
خالل خدمة األحد المسائية في 18 شباط، 
للرعاة  التعبدية  الخدمة  تقديم  تم   ،2018
جيراك  الدكتور  المتكلم  مع  الكنيسة  وعاملي 

لي.
يضم  الذي   9,477 المكرسين  عدد  بلغ 
الرعاة، العمال الالويين )عمال الكنيسة بدوام 
المسئوالت،  والشماسات  الشيوخ،  كامل(، 

الصغار،  والشمامسة  الشماسات،  الشمامسة، 
)مجموعة  إستر  جمعية  الصغار،  الشماسات 
المكرسين  وجمعية  القساوسة(،  زوجات 
للصالة. انضمت 43 كنيسة فرعية في كوريا 
بما فيها غوانغجو، ديجيون، ماسان، بوسان، 

يوسو، تشانغوون، وتشانشيون.
بعنوان  رسالة  لي  جيراك  الدكتور  وعظ 

 :5 رومية  رسالة  على  بناء  الراعي"  "قلب 
.7-8

الراعي،  قلب  حول  بشرح  الرسالة  بدأ 
الذي هو القلب لرعاية النفوس مع قلب الرب 
قدم  لقد  هللا.  قلب  مع  هللا  ملكوت  وتوسيع 
التخلي  القلب: أوالً،  ثالث طرق لتحقيق هذا 
اعتبار  ثانياً،  لملكوت هللا؛  الذاتية  الحياة  عن 

النفوس ثمينة جداً؛ وثالثاً، تتميم الواجبات التي 
وهبها هللا بصمت قلوب عبيد غير مستحقين.

يحصى  ال  عدد  لقيادة  القدس  للروح  كأداة 
الوقت،  هذا  نهاية  في  للخالص  النفوس  من 
عقد المكرسين عزمهم مرة أخرى تتميم قلب 
والعمل  بحياته  النفوس  يحب  الذي  الراعي 

بإخالص وبتواضع.

ندوة  ُعقدت   ،2018 شباط   6 في 
في  بالهندية  الناطقين   GCN لمشاهدي 
في  كيم(  جون  )القس  دلهي  مانمين  كنيسة 
جيراك  الدكتور  عظة  بث  تم  وقد  الهند. 
باللغة  فيديو  ومقاطع  دبلجة  مع  لي 
 Shubhsandesh TV قناة  على  الهندية 
المتزايد  العدد  على  رداً  اليوتيوب.  و 
تلقيها،  تم  التي  الدافئة  والردود  للمشاهدين 

الندوة. عقدت 
يقرب  ما  الحدث  هذا  حضر  وقد 
من  والمؤمنين  القساوسة  من   70 من 

عن  كيلومتر   1500 تبعد  التي  جهارخاند، 
براديش،  أوتار  البنجاب،  الحدث،  مكان 
عن  كيم  جون  القس  وعظ  وقد  وهاريانا. 
النمو  ومفاتيح  القوية  لي  الدكتور  خدمة 
ردودهم  في  األجوبة.  وتلقي  الروحي 
ندوات  عقد  الكنيسة  قررت  اإليجابية، 

بانتظام. والرعاة  للمشاهدين 
تقدم  فعالية،  أكثر  بمهمة  القيام  أجل  من 
في   GCN لمشاهدي  دلهي  مانمين  كنيسة 
باللغة  الدبلجة  مع  لي  الدكتور  عظة  الهند 

للبالد. الرسمية  اللغة  وهي  الهندية 
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"سنخدم بتواضع بمحبة الرب!"
الخدمة التعبدية للقساوسة وعاملي الكنيسة عام 2018

ندوة للناطقين باللغة الهندية لمشاهدي قناة جي سي إن



كلمات يسوع السبع األخيرة على الصليب  )4(
"ونادى يسوع بصوت عظيم: »يا ابتاه في يديك استودع روحي«. ولما قال هذا اسلم الروح" )لوقا 23: 46(.

