
أخبار مانمين 
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مؤتمر القيادة 2017

عقد  تموز،   5 وحتى   3 من 
حديقة  في   2017 القيادة  مؤتمر 
غانغوون  مقاطعة  في  فيفالدي 

"القوة". عنوان  تحت 
الماس  قاعة  امتألت  وقد 
أصغر  قاعات  وعشر  الرئيسية 
وأعضاء  والقادة  بالرعاة  أخرى 
كوريا  داخل  من  الكنيسة 
الحدث  هذا  وحضر  وخارجها. 
فرع  كنائس   43 من  أعضاء 
دايجون  ذلك  في  بما  كوريا  في 
 280 وحوالي  ويوسو،  وماسان 
ذلك  في  بما  بلدا   21 من  شخصا 

إسرائيل،  المتحدة،  الواليات 
المتحدة،  المملكة  كينيا، 
وقد  ليا.  واسترا سنغافورة، 
الدراسية  الحلقات  ترجمة  تم 
سبع  إلى  واحد  وقت  في 
الصينية،  اإلنجليزية،  لغات: 
المنغولية،  الروسية،  ليابانية،  ا

والفرنسية. الفيتنامية، 
جيراك  الدكتور  األكبر  القس 
يريد  الذي  اهللا  قلب  سلم  لي 
اهللا  قوة  يفهموا  أن  الناس  لكل 
من  ويحبوه  يخافوه  وأن  عميقًا 
ثالثة  في  القوة  وأوضح  القلب. 

نب. جوا
األساسية  المفاهيم  أوال، 
اآليات  هي  "للقوة" 
الدكتور  أعطى  والمعجزات. 
المقدس  الكتاب  من  أمثلة  لي 
والعديد  والمعجزات  لآليات 

والمعجزات  لآليات  األمثلة  من 
مانمين. في  حدثت  التي 

متضمنًا  اهللا  قلب  كان  ثانيا، 
"الخير"،  بأنه  ظاهرًا  قوته  في 
شيء،  أفضل  إعطاء  وهو 
هي  التي  الجديدة،  أورشليم 
السماء؛  في  بهاءًا  األكثر  المكان 
وهي  المضحية"،  "المحبة  و 
قلب  مثل  وقدم  البشر.  خالص 
حاالت  بضع  خالل  من  هذا  اهللا 

المقدس. الكتاب  في 
القوة  عن  مثال  آخر  وكان 
وألقى  القلب.  تغير  التي 
حقيقة  على  الضوء  لي  الدكتور 
تجدد  أن  يمكن  وحده  اهللا  قوة  أن 
هذه  خالل  من  وأنه  الناس  قلب 
أربعة  يخرج  أن  يجب  القوة 
الروح  لدخول  السمات  من 
هي  الصفات  هذه  الكاملة. 
االكتئاب،  المتغير،  العقل 
والتمركز  الزاني،  العقل 

تي. ا لذ ا
الندوة  قبل  األول،  اليوم  في 
مركز  رئيسة  قادت  الرئيسية، 

بوكنيم  السيدة  للصالة  مانمين 
واجتماع  الوصول  خدمة  لي 
الروح  من  االمتالء  صالة 

لقدس. ا
الثاني،  اليوم  صباح  في 
لي  هيجين  القسيسة  سلمت 
خالل  من  ومحبته  اهللا  قلب  عمق 
كان  الثالث،  اليوم  في  الرسالة. 
المائية. الحديقة  في  متعة  لديهم 

العديد  شهد  الوقت  هذا  خالل 
وتلقوا  الشفاءات  الناس  من 
إجابات من خالل صالة الدكتور 
أنحاء  جميع  في  للمرضى  لي 
من  العديد  وأرسلت  المؤتمر، 
شبكة   WCDN إلى  شهاداتهم 

العالمية. المسيحيين  األطباء 
الذي  اهللا  قلب  هي  "القوة" 
األمم  جميع  شعوب  جميع  يحب 
إنقاذهم،  ويريد  العالم  في 
للثمر  سريًا  سالحًا  أيضا  وهي 
العناية  أزمنة  نهاية  في  الوفيرة 
من  فقط  تنفيذها  يتم  باإلنسان. 
ال  إنسان،  ال  الخالق.  اهللا  قبل 
أن  يمكنه  شيء  وال  تكنولوجيا 
من  وهكذا،  القوة.  هذه  ُيظهر 
العالم  في  الناس  القوة،  خالل 

