
 

 ٢٠٢٢مارس  ٢٠ – ١٨



 

للقوةتفعيل   

" ةً َمتَى َحلَّ الروح  اْلقُُدُس َعلَْيُكْم، َوتَُكونُوَن ِلي ُشُهوًدا فِي أُوُرَشِليَم َوفِي لِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ
 ُكّلِ اْليَُهوِديَِّة َوالسَّاِمَرِة َوإِلَى أَْقَصى األَْرِض."

)8:1(أعمال    

أحيانًا عندما يصلي الناس، يتوقعون أن تنزل قوة الرب من السماء 
وتغير وضعهم. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه في اليوم الذي  

ى فيه الروح القدس، تتلقى قوة الرب في روحك، تجد هذه تتلق
 !القوة قادرة على تغيير أي شيء

 
في العهد القديم، كانت مسحة الروح على الكاهن، والملك، والنبي  

فقط. لك، قبل أن يكون إلسرائيل ملوك، كان لهم قضاة مثل  
دبورة، وجدعون، وشمشون، أتى عليهم الروح القدس. يظهر لنا  

ل بها مسحة اإلله   الكتاب الطريقة الفريدة التي كان شمشون يُفعِّ
على حياته. عندما أتى الفلسطينيون ليهاجموه، قال، "… أَْخُرُج 

ٍة َوأَْنتَِفُض…" (قضاة  ). يكشف هذا أن  20:16َحَسَب ُكّلِ َمرَّ
ل الَمسحة  .خروجه وانتفاضه كان ما يفعله ليُفعِّ

 
ل القوة  الحظ أن الروح كان عليه، لكن الرو ح اآلن فينا ونحن نُفعِّ

، "َمْن يَتََكلَُّم بِِلَساٍن 4:14كورنثوس  1بالتكلم بألسنة. يقول في 
يَْبنِي نَْفَسهُ…" أن تبني يعني، أن تُقّوي، وتشحن. لذلك، فالذي 

  .يتكلم بألسنة يشحن نفسه؛ يُضرم قوة اإلله بداخله
 

سيظهر مجد   عندما تقوم بتفعيل قوة الرب فيك بهذه الطريقة، 
الرب في حياتك. إذا كنت ضعيفًا في جسدك، فسترتفع القوة  

بداخلك وتقوى. تساعدك قوة الروح التي تعمل فيك بهذه الطريقة  
 .على التغلب على الشكوك والمخاوف وتنشيط جسدك المادي

ا أَْنتُْم أَيَُّها األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسكُ ٢٠:١يقول في يهوذا  ْم َعلَى ، "َوأَمَّ
 ". إِيَماِنُكُم األَْقدَِس، ُمَصلِّيَن (بأن تُصلوا) فِي الروح

عندما تصلي بالروح القدس، تبني نفسك على إيمانك األقدس. هذا هو 
أعلى مستوى من اإليمان تحصل عليه بوحي من الروح القدس من 

والشكخالل الكلمة. إنه إيمانك األقدس وهو خاٍل تماًما من الخوف  . 
 

مع ذلك، ال يعمل بعض الناس دائًما وفقًا إليمانهم األقدس. لذلك، 
يخبرنا الكتاب أنه من خالل الصالة بالروح القدس، نبني أنفسنا للعمل  

على أعلى مستوى من اإليمان يمكن أن نصل إليه على اإلطالق. 
وسوف تحيا بارتفاع هذا المستوى إلى أن تأخذك كلمة الرب إلى 

لى من اإليمان. وهكذا، من خالل الصالة المستمرة في مستوى أع
 .الروح القدس، ستعمل دائًما على أعلى مستوى من اإليمان

 
لهذا السبب يجب أن تقبل الروح القدس. بعد أن تولد من جديد، فإن 

قبول الروح القدس هو أهم شيء في حياتك. ال يمكنك أن تعيش حياة  
ذا كنت قد قبلت الروح القدس  مسيحية ناجحة بدون الروح القدس. إ

