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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

 

 .معك الدراسة امتياز أقدر أنا .قبل من البقاء على لك شكرا .واألصدقاء أخرى، مرة بك مرحبا

  صلنا  مما أكثر جيدة صفقة على الحصول في آمل كنت .الليلة القادمة الدراسة هذه في وتوجيه دليل الرب أن بجدية أصلي كنت ولقد

 23 رقم الدرس في اكتب .49 الصفحة أعلى في آخر، درسا ابدأ هو به القيام إلى بحاجة أننا أعتقد وما بتسليمها، قمنا التي المواد مع

  أعلى في 23 الدرس سيبدأ ".يزال ال الصالحين" ماذا؟ ،"يكون دعه" كان 22 الدرس {22:11 ريف". }مقدسا يزال ال دعه"

  الكتاب من بعناية لك أعرف أن أريد ألنني بعد، الموضوع هذا ترك أستطيع ال ".مقدسا يزال ال دعه" وسنسميها ،49 الصفحة

 من نوع أي القداسة؟ هذه يشكل الذي ما ولكن للسماء، لدينا األساسية البدنية اللياقة ومن .القداسة هذه هي ما النبوءة وروح المقدس،

 لذا ؟"يزال ال مقدسا يكون أن له والسماح مقدس، هو من" لهم، يقول أن يمكن هللا أن المراقبة ختام في هللا تعوي سوف الخبرة

...  به؟ للقيام نوقفه أن يجب الذي ما قدما، نمضي أن قبل ولكن .الليلة هذه نواصل ونحن ذلك إلى انتباهنا نلفت دعونا يرجى،

 .أخيك أجل من الصالة يرجى نفسك، أجل من تصلي وأنت...  معي؟ ترتاح هل .معنا ليكون القدس الروح دعوة شخصيا

 

 بحاجة ألننا ولكن مقتنعة، تكون أن إلى بحاجة أنك نعتقد ألننا ليس - نسأل أخرى ومرة نأتي أخرى مرة السماء، في األب
  إرادتنا؛ نطبق وبالتالي حاجتنا، الطلب، عند نسأل، ونحن .لذلك لنا يغفر .ذاتيا مكتفية لتكون عرضة لذلك أوه، نحن، .اقتناع إلى

 أن القدس الروح مع دهننا .ذلك طلبنا إذا إال يمكن ال ولكن لتعطينا، طويلة كنت ما تعطينا أن لك بالنسبة الممكن من جعل وبالتالي
 لفهم فقط ليس األب، نريد، .المتغيرة الحياة تجربة تكون قد .الليلة فكرية ممارسة مجرد من بكثير أكثر يكون قد كلمتك من دراستنا
 نواجهها قد التي إرادتنا، مع إليها نقدم أن نريد نحن ذلك، من واألهم العواطف، مع ذلك احتضان أن نريد ونحن الفكر، مع الحقيقة

 نكون قد معي، يدرسون وهم وأخواتي إخوتي تبارك وكما الدراسة، هذه في قيادة في لي تبارك القدس،كما الروح وبقوة .حياتنا في
  .آمين. يسوع اسم في صالتنا هو ذلك، لفعل يسوع مثل أكثر

 

 القاضي يكون عندما األعزاء، وأصدقائي المقدس؛ الكتاب يقول {12:14 هب} ،"هللا يرى رجل يوجد ال القداسة، بدون"

 هللا، الثناء ولكن عادل، غير تقريبا يبدو هذا لدينا؟ المحامي هو القاضي رائعة؟ صفقة أن ليس بالمناسبة،… محامينا أيضا هو الذي

  هذا من المحكمة في صديق على حصلت قد كنت عندما الخطأ تذهب أن يمكن كيف !محامينا هو قاضينا .عليه الطريق هو وهذا

 هو التجربة هي ما "يزال ال مقدسا دعه مقدس، هو من": القاضي يقول عندما .لنا حياته أعطى أن كثيرا ويحبنا...  القبيل؟

 األبد إلى ويمنحنا بالفعل، لنا جعله شيء إنه .المرحلة هذه في يجعلنا شيئا ليس هذا ..." يزال ال مقدسا دعه": يقول تذكر، التصديق؟

  القداسة؟ هذه هي ما ذلك؟ تتبع هل.ذلك بعد

 

..."  هو هكذا قلبه، في اإلنسان يظن كما" ا؟ لماذا .العقل في يجري ما مع والتعامل بالطبع، يجب، أنه العلم يرجى حسنا،

 بين مقدسين نكون أن علينا .أذهاننا في قلوبنا، في...  أين؟ مقدسة تكون أن وعلينا مقدسة، تكون سوف كنا إذا لذلك، {7: 23 بروف}

 ترى أن تريد هل {8: 5 مات". }هللا يرون ألنهم القلب، في نقية طوبى" :يسوع يقوله الذي السبب هو هذا .اليسرى واألذن اليمين

 نكون أن علينا .القلب في نقية...  ما؟ نكون أن علينا ذلك، سنفعل كنا إذا األعزاء، وأصدقائي النقاب، المجد في...  قريبا سنقوم - هللا؟

 هو "يزال ال مقدسا دعه": يقول عندما والمسيح، .للسماء األساسية البدنية اللياقة لدينا هو وهذا قلوبنا، في حقا، تهم أنها حيث قداسة

 البدنية؟ اللياقة هذه مثل وجود عليه ينطوي الذي وما...  ذلك؟ سنفعل كيف .للسماء البدنية اللياقة لدينا فيه رجعة ال إعالن

 

 واللياقة عنوان منفصل بشكل معا تعادل التي المقدس، الكتاب أنحاء جميع في لهم ونجد أخرى، آية وهنا ،9: 2 كولوسي

 كل يسكن في ألنه" ،السياق هذا في معي أخرى مرة نالحظ ولكن سابق، وقت في ذلك الحظنا لقد .والتقديس والتبرير - البدنية

 هو وهذا. هللا مع الوقوف حقنا هو هذا ".والسلطة اإلمارة جميع رئيس هو الذي فيه" أين؟ "كاملة، وأنت .جسديا جودهيد امتالء

 11 : اآلية أيضا؟ سنشعر ماذا فيه، ومكتملة معه العالقة تلك لدينا كان إذا أنه مالحظة، يرجى - عفوا - فضلك من ولكن .مبررنا
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 أصدقائي يا أوه، ..." المسيح ختان الجسد، خطايا من الجسم تأجيل طريق عن أيدي، دون الختان ختان" ماذا؟ "أيضا، أنت فيه"

 .المقدسة غير اللحم طبيعتنا عن وفصلها تماما ختان قلوب لدينا يكون أن يجب .لدينا يكون أن يجب التي القداسة هي هذه األعزاء،

 ذلك؟ اتبعت هل

 

