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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 ،صباح الخير يا أصدقائي األعزاء ،وسعيدة السبت لك .ما يوم شتاء جميل لديك
هنا .هل وصلت إلى هنا دون وقوع حادث على الطرق الزلقة؟ شكرا لكم على مستوى االلتزام الذي يتجلى في وجودكم.
شكرا لمقاومة إغراء البقاء في المنزل بسبب الطقس ،وتأخذ راحة السبت ربما قليال أيضا حرفيا .شكرا لكم على استعدادهم
للدراسة بجد معا وأهم عمل من أي وقت مضى يعهد به إلى البشر{ .إد  }225.3وما هذا ،يا أصدقائي؟ بناء الشخصية.
اآلن بعض منكم جديد ،كنت قد وصلنا للتو على متن الطائرة ،وأنا قلق حقا عنك ألننا قد تم تطوير بجد السياق
والمبادئ األساسية والتفاهم التي نبني عليها حاليا .وما هو الدرس الذي نحن عليه اليوم؟ أولئك منكم الذين كانوا معنا .انها
 ... 17انها  .17ترى أننا في الطابق السابع عشر من هذا المبنى .وبالنسبة ألولئك منكم الذين انضموا إلينا للتو ،أنت …
كنت الطريق في الطابق العلوي على الكثير شاغرة ،وأنا قلق حولك .ولكن يجب أن أثق بالروح القدس ،وأن أعوض ،قدر
اإلمكان ،فهم أنك قد تقدر وتكون قادرة على تطبيق شخصيا ما نشاركه في دراسات اليوم .نحن ندرس معا وأهم عمل من
أي وقت مضى يعهد به إلى البشر ،وهو بناء الشخصية .وكنا ننظر في عمل الروح القدس في قلوبنا ،الليلة الماضية.
وهذا الصباح ،حققنا مرحلة انتقالية وقد وصلنا إلى التركيز على دورنا التعاوني ،مع عمل الروح القدس .وكانت
دراسة هذا الصباح بعنوان" :حافظ على قلبك بكل االجتهاد"{ .األمثال  }4:23وهذا يلخص حقا بدقة وبشكل دقيق جدا
دورنا التعاوني .بعد كل ما هو الطابع؟ انها "كما يعتقد الرجل في قلبه"{ .األمثال  }7 :23وتذكر أن كلمة القلب هو أفضل
ترجمة الروح ،و يفهم كل من العقل و العواطف … كل من األفكار والمشاعر ،وبعبارة أخرى .وعلى حد قول اإللهام،
الشهادات ،المجلد  ،5الصفحة " :310إن األفكار والمشاعر مجتمعة تشكل الطابع األخالقي" .هذا ما يجري في قلوبنا
الذي يحدد ما نحن حقا .ترى ،الحرف هو ما يجعلنا ما نحن حقا .وهناك الكثير منا أنفسنا خدع في التفكير نحن شيء نحن
لسنا كذلك .ألننا نتصرف بشكل جيد ،ونحن نعتقد أننا شعب جيد ،وربما نفكر بأننا مسيحيون .ولكننا قد ال نكون ما نعتقد
أننا .ولكن أؤكد لكم ،نحن ما نعتقد .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} ما يجعلك ،ما يجعلني ما نحن حقا هو ما يجري بين اليمين
واألذن اليسرى ،حيث أنت وحدك تعرف ما يحدث ،يا أصدقائي األعزاء.
انها ليست ما يخرج هنا .قد يكون أو قد ال يكون صورة دقيقة أو تمثيل ما يجري هنا .النفاق :هذا يضع على
عرض جيد ،واجهة دينية جيدة ،و يمكننا أن نخدع اآلخرين ،يمكننا حتى خداع أنفسنا في التفكير أننا مسيحيون ألن لدينا
شكال من أشكال التقوى .ولكن أصدقائي األعزاء ،قد يكون كل شيء من دوافع رجل أناني .القبر األبيض غسلها ،أو قبر
البيض وايت {متى  ،}23:27في الملك جيمس االنجليزية القديمة ،لديه الخارجي الجميل .في الواقع قال الرب انها جميلة
في الخارج .ولكن ما وراء كل شيء؟ رجل ميت قديم .نحن نفعل كل األشياء الصحيحة ولكن لجميع األسباب الخاطئة،
بدافع من األنانية.
ذلك الذي يجعلنا ما نحن حقا ليس ما يخرج هنا .هذا ما يحدث هنا بين اليمين واألذن اليسرى .ولهذا السبب ،إذا
أردنا التعاون مع قوة تحويل الروح القدس ،نحن بحاجة إلى تعلم أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الحفاظ على غطاء على
سلوكنا .نحن بحاجة للحفاظ على القلب مع كل االجتهاد .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} نحن بحاجة إلى تعلم للحفاظ على
أفكارنا ومشاعرنا امتثاال لروح القانون ،ليس فقط كلماتنا وأفعالنا وفقا لرسالة القانون .وهذا يتطلب كل االجتهاد" .حافظ
على قلبك مع "،ماذا؟ " ...كل االجتهاد".
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ونحن نالحظ خمسة أسباب لماذا من واجبنا ،مسؤوليتنا للقيام بذلك .وكان السبب رقم واحد ،ماذا؟ هيا على
الطبقة ،وأولئك منكم الذين كانوا هنا ،ما هو السبب األول الذي يجب علينا "إبقاء القلب مع كل االجتهاد"؟ "للخروج من
ذلك هي قضايا الحياة"{ .األمثال  }4:23ترى القلب ،والعقل ،هو الربيع أو النافورة من كل كلماتنا وأفعالنا .كل من
سلوكنا القضايا من ما يحدث في العقل .ومن ثم ،إذا كانت ستكون حقيقية ونقية ومسيحية مثل ،التي يجب أن تكون هنا
حقيقية ونقية ومسيحية .آمين؟ وهذا منطقي فقط .انها حالة الربيع الذي يحدد حالة المياه التي تصدرها.
السبب الثاني يجب أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد ،ما كان؟ ذلك ألن ما يجري في قلبك يحدد ما كنت حقا.
"كما يعتقد الرجل في قلبه حتى انه هو"{األمثال  ،}7 :23الرجل الحكيم يقول لنا .وبسبب أن أصدقائي األعزاء ،فإنه أمر
حتمي أن نحكم بعناية ما يدور في العقل .هذا ما نحن عليه حقا .نحن أوه ،لذلك عرضة للتغاضي عن ذلك .نحن عرضة
جدا لتقييم أنفسنا على أساس سلوكنا ،وكما الحظنا هذا الصباح ،فإننا نميل إلى القيام بذلك ألننا أنفسنا يتم تقييمها على أساس
سلوكنا ،على طول الطريق من خالل حياتنا .ثم نميل إلى استخدام نفس المعايير لتقييم صدق تجربتنا المسيحية .
ولكن هل هناك معايير آمنة الستخدامها؟ ال .لماذا ا؟ ألنه ،يبارك قلوبكم ،يمكنك أن تفعل كل األشياء الصحيحة
لكل األسباب الخاطئة .يمكنك أن تعيش حياة وفقا لرسالة القانون .في الواقع ،كما شاول من طرسوس يمكن القول حول له
"بكالوريوس" الخبرة  -قبل التحول ،قبل أن يلتقي المسيح على الطريق إلى دمشق  -في فيليبس ،قال نفسه قبل التحول أنه
كان" ،بأفعال القانون" ،ماذا؟ " ...بال لوم"{ .فيليبيانز  }6 :3كرجل غير متحول ،كان له تصرف معا .مخيف ما يكفي
التحفيز األنا يمكن سحب قبالة ،أليس كذلك؟ وهناك األلمانية جيدة يساعد أيضا ،والعقل لك .ولكن النقطة هي ،يمكنك أن
تفعل ذلك ،ويمكنني أن أفعل ذلك ،إذا كان لدينا ما يكفي من التحفيز األنا .وهذا هو بالضبط السبب ،فإنه من غير آمن أبدا
لتقييم تجربتنا المسيحية على أساس سلوكنا .هذه ليست معايير كافية لالستخدام.
