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تالميذه  استلم  وصعوده،  الرب  قيامة  بعد 
الروح القدس ومن ثم قوة هللا. إن أعمال الرسل 
العديد  في العهد الجديد. من بين  مسجلة جيداً 
معجزات  بعمل  هللا  قام  القوية،  أعمالهم  من 
في  بولس  الرسول  أيدي  على  عادية  غير 
أعمال 19: 12-11؛ أي أن مناديل أو مآزر 
واألمراض  المرضى،  إلى  جسده  من  حملت 

تركت واألرواح الشريرة خرجت.
القدس  الروح  أعمال  كانت  اليوم،  حتى 
المذهلة تحدث في جميع أنحاء العالم من خالل 
الدكتور  األكبر  القس  به  صلى  الذي  المنديل 
الكتاب  صحة  األعمال  وأثبتت  لي،  جيروك 
المقدس واإلله الحي. مؤخراً، عقدت القسيسة 
الدكتورة هايسون لي، قسيسة اإلرشاد العالمي 
سنغافورة،  في  الشفاء  اجتماعات  لمانمين، 

وماليزيا، وإندونيسيا.
في  األول  االجتماع  عقد  تم  نيسان،   8 في 
للكنيسة  كان  سنغافورة.  في  مانمين  كنيسة 
اجتماع  ثم  السادسة،  للسنة  االحتفالية  خدمتها 
من  كبير  عدد  وقد حضرها  بالمنديل.  الشفاء 
العبادة  إلى خدمات  انضموا  الذين  األشخاص 
الخاصة بمانمين في مناطق أخرى في ماليزيا 
باإلضافة إلى أعضاء كنيسة مانمين سنغافورة. 
الروحية"  "األفعال  بعنوان  الرسالة  ألقت  لقد 
أجل  من  2: 22 وصلت  يعقوب  أساس  على 
أحد  الصالة،  بعد  السلطة.  بمنديل  المرضى 
لعدة  السماع  من  يتمكنوا  لم  الذين  األعضاء 
ابتدأ يسمع،  سنوات بسبب تمزق طبلة األذن 

أبكم  كان  سنوات  العمر خمس  من  يبلغ  طفل 
العديد من األشخاص  يتكلم. كان هناك  وابتدأ 
اآلخرين الذين تم شفاؤهم من أمراضهم بما في 
ذلك مرض باركنسون، التهاب الغدة الدرقية، 

"عوامات" في العين، والكتف المتجمد.
لشفاء  آخر  اجتماع  عقد  نيسان،   11 في 
في  للصم  مانمين  بينانغ  كنيسة  في  المنديل 
دولة   12 في  ُصم  أعضاء  وانضم  ماليزيا، 
ألمانيا،  فرنسا،  الدنمارك،  تايالند،  بينها  من 
الفيديو  نظام  عبر  االجتماع  إلى  وأستراليا 
اإلنترنت.  عبر  الحقيقي  الوقت  في  بُّث  الذي 
القسيسة لي قدمت رسالة "قلب الخير" مأخوذة 
التسبيح  5: 23-21 وقادت  1 تسالونيكي  من 
اإلشارة  بلغة  قلوبهم  األعضاء  عرض  هلل. 

بالمنديل،  للمرضى  صلت  عندما  والرقص. 
وشهدوا  المذبح  أمام  أصماَ  شخصاً   35 تقدم 
تمييز الصوت. كان  قادرين على  بأنهم كانوا 
تم  الذين  األشخاص  من  العديد  أيضا  هناك 
شفاؤهم من أشياء مثل شلل في الجانب األيسر 
الجسم  على  التأتبي  الجلد  التهاب  الجسم،  من 
كله، حمامية الذئبة، صعوبة في التنفس، سلس 

البول، والحساسية األنفية.
اجتماع  لي  القسيسة  قادت  نيسان،   14 في 
في  بيثيل  كنيسة  قاعة  في  بالمنديل  الشفاء 
الروحي  "اإليمان  عن  أعلنت  لقد  إندونيسيا. 
العبرانيين  أساس  على  الجسدي"  واإليمان 
في  مدح هللا  على  الناس  وساعدت   1-3 :11
ملء الروح والتوبة. ثم صلت من أجل أعمال 

