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جيراك  الدكتور  المسؤول  القس  ترأس 
الحرم  في   2017 للكنيسة  العام  االجتماع  لي 
من  األخيرة  مساء  االحد  خدمة  بعد  الرئيسي 
الجديدة  السنة  رأس  خدمة  وقبل   .2017 عام 
2018، أعلن عن أربعة رؤى وهبها هللا لكل 
أحد  من  يقرب  وما  المركزية  مانمين  كنيسة 
عشر ألف الكنائس الفرعية والكنائس التعاونية 
عام  خالل  ولتحقيقها  ألجلها  يصلون  سوف 

.2018

عبر  المقدسة  الخدمة  األولى:  الرؤية 
استغالل المساحات من خالل قوة إعادة الخلق
في إنجيل يوحنا 14: 12 نقرأ، "الحق الحق 
انا  التي  فاالعمال  بي  يؤمن  من  لكم:  اقول 
منها،  اعظم  ويعمل  ايضا،  هو  يعملها  اعملها 
الني ماض الى ابي." كما قيل، سيتم الحصول 
النتائج، والثمار األفضل واألكثر  على أفضل 
من  االستفادة  طريقة  إتقان  بعد  تثمر  سوف 

المساحات من قبل قوة إعادة الخلق.
على  "السيطرة  تعني  المساحات"  "تفعيل 
يتم  عندما  الخلق."  إعادة  بقوة  السماوات  كل 
يوجد شيء  ال  الخلق،  القوة إلعادة  هذه  تنفيذ 
في  وكذلك  الروحي  المجال  في  مستحيل 
العواصف  تضعف  أن  يمكنها  المادي.  العالم 
واألعاصير وتقوم بتغيير مسارها. يمكنها أن 
تجلب أو ترسل الغيوم الماطرة لوقف الجفاف 

الرياح  تنتج  أن  يمكنها  الفيضانات.  إنهاء  أو 
لمنع تلوث الهواء الناجم عن الغبار األصفر أو 
الغبار الناعم. يمكنها تخليص وتجديد العديد من 

النفوس وتُظهر لهم بوضوح العالم الروحي.

الرؤية الثانية: الخدمة المليئة بالفرح تفيض 
الصادق ويقين  القلب  باالستجابات من خالل 

اإليمان الكامل
بقلب  "لنتقدم  يقول:   22  :10 عبرانيين 
صادق في يقين االيمان، مرشوشة قلوبنا من 
نقي."  بماء  اجسادنا  ومغتسلة  شرير،  ضمير 
على  ونحصل  الصادق،  القلب  نحقق  وعندما 
المحبة  نستلم  سوف  الكامل،  اإليمان  يقين 

والبركة من إلهنا رب الجنود.
لتلقي  معلقة.  هللا  أعدها  التي  البركات 
البركات، يجب إعداد األواني المناسبة؛ وهذا 
على  والحصول  الصادق  القلب  تحقيق  هو 
يجب  بذلك،  للقيام  اإليمان.  من  كامل  ضمان 
بالحقيقة. حتى  وامتأل  ُختِن  قد  قلبك  يكون  أن 
في هذا العالم المليء بالخطيئة والشر، إذا كنت 
العدالة الذي قد  تؤمن بمحبة الراعي ومقياس 
والصوت  النور  على  واعتمدت  ألجلك  مأله 
التخلص  على  قادراً  تكون  فسوف  األصليين، 
ليس فقط من األفعال الشريرة بل من الضمير 
الشرير وحتى من هذا الشر المخبأ عميقاً في 
طبيعتكم. وأحثكم أن تتوقوا ألورشليم الجديدة 

أجمل مسكن سماوي، وأطلب منكم أن تثابروا 
والدخول  اإليمان  صخرة  على  الوقوف  على 
لكي  الكامل  والروح  الروح  مستويات  في 
في  الكبيرة  الفرحة  في  المشاركة  من  تتمكن 

وقت هذه البركات.

