
عانيت من سكتة دماغية بعد أن أنجبت طفلي، ومنذ 
ذلك الحين كانت حالتي الصحية متدهورة باستمرار. 
45 درجة  األسوأ من ذلك، انحنى ظهري إلى األمام 
بالتواء  تسير  الثالثينات  في  شابة  امرأة   .30 سن  في 
وانحاء الظهر؛ هذه كانت أنا. شعرت بالحرج والناس 
من حولي. لم أتمكن من المشي بسرعة وال من القيام 
بأي شيء وأنا واقفة أو بأي شيء صعب. كنت دائماً 

أعتمد على مساعدة اآلخرين.
تلقيت  اآلخرين.  الناس  كما عاش  أعيش  أن  أردت 
العالج في العديد من المستشفيات، ولكن لم يجدي أي 
أزال  ال  كنت  يئِسُت.  الوقت،  مرور  مع  نفعاً.  شيء 
رأيت  عندما  ذلك،  مع  طبيعية،  أصبح  أن  في  أرغب 

الناس يقفون باستقامة.

في أواخر تشرين الثاني 2016، أُرشدُت إلى كنيسة 
مانمين تشيانغ راي من قبل صديقتي. كانت هذه المرة 
األولى بالنسبة لي الذي قمت بها بزيارة الكنيسة ألن 
أسالفي وأسرتي كانوا بوذيين. ولكني شعرت بالدفء 
الشعور  من  بدال  المنزل  في  كنت  لو  كما  والراحة 
خاصة،  والعبادة،  التسبيح  خدمة  خالل  بالغرابة. 

أُعطي لي سالم وفرح لم أشعر بهما أبداً من قبل.
الظهر  آالم  من  شفيت  بأنها  صديقتي  شهدَت  وقد 
وآالم المعدة من خالل صالة منديل القوة )أعمال 19: 
إذا،  تقويمه  سيتم  ظهري  إن  أيضا  وقالت   .)11-12
عليه  صلى  قد  الذي  المنديل  صالة  تلقيت  باإليمان، 
الدكتور جيروك لي، كبير القساوسة في كنيسة مانمين 

الوسطى.
اإليمان  أُعطيُت   ،2017 األول  كانون   11 في 
وطلبت من القس جايون لي من كنيسة مانمين تشيانغ 
استقام  لدهشتي،  المنديل.  مع  ألجي  الصالة  راي 
بالدهشة  شعرت  الصالة.  بعد  تماماً  قليالً  ظهري 
الكبيرة! تلقيت الصالة عدة مرات بعد ذلك. ثم، تقّوى 

ظهري وأخيراً استقام تماماً!
تمت  ولكن  عاماً،   51 لمدة  منحنياً  ظهري  بقي 
كل  أقدم  حلم.  وكأنه  شعرت   .80 سن  في  استقامته 

الشكر والمجد هلل!

كنت دائماً حوالي 20 سم أقصر من األصدقاء في مجموعتي 
وفي  االبتدائية،  المدرسة  في  مانمين،  روضة  في  العمرية 
أصدقائي  أن  لدرجة  جداً  صغيراً  كنت  اإلعدادية.  المدرسة 
أياديهم. هذا  يرفعونني على  كانوا  لطيف وأحياناً  أنني  قالوا 
كان يؤذي كبريائي، ولكنني حاولت عدم االهتمام به ألنني لم 

أكن أريد أن أقع تحت ضغوط جّراء ذلك.
والدتي، الشماسة يونغمون كيم كثيراً ما قالت لي "أنا آسفة" 
إصابتي  تشخيص  تم  مرات.  عدة  المستشفى  إلى  وأخذتني 
بالقزامة، وقال األطباء إنني لن أكون أطول ألن لوحات النمو 
الخاصة بي قد أُغلقت. عندما تخرجت من المدرسة اإلعدادية، 
كنت بطول 128 سم )أكثر قليالً من 4 أقدام( وبوزن 28 كغم. 
معظم أصدقائي كانوا حوالي 160 سم. بدا كما لو كنت أخيهم 

األصغر من حولهم.
إلى  أخرى  مرة  أمي  أخذتني   ،2014 شباط   / فبراير  في 
وخضعت  أيام  خمسة  لمدة  المستشفى  في  بقيت  المستشفى. 
الختبارات شاملة. وكانت النتيجة هي نفسها. قال الطبيب أنني 
النمو. كنت أخشى أن  يُنتج هرمون  لم  أنمو ألن جسدي  لن 
أبقى قصيراً هكذا حتى بعد أن أُصبح بالغاً وأعيش حياتي كلها 