عالج  تم  وقد  والمدهشة.  المريضة  الشفاء 
الثدي،  سرطان  من  األشخاص  من  العديد 
آثار  الدم، السكري،  سرطان الرحم، سرطان 

السكتة الدماغية، وضعف البصر.
لكنيسة  لي  القس  دعي  نيسان،   15 في 
الذي  ساتريانتو  دهاني  القس  نارادا.  أوصنا 
يخدم الكنيسة قد زار كنيسة مانمين المركزية 
نفس  إلى  ينتمي  رعاة  مع   2017 عام  في 
كبيرة.  نعمة  على  وحصلوا  الكنسية  الهيئة 
االجتماع.  هذا  تم عقد  الجاد  بناء على طلبهم 
قدمت القسيسة لي رسالة بعنوان "بركة للسير 
من  وصلت   )5-7  :1 يوحنا   1( النور"  في 
األشخاص  شفاء  تم  بالمنديل.  المرضى  أجل 
الكلى،  أمراض  الثدي،  ورم  من  الحاضرين 
السكتة  آثار  دماغي،  احتشاء  البورات،  حجر 

الدماغية، والبصر السيئ.
ملء  صالة  اجتماع  قادت  نيسان،   16 في 
تانغيرانغ.  مانمين  كنيسة  في  القدس  الروح 
وقدمت رسالة بعنوان "الثقة" المأخوذة من 2 
أخبار 20: 20 وقادت التسبيح والتوبة. عندما 
صلت مع المنديل، وقفت الناس من الكراسي 
المتحركة الخاصة بهم، مشوا وقفزوا، وشفي 

العديد من األمراض.
اإلله  إلى  والمجد  الشكر  كل  نعطي  دعونا 
الحي الذي قاد عددا ال يحصى من الناس من 
خالل أعمال الروح القدس مثل تلك المسجلة 
المليء  الوقت  هذا  في  الرسل  أعمال  في 

بالخطيئة والشر.

تتجلى أعمال الروح القدس النارية
في سنغافورة، ماليزيا، وإندونيسيا

"أعجبت بخدمة مانمبن
التي تمجد هللا فقط!"

عندما  بالمنديل.  الشفاء  إجتماع  في  هللا  بحضور  شعرت 
قد  الذي  بالمنديل  للمرضى  لي  هيسون  القسيسة  صلت 
الناس  من  العديد  شفاء  تم  عليه،  لي  جيروك  الدكتور  صلى 
مانمين  كنيسة  مع  العمل  في  االستمرار  أود  أمراضهم.  من 
قوة  الكنيسة  أعضاء  المزيد من  يختبر  أن  وأتمنى  المركزية 

هللا. أتوجه بالشكر إلى خدمة مانمين التي تمجد هللا.

القس دهاني ساترياتو، 
مدير جاكرتا في الحي 
المركزي من الكنائس 
الخمسينية في إندونيسيا

سنغافورة ماليزيا أندونيسيا



أناس بال خالص على الرغم من اعترافهم باإليمان باهلل
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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(

"ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات" )متى 7: 21(.

"...توجد خطية للموت. ليس الجل هذه اقول ان يطلب" )1 يوحنا 5: 16(.

في متى 25 نجد قصة الخمسة عذارى "الحكيمات" اللواتي 
العذارى  أخرى من  أعددن "زيت في مصابيحهن" وخمسة 
إعالن  عند  معهم.  الزيت  تأخذن  لم  اللواتي  "الجاهالت" 
الزيت  لشراء  الجاهالت  العذارى  ذهبت  العريس،  وصول 

ولكن عندما عادوا، تم بالفعل إغالق باب حفل الزفاف.
بآمال  المؤمنين  جميع  على  العشرة  العذارى  تدل  هنا، 
للسماء و "العريس" يرمز إلى يسوع المسيح. الدرس المهم 
دخل  قد  "الحكيمات"  الخمسة  فقط  العشرة،  من  أنه  هو  هنا 
حفل الزفاف والباقي لم يستطعن. مثل الخمسة األخيرات، لن 
يحصل بعض المؤمنين على الخالص. أي نوع من المؤمنين، 
من بين أولئك الذين يعترفون بإيمانهم باهلل، سوف يفشلون في 

