
أخبار مانمين 

عام 2018 يعني الكثير للشعب اإلسرائيلي 
الذي  اليهودي  الشعب  التاريخي.  بالمعنى 
كان قد تشتت في جميع أنحاء العالم، وإعادة 
يقرب  ما  في  األولى  اليهودية  الدولة  تأسيس 
هذا   .1948 أيار   14 في  سنة   1900 من 
العام، عام 2018، هو الذكرى ال70 إلعادة 
إسرائيل  بين  والمساعدة  االئتالف  قيامها. 
ألمانيا حدث  استضافت  أوف اليف،  مارتش 
االحتفال بالذكرى ال 70 إلسرائيل مع الدعم 

النشط من الحكومة اإلسرائيلية.
من  بالفيديو  تهنئة  رسالة  تقديم  تم  وقد 
الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، كما ألقى 
المتحدثون الرسميون خطابات التهنئة. تم بث 
هذا الحدث على الهواء مباشرة على تلفزيون 

GOD ومحطة تلفزيونية في ألمانيا.
كنيسة  بعثة  فريق  حضر  أيار،   13 في 
في  االفتتاح  مراسم  المركزية  مانمين 
مركز  في  ُعقد  المهم.  الشرف  ضيف  مقام 
أُقيم  حيث  القدس،  في  الدولي  المؤتمرات 
 14 في  إسرائيل.  في  لي  جيراك  د.  احتفال 
إلى  البعثة  فريق  دعوة  تمت  أيار،   15 و 

قدم  الشخصيات.  لكبار  ولمؤتمر  الكنيست 
الشيخ جوني كيم، مدير جي سي إن، رسائل 

تحية وتحدث عن خدمة الدكتور لي.

اإلرسالية  فريق  عروض  استقبال  تم 
بشكل جيد من قبل الناس

في مساء يوم 15 أيار، عقد مهرجان الحياة 
بوصفه الحدث الخاتمة في الهواء الطلق في 
"رقص  فريق  قدم  السلطان".  "بركة  ساحة 
للفنون  مانمين  للجنة  التابع  العبادة"  قوة 
التقليدية.  الكورية  المروحة  رقصة  األدائية 
بفرح واعطائهم  الهتاف  الجمهور في  استمر 

تصفيقا حماسياً )الصور رقم 1 إلى 3(.
كان  أدائهم  إن  الجمهور  من  العديد  قال 
وشعروا  قبل،  من  يروا  لم  ما  أداء  أفضل 

بالسماء من ذلك.
كريستال  مهرجان  أقيم  أيار،   12 في 
منتدى  إشراف  تحت   2018 لعام  للموسيقى 
و  إسرائيليين(  قساوسة  )جمعية  كريستال 
الحدث  بث  تم  المساعدة.  األيدي  وتحالف 
و   GCN عبر  دولة   170 من  أكثر  في 

 In Victory و   CNL و   TBN Russia
.CMTN و

المؤتمرات  مركز  في  المهرجان  أقيم 
 1,300 حوالي  وحضره  حيفا  في  الدولي 
إسرائيل،  بينها  من  دول  عدة  من  شخص 
والتفيا.  بولندا،  روسيا،  المتحدة،  الواليات 
شترم  يوليا  حيفا  بلدية  رئيس  نائبة  حضرت 
تالي  فيهم  بمن  الكنيست  أعضاء  من  والعديد 
وأرسل  الكنيست،  رئيس  نائب  بلوسكوف، 

رسائل فيديو تهنئة.
الدكتور  من  الترحيب  رسائل  وافتتحت 
يد  ائتالف  رئيس  غازيوروفسكي،  أدري 
المساعدة والقس أورن ليف آري )رئيس ملك 
الشيخ  خصص  وقد  الحدث.  القدس(  المجد، 
جوني كيم الوقت لتقديم رسالة تحية للجمهور. 
في تحيته هنأ بالذكرى ال 70 لدولة إسرائيل 
وقدّم محبة القس المسؤول الدكتور جيراك لي 

إلسرائيل )الصورة رقم 8(.
قائدة التسبيح روز هان، نائبة رئيس لجنة 
الفنون االستعراضية جنبا إلى جنب مع فريق 
"رقص عبادة القوة" قدموا أنواع مختلفة من 

