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 المجد إلى المجد من
 

 

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

 لهذا اآلن إلينا االنضمام .الطابع في مثل المسيح لتصبح ومسؤوليتنا امتيازنا نستكشف سوف القادمة،

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

 

 ومواصلة القادمة الجهود بذل على لكم شكرا .الليلة هنا أراك أن جيد أصدقائي؛ الخير مساء

 على وركزنا أمس، كبير يوم لدينا كان {225.3 إد. }الشخصية بناء البشر، إلى به يعهد مضى وقت أي من عمل وأهم بجد دراسة

 حافظ" الحكيم، الرجل كلمات في لخص ودقة موجزة أكثر األرجح على هو التعاوني دورنا .العقل حكم هو وهذا التعاوني؛ دورنا

: 23 األمثال". }هو لذلك قلبه، في الرجل يعتقد كما"... . المنطق وراء يقف وهذا {4:23 األمثال". }االجتهاد كل مع قلبك على

 تشكل مجتمعة والمشاعر األفكارو .والمشاعر األفكار تفهم التي والعواطف، الفكر هو القلب فيه يكون الذي المكان هو هذا {7

 ونشعر نفكر أن نتعلم كنا إذا {2: 12 رومية} عقولنا، تجديد طريق عن تتحول سوف كنا إذا لذلك { 5T 310.1. }األخالقي الطابع

 وهذا {4:23 األمثال} ."االجتهاد كل مع القلب على الحفاظ" نتعلم أن علينا شيء، كل حقا هو حرف بناء ما وهو يفعل، يسوع مثل

 .فقط منطقي

 

 إلى األسر في الفكر كل" ماذا؟ نأتي، أن علينا .هللا كلمة قبل من لنا وضع وقد للعقل الحكم هذا من الهدف أن والحظنا

 أسباب عدة ونالحظ .عال مستوى هو هذا {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .عال مستوى هو هذا {5: 10 كورنثوس 2". }المسيح طاعة

 أنه الدراسات تلك في االستنتاج إلى جاءنا ولكن .االجتهاد كل مع القلب على للحفاظ - تلك مراجعة يمكن ال ونحن - واجبنا من لماذا

 إلى األسر في واحدة فكرة جلب حتى يمكن ال الطبيعي الرجل فإن الواقع، في .ذلك يفعل أن الطبيعي اإلنسان على المستحيل من

 يخضع ال فإنه هللا، ضد العداء"...  ماذا؟ "هو الجسدى العقل" .المقدس الكتاب يقوله ما بسبب ذلك؟ نعرف كيف .المسيح طاعة

  {7: 8 رومانز} ."يكون أن يمكن حقا وال هللا، لقانون

 

 الحصول هو "العناية بكل القلب على الحفاظ" على قادرين سنكون أننا الوحيدة الطريقة األعزاء، أصدقائي الحل؟ هو فما

 لن ونحن ذلك، طلبنا إذا إال جديدة واحدة على تحصل لن ونحن بذلك االعتراف إلى ذهبنا ولكننا {آمين} آمين؟ جديد، واحد على

  ،{3:24 غاالتيانز} مدرسنا يكون أن للقانون السماح الوقت بعض قضينا … نحن وهكذا .حاجتنا ندرك كنا إذا إال ذلك عن نسأل

 جوهر الى وصوال الليزر ضوء تألق لها السماح دعونا كائننا، جوهر الى وصوال الليزر ضوء تألق لها السماح دعونا كذلك؟ أليس

 تحت تقع جذور ولكن .ترى أن يمكنك حيث السلوك مجال في خارج ذلك ألن الفاكهة االعتراف في جدا جيدة نحن …كائننا،

 نكتشف وعندما {326.4 لو. }الجذر هو كميراث لنا هو الذي األناني القلب .السطح تحت لرؤية الروحي الفكر ويأخذ السطح،

 .الخطيئة مشكلة اكتمال نرى ثم الجذر،

 

  .الخطيئة الحل ملء على للحصول تسعى تذهب سوف الخطيئة، مشكلة ملء ترى وعندما

 

 فقط ليس ديفيد، مع سنبكي الصليب، سفح إلى نأتي وعندما {341.2 صموئيل 1. }الحمل يوجهنا القانون، يدفعنا وبينما

 المكان هو هذا {51:10 مزمور". }وجهي في الحق روح وتجديد هللا، يا نظيفا، قلبا لي خلق" أيضا؟ ماذا ولكن خطايانا، لتسامح

  .انتهينا الذي

 

 في رغبتك على كدليل بذلك، للقيام لك دعينا كما األمام، إلى جاء منكم، واحد كل يكن لم إن منكم، وكثير قلوبكم، يبارك

: شقين ذات إنها .الجديد العهد وعد لك الوفاء هللا أن أعلم وأنا القلب، أن حقا يسعون كانوا الذين لجميع وبالنسبة .الجديد القلب ذلك

 الخالية وأفعالهم وخطاياهم"...  - والمشاعر األفكار - {8:10 العبرانيين". }عقولهم وفي قلبهم في"...  أين؟ "قانوني سأكتب"

 الخطايا، عن الغفران :المزدوجة الحاجة يلبي الجديد العهد الوعد انظر، {8:12 العبرانيين". }ذلك من أكثر أتذكر لن القانون من

 الليلة؟ سنذهب أين اآلن، .األنانية الطبيعة أن سين، على النصر كسب على لمساعدتنا جديدا قلبا ولكن
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 علينا أن عليه والتعرف المعارضة عامل على التركيز إلى بحاجة نحن .قلوبكم تبارك الليلة هذه جدا جدا مهمة دراسة لدينا

 عن وتتحول االجتهاد كل مع القلب على الحفاظ على قادرة تكون سوف كنا إذا المسيحيين، أخرى مرة ولدت كما حتى مع نتعامل أن

 يعني ماذا اآلن ".الروح ضد اللحم شهوة" :جيدة فكرة تعطيك قد الدراسة عنوان هذا؟ ما. معارضة عامل هناك .عقولنا تجديد طريق

 أن قبل قدما، نمضي أن قبل لذلك .المميزين روحيا ماذا؟ فقط، هي الروحية األمور ولكن .اليد متناول في الموضوع هو هذا ذلك؟

 هي كما ذلك، بعد إلي ستنضم هل .في يأتي أن هللا روح ودعوة قلوبنا فتح عنه؟ نتوقف أن يجب الذي ما هللا، كلمة فتح على نجرؤ

 .اجلي من صلي .صالتك تطمع أنا فضلك، من نفسك، أجل من تصلي وأنت .ركبتيه على لحظات لبضع ممارستنا،

 

 اشتروا الذين وأخواتي إخوتي عن وبالنيابة نفسي عن وباألصالة أخرى مرة جئت المسيح، يسوع باسم السماء، في أبي
 من الجيدة الرعاية هذه تأخذ كنت .لك تنتمي أن جدا جيدة انها .األب لك دعوة امتياز على أشكركم أن شيء كل وقبل أوال الدم،

 ما نفهم أن يجب .علينا عليه صب يرجى .القدس الروح هبة هو وهذا فقط، اآلن أثمن هدية تسعى نأتي ونحن اآلب، ولكن .أطفالك
 يرجى لذا .الروحي التمييز إلى بحاجة نحن بذلك للقيام ولكن المسيح، مثل شخصية على للحصول سعينا في لنا يعارض الذي هو