الحصول على الخالص والدخول إلى الجنة؟

1. الناس الذين يمارسون الفوضى

متى 7: 21 يقول، "ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب 
في  الذي  ابي  ارادة  يفعل  الذي  بل  السماوات.  ملكوت  يدخل 

السماوات."
في األعداد التالية 23-22 يسوع يستمر، "كثيرون سيقولون 
لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب اليس باسمك تنبانا وباسمك 
اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ اصرح 
لهم: اني لم اعرفكم قط! اذهبوا عني يا فاعلي االثم!" حتى لو 
أعلن الناس إيمانهم بالرب وقاموا بأعمال خارقة، هو سيقول، 
"أنا لم أعرفكم قط،" لكل أولئك الذين "يمارسون الفوضى." 
في نهاية العالم – في يوم القيامة – سوف يميز ربنا جميع 
األشخاص الغير باّرين الذين مارسوا الفوضوية، بل تسببوا 
عقاب  هي  التي  النار  أتون  في  ورميهم  اآلخرين،  تعثر  في 

الجحيم )متى 13: 40-42(.
يوحنا   1 يقول  كما  "التعدّي"؟  بـ  يسوع  يقصد  كان  ماذا 
والخطية  ايضا.  التعدي  يفعل  الخطية  يفعل  من  "كل   ،4 :3
ينبع من عصيان  الخطيئة،  أو  القانون،  انعدام  التعدي."  هي 
هم  المتعديين  الناس  نفسها.  هللا  كلمة  وهو  الحقيقة،  ناموس 
أولئك  المقدس.  الكتاب  في  المحظورة  األشياء  يفعلون  الذين 
الذين ال يرفضون األشياء التي يوجههم اإلنجيل إليها؛ أولئك 
الذين يفشلون في القيام بما يصفه لهم اإلنجيل؛ وأولئك الذين 
أو  به  باالحتفاظ  اإلنجيل  يأمرهم  ما  أو يطيعون  ال يحفظون 

إطاعته.
رسالة  في  األمر  هذا  في  المزيد  المقدس  الكتاب  يوضح 
بولس األولى إلى أهل كورنثوس 6: 10-9، "ام لستم تعلمون 
وال  زناة  ال  تضلوا:  ال  هللا؟  ملكوت  يرثون  ال  الظالمين  ان 
عبدة اوثان وال فاسقون وال مابونون وال مضاجعو ذكور، وال 
سارقون وال طماعون وال سكيرون وال شتامون وال خاطفون 
يرثون ملكوت هللا." على الرغم من اعتراف المرء باإليمان 
في الرب، إذا كان يستمر في ممارسة التعدّي دون التحول عن 
الخطيئة، لن يتمكن من أن يرث السماء وينتهي بها المطاف 

في الجحيم )غالطية 5: 19-21(.

قد يسأل بعضكم، "إذا قال مسيحي مبتدئ كذبة وإذا كان 
غير قادر على الحصول على الخالص بسبب تلك الكذبة، فكم 
بالطبع،  الخالص؟"  على  سيحصلون  الذين  األشخاص  عدد 
لمجرد أن شخصاً ما قبل الرب فقط، ال يعني أنه قادر على 
التخلص من كل ذنوبه على الفور. حتى إذا لم يكن الشخص 
قد طرد كل خطاياه، عندما يصلي، يبذل كل جهد، ويتحول 
وفقا لذلك، سوف يرى هللا ذلك الجهد وحده دليالً على اإليمان 

الجدير بالخالص.
من  التخلص  يحاول حتى  الشخص ال  كان  إذا  ذلك،  ومع 
في  انغماساً  أكثر  ويصبح  الخطيئة  في  يستمر  لكنه  الخطايا 

الطرق الدنيوية، فإن اعترافه، "أؤمن،" يصبح كذبة.

2. الناس الذين ارتكبوا الخطايا التي تؤدي إلى الموت

خطية  "...توجد  نقرأ،   16  :5 األولى  يوحنا  رسالة  في 
للموت. ليس ألجل هذه اقول ان يطلب."