. واآلن هنا المقدس اللحم نملك أن نستطيع ال ولكننا واآلن، هنا مقدسة قلوب لدينا يكون أن يمكن اإللهام لنا قال تذكر،

{2SM 32.1} أن يجب المقدس؟ غير الجسد في المقدسة القلوب تكون فكيف .الجسد الطبيعة في تقع قلوبنا أن العلم يرجى ولكن 

 يتحدث ما بالضبط هو هذا .بعيدا الجسد قطع شهوة إلى مرفقاتهم كل يكون أن يجب {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .تماما مختونة تكون

 شعب أن نموذجي ختان هناك ترى، ". الرسالة في وليس الروح، في القلب، قلب هو والختان"... ،2:29 رومية في بولس عنه

 وهذا الروحي الختان من نوع سوى ليس هذا ولكن .مقدسة جعلهم ما هذا أن يعتقدون وكانوا العمر، من األحيان بعض في كان هللا

 هذا؟ تتابع هل .القلب ختان هو وهذا مقدسة، يجعلنا أن يمكن وحده

 

 حتى الجسد، شهوات من أي إلى لدينا المرفقات من كل من بعيدا قطع هو األعزاء، أصدقائي يا القلب، في الختان هذا اآلن،

 أن علينا يجب" :1900 ،24 أبريل هيرالد، أند ريفيو هذا؛ عن يتحدث اإللهام كيفية إلى االستماع.ومشاعرنا أفكارنا مستوى على

 لنا لشرف إنه به االعتقاد خالل من أنه ندرك أن يجب .رانسوميد الذين أولئك إلى هو ما نعرف أن علينا يجب .المسيح من نتعلم

 كل الخطيئة، كل من تطهر نحن ثم .شهوة خالل من العالم في هو الذي الفساد من هرب وهكذا اإللهية، الطبيعة صانعي نكون أن

 تذكر .دقيقة انتظر اآلن، ".الخاطئ الميل واحد يحتفظ" ماذا؟ "نحتاج، ال نحن" " خاطئ واحد بميل نحتفظ ال نحن .الطابع عيوب

 األعلى نحو صعودا والطالب، والمعلمين األمور ألولياء المستشارين - الواقع في ،47 صفحة في لديك أن أعتقد - معا مالحظتنا

 السيطرة تحت والعاطفة الشهية إحضار يجب .عليها التغلب يجب التي للشر ومزروعة وراثية نزعات هناك" .20 فحة  - هناك

 ".األبدية من الجانب هذا للحرب نهاية هناك ليس .القدس الروح من

  

 هذا الخاطئة البدائل جميع من خالية تكون أن يمكن أننا يعني هذا هل خاطئ، واحد بميل االحتفاظ إلى نحتاج ال كنا إذا إذن

 ،"عين طرفة في لحظة، في" الثاني، المجيء...  متى؟ حتى المقدس الجسد على نحصل ال نحن أصدقائي، .ال األبدية؟ من الجانب

 لحم لدينا يكون عندما هذا {3:21 فيل". }المجيد جسده مثل والموضة الخسيس الجسم هذا تغيير يتم"...  {15:52 كور 1}

 ولكن .اللحم هذا على أحصل حتى االنتظار أستطيع وال الشر؛ إلى ميول أو بروز أي هناك يكون لن المقدس الجسد وهذا مقدس،

 نحتفظ ال نحن" لنا يقال عندما هنا عنه نتكلم عما حسنا .الخاطئ بروتينسيتيز لها سيكون اللحظة تلك من الجانب هذا لحمنا طبيعة

 .جدا واضحا يصبح أن االستماع، .قلوبنا عالم في بهما نعتز أو تتشبث نحتاج ال أننا فهم، يرجى لنا، قيل ؟"...خاطئ واحد بميل

 ختان هو هذا ."الطابع" ماذا؟ "من، الخطأ إلى والمزروعة الوراثية النزعات قطع يتم اإللهية، الطبيعة من كخبير": على قرأت

 عالم في حتى مستمر وبشكل الفور على ريبولز ل تتعلم أن يمكن هللا، نعمة خالل من ونحن، األنانية، إلى الطبيعية ميولنا كل .القلب

 في نشارك ونحن" {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .الحقيقية القداسة هو األعزاء أصدقائي وأن  القلب، ختان هو هذا .أفكارنا... لدينا؟ ما

 أي من تعلم .للخير عيش قوة جعلنا ونحن الطابع، عن بعيدا قطع يتم الخطأ إلى والمزروعة الوراثة النزعات اإللهية، الطبيعة

 هللا، يعمل .الشيطان إغراءات على التغلب في هللا مع نتعاون نحن طبيعته، من اليومية والمشاركة اإللهي، المعلم من مضى وقت

  ".اآلب مع واحد كمسيح المسيح مع يكون قد اإلنسان أن اإلنسان، ويعمل

 

 الذات، إنكار يتطلب قد نعم، .ومؤلمة شاقة عملية ليست القلب في الختان هذا أن فهم يرجى األعزاء، أصدقائي يا اآلن،

 فإنه المسيح، محبة يحفزنا عندما أنه هو عليها، وأصر أصنعها أن يجب التي النقطة لكن .ومثابرة دؤوب جهد بذل بالتأكيد ويتطلب

 والتفاف التمسك تعلم انها أترك، أن أكره نحن التي األشياء عن التخلي من الكثير ليس وأنه فرحة؛... ما؟ هو كما واجب كثيرا ليس

 المسيح، إلى تنجذب ومشاعرنا، أفكارنا وعقولنا، قلوبنا وكما...  آمين؟. يوم كل وأكثر أكثر نحب الذين حوله وأفكاره وعقولنا قلوبنا

  سوف رفعت إذا وأنا،" يسوع؟ يقول ماذا هناك؟ أشرحه أن حاولت ما تفهم هل .الجسد من األشياء كل نترك الحال بطبيعة نحن

 حبه نتأمل ونحن المصلوب، المسيح المسيح نحن كما األعزاء، أصدقائي {12:32 يوحنا". }لي شيء كل رسم" ماذا؟ "إرادة،

 أفكارنا من نتخلص فإننا وقلوبنا، الرائع، هوسنا يصبح حتى...  {آمين} ؟"آمين" أسمع هل … لنا جاذبية أكثر سيصبح النهائية،

 .العالم وأشياء الجسد، شهوات على تعلق سوف أنها وأقل به، مرتبطة ومشاعرنا أفكارنا كانت وكلما .حوله

 

 "تنمو، سوف األرض من واألشياء الرائع، وجهه في كاملة تبدو يسوع، على عينيك" وضعه؟ أغنية موضوع لدينا كيف
 جاذبية وأقل أقل هللا، شخصية المجد، مع معجزة تصبح نحن وأكثر أكثر ترى، ".ونعمة مجده ضوء في الغرابة خافت"...  ماذا؟