األخيرة  أنفاسه  يلفظ  أن  قبل  المحبة  كلمات  ترك  يسوع 
على الصليب وهي تُعرف باسم "الكلمات السبع األخيرة على 
التي  السابعة واألخيرة  الكلمة  اليوم  نتناول  الصليب." دعونا 

تركها يسوع على الصليب.

1. السبب لماذا صرخ يسوع "أبتاه" بصوت عال

كان هذا حتى كلماته األخيرة على األرض تُسمع من قبل 
الناس، وأيضا ألن إرادة هللا تملي علينا أن "نصرخ بصوت 

عال" له في الصالة.
بما في ذلك كلمته في سفر إرميا 33: 3، "ادعني فاجيبك 
واخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها." يخبرنا هللا في الكتاب 
المقدس أننا يجب أن ندعوه في الصالة كما في سفر العدد 12: 
 :10 57: 2؛ مرقس  32: 20؛ مزمور  2 اخبار األيام  13؛ 

47؛ يوحنا 11: 43؛ أعمال 4: 24؛ وأعمال 7: 59.
عليه  القبض  إلقاء  قبل  الجثمانية  في  يسوع  صلى  عندما 
بفترة وجيزة، صلى بجدية شديدة حتى أن "عرقه أصبح مثل 
قطرات الدم." يدعي األطباء أنه عندما يكون الشخص تحت 
ضغط كبير أو يسعى بجد في محاولة ما، فمن الممكن لألوعية 
الدموية الشعرية أن تنفجر، تسبب التعرق والنزيف في نفس 
ينزف."  لو كان  للشخص فهو "العرق كما  الوقت، وبالنسبة 
وعالوة على ذلك، فإن حقيقة أن السيد المسيح عرق كما لو 
نوع  في  الليل  من  متأخر  وقت  في  الصالة  أثناء  ينزف  كان 
الجدية والجهد  إلى مدى  الموجود في إسرائيل، يشير  المناخ 

اللذان ال بد أنهم كانوا بالصالة.

2. األسباب التي دفعت يسوع إلى القول: "يا أبتاه، بين 
يديك، أستودع روحي"

1( يسوع يشهد إلى خلود روح اإلنسان.
انتهاء  وبمجرد  وجسد.  نفس،  روح،  من  اإلنسان  يتكون 
والنفس،  للروح  إناء  مجرد  كان  الذي  الجسد،  يعود  الحياة، 
تنقرض.  ال  فإنها  وخالدة،  أبدية  الروح  أن  بما  األرض.  إلى 
تشكلت روح آدم بعد خلقه، عندما نفخ هللا في أنفه نسمة الحياة 
)تكوين 2: 7(. لقد مأل هللا روح آدم بالمعرفة الروحية التي 

هي الحقيقة.
تسمح  التي  الوظائف  جميع  إلى  "النفس"  كلمة  تشير 
للشخص بتخزين المعلومات في دماغه وتسمح له بتذكر بعض 
المعلومات، التفكير بها والشعور بها، وتطبيقها أو التصرف 
على  تسيطر  التي  روحه  آدم  سيد  كان  األصل،  في  حيالها. 
النفس  فإن  بالحق،  مليئة  كانت  روحه  أن  بما  وجسده.  نفسه 
عندما  الحق.  من  أيضاً  كانت  الروح  سيطرة  تحت  والجسد 
الخير  معرفة  من شجرة  األكل  من خالل  آدم ضد هللا  أخطأ 
والشر، ماتت روحه. يشير "موت الروح" إلى قطع تواصل 

المرء مع هللا وعجز الروح عن أداء واجباتها.
عن  وتتوقف  اإلنسان،  سيد  الروح،  تموت  أن  وبمجرد 
العمل، تفرض النفس دور السيد وتبدأ في حكم الجسد. النفس 
المعرفة  قبول  في  وتبدأ  الشيطان  العدو  لعمل  تخضع  عندها 
الحقائق  فإن  بأكاذيب،  القلب  يمتلئ  ما  بقدر  الغير صحيحة. 
نهاية  في  األكاذيب.  تحل محلها  في األصل  التي زرعها هللا 
واألنانية.  السيء،  المزاج  بالكراهية،  القلب  يمتلئ  المطاف 
انقراض  يعني  ال  الشخص  روح  أداء  توقف  فإن  ذلك،  ومع 
روحه. تشكلت روح اإلنسان بنفخة حياة اإلله األبدي والخالد. 

