع والتغلب عليها .وهذا هو بالضبط بسبب هذه العادات
القديمة ،أنه ليس هناك تحد صغير لتنظيم العقل.
العودة إلى بياننا" :من أجل فهم هذه المسألة ،يجب أن نتذكر أن قلوبنا هي باهتة بشكل طبيعي ،ونحن غير قادرين على
أن نتابع طريقا سليما .انها فقط من خالل نعمة هللا ،جنبا إلى جنب مع اكثر الجهود جدية من جانبنا ،واننا نستطيع ان نحقق النصر
" .هل يمكننا كسب النصر؟ آمين وأمين ،أخ ،أخت .ويمكننا التغلب على كل اتجاه موروث ومزروع .ويمكننا أن نتعلم أن تحكم
أفكارنا
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باستمرار في وئام مع روح القانون .أنا أصر على ذلك؛ نعمة هللا كافية .ولكن من فضلك تعرف ،ما هو الفوز مزيج من شأنها أن
تجلب لنا النصر؟ ما هذا؟ "فقط من خالل نعمة هللا جنبا إلى جنب مع "،ماذا؟ " ...أكثر الجهود جدية من جانبنا ،أن نتمكن من
كسب النصر" .ما هو مزيج الفوز؟ نعمة هللا جنبا إلى جنب مع ماذا؟ معظم الجهود البشرية الجادة .الحفاظ على القلب مع كل ما؟
...اجتهاد.
اآلن ،يبارك قلوبكم ،بعضكم ،وخاصة إذا لم تكن معنا في الدراسات السابقة ،قد يكون الحصول على القليل من عدم
االرتياح اآلن و قول أه-أوه ،هذا يبدو ليغاليسم لي … جهد إنساني  ...جهد إنساني .أوه ،أصدقائي األعزاء ،لهذا السبب أتمنى لو
كنت هنا طوال األسبوع كله .إن الجهد البشري ليس قانونيا بشكل قاطع .هل أسمع "آمين" {آمين} ما الذي يجعل الجهود اإلنسانية
قانونية أم ال؟ انها الدافع وراء ذلك .إذا كنت أضع جهدا إنسانيا من أجل كسب قبولي ،وهذا ما؟ ليغاليسم ،ال شك .ولكن أصدقائي
األعزاء ،عندما نأتي إلى سفح الصليب ،واالعتراف بأن يسوع المسيح ،بتكلفة ال نهائية لنفسه ،وقد حصل بالنسبة لنا القبول ،وأننا،
عندما نقبله باإليمان ،تقبل في الحبيب {متى  ،}17 :3ونحن نرد في التقدير واالمتنان والحب ،عن طريق الرغبة في القيام به
وتكون كل ما في وسعنا له ،ونحن نريد أن نشمر لدينا األكمام والذهاب إلى العمل بالنسبة له ،إلرضاءه ألننا نحبه ،ونريد أن نبرهن
على مدى امتناننا لما فعله بالنسبة لنا … هل هذا القانون؟ ألف مرة ال .هذا اإليمان الذي يعمل عن طريق الحب {غالطية }6 :5
وينقي الروح {أكتس  ،9-8 :15نوم . }MCP 35.41 ،19:20هل أسمع "آمين"؟ {آمين} انها الدافع وراء الجهد الذي يجعل من
الشرعية أو ال.
ونحن ال نطرح المثابرة على الجهد البشري حتى نتمكن بالتالي كسب قبولنا ،أوه ،ال .إننا نضع جهدا إنسانيا دؤوبا ألننا
قبلنا بالفعل .آمين؟ ونحن نريد أن يمثل بحق يسوع المسيح بحيث يمكن لآلخرين أن يأتي لمعرفة له نعمة االدخار كذلك .ونحن نريد
أن نكون مالئمين ،ومناسبة أخالقيا ،للعيش معه إلى األبد.ونسمعه يقول" :بدون القداسة ال رجل يرى هللا"{ .هبريو  }12:14لذلك
نقول" :رب جعلني مقدسة؛ أريد أن أكون مثلك .كنت مقدسا ،وأنا أحبك وأريد أن أكون مثلك .وأنا على استعداد للعمل الجاد ،للتعاون
معكم ،حتى أستطيع أن تصبح مثلك" .ولكن هذا ليس له عالقة بالقانون .هل أنت معي؟ هل أسمع "آمين"؟ {آمين} وقد حصلت على
كل شيء للقيام به مع اإليمان الذي يعمل عن طريق الحب وينقي الروح .هذا ما هو عليه .اآلن ،والعودة إلى دراستنا.