وأنا قصير القامة.
علّي  اقترحت  األيام،  أحد  في  بشفقة.  لي  والدتي  صلت 
كنت  أنني  بما  لي.  جايروك  الدكتور  القس  صالة  استقبال 
شاهدت  قد  كنت  المبكرة،  الطفولة  منذ  الكنيسة  قد حضرت 
واألجوبة  الشفاء  على  يحصلون  األعضاء  من  الكثير 

أتخيل  أكن  لم  ولكنني  لصالتهم. 
أبدا ازدياد طولي من خالل 
الصالة ألن لوحات النمو 

أغلقت  قد  لدي 
بالفعل.

في 1 كانون 
الثاني 2015، 

بعد خدمة 
رأس السنة 

الجديدة، ذهبنا 
أنا أمي إلى 

القس األكبر 
وتلقينا 

صالته. بعد 
الصالة، 

صلت والدتي 
ألجلي بدموع 

كما لو كان 
خطأها. لقد تعلقت 
باهلل من أجلي من 

خالل الصالة، نشر 
اإلنجيل، وتتميم 

واجبها بشكل جيد.
في شباط / فبراير، حدث شيء مذهل معي. كانت 
والدتي تقيس طولي في كثير من األحيان. في ذلك 
اليوم، كنت قد نموت 3 سم أطول وأصبحت 131 
سم. قالت أمي أن كل شيء ممكن بقوة هللا، وغالباً 
ما كانت تذهب إلى القس األكبر لتلقي صالته ألجلي 
باإليمان. في كانون األول 2016، كنت بطول 140 

سم، وفي أيار 2017، أصبحت بطول 151 سم.
في شهر تموز، كان لدي ألم بخصرتي وزرت 
مرة  مدهشاً  شيئا  سمعت  هناك  العظام.  طبيب 
أخرى. فحص الطبيب فحص األشعة السينية وسأل 
كانت  لدي  النمو  لوحات  أن  عن عمري. وأضاف 
مفتوحة. لقد شفيت من التقزم من خالل صالة القس 

األكبر!
واليوم، في كانون الثاني 2018، أنا بطول 160 
سم )5 اقدام و 3 إنشات(. إنه ألمر مذهل أن أنمو 
جسدياً. لقد قال األطباء في المستشفيات أن لوحات 
النمو عندي قد أُغلقت وبأنني لن أنمو ألصبح طويل 
فُتحت ونمت  قد  النمو عندي  لوحات  القامة. ولكن 

32 سم أطول!
لي.  بالنسبة  لإليمان  كبير  اختبار  بمثابة  هذا 
أدركت محبة هللا الذي ال مستحيل عنده. أنا أؤمن 
أنني سوف أستمر في النمو طوالً. أقدم كل الشكر 

والمجد لإلله الحي.
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"لوحات النمو الخاصة بي قد أُغِلقت 
بسبب التقزم،

ولكنها قد فُتحت ونمت 32 سم أطول!"
األخ جيجين لي، 20 عاماً، إرسالية الشباب البالغين

األخ جيجين لي كان بطول 128 سم وبوزن 28 كغم عندما تخرج من 
المدرسة اإلعدادية.

كانون الثاني    أيار     كانون األول                      شباط     كانون الثاني

الوحدة )سم(

الصورة: ارتفاع األخ جيجين لي على مر السنين

األخت ووي نوي،
 81 عاماً، كنيسة مانمين تشيانغ راي، تايالند

"تم تقويم ظهري بعد 
51 عاما!"



الكلمات السبع األخيرة ليسوع على الصليب )3(
"ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال: 'ايلي ايلي لما شبقتني' اي: الهي الهي لماذا تركتني؟" )متى 27: 46(.

"ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال: 'ايلي ايلي لما شبقتني' اي: الهي الهي لماذا تركتني؟" )يوحنا 19: 30-28(.