القائدة  تسبيح  حرك  لقد  مرتين.  العروض 
هان قلوب الجماهير، وعندما قادت التسبيح، 
جديدة.  وراحة  قوة  واستلموا  معاً  أشادوا 
عبادة  "رقص  لفريق  المراوح  أدهش رقص 
الرقص  ومألهم  بجماله،  الجمهور  القوة" 
التقليدي اإلسرائيلي والعبادة بالفرح )الصور 

رقم 4 و 5(.
النشيد  هان  التسبيح  قائدة  غنت  عندما 
ال  بالذكرى  لالحتفال  اإلسرائيلي  الوطني 
وقف  الخصوص،  وجه  على  إلسرائيل   70
وأصبح  حتى  الحضور  في  الناس  جميع 
الغناء موحد. باإلضافة إلى ذلك، قدم المغني 
اإلسرائيلي الشهير جوشوا آرون وغيره من 
المرنمين اإلسرائيليين وغيرهم من الواليات 
رائعة  عروضاً  والتفيا،  وروسيا  المتحدة 

)الصور رقم 6 و 7(.
في 18 أيار، ُعقد اجتماع احتفال العنصرة 
أداء  بعد  القدس.  في  المجد،  ملك  كنيسة  في 
رسالة  كيم  جوني  الشيخ  ألقى  مانمين،  فناني 
أساس  على  القدس"  الروح  "عمل  بعنوان 

أعمال 1: 2-4.
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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(

"ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات" )متى 7: 21(.

"....توجد خطية للموت. ليس الجل هذه اقول ان يطلب" )1 يوحنا 5: 16(.

الحصول  النهائي  هدفهم  وضعوا  الرب،  الناس  قبل  عندما 
على خالص حقيقي ودخول السماء. إذا قالوا "يا رب! يا رب!" 
لكنهم ال يستطيعون الدخول إلى السماء، كم بالحري يجلب لهم 
الحاالت  من  قليل  عدد  على  نظرة  نلقي  دعونا  الخزي!  هذا 
التي، على الرغم من اعترافات اإليمان، لن يتمكن الناس من 

الحصول على الخالص ولن يدخلوا السماء.

الروح  ضد  والتكلم  التدخل،  على،  التجديف   :1 الحالة 
القدس

"التجديف على"، "التدّخل"، و "التحدّث ضدّ" الروح القدس 
معارضة  في  المنفذة  واألفعال  المنطوقة  الكلمات  إلى  يشير 
أعمال هللا )متى 12: 32-31؛ مرقس 3: 30-20؛ لوقا 12: 
10(. وخالفاً الضطهاد الكنيسة من قبل غير المؤمنين الذين ال 
يعرفون هللا، فإن هذه الكلمات واألفعال تأتي من الناس الذين 
لمثل  خالص  يوجد  ال  الحقيقة.  ومعرفة  باهلل  إيمانهم  يعلنون 

هم. هؤالء األفراد ألنهم يعارضون عالنية أعمال هللا بِشّرِ
التي  والشياطين  واألسقام  األمراض  من  الشفاء  رؤية  بعد 
يتدخل،  ضد،  يجدف  يزال  ال  الفرد  كان  إذا  هللا،  بقوة  تُطرد 
ويتكلم ضد الروح القدس عن طريق وصف مثل هذه المظاهر 
"أعمال الشيطان"، كيف يمكن اعتباره ابن هللا؟ عند رؤية عمل 
هللا الذي ال يمكن تقليده بقدرات اإلنسان، فإن المؤمن الصادق 
من هللا ال يستطيع أن يفعل شيئاً سوى تقديم الشكر وتمجيد هللا.

بدالً من ذلك، يسارع األشرار إلى إنكار أعمال الروح القدس 
شفاء  على  القدرة  الشريرة  األرواح  تملك  ال  هللا.  ومعارضة 
التي  الطريقة  ليست  هنا   T أو عجزهم.  أمراضهم  من  الناس 
من شأنها أن تسمح الناس لتمجيد هللا من خالل طرد األرواح 
الشريرة وشفاء المرضى! التوجيهات المعطاة بشأن التجديف 
تنطبق أيضا على التدخل في خدمة خادم هللا الذين يظهر قوته. 
التداخل هو نفسه مثل معارضة هللا مباشرة ألنها ال  مثل هذا 
تخدم سوى إنكار رجال هللا وكذلك أعمال الروح القدس التي 

