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يعاني العالم من كوارث طبيعية مثل الزالزل، األعاصير، 
الجفاف، والفيضانات. وفي اآلونة األخيرة، ضرب زلزال بقوة 
شخص.  من 300  أكثر  مقتل  إلى  وأدى  المكسيك  درجة   7.1
رجل كان ينقذ الناس قد قال، "إنه مثل سدوم وعمورة. ال بد أن 

اهللا غاضب علينا".
ومع ذلك، اهللا محبة. كان سيسحب الحكم على سدوم وعمورة 
لمشاركة  صالحين.  أشخاص  عشرة  األقل  على  هناك  كان  إذا 
المحبة، خلق اهللا اإلنسان األول آدم بعناية، ولم يفرح في تدمير 
إليه.  ويعودوا  يتوبوا  أن  بصبر  وانتظرهم  األشرار  الرجال 
حتى اليوم، يظهر أيضا محبته العميقة للنفوس من خالل إظهار 

األعمال القوية للسيطرة على الظواهر الجوية.
ومحبة  قوة  عن  الكشف  تم   ،2017 عام  أيلول  أوائل  في 
في  كبيرًا  قلقًا  إيرما  إعصار  وأثار  بوضوح.  أخرى  مرة  اهللا 
الواليات المتحدة. وقبل أسبوع فقط، في أواخر شهر آب، حطم 
إعصار هارفي تكساس ولويزيانا، وعلى الرغم من أنه ينتمي 
حالة   60 من  أكثر  في  هارفي  تسبب  إيرما،  من  أقل  فئة  إلى 
مليار   180 بحوالي  االقتصادية  الخسائر  وتقدر  مؤكدة،  وفاة 
والشعب  األمريكية  الحكومة  وضعت  هارفي  صدمة  دوالر. 

على الحافة.
تم  إيرما،  االطالق،  على  أطلسي  إعصار  أقوى  تقدُّم  مع 
إرسال طلبات الصالة للدكتور جيراك لي من مرسلي ومؤمني 
الدبلوماسية  رئيس  مورغوليس،  ميخائيل  الدكتور  مانمين؛ 
للقداسة؛  العالمي  المركز  بازاليف،  مارك  القس  الروحية؛ 
القس  اهللا؛  وقوة  حكمة  مانمين  كنيسة  فيشبيرغ،  فيتالي  القس 

جينادى زافالي الذي يخدم في كنيسة كبرى للناطقين بالروسية 
في نيويورك؛ والكثير من القساوسة األميركيين الروسيين في 

الواليات المتحدة.
الدكتور جيراك لي صلى ألجل ذلك الساعة 6:45 صباحا 
في 8 أيلول. بعد صالته، خالفًا للتوقعات القائلة بأنه سيضرب 
على  شماًال  ويتحرك   4 كفئة  فلوريدا  والية  شرق  في  اليابسة 
إعصار  غّير   ،(1 (الشكل  المتحدة  للواليات  الشرقي  الساحل 
إيرما مساره المستمر، غربًا ثم انتقل شماًال وداخليًا. كما أنه قد 
ضعف إلى الفئة 3، 2، و 1، وفي 12 أيلول، تبدد إلى عاصفة 

استوائية (الشكل 2).
عالوة على ذلك، غّير مساره للتحرك في المناطق الغربية 
عدد  ذات  الرطبة  واألراضي  الوطنية  المتنزهات  بها  التي 
العالية  السكانية  الكثافة  ذات  المدن  وليس  المنخفض،  السكان 
صلى  بينما  كبير.  ضرر  هناك  يكن  لم  وهكذا،  الشرق.  في 
الدكتور لي، تجنبت الواليات المتحدة كارثة كبيرة. وقد ُأرسلت 
رسائل الشكر إلى الكنيسة من قبل القساوسة والمؤمنين الذين 
كانوا تحت حماية اهللا من خالل صالة الدكتور لي (المزيد في 

الصفحة 4).

شكل 2 بعد الصالة_الساعة 5 مساء يوم 10 أيلولشكل 1 قبل الصالة_الساعة 5 صباحا يوم 7 أيلول،

كان من المتوقع أن إيرما سوف تمر عبر البحر الكاريبي، ومن ثم تتحرك 
شماًال بموازاة الساحل الشرقي لفلوريدا.

انتقلت إيرما في مسار غير متوقع أكثر غربًا ثم إلى الداخل، وبفعل ذلك، 
ضعفت بسرعة واضمحلت.

