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"لقد تجددت كقسيس من
 خالل إرشاد الروح القدس!"

الرابع  اليوم  كان   ،2004 األول  كانون  في 
يوًما.   26 استمر  الذي  صيامي  خالل  والعشرون 
بكيت  اليوم.  ذلك  في  هللا  لمعرفة  جدية  أكثر  أصبحت 
وقلت في الصالة، "يا رب! اود ان اتعرف بك. اسمح 

أرجوك!" وأكثر،  أكثر  أعرفك  أن  لي 
مغادرة  وشك  على  كنت  مساء،   7 الساعة  حوالي 
سمعت  عندها،  اجتماع.  في  رسالة  لتقديم  المنزل 
قال  قوي.  حث  مثل  كان  لقد  القدس.  الروح  صوت 
قد  أكن  لم  الواقع،  في  التلفزيون!"  بتشغيل  "قم  لي، 
صائماً  كنت  ألنني  الوقت  طوال  التلفزيون  شاهدت 
على  التلفزيون.  وشغّلت  أطعت  لكنني  للخطبة.  وأستعد 
جيروك  الدكتور  كان  حملة.  يقود  قسيس  بدا  الشاشة 
 .2004 عام  للشفاء  بيرو  حملة  يقود  كان  الذي  لي 
ثم  الحضور.  في  للناس  الكبير  العدد  من  دهشت  لقد 

المنزل. غادرت 
بعد أن مشيت لفترة من الوقت، سمعت صوت الروح 
مرة أخرى من قلبي. قال، "الراعي الذي شاهدته على 
لي  قلت  بالتفصيل.  معرفتي  لك  سيتيح  التلفاز  شاشة 

لصالتك." استجابتي  هي  هذا  تعرفني.  أن  تريد  إنك 
المركزية  بعد ذلك، قمت بزيارة موقع كنيسة مانمين 
إلى خطب  )www.manmin.org( وبدأت االستماع 

شعرت  اإلسبانية.  باللغة  لي  جايروك  الدكتور  القس 
26 يوًما  باالمتنان إلدراكي بأن صالتي والصيام لمدة 

خالله. من  سيستجابان 
رسائله الروحية تلمس قلبي بعمق. ال أستطيع التعبير 
ما  ويوضح  لنا  يشرح  إنه  مجردة.  بكلمات  النعمة  عن 
كيف  للمؤمن،  تكون  أن  يجب  التي  الحقيقية  الحياة  هي 
نكرس  أن  يجب  وكيف  مقدسة،  حياة  نعيش  أن  يمكننا 
لتجديد  يكفي  بما  قوية  سلطة  لها  رسائله  للرب.  أنفسنا 
أكثر  نكون  تجعلنا  هي  أفضل.  حياة  في  وقيادتنا  حياتنا 

أكثر. الرب ونحب هللا  لخدمة  إكراما 
معوية  عدوى  من  أعاني  كنت  األيام،  تلك  في 
إلى  استمعت  أن  بعد  ولكن  الطبية.  العالجات  وأخذت 
بأعمال  أؤمن  لم  أنني  أدركت  لي،  الدكتور  رسائل 
قد  كنت  أنني  من  الرغم  على  هللا  ومعجزات  الشفاء 
المستشفى  إلى  الذهاب  وقررت عدم  تبت  عنها.  بشرت 
صحياً  وأصبحت  تماما  وشفيت  الدواء.  تناول  وعدم 

. ية للغا
أن  يجب  كيف  تعليمه  على  لي  الدكتور  أشكر 
ليس  يوجه  وسوف  كان  أنه  أؤمن  أنا  كراعٍ.  أعيش 
إلى  العالم  في  الناس  أيضا  ولكن  مانمين  أعضاء  فقط 
في  جماالً  األكثر  المكان  الجديدة،  وأورشليم  التقديس 

نعمة  إنها  الطوائف.  عبر  خدمته  خالل  من  السماء 
هلل. خادم  حقاً  هو  الذي  لي  الدكتور  لقاء  حقيقية 

2018 آب،   10 الجمعة، 
غواياكيل،  آرك،  كنيسة  ألفريدو،  خوليو  القس 

اإلكوادور

"أشكرك ألنك سمحت لي بمعرفة كم يحبني الرب!"
من  السابعة  في  كنت  منذ  الكنيسة  حضرت  لقد 
سبع  مرت  وقد  الصورة(،  في  اليمين  )على  عمري 
المسيحية  الحية  هللا  "كنيسة  حضور  بدأت  منذ  سنوات 
عزيز إسرائيل" مع والدتي روزا باوس وأختي كارال 
في  كنيستي  بدأت  أن  بعد  أكثر سعادة  أصبحنا  غوميز. 