بالفعل، فإن التكلم بألسنة هو ضرورة روحية. إنه ليس شيئًا تفعله مرة  
 .واحدة وتنساه حتى يظهر موقف جديد

 
استقطع أوقات محددة كل يوم تقضي فيها وقتًا ممتعًا في التحدث 

لرب في  بألسنة. ال يمكنك أن تفعل هذا لفترة كافية دون أن ترتفع قوة ا
روحك وينشط إيمانك لخدمة الرب بشكل أفضل. يقول الكتاب، "يَقُوُم  

 – ). دع قوته تنهض فيك ١:٦٨اإلله. يَتَبَدَّدُ أَْعدَاُؤهُ…" (مزمور 
فتتشتت أعمال إبليس، الخصم. هللويا –َرم فيك تُض ! 

 

 شفاء لألمم 

 الراعي كريس



 

2٢٠٢إصدار مارس  هي خدمة شفاء للراعي كريس أوياكيلومي مدرسة الشفاء   

 صالة قبول الخالص 
كنت تريد أن تجعل يسوع المسيح الرب على حياتك، قُل هذه   إنا

 الصالة، وأنت تؤمن من كل قلبك
 

أيها الرب اإلله، آتي إليك باسم يسوع. أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن  "
اإلله الحي. وأؤمن أن اإلله أقامه من األموات وأقر بفمي أنه هو رب 

من الخطايا. وأستقبل  حياتي من اليوم. أستقبل باإليمان تطهير نفسي 
 "!اآلن باسم يسوع، حياة أبدية في روحي. أنا مولود والدة ثانية

 
 إن صليت اآلن هذه الصالة، من فضلك أرِسل بريداً إلكترونياً على

feedback@enterthehealingschool.org 
 .ليباركك اإلله

اآلنقم بتنزيل نسختك    

ة شفاء مجل
 لألمم

  كل الحقوق محفوظة.  مجلة شفاء لألمم تصدرها مدرسة الشفاء.
  ISSN 1597 – 0833يحظر إعادة الطبع كليًا أو جزئيًا بدون إذن كتابي.

البث المباشر لخدمات تيارات الشفاء مع الراعي 
 كريس

توقعات عجيبة واستعدادات عظيمة لسكيب  
 معجزات غير عادية 

 شعرُت بلمسة إلهية 
 قصة الُمرَسل جورغي غاربري

 تقارير التأثير من حملة انتشار اإليمان 

@ 



 شفاء لألمم 

توقعات عجيبة واستعدادات 

عظيمة لسكيب معجزات غير 

 عادية
٢٠٢٢مارس  ٢٠ – ١٨من الجمعة لألحد،   

  الم.سيبدأ البث المباشر لخدمات تيارات الشفاء يوم الجمعة الثامن عشر من هذا الشهر، وهناك شغف كبير بالفعل بين الناس من جميع أنحاء الع
مليار شخص تم الوصول إليهم بقوة الرب الشافية من خالل الحلقات السابقة، أدى هذا الحدث التاريخي إلى تدفق هائل   ٦٫٥يوجد أكثر من 

 للنفوس إلى المملكة وزيادة هائلة في الوصول والتأثير بإنجيل يسوع المسيح
 

اشر للشفاء أشخاًصا من جميع األعمار، من جميع أنحاء العالم، يجتمعون في  أوقات استثنائية ألمور خارقة للطبيعة، حيث تشهد خدمات البث المب
ا هذا الحدث الجليل. أولئك الذين تم تشخيصهم بأمراض متنوعة جاءوا يشاركون على أمل اختبار المعجزة اإللهية. ويحضر آخرون بترقب ليشهدو

 األمور الجبارة لقوة الرب المعجزية
 

دادات جارية والعديد منهم يشاركون توقعاتهمحتى في هذه اللحظة، االستع   

 

أنا متحمس جدًا للبث المباشر لخدمات  "
الشفاء مع رجل اإلله، ألنني أتوقع زيادة  
المعجزات وشفاء جميع أنواع األمراض 