الحي،  باهللا  يؤمنون  سوف 
وبوجود  السرمدية،  بقدرته 

الروحي. العالم 
خالص  إلى  باإلضافة 
تسمح  "القوة"  فإن  النفوس، 
الخير  يدركوا  أن  للمؤمنين 
على  ومساعدتهم  اهللا  ومحبة 

ومحبته. خيره  تحقيق 
كان   2017 القيادة  مؤتمر 
والسعادة،  اهللا،  بمحبة  مليئا 
أن  المتوقع  ومن  والعاطفة. 
للقساوسة  فرصة  بمثابة  يكون 
وقيادة  القوة،  الستالم  والقادة 
تحصى  وال  تعد  ال  نفوس 
العناية  وتتميم  للخالص، 

األزمنة. لنهاية  اإللهية 

يكشف عن خير اهللا ومحبته المضمنين في قوته (يوحنا 14: 12)!



التوفير اإللهي من خالل جلدات يسوع وسفك دمه الكريم
"الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته شفيتم" (1 بطرس 2: 24).

المعاناة  أنواع  كل  وأخذ  الجسد  في  العالم  إلى  يسوع  جاء 
من  البشري  للخالص  الطريق  أخيرًا  وفتح  األرض.  على 
في  نخوض  دعونا  اليوم  الصليب.  على  محبته  إظهار  خالل 

التوفير اإللهي من خالل جلدات يسوع وسفك دمه الكريم.

1. لقد ُجِلد يسوع وُسفك دمه
أصيب  جسده.  أنحاء  جميع  في  يسوع  ُجِلد  الصلب،  قبل 

بجروح بالغة لدرجة أن عظامه ظهرت تحت جلده.
الجيش  في  جيدا  تدريبا  المدرب  الجندي  كان  عندما 
جسد  حول  يلتف  كان  "آفة"،  يسمى  سوط  يمسك  الروماني 
يسوع مرة ونصف ومزق في جسده. في نهاية السوط كانت 
لحمه  اخترقت  والتي  ومعقوفة،  حادة  معدنية  أشياء  هناك 
المعدنية  القطع  وهذه  بعيدا،  السوط  الجندي  انتزع  وعندما 

الحادة مزقت قطع من اللحم معها.
لماذا كان يجب أن يتعرض يسوع لمثل هذه المعاناة الشاقة 
وُسفك دمه بهذه الجلدات؟ في الجزء الثاني من إشعياء 53: 
5 نقرأ، "... وبحبره شفينا". لقد ُجلد يسوع وسفك دمه لكي 

يعطينا الشفاء من مجموعة متنوعة من األمراض.
قال يسوع للمشلول في متى 9: 2، "ثق يا بني. مغفورة لك 
قبل  الخطيئة  بمشكلة  يعتني  كان  أنه  نرى  ونحن  خطاياك". 
لرجل  أيضا  يسوع  قال  يوحنا 5: 14  في  الشلل.  من  الشفاء 
كان مريضا، "ها انت قد برئت، فال تخطئ ايضا، لئال يكون 
لك اشر". وهذا يذكرنا أنه حتى لو كنا قد تبنا وتلقينا مغفرة 
اهللا من خطايانا، فإذا عدنا إلى طريق الحياة الخاطئة، يمكننا 

أن نمرض بمرض الذي هو أسوأ بكثير من ذي قبل.
ألن جذر المرض هو الخطيئة وألن التكفير عن المرض 
من  يسوع  حررنا   ،(22  :9 (العبرانيين  الدم  سفك  يتطلب 

جميع أنواع األمراض من خالل جلداته و سفك دمه.

