
أخبار مانمين 
العدد 78   8 تشرين األول،  2017

ما الذي سّبب للقساوسة والمؤمنين من 
الخارج القيام بزيارة مانمين؟

المركزية  مانمين  كنيسة  قامت  بينما 
اإلرسالية  أجل  من  بنشاط  بخدمتها 
من  الكنيسة  زوار  عدد  ازداد  العالمية، 
من  فقط  ليسوا  هم  سنة.  بعد  سنة  الخارج 
كنيسة   11,000 ال  يقرب  ما  أعضاء 
الذين  أولئك  أيضا  ولكن  وشريكة  فرعية 
على  لي  جيراك  الدكتور  عظات  وجدوا 
(يوتيوب)،  اإلنترنت  وشبكة   ،GCN قناة 
حين  في  والصحف  الكتب  خالل  ومن 
الروحي. بالعطش  الحياة  كلمة  عن  بحثهم 

مؤتمر  لحضور  أيضا،  العام  هذا 
 7 من  الفترة  في   2017 الصيفي  مانمين 
األساقفة،  من   1,100 آب،  شهر   10 الى 
قاموا  دولة   37 من  والمؤمنين  القساوسة، 
أسباب  لديه  منهم  وكل  كوريا.  إلى  بزيارة 

الزيارة. لهذه  بهم  خاصة 

واإلنترنت البث  عبر  النعمة  الناس  تلقى 
ناديجدا  األخت  سنوات،  تسع  قبل 
المتحدة  الواليات  من   ،48 سن  كوفال، 
إلحدى  بالصدفة  استمعت  األمريكية، 
"إمباكت"،  قناة  على  لي  الدكتور  عظات 
الروسية.  المسيحية  التلفزيون  شبكة  وهي 
إلى  وصلت  الرسالة،  من  تباركت  لقد 
إلى  باالستماع  وبدأت  الكنيسة  موقع 
أيار  في  ذلك،  غضون  في  العظات. 
في  نزيف  بسبب  ابنها  انهار   ،2017

الدكتور  صالة  خالل  من  ولكن  المخ، 
بسرعة.  شفي  والمكان  الزمان  عبر  لي 
إلى  بها  قامت  التي  الزيارة  وخالل 
"أشعر  وقالت:  الصيفي،  للمؤتمر  كوريا 
أنني  من  الرغم  على  بيتي  في  وكأنني 
الشاشة.  على  فقط  مانمين  كنيسة  رأيت 
المسؤول  القس  لرؤية  للغاية  سعيدة  أنا 
العبادة  الجتماعات  واالنضمام  شخصيًا 
مانمين"  في  الصالة  واجتماعات 

.(1 (الصورة 
سنة،   24 أوثاياكومار،  سالومون  األخ 
ابن  في"،  تي  غاد  "هولي  قناة  مدير  وهو 
بأنه  قال  أوثاياكومار،  جيرارد  القس 
"تلقيت  وقال:  الكنيسة.  لزيارة  يتوق 
عظات  خالل  من  النعمة  من  الكثير 
الناس  من  العديد  وشهدت  لي  الدكتور 
على  لي  الدكتور  صالة  خالل  من  تشفى 
أرى  أن  أردت  في".  تي  غاد  "هولي  قناة 
مباشرة"  بصورة  للسلطة  الفعلي  الموقع 

.(2 الصورة  منتصف  (في 
عظات  عن  رجل  عِلم  مولدوفا،  في 
روسيا.   TBN قناة  خالل  من  لي  الدكتور 
كنيسة.  وفتح  النعمة  من  الكثير  تلقى 
عضوًا،  سبعين  حوالي  اآلن  لديها  الكنيسة 
عبر  العبادة  خدمات  إلى  ينضمون  وهم 
منهم  عشرة  زار  العام،  هذا   .GCN
.(3 (الصورة  المؤتمر  لحضور  الكنيسة 

قال،   ،31 سن  تابارانو،  فيتالي  األخ 
المركزية  مانمين  كنيسة  في  أكون  "عندما 
قلبي  بأن  أشعر  الروحية،  بالمحبة  المليئة 
لتقوية  يلزم  ما  كل  مانمين  لدى  يتجدد. 
 . ضعيفًا إيمانهم  يزال  ال  الذين  الناس 
متنوعة  مجموعة  شاهدت  المؤتمر،  خالل 
يسمعون،  الصم  ُتشفى،  األمراض  من 
اطالق  يتم  باألرواح  الملبوسة  والناس 
المتحمسين  أكثر  أصبحت  سراحهم. 
القداسة  إنجيل  ونشر  بسرعة  للتقديس 