ة الماضية، رأينا واألسقام. خالل الحلق
الناس يتعافون وكان ذلك رائعًا. أتطلع إلى  

هذا وأحثك على االنضمام والمشاركة. 
استعد الستقبال الشفاء والنعمة، لتنقل  
الشفاء إلى مجتمعك ومدينتك وواليتك  

 ." وبلدك
 

 األسقف چانيس بيست 
 الواليات المتحدة األمريكية 

 

لدي توقعات عظيمة للبث المباشر لخدمة "
تيارات الشفاء مع الراعي كريس. أتوقع أن 

يحدث شفاء للناس من األمراض والعلل  
ن أقول شكرًا للراعي  المتنوعة. أود فقط أ

كريس على إحضار خدمة الشفاء عبر اإلنترنت  
والتأثير على حياة العديد من األشخاص في  
جميع أنحاء العالم من أمم وثقافات مختلفة.  

أشكركم على تفانيكم من أجل اإلنجيل وتتميم  
 ." رسالة الخالص والشفاء للعالم 

 
 كامرين بوشوف 
 المملكة المتحدة

 

سيكون البث المباشر لخدمة الشفاء "
مذهلة وأنا متحمس جدًا ألنني أعلم أن  

معجزات هائلة ستحدث. سيُشفى العديد من 
يتصلون به وسينالون   األشخاص الذين

اختبارات. إنني أتطلع إلى سماع هذه 
االختبارات الجميلة. سأدعو الكثيرين 

لمشاركة البث وانا أعلم أن الكثيرين قد 
سجلوا اآلن وسيتواصلون خالل تلك 
الفترة. وأشجع الجميع على التسجيل 
 " .والمشاركة في هذا البرنامج القادم 

 
ليديا سوباين ل  

 كينيا 
 



 

 شفاء لألمم 

يشعر المضغوطين بالراحة إذ تخرج الشياطين من أجسادهم. العُمي 
يبصرون، واآلذان الصماء تسمع، ويمشي األعرج عندما تلمسهم قوة  

األمراض والحاالت الطبية المتنوعة، والتي كان   الرب أينما كانوا.
كثير منها حتى اآلن ليس له حلول، انتهت في الحال وأصبحت من 

 .الماضي
 

سواء في المنازل أو المكاتب أو مواقف السيارات أو الحدائق 
الترفيهية أو الكنائس أو القصور أو المستشفيات أو القواعد العسكرية 

عادةً من السهل تحديد األماكن المتصلة بخدمات  أو مراكز الشرطة، 
الشفاء. ال تُنسى احتفاالت وصيحات االبتهاج حيث يستقبل الكثيرون 

 .معجزات غير مسبوقة من الشفاء ألجسادهم ولعقولهم
 

على مدار العام الماضي، حضر الكثيرون خدمات الشفاء، إيمانًا منهم 
ونه. المعجزات التي  بقدرة الرب على إحداث التغيير الذي يحتاج

استقبلوها كانت دليل على أن الرب لم يتغير. ما يفعله لشخص ما، 
سيفعله لشخص آخر في نفس الظروف. هو هو أمًسا واليوم وإلى  

 .األبد 
 

في كل خدمة شفاء تستعلن العجائب والمعجزات والشهادات. يؤَخذ الناس 
من جميع أنحاء العالم بالحضور اإللهي العجيب أثناء الصالة والترنيم  

دونه بقلوبهم، وأياديهم، والتسبيح والعبادة، ويمجدون الرب ويعب
 .وأصواتهم

 
يحكي العديد من الناس قصة نصرتهم، ويشاركون اختبار لقاءاتهم 

الشخصية المعجزية مع الرب من خالل اإلصدارات السابقة من البث 
المباشر لخدمات الشفاء، مشجعين اآلخرين على التمسك باإليمان ونوال 

 .معجزتهم
 

من خالل المناقشات الجذابة واالختبارات المثيرة، شجع قادة مدرسة 
الشفاء الجمهور من جميع أنحاء العالم بكلمة الرب وأعدّوا الكثيرين 

