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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 كل من امتيازنا ومسؤوليتنا لتصبح المسيح مثل في الطابع .االنضمام إلينا اآلن
لهذا الوقت قوية من التجديد الشخصي كما القس ستيفن واالس يأخذنا "من المجد إلى المجد".
تحياتي ،أصدقائي األعزاء .شكرا لك ،شكرا لك على العودة .هل كان لديك عشاء زمالة ممتعة؟
{آمين} كنت ال تتمتع كثيرا جدا هل؟ ال اتمنى .سنعرف ما إذا كنت قد فعلت أم ال .كيف سنعرف ذلك؟ أولئك منكم الذين أوفيرديد
ذلك في العشاء زمالة سوف يغفو على لي{ .وهذا لن يحدث؛ ونحن لم تأكل الحلوى اليوم }.جيد جيد.
أشيد الرب على امتياز الدراسة ،ساعات السبت هذه ،كلمته ،وليس فقط أي موضوع ،ولكن أهم عمل من أي وقت مضى
يعهد إلى البشر .ال أستطيع التفكير في طريقة أفضل لقضاء السبت مما كان عليه في دراسة كلمته .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} يالها
من فرحة؛ ما امتياز .وشكرا لكم على منحني امتياز من الرائدة في تلك الدراسة معك .ولكن أريد أن أعترف بحرية لكم أنني لست
على مستوى المهمة ،إال بمعجزة من النعمة .أحتاج أن نعمة .وآمل أن تعترف بأنك تحتاج نعمة كذلك ،من أجل أن تكون قادرة على
ربط بحق وفهم ونقدر حقيقة كلمة هللا .هل تعرف ذلك؟ فاألمور الروحية ال يتم تمييزها روحيا إال 1{ .كور  }2:14ونحن نتعامل مع
بعض الحقائق الصعبة ،يا أصدقائي األعزاء.
لدي بعض األشياء ألشاطركم ذلك وربما لن تجعلك كل ما سعيدة معي .ولكن ال بد لي من التعرض لخطر اإلساءة لك،
وليس ألنني أريد ،ولكن ألنه من أجل المسيح ،يجب أن أشجعكم ،بقوة ،أن ننظر بصدق وموضوعية في قلوبكم ،لمعرفة ما إذا كان،
ربما فقط ،قد تكون في حالة الودسيان :خداع الذات ،التفكير كنت غنيا وزيادة في السلع ،ولكن في الحقيقة بائسة ،فقيرة ،أعمى،
بائسة وعارية  ...فاتر{ .ريف  }3:17يرجى معرفة أنني ال تسعى إلى الحكم على أي من النفاق .ولكنني أعلم أن الشاهد الحقيقي
دائما القضاة قاضية .ومن الواضح أن هناك الكثير من النفاق بيننا كما في نهاية هذه الكنيسة الودتشان ،أن لدينا ميزة تحديد .وهكذا
أصدقائي األعزاء ،وأعتقد أنه في ضوء هذه الحقيقة ،سيكون من الحكمة بالنسبة لنا أن نفحص أنفسنا  -بصراحة وموضوعية -
ونرى ما إذا كنا حقا في اإليمان .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
نحن نلمع ضوء الليزر من قانون هللا على قلوبنا .وهذا أبدا تجربة ممتعة ألنه ،كما تعلمون ،ونحن قد تضطر إلى التعرف
على بعض األشياء التي كنا في إنكار فيما يتعلق لفترة طويلة .ولكن كم من األفضل أن نعترف بها اآلن ،عندما يمكننا أن نفعل شيئا
حيال ذلك .آمين؟ {آمين} إذا كان هناك أي نفاق يحتاج إلى اكتشاف ،هللا يساعدنا اكتشاف ذلك اآلن .آمين؟ {آمين} أنا ال أريد أن
أذهب في النفس الخداع الذاتي الخداع حتى فوات األوان .هل؟ وإلى أن نسمع هذا الحكم الرهيب ونشعر بالصدمة" :أخرج عني
عني عمال اإلثم؛ لم أكن أعرفك أبدا"{ .مات  }7:23وسيساعدنا هللا في العثور على كل ما يلزم العثور عليه اآلن ،في حين ال يزال
هناك الوقت للحصول على حقيقية .آمين؟ {آمين} وشكرا لكم على استعدادهم للعودة ومواصلة البحث قلبك ونحن ،تحت تأثير
الروح القدس ،ودراسة كلمة هللا معا .وهذا هو التأثير الذي أريد أن أعطيك الفرصة دعوة شخصيا إلى قلوبكم اآلن .وكما كنت تصلي
من أجل تدفق من الروح القدس على قلبك وعقلك ،هل من فضلك تذكر أخيك .أنا تطمع صالتك .أنا أيضا ،وأنا خصوصا ،تحتاج
إلى الدهن وتدفق روح هللا .دعونا قضاء بضع لحظات على ركبتيه ،ونحن؟  ...كما هو ممارستنا.

اآلب هللا ،في هدوء عصر السبت هذا وأشكركم على االمتياز الذي حظينا به مرة أخرى وليمة على الخبز من الحياة .ولكن
األب ،قبل أن نمضي قدما في هذه الوجبة ،نختار أن نأخذ ضربة على باب قلبنا .نختار لالستيقاظ من الجدول وفتح الباب وندعوكم
في شخص روحكم أن يأتي في و سوب معنا .رجاء يا رب ،بقوة الروح القدس تعطينا أن الجوع والعطش وأشكركم على أنكم قد
فعلتم ذلك .وجود هؤالء األخوة واألخوات األعزاء هو دليل على أنك قد وضعت في قلبهم وهو الجوع والعطش للكلمة .وأدعو أن
شحذ شهيتنا .وأصلي خصوصا أن كنت تعطينا القدرة هضم واستيعاب الخبز من الحياة ،أننا قد تغذيها .األلغام هو امتياز غير
مستحق ،األب ،من كسر وتوزيع الخبز واخترت غسل يدي ،وغسل قلبي ،يغسل ذهني ،يغسل لساني ،يغسل كيني كله في الدم وفي
الماء التي تتدفق من الجانب مثقوب من يسوع .تطهير لي ،اآلب ،من فضلك .ال تدع إنسانيتي حتى نكهة الخبز ،ناهيك عن انكماش
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ذلك .رجاء ،حمايتي من نفسي .وينبغي أن يحصل أي شخص نعمة من هذه الوجبة ،ونحن سوف نعرف من وحده يحصل على
االئتمان والثناء .هو أنت وابنك ،خبز الحياة نفسه ،وليس قاطع الخبز الفقراء الذي كنت تنوي استخدامها .منح هذه الصالة يا رب،
ألنني أسألها باسم يسوع ومن أجله .آمين.