الناس". من  أكبر  لعدد  هذا  الثمين 

الكتب خالل  من  الناس  توجيه  تم 
عشرة  أيضا  هناك  كونغ،  هونغ  في 
اجتماعات  يحضرون  الذين  أشخاص 
مانمين  في  دانيال  صالة  واجتماع  العبادة 
واإلنترنت.  الصناعية  األقمار  عبر 
المؤتمر  لحضور  كوريا  إلى  جاءوا  هم 
الشماسة  وقالت   .(4 (الصورة  الصيفي 
أردت  "حقًا  عاما،   53 شين،  سون  يانغ 
أن أعرف اهللا. في أحد األيام، وأنا استمع 
"رسالة  لي،  الدكتور  عظات  سلسلة  إلى 
ق  "تذوٌّ مذكراته  قرأت  ثم  ومن  الخالص" 
كانت  الموت".  قبل  األبدية  الحياة  طعم 
بدأت  لي.  وبركة  عميقة  روحية  رسالة 
أتيت  واآلن  حولي  من  للناس  نشرها  في 

معهم!" لكوريا 

من  شخصًا  وعشرون  سبعة  وجاء 
تموز  في  الجنوبية.  أمريكا  في  كولومبيا 
جديد  مباشر  جوي  خط  فتح  تم   ،2017
شركة  وقدمت  كوريا،  إلى  المكسيك  من 
معقولة  بسعار  الجوية  الرحالت  الطيران 
وكانت  للقدوم  أقل  وقتًا  أخذنا  لذا،   . جدًا

.(3 (الصورة  تكلفة  بأقل  التذاكر 
في  البلدان  من  القساوسة  وتحدث 
التشجيع  حول  باستمرار  الخارج 
كرامات  القس   .(4 صفحة  (اقرأ  الروحي 
قال،  الباكستان  من   ( عامًا  37) إلياس 
قلبي  مألت  قد  لي  الدكتور  رسائل  "إن 
الروح  عمل  شهدت  أيضا  أنا   . تمامًا
من  العديد  من  الشفاء  ذلك  في  بما  القدس 

األمراض!"
 39 راثناياكا،  شاميندا   RM القس 
كل  "كان  قال،  النكا،  سري  من  عاما، 
بدت  والناس  جيدا  تنظيمًا  منظم  شيء 
لإلعجاب".  مثيرًا  كان  الرب.  في  كواحد 
 37) فالديافيال  ليموئيل  الفلبيني  القس 
اهللا  سلطان  قوة  "رأيت  قال،  عاما) 
قبل!" من  مكان  أي  في  أراها  لم  بطريقة 

خالل  من  القدس  بالروح  امتألوا  لقد 
مسرحًا  كانت  لقد  مانمين.  إلى  الزيارة 
كانوا  والتي  والقوة،  النعمة  النفجار 
تحمل  أن  المتوقع  ومن  إليها.  يتوقون 

حياتهم. في  لتجديد  ثمرة  النعمة 
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التوفير اإللهي الموجود في مالبس يسوع
"ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع، اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام، لكل عسكري قسما. واخذوا القميص ايضا. وكان القميص بغير خياطة، منسوجا كله من 

فوق. فقال بعضهم لبعض: «ال نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون». ليتم الكتاب القائل: «اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي القوا قرعة». هذا فعله العسكر"
 (يوحنا 19: 24-23).