 .الستقبال معجزاتهم
 

الراعي كريس، يكون الكثيرون مستعدين للحظة   -عندما يصل رجل اإلله 
ستغير حياتهم إلى   زيارة خاصة لهم، ومستعدين لإلعالنات اإللهية التي

األبد. يأتي وهو ممتلئ من الروح القدس، يخدم الكلمة بحماس وينقل قوة 
 .الشفاء من الرب لكل جمهور العالم

 



 

 شفاء لألمم 

مين" البالغ من العمر  أصيب "بريكثرو
عاًما من نيجيريا بالشلل لمدة أربع   ١٨

سنوات. عندما حضر البث المباشر 
لخدمات تيارات الشفاء، قدّم رجل اإلله  
الكلمة، وعندما تحركت قوة الرب في 

جسده، اتخذ "بريكثرو" خطواته األولى 
بعد أربع سنوات. اليوم، تحول بالكامل،  

ة وفيرة لديه قصة فرح ال توصف ونعم  

توقعات عجيبة واستعدادات عظيمة 

 لسكيب معجزات غير عادية

 "بريكثرو مين"

"، برتغالية تبلغ من تم تشخيص إصابة "پاوال جالواي
عاًما وتعيش في المملكة المتحدة، بالتهاب   ٦١العمر 

. تدهورت حالتها لدرجة أنها  ٢٠١٠المفاصل في عام 
احتاجت إلى مساعدة عصا في المشي وكانت تعاني 

من ألم شديد ومستمر. تمت دعوتها إلى البث المباشر  
لخدمات تيارات الشفاء. أثناء الخدمة، صلى الراعي  

س من أجل امرأة من البرتغال. عندما رأت پاوال  كري
تلك المرأة تُشفَى، قررت أن لحظة شفاءها قد حانت.  

وضعت يديها على ركبتيها ومدت ساقيها. عندما أخبر  
الراعي كريس المرأة أنها ُشفيت، استقبلت " پاوال"  
الكلمة. وقفت على الفور وبدأت تمشي، ُشفيت تماًما 

ها القفز واالنحناء وصعود  بقوة الرب. اآلن، يمكن
 الساللم بحرية

 

 "پاوال جالواي"

، انزلقت "سو نينجيو" من تايوان أثناء  ٢٠٢١ي يناير ف
المشي وسقطت، وكسرت عظامها نتيجة ذلك. بمجرد  
اكتشاف ذلك، أُجريت الجراحة وإدخال شرائح معدنية  

لتثبيت العظام المكسورة معًا. بعد خروجها من 
المستشفى، كان عليها االعتماد على كرسي متحرك  

هيل مع تقدم بسيط فقط،  للتنقل. مرت أشهر من إعادة التأ
حيث تمكنت من المشي بضع خطوات بمساعدة المشاية.  

كانت قدمها اليمنى ال تزال ضعيفة وكانت تعتمد على  
قدمها اليسرى لتستطيع الوقوف. بعد البث المباشر لخدمة 

تيارات الشفاء، شهدت "سو" قائله: "كانت قوة الروح 
ن أفعل شيئًا  القدس قوية جدًا. عندما قال الراعي كريس أ

لم أستطع فعله من قبل، وقفت مستقيمة وجلست  
القرفصاء، وشعرت أن قدمي اليمنى كانت ممتلئة من  

 "سو نينجيو" ." القوة. يمكنني المشي دون أي مساعدة اآلن



 

خير اقترب موعد اإلصدار التالي من البث المباشر لخدمات تيارات الشفاء، الذي طال انتظاره مع الراعي كريس. بحسب الكتاب، نعلم أن مجد األ
)، ستكون هذه الحلقة معجزية أكثر بكثير من أي وقت مضى٩:  ٢أعظم من المجد األول (حجي   

 
المتفرد، يستعد المليارات من جميع أنحاء العالم للمشاركة في نعمة وقوة الرب غير العادية التي ستنسكب  في األيام والساعات التي تسبق هذا الحدث 

