
أخبار مانمين 

يستخدمون  الذين  الناس  بعض  هناك 
باهلل  إيمانهم  لدعم  روحي  كتأييد  معرفتهم 
يؤمنون  ال  اآلخر  البعض  بينما  الحي، 

بوجود هللا بسبب أطر معرفتهم.
األطباء  شبكة  تأسست   ،2004 عام  في 
لغرض   )WCDN( العالمية  المسيحيين 
الذين  المتفوقين  األفراد  من  العديد  إيقاظ 
بإجراء  سنوياً  وقاموا  هللا،  يجهلون 
الشفاء  حاالت  تقديم  يتم  حيث  مؤتمرات 
كما  الطبية.  البيانات  أساس  على  اإللهي 
المرضى  سجالت  عن  مسؤولون  أنهم 
في  والتسجيالت  الشهادات  وتسجيل 
الخارج،  في  الحمالت  مثل  اجتماعات 
الخاصة،  اإللهي  الشفاء  اجتماعات 
أعمال  تتكشف  الصيفية حيث  والمؤتمرات 

شفاء هللا.
 WCDN بدأت   ،2018 تموز   18 في 
العمل على تسجيل المرضى الذين يتوقون 
مانمين  مؤتمر  في  الشفاء  على  للحصول 
القوة  أعمال  حدوث  مع   .2018 الصيفي 
المتفجرة في كل مكان، كان عدد المرضى 
ذلك  في  بما   1,217 العام  هذا  القائمة  في 

الفرعية. الكنائس  أعضاء 
 6 في  المؤتمر  من  األول  اليوم  خالل 
المنديل )أعمال  تلقى الحضور صالة  آب، 
19: 11-12( وجاء الكثير منهم إلى كشك 
بفحصهم  قام  شهاداتهم.  لتقديم   WCDN
طبيب  أطفال،  طبيب   ،WCDN جراح 
أسنان،  وطبيب  أشعة،  طبيب  نفساني، 
قبل  تلك  مع  الراهنة  حالتهم  وقارنوا 

الصالة وسجلوا شهاداتهم. تم استالم أكثر 
وكانت  المكان،  في  شهادة  ثالثمائة  من 

المؤتمر. بعد  أكثر حتى  الشهادات 
 ،WCDN قال د. جيلبرت تشاي، رئيس
أنها  يُعرف  التي  األمراض،  أرى  "عندما 
شفاءها،  يتم  ونهائية،  للشفاء  قابلة  غير 
على  يحصلون  المكفوفين  أرى  وعندما 
المتحركة  الكراسي  في  والناس  البصر 
على  أفرح.  و  أندهش  ويمشون،  يقفون 
سائدًا  يبدو  التطوري  الفكر  أن  من  الرغم 
WCDN يعلن هللا الخالق  اليوم، فقد كان 
الشفاء  حاالت  بتأكيد  العظيمة  وقوته 
اإللهي المذهلة استنادًا إلى البيانات الطبية 
البرامج  الكتب،  خالل  من  األخبار  وتقديم 

السنوية." والمؤتمرات  التلفزيونية، 
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"ال بد لي من االعتراف بأنها أعمال هللا!"
أطباء WCDN على ضوء قوة هللا المتفجرة

أعلنت خدمة مانمين
في المؤتمر المسيحي 

الدولي في بيرو

"الرسائل تمت باآليات!"

القس كيلونجو مبيليزي ديزايار، 

كنيسة الحياة الجديدة، تل أبيب، إسرائيل

من 17-19 آب 2018، عقد المؤتمر 
الدولي في كنيسة إل أبوسينتو  المسيحي 
سانتانا(  البرتو  )األسقف  )العليّة(  ألتو 
الشيخ جوني كيم، مدير  بيرو. دعي  في 

GCN نيابة عن الكنيسة.
عرف الحضور بالفعل خدمة الدكتور 
بيرو  حملة  من خالل  القوية  لي  جيراك 

.Enlace TV المتحدة عام 2004 و
في  البارزين  المحاضرين  بعض 
هيكتور  الدكتور  مثل  الالتينية  أمريكا 
الشيوخ  مجلس  رئيس  نائب  بوناريكو، 

التلفزيون  ورئيس  األرجنتين  في 
نائب  ألفارادو،  فابريسيو  ود.  المسيحي، 
كوستاريكا،  التشريعية،  الجمعية  رئيس 
أربع  من  فترة  خالل  محاضرات.  ألقوا 
بناء  كيم  جوني  الشيخ  تحدث  جلسات، 
عن  لي  الدكتور  محاضرات  على 
"رسالة  عظات  وسلسلة  التكوين  سفر 
فيديو  مقاطع  عرض  كما  الخالص". 
القوية وكان هناك  الكنيسة  يتعلق بخدمة 
والتي  االستعراضية،  الفنون  للجنة  أداء 

لقيت استقبااًل جيدًا من قبل الحضور.

