
أخبار مانمين 

اإلخوة  األولى  الكنيسة  أعضاء  أدرك 
لقد  الرب.  دم  بثمن  اشتروا  الذين  واألخوات 
شاركوا كل ما كان لديهم ومارسوا محبة الرب 
مانمين  كنيسة  كما وحددت  وبالحق.  باألفعال 
المركزية "العمل الخيري" كواحد من عناوين 

الصالة اليومية ويمارسونها.
تقدم جمعية الكنيسة الخيرية نفقات المعيشة 
ألكثر  الجانبية  واألطباق  األرز،  األساسية، 
الذين  األطفال  ذلك  في  بما  أسرة   1,000 من 
يعيشون  الذين  السن  وكبار  األسر  يرأسون 
يتم  كما  الكنيسة.  يحضرون  الذين  وحدهم 
تزويد أعضاء إرسالية محبة الرب التي تتكون 
من الالجئين الكوريين الشماليين بنفس الدعم 
الدراسية  المنح  على أساس شهري. يتم تقديم 

يدعم  لي  جيراك  دكتور  المحتاجين.  للطالب 
للدراسة  الالزمة  بالرسوم  الطالب  األعضاء 
في األكاديميات الخاصة، رسوم المواصالت، 

وصناديق الطوارئ.
كما تمنح الكنيسة األرز والكيمتشي للمكاتب 
األعضاء  ويتطوع  الرعاية،  ومراكز  العامة 
الرعاية  مراكز  في  لألشخاص  بالشعر  للقيام 
االجتماعية وأعضاء شبكة األطباء المسيحيين 
العالميين بإجراء فحوصات طبية مجانية لهم.

موقع  وهو  ميديا،  فيكتوري  إن  غطت 
البوابة الرئيسي لألشخاص الناطقين بالروسية 
و CNL نيوز، العمل الخيري للكنيسة تحت 
عنوان "تساعد كنيسة مانمين أكثر من 1,000 

عائلة محتاجة في كل شهر".

الحياة  بكلمة  مانمين  أعضاء  تجديد  تم 
دائما  فهم  لذا،  للسماء.  بالرجاء  وامتألوا 
يفرحون ويقدمون الشكر في كل شيء. وبينما 
مكان  عائلتهم،  في  المسيح  عبير  يعطون 
عائالتهم  أفراد  تبشير  يتم  أعمالهم،  عملهم، 

وتوجيه الناس من حولهم إلى الكنيسة.
ويسوع  الخالق  هللا  الكنيسة  تعلن  أن  كما 
الخارج  في  التجريبية  الحمالت  في  المسيح 
والتي حضرها مئات اآلالف إلى حتى الماليين 
المتحدة،  الواليات  مثل  دول  في  الناس  من 

روسيا، إسرائيل، الهند، كينيا، وبيرو.
الكناس  من   11,000 من  يقرب  ما  مع 
الكنيسة  سعت  المنتسبة،  والكنائس  الفرعية 
لقيادة جميع الشعوب من جميع الدول للخالص 
من خالل تقديم كلمة الحياة وقوة هللا من خالل 
الدكتور  كتب  ذلك  في  بما  الخدمات  مختلف 
لي في لغات متعددة، أخبار مانمين، و الشبكة 
 170 حوالي  تغطي  التي  العالمية  المسيحية 

دولة.

الرسل  يد  على  األولى  الكنيسة  تأسست 
في  الرب وصعوده. حتى  قيامة  الذين شهدوا 
من  ناسفة  نهضة  شهدوا  كبير  اضطهاد  ظل 
أرسى  وهذا  النارية.  القدس  الروح  أعمال 
األساس للخدمات المسيحية. منذ ذلك الحين تم 
تأسيس عدد ال يحصى من الكنائس في جميع 
أنحاء العالم. ال توجد اليوم في الكنائس خدمات 
البعض  األربعاء.  خدمات  أو  الباكر  الصباح 
اآلخر لديهم خدمة واحدة فقط يوم األحد بدون 

