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"اريد ان اكون شبه الرب"

المقدس  الكتاب  مدرسة  خدمة  االحد  مدارس  عقدت 
 30 في  الخدمة  هذه  بدأت  "القوة".  بعنوان  وكانت 
المدرسة  هذه  تبث  كانت  اب،   2 حتى   2017 تموز 
تشاركوا  وكثيرون  الشاشات  عبر  مباشرة  الصيفية 
غومي،  دايجون،  مانمين  كنائس  من  العديد  مثل  معنا 
غوانغجو،  شرقي  غومي،  دايجون،  غوانغجو،  شرقي 
غوانغجو،  نيو  سيوسان،  غوانغجو،  تشيونان،  موان، 
ودايجو. أنسيونغ،  ونجو،  جيونجو،  سوكشو،  بوهانغ، 

(الصورة  لي  سوجين  القسيسة  قدمت  تموز،   30 في 
االفتتاح.  خدمة  خالل  "القوة"  بعنوان  الرسالة   (1
األطفال  وحثت  للقوة،  األساسية  المفاهيم  وأوضحت 
بحسب  يعيشوا  وأن  بالخطيئة  ملطخين  يكونوا  أال  على 
من  ومعجزاته  اياته  الصانع  هللا  الشكر  مع  اهللا  إرادة 

عظيمة.  بقوة  الراعي  ابنه  خالل 
لي  مييونغ  القسيسة  قدمت  الثاني،  اليوم  صباح  في 
لدى  الشفاء  حالة  عن  وشهدت  بالصالة.  وقامت  الرساله 
(كنيسة  الحروق  من  شفي  قد  كان  الذي  لي  جايوو  األخ 
أال  األطفال  من  وطلبت  الشرقية).  غوانغجو  مانمين 
القوة،  بها  ُيظهر  التي  والتضحية  الراعي  محبة  ينسوا 

والطاعة. الخير  في  يسلكوا  وأن 
المواهب  عرض  انعقد  الثالث،  اليوم  صباح  في 
على  حاز  حيث  الجائزة  مانمين.  ألطفال  العاشر 

الذي  للصغار  القوة  رقص  فريق  الكبرى  الجائزة 
"فريق  إلى  الذهبية  الجائزة  ذهبت  الجاز.  رقص  عرض 
الشريط؛  جمباز  بأداء  قاموا  الذين  المقدسة"  النار 
الذي  الخلق"  إعادة  قوة  "فريق  الفضية  الجائزة  نال 
"فرقة  إلى  ذهبت  البرونزية  والجائزة  بالتمثيل.  قام 

الموسيقي. األداء  قدمت  التي  الساطعين" 
غومي،  مانمين  كنيسة  من  هان  اونجي  القس  وقال 
شهد  "لقد  الكبرى،  الجائزة  على  أطفالها  حصل  التي 
التأتبي  الجلد  التهاب  شفاء  مثل  الراعي  قوة  األعضاء 
للفوز  هدفا  وضعوا  أنفسهم  هم  واليرقان.  الشديد 

والصالة." بالصوم  له  وأعدوا  الكبرى  بالجائزة 
(الصورة  لي  هيسون  القسيسة  اليوم،  ذلك  ظهر  في 
التابعة  القوة"  "جوقة  مع  يسوع"  "قوة  بقيادة  قامت   (3
بعد  الخلفية.  في  كمرنمة  المسرحية  الفنون  للجنة 
باآلخرين  واالهتمام  الطيب  القلب  امتالك  على  حثهم 
من  الممتلئ  التسبيح  وقادت  القصيرة،  رسالتها  في 
تقديم  خالل  من  الرب  سبحوا  لقد  القدس.  الروح 

ختامية. كترنيمة  بشغف  "يسوع"  ترنيمة 
مانمين  مركز  رئيسة  قادت  الرابع،  اليوم  صباح  في 
صالة  اجتماع   (2 (الصورة  لي  بوكنيم  السيدة  للصالة 
المعلمون  بعض  قام  حيث  القدس.  بالروح  االمتالء 
االمور  من  التخلص  اهمية  بشرح  خدمتها  داخل  من 

منديل  مع  لألطفال  صلت  بينما  القلب.  من  الكاذبة 
على  بالتوبة  قاموا   ،(12-11  :19 (أعمال  القوة 
المريضة،  المشاعر  اآلخرين،  تجاه  ارتياحهم  عدم 
أكثر  وأصبحوا  الصادقة.  غير  واألفعال  والكلمات 