للبشرية، ترك  العالم كمخلص  إلى هذا  الذي جاء  يسوع، 
وراءه بضع كلمات تم التعبير عنها قبل وقت قصير من لفظ 
السبع  "الكلمات  باسم  وتُعرف  الصليب  على  األخير  أنفاسه 
الروحية  الحياة  أن يزرع  أراد  لقد  الصليب".  األخيرة على 
نلتقط  دعونا  الصليب.  على  لحظة  آخر  حتى  البشرية  في 
تركها  التي  والسادسة  والخامسة  الرابعة  الكلمات  اليوم 

الصليب. يسوع على 

لما شبقتني؟" إيلي،  الرابعة: "إيلي،  الكلمة 
 ،46  :27 متى  في  شبقتني'  لما  ايلي  'ايلي  يسوع  كلمات 

لماذا تركتني؟" الهي  أتعني، "الهي  عند ترجمتها، 
أشكال  من  كشكل  هللا  إلى  الكلمات  بهذه  يسوع  ينطق  لم 
الواقع،  في  عذابه.  عن  كالمياً  التعبير  أو  المريرة  الشكوى 
هذه  في  منسوجة  كبيرة  أهمية  لها  روحية  أهمية  هناك 

الكلمات.
ر  في ذلك الوقت، كانت قد مرت ست ساعات منذ أن ُسّمِ
على   .)34-25  :15 )مرقس  الصليب  على  وُعلق  يسوع 
الرغم من أنه لم تكن لديه قوة كافية "صرخ يسوع بصوت 
الناس  جميع  تذكير  أجل  من  هذا  يسوع  فعل  وقد  عظيم"، 
كان  ولماذا  عنه  تخلى  هللا  لماذا  يدركوا  بأن  لهم  والسماح 

للصلب. أن يخضع  عليه 
لقد ُصلب يسوع من أجل فداء البشرية من خطاياهم. وبما 
للعنة  وفقا  هللا  عنها  يتخلى  ألن  ُمعَدة  كان  كلها  البشرية  أن 
أجل  من  عنا.  وتخلى هللا عنه عوضاً  يسوع  لُِعن  الناموس، 

تذكير جميع الناس بهذا، "صرخ يسوع بصوت عظيم".
أيضاً، "صرخ يسوع بصوت عظيم" ألن عدداً ال يحصى 
العالم ويسيرون على طريق  الناس ال يزالوا يصادقون  من 
ألجل  الوحيد  ابنه  عن  تخلى  قد  هللا  كان  وإن  حتى  الموت 
صلبه،  سبب  النفوس  جميع  يُدرك  أن  يسوع  أراد  الخطاة. 
األسباب  لهذه  األبدية.  الحياة  وينالون  لهم،  كمخلص  يقبلوه 

صرخ يسوع بصوت عال "إيلي، إيلي، لما شبقتني؟"
إذا كنا نؤمن من أعماق قلوبنا أن يسوع قد تُِرك من هللا 
وسط  يبقى  أال  يجب  منا  واحد  كل  خطايانا،  بسبب  وُصلب 
يمكنه  الذي  له  إبناً  ويصبح  مقدسة  حياة  يعيش  بل  الخطيئة 
جهدنا  قصارى  نبذل  أن  أيضا  علينا  "آبا".  هللا  يدعو  أن 
لنشر رسالة الصليب من أجل قيادة كل تلك النفوس التي في 

إلى طريق الخالص. للموت  طريقها 

"أنا عطشان" الخامسة:  الكلمة 
عندما ينزف الفرد كمية كبيرة، يعاني من العطش الشديد. 
بينما  يسوعنا عطشاناً  كان  كم  تتخيلوا  أن  يمكنكم  اآلن، هل 
في  الجاف  الهواء  في  الصليب  على  ومعلقاً  مسمراً  كان 
ذلك،  ومع  لساعات؟  الحارقة  الشمس  أشعة  تحت  إسرائيل 

هناك  الجسدي.  العطش  من  فقط  ليس  يعاني  يسوع  كان 
أهمية روحية مضمنة في كلماته "أنا عطشان". كلماته هي 
روحية في طبيعتها، تحض كل واحد منا على إرواء عطشه 

من خالل إعادة ثمن دمه.
سفك  بينما  يسوع؟  دم  ثمن  نعيد  أن  يمكننا  إذن،  كيف، 
يجب  الخطاة،  جمعاء،  البشرية  إنقاذ  أجل  من  دمه  يسوع 
الذين  أولئك  لجميع  اإلنجيل  ونعظ  عن  نبحث  أن  علينا 
اإلنجيل  إلى نشر  باإلضافة  الجحيم.  في  المطاف  بهم  ينتهي 
مباشر"  غير  "بشكل  يمكننا  المؤمنين،  لغير  "مباشرة" 
النفوس  خالص  أجل  من  الصالة  طريق  عن  اإلنجيل  نشر 