خدمة األحد مساء.
المركزية  مانمين  كنيسة  فإن  ذلك،  ومع 
فقط  ليس  للرسالة،  يتوقون  بالذين  ممتلئة 
ولكن  ومساء،  صباحاً  األحد  خدمات  في 
طوال  الجمعة  وخدمة  األربعاء  لخدمة  أيًضا 

الصباح  خدمات  أيضاً  هناك  أيًضا.  الليل 
للشباب،  والعبادة  التسبيح  خدمات  الباكر، 
واألطفال،  للطالب  والعبادة  التسبيح  خدمات 
يوم  خدمات  الثالثاء،  يوم  صالة  اجتماعات 
الخميس  وخدمات  البالغات،  للسيدات  الجمعة 

للخاليا البالغين الذكور.
أعضاء الكنيسة هم أكثر حماسا في اآلونة 
األخيرة أكثر من أي وقت مضى. إنهم يصلون 
واجتماعات  اليوم  اجتماعات صالة  في  حتى 
دانيال  اجتماع  في  وكذلك  الخاصة  الصالة 
مثلما  القدس  الروح  نار  يتلقون  هم  للصالة. 
فعل الناس في عليّة مرقس، وهم يصلون من 

أجل ملكوت هللا وبّره.

يوم  كل  األولى  الكنيسة  أعضاء  تجمع 
الروح  ملء  في  البعض  بعضهم  وساعدوا 
القدس. كان ذلك ممكنا ألن الكثير من اآليات 
والمعجزات ظهرت من خالل الرسل. أعمال 
نرى  عندما  اليوم  خاصة  ضرورية  هذه  هللا 
والخطيئة  والمعرفة  العلم  في  كبيراً  تطوراً 

والخروج على القانون منتشٌر جداً.
دون  المركزية  مانمين  كنيسة  أظهرت  لقد 
منذ  رائعة  وأعمال  معجزات،  آيات،  توقف 
في  وحتى   .1982 عام  في  الكنيسة  افتتاح 

التي  المتعاونة  والكنائس  لها  التابعة  الكنائس 
ظهرت  كنيسة،   11,000 نحو  عددها  يبلغ 
صالة  خالل  من  لها  حصر  ال  قوية  أعمال 
مثل  لي  جيراك  الدكتور  المسؤول  القس 
األمطار الغزيرة خالل فترات الجفاف، تبديد 
الحرارة،  درجة  على  السيطرة  األعاصير، 
هناك  ذلك،  جانب  إلى  األمراض.  وشفاء 
المنديل  خالل  من  تحدث  عادية  غير  أعمال 

الذي قد صلى عليه.
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م السعادة مع القوة، الصالة،  "نحن نقّدِ
المحبة، والعمل الخيري!"

الكنيسة تساعد المحتاجين

الرب يضيف أولئك المخلّصون لهذا العدد

يجتمع أعضاء الكنيسة كل يوم

آيات، معجزات، وأعمال القوة تنكشف في الكنيسة
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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(

"قال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم: ان لم تاكلوا جسد ابن االنسان وتشربوا دمه، فليس لكم حياة فيكم.

 من ياكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية، وانا اقيمه في اليوم االخير، الن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق" )يوحنا 6: 53-55(.

أن  الفرد  على  يجب  الجسدية  الحياة  على  الحفاظ  أجل  من 
بهضم  الماء  يسمح  رطبًا.  ليظل  الماء  ويشرب  الطعام  يأكل 
غير  النفايات  تفريغ  وكذلك  الغذائية  المواد  وامتصاص 
الضرورية والمواد السامة من داخل الجسم. ينطبق نفس النوع 

من العمليات بالمعنى الروحي.
بعد أن نقبل يسوع المسيح ونولد من الماء والروح القدس، 
فإننا نكسب الحق في أن نصير أوالد هللا. يجب علينا بعد ذلك 
"أكل جسد وشرب دم ابن اإلنسان" للحفاظ على حياتنا الروحية.

اليوم دعونا نخوض في معنى "أكل جسد ابن اإلنسان".