2. علينا أن نؤمن بأن يسوع قد جلد عنا، وأن نقول أننا 
نؤمن بهذا

1 بطرس 2: 24 يقول: "...الذي بجلدته شفيتم". وهكذا، 
بالَجلد  أمراضنا  من  فدانا  قد  يسوع  بأن  يؤمن  شخص  أي 
أو  أسقما  أي  من  يعذب  أن  إلى  يحتاج  يعد  لم  دمه  وبسفك 

أمراض (متى 8: 17).
ضعيف.  ألنني  أحيانا  أخطئ  "أنا  يقولون:  الناس  بعض 
ومن الصعب على اإلنسان أن يعيش تماما بحسب كلمة اهللا". 
"الموت  يقول،   21  :18 األمثال  سفر  أن  الحظ  ذلك،  ومع 
والحياة في يد اللسان واحباؤه ياكلون ثمره". عندما تعترف 
بنعمة  بالروح  ومليئ  قوي  "أنا  مواقف  أو  ظروف  أي  في 
وقوته،  اهللا  نعمة  تتلقى  سوف  إيمانك،  العتراف  وفقا  اهللا"، 
إلى  "المستحيل"  وتحويل  التعب،  على  بسهولة  والتغلب 

"ممكن".
في تلقي الصالة للشفاء، بدال من االعتراف، "أؤمن أنني 
قد  أنني  "أؤمن  تعترف،  كنت  إذا  بالصالة،"  ُأشفى  سوف 

شفيت بالفعل،" اهللا سوف يقوم بعمله وفقًا العتراف إيمانك. 
اآلن، قد يسأل البعض: "كيف يمكنني أن أقول أنني قد شفيت 
عندما ال أزال أشعر باأللم؟" إذا كانت لديهم معرفة صحيحة 
عن اإليمان الروحي، فإنهم سوف يكونون قادرين على فهم 

هذا بسهولة.
وكما يقول لنا العبرانيين 11: 1، "اإليمان اآلن هو ضمان 
اإليمان  يرى"،  ال  التي  األشياء  واقتناع  المأمولة،  األشياء 
االدراك  إنه  مشاهدته؛  بعد  إال  بشيء  االعتراف  في  ليس 
باإليمان.  ترجوهم  بينما  مرئية  الغير  باالشياء  واالقتناع 
لن  القلب  من  تؤمن  ال  بينما  "أؤمن"،  بشفتيك،  االعتراف 
تعترف  عندما  فقط  ترجوها.  التي  األشياء  بتحقيق  يأتي 
األمور  تحقيق  يتت  سوف  تصدق،  أن  يمكنك  الذي  باإليمان 

التي ترجوها.
اهللا،  "بقوة  بشفتيك،  وتعترف  القلب  من  تؤمن  كنت  إذا 
سوف  ربنا  فإن  جسدي،"  تركوا  قد  والضعف  األمراض 
اإليمان  على  قادر  غير  كنت  إذا  إليمانك.  وفقا  بعمله  يقوم 
تزال  ال  ألنك  تتركك  لن  األمراض  فإن  بهذا،  االعتراف  أو 
تفكر، "ما زلت في األلم. لم أشفى بعد". بدون إيمان يمكنك 
لن  السلبية،  األفكار  هذه  بسبب  والمعاناة.  األلم  في  تبقى  أن 

تكون قادرًا على تجربة عمل اهللا.

3. يقول البعض "أؤمن" ولكنهم ال يزالون غير قادرين 
على الحصول على الشفاء

إذا كان الناس ال يزالون يعانون من المرض، على الرغم 
خالل  ومن  ُجلد  قد  يسوع  بأن  يؤمنون  انهم  يقولون  أنهم  من 
يعيشوا  لم  ألنهم  فهذا  أمراضهم،  من  بفدائهم  قام  جلداته 

بحسب بر اهللا.

خروج 15: 26 يقول: "ان كنت تسمع لصوت الرب الهك 
جميع  وتحفظ  وصاياه  الى  وتصغي  عينيه  في  الحق  وتصنع 
اضع  ال  المصريين  على  وضعته  مما  ما  فمرضا  فرائضه 

عليك.فاني انا الرب شافيك".
الذي  العالم  إلى  هنا  "مصر"  تشير  الروحية،  الناحية  من 
مصر  على  حلت  التي  العشر"  "الضربات  و  فيه،  نعيش 
إذا  العالم.  هذا  في  الموجودة  األمراض  جميع  إلى  تشير 
حافظنا وعشنا بحسب وصايا اهللا، فلن نخضع ألي نوع من 
ونتحول  نتوب  أن  فبمجرد  مرضى،  كنا  لو  حتى  األمراض. 