يجب أن ننظر أعمق ،ألنه ما يجري هنا الذي يحدد ما نحن حقا .وأغلقنا دراسة هذا الصباح بقليل من جراحة
القلب المفتوحة .نترك مشرط الحقيقة يكمن في فتح العطلة الداخلية لكوننا ،وأخذنا نظرة فاحصة ،أليس كذلك؟ وربما كان
البعض منا قلقا جدا لما اكتشفناه .أوه ،يا أصدقائي األعزاء ،ال بد لي من االستمرار في تحدي لك للقيام ببعض جراحة
القلب المفتوح معي اليوم .واسمحوا لي فقط حذار لكم ،وهذا لن يكون كل ما مريحة تجربة .ولكن يبارك قلوبكم ،إذا كنت
فقط أن أشاطركم التي من شأنها أن تكون مريحة بالنسبة لك ،سأفعل لك ال تفضل .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
ترى ،نحن القساوسة ،علينا أن نحبك بما فيه الكفاية القول لكم مثل ذلك.ثم علينا أن نثق بكم والروح القدس للرد
على الحقيقة .لذا يرجى عدم عقد ضد لي إذا كنت ألم قليال .ليس انا؛ أنا مجرد رسوله صبي اليوم .واسمحوا له التحدث إلى
قلبك ،عقلك .ولكن ترى زميل الوديسي ،أولئك الذين هم أنفسهم خداع أننا نعتقد أننا ما؟ "غني وزاد في السلع ،وال حاجة
إلى شيء" {وحي  }3:17ونحن ال نعرف حتى أننا ما؟ "البائسة والفقيرة والمكفوفين والبائسة والعارية" هذا خطير
جدا الخداع الذاتي ،أليس كذلك؟
لماذا نحن خداع جدا بشكل رهيب؟ وألننا نقيم أنفسنا على معايير زائفة ،سلوكنا الجيد نسبيا .وألننا نتصرف بشكل
أفضل من أي شخص آخر تقريبا ،وبطبيعة الحال يجب أن يكون هللا اختيار الناس .كن حذرا ،قد ال تكون ما كنت تعتقد
أنك .ولكن كنت أفضل تعتقد أنك ما رأيك .انت ما تفكر فيه" .كما يعتقد الرجل في قلبه ،هكذا هو"{ .األمثال  }7 :23وما
نحتاج إليه من أجل أن نرى الطريق هو حقا معنازميل الخداع الذاتي ،الودسيان الصالحين ،ما نحتاج؟ نحن بحاجة إلى
مرهم العين .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} الشاهد الحقيقي يشجع على وجه التحديد لنا أن نتلقى منه ماذا؟ العين المرهم،
مرهم العين أننا قد ماذا؟ نرى{ .رؤيا }3:18
ما هو مرهم العين؟ هذا هو الفوقية ،والروحانية التمييزوهذا هو لنا من قوة وهدية الروح القدس .ترى ،فقط مرهم
العين يمكن أن تساعدنا على رؤية الماضي غسل األبيض .هل سمعت ما قلت؟ فقط مرهم العين يمكن أن تساعدنا على
رؤية الماضي غسل األبيض ،والتعرف على ما هو وراء ذلك .فهل تصلي معي هذا الصباح لتلوين مرهم العين؟ هل من
فضلك؟ على عينيك … وأنت تصلي من أجله ،وأنت تصلي لنفسك أن الروح القدس سوف يرسم هذه السفينة الترابية
الفقيرة أنه قد يتحدث الحقيقة والحقيقة فقط ،حتى لو كان قد يضر ،وحتى لو كان قد يجعله ال يحظى بشعبية .هل تسأل
يسوع أن تعطيني ما يكفي من الحب بالنسبة لك لخطر اإلساءة لك؟ هل من فضلك؟ هل تنضم لي على ركبتيك لحظات
قليلة من الصالة الصامتة؟
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أبي في السماء ،أشكركم جزيل الشكر على هدوء هذا الصباح السبت الجميل .أشكركم على كل واحد قد حان.
وبغض النظر عن الدوافع أو األسباب التي هي هنا ،أدعو هللا أن يباركهم ،رجاء يا رب .ربما بعض هنا ألنهم قد طلب
منهم أن يأتيوا ،ربما بعض هنا ألنهم قد حصلت على سمعة للحفاظ عليها ،و إذا لم تكن كذلك ،فإن الناس يتساءلون عنهم.
ربما بعض هنا ألنهم حقا أحبك ،وتريد أن تعبد لك ،وتريد أن تأتي إلى معرفة أفضل كيف تكون أشبه لك .ولكن ألي سبب
نحن هنا ،األب ،أدعو فقط أن تفتح أعيننا وتساعدنا على رؤية الحقيقة التي من شأنها أن تجعلنا مجانا ،من شأنها أن تقديس
لنا التي تجعلنا أكثر بكثير مثل يسوع الذي هو الحقيقة .مساعدتنا على الحقيقة ،أن في حتما نحن قد تتغير الحقيقة ،بروح
الحقيقة ،في شبه له من هو الحق .يرجى األب ،جعل هذا أكثر بكثير من مجرد ممارسة فكرية اليوم ،جعل هذا تجربة الحياة
المتغيرة .أدعو أن تعطيني القوة :الفقراء ،الترابية ،تضررت الخطيئة ،ضعيفة ،غير قادر في نفسي ،السفينة على الرغم
من أنني ،الرجاء استخدام لي ،بمعجزة من نعمة ،لرفع يسوع .أعطني القوة لرفع يسوع ،وأنا أدعي وعده" :أنا ،إذا كنت
رفعت ،سوف يوجه كل لي" .جعلنا أقرب إلى يسوع وأقرب إلى بعضها البعض ألنه قضى هذه المرة معا في دراسة
كلمته ،هو صالتي في اسمه .آمين.
في مطبوعاتنا ،وصلنا فقط إلى أسفل الصفحة  37من الدرس  .17بالمناسبة ،إذا لم يكن لديك مطبوعة ،هل يمكن
أن يكون ،قد جئت .ويمكنك الحصول على واحد بعد ظهر هذا اليوم إذا كنت أعود .وسوف تكون متاحة على الطاولة.
ولكن بالنسبة ألولئك الذين ينويون الحضور بشكل منتظم ،على األقل من هذه النقطة ،حسنا؟ انها الموثق الذي عقد في
يدي.
وصلنا إلى السبب الثاني لماذا يجب علينا أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد .وذلك ألن ما يدور في القلب
يجعلنا ما نحن عليه .هناك بيان آخر تحت هذا العنوان أن أنا فقط يجب أن أشاطركم؛ ال أستطيع تخطي أكثر من ذلك .تم
العثور عليه في "رسائل إلى الشباب".
لقد حصلت على بعض الشباب هنا هذا الصباح لقد الحظت .أهال بك .جيد أن يكون لك على متن الطائرة؛ أنا
أتوقع لك بعد ظهر هذا اليوم .آمين؟ هيا اآلن ،استجابة قليال  ...حسنا .وبالمناسبة ،إذا كنت بحاجة إلى الحصول على إذن
المجيء ،تتحدث معي ،وسنعمل على ذلك؛ حسنا؟ سنعمل على ذلك.
رسائل إلى الشباب ،صفحة  :144كوت" :كرجل" ثينكث في قلبه حتى انه " .العديد من األفكار" ،االستماع
عن كثب".العديد من األفكار تشكل التاريخ غير المكتوب ليوم واحد .وهذه األفكار لها عالقة كبيرة بتشكيل الشخصية ".
