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                    ھل تؤمن بالمعجزات ؟    
لالخت / سوزان بیك 

     من خالل الكتاب المقدس نقرأ عن معجزات كثیره للشفاء 
والتحریر, معجزات قیامھ من االموات, ووالدات معجزیھ. كیف 
نعرف معجزه في ایامنا الحاضره؛ في زمن وجود اطباء مھره؟  

المعجزه ھي : عمل فوق امكانیات البشر. انھا تجسید لید هللا العاملھ. 
     انا اعتقد انھ یوجد ظھورات لمعجزات في وسطنا؛ وھي تذكرنا 

بعظمة ورحمة هللا. وینبغي علي ان ال انظر بعیدا البحث عن معجزه, 
جمیلھ تتمشي فیما بیننا كل یوم,  اسمھا جبریال. 

     كل من والدیھا اتي من بیت مسیحي, لقد بذلوا اقصي ما في وسعھم 
لسنوات طویلھ ان یكون لدیھم طفل. قال االطباء انھ عمل قریب من 

المستحیل. لم یفقدا االمل والدي جبریال في هللا . اخیرا, الرب استجاب 
الي صلواتھم, عندما علموا ببدایة الحمل, شھرین من بدایة الحمل 

بتوأم, لالسف نزل احدھما سقط. 
     لكون عملي كممرضھ, اعلمتھا بان نسبة الخطر في ھذا الحمل 
عالیھ. وفي الشھر السابع اتي الي االم احساس بوالده مبكره. وفعال 

تمت والده الطفل الثاني في التوأم.  وكانت بنت, وكان وزنھا صغیر 
للغایھ. في االسابیع التالیھ لوالدتھا مرت بمراحل قاربت من الموت 

عدة مرات.  وفي مرة من المرات فقدت الحیاه, وتم انقاذھا, فعادت الي 
الحیاه مرة اخري. 



      خالل ھذه المراحل, احتاجت مرتین الي نقل دم. اكتشف االطباء, 
انھ لدیھا مشكلھ في احدي صمامات القلب. ظن االطباء بانھا مولوده 
بعیب خلقي في القلب وربما جزء من المخ كان مدمرا بسبب الوالده 
المبكره.  االطفال الذین یولدوا مبكرا, قد یعانوا مشاكل في السمع أو 

الرؤیھ أو النمو او القلب أو مشاكل في وظائف اعضاء حیویھ. 
     الیوم؛ جبریال من اكثر االطفال صحة في مجموعة سنھا. 

     االطباء المتخصصون في االطفال حدیثي الوالده مصابون 
بالذھول عندما یروا مستوي صحھ ونشاط جبریال. ال یوجد لدیھا ایة 

مشاكل نتیجة الوالده المبكره. 
      جبریال تحضر كنیستنا مع والدیھا وھي طفلھ جمیلھ, مملوءه 

بالحیویھ والنشاط . 
      والدي جبریال وكثیرون یسمونھا " الطفلھ المعجزه ". امھا تقول 

" یوم من االیام جبریال ستفھم كل ھذا " . 
" ھوذا البنون میراث من عند الرب, ثمرة البطن أجره" مز 127: 3  



                        انا اؤمن بالمعجزات    
لالخت/  كرستى كوبزیف 

     لقد كان امتیاز انني ترعرعت  فى بیت یؤمنون بالمعجزات. والدي 
واجدادى جمیعھم یعرفون الرب. انا اكون من الجیل الرابع الذین 

یؤمنون بالمعجزات. فكیف لي ان ال اؤمن بالمعجزات ؟! 
     لقد رایت المعجزات تحدث امامى عدة مرات. لقد رایت كثیرون 

یتخلصوا من العكازین. رایت ایدى مكسورة ,  وموضوعھ في الجبس  
تخف. رأیت اعداد كثیره من البشریقبلون الروح القدس, وھو یعتبر من 

اكبر المعجزات . 
     رأیت اناس یأتون بأالم شدیده ویتركوا المكان بدون ألم . رایت 
اناس بال عمل؛  ثم في الیوم التالي یستقبلوا مكالمھ تلیفونیھ بوجود 

فرصة عمل لھم. نعم, انا اؤمن بالمعجزات. لكن, ماذا تفعل عندما ال 
تحدث المعجزه التي انت صلیت من اجلھا مرات ومرات ؟ 

     كزوجھ مطلقھ, رأیت بعیني مدي االلم الذي یحدث نتجة زیجات 
فاشلھ, ایضا لمست مدي األلم الذي كان یعانیھ ابني في بیت منھدم .لقد 

عانیت من مشكلھ عدم القدره علي اجابة اسألة طفلي.  
     احسست بااللم, ذرفت الدموع عندما ال أجد اجابات .كنت ابحث 

عن استجابة لصاله كررتھا مرات ومرات .فى كثیر من االحیان تتزاید 
االسئلة دون اجابات. لكن فى جمیعھا, انا اعلم ان هللا لدیھ خطة وھدف 
من خالل كل ما امر بھ . رو 8 :28 "ونحن نعلم ان كل االشیاء تعمل 

معا للخیر للذین یحبون هللا الذین ھم مدعوون حسب قصده" . 



     ربما تكون المعجزه, لیست شفاء لعضو مكسور؛  لكن في تجفیف 
الدموع.  ربما المعجزه لیست في مبلغ مالي في البرید, انما في تسدید 

احتیاجاتي الیومیھ. لم اشك لحظة واحدة في انھ یعتني بي. المعجزه 
قادمھ, في الطریق , وهللا یعلم بالتحدید متي وكیف یوصلھا.  

في 4 : 19 "  فیمأل الھي كل احتیاجاتكم بحسب غناه في المجد في 
المسیح یسوع ". 

     ابني االن اصبح مستقال ویعیش بمفرده. ھو قرر ان یفرد جناحیھ 
ویشق طریقھ. انا لقد سبق وكرستھ للرب وانا اثق ان هللا سوف یحمیھ. 
ال توجد وصفھ سحریھ للحصول علي معجزه؛ مع ان االیمان والصاله 

تساعدان كثیرا .  
سوف استمر ان اضع ثقتي في هللا واعلم انھ توجد معجزات كثیره في 

الطریق. نعم انا اؤمن في المعجزات . 



                 المعجزات فى االرسالیات     
لالخت/   دیانا ھاوول 

      الرب قریب بمجرد ذكر اسمھ ... یسوع. لقد ترنمنا بھذه الترنیمة 
مرات عدیدة فى الحیاه . لكنھا تجسدت فى حیاتنا طوال عشرون عاما 

اثناء الخدمة فى االرسالیات فى السلفادور- امریكا الجنوبیة. لقد وصلنا 
الي ھناك فى سنة 1980 وكانت ھناك تدور حرب اھلیة طاحنة لمدة 

اثنتى عشرة عاما. كل ما تتوقعھ ان یحدث ، قد حدث. 
      اصابنى مرض فى العام االول ، اصبت بحمة تیفود والمالریا 

وااللتھاب الوبائى الكبدى واحد تلو االخر . اتصل بنا الرئیس 
المباشر ، القس سیزم, وطلب منا ان نعود الى الوالیات المتحدة 

الجراء بعض الفحوصات الطبیة.  
      وصلنا الي مدینة جاكسون, بوالیة  میسیسبي. وذھبت الي الطبیب 

علي الفور. وبعد اطالعھ علي كل التحالیل, قرر انني البد وان اظل 
بالمستشفي ثالثة اشھر. لكنھ لم یكن یعلم اننا كنا نصلي من اجل لمسة 

شفاء.  
      اخذ الطبیب عینات من الدم الجراء بعض التحالیل. وبعد فتره 

قصیره ارسل الي نتائج التحالیل والتي اظھرت انھ ال یوجد لدي اي 
مرض . وكان ھذا اروع ما استطاع ان یقولھ الطبیب " ان الرب 

یسوع قد شفاني " . 
      في یوم من االیام, اكبر ابنائي , جیرد ولیئھ, التي كانت اعمارھم 

انذاك, 7 & 5 . كانا یقضیان بعض الوقت في بیت جدتھم, االخت 
سانتس. تذكروا ان البالد في حرب اھلیھ. سمعت طرق علي الباب 
بشده, وعندما فتحت الباب, وجدت انھم ارھابیون یبحثون عن احد 



خصومھم. قاموا بفحص كل مكان في المنزل. دققوا النظر في جیرد 
ولیئھ, ثم تركوا المنزل؛ عندما لم یجدوا ما كانوا یبحثون عنھ . 

     المعجزه ھنا, انھم كانوا یبحثون عن امریكان حتي ما یأخذونھم 
كرھائن ویطلبوا فدیھ عنھم . نظروا الي اوالدنا, لكنھم لم یدركوا انھم 

امریكان بیض. الرب حول انظارھم حتي ال یكتشفوا انھم امریكان 
بیض. 

      في مساء  ذات یوم كنا في طریقنا الي مدینة جواتیماال. بینما كنا 
نقترب الي نقطھ امنیھ علي الحدود, وجدنا امامنا حواجز علي الطریق. 

لم نستطیع ان نتوقف, ولم نستطیع ان نتخطاھا. اغمضت عیني بینما 
السیاره تصطدم بالصخور. جمیعنا صرخنا " یسوع ", ثم انتظرنا قلیال 

فتحت عیني الجد اننا في الناحیھ االخري من ھذه الحواجز.  
     انھ ألھ صانع للمعجزات. رأینا أناس تقوم من بین االموات, اعین 
عمیان تبصر, خرس  یتكلمون, طرش یسمعون, اورام تختفي, اناس 

جالسون علي كراسي متحركھ یسیروا. نعم توجد معجزات كثیره 
حدثت خالل العشرون عاما. لكن معجزه متكرره كنا نراھا, ھي قبول 

االالف للروح القدس ویعتمدوا بالماء بأسم الرب یسوع. هللا امین 
والزال یصنع معجزات.  

من الناشر 

                                                                                                                   هللا صانع امورا عظیمھ



 الرب فتح امامنا ابوابا لتكون ترجمة " خطاب الصاله "            
 ھذا في كل من االنجلیزیھ, االسبانیھ, الفرنسیھ, االلمانیھ, الھولندیھ,
 البرتغالیھ, الروسیھ, الیونانیھ, العربیھ, الفارسیھ, التشیكوسلوفاكیھ,
 الصینیھ, السوھیلیھ, البلغاریھ, الفلبینیھ, االندنوسیھ, الرومانیھ,
 االیطالیھ, النرویجیھ, البولندیھ, الھندیھ, الجورجیھ, الیابانیھ, السویدیھ,
                                           الفیتنامیھ, البنجاالیھ, والتیالندیھ
 .                       نرجو الصاله من اجل صربیا وبلغاریا
               **************************************** 

 اذا كانت لدیك رغبھ ان تستقبلي اي من ھذه الترجمات, نرجو ارسال
                                                                        :   طلب علي االیمیل االتي
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