 مع الحقيقة فهم من وتمكننا لدينا والروحية العقلية الكليات وتنشيط تسريع يمكن وحدها القدس الروح أن علينا، عليه صب اآلب،
 الفقيرة الترابية السفينة هذه تأخذ النعمة، من بمعجزة رجاء، األب .باإلرادة إليها تقدم وأن العواطف، مع تحضنها وأن الفكر،

 .آمين. يسوع باسم أسألها ألني الصالة هذه منح .الحقيقة لبركة قناة أكون أن لي واسمحوا

 

 على والثناء يحكم، أن ويمكن {آمين} آمين؟. تبقى أن يمكن فإنه الصليب، سفح عند الطلب عند نتلقاه الذي الجديد القلب

 .44 الصفحة أسفل في عليه العثور تم .كالمعتاد الوقت، نفدت ولكن ،20 الدرس نهاية في أشاطركم أن أردت أنني بيان هناك .هللا

 ليست هللا وصايا .ومقدسة نقية حياة في عرض سيتم فإنه القلب في هللا قانون يكتب عندما" :1887 ،17 ماي هيرالد، أند ريفيو

 االحتفاظ سيتم {5: 10 كورنثوس 2. }المسيح إلرادة خضوع إلى األفكار وحتى الخيال وبذلك وحياة، روح فهي .ورق على حبرا

  {4:23 األمثال". } الحياة قضايا من النه .الحرص بكل كتبوا الذي القلب

 

 القلب هذا مثل فقط .الحب روح أو القانون يحكمه الذي الجديد القلب فقط االجتهاد؟ كل مع تبقى أن يمكن وحده القلب أي

 فإنه .للحكم االجتهاد كل يتطلب جديد قلب حتى أن هو األعزاء، أصدقائي أؤكد، أن يجب ما ولكن .االجتهاد كل مع تبقى أن يمكن

 ولكن .الجديد القلب هذا نتلقى عندما ومشاعرنا أفكارنا في التحكم على القدرة لدينا األولى، للمرة ترى، .االجتهاد كل ماذا؟ يتطلب،

 .االجتهاد كل ماذا؟ يتطلب، يزال ال .بذلك للقيام التلقائي وال السهل من ليس أنه فهم يرجى

 

 يسود، يعد لم وإن تبقى، ما وبسبب للحكم؟ االجتهاد كل يتطلب يزال ال الجديد القلب حتى أنه هو لماذا :هذا هو سؤالي اآلن 

 وحتى والمشاعر، واألفكار النشاط، لتنظيم الحرص كل يتطلب يزال ال ولماذا هذا؟ في معي أنت هل .الجسد يسمى المعارضة عامل

 ".الجسد" يسمى المعارضة عامل يسود، يعد لم وإن تبقى، ما وبسبب الجديد؟ القلب

 

 دعونا معي؛ اآلية أن الحظ .5:17 غالطية من مأخوذة وانها "الروح ضد اللحم شهوة" :دراستنا عنوان هو هذا اآلن،  

  هذه مع بوضوح له يتصدى الذي من ".الروح في المشي": وقفة ".الروح في المشي: أقول": بولس يقول :16 اآلية في نستلم

  ولدت قد كنت إذا إال الروح في المشي يمكنك ال .ولدوا إذا إال المشي يستطيع أحد ال صحيح؟ الروح، من ولدوا الذين أولئك الدعوة؟

 القانون، قبل من هناك مدفوعة باألمس، فعلنا كما الصليب، سفح إلى الحج هذا جعلوا الذين أولئك مخاطبة هو بول لذلك .الروح من

 {51:10 مزمور". }وجهي في الحق روح وتجديد هللا، يا نظيفا، قلبا لي خلق" بصدق، وبكوا الحمل، قبل من هناك رسمها التي

 احظ معا؟ جميعا نحن هل .الروح في المشي على قادرة هذه فقط .جديدا قلبا وتلقوا أخرى، مرة ولدوا الذين أولئك إلى يتحدث وهو

 يقوله؟ ما هذا هل "الجسد؟ شهوة"...  هل؟ -" يجب وال الروح في المشي ثم أقول" :التالي السطر

 

 هذا هل .خائفا المقدس الكتاب قراءة عن المسؤولية لي عقد - كثب عن لي مشاهدة .قلوبكم يبارك ذلك، تفعل أن لي تدع ال

  الجسد؟ شهوة تملك ال وأنت الروح في المشي يقوله؟ ما

 

 هذا؟ ما .فرق هناك نعم، أوه، فرق؟ هناك ".الجسد شهوة الوفاء"...  ماذا؟ ،"ال وأنت الروح في المشي" يقول، كما ال،

 أخرى مرة ولدت هللا، الثناء ولكن .لحماه شهوات لديه يزال ال المسيحي أخرى مرة المولود أن بسيطة حقيقة انها األعزاء، أصدقائي

 عندما هذا؟ تفهم هل .طبيعتين لدينا ثم أخرى، مرة نولد عندما أنه االعتراف يرجى {آمين} آمين؟. لتحقيقها لديها يعد لم المسيحية

 وهذا {6: 3 يوحنا" }اللحم، هو الجسد من ولد نوع أي من" .الجسدية الطبيعة انها واحدة، طبيعة ماذا؟ فقط، لدينا مرة، أول نولد

 أنه مالحظة يرجى ولكن {6: 3 يوحنا". }الروح هو الروح من ولدت كان أيا" ثم، .أخرى مرة نولد حتى لدينا الوحيدة الطبيعة هو
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 كنت ولكن يسود، يعد لم .ذلك لدينا يزال ال ولكن لنا، لدينا يعد لم .الجسد أو لحم طبيعة لدينا يزال ال الروحية، الطبيعة نكتسب عندما

 هذا؟ على معا نحن هل .قائما يزال ال أنه نعتقد أفضل

 

 في تجربة المسيحية أخرى مرة ولدت عن يتحدث انه اعتبارها، في تضع أن ويرجى .هذا يجلب بول بوضوح كيف الحظ

 وهذه .الجسد ضد والروح الروح، ضد اللحم لشهوة وبالنسبة .الجسد شهوة تفي ال وأنت الروح، في المشي" .المقطع هذا

 {17-16: 5 غاالتيانز". } ترغب التي األشياء تفعل ال حتى البعض، بعضها مع تتعارض

 

 هذا تفترض هل المتوتر الفعل ما ،"شهوات" ترجم الذي الفعل اليونانية، في .هنا لك بالنسبة شيئا أذكر أن لي اسمحوا اآلن،

 والروح الروح، ضد باستمرار شبح" ماذا؟ "هو، للجسد" :للمسيحي يقول بول حرفيا أخرى، وبعبارة .الحالي النشط التوتر في؟

 ". الجسد على باستمرار يصرخ

 

 الكلمة، هذه وأستخدم كنت عندما .هنا جدا مهم شيء فهم يرجى .اإلشتهاء ماذا؟ باستمرار، هو الروح قلت؟ ما سمعت هل

 أنه الواضح من كان أنه رغم اليونانية، وباللغة لليونانيين، بالنسبة ولكن كذلك؟ أليس الجنسية، العاطفة في نفكر عادة نحن شهوة،

  قوية، رغبات ماذا؟ ببساطة، يعني .قوية رغبات يعني ببساطة وهو عمومية، أكثر معنى له كان ذلك، إلى اإلشارة في يستخدم