يسوع الذي هو ابن اهللا جاء إلى هذا العالم، احتمل االضطهاد 
الشديد، وُصلب. لماذا تم إذالل يسوع إلى حد تعريته أمام المأل، 
وما هو التوفير اإللهي الموجود في ثياب يسوع وفي قميصه؟

1. يسوع احتمل عار تعريته
حمل يسوع على ظهره الصليب الخشبي الذي كان سيصلب 
مكان  إلى  وصل  عندما  الجلجثة.  إلى  الطريق  طوال  عليه، 
وُعلق  ورداءه،  الخارجية  يسوع  مالبس  الجنود  أخذ  إعدامه، 
مزمور  في  جاء  ما  لتتميم  ذلك  كان  عاريًا.  الصليب  على 
لباسي  وعلى  بينهم  ثيابي  "يقسمون  نقرأ،  به  الذي   18  :22
يقترعون" السبب في العثور على مثل هذا الوصف المفصل 
إلى  ترمز  مالبسه  ألن  هو  المقدس  الكتاب  في  يسوع  لثياب 

تاريخ إسرائيل.
لقد ُأجبر يسوع، ابن اهللا العلي الوحيد، على تحمل اإلذالل 
في تعريته أمام مخلوقات وضيعة. لماذا كان يسوع قد تعرض 
لهذا اإلذالل؟ بالنيابة عنا تحمل يسوع اإلذالل والعار الذي كان 
علينا أن نعاني منه. لقد خضع يسوع البار للسخرية واالزدراء 
الذي كان يجب أن يكون، وكان ينبغي أن يتعرض له، والذي 

يقع فقط على الخطاة.
أكثر فتكا من أي قذارة وأكثر أمر مشين هو الخطيئة. والكثير 
في  يزدادون  وهم  الخطية،  هذه  في  اليوم  يعيشون  الناس  من 
تخديرهم تحت وطأتها. ومع ذلك، تمامًا كما أن الضوء يكشف 
النور  هو  الذي  اهللا،  كلمة  تضيء  عندما  الظالم،  في  األشياء 
نفسه على قلوبنا، فإنها تكشف كل الخطايا المخزية في داخلنا. 
يعيشون  والذين  العالم،  هذا  في  القذارة  في  الغارقون  الناس 
في الخطيئة ال يمكن أن يجرؤوا على الحفاظ على ضحكتهم 
بقلوبهم وأفعالهم بغيضة، والتي بها سوف يقفون أمام حكم اهللا، 

وستصبح معروفة بالكامل.
اإلهانة  ألجلنا  واحتمل  خطايانا  من  أعتقنا  قد  يسوع  أن  إال 
والعار نيابة عنا. وأي شخص يؤمن بهذا، يمكنه ان يتحرر من 
العار. لذلك، يجب أن يكون كل واحد منا ممتنًا لمحبة الرب من 
كل قلوبنا ونكون جاهزين الحتضانه من خالل إنجاز التقديس 

الكامل بسرعة.

2. التوفير اإللهي في تقسيم الجنود لثياب يسوع
إن ثياب يسوع الخارجية تمثل روحيًا دولة إسرائيل وشعبها. 
شكل  اختفى  قطع،  أربع  إلى  الخارجية  ثيابه  تقسيم  تم  عندما 
المالبس وكانت البقايا الوحيدة هي قطع من القماش. وهذا يدل 
على كيفية تدميرإسرائيل. ومثلما كانت قطع من القماش هي 
فقط بقايا مالبس يسوع الخارجية ، فإن هذا يدل على أن فقط 

"شعب إسرائيل" وحده سيبقى.
لمالبس  الرومانيين  الجنود  تقسيم  أن  في  السبب  هو  هذا 
يسوع الخارجية يرمز إلى كيفية تدمير أمة إسرائيل من قبل 
الرومان، وتقسيم المالبس إلى أربع قطع يدل على كيفية تفريق 

الجنوب،  الشمال،   – االتجاهات  أربعة  إلى  إسرائيل  شعب 
الشرق، والغرب.

نبوءة يسوع المتعلقة بمدينة أورشليم نجدها في لوقا 19: -43
44: "فانه ستاتي ايام ويحيط بك اعداؤك بمترسة ويحدقون بك 
ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك وال يتركون 

فيك حجرا على حجر النك لم تعرفي زمان افتقادك".
جلب  ميالدي،  عام 70  في  للنبوة،  وفقا  التحديد  وجه  على 
قال  وكما  أورشليم.  لمدينة  الكامل  التدمير  تيتوس  الجنرال 
أورشليم  هدمت  حجر"،  على  حجرا  لك  يتركوا  "لن  يسوع: 
مليون  من  أكثر  ذبح  تم  المدينة،  حصار  أثناء  األرض.  إلى 
يهودي، وأولئك الذين نجوا من الحصار والمذبحة تشتتوا في 
وبالتالي خضعوا لجميع أنواع االضطهادات  كل االتجاهات، 