لماذا هو واجبنا للحفاظ على القلب مع كل االجتهاد؟ لماذا واجبنا بممارسة السيطرة على األفكار والخيال؟ في الواقع ،أن
يأتي إلى المكان الذي ،لمحبة المسيح ،نحن نحضر كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح .لماذا هذا واجبنا؟ وأصر على أن قلة منهم
تدرك أن من واجبنا أن يكون مفيدا ومن المهم بالنسبة لنا أن ننظر لماذا هو واجبنا .أليس هذا منطقيا؟ ال أستطيع أن أفترض فقط أن
كل واحد منكم هنا أدرك لماذا من واجبك أن تحكم أفكارك ومشاعرك .لذلك أريد أن أعتبر معكم أربعة أسباب ،حسنا؟  ...ربما
خمسة ،أنه أمر حتمي ،هو في الواقع واجبنا ،واجبنا لتعلم أن تحكم عقولنا .
السبب رقم واحد :كما تقول اآلية أن األمثال " :4:23حافظ على قلبك مع كل االجتهاد ،ل" ماذا؟ " ...من بينها قضايا
الحياة" ..." .للخروج منه "،ماذا؟ " ...قضايا الحياة" .يرجى فهم ما يقوله الرجل الحكيم هنا .إنه يخبرنا أن القلب هو الربيع أو
رأس النافورة من أي قضية كل ما لدينا من الكلمات واإلجراءات .كل من سلوكنا يأتي من أين؟ القلب .كما يقول الكتاب المقدس،
"من وفرة القلب ،الفم "،ماذا؟ " ...تكلم"{ ،متى  }12:34على سبيل المثال .والخروج من وفرة القلب ،يتصرف الجسم .هذا هو
السبب ،يا أصدقائي األعزاء ،انها كذلك حاسمة بالنسبة لنا لتعلم للحفاظ على القلب .ألنه إذا كان ذلك الذي يصدر في مجال سلوكنا
ألنه إذا كان ذلك الذي يصدر في مجال سلوكنا… أن ما يجري في الربيع يجب أن يكون نقيا حقا ومسيحي مثل .هل أسمع "آمين"؟
{آمين} هو حالة الربيع الذي يحدد مباشرة التي تصدرها .
واسمحوا لي أن أوضح :مرة أخرى في مونتانا ،حيث نعيش ،لدينا ربيع ،فقط على مقربة من منزلنا ،والماء الذي يأتي منه
هو أفضل بكثير من هذه األشياء .هو حقا ،ماء رائع حقا .انها نقية و هو بارد و هو منعش جدا .في الواقع زوجتي ،يبارك قلبها،
مدمن عليه .أستطيع أن شرب الماء الذي يخرج من بئرنا ،ولكن يجب أن يكون هذا الماء الربيع .وفي كل مرة نقود بها ،ونذهب
الحق في ذلك في طريقنا إلى البيت ،انها دائما حصلت على هذه األربطة خشخيش ،فارغة ،وعلينا أن نتوقف في وملء لهم.
وتحملهم ووضعها في السيارة ويحصلون على كل مطرز مع ذلك التكثيف البارد على الخارج ،ويقطر ،وأنه يجعلك فقط عطشان
للنظر في ذلك .شربه و أوه ،انها حلوة ،انها جيدة ،انها نقية ،انها االشياء الرائعة.