الثقة بما ُيرجى أبي سيعطيكم بإسمي
نشر في 8 لغات نشر في 4 لغات نشر في 4 لغات

اإليمان االستجابة

إعصار إيرما اضمحل من خالل 
الصالة القوية!

كتب الدكتور جيراك لي الستة التي تضع أساس اإليمان

حياة العصيان وحياة الطاعة

الضربات العشرة

في  الخوض  خالل  من 
الكتاب  هذا  العشرة،  الضربات 
الروحية  األسباب  عن  يشرح 
حياتنا  في  تأتي  التي  للكوارث 
اليومية ويرشدنا إلى طريق البركة 
من  عليها  الحصول  يمكننا  التي 

خالل طاعتنا لكلمة اهللا.

حياة العصيان وحياة الطاعة

الضربات العشرة

في  الخوض  خالل  من 
الكتاب  هذا  العشرة،  الضربات 
الروحية  األسباب  عن  يشرح 
حياتنا  في  تأتي  التي  للكوارث 
اليومية ويرشدنا إلى طريق البركة 
من  عليها  الحصول  يمكننا  التي 

خالل طاعتنا لكلمة اهللا.

نشر في 10 لغات

ابقوا مراقبين ومصلين
الصالة

الكتاب يعطي القراء فكرة  هذا 
الصلوات  وقلب  القلب  توجه  عن 
تقديم  لهم  يتسنى  حتى  المناسبة 
والتي  اهللا  الى  الفعالة  الصلوات 

ُتنزل االستجابات وبركاته.

نشر في 7 لغات

ناموس اهللا
الوصايا العشر

هذا العمل يفسر لماذا اهللا أعطانا 
الوصايا العشر، المعاني الروحية 
الكامنة في الوصايا العشر، وبركة 
اهللا المعطاة ألولئك الذين يحافظون 

على الوصايا العشر.

نشر في 5 لغات

العبادة في الروح والحق
العبادة الروحية

بالتقدمات  المتعلقة  الوصايا 
في  الالويين  سفر  في  المذكورة 
العهد القديم ليس فقط التركيز على 
ولكن  لتقدمات  خارجية  طقوس 
أيضًا.  عميقة  روحية  معاني  لها 
هذا هو َمْعلمًا حقيقيًا يساعدنا على 
تقديم العبادة الروحية المرضية هللا.

هو  ما  للقراء  الشرح  خالل  من 
اإليمان، كيفية كسب اإليمان الكامل، 
من  تتجلى  األعمال  من  نوع  وأي 
خالل آباء اإليمان، هذا الكتاب يعرض 
الطريق إلى اإليمان المسيحي السليم. 
كما إنه يخبرنا ما أنواع الثمار المرافقة 

ألعمال اإليمان الحقيقي.

يصف هذا الكتاب الروحي مبادئ 
تلقي االستجابات من خالل الشرح عن 
سبعة أرواح؛ أسرار النعمة من خالل 
الزرع والحصاد؛ وعن األسباب التي 
تؤدي لعدم تلقي االستجابات للصلوات.



السبب لماذا يسوع سمِّر في يديه ورجليه
"وهو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه وبحبره شفينا" (أشعياء 53: 5). 

أرادت  التي  اإللهية  العناية  في  الصلب  من  يسوع  عانى 
إنقاذ البشرية، الذين أصبحوا جميعا خطاة. إذًا، ما هو المعنى 

في العناية اإللهية في أن يسوع قد ُسمِّر في يديه ورجيه؟

1. السبب لماذا يسوع قد ُسمِّر في يديه ورجليه
نسبيًا  قصيرة  زمنية  فترة  في  تنتهي  اإلعدام  أشكال  معظم 
دون أن تسبب الكثير من األلم على الجسد. الصلب، مع ذلك، 
عندما  الزمن.  من  طويلة  لفترة  األلم  من  مبرحة  كمية  يسبب 
ُتسّمر كلتا اليدين والقدمين على الصليب الخشبي، الذي يقام 
الشخص  وزن  كل  يتحرك  األرض،  على  عمودي  ذلك  بعد 
حيث  نفسها  األماكن  في  أكبر  ألم  ويحدث  جسده،  أسفل  إلى 
الجناة  يتجنب  بينما  ذلك،  على  وعالوة  المسامير.  تخترق 
باستمرار  الشخص  ينزف  الجسم،  من  حيوية  أجزاء  تسمير 