من قبل األمم.
مذبحة  باليهود  حلت  التي  الفظيعة  األحداث  أكثر  وكان 
الثانية.  العالمية  الحرب  خالل  النازي  النظام  نفذها  منهجية 
وقتل أكثر من ستة ماليين شخص عاريًا فقط ألنهم كانوا يهود. 
اللعنات  من  واحد  يعتبر  الناس  من  الهائل  العدد  هذا  مثل  قتل 
كملكهم  العالم  هذا  إلى  جاء  الذين   ، يسو  قتلوا  أجدادهم  ألن 

الخاصة بهم.
"دمه  قالوا،  يسوع  موت  طلب  في  مستمرين  كانوا  اليهود 
تلقوا  فإنهم  وبالتالي   ،(25  :27 (متى  أوالدنا!"  وعلى  علينا 
ُيرمز  كان  هذا  كل  قاسيًا.  تاريخًا  وعاشوا  لمطالبهم،  العقاب 
إلى  الخارجية  يسوع  مالبس  الرومانيين  الجنود  تقسيم  في  له 

أربعة أجزاء.

3. التوفير اإللهي في اقتراع الجنود على قميص يسوع
لم  المالبس  أن  يعني  وهذا  يسوع "منسوج"،  قميص  كان 

تكن مخيطة معًا – ولكن "منسوجة في قطعة واحدة".
هنا، "القميص" يشير إلى قلب اإلنسان. إن قميص يسوع، 
ملك إسرائيل، يرمز إلى قلب أذهان إسرائيل ويمثل إيمانهم 

باهللا.
مؤسس إسرائيل، مختار اهللا، هو يعقوب. غّير اهللا شخصيًا 
عشر  االثني  القبائل  وشّكل  "إسرائيل"  إلى  يعقوب  اسم 
كان  طويلة،  لفترة  عشر.  االثني  يعقوب  أبناء  من  إلسرائيل 
اإلسرائيليون شعبا متجانًسا، ولم يتزوجوا برجال ونساء من 

الدول األخرى، وخدموا اهللا الوحيد.
ثم في عهد رحبعام بن سليمان، الحرب األهلية في إسرائيل 
في  واليهودية  الشمال  في  إسرائيل  إلى  البالد  لتقسيم  أّدت 
الجنوب. شعب إسرائيل في الشمال سرعان ما بدأوا بالزواج 
فقط  وأصبح  متجانسة.  أمة  سالمة  وفقدوا  اليهود،  غير  من 
الحقيقيين  األحفاد  الجنوب  في  يهودا  مملكة  في  الشعب 
إلسرائيل ألنها بقيت متجانسة عرقيًا. لهذا السبب حتى يومنا 

هذا، يشار إلى نسل إسرائيل ب "أهل يهودا"، أو اليهود.
ومثلما كانت قميص يسوع منسوجًا في قطعة واحدة، ظل 
يعقوب.  جدهم  من  بدءًا  متجانسًا،  شعبًا  طويلة  لفترة  اليهود 
قميص  يمزقوا  لم  الرومان  الجنود  أن  في  السبب  هو  هذا 
يسوع وهذا يرمز روحيًا كيف أن قلب الشعب اليهودي نحو 
اهللا ال يمكن تقسيمه وال تدميره من قبل اإلنسان. فشلت روما 

في القضاء على إيمان شعب إسرائيل.
حتى بعد سقوط أورشليم وعلى الرغم من المشقة والمعاناة 
في جميع أركان األرض لما يقرب من ألفي عام، فإن اليهود 
أيار   14 في  وأخيرا  هويتهم،  عن  يتخلوا  ولم  يفقدوا  لم 
مستقلة  دولة  وتأسست  أجدادهم  أرض  إلى  عادوا   ،1948
وذات سيادة. وهكذا تمت نبوة حزقيال 38: 9-8. أي عرق 
آخر على وجه األرض قد ثبت في هويته الوطنية، ظل آمنًا 
من خالل إيمانه، وتمت استعادت دولته كأمة حوالي 1900 

سنة بعد الدمار؟
جدهم  من  إسرائيل  شعب  ورثه  الذي  واإليمان  القلب  كان 
بما  أنبأ  قد  يسوع  قميص  على  والحفاظ  الثبات،  هو  يعقوب 

سيكشفه هذا التاريخ.

