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"المجد والشكر هلل لمباركة مانمين بقوة إعادة الخلق!"
أفضل أكبر 12 قصة من مانمين في عام 2017

   تم الكشف عن المجال الروحي!

قد أظهر القس المسئول الدكتور جيراك لي بوضوح المجال الروحي برسائل متعمقة 
مثل "السماء"، "الجحيم"، "محاضرات من سفر التكوين"، و "محاضرات من سفر 
الرؤيا" وأقواس قزح مختلفة، أضواء الشفق، اليعسوب النازل، وتقسيم الروح. في 
عام 2017، خاصة، صالته القوية أطلقت للحرية أشخاص بهم أرواح. من خالل مشاهدة العمل، أدرك 
أعضاء الكنيسة كيف الشيطان العدو يغري الناس للخطيئة، يضعهم في أمراض وتجارب، وأخيرا يقودهم 
إلى الجحيم. لقد كانت هذه فرصة أخرى لتجديد األعضاء. أيضاً، قد شعروا بمحبة هللا الكبيرة والعميقة 

التي أطلقت للحرية أشخاص بهم أرواح وجلبت لهم حياة سعيدة مرة أخرى.

!GCN تم إنشاء كنائس فرعية من قبل مشاهدي  

هناك عدد ال يحصى من الناس قد شهد التغيير من خالل برامج عظات 
 GCN قبل  من  للمرضى  صالته  خالل  من  الشفاء  وتلقوا  لي  الدكتور 
قد  العديد  للمرضى  خالل صالته  من  وأيضاً،  العالمية(.  المسيحية  )الشبكة 

.GCN شفي. وفي عام 2017، تم جني ثمار كبيرة من خالل خدمة بث
أشخاص في أنحاء العالم استمعوا إلى رسائل الدكتور لي وتلقوا الشفاء ليس فقط من خالل 
البرامج التلفزيونية ولكن من خالل اليوتيوب والعديد من خدمات الشبكة االجتماعية. بدأ المشاهدين 
في مولدوفا، فرنسا، سويسرا، وتايوان يجتمعون معا لخدمات الكنيسة في بيوتهم، وأقاموا في وقت 

الحق كنائس فرعية بينما ازداد عدد الناس.
العلم  اإلذاعية مع  للخدمة  لي  الدكتور  أعدّ  لقد 
القداسة  إنجيل  لنشر  فعالة  وسيلة  ستصبح  بأنها 
 GCNفي األيام األخيرة. وفتح في نهاية المطاف

وهي تغطي حوالي 170 بلداً.

 25 في  صباحا   11 الساعة  عند  الميالد  عيد  خدمة  المركزية  مانمين  كنيسة  عقدت 
ديسمبر 2017. لالحتفال باليوم معا، زار أكثر من 400 من الرعاة والمؤمنين الكنيسة 
األكبر  القس  وكولومبيا.  نيبال،  بلجيكا،  المتحدة،  الواليات  ذلك  في  بما  دولة   22 من 
الدكتور جيراك لي وعظ رسالة بعنوان "بركة" مأخوذة من رسالة رومية 13: 10. لقد 
حث الحاضرين على تذكر محبة غفران هللا الخاصة وانتظاره والذين قد أعطوا لهم منذ 

عام 2010 والمشاركة في تحقيق العناية اإللهية مع الرب والراعي.
في 24 كانون األول تم تقديم استعراض ليلة عيد الميالد بعد اجتماع األحد مساءاً من 
قبل لجنة الفنون المسرحية تحت عنوان "تهانينا على والدة الرب". كان هذا استعراض 
قصة  مع  تتكشف  الحية  العروض  من  متنوعة  مجموعة  يُظهر  معاصرة  طراز  من 
تعزيز  تم  وئام.  في  والرقص  الجميلة  والموسيقى  الرائعة،  الخاصة  اإلضاءة  الفيديو، 
العظيم"،  "السر  الرب"،  "والدة  مثل  مانمين  تسبيح  من  جديدة  بترانيم  الفيديو  قصة 
بعاطفة حماسية. كل هذا أضاف لالنفعالية العاطفية الشديدة من الناس في الحضور."طريق الخالص"، "قوة المحبة"، و "25 ديسمبر". غنى الفنانون، رقصوا، وتفاعلوا 
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كلمات السبع األخيرة ليسوع على الصليب )2(
"فلما راى يسوع امه، والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال المه، "يا امرأة، هوذا ابنك" .ثم قال للتلميذ، "هوذا امك".

 ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته" )يوحنا 19: 27-26(.

قبل فترة وجيزة من لفظ أنفاسه األخيرة على الصليب، مع 
األخيرة.  القليلة  كلماته  وراء  يسوع  ترك  المتبقية  القوة  كل 
الصليب".  على  األخيرة  السبع  "الكلمات  باسم  ويعرفون 
ثالث  اليوم  نتناول  دعونا  األخيرة،  الطبعة  من  واستمراراً 

الصليب. األخيرة على  كلماته 

1. "يا امرأة، هوذا ابنك!" 

والتلميذ  امه،  يسوع  راى  "فلما  يقرأ،   19:26 يوحنا 
ابنك'".  هوذا  امرأة،  'يا  المه،  قال  واقفا،  يحبه  كان  الذي 
هنا، "ابنك" يشير إلى التلميذ الذي أحبه ]يسوع[ – يوحنا. 

يسوع يطلب من مريم العذراء أن تعتبر يوحنا ابنها.
أحد  ابنك!"؟  هوذا  امرأة،  "يا  يسوع  قال  إذن،  لماذا، 
أن  هو  هنا  االعتبار  بعين  نأخذها  أن  يجب  التي  العناصر 
يسوع دعا مريم العذراء، "امرأة". لم يُوثِّق الكتاب المقدس 

أبداً مثاالً عن يسوع يشير إلى مريم العذراء ك "أمه".
من  يستخدم  كان  يوحنا"  "إنجيل  في  "األم"  مصطلح 
يوحنا  في  يسوع.  وليس  يوحنا،  المؤلف،  نظر  وجهة 
ل المياه إلى خمر  إصحاح 2 نجد المشهد الذي فيه يسوع حوَّ
"امرأة".  العذراء،  مريم  ودعا  إلى  أشار  هنا  أخرى  ومرة 
يسوع.  أم  تكون  أن  أبدا  يمكن  ال  مريم  العذراء  ألن  وذلك 
يساوي  الذي  أم يسوع،  العذراء  تكون مريم  أن  يمكن  كيف 

هللا )فيلبي 2: 6( وهللا االبن من بين هللا الثالوث؟
هللا هو من األزل وإلى األبد و "إهيه الذي إهيه" )خروج 
3: 14(. ال أحد قد أنجبه أو شّكله. لذلك، فإن يسوع الذي هو 
"في صورة هللا" ال يمكن أن يدعو العذراء مريم، المخلوق 
المجرد، "أمي". إلى جانب ذلك، مريم العذراء ال يمكن أن 
الحمل  يتم  بيولوجية.  نظر  وجهة  من  حتى  يسوع  أم  تكون 
ومع  والبويضة.  المنوية  الحيوانات  اتحاد  من خالل  بالبشر 

ذلك، كان الحمل بيسوع المسيح من قبل الروح القدس.
تكون  هل  االصطناعي،  التلقيح  من خالل  الطفل  ولد  إذا 
بعض  الطفل  أمضى  إذا  "أمه"؟  الطفل  تحمل  التي  المرأة 
نفس  في  "أمه"؟  الحاضنة  دعا  فهل  حاضنة،  في  الوقت 
السياق، يسوع لم يدعو العذراء مريم "أمي" فقط ألنه كان 
في رحمها قبل أن يولد. هللا لن يكون مسروراً إذا كان الناس 
ويعبدونها  يسوع  كوالدة  العذراء  مريم  ويعاملون  يعتقدون 

اآللهة. يعبدون  كما 
20: 3-4، "ال يكن لك  كما يخبرنا هللا في سفر الخروج 
وال صورة  منحوتا  تمثاال  لك  تصنع  ال  امامي.  اخرى  الهة 
آلهة  نعبد  أو  نخدم،  نعمل،  أن  البتة  علينا  يجب  ال  ما...،" 

وأصنام من أي مخلوقات.
كلمات يسوع التالية، "يا امرأة، هوذا ابنك!" كانت تهدف 
إلى تعزية مريم العذراء. بينما شهدت الحبيب يسوع يتحمل 

آالم  تحملت  أيضا  العذراء  مريم  تفسيرها،  يمكن  ال  آالم 
القلب في كآبة وحزن. تذكر يسوع بيقظة كأي وقت مضى، 
مريم العذراء حتى في لحظات حياته األخيرة، وطلب منها 

كابنها. يوحنا  تلميذه  االعتماد على 

2. "هوذا، أمك!"