 الكثير ليست انها .القلب عملية في الختان هذا من اإليجابي الجانب إلى تنظر أن منك أريد لذلك .هي الجسد وأشياء العالم، في األشياء

  .وجميلة إيجابية حقا يحصل عندما هذا .يسوع مع فرحا ارتباط هو كما العالم، وأشياء الجسد، من األشياء من مؤلمة مفرزة
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 عن بعيدا قطع...  الجسد؟ ختان هذا في المحفزة القوة هي ما ترى، ..." يجبرنا المسيح لمحبة" ،15-14: 5 كورنثوس 2

 يجبرنا، المسيح حب ألن" .المسيح محبة انها! المسيح محبة انها هذا؟ ما الذات؟ أجل من والعيش النفس تنغمس أن ميولنا من كل

 "ل، يعد لم يعيش أن يجب يعيشون الذين أولئك أن للجميع، مات و. شيء كل مات ثم للجميع، واحد مات إذا أنه بذلك، نحكم ألننا

 المسيح كم ندرك عندما األعزاء، أصدقائي ولكن ".أخرى مرة وارتفع لهم بالنسبة مات الذي له بالنسبة ولكن ألنفسهم،"...  من؟

 يوحنا 1." }أوال أحبنا هو ألنه نحبه نحن" .نحبه أن يمكننا التي الوحيدة الطريقة هي هذه الواقع، في .المقابل في نحبه نحن يحبنا،

 هل .الخطيئة نحب قلنا كلما المسيح، نحب كنا وكلما .المقابل في نحبه كنا كلما أوال، أحبه كم نفهم أكثر أن فهم يرجى ولكن {4:19

 ذلك؟ اتبعت

 

 األحمر العلم هو هذا العالم، هذا وأشياء الجسد شهوة الخطيئة، عن ثم، ولع، لدينا كان إذا أنه االعتراف يرجى فضلك، من

  نفس في العالم وتحب المسيح تحب أن يمكنك ال ترى، .اآلن حتى علينا يجب كما حقا المسيح نحب ال أننا يخبرنا الذي المشرق

 حصلت قد كنت العالم، وأشياء الجسد ألشياء الطبيعية، العواطف من كل من منفصلة تكون أن تريد كنت إذا لذلك، .يمكنك ال .الوقت

 إذا وأنا،..."" :هنا التحذير يرجى .1897 يوليو 8 التايمز، عالمات .يوم كل يوم كل تعزيز المسيح مرفق محبة لديك يكون أن على

 ال ألنهم .يأتيوا لن ألنهم ذلك للمسيح؟ شيء كل رسم يتم لم لماذا: هو والسؤال ".لي الرجال كل تجلب وسوف األرض، من رفعت

 من والمزروعة الطبيعية الفردية،صفاتهم بشخصيتهم االحتفاظ في يهوذا، فعل كما يرغبون، ألنهم ألنفسهم؛ يموتوا أن يختارون

 الطابع، عن بعيدا تقطع لم إذا التي، االتجاهات تلك عن تتخلى لن أنها امتياز،إال كل فرصة، كل تعطى أنها من الرغم على .الطابع

 تم المميزة، الصفات بهذه االعتزاز واصلنا اذا" واضاف !حذر يكون أن من حذر يرجى ".المسيح عن بينهما تفصل سوف

 معي، ذلك في فكر .األعزاء أصدقائي يا ذلك، في الحقيقة من الكثير هناك! قف ".ثانية ثورة سيسببون فإنهم السماء، في قبولهم

 .فضلك من

 

 ما أنه وتذكر … قلوبنا طابعنا، عن بعيدا قطع اللحم شهوة إلى المرفقات هذه لدينا يكن لم إذا أنه ندرك شيء، كل وقبل أوال

 من كل لدينا الفكر الحياة مجال في لدينا، يكن لم إذا لذلك، .ومشاعرنا أفكارنا تفهم والتي عليه، نحن ما يجعلنا الذي القلب في يجري

 أن يجب .السماء عن أنفسنا تنحي سوف ونحن الجسد، شهوة واحد حتى التشبث كنا إذا بعيدا، قطع فلسلي شهوات ل لدينا المرفقات

 سوف انه وقال القادمة، المرة هذه الخطيئة مع هللا يتعامل عندما ترى، .فضلك من األعزاء، أصدقائي يا مباشرة، هذا لكم أقول

 معا؟ جميعا نحن هل {504.1 غ. }مجددا نهض... ماذا؟ أبدا لن أنها لضمان الطريقة هذه مثل في معها يتعامل

 

 إرادتنا وأخذ...  البشري؟ العقل األسالك إعادة طريق عن ذلك يفعل هل أخرى؟ مرة ترتفع لن الخطيئة أن يرى كيف اآلن

 لهم بالنسبة المستحيل من يجعل ألنه أخرى مرة ضده التمرد على مضى وقت أي من يختار سوف أحد ال أن تماما وتؤكد...  الحرة؟

 هي وفداء األعزاء، أصدقائي يا .أكثر ال ال، أخرى؟ مرة ترتفع لن الخطيئة أن حتى يجعلها التي الطريقة هو هذا هل بذلك؟ للقيام

 تختار أن يمكن فإنها الفنية، الناحية من وتقنيا، حرة، إرادة لديهم .مضى وقت أي من حرية أكثر فهي الواقع، في كما، حرة مجرد

 إلى وصلوا قد االختبار، فترة خالل ألنهم ا؟ لماذا ا؟ لماذا .أبدا ذلك يفعلوا لن ولكنهم الخطيئة، يختاروا أن يمكن .هللا ضد التمرد

 وفقط .الخطيئة مع عالقة أي من يموت...  ما؟ بدال سرور بكل سوف أنها كثيرا الخطيئة والكراهية كثيرا هللا يحبون حيث المكان

 أخرى، مرة الخطيئة من القبيح التمرد ورفع الفنية الناحية من يمكن أنها من الرغم على ألنه األبد إلى يعهد أن آمنة هي الناس هؤالء

  في تندرج لم التي الكائنات جميع وسعادة عن المسؤول هو هللا أن معرفة يرجى وبالمناسبة، .أبدا لن أنها {آمين} آمين؟. لن فإنها

 إلى تلك تأخذ أن إال يمكن ال انه حتى كذلك؟ أليس األبدية، الحياة عهد إلى ذاهب هو من أما بالقلق تشعر لكم، وأؤكد وهم، .الكون

 لك؟ بالنسبة منطقي ذلك هل .تماما قلوبهم يختنون الذين السماء

 

 هذا سيغير انه كذلك؟ أليس الجسد، ودعا الطبيعة والفساد أقل، أن بعيدا يأخذ سوف انه :هذا فهم يأتي، عندما ترى، أنك