مسجل  شيء  كل  المسيح،  في  األعزء  وأخواتي  إخوتي 
إلى  اليهود  ومعاناة  أورشليم  سقوط  من  المقدس  الكتاب  في 
بعد  تتم  لم  التي  األشياء  تم.  قد  إسرائيل،  واستعادة  تدميرها 
هي األحداث التي ستجري في األيام المقبلة، واحدة منها هي 
عودة الرب في المستقبل القريب ألخذنا للسماء. أصلي باسم 
الزينة  بسرعة  تستكملون  ومصلين،  مراقبين  تبقوا  أن  الرب 
سوف  الذي  بالرب  وترحبون  الرب،  كعرائس  بكم  الخاصة 

يأتي مرة أخرى ألخذنا.
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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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األخ كوك سزيتو من فنزويال، سن 61، شاهد بالصدفة بث برنامج 
الرائدة  القناة  وهي   ،Enlace TV على  لي  جيراك  الدكتور  عظات 
للمتكلمين اللغة األسبانية. لقد قال: "سمعت رسائل كثيرة تقول لي أن 
أحصل على النعم من اهللا وأن أنجح في الحياة، ولكني لم أسمع حقا عن 
كيفية إنجاز ذلك. لم أكن قد وجدت أي تفسير حول الطريقة أيضًا. ولكن 
نحصل  أن  نستطيع  إننا  وقال  ذلك.  نفعل  كيف  علمني  المسؤول  القس 
على البركة وكل شيء سوف يسير على ما يرام عندما نصبح مقدسين".

مانمين  كنيسة  في  الخادم  القس  جانغ،  ديفيد  القس  صلى  عندما 
المسؤول،  القس  عليه  صلى  قد  الذي  بالمنديل  سزيتو  لألخ  كولومبيا، 
(أعمال 19:  المحاري  األنف  لسرطان  جراحية  عملية  آثار  من  شفي 

.(12-11
لقد حصل على نعمة كبيرة أيضًا خالل كل المؤتمر وحصلت األسرة 
بالمحبة  شعرت  سزيتو،  بينيينغ  ابنته،  كذلك.  العظيمة  البركات  على 
الحقيقية وحصلت على مزيد من الثقة في الراعي. ابنه، دانيال سزيتو، 
إلى  المتحركة  والرسوم  األلعاب  على  مدمن  متشائم  شخص  من  تغير 
هذا  في  أفضل  بصر  أيضا  استعاد  لقد  القداسة.  إنجيل  جدده  شخص 

المؤتمر. أخته، لويينغ سزيتو شفيت من التهاب المفاصل التنكسية في 
ركبتيها الذي أزعجها لمدة 20 عامًا (الصورة 2).

األخ موريسيو نينو، سن 33، أراد حقًا القيام بزيارة كنيسة مانمين 
المركزية مع عائلته كلها، لكنه لم يتمكن من دفع أجرة الرحلة للجميع. 
ومع ذلك، األسرة تاقت لذلك بشكل جدي. كان يبحث عن الطريق، وفي 
أحد األيام قام بزيارة لموقع وكالة السفر. كانت هناك تذاكر ذهابا وإيابا 
المتاحة في ربع السعر! اشترى ثمانية تذاكر لعائلته كلها، وجاءوا إلى 
رحيلهم  قبل  حتى  بالسعادة.  وشعر  ساعده  قد  اهللا  إن  وقال  معًا.  كوريا 
إلى كوريا، امتألوا بنعمة اهللا، وانسكبت نعمة أكثر عليهم في المؤتمر. 

كل أفراد عائلته امتألوا بالسعادة والفرح بالروح القدس (الصورة 5).
إنليس.  قناة  خالل  من  كولومبيا  مانمين  كنيسة  عن  علموا  غالبيتهم 
الخالص"،  "رسالة  لي  الدكتور  عظات  برنامج  منهم  العديد  شاهد 
بزيارة الكنيسة.  زاوية الشاشة، قاموا  الموضوع في  الكنيسة  وبعنوان 
على الرغم من أن االمر يستغرق ثماني ساعات لبعضهم للذهاب الى 
على  مشكلة  توجد  ال  انه  وقالوا  ديارهم،  الى  العودة  ثم  ومن  الكنيسة 

االطالق منذ شعروا بالفرح في الكنيسة.