تتجلى من خاللهم.
أثناء الخروج عندما لم يكن لدى اإلسرائيليين ما يأكلون، 
ضدهم.  وتذمروا  وهارون  موسى  على  اللوم  كل  وضعوا 
لحما  المساء  في  يعطيكم  الرب  بان  "ذلك  موسى:  لهم  قال 
تذمركم  الرب  الستماع  لتشبعوا  خبزا  الصباح  وفي  لتاكلوا 
تذمركم  علينا  فماذا.ليس  نحن  عليه.واما  تتذمرون  الذي 
من  آيات  خمس  أول  في   .)8  :16 الرب.")خروج  على  بل 
أعمال الرسل 5 نجد قصة حنانيا وزوجته سفيرا. لقد تعهدوا 
لكنهم  هللا.  إلى  األرباح  وإعطاء  ممتلكاتهم  من  قطعة  ببيع 
جزء  جلبوا  و  ألنفسهم  األرباح  ببعض  احتفظوا  جشعهم  في 
أنهم كانوا يقدمون كل ما  فقط من األرباح لبطرس. وادعوا 
حصلوا عليه. وألن الزوجين قد خدعا لبس بطرس فقط ولكن 
الروح القدس أيضاً وكذبا على هللا نفسه، واجهوا الموت حتى 

دون أن تتاح لهما فرصة للتوبة )أعمال 5: 1-11(.

الحالة 2: وضع ابن هللا لعار مفتوح بصلبه مرة أخرى

نقرأ في سفر العبرانيين 6: 6-4، "ألن الذين استنيروا مرة، 
وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا 
يمكن  ال  وسقطوا،  االتي،  الدهر  وقوات  الصالحة  هللا  كلمة 
ثانية  هللا  ابن  النفسهم  يصلبون  هم  اذ  للتوبة،  ايضا  تجديدهم 
ويشهرونه". هذه اآليات تشير إلى الناس الذين، على الرغم من 
تلقيهم الروح القدس، شهدوا نعمة هللا، تعلموا عن وجود السماء 
والجحيم، وسمعوا وابتدأوا يؤمنون في كلمة الحق، ومع ذلك 
ويعملون  العالم،  إلى  يعودون  هللا،  يتركون  يُغوون،  أصبحوا 

علناً لمنع مجد هللا من أن ينجلي.
ومع ذلك، سيعمل الشيطان بقوة أكبر ضد كل أولئك الذين 
نعمة هللا في خضم عمل  بعد تجربة  العالم حتى  إلى  يعودون 
الروح القدس حيث أن الظالم فيهم سيكون أكبر. سوف يرتكبون 
شًرا أكبر من غير المؤمنين، وينكرون النعمة التي استلموها 
في يوم من األيام، وحتى يقودون اضطهاد الكنيسة والمؤمنين. 
األشخاص الذين وضعوا ربنا لعار مفتوح لن يكونوا قادرين 
على الحصول على روح التوبة، ولذلك سوف يصلون في نهاية 

المطاف إلى الموت.
فكر فقط في يهوذا اإلسخريوطي، الذي كان في مرحلة ما 
على خدمة يسوع،  مباشراً  لقد كان شاهداً  أحد تالميذ يسوع. 
بخيانة  انتهى  الخاصة،  مصالحه  وراء  سعى  أن  بعد  ولكن، 
يسوع مقابل 30 قطعة من الفضة. على ما يبدو، ألنه كان غير 

قادر على التغلب على ندمه وأسفه، انتحر يهوذا دون أن تتاح 
له الفرصة للتوبة عما فعله.