 المتبقية المتبقية الطبيعة تلك إزالة يمكن ؟... ذلك يفعل هل ولكن، {3:21 فيل". }المجيد جسده مثل وأسلوبه الخسيس، الجسم"

 أحاول ما ترى هل الحرة؟ إرادتنا انتهاك دون إزالته يمكن فلسلي؟ واحدة شهوة حتى نعتز كنا إذا ممجد، بجسد واستبداله الجسد ودعا

 األمر يتعلق عندما بذلك، التشبث كنت إذا - فقط واحد يلزم، ما كل هذا - العزيزة الخطيئة فقط واحد على معلقة أنا إذا هنا؟ توضيحه

 دون عني بعيدا هللا يأخذ أن يمكن هل يسوع، يمكن ،"عين طرفة في لحظة، في" إزالتها، الخسيس الجسم هذا يكون أن الوقت

 علينا سيكون به، التشبث وأنت اخترت وإذا.به التشبث اختيار وأنا العزيزة، أختي العزيز، أخي يا ال، يستطيع؟ هل إرادتي؟  انتهاك

 نفسك مع مباريات تلعب ال .واحد هذا على نفسك مع صادقين نكون أن يرجى فضلك، من {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .معها ندمر أن

 وإذا عنه، التخلي تريد ال أنك هللا إلى يوضح أن {316.2 كول} واحدة خطية على العزيزة هو األمر يتطلبه ما كل .واحد هذا على

 أن فهم يرجى ولكن ابتالع، أن الصعب من يكون قد أنه أعلم وأنا .معها تدميرها يتم أن اخترت قد كنت به، التشبث على تصر كنت

 .الحقيقة لك أقول أنا فهم يرجى .الحقيقة لك أقول
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 له سمح المسيح، محبة أجل من وأنت،.تماما قلبك خنق إذا إال ممجد بجسد واستبدالها لحمك، الطبيعة يسلب لن هللا

 يحدث فإنه تمجيد، في يحدث ال القلب، من الختان هذا أن مالحظة ويرجى .لحم شهوات أي إلى المرفقات من تبذلونه ما كل لخفض

 أن تمجيد، ما وهو "عين، طرفة في لحظة، في" يسلب، أن يمكن ال هللا .للتو شرحته ما بسبب التحديد وجه على … تمجيد قبل

 واضاف :243 صفحة العظيمة، هللا نعمة .منهم كل - لدينا المرفقات من كل بعيدا لخفض بالفعل له سمح قد كنا إذا إال اللحم، الطبيعة

 ان شك دون نعتقد" واضاف:ثانية فرصة سأعطيك .هناك" آمين" أسمع أن آمل كنت ".قريبا سيأتي المسيح ان شك دون نعتقد"

 خطايانا، من لتطهيرنا ليس هو يأتي عندما … واقع هو بل لنا حكاية ليس هذا" واضاف .جيد {آمين} ".قريبا سيأتي المسيح

 اإلطالق، على لنا بالنسبة المطاوع إذا.والتصرفات لدينا توتيرس من العواطف من لعالجنا أو شخصياتنا، في العيوب منا إلزالة

 أولئك" ".يزال ال المقدسة" ماذا؟ "سيكون، مقدس هم الذين أولئك الرب، يأتي عندما .الوقت ذلك قبل العمل هذا إنجاز وسيتم

 .الخلود من األخيرة اللمسة"... ماذا؟ "على، الحصول ثم والشرف، التقديس في القداسة، في وأرواحهم أجسادهم حجزوا الذين

 العيوب،ومنحهم هذه إلزالة بعمل القيام ذلك بعد يتم ولن .األبد إلى كذلك ستظل وقذرة أونسنكتيفيد، ظالم، هم الذين أولئك ولكن

 في به القيام يجب ما كل هو هذا .وفسادهم ذنوبهم وإزالة التكرير، عملية بمتابعة ذلك بعد المصافي يقوم وال .مقدسة شخصيات

"...  ما؟ فقط هو التمجيد .اآلن هو متى؟ فمن أخت؟ أخ، آمين، ".لنا بالنسبة العمل هذا انجاز االن ومن .المراقبة من الساعات هذه

 وقت أي من أكثر وتنمو :المجد إلى المجد إلى المجد إلى المجد من تغييرها تم التي للحياة النهائي التأكيد هو هذا ".األخيرة اللمسة

 شهوة تنغمس أن ورفض .المسيح طاعة إلى األسر في باستمرار وأكثر أكثر أفكارنا لجلب تعلم .المسيح  شبه الطابع في تماما مضى

  .مجد ،"عين طرفة في لحظة، في" ثم، ومن .أخيرا إغالقها يتم حتى خيالنا، خصوصية في حتى .الجسد

 

 تمجد سوف أنا" هللا، يقول 7 :اآلية .الندوة هذه من سابق وقت في لنا رئيسيا ممرا هذا وكان ،60 إشعياء يقول كما ترى،

 إنشاؤها تم لقد ترى، .فيها المسيح شخصية استعادة أتاحوا الذين هؤالء للتمجيد؟ مرشح هو من ".مجدي" ماذا؟ ..." بلدي بيت

 استعادته ليتم بالنعمة، نتعلم، وكما...  {20-19: 6 كور 1} صحيح؟ له، هي التي وبروحنا، جسدنا في هللا وتمجيد هللا معبد لتكون

 انه وقال ماذا؟ وانه .مجده بيت نصبح معبد، الهيكل هذا في الخطيئة تضررت قدراتنا ملء إلى مجده، وتعكس المجد إلى المجد من

 هيئة وهي هيئة، يعطينا وسوف جسمنا، من الخالص مع "عين طرفة في لحظة، في" العملية ينهي وسوف .مجده بيت تمجيد

 .له مثل مجيدة،

 

 الرب خادم تعلمون، كما ولكن، ستكون، انها الجسم من نوع أي فقط أعرف ال أنا .لذلك طويل أنا أوه،! لذلك طويلة أنا أوه،

 إلى الرجل هذا قلب االثارة وأن {301.1 مار} له، يرضي سوف الذي الجسم يعطينا سوف انه وقال .له يرضي سوف أنه لنا يقول

 له يرضي أن شأنها من التي يعطيني سوف الذي الجسم وجود واحتمال .يسوع إرضاء هو كله كيني من ورغبتي شغفي ألن القلب،

 القلب، ختان بخصوص جدا كبيرة ولكنها ما، نوعا طويلة انها .معك مشاركته أريد بيان هناك .لي اإلثارة مجرد انها. لي اإلثارة

 في وجدت ؛425 صفحة ليس ولكن العظيم، الجدل في وجدت .في واحد الخطأ وضعت أنا .لدينا يكون أن يجب التي القداسة وهذه