1. أهمية "أكل جسد وشرب دم ابن اإلنسان"

ماذا يعني أن نأكل جسد ابن اإلنسان؟ روحيا هو أكل جسد 
يسوع الذي هو الغذاء الحقيقي المؤدي إلى الحياة األبدية.

بيننا.  وحّل  جسداً  "والكلمة صار   ،14  :1 يوحنا  لنا  يقول 
ورأينا مجده مجدًا كما لوحيد من اآلب مملوء نعمة وحقاً". كما 
وصف يسوع نفسه بأنه "الخبز الحي الذي نزل من السماء. ان 
اكل احد من هذا الخبز يحيا الى االبد". في النصف األول من 

يوحنا 6: 51.
إن أكل جسد ابن اإلنسان – كلمة هللا، خبز الحياة – يرتبط 
طريقة  تسجيل  يتم  "الحمل".  بـ  يسوع  بتشبيه  وثيقًا  ارتباًطا 

تناوله في خروج 12 من خالل تشبيه الحمل في عيد الفصح.
بصورة عامة، ال يطيع الِخراف سوى صوت راعيها. فهي 
في طاعة  نفسها،  بالّطريقة  فقط.  فوائد  لإلنسان  وتوفر  لطيفة 
فقط إلرادة هللا، قدّم يسوع للبشرية األشياء الجيدة فقط مثل حمل 
لنا. من بين الِخراف،  لطيف قد أصبح تضحية كفارة بالنسبة 
أولئك الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يكونون أنقياء بشكل 
خاص ألنهم لم يتزاوجوا بعد، ومن الناحية الروحية، يشبهون 

يسوع المسيح الذي ال عيب فيه وبال لوم.
عندما اجتاحت ضربة األبكار كل أرض مصر ُضرب جميع 
أبكار األرض، كما هو مبين في سفر الخروج 12: 10-7، أمر 
"يأخذوا بعض  و  يأخذوا خروفًا ألنفسهم  أن  اإلسرائيليين  هللا 
التي  المنازل  عتبات  وعلى  القائمتين  على  ويضعوها  الدماء 
تعليمات  إسرائيل  أعطى هللا شعب  كما  الحمل.  فيها"  يأكلون 

مفصلة حول كيفية أكل لحم الخروف.

2. أكل الخروف

1( ال يجب أن يؤكل "نيئاً أو مغلياً على اإلطالق بالماء"، 
بل مشوي بالنار.

ونصنع  نفهم  ونحن  القدس،  الروح  نار  تمثل  "النار"  هنا، 
خبز كلمة هللا في إلهام الروح القدس )2 بطرس 1: 20-21(. 2 
بطرس 3: 16 يحذرنا بأن تفسير كلمة هللا ليس في إلهام الروح 

القدس ولكن بطريقة مشوهة سيبعدنا عن الحقيقة ويقودنا في 
النهاية إلى الدمار.

إن "أكل كلمة هللا نيئاً" هو التفسير الحرفي لكلمة هللا دون فهم 
المغزى الروحي الُمضمن فيها.

تناول الطعام النيئ يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم أو آالم 
المعدة. على نفس المنوال، يمكن أن يؤدي "أكل كلمة هللا نيئاً" 

إلى تفسيرات خاطئة وكاذبة للكتاب المقدس.
"فمتى   ،6  :6 متى  في  يسوع  يخبرنا  المثال،  سبيل  على 
صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصل الى ابيك الذي 
في الخفاء. فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عالنية". ومع 
ذلك، ال يوجد في الكتاب المقدس أي مكان فيه نقرأ عن أي من 
آباء اإليمان يُصلون في "المخدع"؛ وبالمثل لم يصلي يسوع في 
غرفة داخلية بل في حقل أو في مكان بعيد. هذا يعني أنه عندما 
نصلي، يجب أن ال نكون عالقين في االحتياجات والمخاوف 
الدنيوية، وبالتالي نكرر نفس األشياء بل يجب أن نتواصل مع 