نحن نشجع ونصلّي باجتهاد من أجل أولئك الذين ارتكبوا 
عن  االبتعاد  على  وتساعدهم  الموت  إلى  تؤدي  ال  خطايا 
الخطايا، لكن هناك أيضاً خطايا أخرى تؤدي إلى الموت. ما 

أنواع الخطايا، إذن، التي تقود الناس إلى الموت؟
في متى 21: 31 يذكرنا يسوع بصراحة، "لحق اقول لكم 
ومرة  هللا."  ملكوت  الى  يسبقونكم  والزواني  العشارين  ان 
على  كلمة  قال  من  "وكل   ،10  :12 لوقا  إنجيل  في  أخرى 
القدس فال  الروح  له واما من جدف على  يغفر  االنسان  ابن 

يغفر له." 
"التجديف ضد الروح القدس" هو تجديف وتسمية الروح 
القدس "إبليس" أو "الشيطان" واعتبار أعمال هللا التي تتجلى 

من الروح القدس بأنها أعمال الشياطين وإبليس.
"التداخل مع الروح القدس" هو منع أعمال هللا من أن تحدث 
من خالل إنكار المرء ألعمال هللا من خالل شره الخاص حتى 

بعد أن يشهد مباشرة أعمال الروح القدس.
من  لها  أساس  ال  التي  الشائعات  نشر  المثال،  سبيل  على 
الصحة واتهام االتهامات التي ال أساس لها من خالل الدعوة 
إلى جماعة مليئة بأعمال الروح القدس "هرطوقيون" أو "في 
الخطأ" هو فعل "التدخل في الروح القدس." هذا هو خطيئة 
وإحباط  بالتدخل  الخالق  تحدي هللا  ألنه  حقا  ومخيفة  خطيرة 

مملكته من أن تتحقق.
الناس الذين يأخذون هذه خطوة أبعد ويخرجون بالخطط 
ويتممونها في الواقع، وبالتالي يكثفون التجديف ضد الروح 
القدس."  الروح  "التكلم ضد  يرتكبون خطيئة  القدس سوف 
ضد،  يكفرون  يهود  مشهد   20-30  :3 مرقس  في  ورد 
الناس  بين  القدس.  الروح  ضد  ويتحدثون  عمل،  يعطلون 
الطيبون وأعطوا  الناس  الذين سمعوا أخبار يسوع، آمن به 
الرغم من ذلك، كان األشرار مشغولين في  المجد هلل. على 
مقود  المجهود  هذا  وكان  ونشرها،  شريرة  شائعات  خلق 
يتباهون  الذين كانوا  الكتبة والفريسيين  قبل  بارز من  بشكل 
بمعرفتهم العميقة للكتاب المقدس. قالوا: "لقد فقد حواسه" و 

"إنه ُملك بعلزبول."
"كيف  بأمثال،  إليهم  وتحدث  نفسه  إلى  يسوع  دعاهم 
نفسها،  ضد  المملكة  انقسمت  إذا  الشيطان؟  الشيطان  يطرد 
منقسماً  المنزل  كان  إذا  تقوم.  أن  المملكة  لهذه  يمكن  فال 
إذا  الوقوف.  على  قادراً  المنزل  هذا  يكون  فلن  نفسه،  على 
أن  يستطيع  ال  فهو  وقسمه،  نفسه  قام ضد  قد  الشيطان  كان 
في  حتى  صارم  نظام  يوجد  ألنه  انتهى!"  قد  لكنه  يقف، 
الناس  من  يُخرجون  ال  الشياطين  الشريرة،  األرواح  عالم 

الشياطين اآلخرين، والشيطان ال يُخرج نفسه.
عالوة على ذلك، بينما يستمر يسوع في اآليات 28-29، 
"الحق اقول لكم: ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف 
التي يجدفونها. 29 ولكن من جدف على الروح القدس فليس 
فكيف  ابدية،"  دينونة  مستوجب  هو  بل  االبد  الى  مغفرة  له 
جدف  قد  كان  إذا  الخالص  على  يحصل  أن  لشخص  يمكن 
"أعمال  عليها  وأطلق  ضدها  وتكلم  وتدخل  هللا  أعمال  ضد 

الشياطين"؟
آيات  يظهر  األبد  وإلى  واليوم،  باألمس،  هو  الذي  هللا 
بهم  يسر  الذين  الناس  خالل  من  هذا  يومنا  حتى  وعجائب 
)يوحنا 4: 48(، ويؤكد وجوده وحضوره من خاللهم. لذلك، 