الصيفي  مانمين  مؤتمر  في  شاركت 
بلدان  الناس  من  بالكثير  والتقيت   2018
هللا  قوة  أعمال  أيضاً  وشهدت  عديدة. 

مباشرة. مانمين  وخدمة 
بينما زار الدكتور جيراك لي، الراعي 
المركزية،  مانمين  كنيسة  عن  المسؤول 
إسرائيل مرات عديدة، سمعت عن خدمته 
وتقت  للكنيسة  الصيفي  المؤتمر  ون 
وشعرت  هناك،  حضرت  أتواجد.  أن 
أستطع  لم  أتوقع.  كنت  مما  أكثر  بالدهشة 
كنت  هللا.  إلى  والمجد  الشكر  أقدم  أن  إال 
شهدت  بينما  العظيمة.  هللا  لقوة  شاهداً 
والمعجزات  اآليات  أعمال  مثل  شخصياً 
حصلت  الرب،  تالميذ  أظهرها  الي  هذه 

على قّوة وملء جديدين.
اإلسرائيلية  بخدمته  لي  الدكتور  قام 
تموز   20 من  ابتداء  سنوات  ثالث  لمدة 
وفي  وقوته،  محبة هللا  أظهر  لقد   .2007
عام 2009 أعلن بجرأة أن يسوع المسيح 
إلسرائيل.  المتحدة  الحملة  في  مخلصنا 
اليهود  بين  نهضة  خدمته  أثارت 
القساوسة  كان  إسرائيل.  في  المسيانيين 
واختبرت  الطوائف  عبر  متحدون 

روحية. نهضة  الكنائس 
الصادقة  محبّته  لي  الدكتور  أظهر  لقد 
ثابت  وبشكل  قوة  بكّل  ودعمنا  إلسرائيل 
في كل شيء. لو لم نلتق به، فإن كنائسنا 
هذه  مثل  أبدا  لترى  تكن  لم  إسرائيل  في 
أبدا  يمكننا  ال  اآلن.  نعيشها  التي  النهضة 
تقود  التي  المذهلة  الخدمة  هذه  نجري  أن 
الرب  إلى  الناس  من  يحصى  ال  عدداً 
بأعمق  أتقدم  الثاني.  لمجيئه  ويستعدون 

لي. للدكتور جيراك  امتناني ومحبتي 
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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(

"اجاب يسوع وقال له: الحق الحق اقول لك: ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يرى ملكوت الله" )يوحنا 3: 3(.

قبلوا  بأنهم  يدّعون  الناس  من  العديد  أن  من  الرغم  على 
بالضرورة  ليسوا  أنهم  إال  باهلل،  وبإيمانهم  المسيح  يسوع 
بين  الروحي  الحوار  مع  الخالص.  ضمان  لديهم  جميعًا 
يسوع ونيقوديموس كدليل لنا، فإن هذا الموضوع من أخبار 
والروح  الماء  من  "الوالدة  أهمية  في  يتعمق  سوف  مانمين 

القدس" والطريق إلى الخالص التام.

1. الحوار الروحي بين يسوع ونيقوديموس

من  وواحدًا  معلًما،  يهوديًا،  مسؤواًل  نيقوديموس  كان 
الناموس. الفريسيين الضليعين جدًا في 

الخارج،  من  "مقدسين"  الفريسيون  كان  يسوع،  أيام  في 
دون حفظ الناموس من القلب؛ هم لم يشكوا في تعاليم يسوع 
فحسب، بل قادوا أيًضا الحركة لقتله. على خالف الفريسيين 
اآلخرين، ومع ذلك، كان نيقوديموس متعطشاً للحقيقة، وألنه 
يمتلك إيمانًا حقيقيًا، فقد أتى لزيارة يسوع في إحدى الليالي.
انك  نعلم  معلم،  "يا  ليسوع،  صريًحا  يعترف  نيقوديموس 
هذه  يعمل  ان  يقدر  احد  ليس  الن  معلما،  هللا  من  اتيت  قد 
االيات التي انت تعمل ان لم يكن هللا معه." فاستجاب يسوع 
الحق  "الحق  يسوع،  واجاب  القلب  في  نيقوديموس  لعطش 
يرى  ان  يقدر  ال  فوق  من  يولد  ال  احد  كان  ان  لك:  اقول 