لقد كنا ننظر إلى دورنا التعاوني في تطوير شخصية تشبه المسيح .ما هو دورنا؟ هل يمكننا أن نغير أنفسنا من المجد إلى
المجد؟ ال ،فقط الروح القدس يمكن .ولكن هذا ال يعني أننا ال نملك ما نفعله .هو نعمة اإللهية جنبا إلى جنب مع ،ماذا؟ الدؤوب،
المثابرة الجهد البشري  -وهذا مطلوب{ .كت  }544.2ويجب توجيه هذا الجهد في إدارة العقل .اآلن "ما" من دور التعاوني هو
حيث تركيزنا هو" :ما" علينا القيام به" .كيف" نحن للقيام بذلك سيأتي في وقت الحق .وأؤكد لكم أن كل ما يطلب منا هللا القيام به،
وسوف تمكننا من القيام به .آمين؟ {آمين} كنت أعلم انها مثل هذا التأكيد الثمين أن كل من عطاءاته هي التمكينات{ .كول }333.1
لهذا السبب يجب أن أصر على ذلك وبذلك كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح { 2كور  }5 :10هو ممكن في الواقع ألنه طلب
منا أن نفعل ذلك .وحقيقة أنه قد طلب منا هو ضمان في حد ذاته أنه سيمكننا من ،آمين؟ نعم فعال!
ليس لدينا مثل هذا هللا القاسي الذي سيطلب منا أن نفعل شيئا أنه ليس مستعدا تماما لتمكيننا من القيام به من قبل نعمة له.
الحوكمة الثابتة والمتكاملة لنشاط العقل إلى حد جلب كل فكر إلى األسر إلى طاعة المسيح هو ،بالنعمة جنبا إلى جنب مع المجتهد
والمثابرة الجهد البشري ،وإمكانية .انها ممكنة.
في الواقع ،انها أكثر من ذلك .إنها ضرورة إذا أردنا أن نكون مختومين .أن تكون مختومة هو أن يأتي إلى المكان الذي
نحن ،لمحبة المسيح ،جعلت من هذه العادة ليجلب أفكارنا في األسر إلى طاعة المسيح أننا نفضل  ...ماذا؟ {مت مت ،من تجاوز عن
علم عن علم هللا ،حتى في خصوصية العقل .اآلن هذا هو مستوى عال .ولكن أصدقائي األعزاء ،وأنا أجرؤ على عقد مستوى ال أقل
من كلمة هللا واحد يحمل بالنسبة لنا .أنا أعترف بحرية لك لم تحقق ،وال أنا الكمال .أنا لم تصل إلى هذا المعيار .ولكن أؤكد لكم أن
لمحبة المسيح أنا الضغط على نحو عالمة{ .فيل  }3:14هل أنت معي؟ هل أنت معي؟ دعونا نترك هذا المعيار حتى هناك .ولحب
المسيح وفي قوة الروح القدس ،دعونا اضغط على نحو عالمة" .جلب كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح".
لماذا هو مهم جدا بالنسبة لنا أن تحكم العقل؟ حسنا ،ما هي الثالثة ،ال انها أربعة اآلن أننا على ،أليس كذلك؟ األسباب
األربعة :رقم واحد ،يجب علينا أن تحكم العقل ،يبقيه مع كل االجتهاد ،ألنه من هو قضايا الحياة{ .بيأر  }4:23كل ما نقوله ونفعل
له أصله في أفكارنا ومشاعرنا .لذلك ،إذا كان ذلك يأتي في مجال السلوك سوف تكون نقية ومسيحية تشبه ،الذي يمضي هنا بين
اليمين واألذن اليسرى يجب أن تكون نقية ومسيحية .صيح؟
ثانيا ،يجب أن نحافظ على القلب بكل العناية الواجبة هو ما يجري في القلب الذي يجعلنا ما نحن حقا" .كما يعتقد الرجل
في قلبه ،هكذا هو"{ .بيأر }7 :23
والسبب الثالث الذي يجب علينا أن نبقي على القلب مع كل االجتهاد هو ألنه إذا لم نفعل ذلك ،من سوف؟ الشيطان.
والسبب الرابع ،الذي نحن عليه حاليا ،هو ألنه إنه في القلب الذي يبحث عنه هللا ويتطلب طاعة منا 1{ .سام }7 :16
ونحن نفد من الوقت في دراستنا األخيرة.
كنا ننظر إلى الطبيعة الروحية للقانون ،واالستماع في تلك العظة الرائعة للمسيح ،والداعية الرئيسي ،ودعا خطبة على
جبل ،حيث كان يشرح على الطبيعة الروحية للقانون .وكان يحتاج إلى القيام بذلك ألنه كان يعالج الكثير من المنافقين الصالحين
الذي جعله مهنة للعيش في االمتثال لرسالة القانون ،ولكن قد غاب تماما المعيشة في وئام مع روح القانون .هذا هو بالضبط لماذا ،يا
أصدقائي األعزاء ،تلك الرسالة الضمير نفسه من صانعي السبت كانوا حريصين جدا للحصول على جسد رب السبت من الصليب
حتى ال كسر السبت! الحديث عن فقدان الروح الكاملة للقانون.ويرجى معرفة أننا قادرون من نفس الدرجة من النفاق ،أليس كذلك؟
ونحن ال نفكر في أن يكونوا يعملون بأجر في بعض المهن ،معظمنا ،في يوم السبت السابع ،ولكن ماذا نتحدث بحرية؟ هيا اآلن،
أعترف به معي :وظائفنا ،وجميع أنواع الدنيوية ،واألشياء اليومية في السبت .من وفرة القلب يتكلم الفم{ .مات  ،12:34لك }6:45
وفقط ألننا تمكن من الحفاظ على أنفسنا من التصرف بطريقة غير مناسبة ،ونحن نعتقد أننا نبقي السبت.
