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روح       انه من خالل االلم فقط يمكن أن تكون صحيحًا، والفرح الحقيقى يكون فى انعكاس عمل ال

ك ذاتى فى    . اليمكن أن ادعك تتوقع ارتفاعًا مستمرًا فى حياة االيمان. القدس فى النفس سأظهر ل

ا،     لم أوصك قط أن تسعى وراء السعادة  . وقت الهزيمة آما فى وقت النصرة ة فى حد ذاته آنهاي

ة وتأخذ              رب يسوع المسيح لكى تكتمل شخصيتك فى النهاي د سمات ال روحى يتحرك فيك ليعي

ى ارادتك واختياراتك          . صورة االنسان الجديد ا تتضمن التغلب عل ة النه ة مؤلم ذه العملي عادة ه

ه قطرات من دم ف         . الشخصية رب يسوع المسيح تصبب آأن ى وهذا آان السبب فى أن عرق ال

يمانى   ة         . جهاده فى بستان جثس درك مدى الحرب الداخلي ل الطبيعى اليمكن أن ت ان تصور العق

روح   ل ارادة ال ذى يكشفه   . التى من خاللها تجوز النفس الى عملية التحول من ارادة الذات لتقب ال

االنجيل عن االم الرب يسوع هو بالحق اعالن لنفس معرآة الموت التى ينبغى لكل نفس أن تمر  

ق   ب ل الشهوانى العتي رب يسوع المسيح     . ها اذا فضلت ارادة اهللا على ارادة العق واذ تتأمل اآلم ال

ه من خالل    . ذاك الذى من الروح يجب أن ُيميز بالروح. سوف تكتسب رؤية أللمك الشخصى ان

م  الحق أن تتعزى فى عمق       . الصالة والتأمل فى الكلمة فقط سيأتى الى قلبك الفه ذلك يمكنك ب وب

  .وح حين يأتى األلم الر

حتى لو سهر التالميذ فى البستان ساعة الصراع، لما أمكنهم تقديم مساعدة ألن آل انسان يجوز    

ذات اذا أردت تحقيق غرضى فى     . بمفرده موت ذاته المحطمة اليمكن ان يتبقى شئ من ارادة ال

ليم آامل لكل           . حياتك ه بتس يمانى التى ل ر تراجع، يتحرك نحو جثس ه الشخصية   ببطء وبغي آمال

ـه  ى ل ة الت ة العاري ى الجلجث دى اآلب  . عل ى ي ل ف ه بالكام لم آيان ذى س وت لل ع الم . النصرة تبتل

  .من ساعة التجربة يخرج نور عملى الُمغير فى نفسك. التنخدع حين تواجهك الظلمة

ى. التخف  ك من ة. أى شئ سوف يقرب دى المؤدب اعرف أن آل ضربة بعصا . آن خاضعًا لي

ّى  . لقد سألتنى أن تكون حرًا من الخطية وأن تقترب الّى. صدر عمًال خالصيًا آخرالتأديب ت ثق ب

راً       . اآلن حيث أصنع عملى الكامل بطرق التفهمها م حين تسأل آثي دة األل د من ح ة  . انك تزي الثق

  .تنقص الصراع الروحى آما أن االسترخاء يخفف األلم الجسدى

اذًا سريعاً    . سكانى الأتلذذ فى ايذاء نف. استند علّى ًا انق ك دائم ك تساعدنى فى    . انى أشتهى ل ان
ك   ى في ق عمل تخدمها لتحق لم نفسك ألى أداة أس ين تس ى وح ق ب ين تث ذا ح ،  ٢٤:  ٧رو ( .ه

٢٥ (  
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