ال يمكنها أبداً أن تنقرض.
مطلوب  الدماغ  الجسد؟  يموت  عندما  للنفس  ماذا سيحدث 
ذاكرة  لديه  دماغه  خاليا  خالل  من  الشخص.  يعمل  حتى 
للحيوان )الذي ال روح  الجسدية  الحياة  تنتهي  ويفكر. عندما 
جسده  أيضاً.  لحيوان  دماغ  في  الذاكرة  نظام  يختفي  له(، 
نفس  وظائف  ولكن،  العدم.  إلى  ويعودان  ينقرضان  وروحه 
فيه.  وتختزن  "القلب"  إلى  تنتقل  روح،  لديه  الذي  اإلنسان، 
لذلك، بدالً من أن تنقرض، فإن النفس سوف تبقى إلى األبد 
باالتحاد مع الروح حيث أن خصائص النفس متداخلة داخل 

الروح.
أستودع  يديك  بين  أبتاه  "يا  الرب،  قال  السبب  لنفس 
المسيح  يسوع  ويقبل  اإلنجيل  الفرد  يسمع  وعندما  روحي"، 
ينال الروح القدس وروحه التي كانت في السابق "ميتة" يتم 
روحه  عاشت  الذي  الشخص  عن  نقول  أن  يمكننا  إحياءها. 
بالحقيقة بأن "نفسه قد ازدهرت." بقدر ما  قلبه  والذي امتأل 
قلب  يمتلئ  ما  بقدر  أخرى،  بكلمات   – المرء  نفس  تزدهر 

الفرد بالحق – فإن كل ناحية في حياته سوف تزدهر وسوف 
يتمتع بصحة جيدة )3 يوحنا 1: 2(.

كما يخبرنا يسوع في يوحنا 3: 5، "الحق الحق اقول لك: 
ان كان احد ال يولد من الماء والروح ال يقدر ان يدخل ملكوت 
هللا،" عندما يولد البشر مرة أخرى من الماء و الروح القدس 
للسماء.  للحياة-سيدخلون  عادت  قد  روحهم  اللذين  أولئك   –
يزرعوا  ولم  للحياة  العودة  في  فشلوا  الذين  أولئك  ذلك،  ومع 
فإنهم لن  المسيح  إيمانهم بيسوع  قلوبهم بسبب عدم  الحق في 
يكونوا قادرين على الدخول إلى السماء. الجحيم هو مكان ُمعد 

الستيعاب هؤالء الناس.

أنه قد أطاع وصنع كل شيء في  2( يشهد يسوع على 
توافق فقط مع العناية اإللهية.

يديك  بين  أبتاه،  "يا  الصليب،  أن يسوع صلى على  حقيقة 
لكل  وتحقيقه  إطاعته  كيفية  على  تشهد  روحي،"  أستودع 
شيء بما يتفق مع العناية اإللهية فقط. مجيء يسوع إلى هذا 
العالم، صلبه على الصليب، وقيامته لم تكن مخططة وُمنفذة 
وفقا إلرادته أو خطته، ولكن فقط وفقا إلرادة هللا التي تحكم 
حياة اإلنسان، موته، لعناته، وبركاته، وكذلك تاريخ البشرية 

)يوحنا 4: 34(.
يستجيب  الذي  الشخص  المسيح،  يسوع  باسم  نصلي  بينما 
صالتنا هو هللا. يخبرنا يسوع في متى 10: 31-29، "اليس 
عصفوران يباعان بفلس؟ وواحد منهما ال يسقط على االرض 
بدون ابيكم. واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. 