 بالغ أمر وهذا .الكتاب من وسأقرأه ،623 كبير، جدل هناك، من مذكرة تقديم مجرد ولكن .معك أشاركها أن وأريد ،623 صفحة

 إلى كثب عن جدا، التمسك إلى ذاهبون نحن أن الدراسة هذه بداية في لكم وقلت .كثب عن االستماع يرجى .فهمه المهم ومن األهمية

 لدينا الكهنة كبير أن حين في اآلن،" :اقتبس انا .للحقيقة والضيق المستقيم الطريق على والبقاء أننا من نتأكد حتى الرب، يقول ما

 قوة إلى مخلصنا يحققه أن يمكن بفكر حتى وال .المسيح في مثاليا نكون أن إلى نسعى أن يجب لنا، بالنسبة التكفير جعل هو

 موطئ على الحصول يمكن حيث النقطة بعض البشر قلوب في يجد الشيطان" ..."فكرة"... ماذا؟ "قبل، من حتى ال" ".اإلغراء

 الشهوة ببعض التشبث نحن نحن؟ المجال، هذا في ختان ال نحن هنا؟ المشكلة ما .وقفة "...الخاطئة الرغبة بعض نعتز يتم .قدم

 النقطة بعض البشر قلوب في يجد الشيطان" :بياننا إلى العودة. للخطيئة محبة زلنا ما نحن .المسيح لمحبة منه، تقطع لم نحن .الجسد

 المسيح لكن .سلطته إغراءات خاللها من تؤكد التي العزيزة، هو الرغبة العزيزة بعض .قدم موطئ على الحصول  يمكن حيث

 أن شأنها من التي هللا ابن في شيئا يجد ال الشيطان.14:30 جون" أنا في شيء له وليس يأتي، العالم هذا أمير" نفسه، أعلن

 هو هذا .لصالحه استخدامها يمكن الشيطان التي فيه خطيئة هناك يكن ولم أبيه، وصايا أبقى قد كان .النصر كسب من تمكنه

 ".المتاعب من وقت في سيقفون الذين  عليها العثور يتم أن يجب الذي الشرط

 

 أن يجب أنه يعني ال هذا ."تمجيد"... متى؟ حتى واضحة ..." إنبريد الخطيئة" هناك .فينا خطية هناك فهم، يرجى اآلن،

 شهوات لدينا يزال ال أننا من الرغم على تماما، ختان قلوبنا كانت إذا ألنه .ال ميزة تتخذ أن يمكن الشيطان أن في خطيئة هناك تكون

 كور 2} المسيح لطاعة األسر إلى أفكارنا وجلب لهم، ريبولز الدوام وعلى الفور سوف ونحن إثارة؛ سيحاول الشيطان أن لحماه

 هي األعزاء، أصدقائي يا ذلك، ذلك؟ فهمت هل .ثابت انتصار هذا. النصر هو هذا .القدس الروح قوة في المسيح، لمحبة {5: 10

  ريبولسينغ باستمرار و الفور على أننا كثيرا المسيح نحب نحن الذي المكان إلى القادمة لها، يكون أن ويجب يمكننا التي التجربة

 المسيح بدم اإليمان خالل من عنا، الخطيئة نفصل أن نحن الحياة هذه في" :على قرأت .له األسر إلى أفكارنا وجلب إغراء،

 هي اإللهية العناية إن .لمزاياه استحقاقنا بحكمته، جهلنا لقوته، ضعفنا لتوحيد إليه، لالنضمام يدعونا الثمين مخلصنا إن .المتكبر
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 و أسهل يبدو الذي نختارها، التي الطريقة وليس أمامنا، يجلس الذي هو الرب .يسوع ومنخفضة ودعامة نتعلمها التي المدرسة

 مطابقة عمل في السماء توظف التي الوكاالت مع تتعاون أن علينا تقع انها .للحياة الحقيقية األهداف ولكن لنا، بالسانتير

 نهاية - ."نفوسهم على خوفا أكثر خطر في ولكن العمل هذا تأجيل أو إهمال شخص ألي يمكن ال .اإللهي للنموذج شخصياتنا

  .االقتباس

  

 بعض يسبب سوف الختان نعم، !ال فضلك من .ختان قلوبكم على الحصول في تأخير ال فضلك من األخت، األخ، أوه،

 إلى بك الخاصة المرفقات من كل لقطع يسوع السماح خالل من تواجه سوف الذي الفرح أن لكم األعزاء،أؤكد أصدقائي ولكن األلم،

 يقارن أن يستحق ال المعاناة" ترى، .حتى ذلك تذكر لن أنك نسبيا ضئيلة لذلك الختان معاناة سيجعل العالم، وأشياء الجسد أشياء

 مع نعمل ونحن...  كذلك؟ أليس ،"الطابع" - المجد؟ هو وما...  {آمين} ؟"آمين" أسمع هل {8:18 روم" }مجد"... ماذا؟ ،"مع

 وتعلم القانون، لروح وفقا اتساقا وأكثر أكثر وطابعنا، ومشاعرنا، أفكارنا لجلب وتعلم المسيح، روح قوة في المسيح، لمحبة المسيح،

 المعاناة ولكن والتضحية، الذات وإنكار المعاناة بعض يتطلب قد نعم، الجسد، شهوة تنغمس ل الفور على رفض من والمزيد المزيد

 .واآلن هنا القداسة وسعادة فرح عن أتحدث أنا .اآلخرة المجد عن فقط أتحدث ال وأنا المجد، مع بالمقارنة جديرة ليست

 

 اكتسبت قد والقداسة...  !مقدسة تكون أن نتعلم أن هو سعيدة تكون سوف منكم واحد أي الوحيدة الطريقة أن معرفة يرجى

 إنكار في الراحة وعدم المعاناة من معين قدر هناك هناك نعم، نعم {7: 23 بروف". }هو هكذا قلبه، في الرجل يعتقد كما" .هنا

 القداسة خالل من تأتي التي والسعادة الفرح مع الخلود، أو الوقت في سواء تعويض من أكثر يكون وسوف لكم، أؤكد ولكن الذات،

 .أصدقائي تماما، ختان قلوبنا حيث المكان إلى جلبنا هو اإلنجيل من الهدف: الهدف .ذلك معرفة يرجى أن؛ العلم يرجى .هلل والشبه

 هاجس مع و مع، واستيعابها ملفوفة وكلها العالم، وأشياء الجسد أشياء إلى الطبيعي تعلقها عن بعيدا قطع ومشاعرنا أفكارنا من كل

 الحال بطبيعة يحبون الذين الناس تأخذ أن {2: 12 روم} عقولنا، تجديد طريق عن لتحولنا اإلنجيل، هدف هو هذا .المسيح يسوع