الرب. بصالح  للتشبه  جدية 
القسيسة  لألطفال،  األحد  مدرسة  مديرة  وقالت 
تيًا  موا الطقس  "كان   ،(5 (الصورة  جو  مينكيونغ 
فرصة  كانت  لقد  الصيفية.  المقدس  الكتاب  لمدرسة 
وأكثر.  أكثر  الروحي  للعالم  لالشتياق  لألطفال  عظيمة 
أيات  لنا  أظهر  الذي  هللا  والمجد  الشكر  كل  أقدم 
الذين  المتكلمين  جميع  إلى  بالشكر  وأتقدم  ومعجزات. 
لألطفال.  والتسبيح  الصالة  وأقاموا  الرسائل  قدموا 
بالمحبة  ساعدونا  الذين  الناس  جميع  أيضا  وأشكر 

ية." لرعا وا
األطفال  زار  الخصوص،  وجه  على  العام،  هذا 
من  كل  حيث  موان  في  العذبة  المياه  سمك  حوض  موقع 
تتعايش  العذبة  المياه  وأسماك  المالحة  المياه  أسماك 
في  المالحة  البحر  مياه  تحويل  تم  المياه.  نفس  في 
من  حلوة  للشرب  صالحة  مياه  إلى  موان  مانمين  كنيسة 
مياه  حوض  هو  وهذا  لي.  جيروك  الدكتور  صالة  قبل 
الحمالت  عن  المزيد  تعلموا  قد  إنهم  كما  العذبة.  موان 

فيها. تجلت  التي  والقوة  لي  للدكتور  الكرازية 
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الخطة االلهية من وضع تاج الشوك على رأس يسوع
"فمضى به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الوالية وجمعوا كل الكتيبة. والبسوه ارجوانا وضفروا اكليال من شوك ووضعوه عليه" (مرقس 15: 17-16).

لقد اخطأ الجنس البشري كله، فجاء يسوع الى العالم ليفديه 
من معاناته. كلما ادركنا مدى عمق محبة يسوع لنا وكم فعل 
الجلنا كلما استطعنا ان نحيا حياة مسيحية مثابرة. فدعونا اذن 
نغوص في اعماق مقاصد اهللا من وضع تاج الشوك على رأس 

يسوع.

1. لماذا وضع يسوع تاج األشواك وسفك الدماء
من المنطقي انه كأبن اهللا يضع اكليل المجد والكرامة فقط 
وليس العار. ومع ذلك، في خضم معاناته وضع يسوع تاجًا من 
أشواك حادة جدًا. بينما توغلت األشواك الطويلة والقوية رأس 
يسوع، كان األلم يخترق فروة رأسه ويرافقه تدفق الدم الذي 
ويسفك  األشواك  تاج  يرتدي  يسوع  كان  لماذا  وجهه.  أغرق 

دمه؟ لقد تم ذلك لتغفر خطايا اإلنسان التي ارتكبها بأفكاره.
وتطبِّق  ن  ُتخزِّ ذاكرة  جهاز  يوجد  االنسان  دماغ  داخل 
الفرد،  شاهدها  التي  المعلومات  جميع  تخزين  يتم  المعرفة. 
سمعها، وتعلمها منذ الوالدة مع درجة معينة من الشعور، وهذه 
هي "المعرفة". وتختلف الظروف والبيئات التي نمى فيها كل 
شخص وما تعلمه أيضًا. حتى لو كان شخصان يتعلمان من قبل 
نفس الشخص في نفس البيئة، فإن نوع الشعور الذي يقبل به 
كل شخص في المعلومات يختلف، ولهذا السبب سيكون لديهم 
الخير  بين  تميز  التي  والمعايير  القيم  من  مختلفة  مجموعات 

والشر.
الحاجة.  أساس  على  المعرفة  إنتاج  إعادة  هي  "األفكار" 
وألن المعرفة التي يمتلكها كل فرد مختلفة، فإن الناس يفكرون 
االختالف  هذا  األحداث.  نفس  شاهدوا  لو  حتى  مختلف  بشكل 
هو السبب في أن ثقافة البلد الذي كنت قد زرعت المعرفة فيها 
يمكن أن تصبح موضع انتقاد في بلد آخر. أي أن ما قد تعلمت 
أن يكون غير الئق ثقافيًا في وطنك يمكن أن يكون مناسبًا في 
بلد آخر. وباإلضافة إلى ذلك، ألن معظم أفكار الناس في هذا 
العالم يحكمها الشيطان، غالبًا ما تكون في صراع مع الحقيقة.