فال تخافوا. انتم افضل من عصافير كثيرة."
إذا كنت تفهم حقا وحفرت في قلبك المغزى الروحي لمثل 
هذا التأكيد من الرب، فستكون قادراً على استوداع كل شيء في 
يدي هللا. كما يذكرنا هللا "وواحد منهما ال يسقط على االرض 
بدون ابيكم،" وأن "شعور رؤوسكم جميعها محصاة،" إذا كنا 
الحصول  نفشل في  باإليمان، فال يوجد شيء سوف  فيه  نثق 
على إجاباته، سواء كان ذلك لمشكلة المرض، لبركة في مكان 

العمل أو األعمال، أو حتى إلنجاز عمل هللا.
بهيئة هللا، وهو واحد  قائماً  الرغم من أن يسوع كان  على 
مع هللا، إال أن يسوع فقط سعى وتابع إرادة هللا واستودع كل 
شيء له. وعلى نفس المنوال، بدالً من وضع ثقتك في طرق 
فقط على هللا،  عينيه  منكم  كٌل  فليثبت  باآلخرين،  أو  اإلنسان 
ويختبر دائماً أعماله التي تتجاوز قدرة اإلنسان، ويكرمه في 

كل شيء.
أيها اإلخوة واألخوات األعزاء في المسيح، من خالل األخذ 
الصليب،"  على  األخيرة  السبع  يسوع  "كلمات  اعتبارنا  في 
الذي صرخ بصوت عاٍل وسط معاناة  ومدركين قلب يسوع 
الصلب، وأنجز إرادة هللا كلياً، أصلي بأنه، بينما تتوق لذاك 
الذي سيعود ألجلنا في اسم الرب، كل واحد منكم سوف ينال 

اكليل البر في ذلك اليوم.

الراعي المسؤول الدكتور جيراك لي
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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(
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االتفاق صالة   
لبة.  بينما تصلي في بعض األحيان بشكل فردي، يجب أن تجتمع في كثير من األحيان مع الناس وتصلي بصراخ في اتفاق على الّطِ

دعونا نخوض في ما هي صالة االتفاق وكيف يتم ذلك. من خالل تقديم مثل هذه الصالة، دعونا نختبر قوة صالة االتفاق.

اتفق  ان  ايضا:  لكم  "واقول  نقرأ،   19  :18 متى  في 
اثنان منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه يكون 
إلى  يشير  وهو  السماوات."  في  الذي  ابي  قبل  من  لهما 
مدى رضا هللا بالصالة التي تقوم باتفاق "اثنان منكم في 

اي شيء يطلبانه."
الصالة  في  يطلبانه"  شيء  اي  في  منكم  "اثنان  هنا، 
مع  وحدة  في  كل شخص  يقدمها  التي  الصالة  إلى  يشير 
)يهوذا  الرب  باسم  إلى هللا  يصلون  عندما  القدس  الروح 
بقلوبهم  يُصلوا  أن  عليهم  يجب  أخرى،  بعبارة   .)20  :1

هذه  مثل  في  فقط  القدس.  الروح  بقلب  متحدين  ليصبحوا 
تُنزل  قوية  صالة  وهي  الرب،  يعمل  أن  يمكن  الصالة 

اإلستجابات من هللا سريعاً.
أن  أوال  علينا  يجب  الصالة،  هذه  مثل  تقديم  أجل  من 
فيه إزالة الصفات  تتم  الذي  الحد  إلى  الروح.  نحقق قلب 
الكاذبة والخطيئة والشر من قلوبنا، يمكننا أن نحقق قلب 
الروح أكثر ونحقق إرادة هللا بوضوح من خالل صوت 

