
أخبار مانمين 
العدد 80   10 كانون األول، 2017

األول،  تشرين   21 و   20 في 
العالمي  المؤتمر  عقد   ،2017
إن"  دي  سي  "دبليو  ل   14 ال 
بطرسبرغ،  سانت  في  روسيا 
األطباء  شبكة  تتكون  روسيا. 
أطباء  من  العالمية  المسيحيين 
العالم  أنحاء  جميع  من  مسيحيين 
الغرض،  نفس  يخدمون  الذين 
أساس  على  اهللا  قوة  يثبت  مما 

الطبية. البيانات 
يقرب  ما  المؤتمر  جمع  وقد 
طبي  ومهني  طبيب   400 من 
بينها  من  بلدًا  عشر  ثالثة  من 
اسبانيا،  بولندا،  كوريا،  روسيا، 
وبلغاريا  بيالروس،  إسرائيل، 
تمت  وقد   ،(9  ،6  ،2 (الصور 
لإلنكليزية  لقاء  كل  ترجمة 
الحدث  هذا  بدأ  والروسية. 
فريق  مع  والتسبيح  بالعبادة 
بلد  كل  تقديم  تم  محلي.  مرنمين 
ورسائل  المشاركة،  البلدان  من 
الدكتور  قبل  من  الترحيب 
اللجنة  رئيس  أوستريكو،  أوليغ 
جيلبرت  والدكتور  المنظمة 
إن.  دي  سي  دبليو  رئيس  تشاي، 
جيراك  الدكتور  خدمة  عرض  تم 

مجلس  ورئيس  مؤسس  لي، 
من  إن  دي  سي  دبليو  إدارة 
وأعقب  الفيديو.  عرض  خالل 
من  األولى  الحالة  عرض  ذلك 
من  ليتفينا  إيلينا  السيدة  قبل 
ومديرة  ممرضة  وهي  روسيا 
حالة  وأظهرت  المنظمة.  اللجنة 
التهاب  من  بها  الخاصة  الشفاء 
من  الركبة  في  الخطير  المفاصل 
(انظر  لي  الدكتور  صالة  خالل 

.(3 الصفحة  في  حالتها 
أوستريكو،  أوليغ  الدكتور 
ذكر  المنظمة،  اللجنة  رئيس 
المخ؛  في  ورم  من  الشفاء  حالة 
موراتوفا،  لويزا  الدكتورة  ثم 
روسيا،  إن  دي  سي  دبليو  مدير 
الدكتور  السل؛  لمرض  حالة 
حالة  بلغاريا،  سفيليلوف،  كيريل 
جونسونغ  والدكتور  الحول؛  من 
معقد.  كسر  حالة  كوريا،  كيم، 
رئيس  تشاي،  جيلبرت  الدكتور 
دبليو سي دي إن، قدم محاضرات 
والطوفان  األمراض  جذور  عن 
ديفيد  الدكتور  نوح.  زمن  على 
محاضرة  قدم  سنغافورة،  من  يو 
(خروج  موان  مياه  موقع  عن 

نيكوالي  الدكتور   .(25  :15
اللجنة  رئيس  نائب  يونتشيز، 
الى  زيارته  في  شهد  المنظمة 
تغيرت  حيث  موان  مياه  موقع 
عذبة  لمياه  المالحة  البحر  مياه 
الدكتور  بصالة  للشرب  صالحة 
األطباء  من  مجموعة  تذوق  لي. 
وأخذوها  العذبة  موان  مياه 
الستخدامها  تتوق  بقلوب  للمنزل 

.(5 3 و  (صور 
الدكتور  الثاني،  اليوم  في 
محاضرة  قدم  فيشبرج  فيتالي 
"السماء"،  بعنوان  خاصة 
الدكتور  قدمها  والعروض 
والدكتور  بونياتيان  فاهي 
من  شفاء  حالة  تشاي  جيلبرت 
الدودية  الزائدة  والتهاب  العمى 
الصفحة  (انظر  التوالي  على 
ثم،  التفاصيل).  من  لمزيد   4
المنظمة  اللجنة  أعضاء  اسُتقِبل 
بولندا  إن  دي  سي  دبليو  لمؤتمر 
ووعدوا  المسرح  على   2018
في  أخرى  مرة  يجتمعوا  أن 
اختتم   .(8 (صورة  المقبل  العام 
لوحة  منح  بحفل  بكامله  المؤتمر 
لي  جيراك  للدكتور  التقدير 