عن طرقنا، سوف يشفينا اهللا.
الخاص،  نظرك  في  ال  بارًا  تكون  أن  عليك  ذلك،  ومع 
ولكن في نظر اهللا. إن البر اإلنساني يختلف من شخص آلخر 
سمعوها،  الناس،  شهدها  التي  المعيشية  والقيم  الظروف  ألن 
وتعلموها بينما هم يكبرون مختلفة. قد يرى شخص واحد أن 
سلوكه "بارًا"، ولكن قد يشعر شخص آخر بأنه "غير بار".
األمور حقا صالحة فقط عندما يرى اهللا بأنهم "صالحين"، 
على  نفسها.  الحقيقة  هو  الذي  اهللا  كلمة  هو  الوحيد  والمعيار 
بعد  يبكي  المنزل  إلى  طفلهم  يذهب  عندما  المثال،  سبيل 
ويحاوالن  مستاءين  يصبحان  الوالدين  للضرب،  التعرض 
يقول  اهللا  بر  أن  إال  اآلخرين.  األطفال  والدي  إلى  التحدث 
لنا، "من ضربك على خدك األيمن، حوِّل له اآلخر أيضًا"، 
"اطلبوا السالم"، و "أحبوا أعداءكم". قد تشعر بأنك تتحمل 
سوف  اهللا  النهاية  في  ولكن  الرب،  بر  اتباعك  بعد  الخسائر 

يعترف بك ويرفعك.
قد يتساءل البعض: "كيف يمكن أن أحافظ على كل وصايا 
صعبة.  مهمة  ليست  اهللا  بوصايا  والعيش  الحفظ  ولكن  اهللا؟" 
"الروح  نفسك،  بتذكير  دائما  حياتك  وتعيش  تعتقد  كنت  إذا 
القدس يساعدني دائما وألن اهللا يعطيني نعمة وقوة، أستطيع 
أن أفعل ذلك بسهولة"، عندها سيصبح ذلك أسهل. إذا كنت 
فإن  والمكافآت،  السماء  مجد  على  عينيك  وتركيز  اهللا  تحب 

الحفاظ على وصايا اهللا ليست مهمة صعبة.
بعيدا  لرميها  الخطايا  من  الكثير  "لدي  تفكر،  كنت  إذا 
وسوف يستغرق مني أعمار إللقاء كل منها خارجًا!" حاول 
القيام بعمل قائمة من الخطايا التي لديك أكثر صعوبة برميها. 
األمر ذاتها عندما يتم سحب أكبر الجذور من األرض، فإن 
يخرج  عندما  بسهولة.  سحبها  يتم  أيضا  األصغر  الجذور 
جدار  فإن  النور،  في  المشي  ويبدأون  الظالم  من  الناس 
الخطيئة الذي يقف في طريقهم إلى اهللا سيتم تدميره. اإليمان 
الذي يمكن أن يؤمنوا به سوف ينحدر عليهم، وسوف يكونوا 

قادرين على تجربة أعمال اهللا.

ُجلد  عندما  المسيح،  في  األعزاء  واألخوات  اإلخوة  أيها 
بما  وأسقامنا.  أمراضنا  جميع  من  فدانا  يسوع  دمه،  وُسفك 
من  شفيتم  قد  تكونوا  أن  آمل  الشافي،  الرب  هذا  قابلتم  أنكم 

جميع أمراضكم تماما وتحفظون وصايا اهللا بجد.
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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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يجب أن تكون لديك ثقة أمام اهللا

يجب أن يكون لديك الرجاء من نحو المسؤولية المعطاة لك من قبل اهللا

 يجب أن تكون لديك محبة من دون خوف من الموت

النقطة 1

النقطة 2

النقطة 3

المتطلبات الالزمة
لتصبح محاربًا روحيًا

اهللا يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ولكي يتحقق هذا التوفير افلهي، يلزم عدد من المحاربين الروحيين 

(1 تيموثاوس 2: 4؛ لوقا 10: 2). 

دعونا اآلن نخوض في ما يلزم لنصبح محاربين روحيين في نهاية األزمنة هذه المليئة بالخطيئة والشر.