يوحنا 19:27 ال يزال، "ثم قال للتلميذ:'هوذا امك'. ومن 
النقطة،  هذه  من  خاصته".  الى  التلميذ  اخذها  الساعة  تلك 
إلى  العذراء  مريم  يوحنا  أخذ  المقدس،  الكتاب  لنا  يقول 
أنجبت  ليسوع،  العذراء  والدة  بعد  كأمه.  وخدمها  منزله 
ذلك،  ومع  يوسف.  زوجها  مع  األطفال  من  المزيد  مريم 
عِهد  بل  رعايتها  ويوسف  مريم  أوالد  من  يسوع  يطلب  لم 

المهمة. بهذه  يوحنا  تلميذه 
ما الذي يجب أن ندركه بوضوح من هذا؟ الكتاب المقدس 
في  هي  نحن  سيرتنا  "فان   ،20  :3 فيلبي  في  لنا  يقول 
الرب يسوع  ننتظر مخلصا هو  ايضا  منها  التي  السماوات، 
للسماء.  ينتمون  الخالص  تلقوا  الذين  أبناء هللا  إن  المسيح". 
أوالد هللا، كل أولئك الذين قبلوا الرب وتسجل أسماؤهم في 
سفر الحياة، يشكلون األسرة الروحية التي تخدم هللا كأبيهم.
منا  واحد  كل  أن  من  الرغم  على  الحياة.  مصدر  هو  هللا 
ولد من والدينا البيولوجيين، والحيوانات المنوية والبويضات 
لدى الوالدين قد أُعطوا لهم من قبل هللا. عندما نتتبع األنساب، 
نجد فقط أن جد جميع البشر آدم جاء أيضا من هللا. لقد شّكل 

وبالتالي،  الحياة،  نفخة  أنفه  في  ونفخ  آدم  جسد  شخصياً 
يتزوجان، ال  وامرأة  كان رجل  لو  حياتنا هي من هللا. حتى 
ألن  هللا،  من  إذن  بدون  أخرى  حياة  يوجدوا  أن  يستطيعان 

ن تنتمي أيضاً هلل. السلطة إلعطاء روح للطفل المتكّوِ
يسبق  لم  مستوى  إلى  والتكنولوجيا  العلم  تطور  ومع   
ولكن  يختمر  البشر  استنساخ  حول  الجدل  كان  مثيل،  له 
قد  الناس  الخاصة.  روحه  خلق  على  قادر  إنسان  يوجد  ال 
الجسد  أن  بما  ولكن  الجسد  إنتاج  إعادة  على  قادرة  تكون 
المستنسخ سوف يفتقر إلى الروح، فإنه لن يكون مختلفاً عن 
الحيوانات، وال يمكن أن ينظر إليه على أنه إنسان. وعالوة 
الخارجي،  المظهر  الخصائص،  الجنس،  فإن  ذلك،  على 
عن  خارجة  أيضا  هي  ن  المتكّوِ الطفل  صفات  من  وغيرها 

الوالدين. سيطرة 
البشرية.  حياة  يحكم  وحده  هللا  أن  هي  الدامغة  والحقيقة 
يحكم  فقط  وحده  وهو  لإلنسان  الروح  يعطي  وحده  هللا  إن 
هو  هذا  وهللا  للبشرية،  والبركات  اللعنات،  الموت،  الحياة، 
لرغبات  ِوفقاً  حياة  يعيشون  الناس  كان  إذا  الروحي.  أبانا 
الطرق الدنيوية دون اإليمان به، هؤالء الناس ال يمكنهم أن 