.(4 (الصورة 
خاصًا  عرضًا  هناك  وكان 
هذا  في  بالمالحظة  جديرًا 
عن  خاصة  محاضرة  المؤتمر 
من  مأخوذة  األمراض"  "جذر 
الشافي".  "اهللا  لي  الدكتور  كتاب 
من  يحصى  ال  عدد  هناك  كان 
تلك  مثل  المحاضرة  تلت  األسئلة 
على  الحفاظ  بكيفية  تتعلق  التي 
والعالقة  صحيح  بشكل  الرب  يوم 
وقد  واألمراض.  الخوف  بين 
في  ُوجد  الذي  الحماس  أثبت 

الروحي. عطشهم  األسئلة 
تم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
بشأن  فيديو  شريط  عرض 
إنتاجها  تم  التي  نوح  الفيضانات 
الدكتور  محاضرات  أساس  على 
وكان  التكوين.  سفر  على  لي 
وقال  جدا  معجبين  المشاركون 
المقدس  الكتاب  هو  التفسير  إن 
أنهم  حتى  والروحية.  جدا 
من  يتمكنوا  حتى  الفيديو  طلبوا 
كنائسهم  في  للناس  ذلك  إظهار 

لمستشفيات. ا و
أوليج  الدكتور  وقال 
اللجنة  رئيس  أوستريكو، 

الروس  األطباء  "نحن  المنظمة، 
األمراض  سبب  فهم  إلى  بحاجة 
قدمت  الروحي.  والشفاء 
من  الكثير  لنا  المحاضرات 
من  العديد  وأعرب  المساعدة. 
للرسائل".  امتنانهم  عن  األطباء 
العمل  "إن  مسلم،  طبيب  وقال 
أصبحت  مذهًال!  كان  هللا  القوي 
الجديد  الروحي  العالم  أدرك 

أعرفه!" أكن  لم  الذي 
صوت  جوقة  المؤتمر،  في 
المسرحية  الفنون  لجنة  من  النور 
المركزية  مانمين  كنيسة  في 
ورقصوا  المحلية  باللغة  رنموا 
التقليدية.  الروسية  الرقصات 
نعمة  من  الملهم  أداءهم  زاد  وقد 
(الصورة  المؤتمر  هذا  ومشاعر 
تم  القاعة،  مدخل  عند   .(1
ولفتت  لي  الدكتور  كتب  عرض 
المشاركين.  من  العديد  انتباه 
الروحي  شوقهم  وأظهروا 
 .(7 (الصورة  الروحية  للرسائل 
عديدة  مرات  المؤتمر  بث  تم 
وهي  روسيا،  إن  بي  تي  عبر 
المسيحية  التلفزيونية  القناة 

روسيا. في  الرائدة 

أعمال قوة اهللا تم التحقق منها مرة أخرى
في المؤتمر الطبي المسيحي الدولي ال 14 ل "دابليو سي دي إن" في روسيا 
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سفك يسوع للدم والماء
"واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه، النهم راوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء" (يوحنا 19: 34-33).

يساعد  يسوع  معاناة  في  اإللهي  التوفير  معرفة  إن 
أكثر  نحبه  وتجعلنا  العظيمة  محبته  فهم  على  منا  كل 
لعدم  الروحية  األهمية  في  نخوض  دعونا  اآلن  وأكثر. 