مانمين. مع  العمل 
األكبر  القس  بمقابلة  عظيمين  وبركة  شرفاً  كان 

الحقيقية  المعرفة  يعلمنا  الذي  لي  جيراك  الدكتور 
قمنا  حيث  حلم  الماضي  في  لدي  كان  هللا.  كلمة  عن 
المركزية  مانمين  كنيسة  بزيارة  كنيستي  وأعضاء  أنا 
وتحدث  بحرارة  األكبر  القس  بنا  رحب  كوريا.  في 
وشعرنا  معه  تحدثنا  نحن  الحلم.  في  بطالقة  االسبانية 

معه. بوجود هللا 
في  السالم  من  الكثير  هناك  يكن  لم  الواقع،  في 
الشكر  ونقدم  سلمية  حياة  نعيش  أصبحنا  لكننا  عائلتي، 
ذنوبنا،  كل  يغفر  ربنا  كان.  موقف  أي  في  للرب 
نحونا.  من  يرجو  فقط  وهو  واألخطاء،  العصيان، 
أخوة  نصبح  حتى  الوقت  كل  جديدة  فرًصا  يعطينا 

أفضل. وأصدقاء  وأخوات 
أنمو  لكي  براً  وأكثر  حكمة  اكثر  اصبح  ان  اريد 
خطوة  كل  في  المسيح  يسوع  لمخلصنا  مدركة  روحيا، 
أقدم  هللا.  إلى  النفوس  من  المزيد  وأقود  حياتي،  في 
الروحي.  الحياة  خبز  يعطينا  الذي  األكبر  للقس  الشكر 
لي  وسمحت  جديدة  حياة  أعطتني  هللا  من  رسائله 

قوة هللا. في  التواجد 

قوة  كانت  ولكنيستنا،  لنا  األكبر  القس  صلى  عندما 
أمي  كانت  يوم،  ذات  الشفاء.  أعمال  مع  تنكشف  هللا 
تم  ولكن  والصداع  المعدة  في  شديد  ألم  من  تعاني 
القس  من  المنديل  صالة  تلقت  عندما  تماما  شفاؤها 
زيارته  في  كولومبيا  مانمين  كنيسة  من  جانج  ديفيد 
 .)12-11  :19 )أعما  2018 أيار   20 في  كنيستي  إلى 
الرحمة،  أجل  من  لي  فرصة  بمثابة  كانت  الحادثة  هذه 
األكبر  القس  خالل  من  تظهر  التي  والقوة  الحقيقة، 

ذلك. من  وأكثر 
أصبحت أتأمل أكثر في كلمة هللا، أحاول أن أتحرك 
وتكريس  هذه،  اإليمان  مسيرة  في  األمام  إلى  أكثر 
المسيح.  ليسوع  النفوس  من  الكثير  لقيادة  أكثر  نفسي 
أن  بمعرفة  لي  السماح  على  األكبر  للقس  الشكر  أقدم 

كثيرا. يحبني  الرب 

2018 20 آب،  االثنين، 
شيلي أنجلوس،  لوس  غوميز،  لوسييرو  األخت 

القس خوليو ألفريدو وزوجته

رسائل من خارج البالد
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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(

"فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيا" )العدد 21: 9(.

"وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان، لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية" )يوحنا 3: 15-14(.