 .اإلنجيل يفعله ما هذا آمين؟. هللا ومحبة خارق بشكل الخطيئة يكرهون الذين الناس وجعلهم هللا، والكراهية الخطيئة

 

 كذلك، الخطيئة قوة من يحفظنا ولكنه الخطيئة، عقوبة من فقط ليس لنا يحفظ فإنه {1:16 روم". }للخالص هللا قوة" انها

 ماذا؟ "لك، يجوز ال بحيث إليكم، أكتب األشياء هذه الصغار، أوالدي" ،1: 2 يوحنا 1 .حياتنا في السلطة هذه مع نتعايش أن ويجب

 يكتب الذي هو هذا يقتل الذي ويوحنا مكتوب، هو كله اإلنجيل في السبب هو هذا .الخطية نوقف أن الهدف، هو هذا ".الخطيئة"

 هذه الصغار، أطفالي": ويقول...  - يوحنا كتاب أحب أنا. حال أي على بلدي تقدير في - يوحنا كتاب في اإلنجيل، قصص أجمل

 الخطيئة، إلى االستبداد عبادتنا من حرية لنا نضع أن هو اإلنجيل من كله والغرض {1: 2 يوحنا 1" }أنت؟" ،إليكم أكتب األشياء

 يسوع اآلب مع محامي لدينا"...  ماذا؟ "لدينا، خطايا، أي كان وإذا"...  بكرم، يضيف، ما الحظ ولكن .والشيطان  والنفس،

 وتطهيرنا خطايانا لنا يغفر أن وعادل مخلص"...  ماذا؟ "هو، بخطايانا، اعترفنا إذا" ،9: 1 يوحنا 1 وفي ".الصالحين  المسيح

 ".الخدع كل من

 

 إلى نأتي سوف أننا اإلنجيل قوة تحويل تماما ذلك تواجه أن يجب وأنا أنت .هنا شيء فهم يرجى األعزاء، أصدقائي ولكن

 هذا .الغفران وتلقي خطايانا نعترف أن يمكننا الذي الكاهن دائما يكون لن ألننا ا؟ لماذا .الخطيئة من بدال الموت نفضل الذي المكان

 من عمدا به نعترف أن يمكن الذي شخص أي هناك يعد لم منصبه، عن المسيح يسوع توقف عندما ترى، .لفهم مهم مفهوم هو

  من متعمدة لجنة خالل من نحن حيث المكان إلى يأتي أن يجب أننا األعزاء، أصدقائي يا السبب، هو هذا معي؟ أنت هل .الخطيئة

 ؛344-343 صفحة ،1 المجلد المحددة، الرسائل .العليا وزارته يسوع يتوقف أن قبل المكان هذا إلى نأتي أن ويجب الخطيئة،

 وهو .العالم خطايا عن التضحية لحظة تقدم المذبح، في باستمرار يقف كما يمثل يسوع المسيح" :هنا الهامة الحقيقة فهم يرجى

 لجنة" ماذا؟ "بسبب ضروري أمر وسيط خالل من بالتساوي التضحية إن .رجل وليس ضار الرب التي الحقيقية للخيمة وزير

 ".الخطيئة من مستمرة لجنة"...  ما؟ بسبب...  مستمر؟ أساس على ضرورية الصاخبة التضحية لماذا ".الخطيئة من مستمرة

 

 لديه يكون عندما .المعروفة الخطيئة يرتكب يعد لم لمحبته، الذي، شعب يكون أن يجب المسيح يسوع األعزاء، أصدقائي

 يكون أن يساعدنا هللا ذلك؟ ترى هل .المنزل اتخاذنا إلى وتأتي عالية، الكهنوتي رداءه جانبا تضع أن يمكن انه وقال الشعب، هذا مثل

 مع مجده وجود قبل له طائل ال لكم نقدم وأن السقوط، من لكم تبقى على قادرة تكون أن له اآلن" ،24 جود .الشعب هذا مثل

 والسقوط، تتعثر تعد لم مساعدتنا يريد انه .والسقوط العثرة لدينا لنا يغفر مجرد من أكثر يفعل أن يريد الكاهن لدينا ".الفرح تجاوز

: 3 يوحنا 1". }الخطيئة" ماذا؟ ،"ال هللا من ولد من" ،جون يقول كما سابقا، الحظنا كما ترى، {آمين} ؟"آمين" أسمع هل .حتى

 ".االثم على تستمر" ماذا؟ ،"ال هللا من ولد من" :قائال حرفيا هو هذا .الحالي النشط التوتر في هو وهذا اليونانية، في ولكن {9

 .والصالة السعادة في الرغبة بسبب وتسقط تتعثر أنها .الخطيئة يرتكب األحيان، بعض في يزال، ال هللا من ولدوا الذين أولئك ولكن

 ".اآلب مع محامي" ماذا؟ "لدينا، الخطيئة، لنا كان إذا" يقول، عندما جون يقوله ما وهذا النظري، توتر في هو اليونانية في هذا
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 لنا، ينبغي ما بقدر يسوع حقا أحب ال نحن تعلمون، كما ألنه، والسقوط، والتعثر الحراسة عن بعيدا ننشغل كنا إذا {1 : 2 يوحنا 1}

  .بذلك نعترف أن يمكننا. محامي لدينا هلل، الحمد ثم، حراسة، على القبض تم لقد تعلمون، كما أو، منه، أعيننا أخذنا أو

 

 من حتى يبقينا أن له نسمح أن عليه، تعتمد وحتى معه الحب في نحن حيث النضج مستوى إلى بنا يصل أن يريد لكنه

 وهذا تفعل، أن أدعو أصدقائي؟ يا ذلك، تعتقد هل !والسقوط التعثر من حتى إبقائنا على قادر وهو {آمين} آمين؟ .والسقوط العثرة

 الصفحة ،5 المجلد الشهادات، .يكون أن يجب الذي النضج مستوى هو هذا .لدينا يكون أن يجب الذي النضج ومستوى الخبرة، هو

 هذا ."اإلنجيل قوة كل المطاف نهاية في تحييد سوف العزيزة، الشريرة الرغبة واحد الطابع، من واحدة خاطئة سمة حتى" :53

 هنا، بعض قبل من إيجابي بشكل قبلت أو جدا سهلة تكون ال قد األمور هذه بعض أن أعلم وأنا !األعزاء أصدقائي يا رصين، بيان

 تحييد سوف العزيزة، الشريرة الرغبة واحد الطابع، من واحدة خاطئة سمة حتى" .حال أي على تقاسمها على حصلت لقد  ولكن

 ."اإلنجيل قوة كل المطاف نهاية في

 

 السماح ترفض كنت وإذا قوتها، من ولكن الخطيئة عقوبة من فقط ليس إلنقاذنا {1:16 روم} للخالص، هللا قوة هو اإلنجيل