ولكن أصدقائي األعزاء ،أنت وأبقي السبت بين اليمين واألذن اليسرى .أم ال .أنت تعرف أنا أقول لك الحقيقة .نحن قادرون
على نفس النوع من النفاق .وهكذا يسوع ،الذي كان الوعظ قلبه إلى الكتبة والفريسيين ،كان يحاول مساعدتهم على االعتراف بأن
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هناك المزيد ل طاعة القانون من مجرد االمتثال لرسالته .لهذا يقول" :ما لم يكن برك" ،ماذا؟ " ...يتجاوز بر من الكتبة
والفريسيين لن تدخلوا بأي حال من األحوال إلى ملكوت السماوات "{ .مات  }5:20يجب أن يكون لديك قداسة القلب إذا كنت تريد
الذهاب إلى اللياقة البدنية للسماء" .بدون القداسة ،ال يوجد رجل يرى هللا"{ .هب  }12:14وأصدقائي األعزاء ،إذا كنت ال أعتقد
أننا اليوم ،المسيحيين السبتيين اليوم ،تحتاج إلى االستماع حقا إلى هذه الخطبة نفسها ،ثم الرجاء التفكير مرة أخرى .نحن أيضا لدينا
شكل من أشكال التقوى  ...فقط  ...عادة .نحن أيضا المهنية حراس من القانون ،ولكن ،من جانب كبير ،غاب تماما الروح .لهذا
السبب نحن فاترون ،والقيام بكل األشياء الصحيحة ،ولكن لجميع األسباب الخاطئة .لذلك نحن أيضا بحاجة إلى االستماع إلى الطبيعة
الروحية للقانون .
لقد نظرنا معا في الوصية التي تقول" :أنت لن تقتل"{ .إكس  }20:13وجئنا إلى االعتراف بأن لها الوالية القضائية ليس
فقط على سلوكنا ،ولكن على مشاعرنا الداخلية األعمق .من يكره أخاه قاتل 1{ .جن  }3:15إذا كان لدينا مشاعر الغضب تجاه أخ،
حتى لو تمكنا من لدغة اللسان والحفاظ على من االتصال به غبي ،ما زلنا قد تجاوزنا القانون الذي يقول" :أنت لن تقتل" ألنها
روحية .وهذا هو المكان الذي نفدنا فيه الوقت .ما نحتاج إلى القيام به اآلن هو شيء ربما أكثر غير مريح .وهذا هو االعتراف بكيفية
تطبيق القانون على مشاعرنا … أفكارنا ،عفوا ،أفكارنا وكذلك مشاعرنا .أفكارنا .ما هي الوصية التي يعالجها المسيح لمساعدتنا
على فهم هذا؟ انها السابعة .و أصدقائي األعزاء ،رقم سبعة مشكلة خطيرة جدا .هناك الكثير من التعدي على الوصية السابعة
مستمرة .االستماع إلى ما يقول الرب ،متى " :5:27لقد سمعت أنه قيل ألولئك من القديم ،يجب عليك أن ال تزن{ '.إكس }20:14
ولكن أقول لك أن كل من ينظر إلى امرأة أن شهوة لها قد ارتكبت بالفعل الزنا معها في قلبه "{ .مات  }5:28هل نسمع ذلك ،يا
أصدقائي األعزاء؟ ترى ،عندما قال يسوع ،نقال عن الوصية" ،يجب عليك أن ال تزن "،الكاتب ،الفريسي ،الذي تمكن من والحفاظ
على سلوكه في االمتثال لرسالة القانون ،فعلت مراجعة سريعة وسأل نفسه" ،هل فعلت من أي وقت مضى الفعل؟ ال ،أنا
الصالحين" .ثم ماذا يسوع يذهب إلى القول؟ "لكني أقول لكم ،من ينظر إلى امرأة لشهوة لها قد ارتكبت الزنا معها بالفعل" ،أين؟"
 ...في قلبه " .اآلن األخوات األعزاء ،يبارك قلوبكم ،وأنت تسير لدينا لجعل التطبيق .يجب أن أتحدث إلى إخوتي اآلن .
اطلب مساعدة الروح القدس في مما يجعل تطبيق لتجربتك الخاصة .ومن الواضح أن هذا موجه إلى الرجال .اإلخوة ،هل
تعرف أنك وأنا قادرون من تجاوز القانون الذي يقول" :أنت لن ترتكب الزنا" في خصوصية الخيال وحده؟ هل ترى ذلك؟ كما
تعلمون ،هذا شيء هو ،عموما ،غير معترف بها على الرغم من .أتذكر مرة واحدة ،على سبيل المثال ،كنت واقفا بجانب بعض
الشبان ،كان هذا قبل سنوات عديدة عندما كنت شابا ،و … كان في اجتماع المخيم ،في الواقع .وكان هناك بعض الفقراء قليال
يرتدون اإلناث تبختر من قبل ،وكانوا يراقبون مع عيون مشهودة جدا .وبينما انتقلت بعيدا عن األنظار ،الحظ أحدهم ذلك لم أشارك.
فقال لي" :يا أتي على ستيف ،ليس هناك ضرر في النظر" .هل هذا صحيح؟ ولكن ترى ،والكثير من الناس يعتقدون ذلك .لماذا ا؟
ألنهم يعتقدون أنه طالما أنهم ال يفعلون الفعل ،لم يخطئ .ولكن ماذا يقول يسوع؟ "ولكن أقول لك أن كل من ينظر إلى امرأة أن
شهوة لها قد ارتكبت الزنا معها بالفعل"،أين؟"  ...في قلبه ".
أليس هناك ضرر في النظر؟ األخ ،شقيقة ،والتفكير في هذا من فضلك .ترى أن القانون روحاني .ولها اختصاص ،ثم على
ما يجري في عالم خاص من خيالك .لهذا السبب يمكنك تجاوز القانون الذي يقول" ،أنت لن ترتكب الزنا" ،في األوهام وحدها .هل
نحن جميعا معا على هذا؟ ال تدع نفسك دودج هذا .البطريركيون واألنبياء ،صفحة " :308أنت لن تلتزم بالزنا" .هذه الوصية
تحرم ليس فقط من أعمال النجاسة ،ولكن األفكار والرغبات الحسية ،أو أي ممارسة تميل إلى إثارة لهم " .وقفة :علينا أن نتعامل
مع هذا قليال .وهذا ليس بالراحة .أنا ال أستمتع بهذا ،ولكنني على اقتناع بأنه يجب علي معالجتها ،لذا أرجو أن تسمحوا لي .هذه
الوصية تحرم ليس فقط ماذا؟ ليس فقط من أعمال النجاسة ،ولكن األفكار والرغبات الحسية ،أو أي ممارسة تميل إلى إثارة لهم .هل
هناك بعض الممارسات التي تميل إلى تثير األفكار والرغبات الحسية ،هل هناك؟
عزيزي األخوات ،ربما هذا هو المكان الذي يصلح في .واسمحوا لي أن أخاطبكم بلطف ،كأخ الذي يحبك .واألخوة ،ال
تترك لي هنا كل من نفسي على هذا واحد .هل من الممكن ألخواتنا أن اللباس والعمل بطريقة ،اإلخوة ،التي تميل إلى إثارة األفكار
الحسية والرغبات؟ فعال؟ نعم ،بالتأكيد هو  ...ومن المؤكد أنه .ترى ،األخوات ،والرجال موجهة بصريا جدا ،أكثر من ذلك مما
كنت .وهم بسهولة جدا حفز بصريا .وإذا كنت اللباس والتصرف بطريقة أن يحفز الرغبات الحسية في رجل ،يرجى العلم ،يرجى
العلم أنه قبل هللا وفي الكتب القياسية من السماء ،أنت فقط مذنب بارتكاب الزنا كما هو ،في تخيالت عقله .وأرتجف ،أرتعد لكثير من
أختي العزيزة الذين سيتعين عليهم مواجهة سجل طويل من الزنا ،عندما ربما فعلوا فعال الفعل ،ولكن بسبب الطريقة التي يرتدون
ويتصرفون ،فقد انتهكوا القانون الذي يقول" ،أنت لن ترتكب الزنا" .عزيزي األخوات ،أقول لكم ذلك ألنني أحبك .بعض منكم ال
يعرفون بشكل أفضل .ولكن الشيء المخيف هو أن بعض منكم تفعل ،وتفعل ذلك على أي حال ،ألنك مثل هذا النوع من االهتمام ...