يجب أال تجدف ضد الروح القدس وتدخل وتتحدث ضده.
باسم  أدعو  المسيح،  في  األعزاء  واألخوات  اإلخوة  أيها 
أنه يمكن  الرسالة، سوف تكتشفون  أنه من خالل هذه  الرب 
ألحد أال ينال الخالص على الرغم من اعترافه بااليمان باهلل، 
المؤدي  الطريق  هذا  عن  بعيداً  يظل  أن  المرء  على  ويجب 
الطريق  اتخاذ  خالل  من  للسماء  بأمان  ويصل  الموت،  إلى 

المستقيم!
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في رسالة رومية 8: 7 نقرأ، "الن اهتمام الجسد هو عداوة 
هلل، اذ ليس هو خاضعا لناموس هللا، النه ايضا ال يستطيع."

"اهتمام الجسد" هو الكذب الذي يخرج من القلب من خالل 
تطوير  من  الناس  وتعوق  القلب  شهوة  تثير  إنها  النفس.  عمل 
العقلية  هذه  ألحد  كان  إذا  هللا.  يرضي  الذي  الروحي  اإليمان 
الجسدية، فهو يحكم على كل شيء وفقا معاييره الخاصة وبفكر 
شيئاً  الناس  ينتقد  العقلية،  هذه  في  الشخصية.  منفعته  بمتابعة 
أن  دون  ويعيشون  شر،  الخير  بأن  خطأً  يفكرون  صحيحاً، 

يعلموا أنهم مخطئون.
لنفترض أنك اصطدمت بشخص كنت تحبه، لكنه لم يرحب 
بك وأظهر لك مالمح وجه غريبة رغم أنك استقبلته. قد تعتقد، 
أنه  تبين  لكنه  لطيف،  انه  اعتقدت  له؟  خطأ  بشيء  قمت  "هل 
وضعه  تأخذ  لم  أنت  لحظة.  في  أفكارك  تغيير  يمكنك  وقح!" 
قلبك  بناء على  في عين اإلعتبار على اإلطالق وحكمت عليه 

والمتغير. الماكر 
فرح  الذي  داود  الملك  يصور   6 واإلصحاح  صموئيل   2
عندما تمت إعادة تابوت الرب الى القدس. رقص بفرح وأشاد 
هلل. برؤية هذا، احتقرته زوجته ميكال، واعتقدت أنه تصرف 
على  وكبرياءها  ها  بشّرِ وأدانته  عليه  حكمت  لقد  كرامة.  دون 

الرغم من أن أفعاله تنتمي إلى الخير في عيني هللا.

في لوقا 13، كانت هناك امرأة تعاني من مرض منذ ثمانية 
بسبب روح شرير. كانت محني بصورة مضاعفة  عشر عاماً 
يديه  يسوع  وضع  اإلطالق.  على  انحنائها  تقويم  يمكن  وال 

عليها. وعلى الفور استقامت مرة أخرى وبدأت تمجد هللا.
في  شفاها  يسوع  ألن  بالسخط  شعر  المجمع  مسؤول  لكن 
السبت وبدأ يقول للجموع أن يشفوا خالل أيام األسبوع، وليس 
الذين  وأن  قد حدثت  قوة هللا  بأن  يهتم  يكن  لم  السبت.  يوم  في 
لديه محبة  لم يكن  اختبروا محبة هللا. وألنه  قد  ببؤس  يعيشون 
ه وإطاره الذاتي وأصر بأن  وال صالح، فقد أصدر حكماً في بّرِ

ما قاله هو إرادة هللا.
الكراهية،  مثل  صحيحة  غير  صفات  المرء  لدى  كان  إذا 
الغيرة، الجشع، و لديه بر ذاتي وأطر فكرية ذاتية، يتم استرجاع 
وهكذا،  بأنه شر.  جيد  في شيء  يفكرون  قد  الجسدية.  األفكار 
رأيت  إذا  هلل.  المعادية  الجسدية  األفكار  استئصال  علينا  يجب 
عليك  يجب  بك.  الخاص  الشر  فهذا  جيد،  ليس  بأنه  جيداً  شيئاً 
روحية  أفكار  على  الحصول  ومحاولة  بسرعة  منه  التخلص 
في كل مسألة. كما يقول 1 كورنثوس 2: 13، "التي نتكلم بها 
الروح  يعلمه  بما  بل  انسانية،  حكمة  تعلمها  باقوال  ال  ايضا، 
القدس، قارنين الروحيات بالروحيات." فقط عندما يكون لديك 

أفكار روحية يمكنك تدرك وتثق باهلل الذي هو روح.