يدعو هللا "اآلب!" )يوحنا 8: 44(.
بالدم  األفراد  بعض  مع  مرتبطين  كنا  لو  حتى  لذلك، 
إذا  معهم  األبدية  السماء  في  نسكن  لن  فإننا  العالم،  هذا  في 
كانوا ال يؤمنون بالرب. حتى إن يسوع قد ذّكرنا حول هذا 
ابي  مشيئة  يصنع  من  "الن   ،50  :12 متى  في  الموضوع 
الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي"، وعلمنا طبيعة 

التي هي عائلة روحية. الحقيقية،  األسرة 
يجب  ولكن  الجسدية  أسرتنا  نخدم  وأن  نحب  أن  علينا 
المحبة  هللا.  عيني  في  المالئمة  الروحية  بالمحبة  تكون  أن 
تجدف  التي  الفرد  أسرة  الخضوع ومحبة  الحقيقية هي عدم 

ضد هللا و تمشي بطرق ضد إرادته.
لنفترض أن أحد الوالدين أو اإلخوة الجسديين قال ألحد، 
هذه  ارتكاب  في  معي  "انضم  أو  الكنيسة"  إلى  تذهب  "ال 
في  ليس  فإنه  يتبعهم،  الشخص  هذا  كان  إذا  الجريمة". 
ونخدم  نحب  أننا  حين  في  لذلك،  الموت.  بل  المحبة  طريق 
الحق.  في حدود  ذلك  نفعل  أن  وأشقائنا، يجب علينا  والدينا 
ألسرتنا،  حقيقية  محبة  لدينا  كانت  إذا  ذلك،  على  وعالوة 

يجب علينا أوالً الوعظ باإلنجيل لهم وقيادتهم إلى السماء.
ال  جزءاً  المسيح،  في  األعزاء  واألخوات  اإلخوة  أيها 
الصلب هو  يسوع خالل  قالها  التي  الثالثة  الكلمة  يتجزأ من 
ربنا  إن  اليائسة.  مريم  راحة  إلى  سعى  الذي  يسوع  محبة 
عائلتنا  هم  فيه  واألخوات  اإلخوة  جميع  أن  أيضاً  لنا  يقول 
ربنا  قلب  تدركون  سوف  أنكم  الرب  باسم  أدعو  الحقيقية. 
بعضكم  مع  وتتقاسمون  أكثر،  هللا  تحبون  وضوح،  بأكثر 

الرب. الروحية في  المحبة  البعض 

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 هللا وبأنه كامل 
     وبدون نقص.

 2.  تؤمن كنيسة مانمين المركزية بوحدة وبعمل هللا الثالوث: هللا اآلب القدوس, هللا 
     اإلبن القدوس, هللا 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 حرفياً.
“إذ هو )هللا( يعطي الجميع حياة ونفساً 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(



تم تقديم الطريق أن يصبحوا عاملين أقوياء في مؤتمر القيادة!

الرئيسي  الموضوع  تحت   2017 القيادة  مؤتمر  عقد  تموز،  شهر  في 
وعظ  بلداً.   21 من  أخاص  وحضره   12  :14 يوحنا  أساس  على  "القوة" 
الدكتور لي عن معنى القوة، قلب هللا األصلي كجزء ال يتجزأ من القوة، ونوع 

الناس. التي تغير قلوب  القوة 
وعلم الحضور أن في القوة يتواجد الخير ومحبة هللا الذي يريد إنقاذ جميع الناس من جميع 
العالم  البشرية في  العناية  القوة لجني ثمار وفيرة في  األمم. وعالوة على ذلك، رأوا ضرورة 
القوة. منذ عام  المليء بالخطية في األيام األخيرة. لقد عقدوا العزم أن يصبحوا عاملين لديهم 

2011، عقد مؤتمر القيادة سنوياً للمؤمنين للركوب جيداً على تدفق الروح والروح الكامل.
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أعطيت المزيد من النعمة للناس من خالل كتب الدكتور لي!

الحقيقية،  المحبة  معنى  في  التأمل  للقراء  سمحت  لي  الدكتور  كتب  إن 
وأضافت إلى نعمة هللا لهم.