هللا  عبّر   ،21 إصحاح  العدد  سفر  في  مكتوب  هو  كما 
اإلسرائيليين عبر البرية لكي يصبحوا مؤهلين لدخول أرض 

كنعان، "األرض التي تفيض لبناً وعسالً".
ومع ذلك، فشلوا في فهم مشيئة هللا وأصبحوا سريعين في 
صعوبات.  فيها  يواجهون  مرة  كل  في  ضده  والتذمر  الكالم 
مصر.  في  العبودية  من  حرروهم  الذين  وموسى  هللا  اتهموا 
غضب هللا وجد ذات مرة في طريقه لشعب إسرائيل في شكل 
حيات محرقة وقد ُكتب أن الكثير من الناس من اسرائيل لقوا 

حتفهم بعد تعرضهم للدغاتهم.
عندما  بالتوبة.  موسى  أمام  اإلسرائيليون  جاء  فقط  عندئذ 
توسط لهم، أمر هللا موسى بصنع صورة حية نارية ووضعها 
نحاسية  حية  موسى  صنع  إسرائيل.  بنو  يراه  عامود  على 
إليها كان يعيش حتى  العامود، وكل من نظر  ووضعها على 

بعد أن لدغته الحية النارية.

حادثة  استخالصها من  يمكن  التي  الروحية  الدروس   .1
الحية النارية 

1( بغض النظر عن طبيعة مشاكلنا، يجب علينا إيجاد حلول 
من هللا.

الموت،  الحياة،  على  المطلقة  السلطة  له  القدير  أن هللا  بما 
يحضر  أن  يستطيع هللا  ال  الناس،  لجميع  والمآسي  البركات، 
النارية على بني إسرائيل بل يستطيع أن ينقذهم  فقط الحيات 
من األذى. اآلن، هذه الحيات الناريّة لم تنبع من األرض. في 
البرية، كانت الثعابين والعقارب النارية شائعة، ولكن بما أن 
هللا كان يحمي شعبه، فإن هذه المخلوقات ال يمكنها أن تقترب 
يعودوا تحت  لم  اإلسرائيليون ضد هللا،  تكلم  بينما  لكن  منهم. 
حماية هللا وأصبحوا عرضة للضرر )العدد 21: 5-6(. لذلك 
كان على شعب إسرائيل أن يسعى ويجد من هللا الجذر والحل 

لمشكلة الحيات النارية.
العدو  الشيطان  إلى  روحياً  النارية"  "الحيات  تشير  هنا، 
والمشتكي. أيضا، كما قال هللا للحيّة التي جربت المرأة في سفر 
التكوين 3: 14، "... وترابا تاكلين كل ايام حياتك." "التراب" 
هنا يدل على اإلنسان الذي كان قد ُشكل من تراب األرض. بعد 
خطيئة عصيان آدم، بدأت الحية – أي شيطان العدو – تصنع 
في خضم  يعيشون  الذين  الجسديين  البشر  من جميع  الفريسة 

خطاياهم وتجلب تجارب واختبارات للبشر.
وأن  مشاكلهم  جذور  عن  يبحثوا  أن  هللا  أبناء  على  يجب 
يتوب شعب  بينما   .)18 :5 يوحنا   1( لكلمة هللا  وفقاً  يحلوها 
إسرائيل عن خطاياهم ويأتون إلى موسى، يجب أن يأتي أوالد 
قلوبهم  الناس  يمزق  عندما  أخطائهم.  عن  ويتوبوا  أمامه  هللا 
بالتوبة، يدمرون جدار الخطايا، ويأتون إلى النور، سيحل هللا 

مشاكلهم بغض النظر عن طبيعتهم.

2( يجب علينا تحمل تجاالب االيمان فقط باالمتنان والبهجة.

حتى آباء اإليمان كانوا عرضة لجميع أنواع اآلالم. وبالمثل، 
كانت التجارب التي خضع لها شعب إسرائيل في البرية هي 
عملية خضعوا لها للدخول إلى كنعان، أرض بركات هللا )تثنية 
8: 15-16(. إذا كانوا قد وثقوا بحق في هللا بدالً من التحدث 

ضده، لكانوا قد حولوا أنفسهم بالشكر إلى محبته وبركاته.
فإننا  والبهجة،  االمتنان  في  اإليمان  تجارب  نتحمل  عندما 
سندخل بالتأكيد أرض البركة. نقرأ في رسالة رومية 8: 18، 
"فإني احسب ان االم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان 
يستعلن فينا." عندما نثق باهلل الرحيم في أي حالة من الحاالت، 
نبقى صبورين حتى النهاية )يعقوب 5: 11(، ونشكر، عندها 

يمكننا أن نحصل على البركات التي أعدها هللا.