الرؤية الثالثة: الخدمة حيث يبرز المؤمنون 
ويشرقون لبناء "هيكل حقيقي"

استنيري  "قومي  يصرح،   1 :  60 أشعياء 
النه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك." 
الروح  نتلقى  عندما  بالنور  نشرق  أن  يمكننا 
أشخاص  ونصبح  الرب  بقبول  كهدية  القدس 
السماح  طريق  عن  الكامل  والروح  الروح 

للروح القدس أن يلد الروح فيكم.
الذين  المؤمنين  أولئك  يبنيه  الذي  الهيكل 
يقومون ويستنيرون هو هيكل حقيقي. في مثل 
هذا الهيكل الحقيقي، يُستعلن قلب هللا وإرادته 
ويتحرر الناس من األمراض، األسقام، سيطرة 
مكان  البيت،  في  الحياة  ومشاكل  الشيطان، 
وسيتم  القدس.  الروح  بقوة  واألعمال  العمل، 
هللا  عناية  تحت  سيُبنى  العظيم  الهيكل  تشييد 
األزمنة،  نهاية  في  حقيقي  كهيكل  وسيظهر 
ونفوس ال تعد وال تحصى ستتدفق إلى الهيكل 
فإن  السبب،  لهذا  الخالص.  على  للحصول 
الهيكل سوف يبنى بسرعة أكبر بحسب مدى 

قيام المؤمنين واستنارتهم.

"المحبة  تتميم  خدمة  الرابعة:  الرؤية 
الروحية" بصورة كاملة أكثر

1 كورنثوس 13:13 يقول، "اما االن فيثبت 
ولكن  الثالثة  هذه  والمحبة  والرجاء  االيمان 
اعظمهن المحبة." المحبة الروحية هي أعظم 
أوالد  نصبح  أن  لنا  تتيح  ألنها  للروح  هدية 
حقيقيون هلل ونحصل على مجد الدخول لمدينة 

أورشليم الجديدة.
في عام 2007، قال لي هللا أن أحمل رغبة 
أنه سوف  المنبر ووعد  من  وأعلنها  قلبي  في 
يحقق الرغبة ويعطينا أن نمجده. الرغبة التي 
الروحية."  "المحبة  كانت  بشدة  قلبي  دخلت 
كما قد وعد، فإن أعمال محبة هللا قد انكشفت 
في هذه الكنيسة ومنذ عام 2010، إله المحبة 
هللا  قال  المؤمنين.  قلوب  أعماق  في  نُقش  قد 
الكنيسة  الروحية ستأتي على هذه  المحبة  بأن 

بصورة كاملة أكثر في عام 2018.
عندما   2018 عام  من  الجديدة  السنة  في 
بشكل  تتكشف  سوف  حقا  المدهشة  األعمال 
تستخدمها  التي  المساحات  خالل  من  ملموس 
القلب  تحقق  أن  أصلي  الخلق،  إعادة  قوة 
لإليمان،  كامل  ضمان  لديك  يكون  الصادق، 
أكثر  كاملة  بصورة  الروحية  المحبة  وتحقق 
في  وتشترك  وتشرق  تنير  أن  تستطيع  لكي 
اإللهية  بالعناية  بقوة  الوفاء  الراعي في  خدمة 

في نهاية األزمنة.

مجد هللا األعظم سوف ينكشف في عام 2018



الكلمات السبع األخيرة ليسوع على الصليب )1(
 "يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون" )لوقا 23: 34(.

"الحق اقول لك: انك اليوم تكون معي في الفردوس" )لوقا 23: 43(.

قالها قبل وقت قصير من  ترك يسوع وراءه بضع كلمات 
"الكلمات  باسم  ويعرفون  الصليب،  على  األخيرة  أنفاسه  لفظ 
شرح  سيتم  الطبعة،  هذه  في  الصليب."  على  األخيرة  السبع 

الكلمات األولى والثانية.

يعلمون ماذا  ابتاه اغفر لهم النهم ال  الكلمة األولى، "يا 
يفعلون."