في متى 15، طلبت امرأة أممية من يسوع أن يُخرج الروح 
خبز  يؤخذ  ان  حسنا  "ليس  وقال:  فأجابها  ابنتها.  من  النجسة 
خفضت  باألذى،  الشعور  من  بدالً  للكالب."  ويطرح  البنين 
الفتات  من  تاكل  ايضا  والكالب  سيد.  يا  "نعم  وقالت:  نفسها 

الذي يسقط من مائدة اربابها."
أدلت  الذي  المتواضع  االعتراف  بهذا  يسوع  أشاد  لقد 
على  أصرت  قد  كانت  إذا  الفور.  على  طلبتها  وأجاب  به 
ذلك،  ومع  ويئست.  خافت،  باأللم،  شعرت  لكانت  كبريائها، 
هذا  االستجابة.  لتلقي  اإليمان  من  يكفي  ما  المرأة  لدى  كان 
باالعتراف  معتاد  غير  بشكل  به  تمسكت  أنها  في  السبب  هو 

الصالح.
لتحقيق  الفرصة  لها  أعطى  لذلك  إيمانها،  يسوع  عرف 
مقياس العدالة لالستجابة من خالل إظهار إيمانها حتى النهاية. 

اإليمان  هو  ما  اعترافها الظهار  يستنبط  أن  أيضا  يريد  وكان 
باللوم على  يلقون  ييأسون بسهولة،  الذين  لهؤالء  الحقيقي حقاً 

هللا، ويتغيرون عندما ال يبدو بأن االستجابة قادمة.
بصالح  يثقون  الخير،  في  شيء  كل  يميزون  الذين  أولئك 
ذلك.  يسوع  فعل  لماذا  يفحصون  قد  ولذلك  وبمحبته،  يسوع 
على  قادراً  ستكون  القدس،  الروح  وتنال  الرب  تقبل  أن  بعد 
بمدى  الخير  في  شيء  كل  تميز  وبذلك  بالروح  تسترشد  أن 

والجسدية. الشريرة  لألفكار  طرحك 
وتعلق  كذب،  شريرة،  أفكار  لديك  كانت  إذا  ذلك،  ومع 
تدمر  عندما  العمل.  يمكنه  ال  الُمعّزي  الروح  فإن  بالعالم، 
في  وتفكر  القدس  الروح  مساعدة  تنال  الجسدية،  األفكار 
عمق  أكثر  تدرك  بينما  العميقة.  هللا  إرادة  ستدرك  الخير، 

إرادة هللا، سيتم تعميق ثقتك الخاصة.

خدمته  خالل  يسوع  وأحب  وثق  يسوع،  تلميذ  بطرس، 
العامة، ولكن بعد الصلب، أصبحت محبته أكثر عمقا. معلمه، 
يسوع، الذي كان يحبه كثيراً، ابن هللا الطيب والغالي قد ُصلب 
لعن  وحتى  حمايته،  من  بدال  أنكره  قد  ذلك،  ومع  عينيه.  أمام 

في وجهه.
وأخذ  توبيخ  أي  دون  بهدوء  يسوع  إليه  نظر  ذلك،  ومع 
معاناة الصلب. بعد أن شهد معاناة يسوع الذي مات من أجله، 
ازداد  كذلك  المحبة،  ازدادت  بينما  وتعمقت.  محبته  ازدادت 

به. ثقته  مستوى 
لقد كان خائفاً حتى أمام الفتاة الخادمة، ولكن بعد قيامة الرب 
لديهم  الذين  أولئك  به  أحاط  عندما  حتى  باإلنجيل  يكرز  كان 
رأسا  مصلوبا  كان  عندما  حتى  وجوههم.  على  قاتلة  مظاهر 
االستشهاد  من  تمّكن  اإلطالق.  ثقته على  تهتز  لم  على عقب، 

بمجد في محبة شديدة وثقة قوية.
دعونا نتحد في الثقة الحقيقية والمحبة على األرض ونتعزى 

ونقدم المحبة هلل في أورشليم الجديدة.