ويتعرض لأللم والمعاناة حتى لحظة لفظ أنفاسه األخيرة.
لماذا كان يجب أن ُيسّمر يسوع في يديه ورجليه؟ كان ذلك 
وسيرتكبها  ارتكبها  التي  الخطايا  كل  من  اإلنسان  لتخليص 

ورجليه. بيديه 
فاقطعها.  يدك  اعثرتك  "وان  يذكر،   43-45  :9 مرقس 
خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان وتمضي 
يموت  ال  دودهم  حيث  تطفأ،  ال  التي  النار  الى  جهنم  الى 
ان  لك  خير  فاقطعها.  رجلك  اعثرتك  وان  تطفأ.  ال  والنار 
في  وتطرح  رجالن  لك  تكون  ان  من  اعرج  الحياة  تدخل 
من  البار  يسوع  افتدانا  لقد  تطفأ".  ال  التي  النار  في  جهنم 
تسمير  طريق  عن  وارجلنا  بأيدينا  ارتكبناها  التي  خطايانا 

يديه ورجليه ونزفه حتى الموت.
يمكنه  له  مخلصًا  يسوع  قبل  قد  شخص  أي  فإن  لذلك، 
التوبة  عند  ورجليه  يديه  قطع  دون  الغفران  على  الحصول 
ويمكنه أن يتخلص من كل الخطايا بقوة الروح القدس. لكي 
يسوع  جهنم،  نار  في  السقوط  من  ويمنعنا  خطايانا  لنا  يغفر 

بنفسه أخضع ذاته للمعاناة الوحشية على الصليب.
بيسوع  بإيمانهم  يعترفون  الذين  أولئك  بين  من  ذلك،  ومع 
ويدعون التوبة عن خطاياهم بشفتيهم، كثير منهم ال يزالون 
يعيشون وسط الخطيئة. 1 يوحنا 1: 6 يقول لنا، "ان قلنا: ان 
لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق". 
إذا كنت تعتقد حقا أن يسوع قد ُسمر في يديه ورجليه وعانى 
الخطيئة  تقترف  أن  يمكنك  ال  خطاياك،  بسبب  الصليب  على 

مرة أخرى.

2. السير في النور ليتم التحرير من لعنة الناموس
على  بموته  عنا  نيابة  خطية  بال  الذي  يسوع  ُلعن  لقد 
الصليب الخشبي، ونحن الذين نؤمن بهذا قد غفرت لنا جميع 
وبذلك  آمنوا  الذين  إن  القانون.  لعنة  من  تحريرنا  وتم  ذنوبنا 
قبلوا يسوع كمخلص لهم قد تحرروا من األمراض، األسقام، 

الفقر، وجميع أنواع الكوارث األخرى.
بحسب  ويعيشون  الرب  قبلوا  الذين  اهللا  أوالد  فإن  لذلك، 
التجارب  كانت  إذا  الساهرة.  عينيه  تحت  دائمًا  هم  اهللا  كلمة 

بحسب  يعيشون  كانوا  لو  حتى  طريقهم  في  تأتي  والمعاناة 
 ،12  :1 يعقوب  للبركة.  هي  التجارب  هذه  فإن  اهللا،  كلمة 
ينال  تزكى  اذا  النه  التجربة،  يحتمل  الذي  للرجل  "طوبى 
«اكليل الحياة» الذي وعد به الرب للذين يحبونه". كما قيل، 
البركات  يجلب  سوف  الشكر  مع  التجارب  على  التغلب  فإن 

في كل من الروح والجسد.
تأتي  والمعاناة  التجارب  كانت  إذا  تفعل  أن  يجب  ماذا 
لقد  اهللا؟  كلمة  بحسب  العيش  في  فشلت  ألنك  طريقك  في 
الماضية.  طرقك  عن  ل  والتحوُّ السريعة  للتوبة  الوقت  حان 
التجارب  فإن  باإليمان،  والصالة  الخطية  جدار  هدم  بمجرد 
بعض  في  بعيدًا.  ُيدفعوا  أن  سوى  خيار  لديهم  ليس  والمعاناة 
من  ولكن  الخطية  بسبب  ليس  صعوبات  تواجه  قد  الحاالت، 
خالل الحوادث. حتى في مثل هذه األوقات، اهللا سوف يقوم 
بعمله وفقا إليمانك إذا كنت تثق به. ألن يسوع قد لعن على 
الخطايا  مغفرة  على  الحصول  شخص  ألي  يمكن  الصليب، 