ملكوت هللا"، ويوفر له التعاليم الروحية.
فهم  من  ببساطة  نيقوديموس  يتمكن  لم  ذلك،  سماع  عند 
كيف يمكن لرجل ناضج أن يولد من جديد. كما 1 كورنثوس 
إلهام  في  هللا  قوة  الفرد  يتلقى  عندما  فقط  يذكرنا،   20  :4
بدون  الروحية.  األسرار  فهم  من  سيتمكن  القدس  الروح 
يمكن  "كيف  نيقوديموس،  يسأل  الروحية،  يسوع  تعاليم  فهم 
امه  بطن  يدخل  ان  يقدر  العله  شيخ؟  وهو  يولد  ان  االنسان 

ثانية ويولد؟"
ان  لك:  اقول  الحق  له يسوع: "الحق  قال  ذلك،  على  رداً 
كان احد ال يولد من الماء والروح ال يقدر ان يدخل ملكوت 
هو  الروح  من  والمولود  هو،  جسد  الجسد  من  المولود  هللا. 
روح. ال تتعجب اني قلت لك: 'ينبغي ان تولدوا من فوق.'" 
لكي يدخل المرء السماء، يقول يسوع، يجب أن تولد الروح 

غير المرئية من جديد.
بسبب  ولكن  حي،  ككائن  البشرية،  أب  آدم،  خلق  تم 
ولد جميع  اللحظة فصاعداً،  تلك  منذ  ماتت روحه.  خطاياه، 
لم  كائنات جسدية،  ميتة وألنهم صاروا  آدم وأرواحهم  نسل 

يكونوا قادرين على دخول السماء.
من  المرء  لمنع   – هذا  وتجنب  لتصحيح  الوحيدة  الطريقة 
الذهاب إلى الجحيم – هو أن يولد من الماء والروح القدس. 
حيث  تهب  "الريح  نيقوديموس،  يسوع  أخبر  السبب  لهذا 
الى  وال  تاتي  اين  من  تعلم  ال  لكنك  صوتها،  وتسمع  تشاء، 

الرياح  أن  كما  الروح."  من  ولد  من  كل  هكذا  تذهب.  اين 
غير مرئية وال يمكن التنبؤ بتوجهها، يمكننا أن نفهم ونختبر 
شؤون العالم الروحي فقط من خالل أعمال هللا وقوة الروح 

القدس.
إلى  قادماً  نيقوديموس  نرى  يسوع،  مع  اللقاء  هذا  بعد 
 ،)51-50  :7 )يوحنا  الفريسيون  انتقده  عندما  يسوع  دفاع 
وبعد موت يسوع على الصليب، تقدم مع "مزيج مر وعود 
أن  نعلم  األفعال،  هذه  من   .)39  :19 )يوحنا  منا"  مئة  نحو 

نيقوديموس قد حصل على الخالص.

2. األهمية الروحية "للوالدة من الماء"

الذي  الماء  من  يشرب  من  "ولكن  يقرأ،   14  :4 يوحنا 
اعطيه انا فلن يعطش الى االبد، بل الماء الذي اعطيه يصير 
نفس  هو  هنا  "الماء"  ابدية."  حياة  الى  ينبع  ماء  ينبوع  فيه 

"ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية" الذي يعطيه يسوع لنا.
ما هو إذن "ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية"، الماء األزلي 
الجسد  أكل  بدون  أنه  نعلم  نحن  إياه؟  يسوع  يعطينا  الذي 
)يوحنا  فينا  حياة  توجد  ال  اإلنسان،  ابن  يسوع  دم  وشرب 

.)53 :6
دمي  ويشرب  جسدي  ياكل  "من  ح،  يُصّرِ  54  :6 يوحنا 
فله حياة ابدية، وانا اقيمه في اليوم االخير." األكل من جسد 
ابن اإلنسان هو عمل خبز من كلمة هللا والشرب من دم ابن 
اإلنسان هو ممارسة كلمة هللا. إن أكل الجسد وشرب دم ابن 

لإلنسان  يوفر  الذي  الماء  هو   – نفسها  هللا  كلمة   – اإلنسان 
األبدية. الحياة 