والماء. دمه  كل  وسفك  يسوع  رجلي  كسر 

يسوع  لساقّي  الرومان  الجنود  كسر  لعدم  السبب   .1
وسائل  أقسى  الصليب،  على  لساعات  معاناة  بعد 
على  وفاته  وقعت  األخيرة.  أنفاسه  يسوع  لفظ  العقاب، 
الذي  السبت  هو  التالي  واليوم  الجمعة  يوم  الصليب 
باإلمكان  يكن  لم  السبب  لهذا  يحفظونه.  اليهود  كان 
السبب  هو  هذا  الصليب.  على  معلقًا  يسوع  جسد  إبقاء 
إزالة  يتم  أن  البنطي  بيالطس  من  طلبوا  اليهود  أن  في 
 :19 (يوحنا  الصلبان  على  الُمعلقة  المجرمين  جثث 

.(31
على  المجرمين  أرجل  بكسر  الرومان  الجنود  قام 
كسر  الجثث.  إزالة  من  يتمكنوا  حتى  يسوع  جانبي 
ألنه  وفاته  ل  يعجِّ الصليب  على  الُمعلق  الجاني  ساقي 
ومع  ساقيه.  مع  الجسم  وزن  دعم  على  قادرًا  يكون  لن 
مات  يسوع  أن  وتأكدوا  الجنود  الحظ  عندما  ذلك، 

ساقيه. يكسروا  لم  بالفعل، 
باليا  هي  "كثيرة  نجد،   20-19  :34 مزمور  في 
عظامه. جميع  يحفظ  الرب.  ينجيه  جميعها  ومن  الصديق 

أخذ  يسوع  أن  من  الرغم  على  ينكسر".  ال  منها  واحد 
الصليب،  على  ومات  جمعاء  البشرية  خطايا  نفسه  على 
وبار  نقي،  عيوب،  دون  من  كان  خطية.  دون  من  كان 

ُيكسرا. لم  يسوع  ساقي  أن  من  تأكد  واهللا 
سفر  في  لإلسرائيليين  اهللا  قال  الخروج،  فترة  خالل 
ولكن  الحمل  "يأكلون   ،46  :12 وخروج   12  :9 العدد 
المقدس،  الكتاب  كل  في  منه".  عظم  أي  يكسرون  ال 
اهللا  أمر  لذلك،   .(29  :1 (يوحنا  ليسوع  يرمز  "الحمل" 
نفسه،  ليسوع  يرمز  ما  وهو  الحمل،  عظم  كسر  بعدم 
ظلت  يسوع  عظام  النبوية،  الكلمة  لهذه  وفقا  وتحديدا 

مكسورة. غير 

والماء للدم  يسوع  سفك  في  اإللهي  التوفير   .2
من  واحدا  "كن   ،34  :19 يوحنا  في  قرأنا  كما 
وماء".  دم  خرج  وللوقت  بحربة،  جنبه  طعن  العسكر 
بالفعل. توفي  الذي  يسوع  جنب  اخترق  روماني  جندي 

جسده  الشوك،  تاج  مع  الصليب  على  معلق  يسوع 
حيث  وقدميه  يديه  من  الدم  وتدفق  الَجلد،  من  تمزق 
هذا  من   . بشعًا مشهدًا  وكان  جسده  المسامير  اخترقت 
كما  شرير  حقًا  اإلنسان  أن  كم  نعرف  نحن  المشهد، 
أنفاسه  لفظ  قد  يسوع  أن  تأكد  الذي  الروماني،  الجندي 

بالرمح. جنبه  اخترق  ذلك  ومع  األخيرة، 
يسوع  جنب  اختراق  وراء  الروحي  المغزى  هي  ما 