كنيسة  أعضاء  من  العديد  شفي  آب،  في 7 
مانمين كولومبيا من أمراضهم خالل اجتماع 

شفاء اإللهي في المؤتمر.
 ،18 سن  هيرنانديز،  كريستيان  األخ 
الصورة 1، شفي من آالم الكتف التي يسببها 
الجنف. وقال كريستيان "كتفي اليسرى أعلى 
وأيضًا  جيدة.  تبدو  لم  لذلك  اليمنى،  كتفي  من 
شعرت باأللم أحيانا. ولكن عندما تلقيت صالة 
القس المسؤول، تم تصحيح وقفتي. ليس لدي 

أي ألم وال أي صعوبة".
األخ بريام كونتريراس، سن 21، الصورة 
يعاني من ضعف في عينه اليسرى.  3، كان 
األشياء كانت تبدو غير واضحة وقال انه ال 
بعد  ولكن  الصغيرة.  الحروف  قراءة  يستطيع 
الصالة، وقال انه أصبح يقرأ حتى الحروف 

الصغيرة.
في 10 آب، وقعت أعمال قوية للعديد من 
شفيت  العذبة.  موآن  مياه  موقع  في  اآلخرين 

الصورة   ،21 سن  غراناده،  لورا  األخت 
في  نفسها  غمس  بعد  الجلدي  الطفح  من   ،4
حوض مياه موان العذبة، واستعادت بشرتها. 
 ،6 صورة  عاما،   20 هرنانديز،  فريد  األخ 
في  بالرؤية  تتداخالن  بقعتين  من  يعاني  كان 
من  العديد  في  تسببتا  واللتان  العينين  كلتا 
في  نفسه  غمر  أن  بعد  ذلك،  ومع  المشاكل. 
مياه موان العذبة، اختفتا تمامًا وحصل على 

رؤية جيدة.

األصنام  يعبد  "أبي 

أتمكن  لم  إلي.  وأساء 

وكنت  الدراسة  من 

األحيان  من  كثير  في 

بدأت  ولكني  مريضًا. 

صديقي  من  بتوجيه  دلهي  مانمين  كنيسة  بحضور 

الصداع  واختفى  المنديل،  صالة  على  وحصلت 

والدتي  بأن  اإليمان  أعطيت  جيدة.  بصحة  وأصبحت 

من  الشفاء  على  الحصول  على  قادرة  أيضا  ستكون 

أمي  رافقت  الحنجرة.  سرطان  من  األخيرة  المرحلة 

إلى الكنيسة وتلقت الصالة. ثم شفيت من السرطان. أنا 

سعيد جدا لرؤية الراعي وجها لوجه، الذي سبق لي أن 

أراه فقط في األحالم".

على  مدمن  "كنت 

الكمبيوتر  ألعاب  لعب 

إسراف  حياة  وقدت 

أنني  من  الرغم  على 

الكنيسة.  حضرت 

كنت أتساءل من أين جئت وما هو قصد حياتي. ولكن 

بعد أن حضرت كنيسة مانمين شيانغ راي، تعلمت عن 

تبت  بينما  الخطية.  أطرح  أن  يجب  أنني  في  السبب 

السماء.  في  بالرجاء  مليئًا  أصبحت  التغيير،  وحاولت 

الطقس  نرى  أن  المدهش  من  كان  المؤتمر،  خالل 

الناس  من  والكثير  عليهما  مسيطر  الحرارة  ودرجة 

حصلوا على الشفاء. في الوقت نفسه، دون أن يعرف 

ذلك على الفور، شفيت من التهاب الجلد التأتبي!"

من  "عانيت 

ذلك،  مع  االكتئاب. 

بقراءة  قمت  أن  حدث 

القس  مذكرات 

الدكتور  المسؤول 

جيراك لي "تذوق طعم الحياة األبدية قبل الموت". لقد 

تأثرت بشدة بالكتاب. بعد ذلك، حضرت كنيسة مانمين 

سيدني وعلمت لماذا يسوع المسيح هو المخلص الوحيد 

لنا من خالل سلسلة عظات "رسالة الخالص". أصبح 

قلبي مليئًا بمحبة اهللا والرجاء للسماء، واالكتئاب بطبيعة 

الحال قد ترك، وأصبحت عائلتي مسالمة. شعرت بقوة 

إعادة الخلق عاملة فّي خالل مؤتمر مانمين الصيفي".