على أي حال ،كنا يقودون المنزل يوم واحد ،ورأينا هذه عالمة توقف حمراء كبيرة التي وضعها شخص ما الحق في
الربيع .ووضعنا على الفرامل وسحبت على و كان هناك إشعار تم رفعه تحت عالمة التوقف الحمراء .وقال" :تحذير ،وقد تم تحديد
هذه المياه ،عند االختبار الحتواء البكتيريا القولونية .ال تشرب ".كانت زوجتي الفقيرة في الدموع .كان ذلك ماءها .لحسن الحظ،
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كان لدينا ربيع آخر ،أقرب قليال إلى المنزل التي لجأنا إليها .سألنا حول وشاعت ،وأنا ال أعرف بالضبط ما كانت األسباب ،ولكن
تردد أن شخصا ما ،الذين كانوا يمتلكون العقار المذكور أعاله ،وضعوا نظاما للتفسخ وفي النهاية أثرت على المياه .أصدقائي
األعزاء هذا المثل.
ما هو الذي يحدد أي القضايا؟ هو ما يجري في الداخل .ولكن احترس.المياه التي صدرت من ذلك التيار من جميع المظاهر
كان نقية ،مياه صالحة للشرب .ماذا يقول لنا ذلك؟ هل من الممكن وضع على عرض جيد بشكل ملحوظ ،فيما يتعلق بالسلوك الذي
يصدر عنه ،وهل تلوثت مع األنانية القولونية؟ هل أسمع "آمين"؟ {آمين} هل سمعت ما أحاول توضيحه؟ أصدقائي األعزاء ،يمكن
أن يتم غسل األبيض لتبدو جيدة جدا .في الواقع ،يقول يسوع ،أن القرابين وايت ما هي؟  ...جميلة على الخارج{ .متى }23:27
ولكن أؤكد لكم أن غسل األبيض ملوثة مع بكتيريا األنانية … إال إذا كان هناك تغيير جذري ،خارق على مستوى رأس النافورة،
والربيع والقلب .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ما يدور في القلب أمر بالغ األهمية للحكم ،إذا كانت تلك القضايا التي سوف تكون نقية
حقا ومسيحية مثل .وهذه هي النقطة التي يجب أن نحددها بوضوح.
أوه ،أصدقائي ،شهادات ،المجلد  ،2صفحة " :408األفكار الخاطئة تؤدي إلى "،ماذا؟ " ...إجراءات غير مأمونة".
ولكن وضع التصفيات ،قد ال تبدو اإلجراءات النجاسة لتكون ناضجة .ويمكن أن تبدو مثل الطاعة ،ولكن تم دنسهم من قبل دافع
ماذا؟ األنانية.هل تتبعها؟ ونالحظ العكس .تعليق الكتاب المقدس ،المجلد  ،2صفحة " :997نقاء القلب سوف يؤدي إلى "،ماذا؟
" ...نقاء الحياة" .هل تريد حياة نقية؟ ثم يرجى االعتراف بأن نعمة هللا جنبا إلى جنب مع المجهود ،المثابرة الجهد البشري يجب أن
يكون لديك قلب نقي ،آمين؟ "نقاء القلب سوف يؤدي إلى نقاء الحياة".
نفس الحقيقة ،نفس المفهوم األساسي ،ولكن يتضح بطريقة مختلفة ،أحب أن أضع بهذه الطريقة .ترى العقل هو حديقة.