 .الجديد القلب أن الروحية، الطبيعة - قوية رغبات لديه الروح .الجسد ضد الشهوة روح أن بولس يقول السبب لهذا .العواطف

 ذلك عكس فهي المقابل، في ذلك؟ عكس يعني ماذا ".آلخر واحد عكس" ماذا؟ هي، وهذه قوية، رغبات لديها الجسدية والطبيعة

 ولكن جديدة، رغبات له جديدا قلبا نتلقى .هذا المعارضة عامل مع التعامل عليهم سيتعين األعزاء، أصدقائي كمسيحيين، ونحن .تماما

 الجديدة،وعلينا الرغبات تلك معارضة باستمرار هذا؟ تتابع هل .الجديدة الرغبات تلك تعارض التي القديمة الطبيعة هذه لدينا يزال ال

 نرفض كيف نتعلم أن علينا سيكون .عليها التغلب كيفية نتعلم أن علينا سيكون ذلك من واألهم المعارض، العامل بهذا نعترف أن

 .لهم في وإعطاء لهم، العائد لهم، تحقيق ماذا؟ أطول، أي إلى لدينا ليس هللا الثناء ولكن لهم، لدينا يزال ال ".الجسد شهوة الوفاء"

 

 لماذا إلغراء؟ يخضع مسيحي هل .الجسد تسمى طبيعة والفساد أقل، انها .من إغراء يأتي حيث حقا هو هذا وبالمناسبة، 

 الشهوة له قبل من وغروره بعيدا سحبه يتم عندما يميل واحد كل" {14 فيرس} 1 جيمس من؟ اإلغراء يأتي وأين .بالطبع

 والشهية األنانية، تلك واثارة تحفيز خالل من لنا يغري الشيطان ولكن .بالتأكيد الشيطان، يشترك نعم، ".له شهوة" ".الخاصة

 .المرحلة هذه في نفعله أن يجب ما وهذا .أقل طبيعتنا من والعواطف المنحرفة

 

 التي األشياء هذه هل اللحم؟ هذا هو ما .الروح ضد شهوة أن...  حسنا؟ ،"اللحم" هذا هو ما نفهم أننا من نتأكد دعونا

 وثيقا ارتباطا ترتبط انها أذكركم، اآلن .ال الحرفي؟ اللحم هذا عنه، يتحدث ما هذا هل الضئيل؟ المعطف هذا مثل في بعظامي تتشبث

 تعريف هو هنا هذا؟ ما .بعظامي تتشبث التي األشياء لهذه مرادفة ليست ولكنها االشياء، هذه مع وثيقا ارتباطا يرتبط األشياء، بهذه

 :كثب عن استمع .127 صفحة هوم، أدفنتيست هو الكتاب .عليه العثور تم الذي الذهب في الكتاب وزن يستحق وهذا مستوحاة

 .وقفة ."ذلك خالل من والعمل الجسم في مقعدها لها الدنيا المشاعر"

 

 من والعمل الجسم في مقعدهم ماذا؟ لديهم، المشاعر أقل األشياء؟ هذه مع وثيق بشكل مرتبطة أنها أقول لماذا ترى هل

 .ذلك خالل

  

 شهوات" أو" االقتباس، عالمات في أخرى مرة ،""بجنون"" أو االقتباس، عالمات ""اللحم "الكلمات": على القراءة

 هذه االقتباس، عالمات في وليس ،"اللحم السفلى، الفاسدة الطبيعة احتضان" االقتباس، عالمات في أخرى مرة ،""الجسد

 لهذه يمكن هل هناك؟ للتو لنا قيل ما ترى هل ".هللا إلرادة خالفا تتصرف أن يمكن ال ذاته حد في الجسد"...  الحرفية، االشياء

 مقعدها لديها التي...  االقتباس؟ عالمات في" اللحم" عن ماذا ولكن .ال هللا؟ إرادة مع يتعارض بعظامي تتشبث التي الحرفية األشياء

 يتعارض بما العمل على القدرة لديها هل .العصبي الجهاز خالل من الهرموني، النظام خالل من - ذلك خالل من ويعمل الجسم في

 على قبضت هل .بطبيعتها األنانية ألنها يصدق، ال بشكل هللا إرادة يعارض إنه .يفعله ما كل هذا األعزاء، أصدقائي هللا؟ إرادة مع

 ذلك؟

 

 .األنانية ماذا؟ هو، الفساد وجوهر سقطنا، الذين أولياءنا من مكتسب ميالد كحق نتلقاها التي المنخفضة الطبيعية طبيعتنا 

 .كلياتنا كل انحراف أخالقي، خلل هناك كان محطمة، البشرية الطبيعة أصبحت عندما {9. بار 1901 ،25 ديسمبر ست،}

{1MCP 228.1 } وكانوا هللا، وتمجيد إلرضاء وتمارس سقوط قبل التي، الرائعة هللا مثل الكليات هذه وجميع .الفساد تسمى انها 
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 على بطبيعتها عازمة اآلن هم باألنانية؛ أخالقيا وأخلوا بالعدوى أصيبوا عندما منحرفين، أصبحوا عندما بذلك، القيام إلى فقط يميلون

  .الذات! الذات من؟ والتمجيد، السعادة

 

 المهم من .معي هذا لفهم محاولة في اآلن، .سنة 6000 قبل .عدن حديقة في سنة 6000 قبل ذلك حدث ذلك؟ حدث ومتى

 المملكة مع ذلك تقاسم انه وقال .جسدية أو أقل طبيعة للرجل كان .سقوط قبل حتى أقل، طبيعة دائما رجل كان .بذلك القيام جدا

 أن بطريقة هللا، مثل في جعله الذي أيضا، أعلى طبيعة له هللا أعطى ذلك في الحيوان مملكة عن متميز الرجل ولكن .الحيوانية

 القرارات التخاذ لتقييم، نتذكر، أن العقل، على الرجل قدرة اإلنسان، ضمير تفهم العليا الطبيعة وهذه .كذلك ليست الحيوانية المملكة

 عليها والحفاظ السفلى، طبيعته يحكم كان العليا، طبيعته مع والرجل .العليا طبيعته من وظائف كلها هذه .هللا إلرادة فهمه أساس على

 شهية على الكاملة السيطرة على الحفاظ على قادرا كان هللا، سلطة إلى تقدم للرجل العليا الطبيعة ظلت وطالما .هللا إرادة مع وئام في

 يكون أن هللا بها يقصد التي الطريقة هي وهذه .وسعادته صحته على يسيطر كان الذي قانونية، بطرق فقط لهم وانغمس .وعواطفه

 السيطرة لديه كان هللا، إلى المقدمة العليا طبيعته ومع المشاعر أو منحرفة شهية ال الرجل كان الصورة؟ هذه تفهم هل .دائما اإلنسان

  .المادية أو أقل طبيعته من وشغف شهية على الكاملة

 

 أمورنا أولياء إلى يأتي الشيطان حسنا، كان؟ ماذا. الخريف في جدا جذري شيء حدث الخريف؟ في حدث ماذا اآلن،

 أن المرأة رأت" :6: 3 التكوين سفر سابق، وقت في هذا الحظنا أننا تذكرت .الدنيا الطبيعة تلك في للرغبات الثالث الفئات وتناشد