هللا من أعماق قلوبنا.
بعد ذلك، ال يجب أكل لحم الخروف "مغليًا على اإلطالق 
هذا  أي عناصر من  إضافة  يمكن  أنه ال  يخبرنا  هذا  بالماء". 
العالم إلى كلمة هللا. إن أفكار اإلنسان ومعرفته محدودة للغاية 
وال توجد أيديولوجية عظيمة في هذا العالم مثالية. كلمة هللا تفوق 
أي معرفة دنيوية وهي الحقيقة الوحيدة الدائمة وغير المتغيرة. 
مع أخذ ذلك في االعتبار، ال يجب على المرء أن يشهد على 
في  الموجودة  هللا  لكلمة  ولكن  العالم  هذا  تخمينات  أو  معرفة 
الكتاب المقدس كما هو مفسر فقط في إلهام الروح القدس. من 

خالل هذه المعرفة للكلمة والتي يمنحها الروح القدس، يجب أن 
يتعلم المؤمنون عن هللا الحي، الطرق التي يمكنهم من خاللها أن 
يتقابلوا معه، والنموذج الصحيح للحياة في المسيح والضروري 

للخالص.

2( "يجب أن يؤكل "الرأس والساقان جنبا إلى جنب مع 
األحشاء" كامالً.

هذا يعني أننا نصنع خبز من كلمة هللا الموجود في كل الكتاب 
المقدس، من سفر التكوين إلى الرؤيا.

عند قراءة الكتاب المقدس، يحذف بعض الناس هذه األجزاء 
الصعبة مثل الالويين بينما يرفض اآلخرون أو يحجمون عن 
اإليمان في مواضيع اآليات والمعجزات المسجلة بوضوح في 
يقتطعون أجزاء  أو  يتجاهلون  الناس  إذا كان  المقدس.  الكتاب 
من الكتاب المقدس التي ال تتفق مع أفكارهم الخاصة، فعندها ما 

تبقى ليس هو الحقيقة وال اإليمان.
إذا  ذلك،  على  عالوة  قائمة.  واآلداب  األخالق  فقط  ستبقى 
كانوا ال يحفظون في قلوبهم وصايا هللا التي يبدو من الصعب 
عليهم االحتفاظ بها، فإنهم لن يكسبوا الحياة األبدية بغض النظر 

عن عدد المرات التي يقومون بها بقراءة الكتاب المقدس.
 ال ينبغي أن تؤخذ كلمة هللا في أجزاء وأقسام بل يجب أن 
تُصبح خبزاً كوحدة كاملة. عندها، يمكننا أن ننال الحياة األبدية.

3( ال يجب أن نُبقي أي جزء للصباح التالي؛ يجب أن نحرق 
البقية في النار.

لتناول لحم الخروف قبل أن يأتي  هذا يعني أنهم اضطروا 
إلى  "الليل"  كلمة  تشير  الروحية،  المصطلحات  في  الصباح. 
الفترة الزمنية التي يمارس فيها شيطان العدو والمشتكي السلطة 
الرب  فيه  الذي  الوقت  على  يدل  "الصباح"  العالم.  هذا  على 
سوف يعود. علينا أن نأكل كل كلمة هللا – جسد ابن اإلنسان – 

قبل مجيء الرب.
الخطيئة  في  العالم غموضاً  يزداد  بينما  األخيرة،  األيام  في 
والشر، الظالم سوف يزداد ويزداد. عندما يعود الرب، سيتم 
طرد الظلمة بعيداً وسيأتي النور في الصباح. في ذلك الوقت، 

سيدرك الناس أن كل ما ُكتِب في الكتاب المقدس صحيح.
لذلك، قبل أن يأتي الصباح – قبل مجيء الرب – يجب أن 
استعداداتنا  ونستكمل  هللا،  كلمة  كل  من  باجتهاد  الخبز  نعمل 

كعروس الرب، وننتظر مجيئه.
أيها اإلخوة واألخوات األعزاء في المسيح، إن مدى تحضيرنا 
العالم،  هذا  في  الحياة  نوعية  يحدد  كلمة هللا سوف  من  للخبز 

وكذلك في السماء من حيث المساكن السماوية والمكافآت.
لذلك، أدعو باسم الرب أن تصنعوا الخبز من كل جزء من 

كلمة هللا وتدخلوا المكان األكثر مجداً في كل السماء.