 عن اإلنجيل قوة تحييد أنت .الخطيئة عقوبة من لكم تسليم لإلنجيل السماح ترفض كنت الخطيئة، قوة من خالية لكم تعيين لإلنجيل

 يقوي الرغبة تلك من تساهل كل.الروح وهمية يظهر الخاطئة الرغبة انتشار إن" :في القراءة .واحدة خطيئة حتى اإلعتزاز طريق

 بدال الموت يفضلون الذين أولئك .أفخاره في الرجال الشيطان يربط الذي الحبال هي الخطيئة وملذات الواجب آالم .هلل الروح نفور

 آالم -" التجربة؟ تلك عن إلبقائنا الشيطان يستخدم ماذا ولكن ".المؤمنين سيجدون الذين الوحيدون هم خاطئ بعمل القيام من

 الخطيئة، وملذات الواجب آالم باستخدام الشيطان، قوى أن معرفة يرجى األعزاء، أصدقائي ولكن ".الخطيئة وملذات الواجب

 ذلك، من أكثر واجب ليس واجب نحبه، كنا كلما ترى، ألنك .المسيح يسوع الحب إلى نأتي كما كسر يتم للخطيئة، عبودية في إلبقائنا

 وكلما ترى، ألنك ؟"آمين" أسمع هل .الخطيئة وألم واجب فرحة انها .الخطيئة وملذات الواجب آالم ليست انها .فرحة انها ما؟ انها

 الخطيئة أن تعرف وأنت تؤذيه، أن يؤلمك كان وكلما بذلك؛ القيام في فرحة كنت وكلما له، إلرضاء أردت وكلما المسيح، تحب

  في ننمو ونحن فقط تجربتنا كل هو هذا ولكن لك؟ بالنسبة منطقي ذلك هل .يسوع يضر ألنه لك مؤلمة الخطيئة يصبح لذلك !تؤلمه

 يمكن ال. يحدث لن فإنه الواقع، في .للغاية مؤلمة عملية انها حقا، يسوع محبة دون ختان قلبك يكون أن حاولت إذا .يسوع مع لحب

 .يسوع مع الحب في تنمو أن عليك .يحدث أن

 

 .الوسيط الوسيط دور ووقف المراقبة مفهوم بإغالق يتعلق فيما بسرعة، هنا تطوير أن أريد أنني آخر مفهوم هناك اآلن 

 لذلك نوح، أيام كانت كما ولكن" ،24:37 ماثيو يسوع؟ قال ماذا الواقع، في .نوح تجربة من نتعلمه أن يمكن الذي الكثير هناك

 حدث؟ ماذا في، كانوا أن وبعد تابوت، إلى ذهبوا وعائلته نوح أن كذلك، أليس تتذكر، اآلن ."اإلنسان ابن مجيء يأتي سوف أيضا

 بعد .شيء فهم يرجى اآلن، {7:16 جين. }هللا بواسطة من؟ قبل من الباب إغالق تم .ال أنفسهم؟ الباب أغلقوا هل. الباب إغالق تم

 يأتي أن يختار قد آخر شخص أي انتظار في رحمة، عن يتخلى كان يفعل؟ هللا كان ماذا .الوقت لبعض مفتوحا الباب ظل ذهبوا، أن

 مهم؟ هذا هل .الباب أغلق هللا؟ فعل ماذا يأتي، أن أراد اإلطالق على أحد ال أن جدا، واضحا أصبح عندما هذا؟ولكن تتابع هل .في

 ا؟ لماذا .مفتوحا ويتركه بكرم، يرحم هللا ولكن إغالق، وشك على هو المراقبة باب ترى، .األعزاء أصدقائي يا بقوة، مهم هذا أوه،

 

: 3 األليفة الحيوانات 2". }التوبة إلى يأتي أن ينبغي شيء كل ولكن يموت أي أن استعداد على ليس هللا" :يخبرنا بيتر

 وهكذا ومقاومته، للمسيح الرسم حب إلى تصلبهم يتم حيث المكان إلى يأتي البشري الجنس فإن ذلك، ومع عندما، أنه نفهم اآلن، {9

 ثم قوة، لن وهللا القوة، من وقصر هللا، فعله ما عن النظر بغض التوبة، إلى أبدا تأتي لن أنها العالم، وأشياء الجسد شهوات على تعلق

  .الباب يغلق سوف هللا الباب؛ أغلق... ماذا؟ هللا فيه رجعة ال النهائية، اختياراتهم بسبب

 

 سوف انه وقال الوقت في معينة نقطة في وفقط هللا، أنشأه قد تعسفيا شيئا ليس االختبار إغالق أن تفهم أن أريدك ترى،

 ولكن أن، أعتقد كنت .وتحويلها التوبة إلى يأتي قد ما شخص أطول، دقائق خمس ينتظر كان وإذا "االختبار، أغلقت حسنا،" يقول،

 تأتي"...  ماذا؟ "شيء، كل يكون أن يجب يموت أي أن استعداد على ليس هللا" أن حقيقة مع يتفق ال وهذا األعزاء، أصدقائي

 والعالم يموت، سوف...  ماذا؟ إلى الذهاب هو السفينة في ليس شخص أي المراقبة، إغالق عندما ألنه {9: 3 پطرس 2". }للتوبة

 الباب، هذا يغلق عندما حتى {12-10: 3 پطرس 2. }بالنار المرة هذه تطهير تكون سوف انها الماء، مع المرة هذه تطهير يتم لن

 يأتي أن يجب شيء كل ولكن يموت، أن يجب يموت أي أن استعداد على ليس هللا" وألن يموت، سوف الداخل في ليس من كل

 لهذا ذلك؟ تتبع هل .األبد إلى مفتوحة تركت إذا التوبة إلى أحد يأتي لن ألن فذلك مغلقا، الباب يكون عندما أنه على وأصر "للتوبة

 قد الجميع أن تعرفوا أن أرجو الجميع، عندما البشري الجنس قبل من تحديدها ويتم .تعسفيا أمرا ليس المراقبة إغالق فإن السبب

  .فيه رجعة ال بشكل عقولهم جعلوا
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 هو من .يزال ال ظالم" ماذا؟ "يكون، دعه ظالم، أو مؤمن، غير هو من" .فقط حكمين هناك بالمناسبة، السبب، هو هذا

 المتردد، هو من": يقول وال ".يزال ال مقدسا دعه مقدس، هو من .يزال ال صالحا دعه الصالحين، هو من .يزال ال قذر دعه قذر،
 لماذا بالضبط هو وهذا عقولهم، فيه رجعة ال عقدة لديه شخص كل .المتردد هو أحد ال ألن - ال؟ لما {ال} هو؟ هل ".مترددا فليكن

 نفضل أننا الحقيقة في حتى الختم تسوية يتم واضح؟ هذا هل هنا؟ لك أوضح أنا ما تفهم هل .العالمة... ماذا؟ أو ختم إما الجميع

