
أخبار مانمين 

هذه  رسم  تم   ،1996 عام  آب  شهر  في 
الخامس.  الهيكل  بناء  تم  عندما  الصورة 
الهواء،  في  الثاني  الرب  مجيء  يظهر  إنه 
خالصهم،  تم  قد  الذين  المؤمنين  وقيامة 

واختطاف الذين قد أُخذوا أحياء.
الدكتور  األكبر  القس  ألن  صنعه  تم  لقد 
أال  الكنيسة  أعضاء  من  يريد  لي  جيراك 
هذا  في  والشر  بالخطيئة  ملطخين  يكونوا 
يحاولون  الرب،  يشبهوا  أن  بل  الوقت 
كعروس،  أنفسهم  يزينوا  أن  جاهدين 
ويعيشون حياة مسيحية سعيدة مع األمل في 
مالقاته. لقد تم تنقيحها مرتين، مرة في عام 
2001 ومرة أخرى في عام 2015 إلظهار 

الروحي. المجال  التفاصيل في  المزيد من 

الثاني مجيء الرب 
السماء،  إلى  يسوع  الرب  صعد  عندما 
ارتفع  الذي  هذا  يسوع  "ان  المالئكة:  قالت 
رايتموه  كما  هكذا  سياتي  السماء  الى  عنكم 
فيما   .)11  :1 )أعمال  السماء"  الى  منطلقا 
يقول:   7  :1 رؤيا  الثاني،  بمجيئه  يتعلق 
تسالونيكي   1 و  السحاب"  مع  يأتي  "هوذا 

بهتاف،  نفسه  الرب  "الن  يقرأ،   16  :4
سوف  هللا،  وبوق  مالئكة  رئيس  بصوت 
المسيح  في  واالموات  السماء  من  ينزل 

اوال". سيقومون 

المالئكة والجند السماوي مع الرب
الذين  المالئكة  من  مجموعة  هناك 
في  يأتي  الذي  الرب  أمام  األبواق  ينفخون 
الجانبين  كال  على  السحاب.  على  الهواء 
المحاربين.  المالئكة  من  مجموعات  توجد 

ميخائيل  المالئكة  رئيس  يقود  المقدمة،  في 
وراء  الرب.  يمين  على  المجموعة 
يوجد  المحاربين  المالئكة  من  مجموعات 
المرافقة  المالئكة أيضا  عدد ال يحصى من 
يظهرون  الذكريون  المالئكة  جند  للرب. 
أكثر  هن  اللواتي  وأولئك  اليمين،  على 

اليسار. أنثوية على 

آباء االيمان موجودون مع الرب
على جانبي الرب وخلفه يتواجد الذين قد 

منظمة.  بطريقة  واقفين  الخلق  بعد  خلصوا 
في السطر األول، هناك إيليا وإبراهيم على 
الذين  اليسار  على  وموسى  وأخنوخ  اليمين 
ليؤخذوا  يكفي  بما  كبير  إيمان  لديهم  كان 
السطر  في  الموت.  رؤية  دون  من  أحياء 
بطرس،  بولس،  الرسول  يتواجد  الثاني 
يوحنا، داود، وصموئيل على اليمين ومريم 
وراعوث  استير،  العذراء،  مريم  المجدلية، 
إلى  اآلخرون  المؤمنون  يقف  اليسار.  على 
واإلناث  اليمين  على  الذكور  مع  الخلف 

اليسار. على 

سوف  الهواء  في  الرب  يأتي  عندما 
العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  يتغير 

ويؤخذون في الهواء
الذين  والمؤمنين  القساوسة  تغيير  سيتم 
بالشوق  الرب  كعرائس  أنفسهم  يزينون 
في  ويؤخذون  فجأة  الثاني  مجيئه  إلى 
موضح  هو  كما  المالئكة،  بتوجيه  الهواء 
الراعي  يتواجد  المنتصف  العرض. في  في 
وأعضاء  لي  جايراك  الدكتور  المسؤول 

مانمين.