االستماع" :أفكارنا هي أن تكون حراسة بدقة؛" "أفكارنا هي أن تكون "،ما الطبقة؟ " ...حراسة صارمة" .ما هذا
الصوت مثل؟ "حافظ على قلبك مع كل االجتهاد ".لماذا يتم حراسة قلوبنا بدقة؟ استمع" :قلوبنا هي أن تكون حراسة بدقة
واحد" كم؟ " ...واحد الفكر النجس يجعل انطباعا عميقا على الروح .الفكر الشرير يترك الشر" ،ماذا؟ "  ...اعجاب على
العقل" .نجاح باهر  ...كم من األفكار الشريرة يستغرق أن يترك عميق ،االنطباع الشرير على الروح والعقل؟ واحد واحد.
وبالمناسبة ،في كل مرة أن الفكر الشر ينغمس من جديد ،ماذا يحدث لهذا االنطباع؟ هيا ،ماذا يحدث لذلك؟ لقد
تعمقت وعمقت وتعمقت ،حتى يمكن أن تكون في نهاية المطاف بشكل دائم ومحاكم ال يمحى على قلوب من الحجر وهذا ما
عالمة {رؤيا  }9 :14حقا كل شيء .يا أصدقاء ،ال عجب يجب علينا أن نبقي على القلب مع كل االجتهاد .وفكر واحد
غير مأمون يترك انطباعا عميقا.
ولكن الثناء هللا العكس صحيح .األفكار الصرفة ترك انطباعات نقية ،آمين؟ وفي كل مرة نأتي أفكارنا إلى األسر
لروح القانون { 2كورنثوس  ،}5 :10ماذا يحدث لهذا االنطباع؟ لقد تعمقت وعمقت ،وهذا هو بالضبط كيف نتعاون مع
عملية إعادة النقش أن هللا ،من روحه ،يفعل في قلوبنا ،على جداول لحم من قلوبنا .ونحن نتعاون مع هذه العملية من خالل
تقديم أفكارنا ومشاعرنا في انسجام مع روح القانون .وأكثر وأكثر تماما ،قانون هللا ،الذي هو نسخة من شخصيته ،يصبح
األساس التي نبني عليها معبد شخصية لمجد هللا.
وما هو الطابع؟ أفكارنا ومشاعرنا مجتمعة .كما نأتي شخصيتنا ،أفكارنا ومشاعرنا ،أكثر وأكثر اتساقا في انسجام
مع روح القانون ،نحن أكثر وأكثر تحويال بالكامل من خالل تجديد عقولنا .نحصل على هذه البرامج ،أصدقائي الصغار،
نحصل على هذه الحواسيب التي أعيدت برمجتها .إعادة البرمجة  -نحصل على نظام تشغيل جديد كليا .ترى ،الكمبيوتر
الذي نحصل عليه كميراث طبيعي من والدينا اإلنسان ،هو مبرمج مع نظام التشغيل األنانية .ولكن عندما نولد مرة أخرى،
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نحصل على قلب جديد ،والتي يتم برمجتها من قبل ما نظام التشغيل؟ نظام التشغيل من الحب .وبينما نتعلم التعامل مع
برامج هللا ،وخاصة كلمته ،عقولنا هي منضبطة للعمل في وئام مع روح القانون ،وهو الحب ،وهذه هي الطريقة التي تتم
بها إعادة برمجة أجهزة الكمبيوتر ،هذه هي الطريقة التي يتم تحويلها من خالل تجديد عقولنا .وعندما نتعلم أن نفكر
ونشعر ،بدافع وحكم من الحب ،فإن كلماتنا وأفعالنا ستكون تعبيرات حقيقية عن الحب ألول مرة ،آمين؟
ترى ،إذا كنا نحاول أن أقتبس "المحبة" نهاية االقتباسات مع القلب األناني ،هو النفاق فقط .بل هو النفاق فقط.
ولكن عندما نفعل األشياء المحبة ألننا نحب هللا حقا وغيرهم ،ثم هو وحي حقيقي من محبة المسيح ،ثم يصبح جذابا و
وينسوم وجميلة .وهذا ما يجعلنا الفائزين الروح فعالة ،آمين؟ ترى ،الحب الحقيقي هو مثل هذه السلع النادرة هذه األيام ،أنه
كلما رأى الناس ذلك ،فإنها حقا الجلوس حتى وأخذ علما .تقريبا دون استثناء اليوم ،في العالم ،عندما يقوم الناس بأعمال
جيدة ،انها ألن لديهم أجندة خفية .هيا اآلن ،وانت تعرف ذلك! لديهم دوافع خفية .انهم يفعلون ذلك حتى أنها سوف يكون
معجبا .انهم يفعلون ذلك ألنها يمكن أن تحصل على شطب الضرائب على أي حال .انهم يفعلون ذلك ألنه سوف تكون
مكتوبة في صحيفة محلية .جميع الدوافع األنانية .ولكن أصدقائي األعزاء ،عندما يبدأ الناس بعمل الخير فقط من أجل نعمة
شخص ما وال تحتاج إلى االئتمان لذلك ،الناس الجلوس واتخاذ علما ،أليس كذلك؟ هذا أمر نادر جدا.
وبالمناسبة  ...لقد حصلت على التحقيق لك قليال على هذا .واحدة من أفضل الطرق التي يمكننا تحديد ما دوافعنا
هي عندما نفعل الخيرات ،هو تحليل كيف نشعر حيال ذلك إذا لم يالحظ أحد .هل تسمع ما أحاول أن أخبرك به؟ حتما
أصدقائي األعزاء ،إذا كنت وأنا مستاء عندما ال أحد يالحظ ما فعلناه ،ما هو جدول أعمالنا؟ ما هو دافعنا؟ انها األنانية .هل
تعلم أن؛ أنا أقول لك الحقيقة ،كما تعلمون ذلك .إذا قمت بعمل جيد ألنك حقا أحب شخص ما ،ثم تجد الفرح الخاص بك في
مجرد القيام بذلك … ويمثل بحق المسيح في هذه العملية ،حتى لو لم يقدر أحد ما عدا يسوع .بالمناسبة ،لرجل ،امرأة تحب
حقا يسوع ،إن موافقته تعبر عن رفض بقية العالم .آمين؟ بقية العالم .بحث قلبك ،أصدقائي .ما هو الدافع؟ ما هو الدافع؟
السبب الثاني ،ال ثالث ،ثالث … السبب الثالث يجب أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد هو ألنه إذا لم نفعل
ذلك ،سوف الشيطان .هل سمعت ما قلته للتو؟ السبب الثالث هو واجب أنا وأنا ،ملزمة ،أن يحكم العقل مع كل االجتهاد هو
ألنه إذا لم نفعل ذلك ،من سوف؟ الشيطان سوف .وأريد أن أقرأ عليكم البيان الذي نتخذه لدينا تعريف العمل للحرف.
وستسمع العبارة … تذكر الطابع ،ما هو؟ "األفكار والمشاعر مجتمعة" .أريد قراءة هذا البيان ،ولكن مع أكثر قليال من
السياق .ووجدت في شهادات المجلد  ،5صفحة 310؛ أعلى الصفحة " :38حتى أفكارك " "...حتى الخاص بك "،ماذا؟
" ...يجب تقديم األفكار إلى الخضوع إلى إرادة هللا ،ومشاعرك تحت سيطرة العقل والدين .لم يعط لك خيالك للسماح لك
بتشغيل أعمال الشغب ويكون لها طريقتها الخاصة دون أي جهد في ضبط النفس أو االنضباط .إذا كانت األفكار خاطئة
فإن المشاعر تكون خاطئة ،واألفكار والمشاعر مجتمعة تشكل الطابع األخالقي" .لقد توقفت هناك.