تلمنا  لم  إن  األحباء،  "أيها   ،21  :3 يوحنا   1 في  نقرأ  كما 
من  الثقة  على  الحصول  أجل  من  اهللا،"  نحو  من  ثقة  فلنا  قلوبنا، 
قلبك  في  شيء  وال  خطيئة  أي  لديك  تكون  أن  يجب  ال  اهللا،  قبل 
الخطيئة،  سمات  لمعرفة  تأتي  كنت  إذا  يدينك.  أن  يمكنه  الذي 
وجهك  لرفع  جدا  خجل  تكون  فسوف  خطيئة،  لديك  تكون  وعندما 
أمامه. الدموع  شيئا سوى الصالة مع  يمكنك أن تفعل  أمام اهللا. ال 
أن  يجب  أوًال.  اهللا  ضد  الخطيئة  جدار  تدمير  يجب  لذلك، 
خالل  من  اهللا  من  قوة  وتستلم  الروحي  السبات  من  تستيقظ 
هناك  تكون  أن  يمكن  بذلك،  القيام  خالل  من  الحارة.  الصالة 
دائما  اهللا  أن  الثقة  هذه  مثل  لديك  كانت  إذا  اهللا.  نحو  من  ثقة 
الحاالت.  من  نوع  أي  في  اسمه  بجرأة  تعلن  أن  يمكنك  معك، 
على  اآلخرين  ومساعدة  تشجيع  عليك  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بسبب  الروحية  القوة  فقد  الشخص  أن  لنفترض  الروحية.  الجرأة 

على  وتشجيعه  خطيته  إدراك  على  تساعده  أن  يجب  خطيته. 
خاطر.  طيب  عن  العودة  من  يتمكن  حتى  اهللا  ونعمة  محبة  إدراك 
يعتمد  كان  إذا  له  ُيغفر  أن  يمكن  أنه  يعلم  تدعه  أن  يجب  أيضًا، 
من  لفدائنا  الصليب  على  المعاناة  كل  أخذ  الذي  يسوع  دم  على 
من  خطيئة،  كل  من  يطهر  الذي  وحده  هو  دمه  ألن  الخطيئة. 
في  المشي  من  وليتمكن  أخرى  مرة  الخطيئة  عن  التراجع  خالل 

.(12  :3 (أفسس  النور 
الذين  الناس  فإن  ذلك،  مع  الخطيئة،  عن  فقط  تعلمهم  كنت  إذا 
التوبة.  من  بدًال  ويتعثرون  ييأسون  قد  اإليمان  ضعف  من  يعانون 
على  الحصول  من  يتمكنوا  حتى  القلب  من  نصلي  أن  يجب  لذلك، 
قصبة  يكسر  ال  الذي  الرب  بقلب  بهم  تعتني  أن  يجب  اهللا.  رحمة 
مساعدة  يمكنك  الطريقة،  وبهذه  مدخنة.  فتيل  ُيخمد  وال  مرضوة 

سالم. في  اهللا  ملكوت  وتحقيق  اهللا  نحو  من  الثقة  على  اآلخرين 

سوف  التي  السماوية  للمكافآت  األمل  لديك  أن  يعني  هذا 
سيتم  السماء،  في  بواجبك.  الوفاء  بعد  السماء  في  اهللا  من  تتلقاها 
التي  األشياء  بأفضل  مليء  إنه  سكنك.  كمقر  جميل  قصر  منحك 
فرد  كل  يكافأ  وسوف  األرض.  على  باألشياء  مقارنتها  يمكن  ال 

.(12  :22 (رؤيا  األرض  على  عمله  لما  وفقًا 
المعطى  بك  الخاص  بالواجب  للوفاء  شيء  عن  تتخلى  كنت  إذا 
يكون  حتى  ذلك.  عن  سيكافئك  المحبة  إله  فإن  اهللا،  قبل  من  لك 
قد  أفضل،  بشكل  عليه  والتعرف  السماء  في  أكبر  أمل  لديك 
ثم،  مجدي.  وغير  فارغ  هو  األرض  على  شيء  كل  أن  تشعر 
من  نفسك  وُتبعد  العالم  من  ألشياء  الجشع  من  التخلص  يمكنك 

ممتعًا  أو  جيدًا  سيظهر  األرض  على  شيء  ال  الدنيوية.  المتعة 
.(15  :2 يوحنا   1) اهللا  تحب  ألنك 

14، "اسعى نحو الغرض   :3 كما قال الرسول بولس في فيلبي 
أيضا  يمكنك  يسوع"،  المسيح  في  العليا  اهللا  دعوة  جعالة  الجل 