على سبيل المثال، عندما ُيمدح شخص آخر، يأتي الشيطان 
بكذبة ويجلب الشعور بعدم الرضا أو الفزع داخل البشر. إذا 
كان لدى الناس فقط معرفة عن الحقيقة، فإن الشيطان لن يكون 
قادرًا على السيطرة على أفكارهم. لذلك، يمكننا أن نفرح دائما 
في الحق. وهكذا، علينا أن نستمع بجد إلى الكلمة وأن نتغذى 
الروح  في  اهللا  عبادة  طريق  عن  أنفسنا  تحويل  يمكننا  عليها. 

والحق وقبول الكلمة فقط ب "نعم" و "آمين".

األفكار  في  ُترتكب  التي  الخطايا  من  التخلص  كيفية   .2
والحصول على أفكار روحية

عند االستماع إلى كلمة اهللا، بعض الناس يقولون "آمين" إذا 
كانت الرسائل تتفق مع أفكارهم. ومع ذلك، إذا كانت الرسالة ال 
تتفق مع معرفتهم أو خبرتهم، فإنهم قد ال يكونون قادرين على 

قبول ذلك بسهولة.
نجد في الكتاب المقدس مشهدًا به يسوع أخبر تالميذه عن 

يا  "حاشاك  بطرس،  وأجابه  الصليب  لحملِه  االلهي  القصد 
رب!" هذا قد بدا وكأنه مالحظة مدروسة من أتباعه نابعة من 
محبته لمعلمه، ولكن كلمات بطرس كانت نتيجة لعقله المرتكز 
على الجسد الذي سعى إلى منع إرادة اهللا من أن تتحقق. لهذا 
السبب انتهره يسوع وقال: "اذهب عني يا شيطان. انت معثرة 

لي النك ال تهتم بما هللا لكن بما للناس" (متى 16: 23).
كما هو مكتوب، األفكار التي هي ضد إرادة اهللا هي أفكار 
جسدية. بالنسبة لألشخاص الجسديين، فإن العقل الذي يثبت على 
الجسد قد يبدو حكيما وجيدا ولكنه عدائي تجاه اهللا وال عالقة له 
به. في رومية 8: 7 نقرأ، "الن اهتمام الجسد هو عداوة هللا، اذ 
ليس هو خاضعا لناموس اهللا، النه ايضا ال يستطيع." وبعبارة 
أخرى، علينا أن نطرح كل األفكار الجسدية وأي من المعرفة 
إذا  طويلة  لفترة  صحيحة  اعتبرناها  قد  كنا  التي  والمعلومات 

كانت متعارضة مع إرادة اهللا (2 كورنثوس 10: 5).
منذ لقائي مع اهللا، لم أشك قط بكلمته عن طريق خلط األفكار 
الجسدية. كنت أؤمن دون أدنى شك بأن اهللا قدير ألنني اختبرت 
قوة اهللا الذي شفاني جملة من جميع األمراض. مع هذا اإليمان، 
اعتمدت على اهللا فقط بالصالة في أي وضع من األوضاع وقد 
دون  على اهللا  نعتمد فقط  آمنت. عندما  كما  قام بأعمال مذهلة 

أفكار جسدية، فإنه بالتأكيد يعمل لصالحنا.
من أجل التخلص من كل الخطيئة التي اقترفناها بأفكارنا، 
يجب علينا أوال جعل قلوبنا مقدسة. 1 يوحنا 2: 16 يقول لنا، 
"الن كل ما في العالم: شهوة الجسد، وشهوة العيون، وتعظم 

المعيشة، ليس من االب بل من العالم."
عندما يمتلئ القلب بالشر والسمات التخاذ طرق هذا العالم، 
يكون  عندما  الجسدية.  األفكار  تؤوي  أن  للناس  الطبيعي  فمن 
األشياء  في  والرغبة  الشديد  االشتهاء  الجسد"،  "شهوة  هناك 

ثم  ومن  للعينين.  مسرة  تكون  اهللا  إرادة  مع  تتعارض  التي 
وعندما  الشديدة،  الرغبة  هذه  مثل  الحال  بطبيعة  الناس  سيتبع 
مجبرين  يكونون  الخاطئ،  اإلنسان  في  الشديدة  الرغبة  ُتكثَّف 
 .(21-19  :5 (غالطية  الجسدية  باألعمال  القيام  على  أكثر 
"شهوة العينين" هي السمة التي تثير القلب من خالل ما يراه 
الشخص، يسمعه، ويختبره من خالل الحواس التي تسبب له 
بسبب  ذلك.  من  أكثر  الحماس  تبعث  التي  األشياء  عن  البحث 
"شهوة العينين"، يصبح الناس دنيويين ويسعون بشكل متزايد 

للشهوات.
وفقا  النفس  تباهي  إلى  تسعى  سمة  هي  المعيشة"  "تعظم 
لجميع الملذات التي لديه في هذا العالم. "تعظم المعيشة" هذا 
االعتراف،  والتماس  أنفسهم،  وتفاخر  رفع  إلى  الناس  يدفع 
واالستيالء على الشهرة والسلطة. في اللحظة ترمي فيها شهوة 
على  قادرًا  ستكون  المعيشة،  وتعظم  العينين،  شهوة  الجسد، 

احتضان األفكار الروحية التي ُتسر اهللا.