أكل جسد وشرب دم ابن اإلنسان  )1(



المنديل  إحضار  كان  لقد  حلم.  لدي  كان 
إلى  لي  جيراك  الدكتور  عليه  صلى  الذي 
براديش  أوتار  في  غوراخبور  مدينتي 
عندما  هللا.  وقوة  القداسة  إنجيل  ونشر 

تشرين  في  دلهي  مانمين  كنيسة  افتتحت 
كيم  جون  القس  أعطى   ،2012 األول 
سجلت  الذي  أنا  لي  الرائعة  الرؤية  هذه 

الكنيسة. كأول عضو في 
من  الكثير  لوجود  باألسف  شعرت 
باإلنجيل  يسمعوا  لم  الذين  األشخاص 
زراعية  منطقة  هو  رأسي  مسقط  ألن 
دلهي.  عن  واحداً  كيلومتراً  مسافة  تبعد 
نفسي  تسليح  طريق  عن  نفسي  أعددت 
بالكلمة من خالل رسائل القس المسؤول 

الدكتور جيراك لي.
خوف  دائما  هناك  كان  الواقع،  في 
في  والدي  فقدت  أن  منذ  الحياة  في  كبير 

مناسب.  تعليم  على  أحصل  ولم  مبكرة  سن 
تغيرت شخصيتي  ذلك،  ومع  الحظ،  لحسن 
لشفائي  نعمته  لتسديد  باإلنجيل  أبشر  وأنا 
صالته.  خالل  من  الشديد  الظهر  آالم  من 
لم يعُد لدي شعور بالخوف من الناس حتى 

يقود اآلخرين. أنني أصبحت شخصاً 
مسقط  بزيارة  قمت   ،2018 أيار  في 

أقاربي.  أحد  زفاف  حفل  لحضور  رأسي 
اآلن  حلمي  لتحقيق  ذهبية  فرصة  كانت 
باستمرار حفل الزفاف لبضعة أيام وسيأتي 
بيوت  بزيارة  قمت  لقد  الناس.  من  الكثير 

أقاربي  سكنى  وأماكن  الزفاف  ضيوف 
وقدمت الرسالة عن هللا الخالق، لماذا يسوع 
هو مخلصنا الوحيد، وكيفية الحصول على 
أصالة  عن  أيضاً  تحدثت  الخطايا.  مغفرة 
الكتاب المقدس، وقلت أنه حتى اليوم يمكن 
أن تحدث أعمال مدهشة مكتوبة في الكتاب 
المقدس. وقدمت عرض الفيديو ألعمال هللا 

باسم  بالمنديل  أجلهم  من  وصليت  القوية 
شيء  حدث  الصالة،  بعد  المسيح.  يسوع 

مذهل!
من  البالغة  سيما،  تدعى  امرأة  تتمكن  لم 

العمر 35 عاماً، الصورة رقم 1، من المشي 
العامين  خالل  شيء  أي  فعل  تستطع  ولم 
الجهة  في  نصفي  شلل  بسبب  الماضيين 
اليسرى. ولكن بعد أن صليت من أجلها مع 
المسؤول  القس  صالة  كانت  بينما  المنديل 
ذراعها  رفعت  الخلفية،  في  تُسمع  المسجلة 
تحريكها.  على  قادرة  تكن  لم  التي  األيسر 

صالة  استقبلت  أن  بعد  ذلك،  على  وعالوة 
منديل مرتين، بدأت في المشي!