هللا مساعدتك.
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أو أي فعل ،أو أي  -ما هي الكلمة الفعلية؟ " ...أو أي ممارسة تميل إلى إثارة لهم" .أصدقائي األعزاء ،ما هي اآلثار هنا
فيما يتعلق بكامل صناعة المواد اإلباحية؟ هل تميل المواد اإلباحية إلى إثارة األفكار والرغبات الحسية؟ هل ذلك؟ وبطبيعة الحال،
هذا ما كل شيء .ما هي اآلثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق وربما العادة الشخصية األكثر عالمية وقاتلة أن الجنس البشري هو في
عبودية ل ،والمعروفة باسم االستمناء .ما هي اآلثار المترتبة على ذلك؟ هل هذا ال ينتهك القانون الذي يقول" :أنت لن ترتكب
الزنا؟" لماذا بالطبع هو  ...لماذا بالطبع هو .أنت تعرف أنه إذا كنت على اإلطالق صادقة أو موضوعية مع نفسك ،مع العلم الطبيعة
الروحية للقانون .أخي ،أختي ،من فضلك ،يرجى االعتراف أنه على الرغم من أن ال أحد آخر قد يعرف ما تفعلونه ،هللا يفعل .وأنت
تسير لدينا لمواجهة وسجل دقيق ودقيق تماما من كل الفكر الحسي والتصرف في يوم الحكم .أتوسل إليكم ،في حين ال يزال هناك
وقت ،وتلقي الغفران واالنتصار .هل أسمع "آمين"؟ {آمين} من أجلك أنا أتعهد معك ،ال تخدع نفسك على هذا واحد .ال تخدع نفسك
على هذا واحد .ومن المخيف تماما بالنسبة لي ما هي المواد اإلباحية المتاحة بسهولة عبر اإلنترنت اآلن مخيف تماما .وصناعة
المواد اإلباحية يولد المزيد من األموال من جميع األعمال األخرى مجتمعة على شبكة اإلنترنت .هذا هو مدى انتشار هذا العبودية.
وأصدقائي األعزاء ،إذا كان أي منكم محاصرين في هذا ،يرجى … اسمحوا يسوع المسيح بدمه وروحه مجموعة مجانية لك .من
فضلك ،هناك حرية .يمكنك التغلب عليها! لكنه سوف يستغرق جهد الدؤوب جنبا إلى جنب مع النعمة اإللهية .ولكن يمكنك ،يجب
التغلب عليها" .طوبى نقية في القلب ،ألنهم يرون هللا"{ .مات  }8 :5ال توجد طريقة يمكنك أن تكون نقية في القلب إذا كنت
تشارك في هذه الممارسة ،بأي حال من األحوال .وأنت لن تكون الئقا أن يعهد بها مع المواطنة في السماء والحياة األبدية .كيف
يمكنني التحدث بشكل أكثر وضوحا؟ يجب أن نحافظ على القلب مع كل االجتهاد ،يا أصدقائي األعزاء ،ألنه في القلب أن هللا يبحث
عن ويتطلب طاعة منا.
اآلن بعضكم قد يقولون" :حسنا ،انتظر دقيقة ،انتظر دقيقة! فهل هذا يعني أنه في كل مرة أرى فيها شررا أخطأت؟ " ال،
ألنك ترى أنها ليست خطيئة إلغراء .واإلغراء دائما يشارك أفكارك .هل تتابع هذا؟ لكن النقطة الرئيسية ،يا أخي العزيز ،شقيقة هو
ما وأفعله مع هذا الفكر الذي يحدد ما إذا كان أم ال يصبح الخطيئة ،أو يبقى فقط إغراء أنك ،من خالل نعمة هللا ،والتغلب عليها .هل
تتابع هذا؟ وما يجب أن أدرس بعناية فائقة ومنهجية معك في درس الحق ،هو بالضبط ما هو عليه الذي يسبب إغراء لتصبح
الخطيئة .معظم الناس يعتقدون أن إغراء ال تصبح الخطيئة حتى كنت فعال فعل الفعل .هل هذه هي القضية؟ األكثر تأكيدا ال.
ومن الواضح أن يسوع يقول" :أقول إن نظرتم إلى امرأة شهوة لها كنت قد ارتكبت الزنا معها بالفعل في قلبك ".هل
فعلت الفعل؟ ال .ولكنكم كسروا القانون الذي يقول" :أنت لن ترتكب الزنا" .مرة أخرى ،هذا يجعلنا نتساءل ما هو عليه الذي يسبب
إغراء لتصبح الخطيئة .وسوف نتناول هذه المسألة في وقت الحق .ولكن في الوقت الراهن فقط لتوضيح ذلك ،اسمحوا لي أن أقرأ
بيانا ،وسأؤكد لفظيا النقاط الرئيسية التي نأمل أن توضح في أي نقطة وبأي معنى يعني اإلغراء يصبح في الواقع الخطيئة .تم
العثور على البيان في الشهادات ،المجلد  ،2صفحة  .561انصت بانتباه" .يجب عليك التحكم في أفكارك .هذا لن يكون مهمة
سهلة؛ ال يمكنك انجازه دون اغالق وحتى" ماذا؟ " ...جهد شديد" .ماذا يبدو ذلك مرة أخرى؟ "حافظ على قلبك مع كل
االجتهاد!" {بروف  ..." }4:23ال يمكنك تحقيق ذلك دون جهد وثيق وحتى شديد .ولكن هللا يتطلب منك هذا " ... .هل أسمع
"آمين"؟ {آمين} " ...هو واجب يستريح على كل كونها مسؤولة .أنت مسؤول أمام هللا عن أفكارك " .استمع اآلن" :إذا كنت
تنغمس في الخيال عبثا ،مما يسمح عقلك أن يسكن على مواضيع ناضجة ،أنت ،في درجة ،كما مذنب أمام هللا كما لو كانت أفكارك
قد تم تنفيذها .وكل ما يمنع العمل هو االفتقار الى الفرص" .هل ترى كيف تعمل؟ وهذا ما يحدد ما إذا كنت مغريا فقط ،أو ما إذا
كنت قد أخطأت أم ال.