 "للعيون، فرحة"...  {2:16 يوحنا 1. }الجسد شهوة اآلن أصبح ما وهذا الجسد، شهوة هذا؟ ما "لألغذية، جيدة كانت الشجرة

 هو هذا هذا؟ ما" واحدة، الحكمة لجعل فيه المرغوب ومن"...  .الخريف بعد العينين، شهوة اآلن أصبح ما...  من شهوة هذا؟ ما

 .الحياة فخر الخريف، بعد أصبح، ما اآلن،

 

 على تكن لم كانوا؟ هل منحرفين، اإلطالق على يكنوا لم الطبيعة، الخريف قبل ما في لتلك الشيطان نداء عندما ولكن

 المناطق تلك في الرغبات تلك لتنغمس عليها الحصول في نجح عندما ولكن، هذا؟ على معا جميعا نحن هل .خاطئة أو أنانية اإلطالق

 :أمران الرغبات؟ لتلك حدث ماذا {3:17 التكوين سفر} المحرمة، الفاكهة أكل طريق عن أي هللا، ممنوع بطريقة الثالثة،

  

 .األنانية مبدأ أو الروح بهذه مصابين كانوا ألنهم أخالقيا مشوهين منحرفين، أصبحوا

 

  {64.3 أه. }البشرية الطبيعة في الصعود اكتسبوا وثانيا،

 

 اكتسبت حدث؟ ماذا وثانيا، .الطبيعة والفساد أقل، أصبح المنحرفة؛ السفلى الطبيعة وأصبحت الخريف؟ في شيئين حدث ما

 العقل، أو نطيع، اآلن أننا يعني وهذا ذالك؟ يعني ماذا .ذهنيا المقدس، الكتاب يقوله ما نحن واآلن .البشرية الطبيعة في الصعود

 .الصعود اكتسبت ولكن منحرفة، فقط ليس فإنه ،سقوط منذ ألنه .الطبيعة والفساد أقل، هذا قبل من تيرانيزد نحن .الجسد إمالءات

{AH 64.3} اللحم، الطبيعة مع نولد نحن .بالطبيعة العالم هذا في جميعا بها نولد التي الطريقة هي هذه اآلن، معا؟ جميعا نحن هل 

 الرغم وعلى .لدينا العليا الكليات على الصعود في ذلك مع نولد ونحن المخرب، الطبيعة أخالقيا، خناق بطبيعتها، خاطئة أنانية، أن

 .أنفسنا في لحمنا الطبيعة على الصعود كسب على قادرين غير ونحن المثال، سبيل على ضمير الكليات، أعلى لدينا يزال ال أننا من

 .أفضل هو ما ونفعل أفضل نكون أن في نرغب أن يمكننا {5: 15 يوحنا. }شيئ ال ماذا؟ نفعل، أن يمكننا بدونه .القوة تلك لدينا ليس

 هل .لحمنا طبيعة على والقوة النصر كسب على قادرين غير نحن هللا، مساعدة بدون ولكن .خاطئ فعل إزاء بالذنب نشعر أن يمكننا

 حتى يبقى، ماذا؟ يزال، ال الروحية الطبيعة من الرغم على يسود فإنه يسود، فإنه .الروحية طبيعتنا يغير الطبيعي رجلنا معي؟ أنت

  .الساقط الرجل في

 

 آثار حتى تماما يدمر رجل المتعمد، التساهل خالل من - في التصفيات هذا وضع على حصلت قد وأنا - الحال بطبيعة حتى

 من فكر كل كان" عندما الفيضانات، قبل وصلت البشري الجنس أن شرط هو بالمناسبة، وهذا،. الجسد وكليا فقط هو ثم .بضميره

 هذا من بسرعة يقترب البشري الجنس فإن األعزاء، وأصدقائي {5: 6 التكوين سفر". }باستمرار فقط الشر اإلنسان قلب نوايا

 هناك يزال ال ولكن {17:26 لوقا". }اإلنسان ابن مجيء أيام في يكون أن يجب لذلك نوح، أيام في كان كما" .أخرى مرة الشرط

 ليس ولكن اإللهام، قول حد على {15.2 إد" }جدا وطليلة مشوهة" هللا صورة إن .الروحية الطبيعة من آثار لديهم الذين من العديد

  هذا؟ تتابع هل .تماما

 

 اإللهية؟ القوة تلك على نحصل وأين .اإللهية قوة دون من حكم، ماذا؟ على، قادر غير يزال، ال أنه من الرغم على ولكن

  في الحق روح وتجديد هللا، يا نظيفا، قلبا لي خلق" ماذا؟ وتبكي، الصليب، سفح إلى نذهب عندما اإللهية القوة هذه على نحصل
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 لهم إنوبلز و وتمكين .اآلن حتى المستبدة الروحية كلياتنا وينشط يسخن هللا؟ يفعل ماذا ذلك، نفعل عندما {51:10 مزمور}".وجهي

 لم .ذهنيا التفكير يعد لم التفكير، روحيا كما المقدس الكتاب إليه يشير ما اآلن نحن هذا؟ تتابع هل .الصعود ماذا؟ كسب، من وتمكنهم

 القدس الروح وتملي طاعة، أو الذهن، على القدرة لدينا اآلن .العقل روحيا نحن اآلن .الجسد إمالءات طاعة أو الذهن إلى لدينا يعد

 هذا؟ في معي أنت هل .ضميرنا خالل من

 

 بعيدا؟ تذهب هل اللحم؟ لطبيعة يحدث ماذا خارق، التغيير هذا يحدث عندما :السؤال هو األعزاء، أصدقائي يا هنا، ولكن

  يزال ال لكنه حكم، ال فإنه لك، عقل اآلن، .قائما يزال ال فإنه اإلطالق، على ال ال، يزعجنا؟ يعد لم الوجود، عن التوقف مجرد هل

  يسوع ذلك، من أكثر يسود ال فإنه لي، منزل في معي؟ أنت هل .يقيم يزال ال أنه أفضل تعتقد كنت ولكن تترأس، ال أنها .قائما

 .قائما يزال ال لكنه .يسود المسيح

 

 ،"العجو الرجل" يسميها المقدس والكتاب اللحم، الطبيعة أن الخاطئة، الطبيعة أن نفهمه، أن جميعا علينا ما هو وهنا 

 وقال .يرأس أن يريد انه وقال فقط، اإلقامة على يقتصر ال انه .عهد ماذا؟ يريد، كذلك؟ أليس فقط، يبقى أن يهم ال انه {6: 6 رومية}

 في هو ما وكل الشيطان من؟ من، بذلك القيام على تشجع و غادر باستمرار هو و أخرى، مرة واأللغام حياتك على السيطرة يريد انه

 نسخة .ضد نحن ما هذا. معه نتعامل أن يجب ما هذا .المعارضة عامل للتو حددنا لقد األعزاء، وأصدقائي .والعالم العالم

 قبل حدث ما بسبب الخريف، بعد ما "الطبيعية، ميولنا" لدينا؟ ماذا ،"الطبيعية ميولنا" :288 الصفحة ،10 المجلد المخطوطة،

 ما كل مع الجسد .األخالقي الموت بذور لديهم القدس، الروح يصححها لم ما الطبيعية، نزعاتنا إن" عدن، حديقة في سنة 6000

 .عفوا .""الجسد ضد والروح الروح ضد لوستيث" دفعها

 