3. اهللا يعد لنا أكاليل جميلة في السماء
ألن يسوع وضع تاج األشواك ألجلنا، نلنا غفران الخطايا 
ارتداء  على  قادرين  نكون  وسوف  األفكار،  في  ارتكبت  التي 
متنوعة  مجموعة  هناك  السماء.  ندخل  عندما  الجميلة  التيجان 
من التيجان التي تم إعدادها لنا. وسوف يتم تحديد نوع التاج لكل 

واحد منا بحسب نوع الحياة التي قدناها.
على سبيل المثال، هناك أكاليل "ال تفنى" لألشخاص الذين 
الحق  إلى  واالستماع  الرب  قبول  بعد  خطاياهم  إللقاء  قاتلوا 
تركوا  للذين  للناس  المجد"  "إكليل  25)؛   :9 كورنثوس   1)
خطاياهم، عاشوا بحسب كلمة اهللا، وأعطوا المجد له (1 بطرس 
5: 4). و "إكليل الحياة" لألشخاص الذين أحبوا اهللا إلى أقصى 
درجة، كانوا مخلصين هللا إلى حد الموت ومقدسين من خالل 
التخلي عن كل شكل من أشكال الشر (يعقوب 1: 12؛ رؤيا 2: 
10). وهناك أيضا "إكليل البر" لكل من أصبح مقدسًا كليًا ونفذ 
بالكامل واجباته التي أعطاها اهللا مع نوع اإليمان المرضي في 

عيني اهللا (2 تيموثاوس 4: 8).
يرتدون  السماويين  "الشيوخ"  أن  إلى   4  :4 الرؤيا  يشير 
"التيجان الذهبية". وهنا يشير "الشيوخ" إلى األشخاص الذين 
يملكون إيمانًا مشابهًا للذهب، ال يتغير، معترف به من قبل اهللا، 
والذين أصبحوا مقدسين كليًا، والذين كانوا مخلصين في جميع 
الجوانب. واعتمادا على مدى قداستهم ومدى وفائهم، فإن اهللا 

يكافئ كل منهم بتيجان مختلفة.

تاج  وضع  خالل  من  المسيح،  في  واألخوات  اإلخوة  أيها 
في  نقترفها  التي  الخطايا  من  فقط  يفدينا  لم  يسوع،  الشوك، 
أفكارنا، لكنه سمح لنا أيضا ارتداء األكاليل الجميلة في السماء. 
أصلي باسم الرب أنكم سوف تحطمون األفكار الجسدية التي 
تعد عدائية تجاه ااهللا وتطيعونه بأفكار روحية وتتمتعون بمجد 

يشبه الشمس المشرقة في السماء.
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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 اهللا وبأنه كامل 
     وبدون نقص.

2.  تؤمن كنيسة مانمين المركزية بوحدة وبعمل اهللا الثالوث: اهللا اآلب القدوس, اهللا 
     اإلبن القدوس, اهللا 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 حرفيًا.
”إذ هو (اهللا) يعطي الجميع حياة ونفسًا 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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ئنات  لكا ا اهللا  خلق  الروحي،  لم  لعا ا في 
لقد  لكاروبيم.  وا و  لمالئكة  ا الروحية: 
ترتيب  في  ًا  جد جيد  بشكل  تنظيمها  تم 
اهللا.  أوامر  مًا  تما تنفذ  نها  أ بحيث  صارم 
لمالئكة،  ا بين  من  النهائي.  عددهم  وكان 
اهللا  خدمت  لتي  ا لمالئكة  ا من  رتب  ثالثة 
لوسيفر،  كانت  منهم  واحدة  لثالوث.  ا
بصوت  هللا  لتسابيح  ا قدمت  لقد  اهللا.  وخدم 
اهللا  ت  سرَّ وقد  مختلفة،  وأدوات  جميل 

حد  إلى  محبوبة  كانت   . تها كلما بحالوة 
كبيرة  بسلطة  وتتمتع  اهللا  قبل  من  كبير 