العقل هو ما ،الطبقة؟ حديقة .ثمرة تلك الحديقة هي شخصيتنا .مع أخذ ذلك في االعتبار ،ندرك أنه عند زرع الفكر ،سوف تجني
عمل .عند زرع عمل ،سوف تجني هذه العادة .عندما تزرع هذه العادة ،سوف تجني شخصية .وعندما زرع شخصية ،سوف تجني
مصير .من فضلك ،يرجى مالحظة أن أعمالنا ،عاداتنا ،حرفنا بل نعم ،مصيرنا ،كل تتبع أصلها مرة أخرى إلى ما البذور األساسية؟
أفكارنا  ...أفكارنا .وأخي ،أختي أنا هنا ألقول لكم ويحذركم أمام هللا ،على أي حال رجل صويث ،أن يجني أيضا{ .غالطية }7 :6
هل أسمع "آمين"؟ {آمين} من فضلك ال تخدع نفسك على هذا واحد .ما كنت تزرع في خصوصية حديقة عقلك هو تحديد الطابع
الخاص بك ،والتي بدورها سوف تحدد مصيرك .وأنت وأنا لن يكون على اإلطالق أي أحد إللقاء اللوم ولكن أنفسنا بقدر ما يتعلق
األمر مصيرنا األبدي.
استمع إلى ما يقوله اإللهام في هذا الصدد .التعليم ،الصفحة " :109حصاد الحياة هو الطابع ،وهذا هو الذي يحدد مصير،
سواء لهذه الحياة أو للحياة قادمة .الحصاد هو استنساخ البذور المزروعة .كل البذور تنتج الفاكهة بعد نوعه{ .پيدائش }1:11
لذلك هو مع سمات الطابع نعتز به .األنانية ،والحب الذاتي ،واحترام الذات ،والتسامح الذاتي ،وتكاثر أنفسهم ،والنهاية هي
البؤس والخراب" .هو أن يزرع إلى جسده من الجسد جني الفساد"" ،ولكن هناك بديل ،الحمد هلل ..."" ،ولكن هو أن يذبح إلى
الروح يجب من الروح جني "" ،ماذا؟ "" ...الحياة األبدية " .غالطية  .8 :6الحب ،التعاطف ،واللطف العائد ثمار نعمة ،حصاد
ال يمكن التغلب عليه " .يا أخي ،أختي ،يرجى توخي الحذر ما تزرع في خصوصية حديقة العقل الخاص بك ،في مجال أفكارك،
ألنك تحديد الحصاد الخاص بك ،مصيرك ،الطابع الخاص بك.
السبب الثاني يجب علينا الحفاظ على القلب مع كل االجتهاد ،ونحن ملزمون بذلك ،هو ألنه ما يجري في القلب الذي يحدد
ما نحن حقا .هل سمعت هذا؟ لماذا يجب علينا أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد؟ ألنه ما يجري في القلب الذي يحدد ما نحن
حقا .وهذه الحقيقة بالطبع يخرج في النص الذي الحظناه عدة مرات ،ولكن دعونا نالحظ مرة أخرى في هذا السياق .األمثال :7 :23
" ...ألنه كما يفكر في قلبه ،هكذا هو" .ولكنك تعرف أصدقائي األعزاء ،أجد أننا أوه ،لذلك عرضة أن نغفل هذه الحقيقة األساسية
األساسية .نحن أوه ،لذلك عرضة لتقييم أنفسنا على أساس سلوكنا وليس على أساس ما يحدث بين اليمين واألذن اليسرى .أليس هذا
صحيح؟ لماذا هو أن هذه القضية؟ لقد صارعت مع ذلك وأنا قد وصلنا إلى االستنتاج أن السبب نميل إلى تقييم أنفسنا على أساس
سلوكنا هو ألننا قد تم تقييم بالتالي ،على طول الطريق من خالل ،أنفسنا.
على سبيل المثال :كنت تأتي تشغيل عندما المكالمات األم لك .واألم تقول لك أنت ما؟ صبي جيد ،فتاة جيدة ،أليس كذلك؟
كنت تصرفت بشكل جيد .أو أنك ال تأتي عندما يدعو األم لك .كنت صبي شقي ،فتاة شقي  -تقييمها على أساس ما؟ سلوك .تحصل
على كبار السن قليال .أنت تذهب إلى المدرسة .كنت رمي يبصقون وادس ،كنت أتحدث إلى المعلم ،وكنت تفشل االختبار الخاص
بك ،تسحب شعر الفتاة أمامك … وكشف عن األشياء هنا ،ليست أنا؟ وأنت ما؟ انت فتى سيء .أو تحصل على درجات جيدة وكنت
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هناك في الوقت المحدد ،وعليك دائما معاملة اآلخرين باحترام ،وخاصة المعلم ،متأكد من أنك صبي جيد ،فتاة جيدة  -تقييمها على
أساس السلوك .تحصل على كبار السن قليال ،يمكنك الحصول على وظيفة .كنت هناك في الوقت المحدد .تذهب إلى ميل إضافي.