 في األمم بالشفاء والخالص. وبينما أنت تستعد الستقبال أقصى سكيب من الرب عليك، إليك أربعة أشياء يجب عليك فعلها 
 

 شفاء لألمم 

  
 الصالة                                                             

في العد التنازلي للبث المباشر لخدمة الشفاء، اقِض وقتًا ممتعًا في الصالة. صّلِ من أجل   ونحن
خالص النفوس وشفاء المرضى وألجل تدفق تيارات الشفاء في كل مكان، ومن أجل تأثير  
 ١٥البرنامج في المدن واألمم في جميع أنحاء العالم. كن ُمهدَّفًا في صالتك وصّلِ كل يوم لمدة 

ة على األقل. اختر فترة للصالة اآلن على دقيق  
www.healingstreams.tv/prayer 

 
 ذع الخبر 

اليوم وكل يوم، تأكد من إخبار كل شخص يمكنك عن البث المباشر لخدمات تيارات الشفاء.  
السمع للصم، الكالم لألبكم، استرداد وشفاء  سيكون هناك شفاء ألمور متنوعة؛ اإلبصار للعميان،

لمنكسري القلوب والمجروحين. لقد انتصر المسيح على الموت وهو يقدم الشفاء والصحة والحياة  
 األبدية لكل من يؤمن. سجل أسماء المدعوين في 

www.healingstreams.tv/3days 
 

 تجهيز األماكن
أخلق أماكن لآلخرين ليتباركوا. يمكن أن يصبح منزلك ومكان عملك وأماكن أخرى مراكز شفاء.  

يمكنك إعداد أماكن مثل المستشفيات ومراكز التسوق والمطاعم واألماكن العامة المختلفة حتى 
افتراضية لمشاركة  يتمكن الناس من المشاركة في الخدمات. أيًضا، قم بإنشاء مواقع تواصل 

 www.healingstreams.tv/virtualz مجتمعاتك عبر اإلنترنت على
 

 شارك 
سينتقل البث المباشر لخدمات تيارات الشفاء حول العالم، ليلمس الحياة من خالل موجات على 
اإلنترنت والتلفزيون والراديو. اجعل الشراكة مع قناة تيارات الشفاء التلفزيونية من أولوياتك  

سماح لآلخرين للوصول إلى اإلنجيل من خالل دعمك المالي. لالشتراك، يرجى زيارةوال  
www.healingstreams.tv/partner 

 قبل 

لمانيا ساحة المدينة في أ   

 باكستان 

 مستشفى في غانا 

 للمزيد من المعلومات 
 info@healingstreams.tv الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى

 و اتصل بأي من هذه األرقام 
 (المملكة المتحدة) 9724 176 203 44+ (جنوب إفريقيا) 852 675 799 27+ ( نيجيريا ) 5066 888 1 234+

الواليات المتحدة  ) 1-888-220-7909+  (كندا) 9390 724 832 1+

أو اشترك في خدمة رسائل البريد اإللكتروني والرسائل اإلخبارية على   KingsChat على ( hschool@و hstv@) تابع أيًضا المستخدم الفائق
 Healing School: www.enterthehealingschool.org موقع



بعد أن عاش في ظل هذه الظروف الصعبة لفترة طويلة، شعر 
قها المرسل جورغي أنه ال يحتمل المزيد. كان لديه دعوة يجب تحقي 

وكان بحاجة إلى إعادة حياته إلى المسار الصحيح. لقد حان الوقت 
لحدوث معجزة. يتذكر قائالً: "لقد سئمت من حالتي وأردت لمسة 

 ."الرب لحياتي
 

اندهش المرسل جورغي من السرعة التي دبر بها الروح القدس 
التغيير الذي يحتاجه عندما تمت دعوته إلى البث المباشر لخدمات 

الشفاء مع الراعي كريس من زميلة له خادمة. كان لدى  تيارات 
الخادمة اختبار بأنها ُشفيت من مرض السرطان عندما كانت على 

عاًما.  ١١اتصال بخدمة الشفاء مع رجل اإلله، الراعي كريس، قبل 
 .أعطت قصتها الرجاء للمرسل جورغي وحفزته على المشاركة