باإليمان والتحرر من لعنة الناموس.
هل هذا يعني أن اعترافنا، "أيها الرب، أنا أؤمن!" سوف 
المقدس  الكتاب  يخبرنا  كما  المشروط؟  غير  الغفران  يمنحنا 
في  هو  كما  النور  في  سلكنا  ان  "ولكن   ،7  :1 يوحنا   1 في 
المسيح  يسوع  ودم  بعض،  مع  بعضنا  شركة  فلنا  النور، 
مشروط  الخطايا  غفران  إن  خطية".  كل  من  يطهرنا  ابنه 
"بالسير في النور". ال نجد في أي مكان في الكتاب المقدس 
أنه ال يزال بإمكاننا الحصول على الخالص على الرغم من 

الخطية.
يسوع يخبرنا أيضا في متى 7: 21، "ليس كل من يقول 
يفعل  الذي  بل  السماوات.  ملكوت  يدخل  رب  يا  رب  يا  لي: 

الغفران  سيعطى  وهكذا،  السماوات".  في  الذي  ابي  ارادة 
مخلصنا،  يسوع  نقبل  عندما  فقط  الكامل  الخالص  وسيتم 
ونسير  أخرى،  مرة  نخطئ  أال  ونسعى  خطايانا،  عن  نتوب 

في النور.

قبل  من  قيل  ما  في  التوراتية  الكتابات  في  االختالفات   .3
االثنين اللصوص 

عندما صلب يسوع، تجمع الكثير من الناس وكانوا يهينون 
يسوع ويسخرون منه. كان هناك صليبان على جانبي يسوع 
في  نجد  بهما  يتعلق  وفيما  اللصوص.  من  اثنين  وعليهما 
معه  صلبا  اللذان  اللصان  كان  ايضا  "وبذلك   44  :27 متى 
يعيرانه". ثم من لوقا 23: 34-39، نجد واحد من اللصوص 

"يعتدي كالميًا" على يسوع والسارق آخر "يوبخه".
جزءًا  هذا  كان  التسجيالت؟  في  الفرق  تفسير  يمكن  كيف 
من عمل اهللا حتى يتمكن قراء األجيال القادمة من الحصول 
في  صورة  ارسم  الحدث.  لهذا  وضوحًا  أكثر  صورة  على 
تجمعوا  كبير  حشد  الجلجثة،  على  تقف  صلبان  ثالثة  ذهنك: 
رومان  جنود  هناك  كان  الوشيكة.  اإلعدام  عمليات  ليشهدوا 
بالرماح  اإلضافيين  المتفرجين  فيضان  وقف  يحاولون 

والدروع.
في ظل هذه الظروف المشاكسة، فإن الشخص الذي كان 
يقف إلى جانب السارق األول كان سيكون قادرًا على السماع 
بشكل  ليس  ولكن  السارق،  قبل  من  يقال  كان  ما  بوضوح 
توبيخ  فإن  أخرى،  وبعبارة  اآلخر.  اللص  قاله  ما  واضح 
السارق التائب للسارق اآلخر الذي كان يهين يسوع قد يبدو 
كما لو كان السارق التائب في الواقع كان يوبخ يسوع. ومع 
ذلك، فإن الناس الواقفين إلى جانب السارق التائب من جهة 
ويسوع  ين  اللِّصَّ من  كل  بوضوح  يسمعوا  أن  يمكنهم  يسوع 

للحادث. الدقيقة  التفاصيل  ويكتبون 
يكشف  أن  على  قادر  القدير  اهللا  فإن  الحال،  وبطبيعة 
خالل  من  تجلت.  التي  التفاصيل  كل  المقدس  الكتاب  لكاتب 
السماح لهذه االختالفات في التسجيل، مع ذلك، فقد مكن اهللا 
الروح  إلهام  في  المقدس  الكتاب  يقرأون  الذين  األشخاص 
يشبه  الذي  يسوع  لصلب  حية  صورة  يحصلوا  أن  القدس 
رؤية فيلم على شاشة كبيرة في مسرح مجهز تجهيزًا جيدًا.

لذلك، عندما نمر عبر أجزاء الكتاب المقدس التي ال تتفق 
األفكار  قبل  من  عليها  الحكم  من  بدال  تفكيرنا،  طرق  مع 
والمعايير الجسدية، يجب علينا أوال أن نفهم األهمية الروحية 

في إلهام الروح القدس.