مقابلة: رائع!
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زار شعب أمريكا الالتينية 
موقع النعمة والبركة!

سافر سبعة وعشرين شخصًا من كولومبيا لحضور مؤتر 

مانمين الصيفي 2017. خالل المؤتمر، تمتع أعضاء كنيسة 

مانمين كولومبيا كثيرًا. قبل أن يغادروا إلى كوريا، قبل اهللا 

قلوبهم المشتاقة للزيارة وسمح أن يتم كل شيء 

على ما يرام معهم. لذا، تمكنوا من السفر عبر 

طريق جوي جديد وأسرع إلى كوريا الذي تم 

افتتاحه بسعر أفضل من المعتاد.

كثير من الناس في أمريكا الالتينية تلقوا بركات خالل عظات 
الدكتور جيراك لي على شاشة قناة إنليس

لقد اختبروا أعمال الشفاء تتجلى من خالل الصالة القوية

األخ ماهيش، 35 عامًا، دلهي، الهند

 األخت لينا ليندساي، 
سن 42، سيدني، أستراليا

األخ ووراسيل، 
سن 24، شيانغ راي، تايالند
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أدركت   ،2017 الصيفي  مانمين  مؤتمر  في 
من  الناس  تحرير  يمكنهم  القساوسة  بأن 
فقط  الصالة  خالل  من  والشياطين  األمراض 
هذه  وللنفوس.  هللا  محبة  لديهم  تكون  عندما 
المحبة هي أساس خدمة اهللا. نظرت إلى الوراء 
أفتقده. كنت  ما  على  بالتوبة  وقمت  خدمتي  على 
جيراك  الدكتور  المسؤول  القس  خدمة  في 
أيضا  شعرت  اهللا.  بمحبة  يشعرون  الناس  لي، 
به.  التقيت  كلما  خالله  من  تتجلى  اهللا  بمحبة 

خدمتي  أداء  من  أتمكن  أنا  حبه  قوة  وبفضل 
روسيا. في 

تواضع  القساوسة  من  الكثير  شعر  لقد 
بزيارة  قاموا  عندما  ومحبته  المسؤول  القس 
من  اندهشوا  لقد  المركزية.  مانمين  كنيسة 
وأفهم  أعرف  أصبحت  قلوبهم.  وتحركت  ذلك 
المحبة  دون  تأديتها  يمكن  ال  القوة  خدمة  أن 

الروحية.
الشياطين  فقط  يطرد  لم  هو  المؤتمر،  خالل 

لألشخاص  أيضا  يصلي  كان  ولكنه  بعيدًا 
ال  بحيث  صادقة  بمحبة  باألرواح  المعذبين 
لقد  أخرى.  مرة  الشياطين  حوزة  في  يكونوا 
حمايتهم  يريد  الذي  الراعي  بقلب  حقا  تأثرت 

النهاية. حتى 
البراهين  هناك  المسؤول  القس  خدمة  في 
خدم  نشر  بجد  سأحاول  التعاليم.  وكذلك  الفعلية 
مناطق  من  الكثير  في  القداسة  وإنجيل  القوة 

روسيا.

 ،2017 الصيفي  مانمين  مؤتمر  قبل  االحد  خدمة  خالل 
مكان  في  الحرارة  درجة  أن  لي  جيراك  الدكتور  قال 
وكان  مئوية،  درجة   26 أو   25 ل  تحديدها  تم  المؤتمر 
في  باردًا  كان  ذلك،  بفضل   . حقًا دهشت  لقد  قال.  كما 
فيه.  اهللا  من  كبيرة  محبة  وشعرنا  المؤتمر،  أنحاء  جميع 
وفي  المسؤول،  القس  بسبب  لنا  معطاة  نعمة  هذه  كانت  لقد 

بالسعادة. الجميع  شعر  البركة، 
النعمة.  إلى  أنضم  أن  يمكن  أنني  لحقيقة  بالفخر  شعرت 
بعضهم  شجعوا  الذين  األعضاء  قبل  من  قلبي  تحرك  لقد 

ليلة. كل  والكنيسة  للبالد  معا  وصلوا  البعض 

في  أتواجد  بها  التي  األولى  المرة  هي  هذه  كانت  لقد 
قمت  قد  أنني  من  الرغم  على  الصيفي.  مانمين  مؤتمر 
في  هنا  كثيرة  أشياء  تعلمت  عاما،   30 من  ألكثر  خدمتي 
كان  لي  جيراك  الدكتور  عندما  شيء،  كل  قبل  مانمين. 