والماء؟ الدم  وسفك  بالرمح 

الجسد  في  العالم  إلى  جاء  يسوع  أن  يشهد  أنه   (1
لبشري. ا

"والكلمة  يسوع.  هو  من  بالضبط  يخبرنا   14  :1 يوحنا 
ابن  يسوع،  أخرى،  وبعبارة  بيننا..."  وحل  جسدا  صار 
الحمل  العالم.  لهذا  وجاء  جسد  لبس  روح،  هو  الذي  اهللا 
المنوي  الحيوان  بين  الجمع  خالل  من  يكن  لم  بيسوع 
ذلك،  ومع  القدس.  الروح  من  بل  المرأة،  وبيضة  لرجل 
تمامًا  الطبيعي  النمو  لعملية  وخضع  الجسد  في  ولد  ألنه 
ليكون  المؤهالت  استوفى  يسوع  آخر،  إنسان  أي  مثل 
التي  األربعة  للمؤهالت  فوفقًا  جمعاء.  للبشرية  مخلصًا 
أن  يجب  للبشرية،  مخلصًا  تصبح  لكي  بها  الوفاء  يجب 
الذي  آدم  سليل  ليس  ولكن  إنسانًا،  أوًال  المخلص  يكون 
على  القدرة  يمتلك  أن  عليه  كان  العصيان.  خطيئة  ارتكب 
محبًا  يكون  أن  عليه  وكان  العدو  الشيطان  على  التغلب 

لآلخرين. حياته  يقدم  أن  يمكنه  والذي 
العظام  من  بجسد  العالم  هذا  إلى  يسوع  جاء  لذلك،   
عانى  ُيجلد.  كان  عندما  بألم  شعر  مثلنا.  تماما  واللحم، 
 :4 يوحنا  2؛   :4 (متى  والجوع  والعطش  اإلرهاق  من 
هذا  إلى  جاء  يسوع  أن  حقيقة  من  التحقق  أجل  من   .(6
واحدا  "لكن  ُكِتب:  المقدس  الكتاب  في  الجسد،  في  العالم 
وماء". دم  خرج  وللوقت  بحربة،  جنبه  طعن  العسكر  من 

2) تم الشهادة بأن اإلنسان في الجسد يستطيع المشاركة 
اإللهية. الطبيعة  في 

كاملين  انتم  "فكونوا  لنا،  يقول  يسوع   ،48  :5 متى  في 
نفسه  اهللا  كامل".  هو  السماوات  في  الذي  اباكم  ان  كما 

16، "كونوا قديسين   :1 1 بطرس  يذكرنا مرة أخرى في 
 5  :2 فيلبي  في  ذلك،  على  وعالوة  قدوس".  أنا  ألني 
يسوع  المسيح  في  الذي  الفكر  هذا  فيكم  "فليكن  على  ُنحث 
بهما  "اللذين  يخبرنا،   4  :1 بطرس   2 حين  في  ايضا"، 
تصيروا  لكي  والثمينة،  العظمى  المواعيد  لنا  وهب  قد 
في  الذي  الفساد  من  هاربين  االلهية،  الطبيعة  شركاء  بها 

بالشهوة". العالم 
اآلخرين،  والنساء  الرجال  مثل  جسدًا  يسوع  لبس  فبينما 
شهد  لقد  مقدسة.  حياة  وعاش  خطية  أي  يرتكب  لم 
طبيعة  ذو  أيضًا  كان  ألنه  المشاعر  من  متنوعة  مجموعة 
الطريقة،  بنفس  بالحق.  فقط  عاش  يسوع  ولكن  بشرية، 
وكاملين،  مقدسين  نصبح  أن  أيضا  يمكننا  يسوعنا،  مثل 

المسيح. يسوع  قلب  مع  اإللهية  الطبيعة  في  والمشاركة 
كل  ويبذل  بحماس،  يصلي  بالرب،  يؤمن  شخص  أي 
عند  والشر.  الخطية  كل  من  نفسه  يخلص  أن  يمكن  جهد 
بالتأكيد  يتلقى  سوف  الشخص  هذا  مثل  بذلك،  القيام 
الروح  مساعدة  عن  فضًال  وقوته  اهللا  نعمة  ويختبر 
يمكن  "يسوع  العذر،  تقديم  من  منا  أي  يتمكن  لن  القدس. 
أنني  بما  ولكن  اهللا،  ابن  كان  ألنه  مقدسة  حياة  يعيش  أن 

ذلك". أفعل  أن  أستطع  لم  إنسان،  مجرد 

الحياة  ننال  نحن  والماء،  يسوع  بدم  أنه  ُيثبت  هذا   (3
األبدية. بالحياة  واالستمتاع  الحقيقية 