الحالة 3: الخطيئة عمداً بعد تلقي معرفة الحق

اخطانا  ان  "فانه  لنا،  ق  اقول   26-27  :10 عبرانيين 
عن  ذبيحة  بعد  تبقى  ال  الحق،  معرفة  اخذنا  بعدما  باختيارنا 
تاكل  ان  نار عتيدة  دينونة مخيف، وغيرة  قبول  بل  الخطايا، 
المضادين." هذا المقطع تحديدًا إلى األشخاص الذين يعرفون 
ذاتها  الذنوب  ارتكاب  في  يستمرون  ولكنهم  بالحق  ويؤمنون 

التي حذرنا هللا بها.
كما يذكرنا 2 بطرس 2: 22-21، "النه كان خيرا لهم لو لم 
يعرفوا طريق البر، من انهم بعدما عرفوا، يرتدون عن الوصية 
المقدسة المسلمة لهم. قد اصابهم ما في المثل الصادق: كلب قد 
عاد الى قيئه، وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الحمأة"، األشخاص 
الذين يخطئون ويعلمون عن عمد أنهم قد أخطأوا. كانوا يتوبون 

عما فعلوه، ولكن بعد ذلك يعودون إلى نمط الحياة الخاطئة.
الوقت  من  لفترة  أغوي  داود  الملك  عندما  وقت  هناك  كان 
وارتكب خطيئة مروعة من القتل. عندما أشار النبي إلى ذلك، 
خضع  عندما  طرقه.  عن  والتحول  التوبة  إلى  الملك  سارع 
لدينونة هللا بسبب ذنبه، استطاع داود التغلب عليهم بالتواضع، 
قلبه  الخاطئة من  الصفات  استئصال  بدوره من  وهو ما مكنه 
وأصبح مثاليًا في عيني هللا. لكن قصة الملك شاول كانت مختلفة 
تماًما. حتى عندما جاء النبي صموئيل وذّكره بأخطائه، لم يأِت 

الملك سوى بأعذار ولم يتوب.
إيمانه  إذا كان هناك شخص يعلن  اليوم.  هذا صحيح أيضا 
ويعرف الحق ويرتكب الخطيئة، ال بد له من تمزيق قلبه في 
القدس  النور، وصنع ثمرا جيدا كما الروح  التوبة، السير في 
التعبير  عن  الكلمات  تعجز  جدا  عميقة  بأنات  له  يشفع  نفسه 
عنها ويذكره بأخطائه.عندما يخطئ بإرادته، سيحول هللا وجهه 
عنه، وفي مثل هذا الحدث، لن يكون الشخص قادراً على تلقي 
 1( القدس  الروح  إطفاء  إلى  المطاف  به  وينتهي  التوبة  روح 

تسالونيكي 5: 19(.
أيها اإلخوة واألخوات األعزاء في المسيح، على الرغم من 
كتابة أسمائكم في سفر الحياة عند قبول الرب، إذا لم تتوبوا من 
قبل هللا وتقوموا بتدمير جدار الخطايا، ستُمحى األسماء من سفر 

الحياة )رؤيا 3: 5(.
ليس  ارتكبناه  الذي  الخطأ  كان  إذا  حتى  ذلك،  على  عالوة 
"خطيئة تؤدي إلى الموت"، دون أن نزيلها ونتوب عنها، فلن 
نمتلئ بالروح القدس، بل وحتى يغرينا الشيطان ونضطر إلى 
ارتكاب "خطيئة تقود حتى الموت"، والخالص سيكون مخجاًل 
تقوموا  أن  الرب  اسم  في  أصلي  لذلك،  األحوال.  أحسن  في 
بمحاربة الخطيئة حتى الدم وتتخلصوا من كل شكل من أشكال 

الشر )عبرانيين 12: 4؛ 1 تسالونيكي 5: 22(.

أناس من دون خالص على الرغم من اعتراف إيمانهم )2(



3 شهاداتالعدد 87   8 تموز،  2018     أخبار مانمين 

"تمت اإلجابة على أسئلتي 
التي في القلب!"

"وقفت من الكرسي المتحرك 
وتمكنت من المشي!"

األخت كريستينا نيكورا، 26 عاما، كنيسة مانمين مولدافيا الشماسة المسؤولة يونغوول تشو، 83 عاما، كنيسة مانمين سيوسان

حضرت  أنني  من  الرغم  على 
كل  في  أشكك  أزال  ال  كنت  الكنيسة، 
األسئلة  من  الكثير  لدي  ألن  شيء 
مثل  أسئلة  لدي  كان  باإليمان.  المتعلقة 
الكتاب  في  هللا  أعمال  لنا  تعني  "ماذا 
المجتمع  في  نعيش  الذين  نحن  المقدس 
إلى  نذهب  أن  يجب  لماذا  الحديث؟ 
هو  يسوع  لماذا  األحد؟  يوم  الكنيسة 
من  أتمكن  ولم  الوحيد؟"  مخلصنا 