يختبره. كان  ما  كنيسته  ألعضاء  يقول  كان  الحق،  يعلم 
لقد أراد وبإخالص تبادل كل شيء مع أعضاء الكنيسة. 
ويخدمونه  ويطيعونه،  به  يثقون  مانمين  أعضاء  فإن  لذا، 
سيطرت  التي  مذهلة  عجيبة  شهدت  أيضا  أنا  كراعيهم. 
عن  التحكم  بنظام  تحديدها  تم  لو  كما  الحرارة  درجة  على 
اآليات،  الخلق،  إعادة  قوة  أشهد  أن  حقا  سعيدا  كنت  بعد. 

مانمين. السماء،  مثل  كنيسة  في  والمعجزات 

من  تمكنت  مانمين،  مع  كوريا  في  أيام  قضيت  بينم 
بالسعادة  وشعرت  روحيًا،  عميقة  وعبادة  صالة  تقديم 
مذهلة،  هللا  الكنيسة  أعضاء  حماسة  كانت  "المقدسة". 
بالمحبة  كامل  قلبهم  بدى  بعمق.  قلبي  لمس  وتفانيهم 
تعزيز  على  وحصلت  وللراعي.  للرب،  هللا،  الخالصة 
الراعي  محبة  ذلك،  على  وعالوة  اهللا.  كلمة  من  وتشجيع 

الرب. في  كواحد  وحدتنا 
من  للشفاء  لي  الدكتور  المسؤول  القس  صالة  تلقيت 
ألن  داكن  أرجواني  ساقي  لكال  الجلد  لون  كان  الدوالي. 
تغير  الصالة  بعد  ولكن  ميتة،  كانت  الجلد  تحت  األوردة 
أكثر  تحسنت  لقد  الشعور.  باستعادة  الساقين  وبدأت  اللون 

ألجلي. صلى  الذي  المسؤل  للقس  الشكر  أقدم  وأكثر. 

من  الكثير  وشفي  الحياة،  بكلمة  الناس  تجدد  لقد 
رأيت  الظالم.  من  تحريرهم  تم  منهم  والكثير  المرضى 
كثيرًا،  علّي  اهللا  أنعم  لقد  مباشرة.  المعجزات  هذه  مثل 
على  يحصون  الناس  رأيت  عندما  سعادة  أكثر  وكنت 
تحريرهم  تم  أن  بعد  السالم  على  وحصلوا  أفضل  بصر 

الشياطين. من 
المتعلقة  الرسائل  هذه  مثل  تحتاج  هذه  األيام  نهاية 
جيراك  الدكتور  يعظ  كما  والقوة  الخطيئة،  بالقداسة، 
ويشرفني  الخدمة.  هذه  مثل  تجد  أن  حقا  الصعب  من  لي. 
هذه  أرى  وأن  الثمينة  الخدمة  هذه  إلى  أنضم  أن  جدا 
مانمين  وأعضاء  المسؤول  للقس  الشكر  أقدم  المعجزات. 

والخدمة. الكبيرة  المحبة  على 

"وجدت بأن محبة النفوس هي أساس خدمة اهللا!"

"تم تحديد درجة الحرارة ل 25 أو 26 درجة مئوية!"

"الدكتور جيراك لي هو أمين، ويشارك كل شيء!" "تباركت جدًا من خالل حماسة األعضاء وتفانيهم هللا!"

"رأيت المعجزات مباشرة. كان هذا رائع!"

القس بالديمير أوسيبوف، رئيس كنيسة القداسة المتحدة ليسوع المسيح، روسيا

القس جيمس وات، الباكستان

القس برنس ناناراجا، سريالنكا القس شلومي أبراموف، إسرائيل

القس فيكتور بيزا، روسيا البيضاء