خطيئة  به  يكن  لم  الذي  يسوع،  دم  هو  حقًا  ثمين  كم 
خالل  من  شخصية.  خطايا  أي  يرتكب  ولم  داخله  أصلية 
تلقي  به،  باإليمان  يمكننا،  ليسوعنا،  الثمين  الدم  هذا 
ذلك،  على  وعالوة  األبد.  إلى  والحياة  خطايانا  مغفرة 
اهللا  كلمة  نسمع  ما  بقدر  "للكلمة".  روحيًا  المياه  ترمز 
والشر  الخطيئة  من  أنفسنا  نخلص  أن  يمكننا  بها،  ونحيا 

أكثر. أبرار  ونصبح 
القوة  وماء  دم  هما  يسوع  سفكهما  اللذان  والماء  الدم 
التي  الحياة  وماء  دم  وهما  نتغير،  ان  يمكننا  بها  التي 
جنبه  اخُترق  قد  يسوع  أن  حقيقة  الموت.  من  تحررنا 
تلقينا  كيفية  على  تشهد  والماء  الدم  كل  وسفك  بالرمح 
أن  من  تمكننا  التي  القوة  واستلمنا  يسوع.  بسبب  الغفران 

حقيقية. حياة  وننال  اهللا،  كلمة  في  نعيش 

يسوع  فِرح  المسيح،  في  األعزاء  واألخوات  اإلخوة  أيها 
ال  عدد  أن  كيف  في  فكر  ألنه  معاناته  خضم  في  وشكر 
خالل  من  الخالص  على  سيحصلون  النفوس  من  يحصى 
معاناته. لنتذكرأن يسوع عانى وسفك كل ما لديه من الماء 

إنقاذنا. أجل  والدم من 
الرب  محبة  بسرعة  تفهموا  أن  الرب  باسم  أصلي 
والشر  الخطية  من  تخلصوا  قلوبكم.  أعماق  في  وتحفظوها 
بالفرح  التمتع  من  تتمكنوا  حتى  اهللا  صورة  واستعيدوا 

المجيد. السماوي  الملكوت  في  والنعمة  األبدي 
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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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4th WCDN Conference in Russia 

شعرت  هان  روز  التسبيح  قائدة 
كانت  بينما  استثنائي  بشكل  باإلرهاق 
عام  الثاني  تشرين  في  ألداء  تستعد 
وأضعف،  أضعف  أصبحت  لقد   .2003
جاف،  سعال  لديها  باستمرار  وكان 
الخطأ  هو  ما  لمعرفة  الوزن.  وفقدت 
االختبار  وأظهر  المستشفى.  إلى  ذهبت 
أجزاء  جميع  هاجمت  السل  بكتيريا  أن 
اليسار.  من  كبير  وجزء  اليمنى  الرئة 
معالجة  دون  من  أنه  الطبيب  لها  وقال 
عن  تنتقل  البكتيريا  فإن  فورية  طبية 
طريق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم 
التي تؤثر على المخ، الكبد، أو األمعاء. 
الرئة  معالجة  مع  حتى  أنه  وأضاف 
سوف تتضرر، مما يجعل من المستحيل 

تغني. أن  لها  بالنسبة 
بألم  شعرت  تسعل،  كانت  عندما 
أضالعها.  كسر  تم  لو  كما  شديد  طعن 
عندما  التنفس.  في  صعوبة  واجهت  لقد 
تتمكن  لم  تقيأت.  طعامًا،  ترى  كانت 
الحرارة.  درجة  ارتفاع  بسبب  النوم  من 
كانت  أنها  حتى  جدًا.  نحيفة  أصبحت 
عائلتها  عن  معزولة  تكون  أن  يجب 
السل  بكتيريا  ألن  الناس  من  وغيرهم 
وتصيب  الهواء  طريق  عن  تنتشر 
أشخاص آخرين. في مرضها، والشعور 
القدرة  بقيمة  شعرت  واليأس،  بالوحدة 
لقد  والتسبيح.  الصالة،  التنفس،  على 
لم  أنها  لدرجة  جدًا  ضعيفة  أصبحت 