بها على  التي ساعدنا  ندرك محبة هللا  أن  3( يجب علينا 
اإليمان من خالل النظر إلى الحية النحاسية.

فقط  نجوا  الناريّة،  الحيات  من  اإلسرائيليون  عانى  عندما 
العامود.  على  الموضوعة  النحاسية  الحية  إلى  نظروا  عندما 
هل هذا يعني أن هللا ال يستطيع أن يشفيهم بقوته، دون النظر 

إلى حية النحاس؟
الذي  اإليمان  من  النوع  هذا  إسرائيل  شعب  لدى  كان  إذا 

يمتلكه قائد المئة الموجود في متى 8، الذي قال ليسوع، "قل 
كلمة واحدة فقط"، فكل ما كان يجب أن يفعله هللا هو "الشفاء". 

ومع ذلك، فإن اإلسرائيليين لم يمتلكوا هذا النوع من اإليمان.
يخدم  لن  فإنه  هللا  قوة  مظهر  قوة  مدى  عن  النظر  بغض 
غرًضا إذا لم يصدق الناس. لذلك أعطى هللا اإلسرائيليين شعاًرا 
الموضوعة  النارية  الحية  رأوا شكل  عندما  لإليمان.  واضًحا 
على العامود، تمكن شعب إسرائيل من أن يؤمنوا باقتناع أكبر 

بأن هللا أنقذهم من ضرر الثعابين النارية.

2. العناية اإللهية للخالص في صلب يسوع 

"وكما  قائال،   15-14  :3 يوحنا  إنجيل  في  وجد  ما  الحظ 
رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان، 
لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية." هذا 
على  النارية  الحية  تم وضع  مثلما  المسيح.  إلى صلب  يشير 
ليخلصنا  الصليب  على  معلقًا  البريء  يسوع  كان  العامود، 

من خطايانا.
يساوي  فلماذا  الشيطان،  على  تدل عموما  الحية  كانت  إذا 
وضعها  تم  الذي  النحاسية  الحية  إلى  النظر  المقدس  الكتاب 
على عامود لتثبيت أعيننا على يسوع المعلق على الصليب؟

العدو  الشيطان  تدمير  على  يدل  المسيح  صلب  ألن  ذلك 
على  المعلق  يسوع  على  أعيننا  تثبيت  أن  كما  والمشتكي. 
العدو  الشيطان  سلطة  تدمير  يشهد  كما  نفسه  هو  الصليب 

والمشتكي، عندما نؤمن بذلك نحصل على الحياة األبدية.
وفقا لقانون العالم الروحي، فإن أجرة الخطيئة هي الموت 
هو  عليه  حكم  آدم،  خطيئة  بعد  لذلك،   .)23  :6 )رومية 
وجميع نسله بالموت. جاء يسوع إلى هذا العالم من أجل إنقاذ 
الشيطان  األشرار،  األشخاص  تحريض  خالل  من  البشرية. 

العدو والمشتكي علق المسيح الذي بال خطيئة مصلوباً.
األبدية  قبضتهم  سيضمن  يسوع  قتل  أن  يعتقدون  كانوا 
تلك  بخسارة  المطاف  بهم  انتهى  لكنهم  الموت.  سلطة  على 
السلطة ذاتها ألن قانون العالم الروحي يملي أن عقوبة الموت 
مقصودة فقط للخطاة. لكن الشيطان العدو والمشتكي انتهكوا 
الخطية األصلية  له  يكن  لم  الذين  يسوع،  وقتلوا  القانون  هذا 

وال المقترفة.

منذ ذلك الحين، اضطروا إلطالق السراح من سلطة الموت 
والتسليم ليسوع أي شخص يؤمن انه مخلصهم.

أيها اإلخوة واألخوات في المسيح، صلب يسوع قبل حوالي 
2000 سنة لتمكين أي شخص الحصول على الخالص والحياة 
أدعأصليو  باإليمان.  والبركات  باإلستجابات  والتمتع  األبدية 
باسم الرب أن تتفهموا بوضوح رسالة الصليب وتحصلوا على 

سلطانه وبركاته كأبناء هللا والتمتع بالمجد األبدي في السماء.