يرجى مالحظة ،ما يشكل الحرف؟ األفكار والمشاعر مجتمعة .ولكن من هذين ،الذي هو األكثر أهمية؟ أفكار.
هل الحظت أن "إذا كانت األفكار خاطئة "،ماذا؟ واضاف "ان المشاعر ستكون خاطئة" .وبالمناسبة ،اسمحوا لي أن
مجرد زلة هذا في .في الجزء الثاني من "المجد إلى المجد" سلسلة ،أننا لن نتوصل حتى إلى هذه الدورة التي لدينا معا،
لدينا دراسة تركز على إدارة المشاعر .من المهم أن تحكم مشاعرنا؟ أوه نعم ،هو .ولكن في الوقت الراهن ،يرجى فهم أنه
إذا كنت وأنا ذاهب للتعلم لتحكم مشاعرنا ،علينا أن ندرك أن المشكلة … ما هو مصدر المشكلة مع المشاعر خارج
السيطرة؟ من الخطأ ما؟ أفكار خاطئة .هل أنت معي؟ حتى إذا كان لديك مشاعر التي يجب أن ال يكون لديك ،ما عليك
القيام به هو أن نسأل هللا لمساعدتك على تحديد األفكار الخاطئة التي تؤدي إليهم .ثم جلب تلك األفكار إلى األسر إلى طاعة
المسيح ،وسوف يأسر مشاعرك في الصفقة .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} إغالق تلك األقواس .شخص ما في حاجة إلى هذا
الصباح .إذا كانت األفكار خاطئة ،فإن المشاعر تكون خاطئة ،و واألفكار والمشاعر مجتمعة تشكل الطابع األخالقي،
حسنا؟
اآلن ،وهنا لماذا أنا تقاسم هذه الفقرة على الرغم من الجملة التالية" :عندما تقرر أن المسيحيين لم تكن مطلوبة
لكبح جماح أفكارك ومشاعرك ،يتم جلبك تحت تأثير المالئكة الشريرة ودعوة وجودهم وسيطرتهم " .هل تسمع ذلك،
أخي ،أخت؟ من فضلك ال تقرر أنك غير مطلوب لتقييد أفكارك ومشاعرك ،ألنه إذا فعلت … يتم جلبك تحت تأثير
المالئكة الشريرة ودعوة وجودها والسيطرة عليها.

4

الرب ينظر إلى القلب

 – 18 - www.RevivalSeminars.orgمن المجد إلى المجد

بالمناسبة ،هل لديك فعال دعوة الشيطان" ،استمع ،وتأتي في والسيطرة على أفكاري؟" ال ،وقال انه سيتم ذلك
افتراضيا  ...افتراضيا .و أصدقائي األعزاء ،انها ليست صعبة حقا بالنسبة له للقيام بذلك .ألن بطبيعة الحال ،اسمع لي،
عقلك هو في وئام مع له على أي حال .هل قلت ذلك؟ نعم ،قلت ذلك .على أي أساس؟ على أساس الكتاب المقدس .يبارك
قلوبكم ،وأنا ال يجرؤ أقول أي شيء لك إال على أساس الكتاب المقدس .رومية " :7 :8ألن العقل الجسد  "...بالمناسبة ،ما
هو العقل الجسدى؟ هذا هو العقل الطبيعي .من أي نوع ولد من اللحم هو اللحم ،جسدي{ .يوحنا  }6 :3وهذا هو العقل
الوحيد الذي لدينا حتى نولد مرة أخرى ،ولدت من الروح .ثم نحصل على العقل الروحي .ولكن حتى نولد مرة أخرى،
"العقل الجسدى هو" ،ماذا؟ "العداء ضد هللا .فإنه ال يخضع لقانون هللا ،وال يمكن أن يكون في الواقع " .هل حقا؟ نعم
حقا .
لماذا هو العقل الجسدي على خالف ذلك ،بل يكرهون هللا و االستياء والتمرد ضد قانونه؟ لماذا هو العقل الجسد
القيام بذلك؟ ألن العقل الجسدى يحكمه القانون أو روح الشيطان ،الذي هو األنانية .وفي الخريف ،يا أصدقائي األعزاء،
الرجل الطبيعي ليس فقط سقطت من االنسجام مع هللا ،ولكن سقطت في وئام مع من؟ الشيطان .وهذا ،بالمناسبة ،هو
بالضبط السبب في ذلك الوعد األول هللا يعطي في الحديقة ما هو؟ "سأضع العداوة بينك وبين المرأة"{ .جينيسيس
 }3:15إنميتي  ...ترى عدونا الطبيعي هو نحو من؟ هللا .ولكن ،الثناء اسمه ،ما الذي وعد به؟ وعود لوضع العداوة بين
الشيطان ولنا .
ولكن يرجى معرفة أن لديه لوضعه هناك سوبرناتورالي ،ألنه لم يتم العثور عليها بشكل طبيعي .هل أنت معي؟
ويجب أن أؤكد أنه من اإللهام .عالمات التايمز 11 ،يونيو " :1894علينا أن نعرف معنى الكلمات" :سأضع العداوة بينك
وبين المرأة ،وبين بذورك وبذورها؛ يجب أن يخدعك رأسك ،وتهلك كعبه" .إن العداوة الموجودة في القلب ضد الشر ليس
لها وجود طبيعي ،بل هو عداوة تم إنشاؤها من خالل وكالة الروح القدس " .انها خارقة في األصل ،وبعبارة أخرى .هل
أسمع "آمين"؟ {آمين}القراءة في" :كما استقبله ،أعطاهم قوة أن يصبحوا أبناء هللا ،حتى لهم الذين يؤمنون باسمه.
"{يوحنا  }1:12اآلن االستماع إلى هذه الجملة األخيرة" :إن اإلنسان الطبيعي هو في عدوان ،وطبيعته هي في وئام مع
اول من المتجاوزين .ليس هناك عداء طبيعي بين الرجال الساقطة والمالئكة الساقطة؛ وكالهما من المشاركين في نفس
الروح من خالل التساهل في الشر" .ما هي تلك الروح التي نحن شركاء في المالئكة الساقطة؟ إنها روح األنانية .وهذا
هو الروح التي تحكم القلب الطبيعي .هل نحن جميعا معا على هذا؟ الحمد هلل على وعد وعدته .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
سنكون عاجزين تماما عن فعل أي شيء ولكن المضي قدما كالعبيد الراغبين في طغيان الخطيئة والنفس
والشيطان حتى ندمر أنفسنا أخيرا من خالل التساهل الذاتي .وبالمناسبة ،هذا ما تفعله الغالبية العظمى من الجنس البشري.