كنت الضمير .يمكنك القيام بعمل جيد .تحصل على رفع ،وكنت موظفا جيدا .أو العكس ،تحصل على النار ،أليس كذلك؟ تقييم على
أساس ما؟ سلوك.
لذا ،مع هذا السجل ،ماذا نفعل ،تقريبا بدون استثناء ،تفعل عندما نقيم أنفسنا؟ نحن نستخدم نفس المعايير .نقيم أنفسنا على
أساس ما لدينا؟ سلوكنا .اآلن ،سؤال ،يا أصدقائي األعزاء :هل هذه معايير آمنة الستخدامها عندما يتعلق األمر بتقييم الصدق من
تجربتنا المسيحية؟ فعال؟ األكثر تأكيدا ،ال .لماذا ا؟ وبسبب هذا المخيف ،والظواهر السائدة تسمى النفاق .ودعا "وجود شكل من
أشكال التقوى  2{ "...تيموثي  }5 :3يدعى العيش وفقا لرسالة القانون .ترى ،يا أصدقائي األعزاء ،يرجى معرفة أن أنت وأنا ،مع
ما يكفي من التحفيز األنا ،يمكن القيام بعمل رائع من جلب سلوكنا إلى واالمتثال المستمر لرسالة القانون ،وحتى ال يتم تحويلها! هل
سمعت ما قلته للتو؟ يمكنك التحدث الحديث ،ونعم يمكنك حتى المشي على األقدام وال يتم تحويلها .هذا ما النفاق هو كل شيء .جميلة
على الخارج ،كنت قد حصلت على العمل معا ،الجميع أعجب .ربما كانوا قد انتخبوا حتى في مكتب الكنيسة ألنك مثل هذا المواطن
المستقيم أخالقيا ومحترما  -وربما ال يتم تحويلها .كل شيء خدعة .كل شيء أبيض يغسل .هل تعرف إمكانية ذلك؟
ترى ،شاول الطرسوس ،أصدقائي األعزاء ،قبل تحويله ،ماذا يمكن أن يقول نفسه؟ من خالل أفعال القانون ،بال لوم.
{فيليبيانز  }6 :3حقا؟ نعم حقا .وفيما يتعلق ب "خطاب القانون" الطاعة ،كان شاول من طرسوس بال لوم .كان له فعل ذلك بشكل
ال يصدق معا ،ولكن هذه هي المشكلة ،كان مجرد عمل .وكنت أفضل نعتقد أن لدينا القدرة لوضع نفس النوع من المعرض اليوم.
هل تسمع ما أحاول أن أخبرك به؟ هذا هو بالضبط لماذا ليس من اآلمن أبدا لتقييم تجربتنا المسيحية على أساس سلوكنا .قد تكون
تفعل كل األشياء الصحيحة لجميع األسباب الخاطئة .