وإعطاء تقدمات هلل ألعمال اإلرساليات.
الناس  بعض  وضع  عطشان"،  "أنا  يسوع:  قال  عندما 
بالخل على فرع  الذين كانوا في مكان قريب اسفنجة مآلنة 
إلرواء  ال  الخل  يسوع  تلقى  فمه.  حتى  ورفعوها  الزوفا 
العطش، بل قبل طعم الخل لتتميم اإلعالن الروحي كما هو 
مبين من قبل في نبوءة من العهد القديم )مزمور 69: 21(، 

"في عطشي يسقونني خال".
استقبال يسوع للخل يشهد على حقيقة أن يسوع قد شرب 
الجديدة.  الخمر  نشرب  أن  لنا  الممكن  من  وجعل  الخل 
القديم في حين أن "الخمر  "الخل" يرمز إلى ناموس العهد 
هُ  أتمَّ الذي  الجديد  العهد  محبة  ناموس  على  تدل  الجديدة" 

نفسه. يسوع 
يعاقبون على  الخطاة  القديم، كان كل  العهد  لناموس  وفقا 
الحيوانات  فداء خطاياهم عن طريق دم  تتميم  خطاياهم وتم 

التي قدموها إلى هللا. بينما أصبح يسوع نفسه تضحية كفارة 
ذلك،  مع  الصليب،  بموته على  الناموس  لعنة  من  لنا  وفداء 

الخل ألجلنا. يسوع  استقبل 
المسيح  بيسوع  نؤمن  عندما  لنا  تُغفر  خطايانا  لذلك، 
"شرب  فعل  هو  هذا  القلب.  كل  من  خطايانا  عن  ونتوب 
"أنا  يسوع،  قال  الحقيقة،  بهذه  ولتنويرنا  الجديدة"  الخمر 

بنفسه. الخل  واستقبل  عطشان" 

أُكمل!" السادسة: "قد  الكلمة 
'قد  قال:  الخل  يسوع  اخذ  "فلما  يقرأ،   30  :19 يوحنا 
أُكمل!"  "قد  بقوله  الروح".  واسلم  راسه  ونكس  اكمل'. 
أتّم  قد  و  البشرية  لفداء  تتميمه  كيفية  إلى  يشير  كان  يسوع 

بالمحبة. الناموس 
على  يجب   ،)23  :6 )رومية  الخطية موت"  "أجرة  ألن 
إلى  والذهاب  الموت  عقوبة  على  الحصول  الخطاة  جميع 
أو  الماشية  قتل  طويلة  لفترة  هللا  أوالد  اضطر  لقد  الجحيم. 
لكن  خطاياهم،  لمغفرة  الحيوانات  بدماء  والتضحية  األغنام 
خالل  من  الناموس  لعنة  من  الخطاة  نحن  فدانا  قد  يسوع 

.)27 :7 )العبرانيين  نفسه ليصلب  تقديم 
من  البشرية  لخالص  يسوع  اتخذها  التي  الخطوات 
والتي  جداً  العظيمة  محبته  خالل  من  تتميمها  تم  خطاياهم 
الغالي  هللا  ابن  جاء  تفسيرها.  يمكن  وال  تصورها  يمكن  ال 
قبل  من  وجلده  عليه  القبض  عذاب  وتحمل  العالم،  هذا  إلى 
والمسامير  رأسه،  على  الشوك  تاج  وضع  أنفسهم،  الخطاة 

وقدميه. يديه  في  المثقوبة 
لقد استلمنا الحق في دخول السماء بإيماننا بيسوع المسيح 
الموت.  غلب  ألجلنا،  العظيمة  وتضحياته  محبته  في  الذي، 
ما  كل  أنجز  قد  يسوع  أن  بما  نفعل؟  أن  علينا  ماذا  إذاً، 
ورب  الملوك  ملك  وأصبح  والتضحية،  بالمحبة  هللا  قدمه 
أيضا  نتمم  أن  الخالص يجب  به  نلنا  الذين  األرباب، ونحن 

كل إرادة هللا.
إرادة هللا بالنسبة لنا هي التقديس الكامل واألمانة الكاملة. 
نتمم  التسعة،  القدس  الروح  ثمار  نحمل  أن  علينا  يجب 
أن  علينا  لنا،  قال  كما  التطويبات.  ونتمم  الروحية،  المحبة 
أركان األرض ونبذل  للرب في كل ركن من  نكون شهوداً 
النفوس. عندها فقط يمكننا أن نستكمل  كل جهد في خالص 
التي  واجباتنا  من  واحد  كل  ننفذ  كعروِسِه،  أنفسنا  تحضير 