المشي. على  حتى  تقوى 
لحظة  تواجه  كانت  الوقت  هذا  خالل 
صلت  عندها،  الموت.  من  حرجة 
وطلبت من اهللا أن يعطيها فرصة أخرى 
جيراك  الدكتور  ونعمة  محبة  لسداد 
كانت  بالدموع.  لها  يصلي  الذي  لي 
الكنيسة  أعضاء  من  والعديد  عائلتها 
بسلطان  آمنت  ألنها  لها.  يصلون  أيضا 
أساليب  أية  على  تعتمد  لم  لي،  الدكتور 
من  فقط  الشفاء  تلقي  وأرادت  دنيوية 
التغلب  من  تمكنت  لقد  صالته.  خالل 
صالة  تلقت  أن  بعد  حرجة  لحظة  على 
آواها  أنه  وسمعت  الصورة  لي  الدكتور 

سمعت  بعدما  التالي  اليوم  في  قلبه.  في 
في  مذهلة  تغييرات  شهدت  هذا،  كل 
الذي  الطعام  تتناول  أصبحت  جسدها. 
كانت  مسبقًا.  إليه  النظر  من  تتمكن  لم 
أقل  أصبح  السعال  يوم.  بعد  يومًا  تتقوى 
وأقل وتوقفت أخيرًا عن السعال. بعد أن 
مرتين،  أحالمها  في  لي  الدكتور  ظهر 

أكبر. بسرعة  جسدها  ُشفي 
في أيار 2005، ذهبت إلى المستشفى 
ثالثة  بعد  آب،  في  للدم.  بفحص  وقامت 
بكتيريا  جميع  أن  النتيجة  كشفت  أشهر، 
نظيفة.  رئتيها  وكانت  اختفت،  السل 
كانت معجزة لم تكن مفهومة في األفكار 
اإلنسانية. هللويا! وهي اآلن قائدة تسبيح 

عالمية. شهرة  ذات 

مرض السل
الدكتور لويزا موراتوفا، روسيا

العمى
الدكتور فاهي بونياتيان، أرمينيا

التهاب المفاصل في الركبة
السيدة إيلينا ليتفينا، روسيا

 ،1 الصورة   ،52 سن  بارك،  سانغيونغ  األخ 
في  وتسبب   .1990 عام  سيارة  لحادث  تعّرض 
جراحية  عملية  لديه  وكانت  لدماغه،  كبيرة  أضرار 
اليسرى  عينه  أصبحت  الجراحة،  بعد  كبرى. 
بالعين.  الضوء  رؤية  حتى  يستطع  لم   . تمامًا عمياء 
المركزية.  مانمين  كنيسة  حضور  في  بدأ  ذلك،  بعد 
الصيفي  مانمين  لمؤتمر  ذهب   ،2016 آب  في 
المسؤول  القس  صالة  وتلقى  اهللا  قوة  ليختبر 
برودة  شعر  المرضى.  اجل  من  لي  جيراك  الدكتور 
في  عينيه.  كلتا  في  نور  هناك  وأصبح  عينيه،  على 

بصره. استعاد  النهاية، 

فقد   ،2 الصورة   ،62 سن  كيكيسورين،  األخ 
تضرر  عندما  فشيئا  شيئا  اليسرى  عينه  في  البصر 
بصره  المطاف  نهاية  في  وخسر  حادث.  في  رأسه 
ذلك،  بعد  والضيق.  االكتئاب  من  يعاني  كان   . تمامًا
المنديل  صالة  وتلقى  مانمين  في  عضوًا  أصبح 
11-  :19 (أعمال  لي  الدكتور  عليه  صلى  الذي 

إلى   0 من  بصره  تحسن  الصالة،  خالل  من   .(12
اليمين. في   0.7 إلى   0.5 ومن  اليسار  في   0.03