واجبك. في  األمل  مع  الهدف  نحو  السعي 
المسرة  بحسب  تعملوا  وأن  تريدوا  أن  فيكم،  العامل  هو  اهللا 
في  الحقيقي  والرجاء  األبدية  وضع  الذي  هو   .(13  :2 (فيلبي 
االعتماد  السماوية،  المكافآت  في  بالرجاء  التمسك  وهكذا،  قلبك. 
أن  يمكنك  عندها،  الهدف.  نحو  والسعي  محدد،  هدف  مع  عليه 

. روحيًا محاربًا  تصبح 

دون  ألجله  حياتك  عن  حتى  التخلي  نقطة  إلى  اهللا  تحب  عندما 
من  خوف  دون  من  المحبة  هي  هذه  اإلطالق،  على  نفسك  تحب  أن 

الموت.
الكاملة  المحبة  بل  المحبة،  في  خوف  "ال  يقول:   18  :4 يوحنا   1
فلم  خاف  من  واما  عذاب.  له  الخوف  الن  خارج  الى  الخوف  تطرح 
يكن  لم  الخطاة،  ويحب  اهللا  يحب  يسوع  ألن  المحبة".  في  يتكمل 
طريق  بفرح  اتخذ  لقد  اإلطالق.  على  البائس  الصلب  من  خوف  لديه 
من  النفوس  من  يحصى  ال  عدد  إنقاذ  في  أمل  لديه  كان  ألنه  المعاناة 
والعاطفة  المحبة  هذه  مثل  لديك  كان  إذا  وصلبه.  تضحياته  خالل 

الكاملين، لن يكون لديك أي خوف من أي شيء في العالم.
اكتسبت  قد  ولكنك  تموت  أن  المفترض  من  كان  أنك  أدركت  إذا 
حياة جديدة من خالل موت يسوع، ال يمكنك إال أن تقول، "ألن لي 
الحياة هي المسيح والموت هو ربح" (فيلبي 1: 21). عندما تعلن في 
العالم من أعماق القلب، لن يكون لديك أي خوف من أي شيء يأتي 
التي  العقلية  هي  هذه  هللا.  محبة  ومع  اإليمان  في  تسير  وسوف  إليك 

الروحيين. المحاربين  لدى  تكون  أن  يجب 

يمكن للمرء الذي لديه محبة كاملة دون خوف من الموت أن يقول: 
"أستطيع أن أفعل ما يريد الرب لي أن أفعل ألنني أحبه". وهذا هو، 
انه / انها يمكنهم أن يقوموا بمثل هذا االعتراف كما في رومية 14: 
عشنا  فان  نموت.  فللرب  متنا  وان  نعيش،  فللرب  عشنا  ان  8، "الننا 

وان متنا فللرب نحن".
اإليمان.  آباء  من  الكثير  بفضل  اليوم  اإلنجيل  نسمع  أن  يمكننا 
حتى  يدخروا  ولم  للرب  الكاملة  المحبة  في  الموت  يخشوا  لم  هم 
الشديد  االضطهاد  هذا  مواجهة  في  إيمانهم  على  حافظوا  لقد  حياتهم. 
قبل  من  وُأكلوا  الموت  حتى  احترقوا  الرومانية.  اإلمبراطورية  في 
األسود. والكثير من المبشرين ذهبوا حيثما قال لهم الرب أن يذهبوا 

اإلنجيل. وينشروا 
للروح  النارية  واألعمال  هللا  قوية  أعمال  نشهد  أيضًا  نحن  اليوم، 
ونشر  القوة،  على  للحصول  لنا  بالنسبة  الوقت  حان  اآلن  القدس. 
 :1 (أعمال  العالم  أركان  من  ركن  كل  في  اآليات  وإظهار  اإلنجيل 
8). عندها، نحن، كمحاربين روحيين، سنتمم التوفير اإللهي لمانمين 