أعطاها لنا هللا، وفي يوم مجيئه، نعترف له، "قد أُكِمل!"
استيعاب  خالل  من  المسيح،  في  واألخوات  اإلخوة  أيها 
األهمية الروحية ل "الكلمات السبع األخيرة على الصليب" 
واحد  كل  يقود  بأن  الرب  باسم  أصلي  قلوبكم،  في  ونقشها 
الرب  مع  األبد  إلى  ويسكن  عيني هللا  في  مقبولة  حياة  منكم 

في أجمل مسكن سماوي.
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معلنة من قبل كنيسة مانمين المركزية
أخبار مانمين إعتراف اإليمان

 1.  تؤمن كنيسة مانمين المركزية بأن الكتاب المقدس هو كلمة نفخة هللا وبأنه كامل 
     وبدون نقص.

 2.  تؤمن كنيسة مانمين المركزية بوحدة وبعمل هللا الثالوث: هللا اآلب القدوس, هللا 
     اإلبن القدوس, هللا الروح القدس.

3.  تؤمن كنيسة مانمين المركزية بأن خطايانا مغفورة فقط بدم يسوع المسيح الفادي.
 4.  تؤمن كنيسة مانمين المركزية بقيامة وبصعود يسوع المسيح, بمجيئه الثاني, 

     بالحكم األلفي, وبالسماء األبدية.
 5.  أعضاء كنيسة مانمين المركزية يعترفون بإيمانهم من خالل “قانون اإليمان” في 

     كل مرة يجتمعون فيها ويؤمنون بمحتواه حرفياً.
“إذ هو )هللا( يعطي الجميع حياة ونفساً وكل شيء. ” )أعمال الرسل 17: 25(

“وليس بأحد غيره الخالص. ألن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به 
ينبغي أن نخلص.” )أعمال الرسل 4: 12(
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االيمان،  على  ثبتم  "ان   23  :1 كولوسي  يقول 
رجاء  عن  منتقلين  وغير  وراسخين  متاسسين 
االنجيل، الذي سمعتموه، المكروز به في كل الخليقة 
كلمة  وتمارس  تسمع  عندما  السماء..."  تحت  التي 
الرب، فسوف تختبر بالتأكيد لمسة هللا. بينما تستمر 
في اختبار أعماله، فهي ستساعدك على زيادة إيمانك 
 .)24  :7 )متى  اإليمان  صخرة  على  تقف  وسوف 
بإيمان  باإلنجيل  الوعظ  على  قادراً  ثم، سوف تكون 

راسخ.
على سبيل المثال، إذا كنت قد شهدت عمل شفاء 

هللا فإن الوعظ الخاص بك سوف يكون مليئاً بالقناعة 
كلمتك،  ما  شخص  يُناقض  عندما  حتى  المتزايدة. 
هذا  مع  لإلنجيل.  مقيد  غير  نحو  على  ستشهد  فإنك 
اإليمان يمكنك مساعدة غير المؤمنين الذين تريد أن 

تبشرهم باختبار عمل هللا.
الرسول بولس شهد االضطهاد من اليهود وكذلك 
من األمم عند الوعظ باإلنجيل. لكنه لم يتنازل على 
اإلطالق، وأبقى إيمانه بحزم ألنه كان بنفسه قد شهد 

بوضوح عمل هللا )غالطية 6: 17(.
نشر  حين  في  الرب  تالميذ  استشهاد  في  والسبب 

الُمقام  الرب  شهدوا  بأنفسهم  أنهم  أيضا  هو  اإلنجيل 
قيامته  في  إيمانهم  إن   .)8-4  :15 كورنثوس   1(
وكونه المسيح لم يتأرجح، حتى عندما شكك البعض 

وطرحوا أسئلة حول كيفية قيامته من األموات.
إيمان  هناك  يكون  أن  بمكان  األهمية  من  لذلك، 
راسخ مبني على اختبارات اإليمان من أجل الوعظ 
اإليمان  نمتلك  دعونا  للرب.  كشاهد  بقوة  باإلنجيل 
نقف على  اإليمان،  وأفعال  تجارب  الحي من خالل 
عيون  خالل  من  شيء  كل  ونرى  اإليمان،  صخرة 

اإليمان.