كما أن الماء يطهر النجاسة ويعطي الحياة لجميع الكائنات 
يطهر   – هللا  كلمة   – "الماء"  الروحية  الناحية  من  الحية، 
الحياة  امتالك  على  ويساعدنا  قلوبنا  من  والشر  الخطيئة 
فإننا  وتطهرها،  قلوبنا  في  هللا  كلمة  تستقر  عندما  األبدية. 
سنخلص من مثل هذه العناصر الشريرة والشر، مثل الحسد، 
ونحصل على  جديد،  من  ونولد  والتوتر،  الكراهية،  الغيرة، 
الخالص )1 بطرس 3: 21(. لذا، عندما نصنع خبًزا ونحيا 
نتقدس  سوف  خطايانا،  تطهير  على  تعمل  التي  هللا،  بكلمة 

تدريًجا ونتبرر، وهذا بدوره سيخدم كدليل على خالصنا.

الروح  من  الجديدة  "للوالدة  الروحية  األهمية   .3  
القدس"

)يوحنا  القدس  الروح  المخلصين،  أوالده  هللا  أعطى  لقد 
على  يساعدهم  القدس  والروح   )38  :2 أعمال  26؛   :15

امتالك اإليمان ويحيي أرواحهم التي كانت ميتة.
رنا، "من هو الذي يغلب العالم، اال  5: 5-8 يذّكِ 1 يوحنا 
بماء  اتى  الذي  هو  هذا  هللا؟  ابن  هو  يسوع  ان  يؤمن  الذي 
ودم، يسوع المسيح. ال بالماء فقط، بل بالماء والدم. والروح 
هو الذي يشهد، الن الروح هو الحق. فان الذين يشهدون في 
وهؤالء  القدس.  والروح  والكلمة،  االب،  ثالثة:  هم  السماء 
ثالثة:  هم  االرض  في  يشهدون  والذين   8 واحد.  هم  الثالثة 

الروح، والماء، والدم. والثالثة هم في الواحد."
يدل على سفك  ودم"  بماء  اتى  الذي  "هذا هو  التعبير  إن 
مات  عندما  جسداً.  أصبح  التي  الكلمة  يسوع،  وموت  الدم 
هو  "هذا  لذلك،  الخالص.  نتلقى  بدمه  الصليب،  يسوع على 
الذي اتى بماء ودم" هو يسوع المسيح والروح القدس الذي 

أُرسل إلينا بعد صعوده يساعدنا على اإليمان بهذه الحقيقة.
هو  يسوع  أن  يؤمن  من  أن  أيًضا  المقدس  الكتاب  يخبرنا 
تعرضنا  عدم  كيفية  إلى  يشير  وهذا  العالم"،  "يغلب  ابن هللا 
هذا  شهوات  على  والتغلب  القتال  خالل  من  بالكذب  للتلوث 
العالم. إن الروح القدس ال يساعدنا فقط في أن نؤمن بكل ثقة 
والدينونة،  والحق  الخطيئة  بشأن  العالم  بإدانة  بل  الرب  في 

كما أنه سيعطينا القوة للتغلب على العالم وطرقه.
عندما ندرك طبيعة الخطيئة، فإننا نفهم أهمية تحقيق البر، 
وفقاً  للعيش  نضطر  فسوف  ستحدث،  التي  بالدينونة  ونؤمن 
لرغبات الروح القدس. بإزالة اآلثام وأشكال الشر من قلوبنا 

كل يوم، سنحّول قلوبنا ونمألها بالحقيقة.
تولدون  عندما  فقط  المسيح،  في  واألخوات  اإلخوة  أيها 
من الماء والروح تلد الروح فيك، يمكنكم أن تدخلوا ملكوت 

السماوات.

الخالص المعطى فقط ألولئك المولودين من الماء والروح
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"أنا ممتلئة بالشكر على كلمة 
الحياة وأعمال القوة!"

"لقد ُشفيت من التهاب 
الجلد التأتبي بعد أن 
توقفت عن االستمتاع 

باللذات الدنيوية!"