الحصول على إجابات في أي مكان.
كان  الكنيسة.  إلى  ذهبت  فقط  لذا، 

الكنيسة،  في  التسبيح  فريق  في  عضوة  كنت  حياتي.  من  جزء  مجرد 
الوحيد  الشيء  أرنم.  أن  أحب  أنني  لمجرد  الفريق  مع  رنمت  لكنني 
المقهى  إلى  الكنيسة. حتى ذهبت  في  لقاء أصدقائي  أحببته حقا هو  الذي 
لم  العظة.  خالل  التسبيح  فريق  أعضاء  مع  الحديث  أطراف  وتجاذبت 
كنائس  إلى  ذهبت  العشور.  أعطي  ولم  صحيح  بشكل  الرب  يوم  أحفظ 
بحثت عن عظات  مختلف.  أي شيء  هناك  كان  إذا  عما  أتساءل  أخرى 
لم  لكنهم  إليهم،  المشهورين اآلخرين على اإلنترنت واستمعت  القساوسة 

العثور على إجابات ألسئلتي. أتمكن بعد من  يكونوا مختلفين ولم 
2015، أصبت بألم شديد في المعدة وذهبت إلى المستشفى.  في شباط 
إلزالته.  جراحية  عملية  إجراء  علي  أن  وأُخبرت  المبيض،  كيس  كان 
مانمين  كنيسة  يحضرون  الذي  معارفي  أحد  إلى  ذلك  عن  تحدثت 
مولدوفا. أرسلت طلب صالة إلى كنيسة مانمين المركزية في كوريا من 
الجراحة.  وأجريت  التالي  اليوم  في  جراحية  لعملية  التخطيط  تم  أجلي. 
وظيفة  أن  بوضوح  طبيبي  أخبرني  لقد  الجراحة.  بعد  معجزة  حدثت 
بعد  لكن  جدا.  كبيرا  كان  الكيس  ألن  تماما  للشفاء  تتماثل  لن  المبيض 
بشكل  طبيعتها  إلى  الوظيفة  وعادت  كبيرة،  بسرعة  تعافيت  الجراحة، 

هللويا! طبيعي. 
األول  اليوم  في  مولدوفا.  مانمين  كنيسة  إلى  ذهبت  التجربة،  هذه  بعد 
قبل.  بتجربته من  أقم  لم  الكنيسة، شعرت بشيء جديد ومميز  إلى  ذهبت 
في اجتماع دانيال للصالة، شعرت وكأن الهواء النقي مر في قلبي. كانت 
المرة األولى التي أجد فيها ذلك مثيًرا وسررت بالصالة هلل. رسائل القس 
استطعت  النعمة.  من  الكثير  أعطتني  قد  لي  جيراك  الدكتور  المسؤول 
التي  الكثيرة  األسئلة  جميع  عن  اإلجابة  تمت  وقد  بوضوح،  أفهمها  أن 

طويلة. لفترة  أزعجتني 
بدأت  لقد  مانمين.  في  كعضوة  بالتسجيل  قمت   ،2015 حزيران  في 
ابتدأت  المسؤول.  الراعي  أدركته من خالل رسائل  لما  وفقًا  التغيير  في 
لقد أصبح  المؤمنة.  الكنيسة وقيادة حياتي  إلى  لماذا يجب أن أذهب  أفهم 
هدف حياتي محددًا وقد أصبح لدي األمل بالسماء. بدأت أحفظ يوم الرب 

العشور. وأعطي 
عانيت  ذلك.  من  أكثر  قلبي  لتجديد  تباركت   ،2017 عام  أوائل  في 
 100.4( مئوية  درجة   38 إلى  وارتفع  الحرارة  درجة  في  ارتفاع  من 
وكانت  متورمين،  وحلقي  وجهي  كان  الحمى.  مع  تجمدت  فهرنهايت(. 
عيناي مصابة بالدماء. كان لدي رد فعل تحسسي. تذكرت أن األمراض 
على  العثور  أجل  من  وصليت   )26  :15 )خروج  الخطيئة  من  تأتي 
من  المسؤول  الراعي  صالة  استقبلت  أنني  كما  بالتوبة.  وقمت  خطيتي 
يمض  لم   .)25  :15 )خروج  الحلوة  موان  مياه  وشربت  المرضى  أجل 

وقت طويل بعد ذلك، فقد اختفت جميع األعراض. هللويا!
أتقدم  كما  حقيقية.  راحة  إلى  قادني  الذي  هلل  والمجد  الشكر  كل  أقدم 

بالشكر إلى القس األكبر الذي جددني بكلمة الحياة.