هيا اآلن ،هل تسمعني على ذلك؟ أنا بحاجة إلى سماع "آمين" .يمكنك الرد{ .آمين} الغالبية العظمى من الجنس البشري
هو مزدحم التدمير الذاتي من خالل التساهل الذاتي ألنهم عبيد للخطيئة ،والنفس والشيطان .لماذا ا؟ ألنها مستهجنة من قبل
قانون األنانية .ولكن الثناء هللا يمكننا أن نخلو من هذا الطغيان ،آمين؟ الحمد هلل يمكننا الحصول على قلب جديد يحكمه
قانون الحب .ويمكننا أن نبدأ العيش لآلخرين بدال من أنفسنا .ولهذا يقول يسوع في حزقيال  18:31و " ،32يلقي بعيدا
عنكم كل التجاوزات التي ارتكبوها ،واحصل على انفسكم قلبا جديدا وروح جديدة " .هل تسمع نداءه الجاد؟ "احصل على
نفسك قلب جديد وروح جديدة .لماذا يجب أن تموت يا بيت إسرائيل؟ ألنه ليس لدي متعة في وفاة أحد يموت ،يقول
الرب .لذلك تتحول والعيش! " يقول" :رجاء أعود إلي قبل التدمير الذاتي من خالل التساهل الذاتي .رجاء! الحصول على

قلب جديد  ...لقد حصلت على واحد .أريد أن أعطيها لك ،ولكن عليك أن تتحول وتسألني عن ذلك .ال أستطيع إجباره على
أي شخص .هل من فضلك اسمح لي أن أعطيها لك؟ "

السبب الرابع … السبب الرابع يجب أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد هو ألنه في القلب الذي يبحث عنه هللا
ويتطلب طاعة منا .هل نحن جميعا معا؟ ما هو السبب الرابع الذي يجب أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد؟ ألنه في
القلب الذي يبحث عنه هللا وماذا؟ يتطلب طاعة منا .يتطلب طاعة منا أين؟ بين اليمين واألذن اليسرى ،أوال وقبل كل شيء.
انها تسمى الطاعة الروحية .انها تسمى ماذا؟ الطاعة الروحية .وما هي الطاعة الروحية؟ انها التعلم ،لمحبة المسيح في قوة
الروح القدس ،لتحقيق أفكارنا ومشاعرنا في انسجام مع روح القانون ،الذي هو الحب ،آمين؟ هللا يتطلب هذا  ...هللا يتطلب
هذا.
الحظ كيف بوضوح الكتاب يجلب هذا 1 .صموئيل 7 :16؛ أنت تعرف القصة .صموئيل ،نبي هللا ،مكلف للذهاب
إلى بيت جيسي ،ودهن بين أبنائه خلف شاول .وهكذا يأتي األوالد ،وهم يقدمون أنفسهم أمام النبي في ترتيب سنهم.
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فيرستبورن يقدم نفسه أوال :عينة وسيم ،قدم " ،طويل الشعر الداكن ،واسعة في الكتف ،ضيقة في الورك ،ومن الواضح
أن المواد ملكي .وصموئيل يصل إلى قارورة له ،وانه على وشك أن يرسم له ،هذا المرشح الواضح الستبدال شاول ،عندما
يكون لدى هللا ما تخبره به .ما هذا؟ "ال ،ليس سريع جدا " "...لكن الرب قال لصموئيل" ،ال ننظر إلى ظهوره أو في ذروة
مكانته ،ألنني رفضته "" .هل حقا؟ ولكن هللا ،يبدو جيدا جدا ،وانه مهذبا جدا وانه تصرف بشكل جيد"" .أنا رفضته".
"لماذا يا رب؟"ألن الرب ال يرى كما يرى اإلنسان .لرجل ينظر إلى المظهر الخارجي ،ولكن الرب يبدو" ،أين؟ "  ...في
القلب" .ولذلك أصدقائي األعزاء ،والحفاظ على القلب مع كل االجتهاد .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} هللا يبحث .يرى كل
الفكر الذي يمتد عبر الشاشة الواعية من الحياة الفكر الخاص بك ،تماما كما بوضوح وبشكل مؤكد  -في الواقع أكثر من
ذلك بكثير  -من ترى ذراعي التنازل ذهابا وإيابا .هللا ال يرى كما نرى .نحن نرى فقط األشياء الخارج .يرى األشياء
الداخلية .ليس هناك أبدا فكرة أنك أو أعتقد أن هللا ال يدرك تماما .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} عينيه تخترق لب جوهر
كائننا .هو غير شامل؛ غواياكيل ،االكوادور.
ديفيد ،الصبي الصغير الراعي الذي لم يكن حتى في تشكيلة الفريق ألنه كان خارج رعاية األغنام .تركه إخوانه
الكبار هناك للقيام بهذه المهمة حتى يتمكنوا من الذهاب في وتقديم أنفسهم إلى النبي .ديفيد هو الذي اختاره هللا بسبب ما؟
قلبه .كان لديه قلب لمعرفة وحب هللا .هذا نفس داود قبل أن يسلم مقاليد السلطة الملكية البنه سليمان ،ماذا قال له؟  1أخبار،
هذه المرة" :9 :28 ،أما بالنسبة لك يا ابني سليمان ،تعرف إله والدك ،وخدمته مع" ،ماذا؟ " ...قلب مخلص ومع"،
ماذا؟ " ...على استعداد العقل" .أين تركيز ديفيد؟ هل هو على طاعة له هنا على مستوى السلوك؟ ال ،انها على طاعة له
هنا بين اليمين واألذن اليسرى .وعندما نفعل ذلك هناك ،ثم السلوك سوف تأخذ الرعاية من نفسها .آمين؟ {آمين} نعم ...
نعم .لماذا يحثه على خدمته بقلب مخلص وبعقل راغب؟ " ...ألن الرب يبحث كل القلوب ويفهم كل نوايا األفكار "" .كل
شيء" ،ماذا؟ " ...نوايا األفكار" .ما هي نوايا األفكار؟ تلك هي الدوافع وراء األفكار .هللا يفهم كل هؤالء ،أصدقائي
األعزاء .انه يفهم كل تلك.
كان يسوع يحاول باستمرار بطرق مختلفة لمساعدة شعبه المختار من القديم ،واليهود ،ليأتي لفهم الطبيعة الروحية
للطاعة التي يريدها .ترى ،أنها قد حصلت على أن يكونوا محترفين في االمتثال لرسالة القانون ،أليس كذلك؟ وفقط للتأكد
من أنهم كانوا يفعلون ذلك ،الكتبة والفريسيين ،قضى حاخاماتهم الكثير من الوقت بالتفصيل بدقة ما يشكل السلوك الصحيح.
في الواقع ،كانت هناك مجلدات مكتوبة على كيفية الحفاظ على السبت المقدسة ،وصوال إلى أرقى تفاصيل ما كان وليس
السلوك المناسب السبت .وبالمناسبة سمعني .وأقل لديك روح القانون ليحكم قلبك ،وكلما كنت بحاجة إلى خطاب القانون
لتنظيم سلوكك .في حين أن أكثر لديك روح القانون لتنظيم قلبك ،حتى أنك ال تحتاج إلى خطاب القانون ألن سلوكك سيكون
بطبيعة الحال في االمتثال له .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
ولكن ألن روح القانون لم تكن تحكم قلوبهم ،أنها حقا حصلت على جدية حول تعريف وصوال الى أبعد ،التفاصيل
الدقيقة ،ما الذي يحدد السلوك الصحيح وغير الصحيح .وألنها كانت جيدة جدا في االمتثال لهذه ،هذه دوس والتبرعات
المتعددة ،وهذه القواعد والسجالت ،كانوا أنفسهم مقتنعين بأنهم ما؟ "غني وزاد في السلع وكان ال حاجة إلى شيء".