األخت أنجيليكا كامبوس، سن 57، كنيسة مانمين بيرو

األخت كيم ييريم، 19 عاماً، الصف 12،
 كنيسة مانمين المركزية

التهاب  حدث  االبتدائية،  المدرسة  إلى  ذهبت  عندما 
التأتبي بشكل متقطع في الجزء الخلفي من ساقي.  الجلد 
الدّكتور  المسؤول  القس  صالة  خالل  من  شفيت  لكنني 
جيراك لي. لكنها تكررت عندما كنت في الصف التاسع، 

وسرعان ما ساءت.
عندما حصلت على هاتف ذكي، استمعت إلى األغاني 
التي  الفيديو  مقاطع  بعض  وشاهدت  العالمية،  الشعبية 
الهواتف  ألعاب  يمكن أن تكون ضارة بروحي، ودخلت 
اإليمان  حياة  أو  بالدراسة  اهتمام  لدي  يكن  لم  الذكية. 
منذ أن كنت أعشق المتع الدنيوية. في النهاية، أصبحت 
أعاني من التهاب جلد خطير على يدي وقدمي. شعرت 
لذلك  قدمي،  أخمص  إلى  وانتشرت  يدي،  على  بالحكة 
مشيت بعرج. عندما ذهبت إلى المستشفى، تم تشخيصي 

بالتهاب الجلد التحسسي الوراثي وأعطوني الدواء.
أستعمله.  لم  لكني  المرهم،  ووضعت  الدواء  أخذت 
على الرغم من أن القس األكبر أخبرنا دائًما أن نحب هللا 
قبل كل شيء، فقد كنت ممتلئًة بروابط العالم. لم أستطع 
أعود  نفسي  رأيت  عندما  إليه.  الذهاب  في  التفكير  حتى 
الوقت،  من  لفترة  توقفت  أن  بعد  الدنيوية  األشياء  إلى 

فكرت، "هل أنا إنسانة؟ هل أفتقر إلى الضمير؟"
مؤتمر  اقترب  عندما   ،2018 تموز  شهر  أواخر  في 
هكذا  العيش  أستطيع  ال  أنني  اعتقدت  الصيفي،  مانمين 
ورأيت  للصالة  دانيال  اجتماع  إلى  ذهبت  اآلن.  بعد 

عندما  بصدق.  يصلون  الكنيسة  أعضاء  من  العديد 
حذفت  لقد  تجديد.  أريد  أنني  في  أفكر  أصبحت  رأيتهم، 
هاتفي  على  بوب  أغنية   200 من  وأكثر  األلعاب  جميع 
الذكي. بعد ذلك، وبينما كنت أصلي أكثر، شعرت بمزيد 
من الراحة والبهجة كما لو أن قلبًا جديدًا كان ينبض في 

داخلي.
وقررت أيًضا االنضمام إلى مباراة شد الحبل كعضوة 
الصيف.  مؤتمر  خالل  الكبرى  األولى  األبرشية  في 
التدريب كل  الفكر المتغير، ذهبت إلى هذا  للتخلص من 
الذي  التأتبي  الجلد  التهاب  تحسن  األثناء،  هذه  في  يوم. 
أثر على يدي وقدمي بسرعة. لم يعمل أي دواء من قبل، 
لكنه تحسن بشكل ملحوظ خالل تجديدي. لقد شفيت منه 

حتى قبل المؤتمر.
في  حتى  الجوارب  ارتداء  علّي  كان  الماضي،  في 
الصيف، لكن اآلن ال يتعين علّي ذلك. حاولت أال أسمح 
ألحد برؤية يدي بسبب األجزاء المتأثرة، لكنني لم أعد. 

هللويا!
في أوائل شهر آب، شاركت في مؤتمر مانمين الصيفي 
إذ  كثيرة  دموع  ذرفت  هللا.  من  مذهلة  قوة  شهدت  وقد 
شعرت بمحبة هللا، الرب، والراعي. لقد تباركت كثيراً. 
نفسي  تجديد  وأريد  باالنتعاش  أشعر  األيام،  هذه  في 
اإلله  إلى  والمجد  الشكر  أكثر. أعطي كل  والدّي  وأخدم 

الحي الذي هو جيد.

في أحد األيام، استمعت لعظة القّس الدكتور جيراك لي 
التلفزيونية  المحطة  وهي   ،Enlace قناة  على  "السماء" 
من  الكثير  تلقيت  لقد  اإلسبانية.  باللغة  للناطقين  الرائدة 
أيار  في  بيرو  مانمين  كنيسة  في  كعضوة  وُسّجلت  النعمة 

.2012
متر   4,380 ارتفاع  على  باسكو  دي  سيرو  في  أعيش 
ساعة   16 األمر  يستغرق  البحر.  سطح  مستوى  فوق 
ليما،  في  بيرو  مانمين  كنيسة  إلى  وإياباً  ذهاباً  رحلة 
وأصل  جمعة  ليلة  كل  المنزل  أترك  كنت  العاصمة. 
في  مكثت  السبت.  صباح  الخامسة  الساعة  في  ليما 
ومساءاً  صباحاً  األحد  خدمات  وأحضر  أوالدي،  منازل 