بسبب  للصلب  الوحشي  للعقاب  هللا  ابن  يسوع  خضع  لقد 
أن  المقرر  من  كان  الذي  جمعاء،  البشرية  وباسم  خطايانا. 
تحصل على عقوبة الموت، تعرض يسوع لجميع أنواع المعاناة 
والمصائب. لهذا السبب، دون أن يكون لهم هذه المعرفة، لم 
يتردد الجنود الرومان وشعب إسرائيل في إلقاء القبض على 
يسوع واالزدراء له، ومعاملته كما لو كان مخطئاً فعلياً بينما 

كان معلقاً على الصليب.
ومع ذلك، لم يعاني يسوع فقط في صمت ولكن أيضا كان 
يصلي من أجل مغفرة هللا للناس أنفسهم الذين كانوا يصرون 
على قتله. هذه الصالة، تذكروا، لم تكن فقط للحشد الحاضر في 
وقت صلب يسوع. بل كانت أيضا للبشرية جمعاء في الظالم. 
صالة محبة يسوع هي السبب في أن عدد ال يحصى من الناس 

اليوم قادرون على الحصول على الخالص.
محبة  في  يصلي  كان  والذي  عيب  أي  دون  من  الذي  هذا 
للخطاة في لحظاته األخيرة على الصليب يريد أن جميع أوالد 
هللا اليوم أن يحبوا وأن يغفروا لكل الناس. لنفس السبب، لقد 
علمنا أن نصلي، "واغفر لنا ذنوبنا، كما نحن نغفر لمن أخطأ 
6: 12(. حتى في  )متى  الربانية"  في "الصالة  إلينا"  وأساء 
األوقات التي نتعرض فيها لالضطهاد دون داع، يسوع ال يريد 
منا أن نتصرف في الشر أو نحمل مشاعر سيئة، بل نعمل فقط 

في الخير تجاه أولئك الذين يضطهدوننا )متى 5: 44-45(.
لذلك، باتباعنا ليسوع الذي أحب حتى الخطاة الذين صلبوه 
وسخروا منه، يجب أن نحب إخوتنا وأخواتنا وحتى أن نغفر 

ونحب أعدائنا.

الكلمة الثانية، "الحق اقول لك: انك اليوم تكون معي في 
الفردوس."

سخر  يسوع.  جانبي  على  مصلوبان  مجرمان  هناك  كان 
أحدهم من يسوع، لكن المجرم اآلخر انتهر األول. ثم تضرع 
أمام يسوع. "يا يسوع"، قال المجرم "أذكرني متى جئت في 
ملكوتك!" ولهذا، أجاب يسوع ووعد المجرم "الحق اقول لك: 

انك اليوم تكون معي في الفردوس."
الكلمات  في  المحفورة  الروحية  األهمية  من  الكثير  هناك 
الثانية المنطوقة، وأولها هي "الفردوس" في المملكة السماوية. 
في 2 كورنثوس 12: 4-2، كتب الرسول بولس عن "اختطف 
وسمع  الفردوس  الى  اختطف  انه  الثالثة....  السماء  الى  هذا 
كلمات ال ينطق بها وال يسوغ النسان ان يتكلم بها." في أجزاء 
أخرى كثيرة من الكتاب المقدس، بما في ذلك نحميا 9: 6 الذي 
"أعلى  ذكر  هناك   – السماوات"  سماء  "السماوات،  يخبرنا 

السماوات" وما شابه ذلك. باإلضافة إلى الَجلَد )السماء( التي 
هي مرئية لعيوننا المجردة، هناك السماوات في العالم الروحي 

)1 الملوك 8: 27؛ مزمور 68: 33(.
"السماء الثالثة" – التي توجد فيها المملكة السماوية – مقسمة 
التي  الفردوس  ذلك  في  بما  السماوية  األماكن  من  العديد  إلى 
الجديدة  أورشليم  مدينة  وكذلك  بولس  الرسول  إليها  اختُِطف 
كما هو موضح في رؤيا 21: 11-10. أورشليم الجديدة هي 
على أعلى مستوى من المملكة السماوية، وسوف تكون مأهولة 
كل  تماما  وألقوا  ربنا،  بخطوات  ساروا  الذين  أولئك  قبل  من 

الخطيئة والشر، وكانوا مؤمنين في جميع جوانب الحياة.
بجانب يسوع  الخالص في حين صلب  تلقى  الذي  المجرم 
لديه  يكن  لم  لذلك،  وجيزة.  بفترة  وفاته  قبل  فقط  الرب  قبل 
شيئا  يفعل  لم  وهو  قلبه  من  والشر  الخطيئة  إلخراج  الوقت 
إلظهار أمانته للرب. لم يسمح له إال باستالم الخالص. هؤالء 
في  السكن  أماكن  أدنى  الفردوس،  يدخلون  سوف  األفراد 
المملكة السماوية. بين الفردوس وأورشليم الجديدة هناك العديد 
من المستويات المختلفة من أماكن السكن، وسيتم تحديد مكان 