والثالثين  السادسة  بالذكرى  احتفاالً 
الخلفية  الصورة  استبدال  تم  للكنيسة، 
بشاشة  المذبح  على  الرئيسي  للهيكل 
تم  تموز،   20 في  ضخمة.   LED عرض 
كل  خدمة  خالل  األعضاء  على  عرضه 
أعضاء  أصوات  وارتفعت  الجمعة،  ليلة 

الكنيسة بفرح. إنه يمنح مزيدًا من الوضوح 
يلمس  الذي  الثاني،  الرب  مجيء  لصورة 
إلى  يتوقون  الذين  األشخاص  كبير  بشكل 

.)4-1 رقم  )الصور  مجيئه 
وارتفاعه  متر   LED 13 عرض  يبلغ 
المواد  يعرض   .4k دقة  مع  متر   5.5

ذات  اآليات  مثل  للخدمات  المساعدة 
من  والصور.  األشكال،  بالعظات،  الصلة 
أن  ويجب  الناس  اهتمام  يتزايد  أن  المتوقع 
أفضل  بشكل  العظات  فهم  على  يساعدهم 
في  بالعبادة  لهم  السماح  على  ومساعدتهم 
يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والحق.  الروح 

الصور  متنوعة من  أيضا عرض مجموعة 
في  الكنيسة  الطبيعة، وأعضاء  السماء،  من 

الحضور.
االحتفال  أداء  تقديم  تم  تموز،   22 في 
بعد  والثالثين  السادسة  السنوية  بالذكرى 
.)7-5 رقم  )الصور  المسائية  األحد  خدمة 
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شاشة LED مثبتة في 
االحتفال بالذكرى ال 36 لمانمين
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"الن الرب نفسه بهتاف، بصوت رئيس مالئكة وبوق الله، سوف ينزل من السماء واالموات في المسيح 
سيقومون اوالً. ثم نحن االحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء، وهكذا 

نكون كل حين مع الرب" )1 تسالونيكي 4: 17-16(.
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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(

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

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

أن  الفرد  على  يجب  الجسد،  حياة  على  الحفاظ  أجل  من 
يستهلك الطعام ويبقى مروياً. يسمح الماء بالهضم وبامتصاص 
الضرورية  غير  النفايات  تفريغ  وكذلك  الغذائية  المواد 
نقبل  أننا  من  الرغم  على  الجسم.  داخل  من  السامة  والمسائل 
يسوع المسيح، نستقبل الروح القدس، ونصبح أوالد هللا، فإن 
نأكل جسد ونشرب دم  اكتسابها فقط عندما  يتم  الحياة األبدية 

ابن اإلنسان.
من  استمراراً  اإلنسان؟  ابن  دم  ونشرب  جسد  نأكل  كيف 

العدد األخير، دعونا نتعمق في هذا الموضوع.

1. يجب أن نعمل خبز من جسد ابن اإلنسان

إن أكل جسد ابن اإلنسان وبالتالي صنع الخبز يتطلب منا 
يجب  أخرى،  وبعبارة  اإلنسان.  ابن  دم  من  نشرب  أن  أيًضا 
علينا أال نبني معرفتنا باهلل فقط من خالل سماع وقراءة كلمته، 
بل يجب علينا أيًضا أن نصنع خبًزا من الكلمة حتى يتم نقشها 
في قلوبنا. ما هو إذن الفرق بين "صنع كلمة هللا في القلب" و 

"بناء كلمته وتخزينها كمعرفة"؟
ألننا  وفقط  الدماغ،  في  معلومات مخزنة  أي  نسيان  يمكن 
وفقاً  سنتصرف  أننا  بالضرورة  يضمن  ال  الحقيقة  "نعرف" 
فقط  ليس  علينا  يجب  المقدس،  الكتاب  قراءة  في  للحقيقة. 
على  فيها.  للتأمل  الجهد  بذل  أيضا  بل  بشفاهنا  اآليات  حفظ 
تقول: "احبوا  التي   44  :5 آية متى  إذا حفظنا  المثال،  سبيل 
اعداءكم ... وصلوا ألجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم"، 
التطبيق  قادرين على وضعها موضع  أن نكون  فعندئذ يجب 

في حياتنا.
عندما يقوم شخص ما بأعمال الشر ويضطهدنا، وفقا لكلمة 
هللا، سنكون قادرين على أن نحبه وحتى أن نصلي من أجله. 
قلوبنا  فإن  معرفة،  كمجرد  رأسنا  في  فقط  أمر هللا  أبقينا  إذا 
أخيرا  نكره اآلخرين ونقابل  ستكون مضطربة، وربما حتى 
الشر بالشر. ومع ذلك، وإذا قمنا بعمل الخبز من هذه الوصية 
داخلنا،  من  تنبضان  سوف  والرحمة  المحبة  فإن  المعينة، 
نعمل  عندما  والغضب.  الكراهية  من  خاليين  نكون  وسوف 

باستمرار خبز التواضع فإننا سوف نتخلص من الغطرسة.