الروح القدس وحثِّه.
ملئه  من  المزيد  نتلقى  القدس،  الروح  نطيع  بينما 

بالوحدة  صليت  إذا  معه.  اتحاداً  أكثر  ونصبح  وإلهامه 
مع  جشعك  وال  الجسدية  أفكارك  تتعارض  فلن  معه، 

صالتك.
بحسب  الصالة  على  قادراً  تكون  سوف  لذلك، 
األمور  تتحقق  حتى  الحق  وفي  القدس  الروح  رغبات 
ستتمكن  متعباً،  تكون  عندما  حتى  هللا.  طريقة  بحسب 
التعب،  إبعاد  بسرعة،  الروح  ملء  على  الحصول  من 
يشير  الصالة  من  النوع  هذا  هللا.  مع  العميق  والتواصل 

روحياً إلى صالة االتفاق.

هللا يَُسر حين تُصلي باالتفاق مع الروح القدس ويستجيب 
مع  وحدة  في  الصالة  تقديم  يتم  ألنه  ببركة عظيمة.  لذلك 
الروح القدس. من خالل صالة االتفاق هذه، ستتمكن من 

الحصول على إستجابات من هللا وتشهد لإلله الحي.
القدس من خالل  الروح  مع  باالتفاق  أن تصلي  يمكنك 
هللا،  قلب  هو  القدس  الروح   .)18  :6 )أفسس  ملئه  تلقي 
كورنثوس   1( هللا  أعماق  حتى  األشياء،  كل  ويفحص 
 :8 وفقا إلرادة هللا )رومية  للقديسين  يتشفع  انه   .)10 :2
القدس،  27(. وهكذا، عندما تصلي بحسب إرشاد الروح 
يمكنك أن تصلي بناء على مشيئة هللا، وهللا سوف يستجيب 

لصالتك ويلبي رغبة قلبك.

إذا كنت مبتدئا أو لم تصلي باستمرار، فقد تجد صعوبة 
في الصالة باالتفاق مع الروح القدس. إذا صليت بأفكارك 
وبطريقتك الخاصة، قد ال تصبح ممتلئاً بالروح. قد تكون 
لديك أفكار تافهة وتغفو في تعب. قد تكون صالتك متكررة 

ال معنى له، وقد تنسى ما قلته في الصالة.
الروح  مع  باالتفاق  بالكامل  يصلّي  أن  يستطيع  أحد  ال 
تصلي  أن  جاهداً  تحاول  بينما  ولكن،  البداية.  منذ  القدس 
في الروح، فإن هللا سوف يعترف بجهدك ويعطيك النعمة. 
بعد ذلك، ستتمكن من الصالة بشكل جيد وأخيراً سنصلي 
بالروح القدس. سوف يتذكر هللا حتى الصالة التي قدمتها 

في الماضي ويكافئك باإلستجابات والبركة.

أو  اثنان  اجتمع  "حيث  يسوع:  قال   ،20  :18 متى  في 
يصلي  عندما  وسطهم."  في  هناك  أنا  باسمي،  معاً  ثالثة 
أبناء هللا الذين قبلوا الرب وتلقوا الروح القدس معاً، سوف 
يرشد الرب قلوبهم لالتحاد مع الروح القدس واالتحاد مع 
بعضهم البعض في الصالة. هو سوف يعمل في مثل هذه 

الصالة، وهذه الصالة مرضية هلل.
أن  القائد  على  فيجب  موّحدة،  الناس  قلوب  تكن  لم  إذا 
يصبحوا  لكي  والتوبة  الملء  في  التسبيح  إلى  يقودهم 
متحدين. فقط عندما يصلون في وحدة يمكنهم أن يحصلوا 
واستحقاق  الفرح  ويتلقوا  القدس  الروح  ملء  على 

االستجابة.