سكن كل فرد وفقا لحجم تقديسه، إيمانه، وإخالصه.
ما  كل  يجني  أن  إنسان  لكل  يسمح  الذي  الرب  بر  حسب 
يزرعه في هذا العالم ويجعل لكل إنسان وفقا لما فعله، تنقسم 
المساكن.  من  مختلفة  مستويات  عدة  إلى  السماوية  المملكة 
وبعبارة أخرى، فإن المسكن السماوي يختلف من شخص إلى 
آخر اعتماداً على مدى تخلُّص كل شخص من الخطيئة واتباعه 
الفرح،  المكافآت،  المجد،  فإن  المنوال،  نفس  وعلى  الرب. 

والسلطان في كل مسكن سماوي يختلف من مقيم إلى آخر.
هذا هو السبب في أن 1 كورنثوس 15: 41 يخبرنا، "مجد 

الشمس شيء ومجد القمر اخر ومجد النجوم اخر. ألن نجما 
يمتاز عن نجم في المجد." إذا كان أحد لديه اإليمان الحقيقي، 
سماوي  مسكن  إلى  الوصول  بجدية  يرغب  أن  عليه  يجب 
أفضل. كما يقول لنا متى 11: 12، "ومن ايام يوحنا المعمدان 
السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه."  الى االن ملكوت 
بقدر ما كل واحد منا قد هزم الشيطان العدو والخطيئة وسار 
لنتمكن من  السماوي أفضل  المسكن  الرب، كلما كان  بحسب 

الدخول واإلقامة فيه.
كالحسد،  اآلثام  هذه  مثل  مع  للسماء  بالدخول  لنا  سمح  إذا 
الجشع،  الخداع،  الخيانة،  الكراهية،  اإلدانة،  الحكم،  الغيرة، 
تكون  أن  يمكن  ال  السماء  ذلك،  شابه  وما  والزنا،  الغضب، 
مسكناً مقدساً وبهيجاً. لذلك، فإننا ال يمكن أن ندخل السماء إذا 
الخطيئة والشر ال يزالوا في قلوبنا بل فقط بما قمنا باالهتمام 
أولئك  فإن  ذلك،  على  وعالوة  والروح.  بالخير  قلوبنا  في  به 
الذين زرعوا كمية مماثلة من الخير والروح يجتمعون للعيش 
في نفس األماكن السكنية. تماماً كما تجد أكثر متعة في العمل 
الشخصية  أو  المماثلة  العمرية  الفئات  من  أناس  مع  والعيش 
المماثلة في هذا العالم، فإن الحياة في السماء تكون بمزيد من 
الراحة والفرحة عندما نعيش مع أناس لديهم ذات المقياس من 

التقديس واإليمان، ومدى ما قد اتخذوا من قلب الرب.
في  تكون معي  "اليوم  بجانبه،  المصلوب  للص  قال يسوع 
مع  الفردوس  في  يسكن  يسوع  أن  يعني  ال  هذا  الفردوس." 
األماكن  جميع  سيد  هو  ألنه  للص  هذا  يسوع  قال  المجرم. 

السكنية السماوية وسيحكم عليهم بعد قيامته وصعوده.
في  الفردوس  إلى  ذهب  يسوع  يعني  ال  "اليوم"  أيضا، 
اليوم الذي به قد ُصِلب. عندما أصبح المجرم ابناً هلل بعد تلقي 
الخالص باإليمان، كان يسوع يقول له انه سيكون معه أينما 
كان من تلك اللحظة فصاعدا. وبالمثل، عندما نقبل الرب وننال 
الخالص، من ذلك اليوم سوف يتذكرنا ربنا ويكون معنا دائماً.
فأين إذاً ذهب يسوع في يوم الجمعة ذاك عندما مات على 
الصليب؟ متى 12: 40 يخبرنا، "...كذا يكون ابن االنسان في 
قلب االرض ثالثة ايام وثالث ليال،" ويذكرنا أفسس 4: 9 بأن 
يسوع "نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى." 1 بطرس 
3: 19 يقول لنا أيضا، "الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح 
التي ]اآلن[ في السجن." نضع في اعتبارنا أنه بعد لفظ أنفاسه 
ولكن  الفردوس  إلى  يسوع  يذهب  لم  الصليب،  على  األخيرة 
"الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي ]اآلن[ في السجن." 
هنا، "األرواح ]اآلن[ في السجن" تشير إلى جميع أولئك الذين 
هم مؤهلون للخالص ولكن ماتوا قبل أن يحمل يسوع الصليب 

وأصبح المخلص.