ذلك،  من  الرغم  على  المساء.  في  منزلي  إلى  وأغادر 
جداً  سعيدة  كنت  ألنني  الرب  يوم  عن  أبداً  أتخلى  لم 
الذي  البولي  السلس  من  ُشفيت  لقد  المؤمنة.  حياتي  لقيادة 
من  مناسبة  وظيفة  على  عاًما وحصلت   14 منذ  أزعجني 

والمكان. الزمان  لي عبر حدود  الدكتور  خالل صالة 
فيه  أسكن  الذي  الحي  في  الناس  علم   ،2014 عام  منذ 
إلى خدمات عبادة مانمين  عن مانمين وتجمعنا لالنضمام 
حيث  منطقتي  في  محلي  هيكل  إنشاء  تم  اإلنترنت.  عبر 
العبادة  خدمات  أنواع  جميع  في  وشاركنا  معًا  اجتمعنا 
أنا  اليومية.  للصالة  دانييل  اجتماعات  وحتى  الهيكل،  في 

للغاية. ممتنة  إنني  كقائدة.  الكنيسة  أخدم 
2018، دخل زوجي المستشفى بسبب فقر  4 تموز  في 
الدم ونزيف الجهاز الهضمي. كان مستوى الهيموجلوبين 
 16 و   13.0 بين  يتراوح  أنه  من  الرغم  على   7.6 لديه 
الطبيب  وقال  الموت.  عتبة  إلى  دفعه  تم  األصحاء.  عند 
لفحوصات  يخضعه  وكان  سرطانًا  يكون  أن  يمكن  إنه 
على  الحصول  في  باستمرار  ساعدته  لقد  متنوعة.  طبية 
الذكي.  والهاتف  اإلنترنت  عبر  المسؤول  الراعي  صالة 
عليه  صلى  الذي  بالمنديل  أجله  من  صليت  تموز،   6 في 
 .)12-11  :19 )أعمال  جسده  على  المسؤول  الراعي 
مصاب  أنه  وأظهرت  أخيًرا  االختبار  نتيجة  خرجت 
الطبيب  تشخيص  مع  يتعارض  ما  وهو  بالمعدة،  بقرحة 

المتوقع.

كنت أتوق إلى التعبير عن امتناني من خالل المشاركة 
كوريا.  في  أقيم  الذي   2018 الصيفي  مانمين  مؤتمر  في 
كان  الذي  الكلى  مرض  من  العالج  أتلقى  أن  أردت  كما 
أعراض  من  واحدة  لكن  سنوات.  عشر  لمدة  معي  عالقًا 
عندما  الحار.  الطقس  في  وذمة خطيرة  هي  المرض  هذا 
حجم  أن  لدرجة  السفلي  جسدي  تضخم  حاراً،  الجو  كان 
ترددت  بوصة.   46 إلى  بوصة   30 من  زاد  خصري 
ذلك،  ومع  الجنوبية.  كوريا  في  حارا  كان  ألنه  للحظة 
ذهبت  إذا  منه  أشفى  أن  يمكن  بأنني  إيمان  لدي  كان 
من  تماماً  وتابعت  شائعاً  قلباً  لها  أعددُت  لقد  كوريا.  إلى 

النعمة. من  الكثير  هللا  أعطاني  كما  خطيتي 
الدراسية  الحلقة  خالل  المؤتمر.  إلى  أخيرا  ذهبت 
للمرضى  لي  سوجين  القسيسة  صلت  األولى،  الليلة  في 
شعرت  األكبر.  القس  عليه  صلى  قد  كان  الذي  بالمنديل 
لدي  ليس  أنه  اكتشفت  علي.  قادمة  القدس  الروح  بنار 
سيئول  إلى  ذهبت  عندما  شفائي.  تم  وقد  األلم  من  المزيد 
بعد المؤتمر، كان الجو حاًرا للغاية مع صدور تحذيرات 
راحة  أو عدم  ألم  بأي  أشعر  لم  لكني  الحر.  من  لموجات 

كثيًرا. مشيت  أنني  من  الرغم  على 
الموجود  العظيمة  هللا  بمحبة  شعرت  الزيارة،  هذه  في 
المجد  أقدم كل الشكر و  الشفاء.  تلقيت  مع مانمين وكذلك 
للصالة  األكبر،  الراعي  لك،  شكرا  الحبيب.  لربي  و  هلل 

ألجلي.