لفترة  ركبتي  من  كل  في  بألم  شعرت 
طويلة. في عام 2003، أصبح األلم أكثر 
سوًءا، لذا فقد قمت بالفحص في المستشفى. 
غضروف  أن  االختبار  نتيجة  أظهرت 
أنه  الطبيب  أخبرني  تعطلت.  قد  ركبتي 
لن  االصطناعي  المفصل  بدائل  بدون 

أتمكن من المشي.
كنت قد رأيت الكثير من الناس يشفون 
القس  صالة  طريق  عن  أمراضهم  من 
المسؤول الدكتور جيراك لي الذي يظهر 
أتلقى  أن  أيضا  أردت  القوية.  هللا  أعمال 

الشفاء من قوة هللا.
بعد خمس دقائق من المشي، شعرت بألم في ركبتي واضطررت للتوقف عن المشي 
والراحة. في الليل، لم أستطع النوم جيدًا بسبب األلم. انتفخت ركبتي بعد أن قمت بشيء. 
عندما استيقظت في الصباح، تشنجت، ولم أستطع جعلها مستقيمة. اضطررت إلى تدليكهم 
للحصول على ما يصل. 
األلم  خفت  ذلك،  ومع 
صالة  استقبلت  عندما 
للمرضى.  لي  الدكتور 
التي  الطريقة  هي  هذه 

تحملت بها ألمي.
آذار  شهر  أوائل  في 
بشيء  قمت   ،2018
جداً  صعب  أنه  اتضح 
ذلك،  بعد  على جسدي. 
في  شديد  ألم  أصابني 
جسدي. لم أستطع اتخاذ خطوة واحدة، لذلك اضطررت للبقاء مستلقية على السرير وذهبت 

إلى دورة المياه بواسطة الكرسي المتحرك.
أخذني أفراد عائلتي غير المؤمنين إلى المستشفى. لكنني سمعت للتو من 

األطباء أنهم ال يستطيعون ضمان نتيجة جيدة. في 24 
قابلت  إذا  أتعافى  أن  في  قوية  برغبة  شعرت  آذار، 

الراعي المسؤول. طلبت من أوالدي أن يأخذوني 
إلى اجتماع ألعضاء الكنيسة مع القس المسؤول 
الذي عقد صباح األحد في 25 آذار. تم نقلي إلى 

الكنيسة على كرسي متحرك وعلى ظهر ابني 
على الدرج. أصبح قلبي ساخناً وقلت لهم 

إنني أريد أن أذهب إلى المقعد األمامي.
بعد أن أنهى الراعي المسؤول رسالته، 
صلى من أجل المرضى من المذبح. ثم، 
ألم الركبة فجأة وشعرت جسمي  اختفى 
كله منتعشاً. وقفت على الفور. لقد تفاجأت 
خدمة  في  األحد  يوم  بعد  وعائلتي!  أنا 
المسؤول  الراعي  ألجلي  المساء، صلى 
ويديه علّي، وتشددت ساقي وقمت وسرت!

"قف،  ترنيمة،  خرجت  فمي  من 
باستمرار.  جديدة!"  قوة  سأعطيك  امِش! 
وأنام  ذلك  بعد  بحرية  أمشي  أصبحت 
جيدا في الليل. شعرت باالمتنان. أقدم كل 

الشكر والمجد إلى هللا و أتقدم بجزيل الشكر 
إلى القس األكبر.