لم  ان  االحباء،  "ايها  يقول:   22-21 :3 يوحنا   1
ننال  ثقة من نحو هللا. ومهما سالنا  فلنا  قلوبنا،  تلمنا 
منه، الننا نحفظ وصاياه، ونعمل االعمال المرضية 

امامه."
مرقس 16: 20 يقول، "واما هم فخرجوا وكرزوا 
الكالم  ويثبت  معهم  يعمل  والرب  مكان  كل  في 
يمكننا  معنا،  الرب  يعمل  عندما  التابعة".  بااليات 
بكلمات  التابعة.  اآليات  خالل  من  الكلمة  نؤكد  أن 

أخرى، من أجل الوفاء بواجبنا باعتبارنا الذين ننشر 
كلمة هللا بصورة أفضل، نحن بحاجة إلى إنزال قوة 

هللا من خالل أن نصبح مقدسين.
الذي  الشرير  الجيل  أزمنة  نهاية  في  نعيش  نحن 
عالمات  يرون  أنهم  من  الرغم  على  باهلل  يشكك 
هللا  قوة  نتلقى  عندما  فقط  فيها.  لبس  ال  واضحة 
إلى  الناس  من  الكثير  ونقود  ونتألق  نقوم  أن  يمكننا 
القيام  على  قادرين  نكون  عندما  الخالص.  طريق 

بذلك سوف نسمع الناس يقولون، "عند رؤية حياتكم 
على  الحصول  على  قادرون  فإننا  شهادتكم  وسماع 
اننا  السماوات".  وبملكوت  الحي  باإلله  اإليمان 
مكان  كل  في  الناس  اعتراف  على  نحصل  سوف 
بأننا مخولون لنشر الكلمة وبعد ذلك الحصول على 

منصب مجيد في السماء.
نصلي  اإليمان،  في  راسخين  نكون  دعونا  لذلك، 

في إيحاء الروح القدس، ونُفرح هللا.

فقط عندما يكون لديك امتالء بالروح القدس فيكم 
في القلب يمكنك أن تذهب إلى الناس بإيمان وبجرأة 
الحصول  جدا  المهم  من  وبالتالي،  باإلنجيل.  لتعظ 

على ملء الروح.
الهيكل  في  الحرس  الكهنة ورئيس   ،4 أعمال  في 
والصدوقيين قد انزعجوا كثيرا من بطرس والرسل 
قيامة  ويعلنون  الناس  يُعلمون  كانوا  ألنهم  اآلخرين 
يسوع من األموات. لقد وضعوهم في نهاية المطاف 
الساحة  في  وضعوهم  التالي،  اليوم  في  السجن.  في 
فعلتم  اسم،  بأي  أو  قوة،  "بأي  التساؤل،  في  وبدأوا 
الرسول،  بطرس  الساحق،  الوضع  هذا  في  هذا؟" 
وبأن  باإلنجيل  بجرأة  بّشر  القدس،  بالروح  المملوء 

يسوع هو المخلص الوحيد للبشرية.
عندما بشر الشماس ستيفانوس بكلمة هللا بالحكمة 

)أعمال  معها  التعامل  أحد  يستطيع  لم  وبالروح، 
واقفاً  الرب  رأى  القدس،  الروح  ملء  في   .)10 :6
على يمين هللا، وشهد عنه، وقد استشهد )أعمال 7(. 
وبعبارة أخرى، عندما تمتلئ بالروح القدس، يمكنك 

أن تفعل األشياء التي ترضي هللا.

إذا  تصلون.  عندما  عليكم  الروح  ملء  يأتي  هنا، 
الحارة،  الصالة  بالروح من خالل  أصبحتم ممتلئين 
يمكنكم تجاوز الحدود المادية وجميع األفكار. لذلك، 
الصعب،  الموقف  أو  التهديد  من وضع  الرغم  على 
تتقيدوا  ولن  الحقيقة،  في  بالحرية  التمتع  يمكنكم 

بالمشكلة.
ولكن، إذا كنتم ال تصلون، ال يمكنكم إال أن تكونوا 
فقط  وترون  الجسدية  الحدود  ضمن  محصورين 

تفعلون  سوف  الواقع،  ترون  عندما  أمامكم.  الواقع 
البشرية.  باالعتبارات  بل  باإليمان  ليس  شيء  كل 
وتجمعون  توقف  دون  تُصلوا  أن  يجب  وهكذا، 

صلوات حارة في القلب.
من المهم جداً أيضا سماع ما يقوله الروح وإيالء 
إذا  كبيرة  خسارة  هناك  ستكون  إللحاحه.  االهتمام 
فعلت شيئا ضد إرادة هللا في حين التفكير بأنك تعمل 
بجد من أجل ملكوت هللا. ماذا لو كنت تمضي قدماً 
في خطة تم تطويرها من خالل أُطر الفكر البشري 
هي  ما  أخرى،  مرة  هللا؟  إرادة  بأنها  واعتقدت 
الخسارة التي يمكن أن تكون! لذلك، عليك أن تسمع 
ما يقوله الروح القدس، اتبع حثه، وأطيعه دون أي 
الروح  قيادة  تختبر  سوف  عندها،  شخصية.  أفكار 

القدس وتأتي بثمر مرضي عند هللا.