من  لحظة  آخر  حتى  المسيح،  في  واألخوات  اإلخوة  أيها 
جمعاء  للبشرية  محبة  في  يسوع  العالم، صلى  هذا  في  حياته 
وزرع الرجاء في السماء داخل قلب المجرم الذي قبله. أصلي 
باسم الرب أن كل واحد منكم سوف يأخذ مسكنا سماوياً أفضل 

بالقوة من خالل إدراك محبته بشكل أكثر وضوحاً.
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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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إذا كنت قد زرعت الصالح الكامل، 
فلن تشعر بأي انزعاج تجاه أي شخص 

)لوقا 6: 45(.
حتى لو كانت أفكار اآلخرين ال تتفق 
مع أفكارك، أو الكلمات أو التصرفات 
بأي  تشعر  لن  فإنك  معك،  تتفق  ال 
تولي  سوف  ذلك  من  بدالً  انزعاج. 
لهم بقلب واسع. أنت لن تمرر  اهتماماً 
حكم سريع ون تصد اقتراحاتهم. سوف 

تفكر وتتكلم فقط في صالح.
لم  كنت  إذا  ذلك،  من  العكس  على 
لديك  الكامل، فال تزال  تزرع الصالح 

وأطر  الذاتي،  بِّرك  الخاصة،  أفكارك 
تشعر  قد  عندها،  بك.  التفكيرالخاصة 
ال  شيء  تقابل  عندما  االرتياح  بعدم 
يتوافق مع فكرتك. إذا كان لديك المزيد 
الراحة  عدم  كشف  يتم  قد  الشر،  من 

الخاصة بك في الكلمات واألفعال.
"هذا  يقول،  قد  منكم  البعض 
الشخص يصرف نحوي بشكل عدواني 
أشعر  يجعلني  دائما  هو  الوقت.  طوال 
ال  أنك  على  يدل  هذا  الراحة."  بعدم 
الكلمات  بهذه  الشر  كشفت  أنك  تعرف 
قد  أنك  حتى  االرتياح.  بعدم  والشعور 

تحكم عليه وتدينه أنه حاول أن يجعلك 
هذا  قصد.  عن  الراحة  بعدم  تشعر 
النوع من التفكير هو أبعد ما يكون عن 

الصالح.
"هل  نفسك.  تفحص  أن  عليك  يجب 
فهمته في صالحٍ؟ هل لدي أي انزعاج 
عنه؟  بعيداً  البقاء  أحاول  هل  منه؟ 
الشائعات،  عنه  أشيع  عليه،  أحكم  هل 
من  التحقق  عليك  يجب  وأنشرها؟" 
عليك  يجب  هللا.  لكلمة  وفقا  نفسك 
بالتالي تحقيق قلب الصالح الذي به لن 

يكون لديك أي إنزعاج نحو أي أحد.

فائدة  على  للحصول  تسعى  كنت  إذا 
أن  على  يدل  فهذا  قلبك،  من  اآلخرين 
أن  ينبغي  قلبك.  في  محبة روحية  لديك 
تسعى لفائدة اآلخرين بمحبة روحية في 
الحق. للقيام بذلك، يجب االنتباه لقلوبهم.
وقتاً  يُعطون  منكم  البعض  أن  يمكن 
أنكم  من  الرغم  على  لآلخرين  عصيبا 
تقولون أنكم تريدون منفعتهم. هذا يعني، 
أو إعطاء  إنك تجبرهم على فعل شيء 
شيء ألنك تعتقد أن هذا جيد على الرغم 

من أنهم ال يريدون فعل ذلك.
إذا كنت تهتم بقلوب اآلخرين وتبحث 

الراحة  يجدون  فسوف  منفعتهم،  عن 
األعمال  هذه  تُكدِّس  كنت  إذا  فيك. 
الصالحة في البحث عن فوائد اآلخرين، 
سوف تزرع فضيلة الكرم فيك، وسوف 
تكون قادراً على إعطاء السالم والفرح 