"إذا كنت تنغمس في الخيال عبثا ،السماح للعقل" ماذا؟ "...أن يسكن على موضوعات ناضجة أنت ،في درجة ،كذنب
أمام هللا كما لو كانت أفكارك قد تم تنفيذها .وكل ما يمنع العمل هو االفتقار الى الفرص" .عندما يكون لدينا الفكر الشرير ،وفكر
ناضج ،وإذا كنا على الفور ،من أجل حب المسيح صدها ،هل أخطأنا؟ ال ،لقد تغلبنا على اإلغراء .ولكن أصدقائي األعزاء ،إذا كنت
تسمح لها أن تبقى في عقلك ،وأنت تسكن عليه ،وتحوله أكثر ،وأنت تخيل ،في عيون هللا لديك ما؟ لقد أخطأت  ...يرجى معرفة ذلك.
ال عجب يقول إشعياء في  7 :55وبعد" ،دع األشرار يتخلى عن طريقه ،والرجل غير المخلص أفكاره" .من فضلك الحظ:ما هي
الطريقة الوحيدة التي سنغير بها طرقنا؟  ...سلوكنا؟ من خالل تغيير ما لدينا؟ أفكارنا! "دع األشرار يتخلى عن طريقه ،والرجل
غير المؤمن أفكاره .والسماح له بالعودة إلى الرب ،وقال انه سوف يكون رحمه عليه .وإلى إلهنا ،ألنه سوف يعفى كثيرا" .آمين؟
"انه سوف العفو بوفرة" ،ولكن عليك أن تذهب إليه ونسأل عن ذلك ،وانتصار كذلك .اآلية " :8ألفكاري ليست أفكارك ،وال
طرقك طرقي "يقول الرب" .ألن السماوات أعلى من األرض ،لذلك هي طرقي أعلى من الطرق الخاصة بك ،وأفكاري من أفكارك
"".
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أوه ،هللا يساعدنا على التفكير في أفكار المسيح ،أننا قد يكون طرق المسيح في حياتنا .هذا ما يشير إليه ديفيد عندما يقول:
"كلمتك مخبأة في قلبي ،أن أنا قد ال" ماذا؟ " ...خطيئة ضدك"{ .بس  }11 :119في القلب ،هذا هو المكان الذي كسب أو تفقد
المعركة ضد اإلغراء .انها بين اليمين واألذن اليسرى ،يا أصدقائي األعزاء.
الشهادات المجلد  ،8الصفحة " :314قلوبنا  "...لدينا ما ،األصدقاء؟ "يجب أن تكون قلوبنا متعلمة لتصبح صامدة في
هللا .ونحن على تشكيل عادات "،ماذا؟ " ...الفكر التي ستمكننا من مقاومة اإلغراء .يجب أن نتعلم أن ننظر إلى أعلى .مبادئ
كلمة هللا  -مبادئ عالية مثل السماء وبوصلة الخلود  -علينا أن نفهم في تأثيرها على حياتنا اليومية .كل فعل ،كل كلمة ،كل"،
ماذا؟ " ...الفكر هو أن يتمشى مع هذه المبادئ" .أوه ،هذا هو مستوى عال ،أليس كذلك؟ هذا هو مستوى عال ،أليس كذلك؟ يا
أصدقائي األعزاء ،أعمل معي في هذا البيان" .يجب أن تكون قلوبنا متعلمة لتصبح ثابتة في هللا".
قل لي ،هل تحصل على التعليم بين عشية وضحاها؟ ال ،يستغرق وقتا للحصول على التعليم .وبارك قلوبكم ،أنا ال أطلب
منكم بعد ظهر هذا اليوم ما إذا كان لديك شهادتك أم ال ،سواء كنت قد تخرجت في هذه العملية التعليمية أم ال .ولكن أنا أسألك سواء
أكنت مسجال في هذه المدرسة أم ال .ترى ،هذه هي مدرسة المسيح .هذا هو المكان الذي نتعلم فيه للقتال وكسب المعركة الروحية
لتنظيم العقل .معظم المسيحيين غير مسجلين حتى في هذه المدرسة .هل تسمعني؟ {آمين} يتم تسجيل معظم المسيحيين ببساطة في
مدرسة مراقبة السلوك .تماما مثل بقية العالم ،في محاولة للحفاظ على غطاء على سلوك غير الئق حتى ال يتزوجوا سمعتهم ،أو أن
يجدوا أنفسهم في مأزق .ولكن هذه ليست المدرسة أن المسيحي حتى من المفترض أن تكون مسجلة في .هل أسمع "آمين"؟ {آمين}
علينا أن نكون مسجلين في مدرسة المسيح حيث نتعلم أن نحكم ماذا؟ األفكار والمشاعر .تعلم أن تحكم العقل .هل أنت في تلك
المدرسة؟ هل أنت مسجل حتى؟ هذا ما أسألك.
وما هو الهدف من ذلك التعليم؟ انها لمساعدتك و لي تأتي إلى المكان حيث مبادئ كلمة هللا … هناك كلمتنا مرة أخرى،
المبادئ .تذكر ،درسنا عن ذلك في وقت سابق؟ المبادئ ،هذا ما يكتبه الروح القدس على قلوبنا .هذا شيء أكثر جوهرية من "دوس
و دونتس" .إنه القانون األساسي هلل ،مبدأ حكومة هللا ذلك فإن "دوس و دونتس" هي تطبيقات عملية ببساطة" .مبادئ كلمة هللا -
مبادئ عالية مثل السماء ،وبوصلة األبدية  -علينا أن نفهم في تأثيرها على حياتنا اليومية .كل فعل ،كل كلمة ،كل" ماذا؟ " ...كل
الفكر هو أن يتمشى مع هذه المبادئ" .هل هذا حقا الكتاب المقدس؟ هل هذا المعيار الذي يدعوه لنا الكتاب المقدس؟ على االطالق،
يا أصدقائي ،على االطالق .لقد أشرت إليه ،ولكن أقرأه معي اآلن .انها في  2كورنثوس  2 .5 :10كورنثوس 10:5:ماذا علينا أن
نفعل؟ " ...يلقي الحجج وكل شيء عال الذي يحمي نفسه ضد معرفة هللا" ،وماذا أيضا؟ " ...جلب كل الفكر في األسر إلى طاعة
المسيح" .نعم انها الكتاب المقدس ،هو معيار هللا .من فضلك ال تسوية ألي مستوى أقل ،أتوسل إليكم ..." .جلب كل الفكر في األسر
إلى طاعة المسيح".