القس هانجيول كيم وأعضاء كنيسة مانمين بيرو في كنيسة 
مانمين المركزية



أنا طبيب متخصص في طب األسرة. في الحقيقة، لم أؤمن 
بعد  حياة  هناك  يكون  أن  من  خائف  كنت  ألنني  ولكن  باهلل. 
الموت، حاولت جهدي أن أكون شخًصا جيدًا. ومع ذلك، كنت 
أفكر دوًما في أسوأ سيناريو في كل شيء، لذا كانت أعصابي 

دائًما على الحافة وغالبًا ما غضبت.
الفندق  في  الطاولة  على  مقدًسا  كتابًا  قرأت  األيام،  أحد  في 
حيث أقمت خالل رحلتي، لكن لم أتمكن من فهم أجزاء كثيرة 
منه. عندما قرأت ذلك، تساءلت لماذا وضع هللا شجرة معرفة 
الخير والشر في جنة عدن، ولماذا صنع الجحيم. برزت العديد 
من األسئلة األخرى وجعلت من الصعب بالنسبة لي أن أصدق 
المحتوى. سألت أصدقائي المسيحيين عن تساؤالتي، لكن أحداً 
منهم لم يعطني أي إجابة. حتى أن أحدهم قال، "فقط صدق. إذا 

كنت ال تزال فضوليًا بعد ذلك، فاسأل أسئلة هللا في السماء."
أصدقائي،  من  واحد  أوو،  ديفيد  الدكتور   ،2016 آب  في 
تحدث عن خدمة الدكتور جيراك لي وشبكة األطباء المسيحيين 
الدولية التي تثبت قدرة هللا على أساس البيانات الطبية. زوجته، 
سنغافورة.  مانمين  كنيسة  في  تخدم  بينغ،  بينغ  وونج  رة  الُمبّشِ

أعطتني كتاب "رسالة الخالص". كان الكتاب مثل التنوير يأتي 
في  مكتوبة  طرحتها  التي  األسئلة  جميع  كانت  البرق.  كلمعة 

الكتاب!
خالل  من  تُشفى  التي  المستعصية  األمراض  أيضا  رأيت 
صالة الدكتور لي. أفكاري الجسدية كانت ممزقة وأخيراً قبلت 
الرب. كان إظهار قوة هللا أكثر شيء مدهش رأيته في حياتي 
يسوع  بها  قام  التي  تلك  مثل  الكتابية  األعمال  هذه  مثل  كلها. 
أن  أعتقد  أمام عيني!  انتشرت  ألفي سنة  قبل  المرضى  بشفاء 
الدكتور لي وسمح له بمساعدتنا، وأعتقد أن كنيسة  هللا اختار 

مانمين المركزية هي أيًضا الكنيسة التي اختارها.
المرضى  لبعض  بالعجز  أحيانًا  شعرت  لكنني  طبيب،  أنا 
اآلن  ولكن  أمراضهم.  بأسباب  إخبارهم  من  أتمكن  لم  عندما 
خالل  من  األمراض  جذور  عن  تعلمت  ألنني  ذلك  أستطيع 
رسالة القس األكبر. تحدثت مع المرضى حول الشهادات التي 
إلى  يحتاجون  WCDN عندما  الدولية  المؤتمرات  في  قدمت 
أي مساعدة. شجعتهم، قائلة، "ال تفقدوا األمل. سيساعدكم هللا."
يشهد WCDN على حاالت الشفاء من خالل صالة اإليمان 

وإنجيل يسوع المسيح على أساس البيانات الطبية. يؤكدون أن 
جميع األمراض سببها أسباب روحية حتى يتمكن األطباء من 
مساعدة مرضاهم بشكل أفضل. أنا أيضا مندهش من األعمال 
حاالت  من  العديد  هناك  األكبر.  القس  أظهرها  التي  القوية 
الشفاء من خالل صالته بما في ذلك التهاب الجلد، األمراض 
المعدة،  أمراض  القلب،  أمراض  التنفسي،  الجهاز  العصبية، 
المناعة  نظام  اضطرابات  الصمم،  العمى،  الدماغية،  السكتة 