أليس كذلك بالضبط ما هو الفاتر؟ تذكر؟ الساخنة ،وهذا هو كل األشياء الصحيحة لجميع األسباب الصحيحة .البرد ،وهذا
يفعل كل األشياء الخاطئة لجميع األسباب الخاطئة .فاتر ،ما هذا؟ القيام بكل االمور الصحيحة السباب خاطئة … "وجود شكل من
التقوى ،ولكن إنكار قوة منه" 2{ .تيموثي  }5 :3ولكن هذا بالضبط ألن لدينا مثل هذا الشكل الرائع من التقوى ،أن أنفسنا خدعنا
في التفكير بأننا "غني ،زيادة في السلع ،وال حاجة لها " .ونحن ال نعرف حتى أننا ما هي؟ "البائسة والفقيرة والمكفوفين
والبائسة والعارية"{ .رؤيا }3:17و أصدقائي األعزاء ،من فضلك ال تستاء لي لتحدي لك مع هذا االحتمال .ومن الواضح أن هذه
المشكلة سائدة في الوديتشا أن لدينا ميزة تحديد .هل يمكن أن يكون من الممكن أن بعضنا فقط هنا حتى اليوم ،قد يكون في هذا
الخداع الذاتي؟ هل من الممكن ذلك؟ وكيف نحصل على أنفسنا في هذا الصبر الذاتي ،الخداع الذاتي؟ من خالل تقييم أنفسنا على
أساس معايير سطحية :سلوكنا الجيد نسبيا .وألن لدينا الكثير من الحقيقة ،وألننا نتصرف أفضل بكثير من معظم اآلخرين على
حساب ذلك ،ونحن نعتقد أننا ما؟ بقايا هللا فقط مستعدون وينتظرون يسوع قادمة.
أصدقائي األعزاء ،قد ال تكونوا برأيكم … ولكن كنت ما تعتقد.
"كما يعتقد الرجل في قلبه ،هكذا هو"{ .األمثال  }7 :23من فضلك ،سوف تفعل قليال جراحة القلب المفتوح معي هذا
الصباح؟ هل انت سوف تفعل ذلك؟ هل من فضلك ،بمساعدة الروح القدس ،هل اختبار على نفسك ،ننظر داخل؟ اآلن ،وهذا لن
تكون مريحة ،اسمحوا لي أن أحذر فقط ،وهذا لن تكون مريحة .عندما يقوم الرب بفتح جراحة القلب ،انه ال يزعج دائما الستخدام
التخدير وأحيانا يضر .ولكن أصدقائي األعزاء ،إذا كان الطبيب الرئيسي يلحق أي ألم ،انها لشفاء لدينا .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
من فضلك ،أريد أن أقرأ بيانا أريدك أن تأخذه شخصيا والسماح لها التحقيق في أعماق كونكم.
وجدت في خطوات المسيح ،صفحة  .58استمع ،أقتبس" :صحيح أنه قد يكون هناك صحة من الخارج للترحيل "...
حسنا ،وقفة .عن ماذا نتحدث؟ ما هي صفة الترحيل الخارجي؟ هذا السلوك الذي يتماشى مع نص القانون :محترمة أخالقيا ،مثيرة
لإلعجاب .هذا ما هو صحة الخارج من الترحيل" .صحيح أنه قد يكون صوابا للترحيل دون تجديد سلطة المسيح " .هل سمعت
هذا؟ هل يمكن أن يكون الحياة التي أوه ،لذلك اإلعجاب ،وحتى ال يتم تحويلها .حسنا ،ما هي القوة ثم سحب ذلك قبالة؟ االستماع،
األنا ،واالستماع" :إن حب النفوذ والرغبة في تقدير اآلخرين ،قد تنتج حياة مرتبة جيدا " .هل تعلم أن .واضاف "ان احترام
الذات قد يقودنا الى تجنب ظهور الشر" .هل تعلم أن" .قلب األنانية  "...إستمع لهذا؛ هذا مخيف .إستمع لهذا" :القلب األناني قد
يؤدي أعمال سخية" .قف! كيف يمكن للقلب األناني القيام بأعمال سخية؟ حسنا ،حتى أن الجميع سوف معجب لك للقيام مثل هذا
العمل السخي.