 بالطبع .المقدس اللحم أمورنا؟ أولياء فعل ماذا .المقدس اللحم هو وهذا واألمهات، اآلباء أول لدينا ما لدينا يعد لم ترى،

 تم أعلى كليات لديهم وكان .هللا المقدس القانون مع تام وئام في الحال بطبيعة كانت التي والعاطفة شهية لديهم وكان .مقدس هللا جعلهم

 فإنهم و ميل لديهم يكون ال حتى العواطف، و الطبيعية الشهية تلك على السيطرة في تماما و المقدس، هللا قانون إلى بالكامل تقديمها

 انها .مقدسة غير السفلى طبيعته اآلن. تغير ذلك كل اإلنسان، أخطأ عندما ولكن .امتثال حالة في ويظلون المستمر للتحكم يخضعون

 تسود، تعد لم التحويل، بعد الطبيعة، أن من الرغم وعلى هذا؟ على معا جميعا نحن هل .األنانية من ومختلة منزعجة انها منحرفة،

 على مضى وقت أي من الحرس، على مضى وقت أي من يكون أن يجب أننا في السبب هو وهذا بقايا، ماذا؟ يزال، ال الطبيعة تلك

 .الحرس

 

  صوته؟ في والجدية القلق تسمع هل ..." إليكم أتوسل الحبيب،" لنا، يحض انه وقال ،2:11 بطرس 1 في ،بطرس 

 ولد الى يتحدث انه ".النفس ضد الحرب التي سخيفة شهوة"...  ماذا؟ "عن امتناعوا وحجاج، كمسافرين إليكم أتوسل الحبيب،"

 حتى الروح، على باستمرار يشتعل الجسد وألن .اللحم الشهوة ماذا؟ زال، ما لديهم أن يعلم وهو كذلك؟ أليس المسيحيين، أخرى مرة

 ضد الحرب"...  ماذا؟ "التي فلسلي شهوات عن االمتناع" فضلك من :كله بقلبه يحثهم وهكذا .المسيحية أخرى مرة المولود في

 واستعادة الروحية، تجربتنا ضد للحرب المسيح، يسوع إلسقاط الظالم، مملكة وحلفائه، العجوز، الرجل رغبة هو ترى، ".النفس

 .باستمرار الحراسة على نكون أن علينا .حياتنا في الصعود

 

 الواسع العام المعنى فهم ويرجى يفهمه؟ الذي ما عنها، االمتناع علينا يجب التي الجسدية الشهوة هذه الشهوة، هذه اآلن،

 أنها على تفهم أن ينبغي ال الشهوة هذه" :1891 ،28 جوالي هيرالد، أند ريفيو .بذلك القيام على يساعدنا اإللهام .الكلمة لهذه

 الثناء في الرغبة السلطة، على واالستيالء والطموح، المشروعة، غير الرغبات كل"...  ماذا؟ "ولكن، الفخر، إلى ببساطة تشير

 ".األناني القلب رغبات كل"...  .جدا جميلة كذلك؟ أليس جدا، شامل هذا ."األناني القلب رغبات كل يفهم وهو .الرجال من

 

 اللحم، أو القديمة، لدينا يزال ال االعتراف يرجى ولكن .روحية طبيعة جديد، قلب على نحصل نعم، التحويل، عند اآلن،

 صفحة ،5 المجلد شهادات، .ضدهم الحراسة على دائما نكون أن وعلينا .والرغبات األنانية الميول مع أناني قلب لدينا .الطبيعة

 .الطبيعة من اثنين لدينا القلوب، من اثنين لدينا ترى، ".اإلنسان قلب من والفساد األنانية مع مستمرة معركة تبقى أن يجب" :397

 شهادات، مع؟ معركة والقيام ضد الحراسة على باستمرار المسيحي يكون أن يجب ما وهكذا .تبقى والبقية حكم؛ أن يمكن فقط واحد

 اإلصدار، مخطوطة آخر، وهنا ".اإلنسان قلب من والفساد األنانية مع مستمرة معركة تبقى أن يجب" :397 صفحة ،5 المجلد

 في مشبوه هللا شعب يكون أن يجب" .الناس به، تثق ال ".الدنيا بطبيعته مشبوه هللا شعب يكون أن يجب" :158 ،21 المجلد

 مغرية نوبات هللا، مقاصد مع الحرب في باستمرار هو الكفر من الشرير القلب .لحماه الشهوة ضد الحرب أن يجب .الدنيا طبيعتها

 ". المحرمة المسارات في المسيح جانب عن بعيدا
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 نتعامل أن علينا أن واحد رقم العدو األساسي، المعارضة عامل ثم، المسيحية التجربة في األعزاء، أصدقائي يا ترى، هل

 المسيحيين معظم ترى، .هذا على التعرف يرجى أوه، !النفس انها ما؟ هذا .النفس انها. بنا الخاصة األنانية طبيعة انها هو؟ ما مع،

 من أكثر الخوف إلى بحاجة نحن العدو فهم، يرجى ولكن هائل، عدو هو الشيطان ونعم، .الشيطان هو واحد رقم العدو أن يعتقدون

 ومملكة الشيطان مع تام وئام في و مع متحالفة الحال وبطبيعة قائما، يزال ال الذي العجوز الرجل إنه .المخيم داخل يقيم الذي هو

 نفسه، تمويه في جيدة حقا يحصل انه وقال {9: 17 جيرميا. }يائسة واألشرار األشياء شيء كل قبل خادعة بالمناسبة، ،هو .الظالم

 يقول ما أحب أنا .مشبوهة تكون. احترس يرجى .الحق كل انها خاطئا، شيئا تفعل ال له االنغماس أن تعتقد أن لك على والحصول

 قلبك، من الربيع التي بالرغبات يتعلق فيما جدا ليري جدا، يكون ".الدنيا بطبيعته مشبوه هللا شعب يكون أن يجب" :هناك اإللهام

 .األناني قلبك

 

  و 476 صفحة الرسل، أعمال في وجدت .لك أقرأها أن وأريد تقاسم، للتو كنا ما جميل بشكل يلخص البيان هذا اآلن،

 سفح إلى الحج هذا حسنا؟ التحويل، إلى إشارة هي التجربة هذه السياق، في .وقفة ..." له هو التجربة هذه ألن ولكن" .477

 لماذا ".له إنجازه تم الذي المحتوى يديه، يطوي لذلك ليس المسيحي فإن له، التجربة هذه ألن" .الجديد القلب نتلقى حيث الصليب

 ماذا عن " المتجددة غير الطبيعة ذات واألحاسيس الصالحيات جميع أن تجد سوف الروحية المملكة دخول على عازم الذي" ا؟

 وجميع الشيطان هذا؟ من "الظالم مملكة بقوى مدعومة المتجددة، غير الطبيعة من والشغف القوى كل"...  .اللحم نتحدث؟

 سوف تجد؟ سوف ما تحويلها، يتم الذين أولئك !العزيز صديقي رهيبة، المعارضة عامل قف، ".ضده تندفع"...  .له المضيفين

 يوم كل" :في القراءة .ذلك تجربة حقا تحويل سوف .ضدهم معارضة، في الظالم، مملكة مع المتحالف العجوز، الرجل أن يجدون

 التحديد وجه على يجب الذي الشر هذا هو ما اآلن، !يوم كل ".الشر"...  ماذا؟ "مع، معركة ال يوم كل تكريسه، يجدد أن يجب