أيها اإلخوة واألخوات في المسيح، اآلن بعد أن تعلمتم أن 
السبب لماذا يسوع قد ُسمِّر في يديه ورجليه، يجب أن تنالوا 
غفران الخطايا عن طريق إليمان بهذا. أصلي باسم الرب أن 
مخلصنا،  محبة  لنشر  مباركين  رسل  وأرجلكم  أيديكم  تكون 
وسوف تفهمون كلمة اهللا في إلهام الروح القدس، وتتمتعون 

بكل السلطان والبركات الذي تحق لكم كأوالد اهللا.

الراعي المسؤول الدكتور جيراك لي
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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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في فترة ما بعد الظهر من 24 حزيران 2017، 
مقعد  في  جالسة  زوجتي  مع  سيارتي  أقود  كنت 
كان  صدري.  في  بضغط  شعرت  فجأة،  الراكب. 
يضغط على وسط صدري. رقبتي والجانب األيسر 
من وجهي كانا مخدرين، وعدم الراحة انتشر من 

صدري إلى الجزء العلوي من ذراعي.
الطوارئ  مركز  إلى  زوجتي  أخذتني  بينما 
القس  صالة  تلقيت  قريبة،  عسكرية  قاعدة  في 
خضعت  الذكي.  هاتفي  على  للمرضى  المسؤول 
لعدة اختبارات بما في ذلك فحص الدم. تم تشخيص 
إصابتي باحتمال احتشاء عضلة القلب وانتقلت إلى 
الليلة،  تلك  في  المدينة.  وسط  في  القلب  مستشفى 
وأرسلت  بذلك،  الرئيسية  الكنيسة  زوجتي  أخبرت 
طلب صالة للدكتور جيراك لي الذي كان يصلي في 

الجبلي  الصالة  بيت 
الخاص به. لقد صلى 

من أجلي.
حزيران،   25 في 
لفحوصات  خضعت 
أخرى  مرة  الدم 
طبية  وفحوص 

شاملة، وفي اليوم التالي، كشفت النتيجة. لقد حدثت 
طبيعيا  كان  قلبي  أن  القلب  طبيب  قال  معجزة. 
قلبي  أن  أضاف  لدهشتي،  ونظيف.  قوي  وحتى 
مثل ذلك الذي ألشخاص في أواخر األربعينات أو 
األكبر  القس  صالة  خالل  من  الخمسينات.  أوائل 
عبر المسافات والوقت، أصبح قلبي طبيعيًا وحتى 

أقوى! هللويا!

بدأت  الذكي،  الهاتف  على  حصلت  أن  بعد 
يوميًا ألعب ألعاب الهاتف الذكي كل صباح. حتى 
المباريات  ولعبنا  بيتي  إلى  أصدقائي  دعوت  أنني 
معًا. أنا أحب األلعاب كثيرا لدرجة أنه ال يمكنني 
مانمين  مؤتمر  حضرت  بها.  اللعب  عن  التوقف 
الصيفي الذي عقد في شهر آب 2017. في الليلة 
األولى، من خالل الصالة القس المسؤول الدكتور 
الناس  من  تخرج  الشياطين  ورأيت  لي،  جيراك 
صدمت  لقد  عقلية.  اضطرابات  من  يعانون  الذين 
والشيطان  العدو  إبليس  أن  أدرك  أصبحت  جدًا. 
ارتكاب  على  ويحرضوهم  البشر  على  يسيطران 
الخطايا. فجأة، لم أعد أريد لعب األلعاب وحذفت 

جميع ألعاب الهواتف الذكية حاًال.
بعد ذلك، شفيت من اضطراب الجهاز العصبي 
يشعرون  ورجالي  يداي  كانت  المتعاطف. 
لم  األحيان  بعض  في  الوقت.  طوال  بالحرارة 

أستطع أن أمسك قلم رصاص، وأنام في مالبسي 
منتصف  في  حتى  باردة  حصيرة  على  الداخلية 
بحاجة  كنت  الجوارب.  ارتداء  أستطع  لم  الشتاء. 
بعد  ولكن،  الصيف.  في  للنوم  الجليد  أكياس  إلى 
الذكية،  الهواتف  ألعاب  لعب  عن  توقفت  أن 
اختفت الحرارة من أنحاء جسدي. بعد أن اختفت 

كله  العالم  شعرت  الحرارة، 
أن  حلم  لدي  كان  هادئًا. 
الذي  البيانو  عازف  أصبح 
الشكر  أقدم  اهللا.  تمجيد  يمكنه 

هللا الذي قد شفاني.