إنه سمع عن  قال  إلي رجل.  أيضا، جاء 
صالتي  خالل  من  تتجلى  التي  المعجزات 
ابنه  أجل  من  أصلي  أن  مني  وطلب 
منذ   .2 رقم  صورة  سنوات،   3 أنكوش، 
يستطيع  وال  أي صوت  يصدر  لم  والدته، 
بعد  له. ولكن  المشي. ال يوجد عالج طبي 
يسوع  باسم  بالمنديل  أجله  من  صليت  أن 
إخراج  في  وبدأ  قليال  يتحرك  بدأ  المسيح، 
أيام،  فمه. وبعد مرور خمسة  أصوات من 
سار ممسكاً بالحائط أو باألشياء، ثم أصبح 
يمشي الحقاً. باإلضافة إلى ذلك، تم تحرير 
في  فقط  ليس  األلم،  من  الناس  من  الكثير 
الجسم  في  حتى  بل  عيونهم،  صدورهم، 

كله.
هذه  مثل  مدينتي  في  الناس  شهد  أن  بعد 
ويقبلون  يتوبون  كانوا  المدهشة،  األعمال 
بعد،  كنيسة  وجود  عدم  رغم  الرب. 
يجتمعون كل أسبوع وقت خدمة العبادة في 
باللغة   GCN قناة  مانمين من خالل  كنيسة 
هلل  والمجد  الشكر  كل  أقدم  إنني  الهندية. 
الذي سمح لي أن أشهد للرب يسوع المسيح 

بنعمة هللا وقوة الراعي.
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"لقد شفاني هللا من احتشاء ما بعد الدماغ!"
الشماس غويمسانغ لي، 61 عاماً، األبرشية الصينية 1

عند الساعة 3:30 مساًء، في 2 كانون الثاني 2018، 
شعر رأسي بالثقل وشعرت بالغثيان. كانت حالتي البدنية 
ليست جيدة. تركت العمل مبكراً وذهبت إلى البيت. بينما 
كنت أتسلق الساللم إلى منزلي في الطابق الثاني، شعرت 
وعيي  فقدت  بالضعف.  وقدماي  يداي  وشعرت  بالدوار 

وانهارت.
بعد فترة، شعرت بالبرودة في خصري وصحوت على 
الدرج. أدركت أن 20 دقيقة قد مرت. حاولت دفع نفسي 
إلى  زحفت  بالكاد  بذلك.  للقيام  قوة  أي  لدي  يكن  لم  لكن 
منزلي. في الوقت المناسب، اتصل بي قائد الخلية. بينما 
مرة  الوعي  فقدت  أجلي،  من  تصلي  أن  لها  أقول  كنت 
أو  التحدث  استطع  لم  التنفس.  الصعب  من  كان  أخرى. 

حتى قول أي شيء.
راعي  نائب  األبرشية،  راعي  زارني  المساء،  في 
نيابة  التوبة  األبرشية، وعدد من اآلخرين وقدموا صالة 
الذي  المنديل  مع  أجلي  من  األبرشية  عني. صلى راعي 
)أعمال  لي  جيراك  الدكتور  األكبر  القس  عليه  صلى 
19: 12-11(. أردت أن أقول "آمين". لكنني لم  الرسل 
الخنزير تمسك  فتح فمي ورأيت صورة تشبه  أتمكن من 

بفمي.
يسوع  باسم  األبرشية  راعي  صلي  عندما  هلل،  الشكر 
"آمين".  وقلت  يدي  يمسك  بشخص  شعرت  المسيح، 
استعدت  بالراحة.  وشعرت  جسدي  تعزز  ما  سرعان 
وعيي تماما. عندما نظرت حولي إلى الناس الذين كانوا 

هناك، شعرت باالمتنان وبالدموع.
فحصاً  وأجريت  المستشفى  إلى  ذهبت  أيام،  ثالثة  بعد 
أي  لدي  ليست  أنه  الطبيب  قال  المغناطيسي.  بالرنين 
آثار  حتى  إنه  قال  ذلك،  على  وعالوة  متبقية.  مشاكل 
هذه  وكانت  اختفوا،  قد  ونزيفي  بالدماغ  السابقة  إصابتي 
هي المرة األولى التي نرى فيها حالة كهذه. قبل عامين، 
كنت مصابا باالحتشاء الدماغي والنزيف. على الرغم من 
أنني تناولت الدواء كل يوم، شعرت بأنني ثقيل في رأسي 
وألم في مؤخرة رأسي مثل المطرقة التي كانت تصيبني. 
أشعر  رأسي.  في  باالنتعاش  شعرت  الصالة،  بعد  ولكن 

أنني أستطيع الطيران.