 واالتجاهات القديمة العادات" .ضد نحن ما فهم لنا حقا تساعد انها .يلي ما كثيرا أقدر وأنا من؟ الرغم على مع، معركة به القيام

 المسيح قوة في والسعي الحراسة، من حال أي على يكون أن هو هؤالء وضد للتمكن، جاهدين نسعى وسوف الخطأ، إلى الوراثية

 هو من من أكبر هو لنا بالنسبة هو الذي هلل، الحمد ولكن .رهيبة المعارضة عامل هو وهذا األعزاء، أصدقائي يا أوه، ".لالنتصار

 القديمة، العادات على النصر على والحفاظ لكسب المسيح قوة في مستمرة معركة سيأخذ لكنه {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .ضدنا

 .المسيحيين أخرى مرة ولدت كما يوميا نكافحه أن علينا يجب الذي الشر هو هذا .الوراثية االتجاهات وماذا؟

 

 المسيحية أخرى مرة ولدت ما هذا أن حقيقة ضوء في .الوراثية واالتجاهات القديمة العادات: هذا على معي العمل اآلن،

 كثافة أكثر يكون قد المسيحيين أحد أن نرى أن يمكننا ال التحويل، بعد يوم كل يعارضها، ما هذا يعارضه، ما هذا على التغلب يجب

 أن ترى أن يمكنك الوراثية، واالتجاهات القديمة العادات كانت إذا ذلك؟ ترى هل آخر؟ من أكثر مع للتعامل المعارضة عامل بكثير

  اآلخر؟ من مع يتعامل أن العجوز الرجل فيريل بكثير، فعالية أكثر يكون قد واحدا

 

 أجل من فقط الليلة، هنا جيمييس أي لدينا كان إذا شخصي شيء ال حسنا؟ جيمي، نلقي دعونا. أوضح أن لي واسمحوا

 جيمي يتلقى الوراثة، قانون وبموجب .الذاتي متسامح اآلباء جدا هللا، غير اآلباء تصور هو جيمي اآلن .جيمي نلقي دعونا .التوضيح

 أصدقائي يا الميراث، عامل هناك .والديه بها قام التي نفسها المناطق تلك في الشر تجاه مفرط بشكل عازمة لديه .رهيب والدة حق

  على مدمن يولدون الذين األطفال ذلك؟ عن سمعت هل ".الكراك األطفال" القول، في بيانيا صورت أنها نرى ونحن .األعزاء

 وضوحا أكثر عالم في واحد توضيح مجرد وهذا .مكتسب كحق عليه تحصل لكنها تنغمس، األم ألن ال، وانغمس؟ ألنها، ،"الكراك"

 اآلن .الوراثة قانون بها يمر التي والميول والميول خفية بكثير ذلك من أكثر وهناك األعزاء، أصدقائي ولكن .البدني اإلدمان من

 .القول يمكننا تصوره، لحظة من الواقع، في .والدته يوم من رهيب بشكل محروما الوراثة،كان القانون هذا خالل من جيمي،

 

 عيب من مزيد الوراثة قانون خالل من رهيب بشكل جيمي حرمت التي غودليس اآلباء نفس عادة،: هذا اتبع عادة، اآلن

 أن تريد ال األم … تعلمون كما هو، جيمي، جدا فقيرة .عادة كذلك؟ أليس له، رفع في اإللهي االنضباط ممارسة عدم خالل من جيمي

 تتيح وأنها أمامه، جيمي تضع انها وقالت كبير، تلفزيون على تحصل انها تفعل؟ فماذا لنفسها، الوقت من يحرمها شيء أي لها يكون

 {AH 284.2} .القمامة أنواع جميع مع العقل االنطباع قليال له البرمجة من رائع وقت لديه حقا فقط والعدو .كان أيا مشاهدة له

 السيئة العادات أنواع كل يتعلم وانه من، كل مع للعب ويسمح حولها، يمتد خارج، يذهب السن، كبار من قليال جيمي يحصل عندما

 الخاطئة الجديدة الممارسات من الكثير ويكتسب مزروعة، اتجاهات تصبح الموروثة االتجاهات وتلك أونغودلي، الزميلة من

 إلنقاذ حتى كافية هللا نعمة وبالمناسبة، … الصليب سفح إلى جيمي يأتي عندما أنه ترى أن يمكنك ال .حياته نمط من والعادات

 له سيكون فإنه الصليب، إلى يأتي جيمي عندما أنه من الرغم على ترى، أن يمكنك ال !هو نعم  {9: 12 كورنثوس 2}. جيميس

  .جوني من األمام، إلى اليوم ذلك من يتصدى، أن بكثير كثافة أكثر معارضة عامل
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 قانون وبموجب .أوفيركوميرس كانوا الذين اآلباء الوالدين، اآلباء قبل من جوني تصور يتم حسنا، جوني؟ هو من اآلن،

 كنا إذا أنه أقترح وأنا .لي فهم تسيء ال. جدا بعيدا ذلك تأخذ ال فضلك من اآلن، .مكتسب كحق هائلة ميزة جوني تلقى الوراثة،

 ولدت" أحد ال. األعزاء أصدقائي يا ال، أوه للخطيئة؟ ميول أو ميول أي دون نولد أن يمكننا ،"الكفاية فيه بما جيدا والدينا اختيار"

  واحد كل ولكن .الوالدين اآلباء تصور خالل من الشر، نحو راديكالية بكثير أقل هائلة، ميزة على الحصول يمكننا نعم، ."جديد من

 في .لنا بالنسبة هذا بوضوح اإللهام يشير كيف الحظ .نقاومها أن نستطيع ال قوة وهي الشر، على عازمة منا واحد كل منا؟ كم. منا

 وهذا ".رجل كل تجربة في واضح هو والشر الخير المعرفة شجرة من األكل نتيجة" :29 الصفحة التعليم،. 46 الصفحة أعلى

 طبيعته في هناك .رجل كل تجربة في واضح هو والشر الخير المعرفة شجرة من األكل نتيجة" .جوني و كذلك؟ أليس جيمي، يشمل

 التي، القوة وهي الشر، على عازمة" ماذا؟ لديها، جونيز حتى حتى ".مساعدة بدون نقاومها ان يمكن ال قوة الشر، على عازمة

  ."يقاوم أن يمكن ال انه وقال مساعدة، دون

 

 الذين آدم، أحفاد كأحد كلنا، .ملحوظ بشكل جذرية أقل أو أكثر يكون أن يمكن الشر نحو المنحى هذا :اتبع اسمعني، ولكن

 هو ما عازمة؟ أن راديكالية مدى يحدد الذي هو ما ولكن .الشر على عازمة حتما سيكون والشر، الخير المعرفة شجرة من أكلوا

 والرابع الثالث الجيل"...  ماذا؟ "إلى اآلباء إثم زيارة" .إلحاحا أكثر النسبية انها نحو؟ عازمة لدينا الشر من معين نوع يحدد الذي

 أكثر النسبية انها .كميراث يتلقى منا واحد كل أن الشر نحو خاصة عازمة يحدد ما هذا .ذلك لديك هناك {5: 20 الخروج} ".