يوسف، الممر إلى عهد اهللا
كتاب دراسة الكتاب المقدس للشباب ٩

للدكتور   110 الكتاب  نشر  تم  للكنيسة،  ال35  بالذكرى  االحتفال  في 
اهللا". عهد  إلى  الممر  للشباب، "يوسف،   9 ال  والكتاب  لي  جيراك 

آمن  مصر،  إلى  كعبد  بيع  عاما   17 العمر  من  يبلغ  عبراني  شاب 
حياته  ِسِجل  إن  اهللا.  عهد  إلى  العبور  ممر  وأصبح  هللا،  الحسنة  بالنية 
القيادة  على  والتعرف  لهم  ورؤيته  اهللا  محبة  على  العثور  للقراء  سيتيح 

. لحقيقية ا
أجزاء:  ثالثة  في  مجمع  وهو  فصًال،   14 من  الكتاب  هذا  ويتكون 

الجزء األول، "صبي عبراني أصبح الحاكم الثاني في مصر"؛ الجزء 
عهد  إلى  "الممر   ،3 الجزء  الشعب"؛  أنقذت  يوسف  "حكمة  الثاني، 
والمقارنة  الكتابية  المعرفة  توفر  التي  خاصة  أقسام  الكتاب  لهذا  اهللا". 

الكاملة. الروح  قلب  مع  ويوسف  روح  قلب  مع  يعقوب  صالح  بين 
اهللا  خطة  تجد  سوف  بخطوة،  خطوة  يوسف  حياة  رحلة  تتبع  بينما 
التي هي أكبر وأعلى من خطة البشر ومحبة اهللا الذي يريد أن يعطيك 

الروح. في  النمو  على  تساعدك  وسوف  الجيدة.  األشياء  فقط 

"أصبح قلبي طبيعيًا وأقوى بين عشية وضحاها!"

"أصبحت أكره ألعاب الهواتف الذكية!"

"قنوات فالوب قد 

ُأغلقت، ولكن اهللا 

أعطاني طفال!"

الشماس روبرت جونسون، 70 عامًا، الواليات المتحدة األمريكية

الشماسة يونا بارك، 45 عامًا، األبرشية 31، كنيسة مانمين المركزية

األخ يانغكوانغ كوون، سن 12 عامًا، الصف الخامس، كنيسة مانمين المركزية

مشكلة؛  لدي  كانت  ولكن  متأخرة.  سن  في  تزوجت   ،2014 نيسان  في 
أردت طفًال ولم أستطع. في أيار 2015، مررت تصوير دقيق والذي أظهر 
شهيرة  شرقية  طبية  عيادة  إلى  ذهبت  أغلقتا.  قد  فالوب  قناتي  من  كال  أن 
وأخذت الطب الشرقي ولكن لم يكن هناك فرق. وفي كانون األول من العام 
نفسه، أنا وزوجي تلقينا صالة الدكتور جيراك لي. ولكن عندما بدى أنني لم 
أحصل على طفل في الوقت الراهن، بعد ذلك بفترة وجيزة توجهت ألساليب 

أخرى.
في أواخر عام 2016، ذهبت إلى أخصائي جراحة المناظير في مستشفى 
إصابتي  تشخيص  تم  المبيض.  وظيفة  من  التحقق  الختبار  وخضعت  كبير، 
بفشل المبيض، مما تسبب في احتمال أن يكون الحمل الطبيعي أقل من 10٪ 
ولكن  عنه  التخلي  في  فكرت  طبيعيًا.  كان  آخر  شيء  كل  أن  من  الرغم  على 
من  بللصالة  أخيرًا  بدأت  الحين،  ذلك  ومنذ  حمواي.  على  باألسف  شعرت 

أجل فتح رحمي.
في أوائل أيار 2017، قدمنا أنا وزوجي خدمة األسرة مع الصيام أمًال في 
بركة الحمل. أعطيت نعمة للتوبة بدقة وسكبت الكثير من الدموع مع الشكر. 
تبت على أنني لم أكن أصدق صالة الدكتور لي القوية على الرغم من أنني 
القوية،  بأعماله  وسمعت  شهدت  طويلة،  لفترة  المسيحية  الحياة  عشت  قد 

اختبرتها. قد  أنني  وحتى 
تبدأ.  لم  لكنها  الشهرية،  الدورة  فترة  تكون  أن  المقرر  من  كان  شهر،  بعد 
نهاية.  ال  ما  إلى  الشكر  دموع  سكبت  قد  إيجابيًا!  وكان  الحمل  اختبار  اخذت 
شعرت باالمتنان لقيادة حياتي المؤمنة في هذه الكنيسة. في 15 حزيران، تم 
حامل  "أنت  الطبيب:  قال  النساء.  وأمراض  التوليد  مستشفى  في  ذلك  تأكيد 
نبضات  سماع  ويمكنك  محي،  كيس  هناك  رحمك.  في  هو  أسابيع.  ستة  لمدة 
كل  أقدم  اهللا.  من  لنا  المعطاة  العطية  بسبب  جدًا  سعداء  وزوجي  أنا  القلب". 