ركبتي  كانت  األيام،  من  يوم  في  شهادتي.  هي  هذه 
كشف  قد  المغناطيسي  الرنين  فحص  ومؤلمة.  متورمة 
الحاد.  مفاصل  التهاب  وهناك  متمزقًا  الغضروف  بأن 
المشي  من  أتمكن  ولم  ذلك،  من  أسوأ  أصبحت  األعراض 
مانمين  لكنيسة  زيارتي  في  ولكن  ساعتين.  من  ألكثر 
لي  جيراك  الدكتور  صالة  تلقيت  كوريا،  في  المركزية 
صعودًا  ألم  بأي  أشعر  لم  خفيفة.  ساقي  بأن  وشعرت 
األلم،  كل  اختفى  التالي،  اليوم  في  الدرج.  على  ونزوًال 
وليست  الحين،  ذلك  منذ  سنة  مرت  لقد  هدأ.  أيضًا  والتورم 

المشي. اإلطالق  على  مشكلة  لدي 

كانت تتلقى صالة الدكتور جيراك لي.

قبل الصالة:
في  الرئة  حمة  يدمر  الذي  السل  عن  الكشف  تم 

ِكال الرئتين.

بعد الصالة:
ينتشر  كان  الذي  للسل  عالمات  أي  هناك  ليست 

سابقًا في الرئتين.

دون  من  اليسرى  العين  كانت  الصالة:  قبل 
اإلحساس البصري، مما يدل على العمى.

بعد الصالة: العين لديها رؤية 0.15.

قبل الصالة: غضروفها ممزقًا وأصبح رقيقًا جدًا، وكان هناك 
التهاب.

بعد الصالة: يمكنها صعود الدرج بحرية.

قبل الصالة: كان رؤية العين اليسرى 0.
بعد الصالة: هي 0.03 اآلن.

قبل الصالة

قبل الصالة

بعد الصالة

بعد الصالة
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اهللا أبانا أفضل طبيب!
 "...أنا، هو، الرب شافيك" (خروج 15: 26).

Before prayer  

After Prayer     

Before prayer  

After Prayer     

Before prayer  

After Prayer     
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Before and After prayer

صحة  إلثبات  العالم  أنحاء  جميع  في  مسيحيين  أطباء  تعاون  العالمية)،  المسيحيين  األطباء  (شبكة  إن  دي  سي  دبليو  اسم  تحت 
روسيا. في  عشر  الرابع  الدولي  المسيحي  الدولي  المؤتمر  في  المعروضة  الحاالت  في  ندخل  دعونا  المقدس.  الكتاب 

التهاب الزائدة الدودية الدكتور 
جيلبرت تشاي، كوريا

الحول
الدكتور كيريل سفيلينوف، بلغاريا

كسر معقد
 الدكتور جونسونغ كيم، كوريا

ما  عادة  الحاد  الدودية  الزائدة  التهاب 
الدودية  الزائدة  استئصال  و  كبير،  ألم  يسبب 
من  العديد  هناك  ولكن  الوحيد.  العالج  هو 
التهاب  من  اهللا  شفاء  اختبروا  الذين  الناس 

الجراحة. دون  الحاد  الدودية  الزائدة 

العمر  من  البالغة  لي،  كيونغوا  الشماسة 
شديدة  آالم  من  عانت   ،1 الصورة  عاما،   58
أيار   30 في  القيء.  في  واستمر  البطن  في 
باألشعة  مسح  لعملية  خضعت   ،2010
الزائدة  التهاب  عالمات  وأظهرت  المقطعية. 
لكنها  األيمن.  البطن  أسفل  في  الدودية 
لي،وأظهرت  جيراك  الدكتور  صالة  تلقت 

 6 في  أجريت  التي  األخرى  المقطعية  األشعة 
الدودية  للزائدة  التهاب  أي  وجود  عدم  حزيران 

السابق. االلتهاب  تحسن  وأظهرت 

 ،2 صورة  عامًا،   47 كيم،  يونغو  الشماسة 
األشعة  كشفت  بالبطن.  ألم  من  أيضًا  عانت 
 2014 30 تموز  المقطعية التي تم القيام بها في 
بها  األيمن  البطن  أسفل  في  عندها  الزائدة  أن 
تعاني  كانت  حين  في  االلتهاب.  بسبب  تورم 
وتلقت  اهللا  أمام  بالتوبة  قامت  شديدة،  آالم  من 
المقطعية  األشعة  تظهر  لم  لي.  الدكتور  صالة 
الدودية. الزائدة  التهاب  أعراض  أي  تلت  التي 