 .إلحاحا

 

 :439 صفحة ،4 المجلد الشهادات، … األعزاء أصدقائي يا فعال؟ االعتبار؟ في تأخذ أن المهم من هل وبالمناسبة،

 يرتد هللا من الخوف في ثم األشياء، هذه على بجدية التأمل .األطفال إلى اآلباء من الطابع اتجاهات أن نتذكر أن الجيد من سيكون"

 والحماس والثبات المثابرة مع تعمل أن يجب .اإللهي النمط ولكن شيء ال تقليد الوراثية، االتجاهات مع الحياة لصراع درع على

 معارضة .للجميع معركة أصعب ستكون والتي"...  !نفسك لقهر؟ من لديك سيكون ".لقهر نفسك لديك سيكون .تنجح كنت إذا

  ."واألبدية ثمينة انتصارات لك تؤمن سوف الخاطئة وعاداتك الخاصة لطرقك محددة

 

 إلى نعود دعونا جوني، اآلن، .جميس من؟ معركة، ستكون أنها خصوصا .معركة ستكون انها األعزاء، أصدقائي ولكن

 ممارسة منه االستفادة من تزيد ما وعادة الوراثة، قانون خالل من به حظيت التي الوالدين اآلباء نفس .معه لسنا نحن. جوني

 لن .االنطباع الشاب، عقله على الخاطئة التأثيرات من وبضمير بحكمة تحميه وسوف .فعال نعم حق؟ .له رفع في اإللهي االنضباط

 الزميلة من السلبي التأثير من تحميه وسوف .يسوع وحول هللا، كلمة من الثمينة القصص له سيقولون لكنهم .التلفزيون أمام يرفعوه

 سن في يقودونه، وهم .عليه يكون سوف أقرانه أن القوي التأثير يفهمون ألنهم مع، يركض هو من بعناية يراقبون وسوف .خاطئة

 المعارضة عامل بكثير أقل جوني سيكون كيف ترى أن يمكنك ال اآلن، .حقيقيا تحوال يختبر وهو الصليب، سفح إلى جدا، مبكرة

 لك؟ يمكن ال ذلك، ترى أن يمكنك جيمي؟ من الوراثية، واالتجاهات القديمة بالعادات األمر يتعلق معها،عندما للتعامل هائلة

 

 هذه تأخذ إلى بحاجة أننا فهم يرجى شيء، كل وقبل أوال :أسباب لعدة حسنا، هذا؟ وضعنا لماذا األعزاء، أصدقائي يا اآلن،

 اذا؟  ونحن، االعتبار بعين األمور هذه أخذ إلى بحاجة نحن .ذلك أكرر أن أريد .البعض بعضها مع نرتبط ونحن االعتبار في األمور

  فكرة أي لديهم ليس ألنهم ا؟ لماذا .جيميس مع المريض يكون أن جونيس هو حقا صعبة حقا، هو ما ترى، .البعض ببعضها تتصل

 نطاق من جوني نهاية من شخص عندما انها حقا؟ التحدي هو ما تعرف هل وبالمناسبة، لك؟ أقول ما تسمع هل .يمرون كانوا عما

 بنا؟ يتعلق ألنه االعتبار في األمور هذه هللا يأخذ هل .يحدث وهذا حقا، التحدي هو هذا .الحجم من جيمي نهاية من شخص من تزوج

  .االطالق على األعزاء، أصدقائي يا االطالق، على هو؟ هل

 

 .ذلك في غمزة فقط أنا ما، لكم أقول جدا، محرومة أنت تعرف، أنت": لجيميس هللا يقول هل .لي فهم تسيء ال فضلك، من
 يا هذا، أقول ولكنني .أنالست. بالتأكيد ال، أقوله؟ ما هذا هل ".ذلك تنغمس ونتركك قدما سنمضي .التساهل أن فقط أغفل سوف

 تأخذ جيمي {آمين} ؟"آمين" أسمع هل {5:20رومانز}".بكثير ذلك من بكثير أكثر نعمة الخطيئة، يكثر حيث" األعزاء، أصدقائي

 الوعد هذا إلى االستماع .كافية له نعمة الشر، إلى والمزروعة الموروثة نزعاتك بسبب أنت محروم كيف يهمني ال !الشجاعة

 :440 صفحة العصور، في الرغبة ،45 الصفحة أسفل .هنا هنا بعض هناك يكون وربما .جيميس مع هذا مشاركة أريد .الجميل

 من العديد لديهم الذين النفوس، يرتجف .اوالده مع التعامل في الفرح السماء، في اآلب وجه دائما يكون ال التي المجد، مالئكة"

 إليها، الحاجة أمس في هم حيث مضى وقت أي من موجودة المالئكة .خاصة تهمة"...  ماذا؟ "هم، الطابع، من اعتراض الصفات

 أتباع يتابع الوزارة هذه وفي .إحباطا األكثر هي بها المحيطة المناطق و للقتال، النفس مع معركة أصعب لديهم الذين أولئك مع

 هو هللا {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .جيميس مع أكثر المريض يكون أن إلى بحاجة نحن جونيز؟ أن تسمع هل ".الحقيقيين المسيح

 .هللا
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 أوضحنا لقد .فقط فعلنا ما أفهم وكنت بين، ما مكان في أو … الوقت من كم جوني، أو جيمي كنت سواء بسرعة، اآلن،

 الوسط، في حق على يكون قد منا البعض كذلك؟ أليس النقيضين، هذين بين متصلة، سلسلة على ما مكان في معظمنا .التطرف

 كنت إذا ما ولكن .جوني الجانب على يكون أن إلى يميل منا البعض الحجم، من جيمي الجانب على تكون أن إلى تميل منا البعض

 حتى متى؟ حتى الجسد؟ ودعا المعارضة عامل هذا مع للتعامل لديك سيكون الوقت من كم بين، ما مكان في أو جوني، أو جيمي

 أن علينا سيكون .هذا فهم يرجى أسفل؛ واحد هذا مسمار أن لي اسمحوا األعزاء، أصدقائي أوه، .أوال يأتي أيهما التمجيد، أو الموت

 .أسمعني ترى، .أوال يأتي أيهما التمجيد، أو الموت حتى العجوز، الرجل مع الجسد، يسمى المعارضة عامل مع نتعامل

 

 مع العجوز؟ الرجل مع نتعامل أن باستمرار علينا يجب لماذا .صحيح أنه على أصر لكني جذري، ببيان أدلي أن أريد

 بالضبط هو هذا .تحول لم انه ماذا؟ هو، العجوز الرجل للتو؟ قلته ما سمعت هل .أبدا تحويلها يتم ال العجوز الرجل ألن اللحم؟ طبيعة

  1} ،"عين طرفة في لحظة في" حتى عليه، تتغلب أن يجب {15:31 كورينثيانز 1. }يوميا له موت على حصلت قد كنت لماذا

 المقدس اللحم مثل شيء هناك ليس أصدقائي، يا ترى، .المقدس اللحم على وتحصل عليه، القضاء أخيرا انه {15:52 كورينثيانز

 ؟"آمين" أسمع هل .واحد يوم كل والرغبات مشاعرها مع الجسد أصلب أن علي يجب الذي السبب هو هذا .تمجيد من الجانب هذا

 هو طبيعتك من البعد هذا !تحويلها على يحصل ال لكنه.بذلك للقيام لديك يكن لم مضى، وقت أي من تحول قد كان إذا {آمين}

  يوم كل عليه التغلب على حصلت قد أنك في السبب هو هذا .هللا وسيادة إلرادة يصدق ال بشكل معارضة خادع، بشكل معارضة