لكثير من الناس.
تحقيق  على  قادراً  تكون  سوف 
الجميع.  وتحب  البشر  مع جميع  السالم 
السالم  على  الحفاظ  يمكنك  عندها، 
يكرهونك. عندما  الذين  أولئك  حتى مع 
يجلبون لك المتاعب، سوف تفهم قلوبهم 
صالحك  عندها،  صالح.  في  وتعاملهم 

قلوبهم،  يلمس  سوف  بك  الخاص 
في  تكون  أن  على  قادراً  تكون  وسوف 

سالم معهم.
تفهم  أن  يجب  اآلخرين،  لفهم 
قلوبهم  فهم  محاولة  عند  نموهم.  خلفية 
واالعتناء بهم وفقاً لذلك، يمكنك الحفاظ 

على السالم معهم.
ارضت  "اذا  يقول،   7  :16 أمثال 
ايضا  اعداءه  جعل  انسان  طرق  الرب 
يمكنك  مذكور،  هو  كما  يسالمونه." 
وضمانات  استجابات  على  الحصول 

هللا.

تتواضع، ولكنها  أن  ليس فقط  الخدمة 
اآلخرين  منفعة  على  للحصول  أيضاً 
ومقابلة احتياجاتهم. كما يفقد الملح شكله 
الخدمة  فإن  المأكوالت،  لتتبيل  ويذوب 
عن  حتى  اآلخرين  حاجات  لملء  هي 

طريق التضحية بنفسك.
الخدمة أيضا لخدمة بعضنا البعض في 
الرب. يجب أن نخدم بعضنا البعض وفقا 
للترتيب. في متى 23: 11 نقرأ، "ولكن 
خادمك."  يكون  أن  يجب  بينكم  أعظم 
بينما  اآلخرين  خدمة  تحاول  أن  يجب 

تصبح قائداً.
عندما تريد أن تكون خدمتها، سيكون 
لديك االنزعاج أو كسر السالم. لنفترض 
في  االرتياح  بعدم  يشعر  ما  شخصا  أن 

القلب عندما يقدم اآلخرون مثل هذه اآلراء 
التي تختلف عن له أو ال تتبع خططه. قد 
يشعر بعدم االرتياح والبقاء بعيدا عنهم. 
بل قد يعتقد أنه لن يعمل معهم، واألسوأ 

من ذلك أنه قد يستبعدهم من العمل.
الناس  فإن  ذلك،  من  العكس  على 
إزاء  بانزعاج  يشعرون  ال  الطيبين 
مختلفة  نظر  وجهات  لديهم  الذين  أولئك 
أنهم  على  يصروا  لن  هم  أنفسهم.  عن 
على حق، وسوف يحاولون فهم مواقف 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  وقلوبهم.  نظرائهم 
األخرين،  لمنفعة  يسعون  سوف  فإنهم 
في  والتفكير  اآلخرين،  آراء  احترام 

الخير.
القدس  حتى إذا سمعوا صوت الروح 

بصورة أفضل، فإنهم لن يسمحوا لكلمات 
اآلخرين أن يمروا. سوف يستمعون بكل 
كانوا  إذا  اآلخرين  كلمات  إلى  تواضع 
المتكلم هو طفل  كان  لو  الحق حتى  في 
صغير. حتى أنهم سوف يأخذون الكلمات 

في االعتبار ويصلون بهذه الكلمات.
شخص  كان  لو  حتى  يفرحون  سوف 
أقل استحقاقا منهم يحصل على الثناء من 
اآلخرين. هم سوف يفرحون أكثر عندما 
البعض اآلخر أفضل حاالً مما هم عليه. 
أعماق  من  ويشكرون  يفرحون  وسوف 

القلب.
الشر،  وليس  فقط،  الخير  نتبع  دعونا 
ونستقبل البركات التي يِعدّها لنا هللا عن 

طريق التوق إلى الصالح الكامل.