{رؤيا  }3:17أوه ،هل هذا يبدو مألوفا؟ هل من الممكن أن يكون لدينا ،البعض منا ،ذهب هذا الطريق كذلك؟ فكيف يسوع
سيساعد هؤالء الذين خدعوا النفس ،الصالحين الكتبة والفريسيين من خندقهم ،خندق القانونية؟
حسنا ،ماذا تبشر بالقانونيين؟ ماذا تبشر بالقانونيين؟ هل تبشر باإلنجيل؟ حذرا ،وهذا هو السؤال خدعة .هل تبشر
باإلنجيل إلى القانونيين؟ ال ،أنت ال تفعل ذلك ،إال بعد أن بشرت أوال القانون .هل حقا؟ نعم حقا .لماذا ا؟ حسنا ،ما هو
اإلنجيل؟ اإلنجيل هو الخبر السار بأن هناك مخلص من الخطيئة ،الذي يغفر لنا عن خطايانا .ولكن أي قانونية جيدة لم
أخطأ لفترة طويلة .تعال اآلن! لذلك فهو ال يحتاج المغفرة للخطايا .انه استقال من ذلك منذ فترة طويلة .ولكن تلك الوثنية
سيئة هناك ،الذين يعيشون عبر الحدود،الذين ،كما تعلمون ،في كل هذا السلوك اإليجابي وال يحافظون على السبت ،انهم
هم الذين يحتاجون إلى الغفران ،وليس لي! ترى ،يا أصدقائي ،اإلنجيل هو الخبر السار أن هناك مخلص ،ولكن القانونيين
مقتنع تماما بأنه قادر على إنقاذ نفسه .وأن أقول له أنه يحتاج إلى مخلص هو نوع من الهجوم له .هل سمعت ما أقوله؟ حتى
قبل أن تتمكن حتى نأمل في الحصول على أول قاعدة مع إعالن اإلنجيل ،كنت قد حصلت على مساعدة القانونية ليعترف
حاجته للمخلص " -أخطره" بعبارة أخرى .هل تتابع هذا؟
وكيف يمكنك مساعدته على فهم شرطه الخاطئة والساقطة والمحتاجة؟ "لم أكن قد حان لمعرفة الخطيئة إال
بموجب القانون"{ .رومانز  }7 :7ترى ،هذا هو السبب بول يقول القانون هو مدرستنا لقيادة لنا المسيح أننا قد يكون
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مبررا باإليمان{ .غاالتيانز  }3:24هل أنت معي؟ كل واحد منا يحاول بطبيعة الحال أن يكون له ما يبرره بماذا؟ بواسطة
األعمال .والشيء المخيف حول ذلك هو أنه إذا حصلنا على ما يكفي بما فيه الكفاية في االمتثال لرسالة القانون ،ونحن
نخدع أنفسنا في التفكير بأننا انقذنا على أساس أعمالنا الصالحة.
لذا فإن الداعية الرئيسي ،عندما يوعظ إلى الكتبة والفريسيين ،ماذا يفعل الوعظ؟ يوعظ القانون  ...نعم ،يعلن
القانون .وإذا كنت ال تصدق ذلك ،قراءتها معي .ماثيو الفصل  ،متى الفصل  ،عظة على جبل .السجل الكالسيكي لخطابه
المعلن في أغلب األحيان .ماثيو  ،5دعونا يستلم في اآلية " .20ألقول لكم ،ما لم يتجاوز بركم  ... "...ما لم يكن برتك
ماذا؟ " ...يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،فلن تدخل بأي حال مملكة السماء" .يرجى مالحظة ،كان الكتبة والفريسيين
البر؛ ماذا كان؟ طاعة القانون ،االمتثال لرسالة القانون .هل يقول يسوع أنك ال تحتاج ذلك؟ هل يقول يسوع أنك ال تحتاج
ذلك؟ ال ،يقول يسوع تحتاج ،ماذا؟ أكثر من ذلك .هل أنت معي؟ "ما لم يتجاوز برتك" االمتثال الخارجي رسالة القانون،
فإنك لن تدخل بأي حال من األحوال مملكة السماء .لماذا ا؟ ألنه بدون القداسة ال رجل يرى هللا{ .هبريو  }12:14وإذا كنا
سنكون مقدس ،حيث يجب أن نكون مقدسين؟ حسنا ،أين نحن؟ "كما يعتقد الرجل في قلبه ،هكذا هو"{ .األمثال }7 :23
فإذا كنا سنكون مقدسين ،علينا أن نكون مقدسين بين اليمين واألذن اليسرى .لقد حصلنا على أفكار ومشاعر التي تتماشى
مع روح القانون ،فضال عن الكلمات واإلجراءات التي تتماشى مع نص القانون .هذا هو السبب الذي يقول يسوع في نفس
الخطبة" ،طوبى نقية في القلب ،ألنهم يرون هللا"{ .متى  }8 :5هل تريد أن ترى هللا؟ بنعمة له كنت قد حصلت على أن
تصبح ماذا؟ نقية في القلب .هذا ليس اختياري" :بدون القداسة ال رجل يرى هللا" .يرجى معرفة أن ،أيها األصدقاء
األعزاء.
أنت تعرف الشيء الذي يخيفني كثيرا هو أنه سيكون هناك الكثير الضمير ،رسالة من حفظ القانون السبتيين اليوم
الذين سيضطرون إلى سماع هذا الحكم الرهيب عندما يأتي يسوع" ،أخرج مني ،أيها عمال اإلثم ،لم أكن أعرفك أبدا".
{ماثيو  }7:23وسيعودون إلى الوراء ،وهم سيقولون" ،انتظر لحظة ،كنت قد حصلت على الرجل الخطأ .ظللت القانون

الخاص بك ل أوه ،سنوات عديدة .ذهبت إلى الكنيسة كل يوم السبت! و تمكنت من االحتفاظ من أي شيء سيء في السبت!
حتى أبقى من مشاهدة التلفزيون في السبت .هيا ،كنت قد حصلت على الرجل الخطأ" " .أخرج مني ،أنت عمال اإلثم".

ترى ،يا أصدقائي األعزاء ،إذا فعلنا األشياء الصحيحة ألسباب خاطئة ،في عيون هللا ،انها إثم .هل سمعتني؟ ال يهمني كيف
الضمير امتثالك لرسالة القانون هو ،إذا كنت ال تفعل ذلك لمحبة هللا ،فإنه ليس حتى الطاعة ،انها إثم .وأتوسل إليكم أن
تدركوا ذلك اآلن بينما ال تزال هناك فرصة للحصول على حقيقي إذا كنت ال .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
هللا ال سمح أن نذهب في الصبر الذاتي ،الخداع الذاتي حتى فوات األوان للحصول على حقيقية .هذا هو السبب في
أنك ال تستطيع ،من فضلك يجب أن ال ،استياء ما أفعله هنا .وأنا أعلم أن هذا غير مريح أن يقترح أي شخص أنك قد ال يتم
حتى تحويلها ،على الرغم من أنك قد حصلت على شعر الفضة وكنت قد تم الجلوس في نفس بيو مع قميصك وربطة عنق
على ل أومبتين سنوات .ال أحد الذي كان مثل هذا الضميري رسالة من صاحبة القانون يحب أن يكون أي شخص يقترح
لهم أن ال يتم تحويلها حتى .ولكن أصدقائي األعزاء ،فمن الممكن جدا! من فضلك ال تكتشف أنه عندما فات األوان للقيام
بشيء حيال ذلك .رجاء .من أجلك ومن أجل المسيح ،من فضلك .هللا يتطلب أكثر ،أكثر من بر الكتبة والفريسيين .نعم،
طاعة القانون مطلوبة ،ولكن أصدقائي األعزاء ،علينا أن يكون أكثر من ذلك .يجب أن يكون لدينا الطاعة الروحية .علينا
أن نكون في حالة حب مع المحامي إذا كنا ذاهبون للحفاظ حقا القانون .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
ال يمكنك الحفاظ على السبت إال إذا كنت تحب رب السبت .ال يهمني كيف صحيح من الناحية الفنية سلوكك هو.
إذا لم تكن هنا ألنك تحب يسوع ،أنت ال تبقي السبت المقدسة .أنا يجب أن أقول لكم على ما هو عليه .األصدقاء الشباب،
يرجى سماع لي .بالنسبة ألولئك الذين يحافظون حقا السبت ،انهم فرحة في السبت .لماذا ا؟ ألنهم فرحة في رب السبت.