  هذا؟ تفهم هل{ آمين} ؟"آمين" أسمع هل .حياتك من واحد

 

 .ومستمرة مستمرة المعركة هذه كيف الحظ

 

 متى؟ حتى ..." الوراثية االتجاهات مع الحياة مدى للصراع الدروع على تقلب" :439 صفحة ،4 المجلد الشهادات،

 .الحياة مدى

 

 الحرب؟ من نوع أي ..." الجسدى العقل ضد مستمرة حرب على الحفاظ يجب" :479 صفحة ،2 المجلد الشهادات،

 .مستمرة حرب

 

 ذلك ومع .نفسه مثل أكثر شيء إلى القلب قلب هو هللا" :واحد هذا إلى االستماع ؛537 صفحة ،3 المجلد الشهادات،

  ".لالنتصار باستمرار النفس الصدمات

 

 أشبه شيء في قلبي صب كان إذا تعلمون، كما هو، هللا كان إذا حسنا" يقول، البشري المنطق تعلمون كما باهر، نجاح
 أصدقائي ذلك؟ البشري العقل يخبرنا أال ".أي لدي ليس جدا مقدس أنا النهاية حتى المعارضة وأقل أقل يكون أن أود ثم نفسه،

 هذا، لديك يزال ال ولكن مثله، في وأكثر أكثر الجديدة طبيعتك الجديد، قلبك قلب هو هللا نعم، .البشري التفكير في يثقون ال األعزاء،

 أن من الرغم على لهذا، .لك معارضة دائما يكون سوف انه وقال .مضى وقت أي من تحويلها يتم لم وأنه القديمة، الطبيعة هذه ماذا؟

 التجربة من أنه تعرف أنت ".للفوز باستمرار" ماذا؟ "النفس، الصدمات ولكن نفسه، أشبه شيء إلى القلب قلب هو هللا"

  .حال أي على اإليمان، من الطيب الكفاح ويقاتلون أخرى، مرة حقا ولدت قد كنت إذا الشخصية،

 

 هي ما  ".النفس مع مستمرة معركة على الحفاظ...  أبنائه على يجب" :565 صفحة الرسل، أعمال اخر؛ واحد تفضل

  .ثابت ثابت، ثابت، أخرى؟ مرة تسمعها التي الكلمة

 

"...  بعد؟ ماذا "و الخارج الشر ضد يوميا نسعى أن علينا" :1882 ،30 ماي هيرالد، أند ريفيو اخر؛ واحد تفضل

  ".الداخلية الخطيئة"...  ماذا؟ ولكن نعم، ،"الخارج الشر ضد يوميا يسعى" ".الداخلية الخطيئة

 

 يعد لم أنه من الرغم على .األنانية الطبيعة أن الخاطئة، الطبيعة أن ن، - ط - ق العاصمة انها الداخلية؟ الخطيئة هذا هو ما

 ألنها الداخل، إلى الخطيئة ضد يوميا نسعى أن علينا لذلك فقط، تبقى أن المضمون من ليس ولكن .بقايا ماذا؟ يزال، ال فإنه يسود،

  .العرش واستعادة العرش، الستعادة باستمرار تحاول

 

 انصت .بأكملها المدة يفسر النهاية، يصادف ولكن المعركة، بداية فقط يمثل ال ألنه خاص بشكل أقدر أن واحد وهنا اآلن،

 الصليب من" .ونشرحه سنعود .رمزية لغة ،"تاج"...  ماذا؟ ،"إلى الصليب من" :1887 ،29 نوفيمبر هيرالد، أند ريفيو بانتباه؛
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 الحياة .الخارجي الخطأ ضد حرب هناك .إنبريد الخطيئة مع مصارعة هناك .به القيام يتعين الذي جاد عمل هناك التاج إلى

 مدة هي ما الصورة؟ ترى هل أوه، ". خالدة لتاج جاهدين نسعى ألننا قدما، نمضي دعونا .ومسيرة معركة هي المسيحية

 عندما .باألمس أو الماضية، الليلة عنه نتحدث كنا ما هذا {246.1 آ. }تحويالت يرمز؟ الذي ما .التقاطع عند ستبدأ؟ متى المعركة؟

 هو هذا {51:10 مزمور". }وجهي في الحق روح وتجديد هللا، يا نظيفا، قلبا لي خلق" ونبكي، الحمل، ورسمه القانون يقودنا

 الناس من الكثير تعلمون، كما !قلوبكم يبارك يبدأ، ماذا؟ المعركة، عندما هو وهذا .أخرى مرة نولد عندما هذا. تحويلها يتم عندما

 الروحية، والمعركة تحويلها، كنت عندما فقط تبدأ المعركة !يمكن ال. أكثر المعركة تحويل على يحصلون عندما ذلك يعتقدون

 .جديد عقل على تحصل كنت إذا إال القتال هذا محاربة يمكنك ال .العقل حكم أجل من المعركة

 

 ما هذا .الفساد تاج الخلود، تاج هو هذا التاج؟ هو ما .تاج... ماذا؟ إلى، الصليب من متى؟ حتى المعركة هذه وتستمر

 الصليب من {آمين} ؟"آمين" أسمع هل{ 15:52 كورينثيانز 1". }ترامب آخر"...  ماذا؟" في عين طرفة في لحظة، في" يحصل

 .إنبريد الخطيئة ماذا؟ مصارعة، هناك التاج، إلى

 

 إلينا جاء لقد .طريقنا في هي األنانية إن" :138 صفحة تاريخية، رسومات ؟مقلوب الخطيئة العالم في هو ما اآلن،

 يبارك اآلن، .المسيحية حياتنا مدة طوال معها نتعامل أن علينا سيكون األنانية الطبيعة وأن .المميتة الخطيئة هو هذا ..." كميراث

 ولكن والفوز، الكفاح فقط يمكننا ال أنه كيف ذلك من أكثر وننظر العودة إلى بحاجة نحن فضلك، من مثبطا، يبدو هذا كان إذا قلوبكم،

 العامل هذا ضد {6:12 تيموثي 1} الجيدة المعركة في والفوز القتال في نعمة هناك أن على وأصر .بذلك القيام في يبارك

 .دراستنا سنواصل قصيرة، استراحة بعد ثم للصالة، نقف دعونا ولكن .الجسد يسمى المعارض

 

 التعاون إلى وتسعى عالمة، نحو على نضغط ونحن يعارضنا ما أفضل فهم على لمساعدتنا جزيال شكرا السماء، في األب 
 وسوف الجسد، يسمى المعارضة عامل داخلنا يقيم هناك .عقولنا تجديد خالل من المجد إلى المجد من وتغير القدس الروح مع

 ليس فضلك، من يعلمنا، الرب ولكن .الروحية طبيعتنا ضد رغباته وضع باستمرار هو الجسد .الطريق على خطوة كل في تعارضنا
 لهذا سمحت أنك في السبب هو وهذا .هائلة نعمة نتلقى بذلك، القيام في أن تعلم على مساعدتنا ولكن هذا، على التغلب كيفية فقط

 نواصل كما األمور هذه فهم على ساعدونا .الحكم من لمنعها كافية نعمة لنا تعطي أنك في السبب هو وهذا بالبقاء، المعارض العامل
  .األعزاء أصدقائي يا لك شكرا .آمين. يسوع اسم في صالتنا هو دراستنا
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