العمر  من  البالغ  شين،  ميونغجين  الشماس 
36 عامًا، الصورة 3، كان يعاني من آالم شديدة 
المقطعي  والفحص  يومين.  لمدة  البطن  في 
في  حجر  وجود  أظهر  آذار   5 في  المحوسب 
الجزء.  هذا  حول  والتهاب  األيمن  البطن  أسفل 
الزائدة  اللتهاب  نموذجية  أعراض  لديه  كانت 
األلم  بسبب  والتقيؤ  بالغثيان  شعر  الدودية. 
تحسنت  أكثر،  بالتوبة  قام  كلما  ولكن  الشديد، 
لم  لي،  الدكتور  صالة  تلقى  أن  بعد  أعراضه. 
التهاب  من  أخرى  عالمة  أي  عن  الكشف  يتم 
هللويا! المقطعي.  التصوير  في  الدودية  الزائدة 

الجزء  وكان  الدودية،  الزائدة  التهاب  يسبب  الذي  الحجر  على  العثور  تم  الصالة:  قبل 
ملتهب كثيرًا.

بعد الصالة: اختفى الحجر، والتورم هدأ.

يسبب  الذي  إنتيروليثيسيس  من  والتكامل  التفاضل  حساب  على  العثور  تم  الصالة:  قبل 
التهاب الزائدة الدودية، وكان الجزء الملتهب كثيرا.

بعد الصالة: ذهب إنتيروليثاسيس، وتورم هدأت.

قبل الصالة: تم العثور على الحول المتقارب في 
عينه اليسرى.

بعد الصالة: كال عينيه طبيعية.

قبل الصالة:
الساق،  في  معقد  كسر 
الشظية، وعظم الزند.

 بعد الصالة:
عن  العظام  ارتبطت 
طريق قوة إعادة الخلق 

دون الجراحة.

قبل الصالة: التهاب الزائدة الدودية وتورم
بعد الصالة: أصبحت الزائدة الدودية طبيعية.

لديه  عاما،   17 يون،  كيوشان  األخ 
يدير  أن  عليه  وكان  ُمشل.  خلقي  حول 
ومقل  شيء،  ألي  للنظر  اليمين  إلى  رأسه 
أن  حتى  كبيرة  بدرجة  اهتزت  عيونه 
ذلك.  مالحظة  من  تمكنوا  حوله  من  الناس 
ستكون  الجراحة  بأن  طبيبه  من  سمع  وقد 

نجاحها. ضمان  يمكن  وال  جدًا  خطيرة 
يتلقى  أن  العزم  عقد  األيام،  أحد  في 
وحذف  نذور  صالة  قّدم  اهللا.  من  الشفاء 

هاتفه  من  اهللا  يكرها  التي  الملفات  جميع 
لي.  جيراك  الدكتورة  صالة  وتلقى  الذكي. 
كل  وأبصر  الحول.  من  شفي  الصالة،  بعد 
تهتز. تعد  لم  عيونه  ومقل  بوضوح  شيء 

جيوموك  المسؤولة  الشماسة  سقطت 
 6 في  الدرج  على  عاما،   54 بارك، 
الشظية،  ساقها،  عظام   .2017 شباط، 
الطبيب  لها  قال  تصدعوا.  قد  والزند 
عدة  تلقت  لو  حتى  خطيرة  إصابة  إنها 
العظام  ستخضع  جراحية  عمليات 
يؤدي  أن  يمكن  كان  التقصير.  أو  للتشوه 
وقوع  يوم  في  ذلك،  ومع  تعطيلها.  إلى 
لي  جيراك  الدكتور  صالة  تلقت  الحادث، 

السير  يمكنها  اآلن  المستشفى.  وغادرت 
عكازات. دون  بحرية 

قبل الصالة

قبل الصالة

قبل الصالة

بعد الصالة

بعد الصالة

بعد الصالة
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