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و أصدقائي األعزاء ،أود أن أقترح عليك ذلك هذا هو ما يدفع وأسباب البقاء على قيد الحياة المنظمات الخيرية .ألن ،ترى،
إذا كنت األثرياء ،وتريد احترام اآلخرين ،يجب أن يكون لديك بعض الخيرية المفضلة التي عليها كنت بيكاث تبرعات كبيرة ،والتي
كنت سعيدا تماما القيام به ،طالما أنك تحصل على مكتوبة في مكان ما ،ويكون اسمك محفورة على بعض اللوح النحاسي .هل
تسمعني؟  ...مع اإلعفاء الضريبي ألقيت في .لذلك ال يكلفك حقا أي شيء وتحصل على الكثير من األميال للخروج منه .أخي ،أختي،
أنا قلق بصراحة ،أنا قلق حول هذه اللويحات النحاسية أنا تشغيل كل مرة واحدة في حين ،حتى في مؤسساتنا الخاصة ،التي تقول
"لقد تم التبرع بذلك من قبل وهكذا ".أنا قلق بشأن ذلك .ماذا حدث ل "دعونا ال يدك اليسرى تعرف ما تفعل يدك اليمنى"؟ {متى :6
 }3هل سمعت ما أحاول أن أعتبره معي؟
اآلن ،أنا ال أقترح أن كل من أعطى شيئا لن يكون قد أعطيها ،إذا لم يكن هناك وعد من لوحة النحاس األصفر ،ولكن ال
يسعني إال أن القلق ،ألن لوحة النحاس ال يمكن أن تساعد ولكن تعزيز دوافع خاطئة .وهذا الوعد أن تكون مكتوبة في االستعراض
وهيرالد ،أو في أي ورقة النقابة التي كنت في .أنا قلق من ذلك ،يا أصدقائي األعزاء .أنا أيضا قلق ،بصراحة ،ما سيحدث لعشورنا
والعروض إذا توقفت عن خصم الضرائب؟ هل تسمعني؟ أنا أتحدث مباشرة إليكم .أصدقائي األعزاء ،لماذا نعطي بسخاء؟ هل هو
حقا لمحبة هللا ،أو أن هناك بعض دوافع خفية ،أنانية تشارك؟ القلب األناني يمكن أن تؤدي ما؟ إجراءات سخية .وبالمناسبة ،وال
يهمني كيف يبدو أن هذه األعمال الخيرة ،إذا كان لديهم الدافع من األنانية أنها ليست كل ما جذابة إلى أولئك الذين يتم ذلك .وليس
لديهم تأثير قوي جدا على قلوبهم ،أليس كذلك؟ ألنه ،على الرغم من أنها تبدو جيدة ،فإنها ريك األنانية .وهذا هو بالضبط لماذا مقابر
بيضاء غسلها ال تجعل الفائزين الروح جيدة .هل سمعت ما قلته للتو؟ ال يهمني كيف يتصرفون ،ال يهمني كم من األعمال الصالحة
التي يقومون بها لآلخرين ،إذا كان الرجل العجوز ميتا وراء ذلك ،أن الطبيعة األنانية ،لديها رائحة لذلك ،فإنه ريكس األنانية ،وال
يوجه الناس إلى المسيح بسبب هذه "األعمال الصالحة" .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
وربما وضعنا اصبعنا على السبب ذاته لماذا بعض مشاريع التوعية المجتمعية لدينا ليست ناجحة في كسب النفوس كما نود
لهم أن يكونوا .آسف أن أقول حتى تلك األنواع من األشياء ،ولكن أصدقائي األعزاء ،علينا أن نفعل بعض القلب البحث في هذه
المناطق .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} "قلب أناني يمكن أن تؤدي أعمال سخية ".اآلن ،في ضوء ما قرأنا للتو ،هل ترى مدى
معقولية طرح هذا السؤال التالي؟
العودة إلى بياننا ،خطوات المسيح ،صفحة " :58بأي وسيلة ،إذن ،هل سنحدد جانبنا الذي نحن عليه؟" يمكنك تحديد