قبل صعوده، قال الرب الُمقام لتالميذه المحبين، "لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في 

اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى االرض" )أعمال 1: 8(. إذا كنتم قد تلقيتم الروح القدس، فإنكم ملزمون باإلنجيل 

ويجب أن تنشروا هذه األخبار السارة لكثير من الناس. اليوم سوف نتعلم عن ثالث نقاط عملية لنشر اإلنجيل بشكل أفضل.

يجب أن يكون لديك اإليمان الراسخ وأن تقف على صخرة اإليمان.

يجب أن تصبح مقدساً وتُنزل القوة.

يجب أن تكون مليئاً بالروح القدس ويكون لديك الحماس.
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"نحن سعداء بمحبة الرب في القلب!"
قادة الكنيسة يمارسون محبتهم الحارة للنفوس

الدكتورة  القسيسة  قادت  الجديد،  العام  لخدمة  استعدادا 
النساء  اجتماعات  المتحدة،  األبرشية  قسيسة  لي،  سوجين 
الخاليا  وقائدات  الفرعية،  األحياء  المقاطعات،  قائدات  مع 
لتشجيع   2018 الثاني  وكانون   2017 األول  كانون  في 
ومن  النفوس.  لخالص  الحماس  وزيادة  بالواجب  إحساسهم 
الُمنتقى"  القائدات، تم اختيار بعضهن كقادة "المحصول  بين 
اجتمعوا  والخميس  األربعاء  أيام  وفي  الزيارات،  لحملة 
اإلنجيل  ونشروا  زاروا  ثم  صباحا،   11 الساعة  في  وصلّوا 

حتى الساعة الرابعة عصراً.
ونتيجة لذلك، حصد القادة ثمار وفيرة من خالص النفوس، 
والسعادة  الفرح  ذاقوا  كما  هللا.  محبة  واختبروا  النهضة، 
واصلوا  لقد  النفوس.  تجديد  رأوا  عندما  فوق  من  القادمين 

االعتراف بفضل هللا الذي أعطاهم الفرص.
قائدة  لي،  يونغسوك  الشماسات  كبار  وقالت 
المقاطعة ألبرشية 32، "أعطى هللا الكثير من 
الفرح والسعادة لنا عندما قمنا بزيارة النفوس. 
الطمث.  انقطاع  أعراض  من  عانيت  قد  كنت 
ولكن األعراض قد اختفت عندما نشرت محبة 

هللا للنفوس. أيضا، بدأ أفراد عائلتي في حضور الكنيسة!"
 ،30 األبرشية  خلية  قائدة  كيم،  كوينام  الشماسة  وصرحت 
ُمخدَّراً  قلبي  وكان  الخجول،  مزاجي  بسبب  تقلص  "قلبي 
نحو كل شيء. ظل إيماني راكداً دون نمو. ولكن عندما تبت 
الروح  عزاء  شعرت  النفوس،  زيارة  حملة  إلى  وانضممت 
القدس واسترجعت حبي األول للنفوس. لقد أصبح إيماني حاراً 

مرة أخرى!"
وقالت كبار الشماسات هيوسوك لي، قائدة منطقة األبرشية 
19، "أعضاء منطقتي قد أصبحوا موحدين وممتلئين بالمحبة 
في  مالية  نعمة  الخاليا  قائدات  من  واحدة  شهدت  للنفوس. 
إلى  أختي  بقيادة  أيضاً  بالبركة  شعرت  لقد  زوجها.  أعمال 

الكنيسة. انها اآلن تتواجد بالكنيسة بفرح".
وشارك قادة الذكور أيضا بفعالية في حملة 
قبل  العمل،  بعد  الناس  زاروا  لقد  الزيارات. 
ويوم  الخميس،  يوم  الخاليا  خدمة  بعد  أو 
قائد  كيم،  ديوكسيوب  الشماس  وقال  السبت. 
شعر  بالسن.  طاعنين  زوجين  "زرت   ،23 األبرشية  خلية 
من  والعديد  الصحية  الظروف  بسبب  باالضطراب  كالهما 
وكالهما  زيارتنا  بعد  الكنيسة  إلى  جاءوا  العائلية.  المشاكل 
الواقع،  في  بالسعادة.  أشعر  أراهم،  عندما  مشرقين.  أصبحا 
ممتن جداً  أنا  أعمال مزدحم  لدي جدول  أنه  الرغم من  على 
لكوني قادراً على القيام بعمل الرب من خالل حملة الزيارة، 

وقد امتألت بالنعمة والروح".
 