وشرف.
الزمن،  من  معروف  غير  وقت  مر  بينما 
أثارت  لوسيفر  لدى  تية  لذا ا لطبيعة  ا
مثل  تصبح  أن  واشتهت  فيها،  الغطرسة 
وأقامت  الروحية  ئنات  لكا ا جمعت  اهللا. 
اهللا،  عرش  طوقوا  لذين  ا اهللا.  ضد  تمرد 
لكروبيم  ا من  كبير  وعدد  لمالئكة،  ا ثلث 

فشلوا  ذلك،  ومع  لتمرد.  ا إلى  انضم 
لهاوية. ا في  جميعا  وُوضعوا 

أن  بعد  لخلق،  ا من  االول  ليوم  ا في 
بإطالق  قام  الظالم،  عن  لنور  ا اهللا  فصل 
لمالئكة  ا وبعض  نين،  لتنا وا لوسيفر، 

لهاوية. ا من  لساقطة  ا
لجلد،  ا اهللا  خلق  أن  بعد  لثاني،  ا ليوم  ا في 
قام  ا لوسيفر  وهناك  بالفضاء،  لهم  سمح 

الشريرة. األرواح  لم  عا ونظم  مملكته 

الشريرة،  األرواح  عالم  رئيس  هي  لوسيفر 
إعاقة  يحاولون  وهم  مجموعتين،  هناك  وتحتها 

الثالوث. اهللا  خدمة  وتعطيل 
المجموعتين.  خالل  من  مملكتها  لوسيفر  يحكم 
التنانين  من  تتكون  التي  الطبقة  هي  األولى 
تتكون  التي  الطبقة  هي  واألخرى  وخدامهم، 
من  أوامر  تعطي  لوسيفر  والشيطان.  إبليس  من 
رتبة  لوسيفر  جعل  هنا،  الفئتين.  هاتين  خالل 

كان  للشيطان.  التي  تلك  من  أعلى  التنانين  خدام 
خطط  عندما  للتنانين  قطعه  الذي  الوعد  هذا 

جانبها. إلى  بالتنناين  الفوز  أجل  من  للتمرد 
في  األدنى  هو  الشيطان  رتبة  فإن  وهكذا، 
الشياطين  رتبة  بالطبع  الشريرة.  األرواح  عالم 
عن  أصال  تختلف  الشياطين  ولكن  األدنى،  هي 
يبقون  ال  إنهم  حتى  األخرى؛  الشريرة  األرواح 

األرض. على  بل  الثانية  السماء  في 

لوسيفر، رئيس األرواح الشريرة، ادوار االرواح الشريرة وترتيبها

عالم االرواح الشريرة وجد بعد تمرد لوسيفر

لوسيفر

التنانين

خدام التنانين

إبليس

الشيطان

التسلسل الهرمي لعالم األرواح الشريرة

عالم األرواح الشريرة
قبل أن يبدأ اهللا الخلق في جدية، خلق العالم الروحي والكثير من الكائنات الروحية في ذلك. ولكي يكسب األوالد الحقيقيين الذين يستطيع مشاركة المحبة 

معهم إلى األبد، كما سمح أيضًا لعالم األرواح الشريرة أن توجد للعناية البشرية.

األرواح  عالم  رئيسة  لوسيفر،   (1
لشريرة ا

 
قبل  من  األشياء  تفعل  قد  الساقط  لوسيفر 
الظالم  تدفق  تقود  ما  عادة  ولكن  نفسها، 
العالم،  ثقافة  خالل  من  الكواليس.  وراء  من 
تحاول  الموسيقى،  خالل  من  وخاصة 
الناس  الناس.  وعقول  قلوب  على  السيطرة 
ما  بحسب  ويعملون  يفكرون  نفوذها  تحت 
ذلك.  يدركوا  أن  دون  لوسيفر  عليهم  تمليه 
أساليب  الخارجي،  الناس  مظهر  اآلن، 
وأكثر  أكثر  أصبحت  الماكياج  وحتى  الشعر، 
تأثيرات  لتلقي  نتيجة  هو  هذا  استفزازية. 