في نيسان 2017، تم نشر كتاب "الدموع". يحتوي هذا الكتاب على اعترافات 
المؤمنين الذين قد تغيروا من خالل إدراك معنى الدموع التي تُذرف من هللا، الرب، والراعي 
والشعور بالمحبة. تم تصنيف الكتاب كأفضل كتاب ذائع أسبوعياً وشهرياً بين الكتب المسيحية 

لمدة ستة أسابيع على التوالي، وكان له عميق األثر على قلوب القراء.
إيليا"،  لكم  المقدس "سأرسل  الكتاب  تم نشر سلسلة شخصية أخرى من  في كانون األول، 

هللا"؛  صديق  "إبراهيم،  األخرى  السلسالت  بعد 
صديق  إبراهيم،  سليل  اخترته،  الذي  "يعقوب، 
والتي  هللا"  عهد  إلى  الممر  "يوسف،  و  هللا"؛ 
الكتب  بين  مبيعاً  األكثر  كالكتب  بيعت  قد  جميعها 
المسيحية. جلبت الكتب الصحوة الروحية والمزيد 

من النعمة للمؤمنين.

الناس في اجتماع صالة  القدس قلوب  الروح  نار  أشعلت معمودية 
دانيال الخاصة!

في شهر شباط 2017، انسكبت معمودية نار الروح القدس على الحضور 
في اجتماع صالة دانيال الخاص األول من العام الذي عقد في دورتين لمدة 42 
يوماً. جميع الناس الذين انضموا في جميع أنحاء العالم عبر GCN وكذلك أعضاء الكنيسة قد 
أُعطوا نعمة للتوبة تماماً، اختبروا الشفاء، وحصلوا على بركة مالية. تحققت رغبات قلوبهم مثل 

الحصول على وظيفة أو ترقية، أُحرقت طبيعتهم الشريرة، ودمرت أطرهم الفكرية.
في تشرين األول، عقد االجتماع الخاص الثاني لصالة دانيال لهذا العام تحت عنوان "ثمار 
التي  والعدالة  الراعي  أنفسهم واالعتماد على محبة  لتغيير  بجدية  لقد صلوا  الراعي".  سلطة 
قد تممها لهم. لقد سّرع االجتماعين الخاّصين تدفق الروح الكامل، وأعطى لهم فرصة أخرى 

لالستفادة من الصعود على التدفق.
ويعقد االجتماع دانيال الصالة كل ليلة )خدمة كل ليلة الجمعة – يوم الجمعة( والتي تقودها 

رئيسة مركز مانمين للصالة السيدة بوكنيم لي، ويقام اجتماع 
صالة دانيال االستثنائي مرتين متتاليتين سنوياً.

 إعصار إيرما ضعف وتبدد من خالل صالة الدكتور لي!

المحيط  في  "إيرما"  يدعى  للغاية  قوي  إعصار  لوحظ   ،2017 أيلول  في 
األطلسي، ودفع الواليات المتحدة إلى الذعر المراقَب. أرسل الرعاة في الواليات 
المتحدة طلبات صالة إلى الدكتور لي لمنع الضرر الشديد المتوقع. بعد صالته، غيرت 
إيرما مسارها، ضعفت بسرعة، وأخيرا تبددت. لذلك، تمكنوا من الهروب من األضرار الكارثية 
المدمرة. هذا العمل المدهش من هللا قد نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" التي تعتبر واحدة من 
الصحف اليومية األمريكية الرائدة، بعنوان "إعصار إيرما اضمحل بعد صالة القس الكوري، الدكتور 

جيراك لي".
وحتى قبل ذلك، من خالل صالته، العديد من األعاصير قد غيرت مساراتها واختفت مثل ماثيو، 
خواكين، إيرين، و غوستاف. وتمت حماية الناس أيضاً من خالل صالته أثناء الزالزل الكبرى 
وحرائق الغابات. سكب المطر الحلو خالل فترات الجفاف الشديدة، واالمطار الغزيرة توقفت خالل 

الفيضانات. لقد اختبر الناس حماية هللا في الكوارث الخارجة عن السيطرة البشرية.

 تم التحكم في درجة الحرارة في مؤتمر مانمين الصيفي!

من 7 وحتى 10 من شهر آب، تجلّى عمل السيطرة على درجة الحرارة 
في مؤتمر مانمين الصيفي 2017 الذي عقد في منتجع ديوجيوسان، موجو.