حيّات نارية والصليب
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مني  ُطلب   ،2018 الصيفي  مانمين  مؤتمر  قبل 
اعتقدت  الرياضي.  اللقاء  في  التتابع  سباق  في  الترشح 
من  يكن  لم  ولكن  هللا،  لتمجيد  جيدة  فرصة  كانت  أنها 
أتدرب  أن  علّي  كان  حيث  ذلك  ممارسة  علي  السهل 
في  أفكر  كنت  العمل.  مكان  في  اإلضافي  العمل  بعد 
أريد  ألنني  بذلك  أقم  لم  لكنني  الوسط،  في  عنه  التخلي 

للراعي. القوة  مصدر  أكون  أن 
فخذي  في  بألم  شعرت  آب،  شهر  من  الرابع  في 
كان  سوًءا.  األمر  وتفاقم  القدم  كرة  لعب  أثناء  األيسر 

والمشي. قدمي  رفع  علي  الصعب  من 
وعظت  آب،   6 في  المؤتمر  من  األول  اليوم  في 
"عالم  عنوان  تحت  رسالة  لي  سوجين  القسيسة 
أُعطيت  لقد   .24  :4 يوحنا  إلى  استنادًا  روحاني" 
الرسالة،  بعد  كذلك.  قلبي  في  وسالم  لشفائي  إيماني 
عليه  صلى  الذي  بالمنديل  المرضى  أجل  من  صلت 
عضالت  أن  وشعرت  لي  الدكتورجيراك  األكبر  القس 

شفاؤه. تم  أنه  مقتنعا  كنت  تتحرك.  األيسر  فخذي 
لم  أنني  وأدركت  ساقي  تحريك  حاولت  الصالة،  بعد 

بالطبع،  تماًما  ُشفيت  لقد  اإلطالق.  على  ألم  بأي  أشعر 
اليوم  في  الرياضي  اللقاء  في  التتابع  سباق  في  ركضت 

الذهبية. بالميدالية  وفزت  التالي 
أول  في  الرئوي  االلتهاب  من  أيًضا  ُشفيت  قد  كنت 
في  مانمين  في  كعضو  تسجيلي  بعد  فيه  شاركت  مؤتمر 

متقطعاً  المرض  هذا  كان  لقد   .2006 عام 
بما  عمري.  من  الرابعة  في  كنت  أن  منذ 
إلى  باستمرار  ذهبت  الشفاء،  يتم  لم  أنه 
المؤتمر  حضرت  عندما  المستشفى. 
تناول  أستطع  لم  حمى،  بدوار،  شعرت 
قبل  حتى  التنفس  في  وصعوبة  الطعام، 
صالة  استلمت  عندما  األول.  اليوم  ندوة 
مع  المرضى،  أجل  من  األكبر  الراعي 
الرئوي  االلتهاب  من  تماماً  شفيت  ذلك، 
 13 لمدة  األلم  هذا  مثل  في  وضعني  الذي 

. سنة
صحة  إعطائي  على  للرب  جدا  ممتن  أنا 
كل  أعطي  أجري.  أن  أستطيع  حتى  جيدة 

اإليمان.  وأعطاني  شفاني  الذي  هللا  إلى  والمجد  الشكر 
الخطية  من  طهرني  الذي  الرب  إلى  بالشكر  أتقدم 
لكبير  امتناني  عن  أعبر  أن  أيضاً  أريد  وأنقذني. 
أعيش  وأن  والرب  بمعرفة هللا  لي  الذي سمح  القساوسة 

الجديدة. أورشليم  في  األمل  مع  قيمة  حياة 

عام  في  صديقي  من  "القوة"  بعنوان   DVD أُعطيت 
مثل  قوية  أعمال  أن  حقيقة  من  بشدة  تأثرت  وقد   .2008
اليوم،  تحدث  زالت  ما  المقدس  الكتاب  في  المكتوبة  تلك 
القس  لمقابلة  المركزية  مانمين  كنيسة  بزيارة  وقمت 
أنه كان دافئا ولطيفا،  األكبر جيراك لي. على الرغم من 