تكون  قلبك، سوف  في  الصالح  تحقق  كنت  إذا  تحقيق صالحه.  المحبين  اوالده  من  يريد  هو  هللا صالح. 
في  عظيماً  شخصاً  تصبح  وأن  جيد،  بشكل  بواجبك  الوفاء  الرب،  في  الحقيقي  السالم  كسب  على  قادراً 

السماء. دعونا نخوض في ثالث طرق لزراعة الصالح الكامل في قلبك.

يجب أن ال تشعر بعدم االرتياح اتجاه 
أي شخص.

وتسعى  اآلخرين  تفهم  أن  يجب 
لفائدتهم.

من  حتى  اآلخرين  تخدم  أن  يجب 
بنفسك. التضحية  خالل 

 

زراعة الصالح الكامل
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"شهد أعضاء كنيستي أنواع مختلفة من أعمال الروح القدس!"
القس بيرسيال راجادوراي، 31 عاماً، كنيسة مانمين مادوراي، الهند

أسوأ  أصبح  لقد  صداع.  لدي  كان   ،2017 آب،   11 في 
وأصبحت لدي حمى كذلك. لقد تقيأت كل شيء كنت آكله. كان 
لدي ألم في الصدر وصعوبة في التنفس. استمرت األعراض 
طوال الليل. لم أستطع النوم وال األكل. لم أستطع حتى شرب 

الماء.
السبب.  لمعرفة  المستشفى  إلى  ذهبت  الشهر  من   14 في 
بعد أن خضعت لعدة اختبارات بما في ذلك تخطيط القلب، تم 
هذا  أن  الطبيب  لي  قال  القلب.  في  بقصور  إصابتي  تشخيص 
المرض يحدث عادة لكبار السن الذين فوق سن الخمسين. وقال 
إنه ال يعرف لماذا حدث لي هذا. أخبرني أن أذهب إلى مستشفى 

آخر أكبر إلجراء فحص أكثر دقة.
ومع ذلك، عدت ألنني أردت أن أُشفى باإليمان. بدأت التوبة 
على أنني اتبعت المتعة الدنيوية على الرغم من أنني أعتقدت 
المسؤول  القس  إلى  رسالة  كتبت  إيماني.  على  أحافظ  بأنني 
الدكتور جيراك لي الذي كان يصلي في بيت الصالة الجبل له 

وأرسلت طلب صالتي له.
وأصبح  ألجلي  جدياً  صلى  أنه  سمعت  الشهر  من   20 في 
أحد  إلى  ذهبت  التالي  اليوم  في  شفيت.  قد  بأنني  قناعة  على 
 ،X المستشفيات المتخصصة في أمراض القلب مع نتائج أشعة
مخطط صدى القلب، ونتائج فحص الدم من المستشفى السابق 

ومذكرة الطبيب إلجراء فحوص أكثر دقة.
الطبيب هناك تفّحص كل شيء. وبنظرة جادة قال بأن قلبي 
مرة  األمر  من  التحقق  واقترح  األداء.  سوء  من  يعاني  كان 

أخرى. وبعد فحوصات دقيقة لقلبي قال إن حالة القلب لدي قد 
تحسنت كثيراً. كان مرضي القصور القلبي الناجم عن التهاب 
القلب من ارتفاع في  التهاب في  الذي هو  الحاد  القلب  عضلة 
هذا  لديهم  الذي  ثالثة  من  واحداً  أن  وأضاف  الحرارة.  درجة 
والباقيان  أسبوعين،  أو  أسبوع  غضون  في  يموت  المرض 
من ثالثة ال يمكن أن يعيشا حياة طبيعية. وأظهر البيانات من 
إنه كان هناك سائل في أجزاء كثيرة  السابق وقال  المستشفى 
وكانت  واسع  نطاق  على  القلب  صمامات  وفتحت  القلب  من 
يقرب من ٪30 على  ما  القلب  كان مستوى وظيفة  "تتدلى." 
 .55٪ من  أكثر  هو  العاديين  الناس  مستوى  أن  من  الرغم 

أظهرت نتائج االختبار أنني كنت في حالة خطيرة جداً.
في  بها  قمت  التي  الفحوصات  نتائج  أظهرت  ذلك،  ومع 
القلب،  من  جزء  في  بقي  السوائل  من  فقط  القليل  أن  العيادة 
وعلى الرغم من أن الصمامات كانت مفتوحة قليالً جداً وصلت 