تم إصدار تحذير الموجات الحارة المتطرفة على مستوى البالد، ومع ذلك تم 
الحفاظ على درجة الحرارة في مكان المؤتمر بين 25 و 26 درجة مئوية. وقد تم ذلك كما أعلن 
الدكتور لي أثناء خدمة األحد في 6 آب. وقد ذكر أن درجة الحرارة سوف تتم السيطرة عليها من 

خالل الرياح، المطر، والغيوم وستثبت ما بين 25 و 26 درجة مئوية.
كنيسة مانمين منغوليا، وكنيسة مانمين تشيانغ راي في تايلند على حد سواء قد اختبرتا درجة 
الحرارة نفسها في المنزل بينما انضمتا إلى المؤتمر عبر البث المباشر لقناة GCN. في الهند، شهد 
أعضاء كنيسة مانمين مادوراي أيضا تغير درجة الحرارة تنخفض من 32 إلى 26 في اليوم األول 
من المؤتمر. عندما بدأ معسكر العبادة والتسبيح الناري في اليوم الثالث، أصبحت 26. انضم أعضاء 
كنيسة مانمين كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خالل مشاهدة برنامج مسجل. عندما 
شاهدوا معسكر العبادة والتسبيح الناري، انخفضت درجة الحرارة من 
إلى درجة  باإلضافة  كله  ! هذا  إلى 25  بين 30 و 33 درجة مئوية 
الحرارة التي تمت السيطرة عليها في المستوى األمثل في كل حدث الذي 

عقدته الكنيسة في مكان انعقاد األحداث. 

 محبة هللا قد فاضت في 'االحتفال السماوي'!

الروح والروح  الذين حققوا  المؤمنين  الدكتور لي  2017، دعا  أيار  في 
كلها إلى منزل صالة الجبل واستضاف "المأدبة السماوية". في كل عام منذ 
2014، قام بتزيين منزل صالته ودعا الناس الذين حاولوا بجد ونجحوا  عام 
في التشبه بالرب. لقد استعد لالحتفال مع الكثير من الرعاية لمساعدتهم على الشعور بجمال 
األمل  من  مزيد  على  والحصول  أكبر  بأمانة  للعمل  والقوة  تعزية هللا  تلقي  السماء،  وسعادة 
أكبر  2017 ذات معنى  التي عقدت في عام  المأدبة  وبشكل خاص، كانت  الجديدة.  ألورشليم 
بحضور خاص هلل )خروج 16: 10، 33: 11؛ عدد 12: 8(. ليس فقط أولئك الذين تمت دعوتهم 
ولكن أيضاً آخرين من أعضاء الكنيسة داخل وخارج كوريا قد اجتمعوا وقدموا اجتماعات إلى 

هللا. بقبوله لشوقهم، باركهم هللا بالشفاء واالستجابات.

في  موجو،  استبعاد  تم   ▼
عقد  حيث  جيونبوك،  مقاطعة 
تحذير  خريطة  من  المؤتمر، 

الموجات الحارة.



في  اإللهي  الشفاء  على  دليل   WCDN من  األطباء  قدم   
الحاالت الطبية!

 )WCDN( في عام 2004، تأسست شبكة األطباء المسيحيين العالمية
 ، WCDNبهدف إيقاظ المتعلمين في نهاية األيام. تحت اسم المؤتمر العالمي
أطباء ومهنيين طبيين يجتمعون من جميع أنحاء العالم سنوياً ويقدمون حاالت الشفاء اإللهي 
مع البيانات الطبية كدليل. في تشرين األول 2017، عقد المؤتمر الدولي ال 14 في روسيا 
مع ما يقرب من 400 طبيب والمهنيين الطبيين من 13 دولة في الحضور، ومعظم الحاالت 
التي عرضت كانت تلك التي تمت من خالل صالة الدكتور لي. لقد علموا أيضاً القانون 
الروحي الذي تم تطبيقه في الشفاء اإللهي من خالل المحاضرة الخاصة "سبب األمراض" 
استناداً على كتاب الدكتور لي "هللا الشافي". عرض الفيديو ولفت "طوفان نوح" الذي تم 
كبيراً.  اهتماماً  إنتاجه على أساس محاضرات الدكتور لي من سفر التكوين جذب أيضاً 

.WCDN وشعروا جميعا بالفخر باالنضمام إلى خدمة
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ليشهدوا  مانمين  بزيارة  باستمرار  يقومون  الخارج  من  الضيوف 
القوة!