يعكس سلطة روحية عظيمة. يزال  أنه ال  إال 
على  صالته  واستلمت  القدس  الروح  من  امتألت 
االستثنائية  األعمال  هذه  مثل  أن  قد سمعت  كنت  منديلي. 
المناديل  طريق  عن  تُطرد  والشياطين  األمراض  مثل 
)أعمال  الكنيسة  في  تجري  بولس  الرسول  من  ومآزر 

.)12-11 :19
 GCN على  الروحية  رسائله  إلى  استمعت  ذلك،  بعد 
أيار  في  لمانمين  فرع  ككنيسة  كنيستي  بتسجيل  وقمت 

.2009
كانت أعمال هللا من خالل المنديل مذهلة أكثر مما كنت 
بإيمان،  وصليت  المرضى  على  وضعته  عندما  أتصور. 
كله  وجسدها  الوعي  فقدت  وفتاة  يمشي،  المشلول  أصبح 
الشامان  وقبلت  تعافت،  سيارة  حادث  في  بالشلل  أصيب 
جانب  الى  الناصرة.  إلى  اسمها  وغيرت  الرب  وعائلتها 
بالمنديل،  المرضى  كنيستي  عندما صليت ألعضاء  ذلك، 

الشفاء. على  وشهدوا  سريعاً  شفيوا 

أنحاء  في  والخمول  القلب  مرض  من  شفيت  نفسي  أنا 
هايسون  القس  منديل  صالة  وصلتني  عندما  كله  جسمي 
ندوة  خالل  لمانمين  لإلرشاد  العالمية  القسيسة  لي، 
الروح  نيران  أتت   .2017 الهندو صينيين عام  القساوسة 

الوقت وشفيت. ذلك  في  علّي  القدس 
األلم  من  تعاني  امرأة  كانت   ،2018 الثاني  كانون  في 
خالية  الثدي  سرطان  من  األخيرة  المرحلة  عن  الناجم 
رأسي.  مسقط  من  إنها  منديل.  صالة  قبل  من  األلم  من 
تستطيع  ال  أنها  سمعت  الهاتف،  عبر  معها  حديثي  أثناء 
شعرت  المرض.  بسبب  بالفراش  وبقيت  النهوض 
الهاتف.  على  السلطة  بمنديل  أجلها  من  وصليت  باألسف 

هللويا! والتحرك.  للسير  وجاءت  صحتها  استعادت  ثم 
 ،2018 آب  شهر  في  خدمتي.  مانمين  أحيت  لقد 
كوريا  في  أقيم  الذي  الصيفي  مانمين  مؤتمر  في  شاركت 

الرابعة. للمرة  زوجتي  مع 
التالي،  اليوم  وفي  الندوة،  خالل  بالروح  مليئاً  كنت 
من  تحررت  والعبادة،  النار  معسكر  في  أرنم  كنت  بينما 

إقفاري. قلبي  احتشاء  بسبب  الصدر  في  ألم 
هي  طبياً.  مركزاً  تدير  دوان  سيينغ  داوام  زوجتي 
تترك قناة جي سي إن في عيادتها مفتوحة حتى يتعّرض 
إنجيل  إلى  الطبيب  رؤية  ينتظرون  الذين  المرضى 

جهاز  إلى  يأتون  منهم  بعض  طبيعي.  بشكل  القداسة 
القس  صالة  على  ويحصلون  مقربة  على  التلفزيون 
صالة  يتلقى  أن  يريد  اآلخر  والبعض  للمرضى.  األكبر 
لقد شفى  بالصالة ألجلهم.  تقوم  لذلك  من زوجتي،  منديل 

مشهورة. وعيادتها  الناس،  من  العديد 
بال  حياتي  مأل  الذي  هللا  إلى  والمجد  الشكر  كل  أقدم 

مانمين. خدمة  من خالل  والقوة  ومحبة 

"هذه األعمال االستثنائية ما زالت تحدث
من خالل منديل القوة!"

القس وارابون يينغواهاناكون، 59 عاًما، كنيسة مانمين تشاي براكان، تايالند

األخ جونغهون ييم، 26 عاماً، مهمة الشباب، كنيسة مانمين المركزية

"كنت سعيًدا ألنني أستطيع
 الركض في محبة الرب!"