الثقة والمحبة إن الله يستحق محبتنا حتى بحياتنا وثقتنا الكاملة. أي نوع من الثقة والمحبة لديك في الله؟ دعونا 

نخوض في األسرار لتحقيق ثقة ومحبة كاملتين لله، الرب، والروح القدس

 يجب أن تتخلص من األفكار 
الجسدية المعادية لله

 يجب أن نفهم إرادة الله الصالحة 
بسماع ما يقوله الروح القدس 

واستقيال إرشاده

 الثقة تزداد بازدياد المحبة
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في كانون الثاني عام 2018، تعرضت 
وركبتي.  ساقي  وكسرت  سيارة  لحادث 
المستشفى  في  جراحية  عملية  أجريت 
بمساعد  إال  المشي  من  أتمكن  لم  ولكنني 
لكن  المشي.  على 
نيسان،   8 في 
صالة  تلقيت 
)أعمال  المنديل 
 )11-12  :19
ساقي.  تقوية  وتم 
أصبحت أمشي دون 

هللويا! المساعد! 

فقط  اسمع  وكنت  صماء  ولدت  لقد 
اليمنى.  األذن  في  جداً  ضعيف  صوت 
في  المنديل.  تلقيت صالة  نيسان،   11 في 
تلك اللحظة، حلت علي نار الروح القدس 
وأصبح جسدي ساخناً. كما وشعرت أذني 
دون  أسمع  أصبحت  ثم  بحرارة.  اليمنى 

هللويا! السماعة! 

بتر  تم   2017 عام  أواخر  في 
حادث.  بسبب  اليسرى  ساقي 
ولكن  اصطناعية  ساقا  ارتديت 
في  لي  تسبب  الوهمي  الطرف  ألم 
ليالً  يوم،  كل  المشاكل  من  الكثير 
بدون  المشي  استطع  لم  ونهاراً. 
عندما  نيسان،   16 في  عكاز. 
شعرت  المنديل،  صالة  استلمت 
بعد  اليسرى.  ساقي  على  بلمسة 
أمشي  وأصبحت  األلم  اختفى  ذلك، 

هللويا! العكاز!  دون 

الشماس كوانغهونغ بارك، 49 عاماً، األبرشية 32، كنيسة مانمين المركزية

"لقد غيرت كلمة الحياة حياتي
 ومألتني بفرح حقيقي!"

إرسالية  منظمة  في  أخدم  كنت   ،2010 عام  في 
مسيحية لكل الطوائف والكنيسة كقس. في أحد األيام، 
أعطتني زوجتي الشماسة سونغوون تشون رزمة من 

نصوص لعظات.
كانت قد درست سفر الرؤيا وتساءلت عن اثني عشر 
اإلنترنت  عبر  المعلومات  فحصت  األساس.  حجر 
الدكتور  المسؤول  الراعي  محاضرات  على  وعثرت 
جيرك لي عن سفر الرؤيا. تم اإلجابة على سؤالها من 
إلى عظلته  االستماع  المحاضرات، وبدأت في  خالل 
األخرى. حتى أنها ربطت نصوص العظات ودرستها. 

ما أعطتني كان الرزمة.
سفر  في  محاضرات  مثل  العظات  قرأت نصوص 
التكوين، محاضرات عن سفر الرؤيا، محاضرات عن 
على  اإلجابة  تم  كما  اإليمان.  ومقياس  يوحنا،  إنجيل 
األسئلة التي كانت لي عن جنة عدن. لقد تأثرت بشرح 
الرسالة  من  اعتمدها  التي  المختلفة  اإليمان  مقاييس 
أن سيذهب  أن كل شخص  3: 12 حقيقة  إلى رومية 
والوصف  اإليمان  لمقياس  وفقا  مختلفة  مساكن  إلى 