وقد زار الكنيسة من قبل الضيوف المشهورين من مختلف المجاالت الذين 
تعلموا عن وزارة مانمين وتوقوا لتجربة األعمال القوية مباشرة.

القيادة، وفي شهر آب،  بلدا مؤتمر   21 والمؤمنون من  القساوسة  2017، حضر  تموز  في 
شارك حوالي 1,100 شخص بما في ذلك العديد من األساقفة من 37 دولة في مؤتمر مانمين 

الصيفي.
في تشرين األول، قام ضيوف من 23 دولة بما فيها الواليات المتحدة، ألمانيا، إسرائيل، التفيا، 
واألرجنتين بزيارة الكنيسة لالحتفال بالذكرى ال 35 لها. خالل الزيارة، قد اختبروا أعمال قوية 

للشفاء من األمراض، تتميم رغبات قلوبهم واختبار العالم الروحي.

جلبت لجنة الفنون المسرحية جمال السماء إلى المسرح!

شعر الدكتور لي باألسف لهذا الجيل ألنه حتى إن الترانيم هلل قد أصبحت 
علمانية، لذلك حاول أن يكون هناك تسابيح ترضي هللا تُقدَّم في الكنيسة. في 
استجابة لرغبة قلبه، بدأ هللا نفسه بإعطاء الترانيم في عام 2009. الترانيم التي 
الكنيسة.  ''تسابيح مانمين" وقد استخدمت في أحداث واستعراضات  وهبها هللا معروفة باسم 
السماء. مع تسابيح مانمين، أظهرت لجنة  لقد مألت قلوب األعضاء بمحبة هللا والرجاء في 
جميع  في  المسيحية  الثقافة  وقادت  العالم  أنحاء  جميع  في  المتميز  األداء  المسرحية  الفنون 

العالم.  أنحاء 
الفصح  عيد  باحتفال  ومحبته  الرب  تضحية  عن  االستعراضيون  عبّر   ،2017 نيسان  في 

الموسيقي "دموع الرب". لقد لمس األداء الجمهور عميقاً وتلقوا إشادة كبيرة من الكثيرين.
أظهر  األول،  تشرين  في 
ال  الذكرى  احتفال  استعراض 
السماوي  االحتفال  للكنيسة   35
رقص  الجديدة.  أورشليم  في 
الفالس،  موسيقى  األداء  فناني 
المائية  الرياضات  وأظهروا 
عروض  وأظهروا  السماوية، 
مع  جنب  إلى  جنباً  مختلفة 
عرض فيديو. في كانون األول، 
حي  أداء  الميالد  عيد  أداء  كان 
لقد  فوديفيل.  إنتاج  من  ُمنتج 
محبته  الرب،  حياة  وصف 
سنين  السبع  وتضحية  للصليب، 
"ميالد  عنوان  تحت  للراعي 
الرب". وقدّم األداء نعمة كبيرة 

للجمهور.

   أعمال شفاء واستجابات أكبر وأكثر سرعة تكّشفت بالمنديل!

أعمال الرسل 19: 11-12 يقرأ، "وكان هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى، فتزول عنهم 
2017 وحده، عقد عدد من  الدكتور لي. في عام  المنديل الذي صلى عليه  االمراض، وتخرج االرواح الشريرة منهم". في الطريقة ذاتها تتم قوة هللا من خالل 

اجتماعات الشفاء بالمنديل في إسرائيل، الواليات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، مولدوفا، أوكرانيا، التفيا، كينيا، منغوليا، تايالند، باكستان، ومصر.
عندما صلى القساوسة أو القادة للمرضى مع المنديل الذي قد صلى عليه الدكتور لي، شفي الناس من أنواع كثيرة من األمراض مثل أمراض اإليدز وباركنسون؛ تم استعادة القدرة 
على الرؤية والسمع؛ تم تحرير البعض من حيازة األرواح الشريرة وتمت رغبات آخرون. األعمال النارية للروح القدس مددت ملكوت هللا. وفي عام 2017 على وجه الخصوص، 

هذه األعمال تكشفت أكثر بكثير وبسرعة.