■

بأنفسهم شهدت محبة  الكنيسة  2010، اختبر قادة  منذ عام 
كبير وخاصة من هللا، الرب، والراعي الذي انتظرهم بصبر. 
أكبر  بقلب  اإلنجيل  نشر  من  مّكنتهم  بها  شعرا  التي  المحبة 

للخدمة من ذي قبل.
قائدة  لي،  سوجا  المسئولة  الشماسة  وقالت 
رفضوا  الناس  "بعض   ،5 األبرشية  مقاطعة 
فتح الباب لنا. ولكننا صلينا من أجلهم وواصلنا 
مثل  تلقينا  لقد  بتجديدهم.  باإليمان  زيارتهم 
أشعر  والراعي.  الرب،  من هللا،  المحبة  هذه 
في  لطف  بعدم  تصرفوا  الذين  أولئك  لرؤية  الشديد  باالمتنان 

البداية تجددوا في نهاية المطاف ويأتون إلى الكنيسة".
األبرشية  منطقة  قائدة  يون،  يونغوك  المسئولة  الشماسة 
النفس  أن  يرى  الذي  الراعي  قلب  شعرت  "ألنني  قالت   ،9
الواحدة أكثر أهمية من العالم كله، لم أستطع التخلي عن نفس 

مثل  كان  للبعض  أن  الرغم من  واحدة، على 
لقيادة  القلوب الصلبة. لقد أصبحت جادة  هذه 
من  الخالص  طريق  إلى  النفوس  من  المزيد 
خالل تحقيق قلب الرب. اآلن أنا أسعى أكثر 

ألصبح مقدسة".
للزيارة  تكرسوا  الذين  القادة  أولئك  مع  هللا  عمل  لقد 
الذين  الناس  من  العديد  هناك  كان  لذلك،  ونتيجة  والتبشير. 
جيونغ،  جيهون  األخ  الكنيسة.  إلى  عادوا  أو  حديثاً  تسجلوا 
إلى  انتقل  الكنيسة ألنه  قد توقف عن حضور   ،22 األبرشية 
ألسباب  باالضطراب  مؤخراً  "شعرت  وقال:  بعيد.  مكان 
من  كثير  في  كنت  اآلخرين.  ومع  العمل  مكان  في  عديدة 
األحيان أتعزى من خالل االستماع إلى عظات القس الدكتور 
إلى  أذهب  أن  قررت  وقت  في  االنترنت.  على  لي  جيراك 
قائد  من  هاتفياً  اتصاالً  بالفعل  تلقيت  أخرى،  مرة  الكنيسة 
يشعر  انه  قبل!"  من  بها  عشت  التي  المقاطعة  في  الخلية 
باالمتنان اآلن، وهو اآلن يعيش حياة اإليمان بسعادة وفرح 

مرة أخرى.
للناطقين  الخلية  قائدة  نائبة  أيم،  ناتاليا  الشماسة  وقالت 
اإليمان في  أُعطيت  "لقد  البحار،  أبرشية عبر  بالروسية من 
النهضة التي حصلت في خليتي عندما وصلتني صالة القس 
المسئول في كانون االول عام 2017. زرت الناس في أنسان 
مع عرض  اإلنجيل  نشرت  و  الروس  من  كثير  يعيش  حيث 
هللا  سمح  كنيستنا.  في  تتجلى  كان  التي  القوة  ألعمال  صور 
لي أن ألتقي بالعديد من الناس الذين فتحوا عقلهم وسيسجلون 
في كنيستي رغم أنهم يعيشون بعيداً عن الكنيسة. خمسة منهم 
على  وحصلوا  الجديدة  السنة  خدمة  في  البركة  صالة  تلقوا 

فرص العمل!"
دعونا نقدم كل الشكر والمجد هلل الذي أعطى النعمة والقوة 

لنشر محبة الرب. 