صنع  أثناء  خطوتي  تعثرت   ،2018 عام  شباط  شهر  في 
عجينة فول الصويا وسقطت من سلسلة من الجرار التي يبلغ 
المستشفى  في  السرير  على  مكثت  قدم.   3.3 حوالي  طولها 
لمدة أربعة أسابيع. بعد أن خرجت من المستشفى، استطعت 
قدمي  كال  لكن  المشي.  عكازات  على  باالعتماد  المشي 

ليست طويلة. فترة  بعد  قريباً  أصبحت مشلولة 
عشر  الثانية  فقرتي  إن  وقالوا  المستشفى،  إلى  ذهبت 
الشلل.  في  وتسببت  الفقري  العامود  عصب  على  ضغطت 
في 31 أيار، أجريت جراحة في العمود الفقري لكن الطبيب 
ال  كي  فقط  لكن  أسير،  لتجعلني  تكن  لم  الجراحة  إن  قال 
لفترة  علي  أثر  بالفعل  كان  الشلل  ألن  سوءا  الوضع  يزداد 
لو  كما  شعرت  اآلن!"  بعد  المشي  أستطع  "لم  جدا.  طويلة 

العالم. نهاية  كانت 
في  كنت  ولكني  المستشفى  من  15 حزيران، خرجت  في 
كنت  المعصم.  وحماية  الفقري  العمود  دعامة  إلى  حاجة 
المشي  على  المساعدة  أو  اآلخرين  مساعدة  إلى  بحاجة 
لم  المساعدات،  أو  الناس  من  مساعدة  مع  حتى  للوقوف. 
تسبب  فقط.  بجرهم  أقوم  وكنت  الحركة  على  قدمي  تقوى 

الضغط على العصب الفقري في قدمي الشعور بالحرق مثل 
الحمى وكان من الصعب بالنسبة لي حتى تحريك قدمي إلى 

وإياباً. ذها.باً 
إلى  وذهبت  إنشون  في  ابني  زرت  حزيران،   21 يوم 
كانت  هناك،  بقيت  بينما  مكانه.  قرب  الشيخوخة  مشفى 
لي  الدّكتور جيروك  األكبر  القس  تستقبل صالة  ابني  زوجة 
للمرضى ثالثة مرات في اليوم. كما استمعت باستمرار إلى 
قادرة  سأكون  بأنني  مقتنعة  كنت  الخالص،"  "طريق  عظته 
على استقبال الشفاء من خالل قوة هللا. الرعاة والعاملين في 
القوة  منديل  مع  أجلي  من  صلوا  و  بزيارتي  قاموا  الكنيسة 

)أعمال 19: 12-11(.
في أيام األحد، حضرت خدمة صباح األحد بمساعدة ابني 
وكنتي. كان من المدهش أنني شعرت بتحسن وحصلت على 

قوة في ساقي عندما ذهبت إلى الكنيسة.
في  ستشاركين  كنِت  "إذا  كنتي،  قالت  األثناء،  هذه  في 
اقترحت  المشي."  من  هللا  يمّكنك  سوف  الصيفي،  المؤتمر 
مكان  إلى  آب، وصلت  من  السادس  في  معها.  الذهاب  علي 
محافظة  موجو،  في   2018 الصيفي  مانمين  مؤتمر  انعقاد 
و  باهلل  التمسك  قررت  لقد  جيونبوك. 
شعرت  اليقين.  وجه  على  الشفاء  تلقي 

المؤتمر. جيدًا ومنتعشة في مكان 
الوعظ،  بعد  األولى،  الليلة  في 
أجل  من  لي  سوجين  القسيسة  صلت 
صلى  قد  كان  الذي  بالمنديل  المرضى 
عليه القس األكبر. ثم، أتت نار الروح 
تقوتا.  القدس وأصبحت ساخنة. ساقاي 
أمشي  أن  يمكنني  أنه  أؤمن  أصبحت 
شعرت  المشي.  حاولت  صالة.  بعد 
بنفسي  المشي  استطيع  خفيفتين!  ساقي 
على المسرح! لقد مجدت هللا بشهادتي.

الطبيب  فوجئ  أخرى،  مرة  المستشفى  إلى  ذهبت  عندما 
لن  أنِك  "ظننت  قال،  وأمشي.  أوازن جسدي  رآني  إذ  بذلك 

تفعلي ذلك تمشي مطلقاً مرة اخرى انها معجزة!"
المشي  وكذلك  المنزلية  باألعمال  القيام  حتى  يمكنني 
بمفردي. كل شيء من قبل هبة هللا. أعطي كل الشكر والمجد 

إلى هللا الحي.