اآلن أصدقائي األعزاء ،لدي سؤال ،مسألة انتقال حيوية .اتبعني على هذا .هل من الممكن لنا أن نفعل ذلك؟ واسمحوا لي
أن أقدم لكم المزيد من الشجاعة لإلجابة على هذا السؤال .هل من الممكن للرجل الطبيعي أن يفعل ذلك؟ {ال} ال ،بشكل قاطع ،ال.
في الواقع ،اسمعني :ليس من المستحيل فقط للرجل الطبيعي لجلب كل الفكر في األسر إلى طاعة المسيح ،فمن المستحيل على
الرجل الطبيعي لجلب حتى فكر واحد في األسر إلى طاعة المسيح .واحد! على أي أساس أقول ذلك؟ مرة أخرى ،على أساس الكتاب
المقدس .رومية  .7 :8ماذا يقول عن الرجل الطبيعي؟  ...والقلب الطبيعي؟ "العقل الجسدى هو" ماذا؟ "العداء ضد هللا .فإنه ال
يخضع لقانون هللا وال يمكن أن يكون" .يرجى فهم ما يقوله لنا بول هناك .العظمة الطبيعية ،والعقل الطبيعي غير قادر ،غير قادر
تماما ،من حكم نفسه بروح القانون .ال يمكن أن تفعل ذلك.
اآلن احترس الرغم من ذلك .ما الذي يمكن أن يفعله إذا كان حافز األنا كافيا؟ ماذا يمكن أن تفعل؟ يمكن أن تحكم سلوكك
من خالل خطاب القانون .ولكنها ال تستطيع أن تحكم نفسها بروح القانون .والحق هناك ،هناك حق يكمن قدرتها ملحوظة لخداع لنا،
لخداعنا في التفكير نحن شيء نحن لسنا كذلك .هل سمعت ما قلت هناك؟ ترى" ،القلب خداع فوق كل شيء وأشرار يائسة " .ولكن
على االطالق ،قادرة مخيفة من تمويه شرها بالبيض ،السلوك الذي يتوافق مع نص القانون .األخ ،أخت هذا ،مرة أخرى ،هو السبب
في أنها آمنة أبدا وال حكيمة بالنسبة لنا لتقييم الشرعية ،والصدق ،من تجربتنا المسيحية من خالل تحليل سلوكنا ،أليس كذلك؟ أبدا
آمنة  ...أبدا آمنة .تحت الدرس  ،19البيان الرابع أسفل ،عالمات التايمز 23 ،مايو " :1895الجسد" ،بين قوسين ،وليس لي ولكن
روح النبوءة" :العقيدة [أو الطبيعية *] العقل هو العداء ضد هللا .ألنه ال يخضع لقانون هللا ،وال يمكن أن يكون في الواقع".
نظرت حتى كلمة طبيعية فقط لفهم أفضل لماذا إلهام وضع هذه الكلمة في هناك لمساعدتنا على فهم أفضل ما معنى الجسد*" .
الطبيعية :أو ذات الصلة لطبيعة أو دستور واحد .فطري؛ راثي .موجودة في طبيعتها ،غير مكتسبة ولكنها متأصلة " .لدينا كمولد،
فطري ،في داخلنا كراهية هلل و تمرد مطلق ،غير قابل للكسر ضد قانونه .هذا هو ميراثنا الطبيعي ،أصدقائي .هذه هي الطريقة التي
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نولد بها الطبيعة .أقول الثناء هللا يمكننا أن نولد مرة أخرى ،ماذا تقول؟ {آمين} ولكن القلب الذي نتلقاه كميراث طبيعي ،هو استهزاء
من روح ،والقانون ،ومبدأ األنانية .هذا هو بالضبط السبب في أنها غير قادرة على تقديم الروح ،قانون الحب  ...عاجز .الرجل
الطبيعي يكره هللا والبر ،و يحب الشيطان و الخطيئة.

قد يقول بعضكم" ،حسنا ،أعتقد أنك ذاهب بعيدا قليال هناك .أعرف بعض الناس الذين ال يدعون أن يكونوا مسيحيين لكنهم
لن يكونوا أبدا ،لن يقولوا شيئا عن إكره هللا" .العمل معي على ذلك .إذا قبل حوالي ألفي سنة مضت ،كنت قد وصل إلى الكتبة
والفريسيين وسألهم عما شعروا به عن المسيح قريبا ،ماذا قالوا؟ "أوه ،نحن نحب هذا االحتمال .هذا هو ما نتطلع إليه .ال نستطيع
االنتظار حتى يأتي" .إذا كنت قد قال لهم أنهم يكرهون المسيح ،ماذا قالوا؟ "انت مجنون ".كانوا قد رجمك على الفور" .نحن نحب
المسيح" .ولكن عندما جاء فعال ،هيا ،ماذا فعلوا له؟ قتلوه .ما الذي يحدث هناك؟ خداع النفس.ترى ،قلب الجسد يأتي مع هللا الجسدى
ومن ثم يحب أن هللا .هذا بالضبط ما فعله الكتبة والفريسيون القدامى .جاءوا مع المسيح المسيح التي من شأنها أن تلبي جميع أجندة
األنانية .وجعلها متفوقة على أي شخص آخر على وجه األرض ،كسر عبودية الحكم الروماني ،وأن يحترمها ويحترمها العالم
بأسره .هذا هو المسيح الذي أحب .ولكن عندما جاء واحد حقيقي ،وقتلوه .و أصدقائي األعزاء ،هل تعرف ما يخيفني؟  ...هو أن
هناك الكثير منا تفعل الشيء نفسه.