ً 2. يجب أن نشرب دم ابن اإلنسان معا

الكتاب  فهم  فقط  يتطلب  ال  هللا  كلمة  من  للخبز  صنعنا  إن 
المقدس في إلهام الروح القدس، بل يتطلب أيضاً تلقي نعمة هللا 
وقوته من خالل الصالة الحارة. من الضروري أيًضا في هذه 
المرحلة أن يبذل كل فرد جهدًا كي يؤمن بالكلمة بشكل صحيح 

ويضعها موضع التنفيذ. هذا هو عمل شرب دم ابن اإلنسان.
لذلك، "شرب دم ابن اإلنسان" يشير إلى ممارسه كلمة هللا. 

يمكن تقسيم كلمة هللا إلى أربع فئات. وهي "احفظ"، و "إطرح 
عنك"، و "افعل"، و "ال تفعل"، وعلينا الحفاظ على كل واحد 

منهم واالمتثال له.
بدون أي أعمال طاعة، لن نختبر أعمال هللا وبدون التجارب 
اإليمان  تجاوز  على  قادرين  نكون  لن  ألعمال هللا،  المباشرة 
ان  "فترى   ،22  :2 يعقوب  يخبرنا  معرفة.  مجرد  هو  الذي 
االيمان عمل مع اعماله، وباالعمال اكمل االيمان". فقط عندما 
نُظهر هلل أفعال اإليمان سيتم تحويل إيمان المعرفة إلى إيمان 

روحي.
في  الخردل  بذرة  مثل  صغيراً  المرء  إيمان  كان  لو  حتى 
البداية، عندما يواصل إظهار أعمال إيمانه هلل، سيسمح له هللا 
أن يختبر نعمته وقوته وأن يعمل على تعزيز إيمانه إلى إيمان 
عظيم. عندما نثق في كلمة هللا ونضعها موضع التنفيذ في كل 
لحظة من حياتنا، فإننا سوف نحقق "قياس ملء قامة المسيح" 

)رسالة أفسس 4: 13(.
التطبيق  كلمات هللا موضع  لم نضع  إذا  أخرى،  ناحية  من 
حتى عندما نمتلك إيمانًا بحجم بذرة الخردل بعد تلقي الروح 
ولن  روحية  تجارب  على  الحصول  من  نتمكن  فلن  القدس، 
تتغير قلوبنا بغض النظر عن طول حياتنا في المسيح. إدراك 
أنه في أسوأ الحاالت، قد نحرم من إيماننا ونُبعَد عن اإليمان، 
أحث كل واحد منكم على إيمانكم الكامل بشرب دم ابن اإلنسان.

 
الستقبال  األعمال  مع  اإليمان  لنا  يكون  أن  يجب   .3

الخالص، الحياة األبدية، االستجابات، والبركات

ومن  المقدس،  الكتاب  في  هللا  وعود  في  تثق  كنت  إذا 
أن  لنفترض  المقابلة.  باألفعال  اإليمان  يقترن  أن  المؤكد 
أحدهم قد وعدك بكنز بقيمة ماليين الدوالرات ووضعه في 
واشنطن العاصمة. وقال لك إذا كنت تسير هناك على طول 
كيلومتر   331 حوالي  تغطي  نيويورك،  مدينة  من  الطريق 
الحصول  يمكنك  األقدام  على  سيرا  ميل(   206 )حوالي 
الذي  الشخص  كان  وإذا  الكنز  حقا  تريد  كنت  إذا  عليه. 
إلى  بالثقة، فإنك سوف تمشي من نيويورك  أبلغك به جدير 

واشنطن.
يعقوب  رسالة  من  الثاني  النصف  يذكرنا  السبب،  ولهذا 
اعمال ميت". كثير  بدون  ايضا  االيمان  بأن "هكذا   26  :2
العظيم"  باهلل  أؤمن  "أنا  بشفاههم:  يصرخون  الناس  من 
أن  يمكنهم  ال  كلياً،  اإليمان  على  قادرين  غير  ألنهم  ولكن 
في  نجد  وكما  أفعال.  يصاحبه  الذي  اإليمان  نوع  يظهروا 
يمكن  باألعمال  المصحوب  الروحي  اإليمان  فإن  كلمة هللا، 