ونتطلع إلى أكثر من ذلك بفارغ الصبر إلى غروب الشمس ليلة الجمعة مما يفعلونه إلى غروب الشمس ليلة السبت .مختلفة
تماما عن بقية منا .هل سمعت ما أقول لك؟ {آمين} أنا أتحدث مباشرة لك يا أصدقائي األعزاء .من فضلك ال تستاء لي
لذلك .إذا كنت تتطلع أكثر بشغف إلى غروب الشمس ليلة السبت مما تفعله إلى غروب الشمس ليلة الجمعة ،أنا هنا ألقول
لكم ،لم تكن قد احتفظت السبت ،لم يكن لديك .ال يهمني مدى مالءمة سلوكك لمدة  24ساعة ،أنت لم تحتفظ السبت .لماذا ا؟
ألن حفظ السبت هو في المقام األول لك واجب ،وكنت مرتاحا جدا ألنه انتهى لمدة أسبوع آخر .واآلن يمكنك الحصول
على العودة إلى ما كنت ترغب حقا هل يمكن أن يكون القيام به خالل ال ساعة الماضية ،ولكن حرم نفسك ألنك اضطرت
إلى الحفاظ على السبت .وأنت تعرف أنني أقول لك الحقيقة.
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وإذا كان هذا في أي مكان بالقرب من تجربتك ،يا أصدقائي األعزاء ،يرجى معرفة أنك لن تكون على استعداد
للذهاب إلى ديارهم إلى بيت اآلب للحفاظ على السبت األلف .تحدثنا عن هذه الليلة الماضية .األلفية ،ما هو؟ إنه السبت
السابع من أيام السبت في حساب هللا .مع هللا يوم هو ما؟ ألف سنة 2{ .بيتر  }8 :3كم عمر كوكب األرض؟  6000سنة.
حسنا ،مالذي تعرفه؟ ماذا تفترض األلفية؟ يوم السبت السابع في األسبوع الخالصي .و أصدقائي األعزاء ،تحتاج إلى أن
تكون صادقة حقيقية مع نفسك .إذا كنت بالكاد تجعل نفسك تبقي السبت  24ساعة ،أنت ذاهب لتكون سعيدا الحفاظ على
السبت  1000سنة؟
وكما قلت من قبل ،اسمعني :هللا لن يأخذ أي شخص إلى السماء الذين لن يكونوا سعداء هناك .ترى ،سنكون في
السماء وقتا طويال .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} وأنا ال أعرف عنك ،ولكن ال أعتقد في هللا الذي يؤمن العذاب األبدية .ولكن
أنا هنا ألقول لك أنه إذا كان هللا أن يأخذ شخص غير متحول إلى السماء ،سيكون لهم الجحيم  ...سيكون الجحيم .وسنكون
هناك فترة طويلة أصدقائي الصغار ،بلدي األكبر سنا أيضا ،من فضلك ،من فضلك أتوسل منكم ،تعلم كيف تكون سعيدا في
القداسة اآلن ،ألن القداسة هي ما هي السماء .وإذا لم تجد سعادتك في القداسة ،أنت لن تكون كامرة سعيدة هناك ،وأنك لن
تكون قادرة على الذهاب ألنه من دون القداسة ،ال رجل يرى هللا .هل جعلت هذا واضحا؟ {آمين} يجب أن يكون لدينا أكثر
من مجرد االمتثال الخارجي ،عزيزي زميل الوديسيان  ...علينا أن يكون أكثر من ذلك.
وبعد قول هذا ،ماذا يسوع المضي قدما؟ ويشرع في التوسع في الطبيعة الروحية للقانون .وها قد بدأنا؛ وهذا لن
يكون متعة ،ولكن علينا أن نفعل ذلك .دعونا نبدأ مع تعامله مع مشاعرنا ،مشاعرنا .دعونا نبدأ بمشاعرنا أوال .ويريد
مساعدتنا في معرفة كيفية اختصاص القانون على مشاعرنا .ما هو القانون الذي اختار؟ متى " :5:21لقد سمعت أنه قيل
ألولئك القدامى"،أنت ال" ،ماذا؟ "القتل"،وكل من القتل سيكون في خطر الحكم" .اآلن الكاتب الذاتي الصالحين،
الفريسي االستماع فعلت مراجعة سريعة لحياته" ،هل سبق لي أن وضعت سكين في ظهر أحد؟ ال .هل سبق لي كلوبيرد
أي شخص على رأسه وطرقت الحياة منه؟ ال ،لذلك بقدر ما يتعلق هذا القانون ،أنا الصالحين" .ترى ،إذا كنت تأخذ فقط
خطاب القانون ،ربما ال يوجد أحد في هذه الغرفة يكسر القانون الذي يقول" ،أنت لن تقتل"{ .خروج  }20:13هل تفهم
ما أقول لك؟ ولكن ماذا يفعل المحامي القيام به؟ هيا اآلن ،ومشاهدته ،واالستماع إليه .ماذا يفعل المضي قدما؟ وقال انه
يمضي ليقول لنا ما كان يعني حقا .وبالمناسبة ،هل لديه السلطة للقيام بذلك؟ نعم ،إنه الشخص الذي كتبه بإصبعه في
طاوالت الحجر .وله الحق في إخبارنا بما يعنيه .واالستماع إليه" .لكني أقول لكم" ،أنا ،والمشرع ..." ،أقول لك  ...من
غضب مع أخيه بدون سبب في خطر الحكم .ومن قال" :المرحلة الثانية  ..." ،من قال ألخيه" راكا!"  ...ترجمة
فضفاضة غبية ..." ،يكون في خطر من المجلس .ولكن "،المرحلة الثالثة  ..."،من يقول"،أنت تخدع!"  ...كلمات قوية
جدا تعني "أنت غودليس ريبوبات  ..." "...من يقول":أنت أحمق!" يجب ان يكونوا في خطر من النار الجحيم ".
يرجى مالحظة أن الذنب يزيد من أكثر ظاهريا وبشكل علني ويعبر عن الغضب أو الكراهية بقوة.
ولكن يرجى العلم أنه حتى في المرحلة الثالثة نحن ال يزال هذا الجانب من القتل الفعلي بشكل ملحوظ ،أليس
كذلك؟ ولكن الشيء الذي يجب أن تعترف معي هذا الصباح ،وبارك قلوبكم ،هو أننا ،في عيون هللا ،يمكن أن يكسر القانون
الذي يقول" ،أنت لن تقتل" ،حتى لو كان لدينا فقط مشاعر الغضب ،حتى قبل أن نعبر عنها بكلمة واحدة" ،غبي" .هذه
هي المرحلة الثانية .لماذا ا؟ ألن القانون هو روحاني ،وهذا هو السبب .ولها اختصاص على مشاعرنا ومشاعرنا الداخلية
 ...ليس فقط سلوكنا .بعضكم قد يقولون" :أوه ،هيا اآلن ،أعتبر من السهل علينا .بعد كل شيء يقول" :كل من غضب مع

أخيه دون سبب في خطر الحكم " .هذا يتيح لي قبالة هوك .أنا ال غاضب أبدا من دون سبب .لدي دائما بعض سبب وجيه
حقيقي أن يكون غاضبا معه .أعني ،قال شيئا شيئا سيئة حقا ،فعل شيئا يعني ،هذا هو السبب في أنني غاضب .هذا بالتأكيد
ال ينطبق علي ،أليس كذلك؟ " استمع ،زمالئي الباحثين عن الثغرات  ...استمع لي ،من فضلك.

هذه العبارة "بدون سبب" ال يمكن العثور عليها في بعض من أقدم ،ويعتقد أن تكون أكثر دقة ،والمخطوطات.