. سيفر لو
الثقافة  تنتشر  بينما  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
التلفزيون  خالل  من  بسرعة  العلمانية 
ملطخة  تكون  أن  إلى  الناس  يميل  واإلنترنت، 
يحرض  أيضا  ابليس  أكبر.  بسهولة  بالخطيئة 
اهللا.  ضد  الوقوف  لهم  ويسمح  الناس  هؤالء 
لخداع  الوسائل  أنواع  جميع  لوسيفر  تستخدم 

يعبدونها. وجعلهم  الناس 

وخدامهم التنناين   (2
 

التنانين.  خالل  من  أيضا  تعمل  لويسيفر 
وهؤالء  التنانين  إلى  أوامر  تعطي  لوسيفر 
ذلك،  ومع  لخدامهم.  أوامر  يعطون  بدورهم 
من  أمر  كل  يتلقون  أنهم  لو  كما  ليس،  فإنه 
زرعت  قد  لوسيفر  لحظة.  كل  في  لوسيفر 

فترة  منذ  التنانين  في  وعقلها  فكرها  بالفعل 
. يلة طو

أن  لوسيفر  يسر  كما  المثال،  سبيل  على 
الرغبة.  هذه  أيضا  لديها  التنانين  ُتعبد، 
تحرض  القديمة،  العصور  منذ  لذلك، 
وأشباه  أنماط  نحت  على  الناس  التنانين 
وتؤدي  األماكن  من  العديد  في  التنيانن  من 

لعبادتهم. بالناس 
وراء  أتت  التي  الكروبيم  وأصبحت 
التنانين.  خادمة  التمرد  أثناء  تنانينها 
مظهرها  من  الخارجية  مظاهرها  تغيرت 
الشبيهة  الصور  إلى  األصلي  الجميل 
يسرد   11 الويين  كمرجع،  البشع.  بالوحش 
اهللا.  لدى  مكروهة  هي  التي  الحيوانات 
الكروبيم  ونظرة  شكل  لها  الحيوانات  هذه 
بسبب  األمراض  بعض  وتسبب  الساقط. 
أجل  من  تصلي  عندما  التنانين.  خدمة  عمل 
في  ترى  أن  يمكنك  األمراض،  من  الشفاء 
يخرجون  الفئران  من  حفنة  األحيان  بعض 
تخرج  األحيان  بعض  في  البشر.  جسد  من 

الخنازير. شكل  عىل  حيوانات 
الناس  أيضا  تحرض  التنانين  اآلن، 
جرائم  الرتكاب  خدمهم  خالل  من  األشرار 
بالبشر  االتجار  مثل  عادي  غير  بشكل  قاسية 
يحرض  الذي  الحيوان  على  اعتمادا  والقتل. 
التنانين،  خدام  بين  من  األفعال  على  ويؤثر 
الحيوانات  ألن  وذلك  الشر.  نتائج  تختلف  قد 
األمر  يتعلق  عندما  مختلفة  خصائص  لها 

والقذارة. النجاسة  المكر،  الفظائع، 

والشيطان إبليس   (3
 

يسبب  لذلك  لوسيفر،  قدرات  لديه  الشيطان 
على  التحريض  خالل  من  للناس  ضررا 
العقليات،  على  والتأثير  الشريرة  األفكار 
الناس.  على  األمراض  أيضًا  يجلب  وهو 
الفاسدة  عقلياته  باستمرار  ينشر  الشيطان 
الموجات  يشبه  وهو  الهواء.  في  وقدراته 
قدرات  يغرس  الشيطان  لذلك  الهوائية، 
الذين  للناس  العقلية  العملية  خالل  من  الظالم 
هنا،  إشارته.  لتلقي  ُمعد  استقبالهم"  "تردد 
بمثابة  هو  اإلنسان  في  الجسد  وسمات  الكذب 

االستقبال. هوائي 
األفكار  يضعون  الناس  يجعل  الشيطان 
 .(8  :3 يوحنا   1) الفعل  في  الخاطئة 
المحاكمات  جلب  دور  يلعب  أيضا  الشيطان 
يرتكبونها.  التي  الخطيئة  كثمن  واآلالم 
الناس.  داخل  مباشرة  يعمل  ال  الشيطان 
عمل  خالل  من  الكذب  أفكار  يأخذون  الناس 
الخاطئة  سماتهم  إثارة  يتم  وعندما  الشيطان، 
الشيطان  بالعمل.  الشيطان  يبدأ  قلوبهم،  في 
نهاية  في  يؤدي  وهذا  الخاطئة  السمات  يهيج 
(غالطية  الكذب  أعمال  الرتكاب  بهم  المطاف 
قد  الشيطان،  عمل  خالل  من   .(21-19  :5
يرتكبها  أن  ينبغي  ال  مروعة  جرائم  يرتكبون 

إنسان.
نقف  لكي   ،13-10  :6 أفسس  يقول  كما 
نكون  أن  يجب  إبليس،  مكائد  ضد  حازمين 

الكامل. اهللا  سالح  ونلبس  الرب  في  أقوياء 
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دانغوك  شعبة  دوريات  فريق  قائد  أنا 
غواناك.  شرطة  مكتب  في  باترول 
اختياري  تم   ،2017 حزيران   30 في 
لي  وقدموا  نموذجي،  مدني  كموظف 
أكثر  تلقيت  لقد  الوزراء.  رئيس  ثناء 
لمساهماتي  تقديرًا  مكافأة  أربعين  من 
اهللا  نعمة  خالل  من  شيء  كل  األمة.  في 
العظيمة  البركات  هذه  مثل  تلقيت  أني 
ثالثين  لمدة  حقا  فعلت  مما  أكثر  هي  التي 

. مًا عا
بعد   ،1993 عام  الثاني  تشرين  في 
في  كعضو  تسجيلي  من  قليلة  سنوات 
أشارك  كنت  المركزية،  مانمين  كنيسة 
جوغييسا.  معبد  في  الشغب  قمع  في 
أنا  بها  كنا  التي  السلم  شاحنة  انقلبت 
ارتفاع  من  وانزلقت  العمل  في  وزمالئي 
الحادث  هذا  في  مترا.  عشر  خمسة 
كنت  اإلطالق.  على  أصب  لم  الكبير، 
أحاول  بدأت  ذلك،  بعد   . تمامًا محميًا 
التعاليم  متَّبعًا  اهللا  كلمة  بحسب  العيش 
جيراك  الدكتور  المسؤول  للقس  الجيدة 

لي.
من  كثيرة  أنواع  خالل  من  عبرت 
بري  بسبب  الخدمة.  أثناء  الحوادث 
ولكن  الغضب،  في  أنفجر  كنت  الذاتي 
المناسب،  الوقت  في  معينة  نقطة  من 
جاءوا  الذين  األشخاص  في  أهتم  بدأت 
من  أثمن  "كنفوس  الشرطة  مركز  إلى 
كانوا  إذا  أسألهم  كنت  كله."  العالم 
إذا  عما  أيضا  وسألت  الماء.  يريدون 
الماء  أو  الساخن  الماء  يفضلون  كانوا 
معهم  لطيفًا  أكون  أن  حاولت  كما  البارد. 
خالل  من  قلبهم  تحرك  وقد  القلب،  من 
بها.  قمت  التي  الصغيرة  اللطف  أعمال 
الناس  بعض  كان  األحيان  بعض  في 

ويبكون. يدي  يمسكون 
الرجال  ُأحضرأحد  األيام،  أحد  في 
بأعمال  قام  عندما  الشرطة.  مركز  إلى 
ضباط  من  عشرة  يتمكن  لم  شغب، 
المدان  وكان  عليه.  التغلب  من  الشرطة 
ثالثين  لمدة  وتكرارًا  مرارًا  سجن  قد 
أو  الزجاجة  قمم  ومضغ  صاح   . عامًا
تذكرت  اللحظة،  تلك  في  الغالية.  أغطية 
حتى  إنه  ذهني.  إلى  تبادرت  قد  شهادة 
اضطرابات  من  يعانون  الذين  الناس 
الكالب  وحتى  أرواح،  وسيطرت  نفسية، 
يخافون  كانوا  عال  بصوت  تنبح  التي 

المسؤول. القس  صورة  من 
مع  فيها  كان  التي  الزنزانة  دخلت 
يصرخ  كان  االعلى.  القس  صورة 
ولكن  أدخل.  أن  قبل  بعنف  ويتحرك 
الصورة،  رأى  عندما  أتوقع،  كنت  كما 
إلى  مباشرة  ينظر  أن  يمكن  ال  انه  وقال 
ذلك.  تجنب  وحاول  الصورة  في  العينين 
إخفاء  وحاول  الغرفة  ركن  إلى  ذهب 
عانقته،  اهللا،  كلمة  بشرت  لقد  نفسه. 
بمحبة  معه  تعاملت  بالدموع.  له  وصليت 
وأرسل  المطاف  نهاية  في  تغير  الرب. 

السجن. من  إلي  رسالة 
بقيود  مكبًال  "كنت  رسالته:  ف  وكتب 
أعطي   . عامًا ثالثين  لمدة  الخطيئة 
أنعم  لقد  القيود.  كسر  الذي  هللا  الشكر 
"تذوق  الكتاب  خالل  من  كثيرا  علي  اهللا 

كنت  الذي  الموت"  قبل  األبدية  الحياة 
لسجناء  الكتاب  أعطيت  لي.  أعطيته  قد 
الراحة  وتلقوا  الكتاب  وقرأوا  آخرين، 
انفجرت  الرسالة،  قرأت  عندما  اهللا."  من 

البكاء. في 
كان  تقرير.  ورد   ،2016 عام  وفي 
فارغا  كان  منزل  في  تعيش  امرأة  عن 
النيران  تشعل  كانت  سنوات.  عشر  لمدة 
أبلغت  وقد  الجيران.  وتهدد  المنزل  في 
مكتبي  إلى  الحالة  هذه  عن  مرة  ألول 
الحصول  للمرأة  يتسنى  حتى  الرئيسي 
ذهبت  كما  وإدارية.  مالية  مساعدة  على 
الذي  المنديل  مع  لها  وصليت  إليها 
عليه  صلى  قد  المسؤول  القس  كان 
أيضا  أعطيتها   .(12-11  :19 (أعمال 
وقمت  المسؤول  القس  مذكرات  كتاب 

أقوم  كنت  لها.  الطعام  وجبات  بشراء 
غضون  وفي   . وماديًا روحيًا  برعايتها 
وضعها  إلى  أخيرًا  عادت  أشهر،  سبعة 
طبيعية.  حياة  تعيش  اآلن  وهي  الطبيعي. 

! يا هللو
من خالل هذه الحوادث، شعرت بوجود 
بأنه  أيضا  مقتنعا  وكنت  الروحي.  العالم 
المستحيل  من  يبدو  الذين  الناس  حتى 
حب  قبل  من  تغييرها  يمكن  تجديدها 
صعبة  وظيفتي  الراعي.  وقوة  اهللا  ونعمة 
سراج  هي  اهللا  كلمة  ولكن  الشيء،  بعض 
قوة  شهدت  لقد  لسبيلي.  ونور  لرجلي 

واجباتي. واكملت  الراعي  
الذي  اهللا  إلى  والمجد  الشكر  كل  أعطي 
الحقيقي  الصالح  أدرك  أن  لي  سمح 

توجيهاته. في  ووضعني  والمحبة 

"شفي حفيدي من الهيموفيليا!"

األخ، بابلو وجدته، األخت إيفا كونيانا، 
كنيسة مانمين بيرو

"لقد جددت قوة الراعي قلب 
الشعب!"

شيخ الكنيسة جونجيك جيون، رئيس رابطة ضباط الشرطة

سنوات،   9 العمر  من  البالغ  حفيدي  تشخيص  تم  لقد 
يضعف  اضطراب  وهو  بالهيموفيليا.  ساليس  بابلو 
النزيف.  لوقف  يتخثر  الدم  جعل  على  الجسم  قدرة 

التخثر. عوامل  نقص  ذلك  ويسبب 
حادث  في  ذراعه  بابلو  أصاب  األيام،  أحد  في 
األوردة  عن  الناجم  النزيف  ألن  حقًا  قلقة  كنت  دراجة. 
يفقد  أن  له  يسبب  قد  الدموية  والشعيرات  المكسورة 
لكننا  الحادث.  في  بحمايته  اهللا  قام  هللا،  الحمد  ذراعه. 

قد  أنه  من  خائفين  دائما  كنا 
يموت  أو  جسمه  من  جزء  يفقد 
نتمكن  لم  ينزف.  يبدأ  عندما 
هذا  بسبب  سالم  في  العيش  من 

الخوف.
قامت   ،2016 تموز  في 
قسيسة  لي،  هيسون  القسيسة 
بزيارة  مانمين  في  اإلرشاد 
لقيادة  بيرو  مانمين  لكنيسة 
العاشرة  السنوية  خدمتها 
بالمنديل  الشفاء  واجتماع 
القس  عليه  صلى  قد  الذي 

لي  جيراك  الدكتور  المسؤول 
لقد   .(12-11  :19 (أعمال 
الذين  الناس  من  العديد  شهدنا 
خالل  من  الشفاء  اختبروا 

وبابلو  أنا  حضرت  المنديل.  صالة 
بشوق. االجتماع 

كان لي شوق جدي ألن بابلو قد تلقى إصابة خطيرة 
المنديل  صالة  تلقى  لقد  الوقت.  ذلك  حول  ساقه  في 
يرام  ما  على  كان  البيت.  إلى  وذهبنا 
اليوم  في  شيء.  يحدث  لم  لو  كما 
الكدمات  ساقيه.  تفحصت  التالي، 
اختفت،  قد  لديه،  كانت  التي  الشديدة 
عوامل  نقص  عن  الناجمة  واألعراض 
تمامًا  شفي  لقد  اختفت.  جميعها  تخثر 

هللويا! الهيموفيليا.  من 
بنفسه،  القوة  حفيدي  اختبر  عندما 
سعيدة  وأصبحت  أكثر  إيماني  زاد 
البشارة  على  عائلتي  وحصلت   . حقًا
الشكر  كل  أقدم  بابلو.  شفاء  خالل  من 

هللا. والمجد 