بأمان من الذي تنتمي إليه من الجانب الذي كنت على ،على أساس سلوكك؟ ال ،ألنك تستطيع أن تفعل كل األشياء الصحيحة ،حتى
جذابة ،واإلعجاب ،واألشياء السخية ،ألسباب أنانية .إذا ،بأي وسيلة ،إذن ،هل نحدد جانبنا الذي نحن عليه؟ األسئلة التالية تجيب
على هذا السؤال .وهذه هي أسئلة االختبار التي أريدك أن تفعلها؛ يبارك قلوبكم ،وهذا هو الجزء المفتوح جراحة القلب خصوصا .ما
هي األسئلة ،أسئلة االختبار ،أسئلة االختبار التحديدية الحقيقية لتقييم أنفسنا من قبل؟
الرقم األول" :من لديه القلب؟" ما هذا؟ "من لديه القلب؟" من نحن نحب سوبريملي ،وبعبارة أخرى؟ ماذا نحب
سوبريملي؟ كيف يمكننا أن نعرف ذلك؟ السؤال التالي" :مع من هم أفكارنا؟" ترى ،ما نحب أكثر هو ما نحن نفكر حتما حول أكثر
من غيرها .هل تتابع هذا؟ حتى إذا كنت تريد أن تعرف ما تحب أكثر ،اسأل نفسك عن رأيك أكثر من غيرها .وما الذي يساعدك
على فهم ما هو رأيك أكثر؟
السؤال التالي" :من نحن نحب التحدث؟" لماذا هذا مفيد جدا؟ "من وفرة القلب الفم "،ماذا؟ " ...يتكلم"{ .ماتيو
 }12:34هل تريد أن تعرف ما هو رأيك أكثر من أي شيء آخر؟ حتما انها التي تتحدث عن أكثر من أي شيء آخر .هل أسمع
"آمين"؟ {آمين} وهل تعرف ماذا يتحدث معظمنا عن أكثر من أي شيء آخر؟ هيا اآلن  ...أنفسنا .قف! لدينا معبود ،أليس كذلك؟
ترى ،ما تعبد هو ما تتحدث عنه أكثر من غيرها" .من نحن نحب أن نتحدث؟"
السؤال التالي" :من لديه أحر العواطف وأفضل طاقاتنا؟ إذا كنا المسيح ،أفكارنا معه ،و أحلى أفكارنا منه .كل ما لدينا و
هي مكرسة له .نحن طويال لتحمل صورته ،تنفس روحه ،هل إرادته ورجاء له في كل شيء " .أصدقائي األعزاء ،وهذا هو
تجربة المسيحية الحقيقية.
سؤالي هو ،هل هو لك؟ أوه ،أخي ،أخت ،إذا لم يكن ثم يجب عليك ،يجب عليك الفرار إلى الصليب ،وصرخ مع ديفيد:
"خلق لي قلبا نظيفا ،يا هللا ،وتجديد روح الحق في وجهي"{ .مزمور  }51:10هل نقف للصالة؟
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األب في السماء ،كنا ننظر إلى دورنا التعاوني األساسي .إذا أردنا أن نغير من المجد إلى المجد ،يجب علينا طاعة ،لمحبة
المسيح ،قانون الحب أن الروح القدس هو النقش على قلوبنا .ولكن األب ،نحن أوه ،لذلك عرضة للدخول في االسمي ،الطاعة
المزيفة ،وهو امتثال صادر من طرف القانون .ولقد خدعنا في التفكير أننا شيء نحن لسنا كذلك ألن لدينا مثل هذه مزينة بشكل
جميل ،قشور بيضاء غسلها .مثل هذا الشكل الرائع من التقوى ،ونحن نعتقد أننا "غنية وزيادة في السلع وليس بحاجة إلى شيء".
يرجى الرب ،تساعدنا على رؤية ما وراء كل شيء .تساعدنا على أن نكون صادقين مع أنفسنا .دهن عينينا مع مرهم العين وتساعدنا
على رؤية الدافع .ربما انها ليست الحب الحقيقي ،ربما انها األنانية .واألب ،إذا اكتشفنا ذلك ،تساعدنا على معرفة أن لديك الحل .انها
قلب جديد .تواصل معنا ،ونحن ندرس كذلك دورنا التعاوني ،هو صالتنا في اسم يسوع .آمين.
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