أنقذني،  الذي  المسيح  يسوع  ربي  إلى  بالشكر  أتقدم 
وأقدم تشكراتي القلبية إلى القس األكبر الذي يصلي دائماً 

ألعضاء الكنيسة لكي ال يمرضوا.

 ▲ شفيت سيما من شلل 
نصفي في الجهة اليسرى بعد 

صالة المنديل.

■  الجزء الذي تأثر باالحتشاء كان مفتوحاً وتم امتصاص الدم. 
لم يتبقى أي أثر.

 ► أصبح أنكوش يمشي 
بعد الصالة.
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 "إن القوة في المنديل مذهلة!"
الشماس موتي تشاند، 39 عاماً، كنيسة مانمين دلهي، الهند

التصوير بالرنين المغناطيسي )بعد الصالة(



مجانية  طبي  فحص  خدمات  شركتي  تقدم 
لموظفيها وأفراد أسرهم في شهر أيار.

في أيار 2017، كان نظري 0,9 / 0,5 وقد تم 
المبكرة  والمراحل  الشديد  النظر  بقصر  تشخيصي 
أن  أحب  الشيخوخة.  عن  الناتجة  النظر  طول  من 
مما  كمبيوتر،  جهاز  باستخدام  بعملي  وأقوم  أقرأ 
تسبب في كثير من األحيان في تعب عيني. كانت 
عندما  التركيز  وفقدت  ُمدّماة،  الغالب  في  عيناي 
حاولت القراءة. فقط بعد أن حاولت التركيز بوعي 

أصبحت الحروف أكثر وضوحاً.
أخرى  مرة  تشخيصي  تم   ،2017 آب  في شهر 
ببعد النظر لكبر سني. حصلت على الوخز باإلبر 

لمنعها من التطور ولكن لم يكن هناك أي تحسن وكان ضعف نظري أكثر وأكثر. تسبب 
لي صعوبة في القيادة ليالً. في شهر شباط 2018، انتهى بي المطاف شراء النظارات. 

وكانت أول مرة في حياتي أرتديها.
بعد ذلك، استقبلت بصدق كبير صالة القس الدكتور جيراك لي للمرضى مع يدي 
على عيني أثناء كل خدمة العبادة وكل لقاء صالة دانيال. منذ أوائل نيسان، كنت أتوب 
من قلبي أنني كنت بطيئاً للغاية في تجديد نفسي بالرغم من أنني قدت حياة مؤمنة لفترة 

طويلة. صمت وصليت من أجل الكنيسة كذلك.
في أيار 2018، أجريت فحص طبي دوري مرة أخرى بعد عام. تبين لي أن البصر 

1.5 / 1.5 دون قصر النظر.
اآلن ال تشعر عيني بالتعب حتى بعد قراءتي لعدة ساعات. اني شاكر جدا. صليت 
فقط من أجل الملكوت وبر هللا مع محبة للكنيسة. قبل هللا هذا الفعل الصغير ورائحة 

قلبي بفرح وأعطاني االستجابة.

الحي. كان  أفراد عائلتي هم شهود على قوة هللا 
ابني جيمن قصير ورفيع جدًا. كان هذا عنوان صالة 
عائلتي. كان 18 كجم عندما كان في الصف األول. 
حتى عندما كان تلميذاً في الصف الرابع، سمع أنه 
يبدو في مرحلة ما قبل المدرسة. تلقينا صالة القس 
ال11  الصف  في  هو  واآلن  عام،  كل  في  األكبر 
لذلك  ينمو  الناس  رآه  عندما  171سم.  طوله  ويبلغ 

الطول، اندهشوا وهنأونا.
من  كو  بونجسوك  الشماسة  زوجتي  عانت 
التي  الداخلية  األذن  جسيمات  )كالسيوم  التحصين 
الدوار(.  يسبب  والذي  موقعها،  من  وتتحرك  تقع 
كان لديها العديد من الصعوبات ولم تستطع أن تأكل 
جيدا. ولكن بعد أن استقبلت صالة المنديل الذي صلى عليه القس األكبر )أعمال الرسل 
19: 12-11(، ُشفيت. أقدم كل الشكر والمجد هلل ألنه قد تم إرشادي إلى الكنيسة حيث 

يمكن أن ألتقي واختبر هللا الحي وأعيش حياة سعيدة.