لقد اخترع المنقذ الجسدى ،وانه يحظى بشعبية كبيرة للعقل الجسدى .ألنه يجعلك ،ماذا؟ صحية ،مزدهرة .يلبي جميع
احتياجاتك .يحميك .انه يجعلك سعيدا ،سعيدا ،سعيدا .وهو بالطبع لن يطلب منك إنكار الذات .وهذا هو اإلله الذي الكثير في المسيحية
في الحب مع .وهذا هو بالضبط لماذا ،اسمع لي ،الشيطان سوف بنجاح شخص يسوع المسيح .هل سمعت ما قلت لك؟ ألنهم يبحثون
عن هذا النوع من المسيح .أخي ،أختي ،من فضلك ال ينخدع في هذه المسألة .الرجل الطبيعي يمكن أن يكره هللا فقط .ولكن أيضا
اتخاذ الشجاعة أن نتمكن من تجربة تغيير خارق التي ستمكننا من حب هللا مع كل قلبنا ،الروح والعقل والقوة .هللا الحقيقي ،هللا
الحقيقي .هذا ما يجعل القلب الجديد ممكنا .ولكن اسمعني اآلن :قبل أن نحصل على هذا القلب الجديد ،يجب علينا ماذا؟ اسأل عن
ذلك ،أليس كذلك؟ هل يمكن أن يعطينا هللا شيئا دون طلب ذلك؟ ليس من دون انتهاك إرادتنا الحرة .هذا هو السبب في االقتصاد كله
من السماء تعمل على مبدأ بسيط" ،اسأل ،ويجب أن تعطى{ ".مات  }7 :7ال يمكنك كسب ذلك ،ولكن عليك أن تسأل عنه ألنه بقدر
ما يريد هللا أن يعطيها لك ،وقال انه ال يمكن إجبارها عليك .يجب أن يكون طلبك من أجل إعطائها لك دون انتهاك إرادتك الحرة .هل
نحن معا على ذلك؟
ولكن هذه هي المشكلة .ونحن لن نسأل عن ذلك إال إذا كنا ندرك حاجتنا لذلك .هل هذا منطقي؟ ما الذي يساعدنا على
إدراك حاجتنا للقلب الجديد؟ هو قانون هللا المميزين روحيا .العمل معي على هذا .هذا مهم جدا لفهم  ...من فضلك .هذا القلب الجسد
الذي يكره هللا ،وهي غير قادرة على إخضاع نفسها لروح القانون .تذكر مرة أخرى ،انها قادرة على إخضاع سلوكك مخيف على
رسالة القانون .الحظ كيفية ظهور ذلك بوضوح في مراجعة وهيرالد 11 ،أبريل  ،1893أسفل الصفحة " :40هو خارج قوة
اإلنسان إلرضاء هللا بعيدا عن المسيح .ويمكننا أن نتخذ القرارات والوعود ،ولكن قلب الجسد يعلو كل نوايانا الحسنة .قد نتحكم
في سلوكنا الخارجي " " ...نحن قد السيطرة لدينا "،ماذا؟ " ...السلوك الخارجي ،ولكن ال يمكننا تغيير القلب" .هل ترى هناك،
على الرغم من ،والقدرة المخيفة للقلب الجسدى أن يخدعك في التفكير كنت شيئا كنت ال؟
خطوات المسيح ،صفحة " :18من المستحيل لنا ،من أنفسنا ،للهروب من حفرة الخطيئة التي نحن الغارقة .قلوبنا
شريرة ،وال يمكننا تغييرها" .من الذي يمكن أن يجلب شيئا نظيفا من نجس؟ ليس واحد" '.العقل الجسدى هو العداء ضد هللا .ألنه
ال يخضع لقانون هللا ،ال يمكن أن يكون في الواقع " .العمل  4 :14والرومان  ." 7 :8استمع اآلن" :التعليم ،والثقافة ،وممارسة
اإلرادة ،الجهد البشري ،كل ما لديهم المجال الصحيح ،ولكن هنا هم "،ماذا؟ " ...عاجزة" .لكن ماذا بيدهم أن يفعلو؟ استمع" :قد
تنتج صحة الخارج إلى الخارج ،ولكن ال يمكن تغيير القلب .فإنها ال يمكن تنقية الينابيع من الحياة .يجب أن يكون هناك قوة تعمل
من الداخل ،حياة جديدة من فوق ،قبل أن يتغير الرجال من الخطيئة إلى القداسة .تلك السلطة هي "،من؟ " ...المسيح .نعمة له
وحده يمكن أن تسرع كليات الروح من الحياة ،وجذبه إلى هللا ،إلى القداسة " .أوه ،أصدقائي األعزاء ،أريد أن السلطة في حياتي.
هل أنت معي؟ {آمين} نحن في أمس الحاجة إلى تلك القوة .وهذه السلطة هي لنا عندما نتلقى قلبا جديدا.
ولكن مرة أخرى ،لن نتلقى قلبا جديدا إال إذا طلبنا ذلك .ونحن لن نسأل عن ذلك إال إذا كنا ندرك حاجتنا لذلك .وبالنسبة
ألولئك منا الذين ،مع ما يكفي من التحفيز األنا ،تتصرف بشكل ملحوظ بشكل خاص خصوصا بالمقارنة مع اآلخرين ،ونحن عرضة
جدا أن ينخدع بشأن حاجتنا اليائسة .هل تسمعني؟ في الواقع ،غالبا ما يكون الضوء أكثر من ذلك ،وأكثر عرضة يمكن أن ينخدع في
التفكير فهي شيء ليست كذلك .شاول طرسوس ،من أفعال القانون ماذا؟  ...لومليس {فيل  ،}6 :3ألنه كان لديه مثل هذا الفهم
الواسع مما يشكل السلوك المناسب .وألن حياته كانت متفقة مع هذا الفهم ،وقال انه يعتقد نفسه ليكون صالحا .كان يعتقد نفسه أن
6

وكان القانون مدرستنا

 – 19 - www.RevivalSeminars.orgمن المجد إلى المجد

يكون صالحا .ونحن عرضة للقيام بنفس الشيء .األمثال  ،2 :16الحظ أن معي" :كل طرق اإلنسان نقية في عينيه "،كل طرق
اإلنسان نقية في عينيه ،العمل معي على ذلك .لماذا هي طرق الرجل النقي في عينيه؟ ألنه ببساطة يقيم هذا السلوك على أساس نص
القانون" .طرق" ،هذا السلوك .وألن سلوكه يتفق مع نص القانون ،انه يعتقد انه هو ماذا؟ نقية ،غنية وزادت في السلع وال تحتاج
إلى شيء{ .ريف " }3:17لكن الرب يزن" ،يختبر ماذا؟ "...األرواح ".ما هذا؟ الدوافع وراء السلوك .هل أسمع آمين؟ {آمين} و
أصدقائي األعزاء ،نحن أيضا بحاجة إلى اختبار الدوافع .نحن أيضا بحاجة إلى اختبار الدوافع .نحن بحاجة إلى دراسة أنفسنا.