بعد أن صعد الرب الذي قام من األموات إلى السماء، 
اجتمع 120 شخصاً ليحصلوا على المعزي، الروح القدس 
الذي وعد الرب أن يرسله. عندما صلوا باالتفاق، استلموا 
كلهم الروح القدس وتكلموا بألسنة أخرى )أعمال 1: -12

15؛ 2: 1-4(.
عظة  وعبر  عظيمة،  قوة  الرسل  تلقى  اليوم  ذلك  في 
نفس  في  شخص  آالف  ثالثة  تعميد  تم  بطرس،  الرسول 
اليوم. تم إضافة عدد المؤمنين بينما تجلَّت آيات ومعجزات 
 :2 )أعمال  المؤمنين  حياة  تجديد  وتم  الرسل،  خالل  من 

.)14-47
من خالل صالة االتفاق، أصبحوا قادرين على إيصال 
الرسالة بقوة، شفاء المكفوفين والعُرج، وإعادة الموتى إلى 

الشياطين  وطرد  األمراض،  أنواع  جميع  تطهير  الحياة، 
من المقيدين.

من  وتصلّون  القدس  الروح  مع  متحدين  أصبحتم  إذا 
توقعاتك  أعظم  متجاوزاً  القدير  اإلله  سيعمل  القلب،  كل 
بغض النظر عن نوع الحالة التي أنت فيها )أعمال 12(. 
العاملين،  الرعاة،  أجل  من  هللا،  ملكوت  توسيع  أجل  من 
والمؤمنين، يجب عليهم أن يصلوا باالتفاق. واعتماداً على 
مقدار ما يضعونه من قلوبهم وتفانيهم في الصالة، سيكون 

عمل الروح القدس مختلفاً.
أو  الروحي  للنمو  البركات  أساس  هي  االتفاق  صالة 
يتم  قد   .)9-12  :4 الجامعة  )سفر  القلب  رغبات  تحقيق 
العبير  من  رقيقة  دعامة  شكل  على  فرد  كل  صالة  تقديم 
وربما تفتقر إلى القدرة على تدمير معسكر الشيطان العدو 

إلى  الصالة  يتم إضافة  الهواء، ولكن عندما  في  وشيطان 
رائحة صالة سميكة، فإنه أقوى بكثير. في صالة االتفاق، 
سوف يتم تقديم صالة كل واحدة تصل إلى رائحة سميكة 

وترتفع بقوة إلى السماء.
الروح  مع  بالوحدة  هللا  ملكوت  أجل  من  تصلي  عندما 
اإلستجابة  ويعطيك  الصالة  في  هللا  يسعد  سوف  القدس، 

لرغبة قلبك الشخصية بسرعة أكبر.
صالة  في  أهمية  األكثر  هو  ليس  األشخاص  عدد  إن 
يتلقوا  أن  يجتمعون  الذين  األشخاص  على  يجب  االتفاق. 
نفس اإللحاح من الروح القدس وأن يصلوا بنفس الغرض. 
لذلك، مركز صالة االتفاق هو الروح القدس. فقط عندما 
يكون الناس متّحدين بعد توجيه الروح القدس في الصالة، 

يمكن القول إنها صالة االتفاق.

ما هي "صالة االتفاق"؟

كيف يمكننا أن نصلي باالتفاق مع الروح؟

قوة صالة االتفاق



في  توقف  دون  أصلي  إنني 
أخبرتني  للصالة.  دانيال  اجتماع 
زوجتي ذات مرة بأن أصلي حتى 
في  وجبة.  لتخطي  اضطررت  لو 
عام 2009، حصلت على الجائزة 
القس  قرعة  خالل  من  الكبرى 
المسئول خالل حفل توزيع جوائز 

اجتماع صالة دانيال الخاصة.
 ،2017 األول  تشرين  في 
الجانب  على  صلبة  بكتلة  شعرت 

كان،  عما  النظر  بغض  بسهولة.  باإلرهاق  أشعر  وأصبحت  رقبتي  من  األيسر 
الراعي  صالة  تلقيت  الشفاء.  على  أحصل  أن  يمكننني  أنه  من  يقين  على  كنت 
المسئول للمرضى في كل خدمة عبادة وشربت مياه موان العذبة كل يوم )خروج 