 ▲ تم تهالك غضروف الركبة لدى الشماسة يونغوال تشو، وأصبحت الفجوة 
بين المفاصل ضيقة

►ركبة شخص عادي ال تتهالك غضاريفها وال تكون الفجوة يقة

مسح باألشعة السينية



لقد ولدت في أسرة مسيحية، لكني أحب أن أظل مع أصدقائي 
أفعله كطالب  ان  يكن يجب  لم  ما  فعلت  كثيراً. عندما كبرت، 
المدرسة  العقوبات في  أنواع  تلقيت جميع  لقد  بدون أي تردد. 
باستثناء الطرد. لم أدرس. حصلت على صفر مرة واحدة في 
اختبار ألنني نمت أثناء االختبار. كنت في المرتبة األدنى في 

كل وقت في المدرسة.
تغيرت  ومع ذلك، أعطيت نعمة هللا لشخص مثلي وحياتي 
الحادي  الصف  في  كنت  عندما   ،2014 أيار   16 في  تماماً. 
عشر، قدم القس األكبر الدكتور جيراك لي صالة التوبة نيابة 
يحبني  أنه  واعتقدت  كثيراً،  تأثرت  لقد  الكنيسة.  أعضاء  عن 
أتوب  بدأت  لقلبي،  الحقيقية  تم تسليم محبته  ويعتز بي. عندما 

عن أخطائي الماضية وأتقوى ألبدأ من جديد.
قبل كل شيء، ابتدأت محاولة االستماع إلى العظات باهتمام 
الروحية  األشياء  تحقيق  أحاول  بدأت  عندما  وبالصالة.  أكبر 
لم  الدراسة والتعلم. كان هذا شيئ  تلو األخرى، أردت  واحدة 

يكن لدي أي صلة به في السابق.
تتحسن  لم  اإلطالق.  على  قبل  من  أدرس  لم  الواقع،  في 
عالماتي في البداية، لكن عندما كنت في الصف الثاني عشر، 
عالماتي  تكن  لم  ذلك،  ومع  كبير.  بشكل  العالمات  تحسنت 
لكنني  للكلية.  الدراسية  القدرة  جيدة بصورة كافية في اختبار 
أؤمن  وبدأت  الدراسة  من  بالفرح  ألنني شعرت  شاكراً  كنت 
بالنسبة لي أن أعمل أفضل إذا درست أكثر.  أنه من الممكن 
لالختبار.  أخرى  سنة  بدراسة  لي  السماح  والدّي  من  طلبت 

قالوا نعم.
الذكي  الهاتف  من  بدالً  بسيط   2G هاتف  باستخدام  بدأت 
إلعطاء المزيد من االهتمام للدراسة وكبح نفسي من االتصال 
من  كل  حضرت  األحد  يوم  لكن  جيدا.  درست  بأصدقائي. 
خدمات صباح األحد والخدمات المسائية للحفاظ على يوم الرب 
كما أمرنا هللا بالرغم من أن طالب آخرين درسوا في أكاديمية 

خاصة حتى يوم األحد.
خالل أيام األسبوع، انتهت الفصول الدراسية في األكاديمية 
الخاصة التي حضرتها بعد الساعة 10 مساًء. لكنني صليت في 

األسبوع.  في  األقل  على  مرات  ثالث  للصالة  دانيال  اجتماع 
بالطبع، كنت أواجه أحيانًا وقتًا عصيبًا، لكن ما دفعني للمضي 

قدًما هو صالة الراعي األكبر.
أحالم  لنا  قدم  للطالب.  واهتمامه  محبته  دائما  أظهر  لقد 
بالكلية، صلى  القبول  ورؤى للمستقبل. مباشرة قبل امتحانات 
مقتنعا  كنت  لذلك  قوة صالته،  في  آمنت  لالختبار.  للمتقدمين 
الدراسة  من  تمكنت  أنني  في  السبب  هو  هذا  أفشل.  لن  بأنني 

طوال الوقت بثقة.
CSAT وحصلت على درجة  أخيًرا، حصلت على شهادة 
وفي   .2016 عام  في  األولى  الثالثة  المراكز  في  تصنيفها  تم 
عام 2017، تم قبولي في النهاية في كلية الفنون والتصميم في 

جامعة كوريا.
بعد دخول الكلية، لم أتمكن من قيادة حياتي المسيحية أفضل 
مما كنت أفكر فيه أثناء التكيف مع البيئة الجديدة واألشخاص 
الجدد في المدرسة. غضون ذلك، أعطيت عائلتي وقت قصير 

لمقابلة القس األكبر في 1 نيسان 2018. في تلك لحظة تواصلت 
بالعينين معه، وشعرت بمحبته وبدأت أذرف الدموع.