 في لنا نسمح أن يجب وهللا الطاعة؛ من الموت نفضل أن الخطيئة في حتى العالمة هذه تسوية يتم .علم عن الخطيئة من بدال الموت

 من .أخت شقيق، ذلك، يحدث عندما تابوت داخل أريدك فضلك، من .أغلق... ماذا؟ والباب .خيارنا على الحصول المطاف نهاية

 .المسيح يسوع هو التابوت.ذلك يحدث عندما تابوت داخل أنك من تأكد فضلك،

 

 وطيور الميدان وحوش .المذنب بالعرق الخاصة المرافعة عن الرحمة توقفت لقد" :39 صفحة كوريج، أند كونفليكت

 المستحيل من كان الذي الضخم، الباب ".الرب وأغلقه"...  السفينة، داخل وأسرته نوح كان .اللجوء مكان دخلوا قد الهواء

 تم هللا رحمة ورفضوا في، نوح إغالق تم .الغيب األيدي قبل من مكانها إلى ببطء يتأرجح كان إلغالق، داخل في ألولئك بالنسبة

 للذنب، شفاعته المسيح يتوقف عندما لذلك، .فتحه يمكن وحده وهللا أغلق، قد هللا كان .الباب هذا على السماء ختم وكان .اغالقها

 له سيكون والشيطان األشرار، جماح كبح تعد لم النعمة لنعمة ثم .الرحمة باب إغالق سيتم السماء، من السحب في مجيئه قبل

 تابوت، في نوح إغالق تم كما ولكن هللا، شعب تدمير إلى يسعى وسوف .الرحمة رفضوا الذين أولئك  على الكاملة السيطرة

 آمين؟ ."اإللهية السلطة قبل من محمية تكون سوف الصالحين فإن وبالتالي

 

 معه ينفصالن ال ونحن لنا مقفل والمسيح المسيح في محاصرون نحن االختبار، إغالق عند فضلك، من أخت، أخ، أوه،

 تابوت في يكون أن من بد ال ستكون انها أصدقائي، يا لك، وأقول آمنة؛ نحن تابوت، في نكون وعندما .معه واحد ينفصل ال واحد،

 األرض، كوكب على القدوس روحه تأثير خالل من هللا، من التقييد قوة والسلطة، المراقبة، إغالق عندما ألنه .االختبار إغالق عند

  للطبيعة حدث ما سنرى الفور وعلى .األرض كوكب على الخروج الى الذهاب هو الجحيم كل وحرفيا إزالة،... ما؟ يكون سوف

 صغيرة لمحات يعطينا هللا وأعتقد، يعطينا، هللا وبالمناسبة، تقييدا، أكثر تأثير هناك يكون لن .القبح البشعة، الخام، انها في البشرية،

 الرجال، وترى الرجال لزمالئه الإنسانية اإلنسان يتعرض حيث يوغوسالفيا، مثل رواندا، مثل في تحدث التي األشياء في هذا من

 كله البشري الجنس ما من صغيرة لقطات سوى ليست تلك األعزاء، أصدقائي .الموت حتى البعض بعضها القرصنة تملكها، شيطان

 االعتراف فجأة سوف ونحن كله؛ البشري الجنس...  .األرض كوكب من القدس الروح وانسحب االختبار، يغلق عندما مثل سيكون

  مهمة حقا، ستكون انها الناس، لك وأقول .إزالتها يتم عندما القدس، للروح التقييدي التأثير إلى كنا الديون في يصدق ال بشكل كيف

 .ذلك يحدث عندما تابوت في يكون أن حقا

 

 من هللا شعب عقول على للحفاظ الختم الوقت هذا في جهاز كل باستخدام اآلن هو الشيطان" :43 صفحة مبكرة، كتابات

 وقت في لحمايتهم شعبه على يرسم كان هللا أن تغطية رأيت" !هلل الحمد "تغطية، رأيت .الترجيح في لهم وتسبب الحالية الحقيقة

 ال انه ".وتعالى سبحانه هللا تغطية مع تغطيتها ليتم كان القلب في نقية وكانت الحقيقة على قررت التي الروح وكل المتاعب؛ من

  هي بالخطايا واالعتراف خطايانا بقدر تداخل يعد لم انه ترى، .يحمينا يزال ال لكنه منصبه، عن توقف نعم، آمين؟. لنا بالنسبة يزال

 الموت نفضل كنا .ذلك من أكثر أي معروفة خطيئة أي ارتكاب ال نحن .ذلك خالل من نحن المسيح، محبة أجل من ألنه، المعنية،

...  حمايتنا، أجل من تتدخل يزال ال انه لكم القول هنا أنا ولكن .الشفاعة من الجانب هذا لمواصلة لديك يكن لم لذلك ذلك، من بدال

 ورؤية قبله، من هللا إلى تأتي التي حد أقصى إلى إلنقاذهم أيضا قادر هو السبب ولهذا" ،7:25 عبريوس السبب هو هذا .لحمايتنا

 وقت أي من يعيش كيف ذلك إلى يشير التالي البيان وأن "لنا؛ بالنسبة الشفاعة لجعل ليفيت مضى وقت أي من"...  ماذا؟ "انه،

 .لنا بالنسبة الشفاعة لجعل مضى

 

 من العالقة األيام هذه العالقة، اللحظات هذه خالل المسيح، أجل ومن ألجلك معك، أتواصل وأنا واألخوات، اإلخوة أوه،

 لكم جعل له والسماح الجسد، على المرفقات تلك كل عن بعيدا يقطعك دعه قلبك، ختان له واسمحوا المسيح، لمحبة االختبار، الزمن

 على قادرا أيضا يكون قد ولكن "يزال، ال الصالحين يكون أن له والسماح الصالحين، هو الذي" فقط، ليس لك يقول قد أنه مقدسة،

 نصلي؟ هل ".يزال ال مقدسا دعه مقدس، هو من" القول،

 

 الصالحين، لحسابنا فقط ليس لتقديس؛ ولكن لتبرير، فقط ليس كافية، بك الخاص نعمة أن كثيرا أشكركم السماء، في األب
 أننا األب، وأصلي .للسماء البدنية اللياقة على الحصول على تساعدنا ولكن للسماء، عنوانا لتعطينا فقط ليس .المقدسة لنا لجعل ولكن

 دعه مقدس، هو من" لنا، يقول أن المسيح تمكن أن شأنها من التي الطابع قداسة ولها تماما، ختان قلب مع االختبار، ختام في نجد، قد
 .جزيال شكرا. األعزاء أصدقائي يا فيكم هللا بارك .آمين. يسوع اسم في صالتي هي هذه ".يزال ال مقدسا


	دعه لا يزال مقدسا
	23