لقد   .2017 انضممت كعضو في مانمين في تشرين األول 
شهدت محبة الرب عدة مرات على الرغم من أنه لم يمر وقت 
طويل جدا منذ أن تسجلت. في البيوت الزجاجية الخاصة بي 
ما يقرب من 4000 متر مربع من أرض في مقاطعة جونام، 
أقوم بتربية بذور نادرة جداً من التين ذات جودة من الصعب 

جدا الحصول عليها.
تلقيت  نيسان،   13 في  الظهر،  بعد   3 الساعة  \حوالي 
متوجها  وكان  اندلع  كان  الحريق  بأن  لي  قيل  عاجلة.  مكالمة 
إلى الدفيئات على الرغم من أنه تم إبالغ محطة اإلطفاء. كان 

الطقس دافئًا والرياح عاتية. شعرت بالتوتر الشديد.
في الطريق إلى دفيئاتي خلف مقود السيارة، واصلت التكرار 
القليل."  فقط  فقط.  قليال  يحرق  فضلك،  "من  الصبر،  بفارغ 
كما صليت إلى هللا، "إله الراعي! أرجوك أن تحمي الدفيئات 

الخاصة بي" بتسارع.
عندما وصلت إلى هناك، كنت مذهواًل تماًما. النار التي كانت 
الدفيئات.  قبل  مباشرة  توقفت  الريح  في  دفيئاتي  إلى  اندفعت 
كانت فجوة اليد بين الحريق والدفيئات الزراعية )صورة(. في 
الواقع، يمكن أن يكون الجمر قد طار وأحدث ثقوبًا فيهم، لكنهم 

جميعًا كانوا محميين تماًما!
إذا كانت البيوت الزجاجية قد أحترقت، لكنت قد عانيت من 
التين  وبذور  دوالر  ألف  مائة  بلغت  التي  المنشأة  تكلفة  فقدان 
التي كان من الصعب حقا الحصول عليها. لكن إله الحب كان 

معي. أنا أشكره كثيراً.
في اآلونة األخيرة، سمعت أنباء أن تايفون سولك يقترب من 
كوريا. كنت أتذكر إعصار بوالفين. قبل ست سنوات، ضرب 
الفينيل  منازل  وجميع  بي  الخاصة  الدفيئات  منطقة  اإلعصار 
سقطت. كان الضرُر ضخماً. لكن يبدو أن تايفون سولك يتحرك 
باتجاه الشمال على المسار كان مشابًها لبوالفين. إذا كان سيأتي 

كما كان المتوقع، سوف يتسبب في أضرار واسعة النطاق.
لقد طلبت من هللا أن يحمي دفيئتي الزراعية كل صباح وأنا 
أستقبل صالة القس األكبر المسجلة على نظام االستجابة اآللي 

أمام كل منزل الفينيل ثالث مرات في اليوم باإليمان.
اقترب  وعندما  لفترة،  واحدة  منطقة  في  اإلعصار  توقف 
من هينام، سرعة الرياح انخفضت فجأة. لذلك، لم تكن هناك 
هللويا!  بالكامل.  محمية  كانت  دفيئتي  اإلطالق.  على  خسارة 

أقدم كل شكر ومجد إلله المحبة الذي يحمي أوالد هللا بعيونه 
الحارقة ويعطيهم فقط أشياء جيدة طوال الوقت.
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"سمح الرب بالسير! هللويا!"

"تم حماية الدفيئات 
الخاصة بي من الحريق و 

وإعصار سوليك!"

األخت كيم أوكجا، سن 77،
 كنيسة مانمين غانغنيونغ

األخ مينسو كيم، 42 عاما،
 كنيسة مانمين غوانجو الشرقية

 ▲ قبل الصالة، أصيبت األخت أوكجا كيم بكسر في غضروفها الثاني عشر من الصدر والحداب، 
ولكن بعد أن تلقت الصالة في مؤتمر مانمين الصيفي 2018، وقفت وأصبحت تمشي.
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