انها ليست هناك ،انها ليست هناك .وبعض الترجمات الجديدة تكريم تلك المخطوطات القديمة فقط قرأت مثل هذا" :كل من
غضب مع أخيه يكون في خطر الحكم" .وبالمناسبة ،إذا كنت تريد نفس المفهوم األساسي ولكن من دون ثغرة ،وأنا متأكد
من أنك تفعل كل شيء ،أليس كذلك؟ جيد ،أغلق جميع الثغرات لنفسك .أنتقل إلى  1يوحنا " :3:15من يكره أخاه قاتل
 "...هل لديك أي ثغرات في ذلك؟ ال .يمكنك تجاوز القانون ،يمكنني تجاوز القانون التي تقول "أنت لن تقتل" إذا كنا ال
نشعر إال بمشاعر الكراهية تجاه أخينا .هل ترى أن أصدقائي؟ هل نحن جميعا معا على هذا؟
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اآلن هذا "من دون سبب" ،إذا كنت ترغب في اإلصرار على تضمين ذلك ،يرجى االعتراف بأن الشيء الوحيد
الذي يسمح به هو ما؟ السخط الصالحين .هل هناك غضب ليس خطيئة؟ نعم ،انها تسمى االستياء البر .ولكن ما هو البر
االستياء؟ كن حذرا جدا ما تحاول الحصول تحت عنوان البر االستياء .ما هو االستياء البر؟ انها كراهية للخطيئة .هل أكره
يسوع الخطيئة؟ أوه ،كان يكره الخطيئة مع الكراهية الكمال ،ولكن كل حين كان يحب الخاطئ مع الحب المثالي .هل أسمع
"آمين"؟ {آمين} نحصل على ذلك قليال إلى الوراء ،أليس كذلك؟ نحن نحب الخطيئة ونكره الخاطئ وندعو هذا االستياء
الصالحين؟ ال ،ال ال تذهب هناك .من فضلك ال تذهب الى هناك .إرشادات الطفل ،صفحة " :95إنها خطيئة للتحدث بصبر
وحزن أو أن تشعر بالغضب  -رغم أننا ال نتكلم " .هذا ما يقوله يسوع في العظة على الجبل .لذلك ،يبارك قلوبكم ،فقط
ألنك قادر على لدغة لسانك والحفاظ على القول" ،غبي" ،ال يعني بالضرورة أنك لم تنتهك القانون الذي يقول" ،أنت لن
تقتل" ،هل يفعل ذلك ،أليس كذلك؟ ال.
وتوخي الحذر هنا ،كن حذرا من أنك ال تحصل في التفكير الجسدى .كما تعلمون ،قد يقول العقل الجسدى،
"حسنا ،إذا أنا مذنب من تجاوز القانون الذي يقول" :أنت لن تقتل" عندما ال يكون لدي سوى مشاعر الغضب والكراهية
تجاه األخ ،أنا قد المضي قدما والحصول على جميع األميال للخروج منه و لكمة له .أنا مذنب بالفعل .أو القيام به في ".أوه،
يا أصدقائي األعزاء ،يرجى معرفة أن الذنب الخاص بك يزيد بشكل ملحوظ ،أليس كذلك؟ فإنه يزيد بشكل ملحوظ ،لذلك ال
تدع نفسك تذهب هذا الطريق.
تفضل واحد اخر :عالمات التايمز 5 ،يونيو " :1901المسيح ،في تعليمه ،وضعت تماما مبادئ القانون ،مما
يجعل من الواضح أنه ال يتعلق اإلجراءات الخارجية فقط ،ولكن له عالقة مع "،ماذا؟ " ...القلب ،وصوال الى االفكار
غير المعلنة" .نعم ،من األفضل أن يعض لسانك وال يقول "غبي" ولكن القانون يصل إلى األفكار والعواطف غير المعلنة
في خصوصية القلب ،وإذا كانت لديك مشاعر الكراهية والغضب تجاه األخ ،كنت قد تجاوزت القانون الذي يقول" :أنت لن
تقتل  "...وذلك ألن القانون روحاني .
أفسس  4:26يقول" :كن غاضبا و" ،ماذا؟ " ...ال خطيئة .ال تدع الشمس تنزلق على غضبك" .ما الذي
نتحدث عنه هنا؟ ريفيو أند هيرالد ،فيبرواري " :1890 ،18إنه استياء البر ضد الخطيئة ،الذي ينبع من الحماس لمجد
هللا ،وليس ذلك الغضب الذي يدفعه الحب الذاتي أو الطموح الجريح ،الذي يشار إليه في الكتاب المقدس" ،كن أنت
غاضب ،والخطيئة ال" .ما هو الغضب الوحيد الذي ليس خطيئة؟ السخط الصالحين .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} يا
أصدقائي ،هللا يساعدنا على التعلم أن تحكم مشاعرنا بروح القانون ،وهو الحب .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
وأنا هنا القول لكم اننا نتعلم ان نفعل ذلك ،نحن الناس أكثر سعادة على أي حال .هل من الجميل أن تشعر
بالغضب ولديكم مشاعر الكراهية تجاه اآلخرين؟ فعال؟ ال ،فإنه يجعلك بائسة .يجعلها بائسة .الخطيئة يجعلك بائسة .هل هو
لطيف أن يكون مشاعر الحب تجاه اآلخرين؟ نعم إنه كذلك .هل تريد ان تكون سعيدا؟ ثم تعلم أن تكون مقدسة .تعلم أن
تكون مقدسة بين اليمين واألذن اليسرى .تعلم للحفاظ على قلبك مع كل االجتهاد .تعلم لجلب أفكارك ومشاعرك في االمتثال
مع روح القانون.
يبارك قلوبكم ،لقد نفد الوقت .لذا سنحتاج إلى تحويل انتباهنا إلى القانون الذي ينطبق على أفكارنا ونحن نأتي معا
مرة أخرى بعد وجبة زمالة لدينا ،وكنت على وشك أن يعود ،أليس كذلك؟ {آمين} لم يكن ذلك باإلجماع "آمين" .سأعطيك
فرصة ثانية .أنت ذاهب إلى العودة ،أليس كذلك؟ {آمين} إذا كنت ال تعود ،ثم يجب أن أضع أخي في شريط آخر ونحن قد
حصلت للتو للحفاظ على الوعظ اآلن .لذلك سوف أعود ،أليس كذلك؟ دعونا نقف إلغالق الصالة.

األب في السماء ،أشكركم كثيرا على أنك تساعدنا على فهم دورنا التعاوني في تطوير شخصية تشبه المسيح .أنها
تنطوي على الحفاظ على القلب مع كل االجتهاد .هذا واجبنا .هذا هو التزامنا .ألن القانون هو روحاني ،يجب علينا أن نتعلم
لجعل أفكارنا ومشاعرنا في وئام مع روح القانون ،وهو الحب ،وليس فقط كلماتنا وأفعالنا في االمتثال للرسالة .ولكن األب
قد يكون مفهوما جديدا تماما لبعضنا هنا ،ولكنها واحدة علينا أن نفهم ليس فقط ،ولكن انها واحدة لدينا لتجربة ،إذا أردنا أن
نكون مستعدين ليسوع قادمة .إذا أردنا أن نكون مستعدين ليأتي يسوع .شكرا لك يا رب ...،مع قلب جديد ومع قوة الروح
القدس ،ومع الدافع من الحب ،وسوف تمكننا للحفاظ على أفكارنا ومشاعرنا في وئام مع روح القانون .وبالتالي فإننا سوف
تواجه المزيد من الفرح والسعادة ،كما نختبر قداسة أكبر .ونحن بالتالي جعل أنفسنا صالح المواطنين ،مواطنين سعيدة
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بالفعل للسماء .من فضلك قد تكون هذه هي تجربتنا ،هو صالتي في اسم يسوع ،وقال الجميع" :آمين" .بارك هللا عليك يا
أصدقائي .ربنا يحميك.
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