عندما ضرب وباء انفلونزا الخنازير بأوروبا، أصيب 
العديد  وتوفى  بالعدوى  إستونيا  في  الناس  من  الكثير 
منهم في عام 2017. إنه أكثر خطورة على كبار السن، 

لذلك حصلت على لقاح اإلنفلونزا ولم أقلق بشأنه.
 ،2018 آذار   12 يوم  6 مساًء  الساعة  ولكن حوالي 
ارتفعت درجة حرارة جسدي إلى 40 درجة مئوية. كان 
بسيارة  زوجتي  اتصلت  وقشعريرة.  شديد  صداع  لدي 

إسعاف وتم نقلي إلى جناح العزل كما توقعوا.
في غضون ذلك، اتصلت زوجتي بالقس غريغوري 
كوليسوف وتحدثت عن وضعي، وطلبت صالته. كان 
لدي ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة أثناء إجراء 
تكون  أال  لحالتي  صليت  فقط  االختبارات.  من  العديد 

قاتلة.
حوالي الساعة الواحدة من صباح 13 آذار، خرجت 
الخنازير. بعد ذلك  أنفلونزا  النتيجة ولسوء الحظ كانت 
بقليل، تلقت زوجتي مكالمة هاتفية من الراعي. وقال إن 
لمانمين،  العالمي  اإلرشاد  قسيسة  لي،  القسيسة هيسون 
تستلم  أن  زوجتي  وأخبرت  أجلي،  من  تصلي  كانت 
صالة الدكتور جيراك لي المسجلة ثالث مرات متتالية. 

حصلت على إذن من الطبيب وجاءت إلي. لقد استقبلت 
الساعة  وفي  أذني.  على  الخلوي  هاتفها  عبر  الصالة 
6 صباحاً، حدث شيء مذهل. انخفضت درجة حرارة 

جسدي من 40 إلى 36.5 درجة مئوية.
بسرعة  تعافيت  ألنني  للغاية  مندهشين  األطباء  كان 
واستعدت درجة حرارة الجسم الطبيعية في غضون 12 

ساعة بعد البداية. خرجت على الفور.
مانمين  مع  اتحد  قد  كوليسوف  جريجوري  القس 
العبادة  القداسة. نحن نشارك في خدمات  إنجيل  وينشر 

.GCN من كنيسة مانمين المركزية عبر قناة
"رسالة  و  "السماء"  لي  الدكتور  كتب  قرأت 
وكذلك  مانمين"  "أخبار  أيضاً  قرأت  الخالص". 
المليئة  رسائله  أيًضا  أتذكر  المقدس.  الكتاب  درست 
التي شفت عدد ال يحصى من  القوية  بالحياة واألعمال 
عام  إستونيا  إلى  الحملة  في  أمراضهم  من  األشخاص 

2010 عندما حضرت أنا وزوجتي.
أقدم كل الشكر والمجد إلى هللا الذي سمح لي أن أعود 
بالكامل من خطر الموت من خالل الصالة القوية. كما 

أتقدم بالشكر إلى القس األكبر الذي صلى من أجلي.
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)كتب أوريم(
Urim Books جي سي إن 

"تحسن نظري على الرغم من عمري!"

"لقد ُشفيت من إنفلونزا 
الخنازير بالصالة!"

الشماس كوانغ سيوك كيم، 49 عاماً، األبرشية 12، كنيسة مانمين المركزية

األخ فيكتور تسيجانينكو، 75 عاماً، 

كنيسة مصدر الحقيقة في إستونيا

 كان نظره 0.9 / 0.5 في أيار 2017، وتحسن إلى 1.5 / 1.5 عندما تم فحصه في أيار 2018.

نتيجة الفحص