15: 25(. دون معرفة الوقت بالضبط، اختفى األلم، ولم أشعر بأي كتلة.
ولكن في تشرين الثاني، بعد شهر، شعرت كتلة ثانية على الجانب األيمن من 
طبي  بفحص  قمت  ابتلع.  عندما  باأللم  وتسببت  صغيرة  بقساوة  شعرت  رقبتي. 
مرض  وهو  هاشيموتو،  الدرقية  الغدة  بالتهاب  مصابة  إنني  الطبيب  لي  وقال 

مناعي ذاتي يتم فيه تدمير الغدة الدرقية تدريجياً.
أثناء  القدس  الروح  على  أكثر  أعتمد  لم  أنني  على  بالتوبة  قمت  هذا،  بسماع 
اكتسبت  أن  بعد  صالتي.  في  ومحبته  هللا  بقلب  أشعر  أن  أحاول  ولم  الصالة، 
أن  أكثر  حاولت  الوقت،  ذلك  ومنذ  بتحسن.  شعرت  وتبت،  الروحي  اإلدراك 
الكتاب  قرأت  عندما  القدس  الروح  إيحاء  في  الروحي  اإلدراك  على  أحصل 
المقدس. حاولت أكثر أن تنجح نفسي وتزدهر وأن أقود حياة مؤمنة أكثر. تلقيت 
صالة الراعي المسئول خالل كل خدمة عبادة وشربت مياه موان الحلوة كل يوم. 
19: 12-11(. عندها، اختفى  القوة )أعمال  راعي أبرشيتي صلى أيضا بمنديل 
الورم كلياً ومرة أخرى شعرت أفضل بكثير. هللويا! أقدم كل الشكر والمجد هلل 

الذي هو معنا دائماً.

في صيف عام 2016، شعرت بكتلة في رقبتي. لم 
الجد ولكن بعد عدة أشهر قال  آخذ األمر على محمل 
رقبتي.  على  يبرز  كان  ما  شيئا  أن  حولي  من  الناس 

وظهرت كتلة بحجم البيض على رقبتي.
أصبح الحجم أكبر وأكبر بمرور الوقت. ذهبت إلى 
المستشفى وسمعت أن هناك كتلة بحجم 3 سم في الغدة 
الدرقية. قال الطبيب إنه يبدو سيئاً وأنه سيضغط على 
المريء إذا استمر في النمو. السائل في كيس الكتلة قد 
في  أخرى  مرة  امتأل  ولكنه  الحقن،  طريق  عن  أُزيل 

غضون أيام قليلة فقط.
تمت إزالة السائل عدة مرات، لكن من دون جدوى. لم أدرك حتى اآلن أنها كانت مشكلة روحية. 
تذكرت أنني قد اشتكيت عندما حدث شيء ما ضد ما كنت أرغب فيه وصليت بتكرار بال معنى 
لفترة طويلة. بدأت بحضور اجتماع دانيال للصالة الذي عقد في الساعة 9 مساًء كل ليلة وحاولت 

جاهدة أن أصلي وندمت من أعماق قلبي حتى عندما كنت متعبة.
في 15 أيار 2017، كان هناك حدث خاص في الكنيسة، وكتبت الكلمات "كيس الغدة الدرقية" 
على كف يدي، وفي اإليمان تصافحت مع الراعي المسئول الدكتور جيراك لي. من تلك اللحظة، 

لم ينمو الكيس. بدأت بالصالة بشكل أكثر جدية الستقبال الشفاء التام.
في الصالة، ساعدني هللا على الشعور بمحبة الرب من قلبي، وذرفت الدموع المتواصلة. أُعطيت 
القوة من فوق للصالة من القلب. 
الصالة  في  السعادة  أجد  بدأت 
في  أكبر  بحرارة  وأُصلي 
الخاص.  دانيال  صالة  اجتماع 
حتى أنني حصلت على جائزة 
بينما  الجوائز.  توزيع  في حفل 
استمريت بالصالة أكثر وأكثر، 
وأصغر.  أصغر  الكيس  أصبح 

اآلن ليست هناك كتلة. هللويا!
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)كتب أوريم(
Urim Books جي سي إن 

" بركة روحية باإلضافة إلى الشفاء من خالل الصالة القوية!"