الشكر والمجد هللا الذي باركنا في الروح والجسد.
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نيويورك

ميامي

نابولي

نورثبورت

قوته قامت بحماية شعبه من اإلعصار

"معجزة حدثت بفضل صالة 
الدكتور جيراك لي"

"إن صالة الدكتور جيراك 
لي أنقذت العديد من المدن 
والكنائس!"

"بعد صالة الدكتور جيراك لي، كنا 
محميين!"

"المؤمنين وأفراد أسرهم في 
فلوريدا كلهم آمنين!"

القس مارك بازاليف في المركز العالمي للقداسة
نورثبورت، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية، 12 أيلول

القس فيتالي فيشبيرغ، كنيسة مانمين حكمة وقوة اهللا 
نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في 13 أيلول

عائلة لويس، جيسيكا، وجنيسس استيال
في ميامي، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية في 14 أيلول

القس جيمس سيم، كنيسة مانمين الدولية في نيويورك
نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 12 أيلول

من  يحدث  أن  يمكن  كان  ما  أتخيل  أن  أستطيع  ال  للغاية.  قويا  إيرما  إعصار  كان 
دون صالة الدكتور جيراك لي. كانت المدينة فارغة ألن معظم السكان تم إجالؤهم 
وماكدونالدز  مارت  وول  وحتى  الوقود،  ومحطات  المتاجر  أخرى.  مناطق  إلى 

مغلقة. جميعها 
في صباح يوم األحد من 10 ايلول، كان من المتوقع أن تمر إيرما عبر نورثبورت 
كنا  لنا،  صلى  قد  لي  الدكتور  أن  بما  ولكن  العالمية.  القداسة  مركز  يقع  حيث 
نؤمن بأن الرب سوف يحمينا، لذلك لم ُنخلي المكان وبقينا في المركز.

أي  دون  ولكن  المغادرة  بوجوب  الناس  من  الكثير  أخبرنا  لقد 
ستحدث.  معجزة  أن  تأكدنا  لقد  صالته.  قوة  في  نؤمن  كنا  شك 
كان لدينا انقطاع التيار الكهربائي ولم يكن لدينا إنترنت. كان 
وأخيرًا،  لالتصال.  الوحيد  مصدرنا  هو  الخلوي  الهاتف 
نابولي،  عبر  تمر  كانت  التي  إيرما،  المعجزة.  حدثت 
فلوريدا، غيرت فجأة مسارها و ضعفت بسرعة. هللويا!

لو أن إيرما لم تضعف واستمرت في سياق التوقعات، 
لم يكن المركز العالمي للقداسة ليتجنب أضرار كبيرة. 
صالته  أخذ  دون  اهللا؛  عمل  لي،  الدكتور  صالة  بعد 

باالعتبار، لم يكن هناك تفسير ممكن لهذه المعجزة.

اتصل  أيلول،   4 من  الباكر  الصباح  في 
إعصار  "إن  وقالوا:  القساوسة  بعض  بي 
عظيم حقا وقوي للغاية يقترب من فلوريدا، ومن 
المتوقع أن يمر عبر نيويورك!" إعصار إيرما الذي هو من 

أعلى الفئات قد وضع الرعاة في خوف كبير.
طلب  تحت  لي  جيراك  الدكتور  صالة  طلبت  أيلول،   6 في 

القساوسة الناطقين باللغة الروسية في نيويورك. بعد ذلك، تمكنا أنا وزوجتي أوليسيا 
من الشعور بالسالم ألننا آمنا بأنه ال يوجد إعصار يمكنه أن يقف ضد قوة الراعي.