لقد اعطاني هللا أن أدرك أنني شعرت بالخدر تجاه الخطيئة. 
وعقدت العزم مرة أخرى وبدأت في التسبيح والصالة في ملء 
مثل  علّي  الروح  نعمة  انسكبت  انتظرني.  هللا  أن  بدا  الروح. 

شالل ينهمر.
ال أعتقد أنني شعرت بمحبّة الرب على الرغم من أنني كنت 
دائًما في حبه منذ صغره. ومع ذلك، جئت ألشعر بالحب من 
خالل القس األكبر وتغير حياتي. أفكر أحيانا، ماذا لو لم أجد 
من جديد بنعمة هللا؟ أي نوع من األشخاص كنت سأكون في 
المستقبل؟ أنا خائف فقط من تصور مصير الذي كان سيعيش 

بدون معرفة النعمة.
القيمة  فهم  إلى  قادني  الذي  إلى هللا  والمجد  الشكر  كل  أقدم 
الحقيقية للحياة والعيش حياة مباركة. أتقدم بجزيل الشكر إلى 

القس األكبر الذي جددني.
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أن  بعد   .14 سن  من  الدم  ضغط  الرتفاع  دواء  أخذت 
أنني  لدرجة  كثيرا  قلبي  آلم  إجهاض.  لدي  كان  تزوجت، 
عليه.  مدمنة  وأصبحت  كثيرا  الكحول  شرب  في  بدأت 
التوقف  أستطع  لم  مجنونة.  أكون  و  أموت  وكأنني  شعرت 

عن التفكير هكذا. كنت أعاني كثيرا.
أمر  كل  من  أذهل  كنت  أنني  لدرجة  جدًا  حساسة  كنت 
بشكل  الحاالت  هذه  بمثل  أصبت  لقد  غضبت.  ثم  صغير 
لطالما  الوقت.  طوال  خالف  في  عائلتي  وكانت  مزمن، 

طلبت من هللا أن يحميني في الصالة.
في أيلول 2017، ذهبت إلى اجتماع للصالة كان يقام في 
منزل صديقتي، الذي كان يرأسه المبشرة جين مابولوغوما. 
وقدمت القس األكبر الدكتور جيراك لي كراعٍ قوي يظهر 
من  تنكشف  أن  يمكن  العظيمة  هللا  وقوة  العظيمة،  هللا  قوة 
 .)11-12  :19 )أعمال  عليه  صلى  الذي  المنديل  خالل 
تعلمت أيضاً عن مياه موآن الحلوة )خروج 15: 25(. وقد 

دعتني لحضور خدمات األحد.
في  مانمين  كنيسة  خدمة  التالي، حضرت  األحد  يوم  في 
بعد  مني.  يخرج  بشيء  شعرت  ثم  الصالة.  وتلقيت  لندن 
صالة  واستقبلت  األحد  يوم  الخدمة  حضور  واصلت  ذلك، 
بالكامل من  األثناء، تحررت  المبشرة. في هذه  المنديل من 

قوة الظالم التي أزعجتني منذ أن كنت صغيرة. هللويا!
بالسالم،  مليئة  أصبحت  عندما  سلبية.  أفكار  لدي  تعد  لم 
أصبحت عائلتي في سالم. لقد ُشفيت من ارتفاع ضغط الدم 
وإدمان الكحول. فوجئ أفراد عائلتي وأصدقائي في التغيير 
الحاصل لدي. سجلت زوجي وابني كأعضاء مانمين أيضاً!

حضرت  أن  منذ  أسابيع  أربعة  مرت  الذي  الوقت  في 
القدير  بالكامل. هللا  تغيرت حياتي  لندن،  مانمين في  كنيسة 
أقدم  الرب.  في  وصحيحة  جدا  سعيدة  أنا  حياتي.  أنقذ  قد 
الراعي  بمقابلة  لي  سمح  الذي  هللا  إلى  والمجد  الشكر  كل 

األكبر.

لقد تجددت وتمت قيادتي
إلى جامعة مرموقة!

"تم حل جميع مشاكلي بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم
   واإلدمان على الكحول!"

األخ سيونمين كيم،

 22 عاًما، إرسالية الشباب، كنيسة مانمين المركزية

األخت جوليانا ناموكاسا، كنيسة مانمين لندن في المملكة المتحدة،
 44 عاماً، الثالثة من اليسار