التفصيلي للجنة والجحيم أدهشني ولمس بعمق قلبي.
كنت  لكنني  التقوى،  حياة  أعيش  أنني  يبدو  كان 
حزينًا بسبب مشاكل الخطيئة. كنت فقط أقوم بالتوبة، 
المعرفة  من  الكثير  من  الرغم  على  قلبي  أختن  ولم 
بالكلمة. ومع ذلك، قال الدكتور لي أنه يمكننا التخلص 
من تلك الطبيعة الخاطئة. لقد صدمني كثيراً وأعطاني 
أمالً كبيراً. يتظاهر الناس بأن يعيشوا حياة تقوى تخفي 
الخارج.  من  نظيفين  يكونوا  أن  ويحاولون  شرورهم 
ولكني شعرت انه صادق جدا ومْخلص وهو ال يخفي 

أي شيء على اإلطالق.
فيه  حلم ظهر  زوجة  لدى  كان  عامين،  مرور  بعد 
أدركت معنى  إنها  الدكتور لي وحل مشكلتها. وقالت 
الكتاب المقدس متى 7:21 الذي يقول: "ليس كل من 
السماوات،  يدخل ملكوت  يا رب،  يا رب،  لي،  يقول 
بل الذي يفعل مشيئة أبي في السموات." واقترَحت أن 

نذهب إلى كنيسة مانمين المركزية اآلن.
كنت قلقا من الذهاب ألن خدمتي كانت مستقرة في 
بالسالم  ذلك، شعرت  على  الصالة  أثناء  الوقت.  ذلك 
وسمعت كلمة الروح القدس تخبرني أن أذهب وسيكون 
األمر على ما يرام. وضعت جانبا كل شيء وسجلت 
في مانمين كعضو عادي مع زوجتي في يناير 2013.

عندما رأيت أعضاء الكنيسة شخصياً، كان إيمانهم 
عظيماً حقاً. كانوا يصلون كل ليلة ويحاولون كل ما في 
وسعهم ليعيشوا بكلمة هللا. كان إيمانهم أكثر حماسة من 

أي راعي في كنائس أخرى.
مستوى  إلى  يصل  لم  إيماني  حتى  أنه  أعتقد  كنت 
األعضاء العاديين على الرغم من أنني علّمت كلمة هللا 
للمؤمنين. قررت أن يكون قلبي متواضع كما لو أنني 
بدأت حياتي المؤمنة وحاولت إطاعة الكلمة. في عام 

2014، دخلت جوقة السالم مع زوجتي.
على  مانمين، حصلت  في  أصبحت عضواً  أن  منذ 
الفرح السلمي من خالل الروح القدس وكان قلبي ممتلئًا. 
هاج غضبي غالباً بسبب بِّري الذاتي واإلطار الذاتي، 
لكني شعرت اآلن أنه يقل. كما أصبحت زوجتي ألطف. 
خطيتي  عن  التخلي  استطعت  كنت  إن  متأكداً  أكن  لم 
يقول   16 :1 بطرس   1 أن  من  الرغم  على  قبل،  من 
بوضوح، "كونوا قديسين ألنب أنا قدوس"، و 2 بطرس 
4: 4 أيضاً، "لتصبحوا شركاء الطبيعة اإللهية." ولكن 
بينما صليت بال توقف في االعتماد على الروح القدس 

والتمسك بكلمة الحياة، بدأ قلبي يتجدد.
2016، واجهت حتى حماية هللا  الثاني  في تشرين 
الخاصة. بينما كنت أقود السيارة في الطريق السريع، 
على  حديد  فوق  تندفع  لي  المجاورة  السيارة  كانت 
شكل حرف L وكانت على وشك أن تضرب مقدمتب 

الزجاجية. لكن تم الحفاظ على سالمتي.
وأؤمن  المركزية  مانمبن  كنيسة  إلى  هللا  أرشدني 
أنني أستطيع أن أحقق قلب الرب بكلمة الحياة. أقدم كل 

الشكر والمجد له.

الشهادات من سنغافورة، 
ماليزيا، واندونيسيا

"تمكنت من المشي دون المساعدعلى المشي!"

"لقد استلمت السمع في أذني اليمنى!"

"لقد تحررت من ألم األطراف الوهمية وأصبحت 
أسير دون عكاز!"

لين مي، 50 عاماً، سنغافورة

لينغ شو الن، 27 عاماً، 
كنيسة مانمين سيبو للصم، ماليزيا

يان سايميما، 74 عاماً، كنيسة مانمين تانجيرانج، اندونيسيا