الشماس غوانغسيك كيم، 60 عاماً،
 األبرشية 20، كنيسة مانمين المركزية

األخت جيهي لي، 23 عاماً،
إرسالية الشباب، كنيسة مانمين المركزية

"تم تقويم ظهري بعد 51 عاما!"
"كانت عيناي عرضة لخطر اإلصابة بالعمى تماماً، لكنني أصبحت طبيعية بنار الروح!"

ولم  للغاية  سيئ  البصر  يكون  أن  اعتدت 
بدا  وبدونها،  نظارات.  بدون  العيش  أستطع 
أتمكن حتى من  كل شيء غير واضح، ولم 
بشدة  تؤلمانني  كانتا  عيناي  األلوان.  تمييز 
حتى في النسيم الخفيف. كان حقاً غير مريح.
 ،2018 الثاني  كانون  شهر  أوائل  في 
ذهبت لرؤية طبيب عيون ووجدت أن حالة 
أخبرني  أعتقد.  كنت  مما  أسوأ  كانت  عيني 
مصاباً  كان  األيسر  بصرى  أن  الطبيب 
كان يضر  لذلك  بفيروس،  أنه مصاب  حتى 
اإلصابة  خطر  عن  وأخبرني  بقرنيتي. 

بالعمي التام. 
إلى رسالة  استمعت  الثاني،  كانون   7 في 
الراعي المسئول أثناء خدمة األحد المسائية. 

كانت عن "الرب شافينا" من سلسلة عظاته 
قلبي.  الرسالة  لمست  الخالص."  "طريق 
تبت أني اعتمد على األساليب الدنيوية رغم 
عليه.  مستحيل  شيء  وال  حقاً  قدير  هللا  أن 
المسئول  الراعي  صالة  تلقيت  العظة،  بعد 
للشفاء  أُعطيت اإليمان  للمرضى. بعد ذلك، 

الكامل من خالل صالته الممتلئة بالقوة.
واستقبلت  عيني  على  يدي  وضعت 
اختبرت  اللحظة،  تلك  في  بجدية.  الصالة 
كبيرة  نيران  خرجت  فجأة،  مذهالً.  شيئًا 
عدت  ويدي.  عيناي  وغطت  الشاشة  من 
أخرى  مرة  ففوجئت  الخدمة.  بعد  للمنزل 
وتبدو  واضحة،  بدت  األمامية  حديقتي  بأن 
الرغم من  المنزل على  األمور واضحة في 

أنني لم أشعل الضوء.
إلى فحص  ذهبت  التالي  اليوم  في صباح 
الرسم  على  الحروف  كانت  لعيني.  منتظم 
من  تمكنت  أنني  حتى  جدا  واضحة  البياني 
قراءتها بشكل جيد. دهش الطبيب وقال، "ال 
أعرف ما الذي حدث. عينك اليسرى طبيعية 
عيناك  تحسنت.  اليمنى  عينك  حتى  تقريباً. 
عمري  الطبيعية."  الحدود  ضمن  كالهما 
حتى  األشياء  أرى  ولكني  ثمانين  من  أكثر 
مسافة 3 أمتار بوضوح. لم أعد بحاجة إلى 

نظارات.
أشكر هللا الذي أنجز هذه المعجزة المذهلة 
إلى  بالشكر  أتقدم  والزمان.  المكان  عبر 

الراعي المسئول الذي صلى من أجلي.
األخت أزوسينا كويفاس، 85 عاماً، 

الكنيسة البيتية في األرجنتين

قبل:

كيس بحجم 3 سم في الغدة الدرقية اليسرى.

قبل:


