
الخدمة  تقديم  تم  آذار،   25 في 
قادة  الخاليا،  لقادة  التكريسية 
 2018 لعام  والمناطق  المناطق، 
تم  مساءاً.  األحدى  خدمة  خالل 
كلهم  الكنيسة  أعضاء  تجميع 
ثالث  إلى  إقامتهم  لمكان  وفقاً 
العظمى  األبرشية  أبرشيات: 
)أبرشيات9-1(،  األولى  الكبرى 
الثانية  الكبرى  العظمى  األبرشية 
واألبرشية   ،)21-10 )أبرشيات 
العظمى الكبرى الثالثة )أبرشيات 
أبرشية صينية  وهناك   .)32-22
الكوريين  )مجموعة  منفصلة 
الذين  والصينيين  الصينيين 
وأبرشية  كوريا(،  في  يعيشون 
األجانب )األجانب الذين يعيشون 
في كوريا(. يوجد في كل أبرشية 

الفرعية،  المناطق  في  قادة  محليون،  قادة 
وقد   .1,650 عددهم  يبلغ  الذين  خاليا  وقادة 

قدموا الخدمة.
 GCN شبكة  على  التعبدية  الخدمة  بث  تم 
الكنيسة  شيخ  الخدمة  هذه  ترأس  واإلنترنت. 

المناطق  قادة  رابطة  رئيس  شين،  هينغتشول 
الفرعية الذكور، الشماسة الكبيرة هيسيانغ لي، 
اإلناث  الفرعية  المناطق  قادة  رابطة  رئيسة 

ميكيانغ  والشماسة  الصالة،  قدمت 
قائدة خلية من كنيسة مانمين  كي، 

تشيونان قرأت الكتاب المقدس.
وعظ  لي  جيراك  الدكتور  قام 
رسالة بعنوان "قلب المحبة" على 
أساس رومية 5: 8. افتتح الرسالة 
بقوله أنه إذا أدركنا محبة هللا الذي 
أنقذنا من الخطايا، سنريد أن نعيش 
التي  المحبة  ونقدم  مشيئته  في 
قلب  أوضح  ثم  لآلخرين.  نتلقاها 
المحبة في ثالث نقاط: القلب الذي 
أنفسنا،  من  أفضل  اآلخرين  يرى 
القلب الذي يرحم اآلخرين، والقلب 

المعطي كل شيء لآلخرين.
خدمة  على  المتكرسون  وصمم 
ورعاية  بينهم،  من  األصغر  حتى 
هللا،  ومحبة  بالرحمة  النفوس 
التضحية  خالل  من  الحياة  إلى  وإيصالهم 

والتكريس.
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قلب المحبة
"نحن نعتبر اآلخرين أفضل من أنفسنا، نحنوا عليهم، ونعطيهم كل ما لدينا"

نيسان،   1 في  صباحاً  األحد  خدمة  خالل 
2018، قدّمت كنيسة مانمين المركزية خدمة 
شكر عيد الفصح لالحتفال بالقيامة األحد الذي 
تم  الثالثة.  المسيحية  األعياد  من  واحداً  يعد 
قناة  على  مباشرة  الهواء  على  الخدمة  بث 
                           القسيس الكبير 
بعنوان  الرسالة  قدّم  لي  جيراك  الدكتور 
"قيامة الرب" على أساس 1 كورنثوس 15: 

بالرسالة  وعظ  المسائية،  األحد  خدمة  خالل 
"جسد ودم الرب" على أساس يوحنا

 وتبعها حفل العشاء الرباني المقدس. وحفر 
األعضاء ذبيحة الرب ومحبة الصليب في قلوبهم 
أثناء تناول الخبز وشرب عصير العنب الذي يرمز 

إلى جسد الرب ودمه.
خالل أسبوع اآلالم، حاول األعضاء أن يعيشوا 
حياة التقوى وأن يتأملوا في األناجيل األربعة التي 
على  وموته  آالمه  خدمته،  الرب،  ميالد  تصور 

الصليب، ومحبته وقيامته.
أكثر  الصيام  آذار، عرضوا  الجمعة، 30  يوم 
من وجبة وشكروا على محبة الرب الذي جاء إلى 
األرض ليخلصنا من الخطيئة. خالل خدمة كل ليلة 
"العالم  برسالة  بالوعظ  لي  الدكتور  قام  الجمعة، 
الروحي )3(: المالئكة )2(" المأخوذة من الرسالة 
إلى العبرانيين 1: 14. ثم تم تقديم أداء عيد الفصح 
م على مسرح خاص في  " صليب الرب" والذي قُدِّ
الهيكل الرئيسي من قبل لجنة الفنون االستعراضية.

قامتبعثة النساء بتزيين البيض الذي يرمز لقيامة 
الرب، وشاركوهم في مكاتب في غورو فينتشار 
المجتمع،  خدمة  مركز  المسنين،  مركز  تاون، 
مركز شرطة غورو، ومحطة اإلطفاء في غورو، 

وبشروا باإلنجيل.
مدارس  وطالب  األطفال  األعضاء  وقضى 
وقت  كنعان  وإرسالية  الشباب،  إرسالية  األحد، 
رائع مليء بمحبة الرب برجاء القيامة من خالل 

تبادل البيض.

 )www.gcntv.org(GCN

"القيامة هي أملنا وانتظارنا!"
خدمة احتفال شكر عيد الفصح والعشاء الرباني المقدس 2018
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رئيس التحرير:  غيامسان فين

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(

31:5-32(.          "من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته، ويكون االثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة" )أفسس 

تشير اآليات أعاله إلى عالقة المسيحيين والرب العريس 
العالم وراءنا  أننا سنترك  بهم. كم هو لغز عظيم ورائع هو 
وامرأة  رجل  يترك  مثلما  المسيح  يسوع  مع  واحدا  ونصبح 
والديهما ويكونان جسدا واحدا؟ اآلن، كيف يمكننا في الواقع 

أن نصبح واحدا مع الرب؟

1. استقبال الروح القدس عن طريق قبول يسوع المسيح

هللا  أبناء  يصبحوا  المسيح  يسوع  يقبلون  الذين  الناس 
ينالون  فإنهم  باإليمان،  المسيح  يسوع  مع  يصبحون  وعندما 
الروح القدس. يوحنا 3: 6 يذكرنا، "المولود من الجسد هو 
الروح  يأتي  الروح هو روح". عندما  الجسد، والمولود من 
القدس في قلوبنا، يقوم بإحياء روحنا الميت سابقاً، يلد الروح 
فينا، ونصبح على شكل الرب. عندها، يمكننا أن نصبح أبناء 
هللا الذين هم أنفسهم روح ويدعونه "اآلب" )رومية 8: 15؛ 

غالطية 4: 6(.
الصادق  القلب  إلى  ينقسم  أن  يمكن  اإلنسان  قلب  أوالً، 
"قلب  األول  نسمي  سوف  الواضح.  غير  والقلب  الواضح 
أبيض" واألخير "قلب أسود". بينما نفخ هللا في أنف اإلنسان 
حية. علمه هللا فقط  نفساً  الحياة، أصبح اإلنسان  األول نفخة 
الحقيقة وزرع الحقيقة في قلبه. بمرور الوقت، آدم أخطأ في 
معصية ألنه فشل في الحفاظ على كالم هللا الذي قال له أال 
يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. قطعت اتصاالته مع هللا 

ودخلت الخطيئة والكذب فيه.
تكوين  يتم  الضمير.  القلب،  من  آخر  نوع  تشكيل  تم  ثم 
اآلباء  من  ورثت  التي  الطبيعة  خلط  يتم  عندما  الضمير 
ما  خالل  من  المكتسبة  المعلومات  من  واسعة  مجموعة  مع 
القيم  من  الخاصة  معاييره  ويمتلك  يخلق  وهو  وسمعه.  رآه 
هو  وهذا  واألكاذيب،  الحقائق  من  بكل  المختلطة  واألحكام 
الضمير. من بين األنواع الثالثة للقلب التي نوقشت – القلب 
القلب  أصبح   – والضمير  الصادق،  غير  القلب  الصادق، 
الصادق الذي زرعه هللا في اإلنسان مستنزفاً تقريباً وضمير 

البشر ينمو بشكل متزايد في زمننا.

ويحيي  تنبت  أن  الحياة  لبذرة  يتيح  القدس  الروح   .2
الروح الميتة

نفخة  آدم  المخلوق  اإلنسان األول  أنف  نفخ هللا في  عندما 
خاطئاً  أصبح  عندما  لكن  حية.  نفساً  اإلنسان  أصبح  الحياة، 
فقط.  أثرها  بقي  و  تقريباً  الحياة  نفخة  أُخذت كل  بالعصيان، 
بينما  تعمل  أن  الحياة  لبذرة  يمكن  الحياة.  بذرة  هو  األثر 
يتواصل اإلنسان مع هللا وهو ُمزّود بالحقيقة من هللا. بسبب 
هللا،  مع  البشري  التواصل  ينقطع  لم  ذلك،  مع  آدم،  خطيئة 
ودخلت األكاذيب قلب اإلنسان وغطت تدريجيا بذرة الحياة. 
انكمش  نشاطها  ونطاق  نشطة،  غير  الحياة  بذرة  وأصبحت 

على نحو متزايد، وأصبحت كما لو أنها قد ماتت.
ويشار إلى الحالة التي يكون فيها التواصل مع هللا الذي هو 

روح قد قٌطعت وبذرة الحياة أصبحت بائدة وغير نشطة ألنها 
مغطاة بالكذب بأنها "موت روح اإلنسان". ولكن ال يعني هذا 
بأن الروح ميتة بالكامل، لكنه يعني توقفها عن العمل وتنتظر 
لو  حتى  للنبات،  الطريقة  نفس  هي  هذه  الحياة.  إلى  عودتها 
كان على ما يبدو يظهر بأنه ميت، يمكنع إخراج براعم وينمو 

في نهاية المطاف طالما هناك حياة متبقية فيه.
باإلنجيل  يُكَرز  عندما  الميتة؟  اإلنسان  روح  تحيا  متى 
للفرد، ونور هللا ونور الحقيقة يسطعان على قلبه. بهذا الوقت، 
القلب الصادق والصالح القائم فيه يقبل النور ويستقبال يسوع 
القدس  الروح  قلبه  إلى  هللا  يرسل  ثم  له.  مخلصاً  المسيح 
والروح القدس يسمح لبذرة الحياة أن تنبت في قلب الشخص 

وتصبح نشطة اآلن.
الحقيقة.  بمعرفة  يبدأ ويزود مرة أخرى  التواصل مع هللا 
قلبه الذي كان ممتلئ بمثل هذه األكاذيب كالكراهية والغطرسة 

يصبح مليئاً بمثل هذه الحقائق وبالمحبة.

3. الروح القدس يقوم بوالدة الروح فينا

الروح  يلد  القدس  الروح  أن  في  أهمية  األكثر  العنصر 
بشكل جدي، سوف  نصلي  نحن  ما  وبقدر  الصالة.  هو  فينا 
صلينا  مهما  األكاذيب.  لتجاهل  والقوة  النعمة  فوق  من  ننال 
بحرارة، مع ذلك، فإن صالتنا تكون عبثاً ما لم ندمر األفكار 

واألطر الخاصة بنا.
نعيش  ويجعلنا  الصادق  القلب  القدس  الروح  يحكم  سوف 
الشيطان، من خالل  القدس.  الروح  في سعي وراء رغبات 
عندما  الغيرصادقة.  قلوبنا  سيحكم  أفكارنا  خالل  من  العمل 
أفكارنا من  نتأثر في  الكذب، وسوف  الكثر من  يكون هناك 
قبل الشيطان، وهذا سوف يسبب لنا أن نعيش وفقا لرغبات 

الجسد ويضعنا على طريق الدمار.
المرء،  يسمعها  قد  التي  الحقيقة  مدى  عن  النظر  بغض 
ومدى صالته بحرارة، من دون التخلي عن األفكار الجسدية 
والتكهنات، فإنه لن يكون قادراً على العيش بحسب رغبات 
قلبه  يشعر  سوف   .)5  :10 كورنثوس   2( القدس  الروح 
من  الشخص  يتمكن  ولن  صراع،  حالة  في  ويكون  بالفراغ 

الحصول على تجارب ظاهرة وواضحة ألعمال هللا.
فلن  الداخل،  الصادق من  القلب غير  نبذ  قد  كان  لو  حتى 
يكون ذلك نهاية تجاربه. سيكون عليه أن يعمل على اكتشاف 
المخفية في طبيعته – من  الخاطئة  الصفات  الشر –  وإزالة 
داخل ضميره. الضمير )الذي تم تفصيله سابقاً( سيشكل اآلن 
طبيعة الشخص وهذا هو قلب األعماق العميقة التي ال يعرفها 
الشخص نفسه. ال تتفق األكاذيب في طبيعة الشخص مع بر 
هللا، لكنها تبدو صحيحة ومالئمة في نظره، ولهذا السبب ليس 

من السهل اكتشافها والتخلص منها بمفرده.
في  األخطاء  باكتشاف  شخص  لكل  السماح  خالل  من 
إناء  ليصبح  بتشكيله  هللا  يقوم  التجارب،  خالل  من  طبيعته 
مقدس. عندما تكتشف نفسك من خالل كلمته في إيحاء الروح 
طبيعتك  من  األكاذيب  من  التخلص  من  ستتمكن  القدس، 

بسرعة أكبر.
اآلخرين  على  إال  تنطبق  ال  هللا  كلمة  أن  تعتقد  كنت  إذا 
إيمانك سيكون  نمو  فإن  بالكلمة،  نفسك  اكتشاف  في  وفشلت 
بطيئاً. ومع ذلك، إذا اكتشفت األكاذيب في طبيعتك وطردتها، 

فسوف تتحول إلى إنسان روحي والذي أصبح مقدساً.

4. عندما نصبح واحداً مع الرب

كل  نتجاهل  ونحن  فينا،  الروَح  القدس  الروح  يلد  عندما 
الذاتي  البر  نُحطم  للحقيقة،  مناقضة  في  هي  التي  األكاذيب 

فينا، ونتمم القلب الصادق، سوف نكون واحداً مع الرب.
اإليمان  نضج  مستويات  تُشابه  فصاعدا   12  :2 يوحنا   1
لنمو   – الرب  مع  واحداً  يصبح  الفرد  فيه  الذي  المسار   –
اإلنسان. مستوى اإليمان الذي به قبل اإلنسان يسوع المسيح، 
"إيمان  باسم  إليه  يشار  الخالص  ونال  القدس،  الروح  نال 
يسعى  الذي  اإليمان  إلى مستوى  ويشار  الصغار".  األطفال 
الشخص إلى السير من خالل الحقيقة باسم "إيمان األطفال" 
في حين أن مستوى اإليمان الذي يعيش فيه بحسب كلمة هللا 
يُشار إليه بـ "إيمان الشبان". عندما ينمو اإليمان أكثر ويصل 

إلى المقياس الكامل لإليمان، سيُصبح "إيمان اآلباء".
عندما ندخل مستوى إيمان اآلباء ونصبح كليا مع الرب، 
سوف ننال أي شيء نطلبه في الصالة "ألن قلوبنا ال تديننا" 

وبالتالي "نثق باهلل" )1 يوحنا 
باسم  أصلي  المسيح،  في  األعزاء  واألخوات  اإلخوة  أيها 
الرب أنه باجتهاد يلد الروح القدس الروَح فيكم وأن تصبحوا 
حياة  تعيشوا  أن  لكم  يتسنى  حتى  الرب  مع  واحد  بالكامل 
مباركة في هذا العالم، وكذلك في أورشليم الجديدة، المسكن 

األكثر روعة في كل السماء.
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3 موضوع رئيسيالعدد 85  13 أيار،  2018أخبار مانمين 

العالمي  الدكتورة هايسون لي، قسيسة اإلرشاد  القسيسة 
في  وكاوشيونغ  تايبيه  في  االجتماعات  قادت  لمانمين، 
والرجاء  الفرح،  بالشكر،  الحاضرون  امتأل  وقد  تايوان. 

للسماء من خاللهم.
االمتالء  صالة  اجتماع  قادت   ،2018 آذار   15 في 
)القس كيونغي كيم( في  تايوان  مانمين  بالروح في كنيسة 
عمل  خالل  من  قلوبهم  جددوا  و  تابوا  الحاضرين  تايبيه. 
الروح. لقد سبحوا بالملء بالقلب والجسد واختبروا الفرح 

الُمعطى من الرب.
عليه  صلى  الذي  بالمنديل  للمرضى  صلت  وقد 
 9 الرسل )أعمال  لي  جيراك  الدكتور  المسؤول  القس 
11-12(، وقد تحرر الناس من األمراض بما فيها شلل   :

اليد اليُسرى، آالم في الركبة، وأمراض ذهنية.
لكنيسة  الرابع  السنوي  االجتماع  قادت  آذار،   18 في 

الن  ياو  )القس  المنديل  شفاء  واجتماع  زينزهان  مانمين 
أساس  على  "الثقة"  بعنوان  رسالة  وعظت  وقد  هسيانغ(. 
سفر أخبار األيام الثانية 20:20 وصلت للمرضى بمنديل 

القوة.
عاماً،   70 العمر  من  البالغة  يوان،  يو  ياو  األخت 
الدم  ضغط  ارتفاع  بسبب  الموت  عتبة  على  كانت  والتي 
اآلالم  جميع  من  تحررت  قد  والسكري،  القلب  وأمراض 
تشاومي،  سو  األخت  التوبة.  بعد  الصالة  استقبلت  عندما 
سن 81، لم تستطع المشي بشكل جيد بسبب إصابة النخاع 
بحرية  تسير  وأصبحت  األلم  اختفى  اآلن  ولكن  الشوكي 

دون العكازات.
العديد  من  الناس  من  الكثير  شفاء  تم  ذلك،  جانب  الى 
التنكسية  المفاصل  التهاب  ذلك  في  بما  األمراض  من 

واضطراب الهلع، واستعادة البصر والقدرة على السمع.

خطاب من األرجنتين

عزيزي الدكتور جيراك لي

في سانتياغو  أعيش  قسيسة  أنا  أرتزا.  أنا جوزفينا 
ديل إيسترو في األرجنتين. قبل ثالث سنوات، توفي 
كنيستنا  أخدم  بدأت  كارلوس  خوان  القس  زوجي 
عّزاني  الرب  لكن  متوترة،  كنت  بنفسي.  بالكامل 
شعرت  ذلك،  ومع  االجتماعي.  النجاح  إلى  وقادني 

الروحي. وبالعطش  بالفراغ 

إني  حدث  األيام،  أحد  في  الباكر  الصباح  في 
بثاً  كان   .Enlace TV على  لك  إلى عظة  استمعت 
المركزية  مانمين  كنيسة  في  العبادة  لخدمة  مباشراً 

في كوريا.

لقد شرحَت كيف كنت قد شفيت من جميع األمراض 
بأنني  القوي  اإليمان  هذا  مثل  وأُعطيت  قبل هللا.  من 
محاطة بالمجال الروحي هلل من خالل خدمة مانمين. 
موهبة  زوجك  "أُعِطيْت  قائالً:  صوت  سمعت  ثم 
خدمة  في  تستمرين  سوف  اآلن  بمساعدتي.  الشفاء 
الرسالة،  بهذه  التمسك  عليِك  يجب  ولكن،  الشفاء. 

الدكتور جيراك لي!" تعليم 

على  رسائلك  إلى  استمع  وأنا  الحين،  ذلك  ومنذ 
Enlace TV كل يوم أحد. شعرت أن إيماني يتزايد 
وأن الرب ساعدني في الحفاظ على العظة في قلبي.

العديد من األمراض بما  قام الرب بشفائي من  لقد 
في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب العقد 
مرض  الفتق،  الغذائي،  التمثيل  ومتالزمة  اللمفاوية 
من  المزيد  لدي  أصبح  النخامية.  الغدة  وورم  الكلى، 
قٌس  يخدمها  والتي  روحية  كنيسة  مع  للعمل  األمل 
الحقيقي هلل. في هذه األثناء، تعرفت على القس مارتن 
البيتية في األرجنتين. هذه  ألفاريز من كنيسة مانمين 

هي الطريقة التي بها يمكنني اآلن أن أكتب لك.

مدى  عن  بينة  على  يكون  ال  قد  كوريا  في  الناس 
الشكر  أقدم  العالم.  بها، على  تقوم  التي  الخدمة  تأثير 
إلى  انضموا  الذين  األشخاص  وجميع  الرب  إلى 

مانمين. خدمة 
          أنا أحترمك وأعتز بك ألنك دعيت من   

               قبل هللا.

6 شباط، 2018

األرجنتين من 

آرتازا جوزفينا  القسيسة 

االجتماعات المليئة 
بالروح تعقد في تايبيه 

وكاوشيونغ



عند الساعة  11:20 مساء يوم 9 كانون األول 
2017، شعرت رقبتي قاسية وفقد جسدي قوته. 
اتصلت بزوجتي، الشماسة الكبيرة كيومهوا لي. 
بينما كنت أخبرها أن تساعدني، فقدت الوعي 

وانهرت.
عادت زوجتي وابني سوبين إلى المنزل على 
يعقد من  الذي  دانيال  اجتماع صالة  من  الفور 
إلى  إنني أسرعت  قالوا  التاسعة مساًء.  الساعة 
اإلسعاف.  سيارة  بواسطة  الجامعي  المستشفى 
أن هناك جزءان من دماغي  تم إخباري الحقاً 
مصابان بنزيف دماغي ولم أتمكن من التنفس 
بنفسي. لم يكن هناك جراحة ممكنة بالنسبة لي. 

كنت على وشك الموت.
باإلسعافات،  يقوم  الطبي  الطاقم  كان  وبينما 
جاء راعي أبرشيتي "ديشيون لي"، وصلى من 
أجلي بالمنديل الذي صلى عليه الدكتور جيراك 
لي )أعمال 19: 11-12(. بعد الصالة، استعدت 

التنفس التلقائي وأجريت الجراحة.
تطلبت الجراحة لوقف النزيف حتى الساعة 

في  صباحاً   5
التالي.  اليوم 
الطبيب  لكن 
أخبر عائلتي بأن 
األوعية  تمدد 
الدماغية  الدموية 
وتم  توسع  قد 
مرتين  انفجارها 
النزف  بسبب 
العنكبوتية  تحت 
ويجب أن أوضع 
العناية  وحدة  في 

المركزة. بعدها، يمكن التحقق من تقدم حالتي 
لمدة 2 أو 3 األسابيع التالية. زوجتي وقسيسي 
صاما وصليا من أجل خالصي عندما كنت فاقدا 

للوعي.
في العاشر من الشهر، أرسلت زوجتي وابني 
كان  الذي  المسؤول  الراعي  إلى  صالة  طلب 
يصلي في بيت الصالة الجبلي. بعد ذلك، بدأت 
في التعافي بسرعة. في 13 من الشهر، تحسنت 
المركزة من وحدة  العناية  إلى وحدة  نقلي  وتم 
العناية الشديدة. في 15 من الشهر، تم نقلي إلى 
قسم عام. سمعت في وقت الحق أنه في فترة ما 
بعد الظهر صلى القس المسؤول ألجلي بوضع 

قائال  صلى،  أنه  سمعت  صورتي.  على  يده 
بالتفصيل، "ال تسمح بأن تبقى لديه له آثار الحقة 

وشلل، ودعه يطهر بشكل مثالي".
بعد ذلك، حينما كنت أشعر بصداع شديد، تضع 
زوجتي سماعات في أذني وتتيح لي االستماع 
إلى عظة القس المسؤول "طريق الخالص". ثم، 
يختفي األلم بسرعة. بدأت استرد صحتي بسرعة 
سمعت  الذي  الصداع  من  تحررت  لقد  كبيرة. 
أنه ال مفر منه. كلما كنت أتلقى صالة المنديل، 

استرددت صحتي أكثر وأكثر.
غادرت   ،2018 الثاني  كانون   12 في 
المستشفى ألني لم أكن أعاني من أعراض غير 
طبيعية في جسدي. لقد دهشت أكثر وأكثر كما 
فكرت في األمر. أخبرني طبيبي بأنني سأواجه 
آثاراً الحقة ناجمة عن تلف في الدماغ مثل الشلل، 
لكن لم يكن لدي أي تأثير بعد ذلك ولم يصيبني 

أي شلل. أنا طبيعي تماماً. هللويا!
هذا الحادث جعلني أولد من جديد في الروح 
وأعطي  الرب  يوم  أحفظ  اآلن  أنا  والجسد. 
أتكلم  وأصبحت  القدس  الروح  نلت  عشوري. 
رجال  اجتماعات  حضور  خالل  من  بألسنة 
اإلرسالية واجتماعات الصالة. شعرت باألسف 
الشديد لراعي القس الذي انتظرني بصبر وصلى 
من أجلي رغم أنني لم أحفظ يوم الرب ولم أتوقف 
عن شرب الكحول والتدخين لمدة 25 عاماً. كنت 
ممتن جدا لعائلتي. بعد أن تُبُت بدموع، أُعطيت 

سالًما وأتت لي رغبة في سداد النعمة.
أعطي كل الشكر والمجد إلى هللا الذي شفاني 
من نزيف تحت العنكبوتية دون أي آثار الحقة 
وباركني أن أعيش حياة جديدة. أتقدم بالشكر إلى 

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

"لقد أنقذت من خطر الموت
الناجم عن نزيف تحت العنكبوتية"

األخ يونجونغ يو، 56 عاماً، 
األبرشية 10، كنيسة مانمين المركزية

"توقف قلب طفلتي عن النبض لكنها عادت إلى الحياة!"

 ▲ قبل الصالة: الشريان األيمن األمامي 
كان هناك تمدد األوعية الدموية على األصلي.

 ▲ قبل الصالة: كان هناك نزيف في المخ سببه 
تمدد الشريان الدماغي األمامي

تصوير األوعية الدموية العصبية االشعة المقطعية

األخت يامونا، 24 عاماً،
 كنيسة مانمين تشيناي، الهند

أن  بعد  هندوسية.  أكون  أن  اعتدت 
إلى  ذهبت   ،2014 عام  في  تزوجت 
بسبب طلب  المسيحية ألول مرة  الكنيسة 
أيار  في  حضرتها.  بالكاد  لكنني  حماتي. 
مانمين  كنيسة  إلى  أُرِشدُت   ،2014 عام 
تشيناي من قبل جارتي الشماسة نيشا. في 
بزيارة  أقوم  كنت  األسبوع،  نهاية  عطلة 

والدي بدالً من الذهاب إلى الكنيسة.
كنت  العام،  نفس  من  أيلول  شهر  في 
ذهبت  الحمل.  من  الخامس  الشهر  في 
منتظمة،  فحوص  إلجراء  المستشفى  إلى 
الطبيب  أخبرني  مروعاً.  شيئا  وسمعت 
الجنين  قلب  دقات  سماع  يستطيع  ال  أنه 
يستطع  لم  الجنين.  بحركة  واإلحساس 
كنت  الحياة.  قيد  على  كان  إذا  ما  معرفة 

ميت.  جنين  والدة  لدي  يكون  أن  أخشى 
لك أتمكن من فعل شيء بسبب القلق.

شهادتها.  عن  نيشا  إلي  تحدثت  ثم 
صعبة  كانت  األولى  والدتها  إن  قالت 
أن  بعد  ولكن  األوان،  قبل  الرضيع  وولد 
بصحة  يتمتع  أصبح  مانمين،  حضرت 
ابنها  مع  حامال  كانت  عندما  جيدة. 
للبقاء  ضئيلة  فرصة  لديه  كانت  الثاني، 
السائل  بسبب عدم وجود  الحياة  قيد  على 
صالة  تلقت  أن  بعد  ولكن  األمنيوسي. 

المنديل، ولد بصحة جيدة.
على  حصلت  الشهادة،  سمعت  أن  بعد 
اإليمان. بعد بضعة أيام، حضرت اجتماع 
كنيسة  في  عقد  والذي  بالمنديل  شفاء 
صالة  على  وحصلت  تشيناي  مانمين 

المسؤول  القس  عليه  الذي صلّى  المنديل 
القس  خالل  من  لي  جيراك  الدكتور 
جوزيف هان )أعمال 19: 11-12(. بعد 
ذلك، حدث شيء مدهش. بدأ الجنين الذي 
لم يتحرك على اإلطالق يتحرك. هللويا!

قال  حقاً!  حي  هللا  جدا.  سعيدة  كنت 
الطبيب إن حركة الجنين استعيدت لحسن 
ألنه  حذرة  أكون  أن  أخبرني  لكنه  الحظ 
صغير للغاية. لم أقلق على اإلطالق. في 

شباط 2015، أنجبُت ابنة صحية.
ثالث  العمر  من  تبلغ  جناني  ابنتي 
صحية  بصورة  تنمو  إنها  اآلن.  سنوات 
والمجد  الشكر  كل  أعطي  جميلة.  وهي 
الذي  األكبر  القس  وأشكر  الحي  هللا  إلى 

وضع القوة في المنديل.