في نهاية هذه األزمنة.
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لثاني  ا تشرين  أواخر  في 
عن  صحفيًا  إعالنا  رأيت   ،2011
لعديد  ا إن  وقيل  لكنيسة.  ا اجتماع 
من  يشفون  سوف  لناس  ا من 
لذي  ا لمنديل  ا خالل  من  األمراض 
جيراك  لدكتور  ا عليه  صلى  قد 
كنيسة  في  لمسؤول  ا لقس  ا لي، 
نه  أ سمعت  لمركزية.  ا نمين  ما
م  قا وقد  لمية  عا شهرة  ذو  راعي 
لناس  ا من  يحصى  ال  عدد  بشفاء 
(أعمال  ة  لحيا ا إلى  لموتى  ا دة  وإعا

. (12-11  :19
عًا  نوا أ أخذت  لوقت،  ا ذلك  في 
كنت  ألنني  األدوية  من  كثيرة 
م،  لعظا ا هشاشة  لربو،  ا من  أعاني 
االكتئاب،  لدم،  ا ضغط  رتفاع  ا
لطرفية.  ا وريدية  مشكلة  و  األرق، 
قدمت  االجتماع.  إلى  ذهبت  بتوقع، 
لة  لرسا ا تشونغ  إستر  لدكتورة  ا
في  لمنديل.  با للمرضى  وصلت 
افضل  نني  بأ شعرت  للحظة،  ا تلك 

األلم. واختفى 
في  سجلت  االجتماع،  بعد 
في  اهللا  وقوة  حكمة  نمين  ما كنيسة 
لكنيسة  ا أن  يبدو  كان  نيويورك. 
من  ومحبوبة  خاصة  كنيسة  هي 
لفيا  فيالد في  لكنيسة  ا مثل  اهللا  قبل 

 . لرؤيا ا سفر  في  عنها  لمكتوب  ا
لدكتور  ا لمسؤول  ا لقس  ا وتفسير 
واضح  كان  لمقدس  ا للكتاب  لي 
أحب  أصبحت  نني  أ لدرجة  ًا  جد
لمنشورة  ا كتبه  كل  قرأت  لقد  ذلك. 

لروسية. ا للغة  با
تموز  في  نفسه،  لوقت  ا في 
شقتي.  في  حريق  ندلع  ا  ،2016
نفس  في  وحدات  ست  وتضررت 
واحد.  شخص  وتوفي  بق،  لطا ا
في  ما  تما محمي  كان  بيتي  ولكن 

! هللويا لراعي.  ا مجال 
ورم  لي  كان   ،2016 يلول  أ في 
تم  لرقبة.  وا األيسر  صدري  بين 
لجلد.  ا بسرطان  بتي  إصا تشخيص 
لجراحة  ا تلقى  أ أن  لطبيب  ا قترح  ا
ولكني  ممكن،  وقت  أقرب  في 
خالل  من  تلتئم  سوف  نني  أ أعتقد 
سفر  ألن  ذلك  األكبر.  لقس  ا صالة 
كنت  "ان  يقول،   26  :15 لخروج  ا
وتصنع  لهك  ا الرب  لصوت  تسمع 
الى  وتصغي  عينيه  في  لحق  ا
فرائضه  جميع  وتحفظ  ه  يا وصا
على  وضعته  مما  ما  فمرضا 
نا  ا فاني  عليك. اضع  ال  لمصريين  ا

فيك". شا الرب 
بعت،  وتا قلبي  في  اآلية  حفظت 

كلمة  بحسب  أعيش  أن  وحاولت 
بتحسن  شعرت  ذلك،  وبفعل  اهللا. 
أصبحت  لقد  أفضل.  وأصبحت 
باإليمان  أشفى  سوف  نني  بأ مقتنعة 
جعلني  ذلك،  ومع  لجراحة.  ا دون 
أن  مؤمنين  لغير  ا بنائي  أ من  ثنين  ا

جراحتي. بتعيين  قوم  أ
لثاني  ا نون  كا  8 األحد  يوم  في 
فيتالي  لقس  ا من  طلبت   ،2017
لمنديل  ا مع  يصلي  أن  فيشبرغ 
يوم  لمقررة  ا لجراحة  ا إلجراء 
شعرت  صلى،  عندما  لثالثاء.  ا
لجزء  ا في  تتدفق  لكهرباء  ا وكأن 
 . حقًا ساخن  لجزء  ا وكان  لمصاب  ا
د  لكا با نني  أ لدرجة  ًا  جد حار  كان 

لوقوف. ا من  تمكنت 
فحص  ني،  لثا ا نون  كا  10 في 
مرة  لمصاب  ا لجزء  ا لطبيب  ا
نحو  على  لجراحة.  ا قبل  أخرى 
لورم!"  ا "اختفى  قال:  متوقع،  غير 
وقال:  أخرى  مرة  فحص  نه  ا وقال 

! هللويا  "! ما تما حقا  اختفى  "لقد 
بقوة  شفيت  نني  إ للطبيب  قلت 
إلى  بحاجة  لست  نني  إ وقال  اهللا. 
لمنزل  ا إلى  عدت  لذلك  عالج،  أي 
اآلن.  جيدة  بصحة  نا  أ  . دة بسعا

هللا. لمجد  وا لشكر  ا كل  أعطي 

عنقي.  تقسى   ،2017 آذار  في 
حاولت  عندما  تحريكه.  أستطع  لم 
لم  أنني  لدرجة  مؤلمًا  كان  تحريكه، 
األمر  زاد  وما  ذلك.  احتمال  أستطع 
المنزل  صاحب  مني  طلب  سوءًا، 
العثور  إلى  واضطررت  منزلي  ترك 

للعيش. مكان  على 
في  أرغب  كنت  نيسان،   9 في 
الدكتور  القس  صالة  على  الحصول 
أستطع.  لم  ولكن  كبار  لي  جيراك 
راحة  على  قلبي  رغبات  كتبت  لذلك، 
جيد  بيت  إلى  أنتقل  "دعني  يدي: 
الرقبة".  فقرات  فتاق  من  واشفيني 
اختفى  باإليمان،  صافحته  أن  بعد 
شعرت  التالي،  اليوم  في  األلم. 
بتحريك  وقمت  أفضل، 

ببطء. رقبتي 
مثالية،  استجابات  لتلقي 
العبادة  خدمة  بتجهيز  قمت 
أعماق  من  والنساء  للرجال 
الصيام.  طريق  عن  قلبي 
القس  عظات  إلى  استمعت 
وحاولت  صليت،  األكبر، 
نفسه،  الوقت  في  التغيير. 

بسعر  للعيش  جيد  منزل  وجدت 
خدمة  خالل  أيار،   14 في  معقول. 
فتق  من  الكامل  الشفاء  تلقيت  العبادة، 
في  مشكلة  لدي  يكن  لم  العنق.  فقرات 

اإلطالق. على  رقبتي  تحريك 
أخرى  مشكلة  لدي  تزل  لم  ولكن 
من  عانيت  أيار،  أوائل  من  لحلها. 
اليسرى.  أذني  من  المفاجئ  الصمم 
أستطع  لم  كما  السبب.  أعرف  أكن  لم 
شيئًا،  الناس  قال  عندما  جيدًا،  السماع 
إجابات  أعطى  أو  ابتسم  فقط  كنت 

صلة. اي  لها  ليست 
حزيران،   2 الجمعة،  يوم  في 
لم  ألنني  الشديد  باألسف  شعرت 
قد  أنني  من  الرغم  على  نفسي  أغير 
طويلة.  لفترة  المسيحية  الحياة  عشت 
صالة  تلقيت  بالتوبة،  مليء  قلب  مع 
سمع  وفجأة،  العظة.  بعد  األكبر  القس 
األحد،  يوم  اليسرى.  أذني  في  صوت 
الصالة  تلقيت  أن  بعد  حزيران،   4
طبيعي  أصبحت  الصباح،  خدمة  خالل 

هللويا!  . تمامًا
الذي  هللا  والمجد  الشكر  كل  أقدم 

واحدة. مرة  مشاكلي  لكل  استجاب 

"أنا شفيت من 
سرطان الجلد"

األخت أال كوزلوفا، 80 عاما، 
كنيسة مانمين الحكمة وقوة اهللا، نيويورك

"شفيت من فتق في 
فقرات العنق ومن 
الصمم المفاجئ"

الشماس جونغسو هوانغ، 
سن 56، األبرشية 1، كنيسة مانمين المركزية

قبل الصالة
نتيجة الفحص 

النسيجي المرضي: 
سرطان الجلد

فتق الفقرات  و 
الرأس كان محني إلى األمام لكنه شفي.
اآلن لم تعد لديه مشكلة بتحريك رقبته.
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