في حالة  تقريبا  قلبي  كان  إلى 54.2٪!  القلب  مستوى وظيفة 
طبيعية. وبعد شهر، أجريت اختباراً في 28 أيلول، وأثبَت أن 

قلبي أصبح طبيعياً.
منذ أن شفيت بصالة القس المسؤول القوية، بقيت في صحة 
متعة  أي  متابعة  لوقف  فرصة  كانت  ذلك،  من  األكثر  جيدة. 
دنيوية مهما كانت تبدو صغيرة، وأدركت أن كل يوم واحد كان 

ثمين جداً بالنسبة لي.
وأتقدم  شفاني،  قد  الذي  هللا  إلى  والمجد  الشكر  كل  أعطي 

بالشكر الجزيل للقس المسؤول الذي صلى ألجلي بمحبة.

المسؤول  القس  عظات  أحببت 
الدكتور جيراك لي التي تتكلم عن 
كنت  بينما  وصالحه.  هللا  محبة 
اإلنجليزية،  للغة  مدرسا  أعمل 
مانمين  كلية  دورات  بأخذ  ابتدأت 
للكتاب المقدس وتسلحُت بإنجيل القداسة بشكل منتظم. في هذه 

األثناء، في أيار 2009، والدي، الذي كان يخدم في 
كنيسة مانمين مادوراي، وافته المنية، وأصبحت أخدم 

الكنيسة كقس.
بينما  القدس  الروح  شهد أعضاء كنيستي أعمال 
تواجدوا في خدمات كنيسة مانمين المركزية واجتماع 
الشماسة  والدتي،   .GCN قناة  على  دانيال  صالة 
ماسيال ماني، كانت تعاني من مشكلة في القلب لمدة 
ثالثين عاماً ولكنها شفيت منه بصالة القس المسؤول 

أثناء الخدمات.
أخي األصغر صموئيل، رئيس بعثة الشباب قد تم 
تعيينه كأستاذ في جامعة تماماً بعد تخرجه من كلية 

الدراسات العليا. أخي األكبر جويل هو اآلن قس في كنيسة مانمين 
التنفس  في  من صعوبة  يعاني  كان  طالباً،  كان  عندما  تشيناي. 
وااللتهاب الرئوي وحساسية الغبار. لكنه شفي من كل هذه من 

قبل قوة الصالة.
حضر األخ سوباش مؤتمر مانمين الصيفي 2017 عبر البث 
المباشر على قناة GCN. تم تحريره من الشياطين بصالة القس 

فقط من  النعمة  الكثير من  كنيستي  تلقى أعضاء  لقد  المسؤول. 
خالل مشاهدة تغييره. ألخ روكسون، نائب رئيس بعثة الرجال 
زار كوريا للمشاركة في مؤتمر مانمين الصيفي 2017. عندما 
حصل على صالة القس المسؤول، تحرر من الدوالي التي سببت 
ألم شديد في ساقه اليسرى. كان يشعر بالسعادة. زوجته تحررت 
من الشياطين من خالل صالة المنديل الذي قد صلى عليه القس 
اآلن  تعمل  وهي   .)11-12  :19 )أعمال  المسؤول 
بجد بمنصب نائب رئيس البعثة النسائية. تم شفاء ابنه 
األول من التهاب الجلد التأتبي. وأصبحت أسرته تعيش 
وحاولوا  من هللا  تلقوها  التي  للنعمة  وشهدت  بسالم 
تبشير الناس. األخت ساتيا متزوجة منذ تسع سنوات 
وأنجبت ابنة بعد تلقي الصالة. وألن ابنتها ولدت في 
الشهر السادس من الحمل، كانت تموت في الحاضنة. 
لكن بعد أن أعطت للطفلة أن تشرب مياه موان العذبة 
تنمو اآلن  باإليمان )خروج 15: 25(، شفيت وهي 
بصحة جيدة. أعطي كل الشكر والمجد هلل، وأتوجه 

بالشكر إلى القس السؤول الذي يصلي ألجلنا بمحبة.

"شفيت من التهاب عضلة القلب الحاد من 
خالل قوة الصالة!"

األخ مينجونغ كيم، 20 عاما، بعثة شباب، كنيسة مانمين المركزية

 

قبل الصالة بعد الصالة

 نضح حول القلب بسبب التهاب
 عضلة القلب
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