لصلواتنا. واستجاباته  وبركات هللا  الخالص  يمنحنا  أن 
تقول  التي   13  :10 الناس برسالة رومية  يستشهد بعض 
حتى  أنه  ليقولوا  يخلص،"  الرب  باسم  يدعو  من  "كل  لنا: 
كانوا  إذا  يمكن خالصهم  الخطيئة  في  يعيشون  الذين  الناس 
يعبِّرون عن إيمانهم. يحاولون تبرير طرقهم الخاطئة. ومع 
التي  الالمتناهية  إلى محبة هللا  بعينها  اآلية  ترمز هذه  ذلك، 
تستخدم  أال  المسيح، ويجب  يسوع  الخطاة من خالل  أنقذت 

األشرار. لتبرير 
أن  يجب  تُقترن،  أن  ويجب  قائمة  هي  هللا  كلمة  أن  بما 
وأن  السياق،  في  المقدس  الكتاب  في  آية  كل  إلى  ننظر 
سيؤدي  القدس  الروح  إلهام  في  فقط  المقدس  الكتاب  تفسير 
إلى فهم دقيق. رسالة رومية 10: 9-10 تخبرنا، "النك ان 
اعترفت بفمك بالرب يسوع، وامنت بقلبك ان هللا اقامه من 
يعترف  والفم  للبر،  به  يؤمن  القلب  االموات، خلصت. الن 
فقط  أنه  الواقع  في  يعني   13  :10 رومية  للخالص".  به 
البر ستؤدي  إلى  الذين وصلوا  أولئك  االعترافات من شفاه 

الخالص. إلى 
القلب  الن   ..." يخبرنا،  حين  المقدس  الكتاب  يعني  ماذا 
يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخالص"؟ نقرأ في رومية 
عند  ابرار  هم  الناموس  يسمعون  الذين  ليس  13، "الن   :2
وبعبارة  يبررون".  هم  بالناموس  يعملون  الذين  بل  هللا، 
نسمعها،  التي  كلمة هللا  قلوبنا  من  حقا  نؤمن  عندما  أخرى، 
نصبح  أن  لنا  تسمح  سوف  والتي  لكلمته  وفقا  نعيش  سوف 

مبررين وهذا بدوره يؤدي إلى البر.
أيها اإلخوة واألخوات األعزاء في المسيح، بأكل الجسد 
هللا  ترضوا  أن  الرب  باسم  أدعو  اإلنسان،  ابن  دم  وشرب 
كل  في  وازدهار  أعمال  يصاحبه  الذي  اإليمان  من  بنوع 

حياتكم! من جوانب  جانب 

أكل جسد وشرب دم ابن اإلنسان )2(
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مانمين تجدد الحياة وخدمة
المسيحيين في جميع أنحاء العالم

"أعضاء مانمين

 سعداء بتفاني

 وتكريم الراعي"

"اإليمان الحقيقي

 لخدمة هللا بإخالص 

موجود هنا"

للدكتور  القوية  الصالة  خالل  من  الشخصية  المشاكل  من  العديد  حللت  لقد 
جيراك لي، كما شفيت زوجتي من مشاكل الظهر بسبب صالته. أعتقد أن مثل 
حقق  ألنه  إال  تنفيذها  يمكن  ال  لي  الدكتور  أظهرها  التي  القوية  األعمال  هذه 
تجاه  بالواجب  كبير  بإحساس  والصوم  للصالة  كلها  حياته  وكرس  التقديس 
ملكوت هللا. هذه األعمال ال يمكن أن تحدث فقط بمعرفة بسيطة عن هللا وقليالً 

معه. التواصل  من 
هللا،  شفاء  في  العيش  في  سعيدة  حياة  عشت  لمانمين،  زيارتي  في 
المطلقة  بمحبته  أعجبت  لي،  بالدكتور  التقيت  عندما  والبركة.  واالستجابات، 
نصبح  أن  لكيفية  رائعاً  مثاالً  أراني  لقد  هلل.  كخادم  وتواضعه  الكنيسة  ألعضاء 

صديق هللا. عندما رأيته، قررت أن أكون متجدداً.
لكيفية  أمثلة جيدة  الوقت وأظهرت  فأكثر بمرور  أكثر  توسعت خدمة مانمين 
هلل  شاهداً  وأصبح  مانمين  خدمة  مساعدة  في  االستمرار  أريد  هللا.  عمل  إنجاز 

لي. الدكتور  مع  يعمل  الذي 

وقد أظهرت كنيسة مانمين المركزية والدكتور جيراك لي كيف يجب أن يعيش 
منهم  للرب  حقيقياً  إخالصاً  الناس  من  الكثيرون  تعلَّم  لقد  الحقيقيون.  المسيحيون 
وتلقوا الشفاء واالستجابات من خالل صالة الدكتور لي. كما شهدت زوجتي عمل 
صالته قبل سبع سنوات. في الشهر التاسع من حملها، لم تشعر بأي حركة للجنين 

لبضعة أيام. ولكن بعد أن استلمت صالته مباشرة، بدأ طفلنا يتحرك مرة أخرى.
عدد  هناك  العالم،  أنحاء  جميع  في  المؤثرين  الرعاة  من  بالعديد  التقيت  بينما 
قليل جدا من األشخاص الذين هم على استعداد دائم لخدمة أعضاء الكنيسة لمدة 
24 ساعة كل يوم كما فعل الدكتور لي. من الضروري أن يؤدي الرعاة خدمتهم 
سنبذل  الكنيسة.  أعضاء  حياة  إلى  والوصول  لي  الدكتور  مثل  الموقف  هذا  بمثل 

العالم. أنحاء  للرعاة في جميع  قصارى جهدنا لنشر خدمته 
الدنيوية.  االتجاهات  تأثير  من  يخلو  الذي  القداسة  إنجيل  لتعلم  جدا  ممتن  أنا 
أن  يجب  أننا  ويؤكد  يكرهها هللا  التي  الخطايا  إلى  رسائله  في  لي  الدكتور  يشير 

بكلمة هللا. يعيشون  الذين  الحقيقيين  أوالده  نصبح 
يشرفني جدا أن أكون قادراً على المشاركة في خدمته.

السيد سيرغي فيلبوفيتس،
رئيس INVICTORY MEDIA GROUP، كندا

األخ يوردانيس كاسترو،
 غواياكيل، اإلكوادور

الدكتور أندريه جاسوروفسكي،
 رئيس ائتالف األيدي المساعدة، إسرائيل

قبل أن أتعلم عن خدمة مانمين، كانت حياتي أشبه بسفينة تائهة في وسط المحيط 
من دون بوصلة. أنا من كوبا، لكن بعد أن فقدت والدي، انتقلت إلى اإلكوادور. بعد 
الكحول  أشرب  وبدأت  واأللم  بالوحدة  الشعور  في  من وظيفتي، عشت  أن طردت 

وأدخن الماريخوانا.
حضرت مدرسة للسحر وقمت بأعمال السحر لكسب لقمة العيش في عروض تقام 
في مستشفيات، مدارس، مسارح، وبرامج تلفزيونية لألطفال. أثناء العمل، توددت 
تتضرر،  رئتاي  بدأت  ودخنت.  المخدرات،  تناولت  الكحول،  شربت  أكثر.  للعالم 
وتسببت آثار الجراحة على كسور ساقي في أن أعاني من ألم في كاحلي وظهري. 

أصبت بالتهاب األنف التحسسي المزمن واالضطراب العصبي.
بدأت أبحث عن كلمة الحياة التي يمكن أن تنقذني من الظالم. في عام 2015، قرأت 
مقاالً يتعلق بالدكتور جيراك لي وكنيسة مانمين المركزية على اإلنترنت. لقد حّركْت 
شهادات الدكتور لي قلبي. بدأت أستمع إلى العظات وصليت. تلقيت الشفاء من مرضي 
من خالل صالته للمرضى! بدأت صفحة جديدة. توقفت عن شرب الكحول، التدخين، 
المزمن وأصبحت رئتي  التحسسي  التهاب األنف  ُشفيت من  لقد  المخدرات.  وتناول 

طبيعية. لقد تم تحررت من اضطراب العصبية المثيرة للحساسية أيضاَ.

بعد أن تلقيت هذه النعمة المدهشة، قمت بنشر شهادتي ألشخاص آخرين و "رسالة 
الخالص" التي ألقاها الدكتور لي. أشارك في خدمات العبادة في كنيسة مانمين في 
بيرو أو كنيسة مانمين في كولومبيا عبر YouTube واآلن أدرس رسائل الدكتور 
لي عبر قناة SNS. قرأت أيضاً أخبار مانمين باللغة اإلسبانية على موقع الكنيسة.

آمل أن يتم تسليم كلمة الحياة لعدد أكبر من الناس وأن يتم توفير الكثير من أفراد 
عائلتي وأصدقائي. وأود أيضا أن أزور كوريا وأرى الدكتور لي شخصياً في يوم 
الدكتور جيراك لي الذي قادني  من األيام. أتوجه بالشكر الجزيل إلى القس األكبر 

للبحث عن هللا كل يوم، ومحبة يسوع المسيح، والصالة في الروح القدس.

"لقد توقفت عن شرب 

الكحول وتناول المخدرات، 

وتم تجديد حياتي"



أنني  لمعرفة  سعيدة  كنت   ،2017 حزيران  في 
الدم  اختبارات  نتائج  األول.  طفلي  حملت  قد  كنت 
األسبوع  في  األول،  تشرين   24 في  أجريت  التي 
السابع عشر، وفي األسبوع الثالث عشر من الحمل، 
كشفت عن وجود فرص عالية جداً ألن يعاني طفلي 
من متالزمة داون. عندما يكون االحتمال أعلى من 
تقريباً.  كاملة  تكون  داون  متالزمة  تكون   ،1/270
بالفعل.  عالية  نسبة  وهي   ،1/5 كان  طفلي  لكن 
اللحظة،  تلك  في  الدموع  وذرفت  باإلحباط  شعرت 
للقلق  يدعو  ما  لدي  ليس  أنه  أفكر  أصبحت  لكنني 

ألن هللا حي.
استقبلت صالة كبار الدّكتور جيراك لي للمرضى 
عبر قناة جي سي إن باإليمان وتمت إعادة االختبار 
إجتماع  حضرت  االختبار،  بعد  التالي.  اليوم  في 
الشفاء اإللهي لمركز مانمين للصالة وأدركت أنني 
نخدم  وأن  لزوجي  الروحية  المحبة  أتمم  أن  يجب 
بعضنا البعض. كنت أرغب في أن يخدمني زوجي 
العقلية  هذه  عن  تبت  لكني  حامالً،  كنت  أن  منذ 
عائداً  فيه  وأفكر  منزلي  بتنظيف  بدأت  األنانية. 
بالخير  أخدمه  أن  وحاولت  العمل  من  البيت  إلى 

وبالمحبة.
دانيال  واجتماع  عبادة،  خدمة  كل  حضرت  كما 
الخاليا،  خدمة  الثالثاء،  صالة  اجتماع  للصالة، 
بإخالص  صليت  الخاص.  الصالة  واجتماع 
السابقة  حياتي  إلى  أيضاً  نظرت  والئي.  وكّرست 
أن  نعلم  كنا  ألننا  تشو  تشولهو  الشماس  زوجي  مع 

مرض الطفل يأتي من خطيئة والديه. تبت ألنني لم 
أكن أصلي ولم أكن أؤمن بالكلمة وصادقت العالم. 

لقد طلبت نعمة هللا ورحمته.
الجواب.  على  الحصول  لضمان  جئت  ذلك،  بعد 
األكبر  القس  عظات  إلى  اليوم  طوال  استمعت  لقد 
تلقيت  يسمعها.  أن  لطفلي  سمحت   .GCN في 
عندما  بطني  على  القوة  بمنديل  للمرضى  صالته 
لقد   .)12-11  :19 )أعمال   GCN قناة  على  جاء 
ومعارفي  المنطقة،  قادة  األبرشية،  راعي  صلى 

بمحبة. ألجل طفلي 
إعادة  نتيجة  ظهرت  الثاني،  تشرين   7 في 
كان  طفلي  أن  المستشفى  من  سمعت  االختبار. 
دموع  من  الكثير  ذرفت  الليلة  تلك  في  طبيعياً. 

الشكر مع زوجي في اجتماع دانيال للصالة.
القساوسة،  لكبير  قلت  األول،  كانون   17 في 
كان  باإليمان".  داون  متالزمة  من  الجنين  "شفي 
سعيداً للغاية وصلى من أجل والدة آمنة وسهلة. في 
2018، قمت بوالدة طفلي بسهولة وأمان  27 آذار 

ألنه كان يصلي من أجلي. هللويا!
هناك  يكون  أن  لعائلتي  جيدة  فرصة  كانت  لقد 
العميقة  والرب  هللا  بمحبة  شعرنا  روحي.  استيقاظ 
أورشليم  نحو  بقوة  نركض  أن  يريدوننا  الذين 
كل  أقدم  السماء.  في  للسكن  مكان  أفضل  الجديدة 
أتقدم  و  شفاني  قد  الذي  هللا  إلى  المجد  و  الشكر 
بالشكر الجزيل إلى القس األكبر الذي صلى ألجبي 

. بمحبة

الثامنة، حصلت  لقد ولدت أصم. في سن 
على شلل وجهي عندما أصبت على الجانب 
أحد  ألعب مع  بينما كنت  األيمن من وجهي 
األقارب. كان نوع من الشلل الوجهي الذي 
أصبح نتيجة إصابة الوجه. قيل لي أن هناك 
أعراض  تخفيف  تم  تتكرر.  أن  احتماالت 
الشلل عن طريق العالج الطبي، لكنه ظهر 

مرة أخرى في عمر 16 عاماً. استغرق األمر الكثير من الوقت ألُشفى 
من ذلك.

في نيسان 2016، سمعت عن الدكتور جيراك لي من صديقي. وقال 
أن عظة القس األكبر مليئة بالحياة والنعمة. بدأت االنضمام إلى الخدمة 
متعددة   Nefsis عبر  الفيديو  مؤتمرات  إنعقاد  خالل  من  اإلشارة  بلغة 
النقاط. كانت العظة واضحة وقوية بالفعل، وشفي الكثير من األمراض 
المستعصية والمميتة. وفوق كل هذا، فوجئت عندما سمعت أن العديد من 
األشخاص الصم قد استعادوا قدرة السمع وضعف قدرة السمع قد تحسنت.
في شهر آب 2017، شاركت في مؤتمر مانمين الصيفي بشوق. لقد 
دهشت لرؤية أعمال القوة في شخص. وعالوة على ذلك، بعد أن تلقيت 
صالة القس األكبر وأنا نفسي كسبت القدرة على السمع على الرغم من 
أنني كنت أصم سابقاً. كنت أسمع بأذني اليمنى بشكل أفضل وأفضل بمرور 
كثير  جدا.  متفاجأ  كنت  الوقت. 
من الصم اآلخرين باإلضافة إلي 

قد شفيوا ومجدوا هللا.
أن  أردت   ،2018 نيسان  في 
للراعي  الروحية  الرسائل  أتعلم 
انتظاماً  أكثر  بطرق  المسؤول 
جونغهون  القس  بزيارة  وقمت 
بينانغ  مانمين  كنيسة  في  جي 
درست  لقد  ماليزيا.  في  للصم 
خدمة  كل  وحضرت  الرسائل 
للكنيسة.  صالة  واجتماع  عبادة 
عندما كانت لدي شركة مع أعضاء الكنيسة في عدة اجتماعات، تعلمت 

الكثير عن الحياة المسيحية الصحيحة.
ولكن عندما بقيت في تايالند في أواخر نيسان 2018 لحضور الذكرى 
الثامنة لكنيسة هاتييا مانمين للصم، أصابني شلل الوجه مرة أخرى. شعرت 
باإلحباط للحظة لكنني سرعان ما استلمت صالة المنديل الذي صلى عليه 
الراعي األكبر )أعمال 19: 11-12( من القس جي. بعد الصالة، ذهب 

الشلل كله في غضون أسبوعين وأصبحت طبيعياً تماماً.
بالعودة إلى التفيا، شاركت شهادتي مع أعضاء الكنيسة في كنيسة مانمين 
التفيا للصم وحاولت تبشير الناس. أقدم كل الشكر والمجد هلل والرب. كما 

أتقدم بالشكر إلى القس األكبر.
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"كان طفلي في المجموعة 
المعرضة لخطر اإلصابة 

بمتالزمة داون ولكنه
 أصبح طبيعياً!"

"لقد ولدت أصم، لكنني اكتسبت 
القدرة على السماع، وشفيت 

أيًضا من شلل الوجه!"

اختبار الفحص أثناء الحمل

اختبار  نتيجة  داون  متالزمة  تشخيص  تم  الصالة:  قبل 
قطعة من الحمض النووي للجنين في دم األم

صالة  بعد  طبيعي  بشكل  الطفل  ولد  الصالة:  بعد 
الدكتور جيراك لي

األخ إلفيس نبيجس، 23 عاماً، التفيا