كان  لذلك  األحد،  يوم  صباح  فلوريدا  بضرب  ارما  تقوم  ان  المتوقع  من  وكان 
االشخاص فى منطقتي مشغولين فى اعداد المواد الغذائية الطارئة منذ مساء الثالثاء 
خائفين  كانوا  لقد  الغاز.  مضخات  فى  طويلة  خطوط  وتشكلت  االربعاء،  وصباح 
وتركوا منازلهم. ومع ذلك، غيرت إيرما مسارها نحو غرب والية فلوريدا في حين 
تسبب  بعدم  األمر  وانتهى  بالغة،  بأضرارا  وتسببت  الكاريبي  البحر  تتبع  كانت  أنها 

األضرار المتوقعة في المناطق الشرقية في الواليات المتحدة. هللويا!
على الرغم من أن هناك العديد من القساوسة البارزين في والية تكساس وفلوريدا، 
وليس هناك أي قس آخر سوى القس األكبر الذي صالته قد أنقذت الكثير من المدن 

والكنائس.

باتجاه  شرقًا  شماًال  يسير  إيرما  إعصار  كان  أيلول،   6 في 
هيالياه في مقاطعة ميامي-ديد بوالية فلوريدا حيث نعيش.

وقد ضرب اإلعصار بالفعل الجزر الكاريبية وأدى إلى العديد من الوفيات وخسارة 
اقتصادية ضخمة، وكان يتحرك شماًال نحو وسط فلوريدا وساحلها الشرقي مع سيول 
الشمالي  الجزء  في  نعيش  نحن  الساعة.  في  أميال   105 تبلغ  التي  والرياح  األمطار 

الشرقي من ميامي، وهي مدينة ذات عدد سكان مرتفع في فلوريدا.
للدكتور  صالتنا  طلب  وأرسلنا  كوارث  سيجلب  االعصار  بأن  قائلة  توقعات  سمعنا 
مقاطعة  يضرب  أن  متوقعًا  كان  الذي  اإلعصار  األكبر،  القس  صالة  بعد  لي.  جيراك 
الغربي  الساحل  موازاة  إلى  التوقعات  مسار  تغيير  تم  كما  مباشرة.  تغير  ميامي-ديد 
الخبر،  هذا  سمعنا  أن  بعد  المتحدة.  للواليات  الشرقي  الساحل  من  بدًال  فلوريدا  لوالية 

بقينا في المنزل دون مغادرة.
في ليلة 9 أيلول، أعلن أن مقاطعة ميامي-ديد خرجت من تهديد ضرب مباشر من 

قبل إيرما. هللويا!

يوم 4 أيلول، تلقيت مكالمة هاتفية من الشماسة دونوفون بينوك من كنيستي. يعيش 
أقوى  وسيكون  فلوريدا  إلى  قادمًا  كان  إيرما  إعصار  إن  وقالت  فلوريدا.  في  أقاربها 
بكثير من هارفي الذي هز هيوستن، تكساس في أواخر آب. طلبت مني أن تقوم بإرسال 
طلب صالة للقس المسؤول الدكتور جيراك لي. في 6 أيلول، أرسلت طلب الصالة إلى 

الكنيسة المركزية ألجل األعضاء في فلوريدا.
وحطم   5 الفئة  إلى  رفع  قد  إيرما  إعصار  أن  اإلعالم  محطات  من  العديد  وأفادت 

الجزر الكاريبية مع هبوب الرياح بسرعة 250 ميًال في الساعة. حذر مسؤولوا 
فلوريدا ال 6.5 مليون فلوريديًا ووضعوهم تحت أوامر اإلخالء اإللزامي. 

اجتاح الناس رفوف المتاجر وأفرغوها، وتم انسداد الطرق بصفوف ال 
نهاية لها من حركة المرور.

بعد أن صلى الدكتور لي، تم تغيير توقعات مسار إيرما للمرور 
برا عبر وسط فلوريدا على عكس التوقعات السابقة التي قالت أنها 
الحق،  وقت  وفي  للدولة.  الشرقي  للساحل  موازية  تكون  سوف 
ذلك،  ومع  فلوريدا.  والية  غرب  إلى  ستذهب  إيرما  إن  قالت 
وأصبحت  شماًال  وتحولت  فجأة،  ضعفت  كوبا،  إعصار  وبعد 
في فلوريدا عاصفة من الفئة 2. واستمرت في الضعف للفئة 1 
وتحولت إلى عاصفة استوائية. كان الضرر طفيفًا وأقل بكثير 

مما كان متوقعًا.
الكنيسة،  في  وعضوة  لي  قريبة  جولوفينا،  فالنتينا  األخت 
فلوريدا.  والية  في  نورثبورت  من  الغربية  المنطقة  في  تعيش 
شهدت  لقد  منزلها.  حول  واحدة  شجرة  تتلف  لم  بأنه  قالت 

بفرح، قائلة، "مرت إيرما عبر البلدة بأكملها لكنها فقط نظيفة 
وجافة اآلن!"