عزيزي زمالئي الودسي ،أصر على أن هذا أمر حتمي بالنسبة لنا  .يقول الكتاب المقدس" ،فحص نفسك لمعرفة ما إذا كنت في
اإليمان" 2{ .كور  }5 :13وحقا كل شيء أكثر مالءمة وضرورية للقيام بذلك في ضوء حقيقة أننا الذين يعيشون في يوم غير
مضادة للماذا؟ التكفير .ماذا كان أطفال إسرائيل يفعلون في يوم التكفير النموذجي؟ كان الصيام والصالة والبحث في قلوبهم لمعرفة
ما إذا كان جيدا مع نفوسهم .في يوم التكفير أنتيبيبيكال ،ال تظن سيكون من األنسب أن نفعل الشيء نفسه؟ نعم فعال أصدقائي.
ومع ذلك ،ما هو القليل من ذلك .وهنا الصالة التي أريد أن أوصي لكم في هذه الروح البحث أن أشجعكم بشدة على
المشاركة في .مزمور  23 :139و " :24بحثني يا هللا ،وأعرف قلبي :محاولة لي واعرف افكاري .ونرى إذا كان هناك أي طريقة
شريرة "،أين؟ "  ...في لي ،وتقودني في الطريق األبدية " .ما هو داود يناشد مع الرب لمساعدته؟ انظر إلى أبعد من السلوك.
نظرة الماضي نمط الحياة الخارجية وتقييم الدوافع ،واألفكار والرغبات وراء كل شيء .وزمالئي األعزاء الودسيا ،نحن بحاجة إلى
صالة مثل هذه الصالة أيضا .آمين؟ {آمين} ويرجى فهم أنه بما أن األمور الروحية ال يتم تمييزها روحيا إال ،وبما أن وزن األرواح
يتطلب التمييز الروحي ،أنت ذاهب إلى أن نصلي أن هللا أنونتس عينيك مع ماذا؟ إي-سالف  ...إي-سالف{ .ريف  }3:18ترى،
يمكننا أن نكون أوه ،لذلك ينخدع بسهولة ومبهور من قبل تبييض .وإذا لم يكن لديك تمييز روحاني ،قد تخدع نفسك في التفكير ذلك
ألن سلوكك هو جيد جدا ،وكنت الصالحين .ولكن أصدقائي ،تزن الروح وراء ذلك .نسأل هللا أن يرسم عينيك مع العين --سالف
وتساعدك على التعرف ليس فقط ما تفعله ،ولكن لماذا تفعل ذلك .ما هو الدافع الخاص بك؟ ما هو الدافع الخاص بك؟ وفي هذا
الفحص الذاتي ،من فضلك ،من فضلك اطلب الروح القدس لتنشيط وتوجيه ضميرك.
االستماع ،األمثال " :20:27روح اإلنسان هو مصباح الرب ،يبحثون عن أعماق قلبه الداخلية" .مثيرة جدا لالهتمام ...
العمل معي على ذلك" .روح اإلنسان" ،ما هذا؟ هذا هو أعلى هيئة التدريس للعقل الرجل ،وهو ضميره بشكل خاص هذا الصوت
الذي يمكن من خالله هللا التواصل معه إرادته .وهذه الروح من الرجل هو المصباح ،انها مصباح يدوي إذا أردت ،والتي نحن سوف
تكون قادرة على النظر في الداخل واكتشاف ما يحتاج إلى اكتشافها .ولكن أصدقائي األعزاء ،هذا المصباح يجب أن تعطى يسوع،
لكي يضع بطاريات الروح القدس فيه .ويجب أن تكون موجهة من قبل الكلمة من أجل فضح لنا ما يحتاج إلى أن يتعرض .هل تتابع
هذا؟ وإال فإن مصباح ضمير اإلنسان لن يعمل .حتى تعطي هذا المصباح ليسوع .دعه ينشطه بروحه ،واسمح له أن يوجهها بكلماته،
وسوف تساعدك على اكتشاف كل ما يحتاج إلى اكتشافها في العطلة الداخلية للعقل والقلب.
اآلن ،في هذا الفحص الذاتي ،يرجى تعلم كيفية استخدام كلمة هللا ،ولكن استخدامه من الناحية الروحية تمييزها ،يا أصدقائي
األعزاء .العبرانيين " :4:12ألن كلمة هللا سريعة وقوية وأكثر وضوحا من أي سيف ذو حدين ،ثقب حتى إلى انقسام أسوندر من
الروح والروح ،ومن المفاصل والنخاع ،وهو مناصري "،ماذا؟ " ...أفكار ونوايا القلب" .ترى ،عندما يتم تمييز كلمة روحيا ،بل
هو السيف الحالقة حادة من شأنها أن تقطع طريقها واضحة أسفل إلى جوهر كائنك ،إلى عالم أفكارك ،وحتى نوايا القلب ،والتي هي
دوافعك .ولكن أصدقائي األعزاء ،إذا لم يتم تمييز الكلمة روحيا ،انها مجرد سكين الزبدة ،وأنها سوف تجعلك تشعر بالرضا عن
نفسك .تأكد من أن لديها حافة حادة على ذلك .ثم تكون على استعداد لتقديم قلبك لبعض جراحة القلب المفتوح .الطبيب الرئيسي هو
أوه ،لذلك المهرة .وقال انه لن تلحق أي ألم ال لزوم لها ،أعدك .لكنه سوف ،اسمحوا لي أن أحذركم ،فضح لك ما يحتاج إلى أن
يتعرض .ولكن عندما تكتشف ذلك ،ال تستاء ذلك .الفرار إلى الصليب ،وتلقي مغفرة له ،ونعمة له ،والتغلب عليها .و أصدقائي
األعزاء ،يرجى القيام بذلك في حين ال يزال هناك الوقت .ال تضعه .فحص أنفسكم .بحث قلوبكم .هل هو جيد مع روحك؟ هذا هو
السؤال .نحن بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة .هل تقف معي للصالة؟

األب في السماء ،يرجى االستمرار في مساعدتنا على فهم كيف يمكننا أن نأتي إلى قلب جديد .علينا أن ندرك حاجتنا إلى
واحد إذا كنا نسأل عن أي وقت مضى .وذلك من ضوء الليزر من كلمة الخاص بك وشعاع االختراق من القانون الخاص بك ،مع
الفهم الروحي مشرقة في جوهر كائننا ,أن نتمكن من اكتشاف أي نفاق يحتاج إلى اكتشافها .وتساعدنا على اكتشاف ذلك اآلن ،بينما
ال يزال بإمكاننا الفرار إلى الصليب ويصرخون ،ويتلقون ،قلبا جديدا .هذه هي صالتي في اسم يسوع .آمين.
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