الذاتية، والسرطان الذي ال يمكن عالجه بالطب الحديث.
في أوائل شهر آب 2018، حضرت مؤتمر مانمين الصيفي 
الكثير  السابق. رأيت  العام  مرة أخرى كما كنت قد فعلت في 
واختبروا  األمراض  من  العديد  من  الشفاء  ينالون  الناس  من 
المؤتمر على  مكان  في  األمثل  الطقس  التي جعلت  األعجوبة 
الرغم من صدور تحذيرات موجة الحر التي تم إصدارها في 
أكن  ولم  السالم  على  حصلت  قد  أكن  لم  البالد.  أنحاء  جميع 
أعرف السعادة مثل ذلك من قبل، ولكن اآلن أنا مليئ باألمل في 
السماء وسعيد جدا. أقدم كل الشكر والمجد هلل. شكرا لك، القس 

األكبر، للسماح لي بمعرفة القيمة الحقيقية لحياتي.
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دكتور هيو وي يِن، 34 عاماً، كنيسة مانمين سنغافورة

"لقد فُتحت أذني اليمنى أخيراً!"

من  السابعة  في  كنت  عندما  صماء.  ولدت  لقد 
عمري، بدأت بارتداء السمع في أذني اليمنى وبدأت 
في سماع أصوات الناس، لكنني لم أتمكن من فهمها. 
وشعرت  الكنيسة  بحضور  بدأت  التاسعة،  سن  في 

بالسالم والسعادة عندما علمت أن هناك سماء.
مانمين  كنيسة  إلى  أُرشدُت   ،2008 تموز  في 
المركزية مع زوجي. لقد دهشت من الرسائل الروحية 
الخالص"  مثل "رسالة  الرعوية  لي  للدكتور جيراك 
زوجي،  جي،  جونغون  القس  اإليمان".  "مقياس  و 
عظاته  من  النعمة  من  الكثير  على  أيضاً  هو  حصل 
وقدّم بشارة القداسة للكثير من الصم في ماليزيا عبر 
نظام مؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنت. عندما تأسست 
كنيسة مانمين بينانغ للصم في عام 2010، ذهب 
قام  الحين،  ذلك  ومنذ  الكنيسة.  ليخدم  زوجي 

في  الصم  األشخاص  من  للعديد  مانمين  خدمة  بنشر 
بلدان أخرى بما في ذلك تايالند، ألمانيا، والدنمارك.

شفاؤهم  تم  األعضاء  من  الكثير  أن  سمعت  عندما 
من قبل صالة القس المسؤول، وخاصة عندما أصبح 
الصالة،  خالل  من  يسمعون  زوجي  فيهم  بمن  الصم 
غضون  في  باإلثارة.  وأشعر  أسمع  أن  أيضا  أردت 
األول  كانون  في  اليمنى  أذني  في  طنين  حدث  ذلك، 
ثم  السمع.  جهاز  استخدام  بإمكاني  يعد  ولم   2017
اجتماع  في  بالترنيم  قمت  عندما  متلهفة.  أصبحت 
أسمع  أن  أريد  "يا هللا،  قائلة،  للصالة، صليت  دانيال 
مانمين  مؤتمر  موعد  اقتراب  ومع  التسبيح".  صوت 
جدية.  فأكثر  أكثر  أصبحت   ،2018 لعام  الصيفي 
في  زوجي  لمساعدة  وأشتاق  آذاني  تفتح  أن  أردت 
قدمت  اإلشارة.  لغة  بخدمة  الصم  األعضاء  خدمة 

الصالة والصوم.
القسيسة  صلت  المؤتمر،  من  األولى  الليلة  في 
بالمنديل  للمرضى  المسرح  خشبة  على  لي  سوجين 
الذي صلى عليه القس األكبر )أعمال 19: 12-11(. 
كما تلقيت صالة رئيسة مركز مانمين للصالة السيدة 
بوكنيم لي. عندما وضعت المنديل علّي وصلّت، أتتني 
اليوم  في  "بانج!".  صوت  وُسمع  القدس  الروح  نار 
التالي، لم أرتدي جهاز السمع لكنني تمكنت من سماع 

التسبيح عبر أذني اليمنى!
أستطيع السمع اآلن. أنا سعيدة جدا ومليئة بالنعمة. 
أقدم  بالدموع.  هللا  إلى  الشكر  صالة  اآلن  م  أُقدِّ إنني 
إعادة  بقوة  علّي،  عمل  الذي  هلل  والمجد  الشكر  كل 
الميتة وسمحت  تجديد األعصاب  أعادت  التي  الخلق 

لي بالسماع.

الشماسة هيجين تشو، 49 عاماً، األبرشية 5، كنيسة مانمين المركزية

"إن قوة هللا هي النعمة المدهشة 
باألكثر والتي عشتها على اإلطالق!"