 
شفاء وجاء العديد من يتحدث عن توقعه: "لقد أنشأت مركًزا لل

اإلخوة واألخوات من الكنيسة للحضور. كان لدينا جميعًا توقعات 
 ".كبيرة بالشفاء؛ كنت أعرف أنني سأستقبل معجزة في ذلك اليوم 

 
 بحلول الوقت الذي بدأت فيه الخدمة، كان التأثير في مركز الشفاء  

 

 شفاء لألمم 

قصة المرسل جورغي غاربري 

الجميع منتبًها جدًا ولم يكن هناك أي تشتيت. لقد أولى الجميع  شديد. كان 
اهتماًما شديدًا بكل كلمة، ورنموا مع كل ترنيمة، وصلوا وعبدوا الرب 

 .وشعروا أن ذلك أهم شيء في العالم

الربشعرت بلمسة   

أعظم شيء في الحياة هو اكتشاف هدفك في الرب وتحقيقه. هذا  
الغرض، سيقولون  صحيح، وبالنسبة ألولئك الذين اكتشفوا ماهية هذا  

لك إنه ال توجد فرحة أو نعمة أعظم. ولكن ماذا يحدث عندما تقف  
المواقف والظروف عائقًا نحو السعي وراء الهدف الذي وهبه الرب  

 وتحقيقه؟
 

من ارتفاع ضغط الدم المزمن   عانى المرسل جورغي كاستيلو غاربري
ومرض السكري. ازدادت حالته تعقيدًا عندما تسبب ارتفاع ضغط الدم  
الوريدي في انفجار وريد في كاحله األيمن، مما أدى إلى إصابة ساقه 

عاًما ١٥بقرحة مزمنة عانى منها لمدة   . 
 

كونه مرسالً إلى داخل كوبا، جعل الحالة صعبة للغاية على المرسل 
تضمنت خدمته اإلرسالية الذهاب إلى أماكن يصعب  جورغي.

الوصول إليها، مما يعني الكثير من المشي في أماكن متطرفة من  
العالم. لكنه اضطر أن يوقف خدمته حيث كان األلم في ساقه يزداد  
سوًءا مع مرور كل عام. يتذكر قائالً: "كنت أمشي وأنا أشعر بألم  

بسرعة من أقل مجهود. كان   شديد، وكنت أعرج معظم الوقت وأتعب
 ."األلم شديدًا لدرجة أنه غالبًا ما كان يحرمني من النوم 

 
تستلزم الحرارة والرطوبة في كوبا ارتداء مالبس خفيفة، لكن المرسل  

اضطر إلخفاء القرحة ويحتمل الطقس الحار طوال الوقت   جورغي
ألنه لم يكن يريد أن يرى الناس يتصعبون أو يشفقون عليه عندما يروا  

كاحله. مع مرور الوقت، بدأ يفوت حضور الكنيسة وأي تجمعات، 
مفضالً الحفاظ على طاقته والحفاظ على خصوصية حالته قدر اإلمكان. 

لى أي نزهة مع عائلتي أو أصدقائي أو يقول: "لم أستطع الذهاب إ 
الكنيسة. باإلضافة إلى األلم المستمر، كنت أعاني من نقص في الموارد  

 ."المالية ولم أستطع شراء الدواء الذي أحتاجه
 

اعتدت المشي مع الكثير من األلم؛ كنت أعرج  
معظم الوقت وأتعب بسرعة شديدة. كان األلم  
شديًدا لدرجة أنه غالبًا ما كان يحرمني من  

 النوم 



 

 شفاء لألمم 

عندما بدأ الراعي كريس بالصالة من أجل المرضى، كان المرسل جورغي 
معلنًا  مستعدًا. يروي اختباره: " صلى الراعي كريس من أجل جميع األمم، 

الشفاء عليها. وضعت يدي على الشاشة وهو يذكر حاالت مختلفة. عندما ذكر 
  حالتي، شعرت بلمسة الرب. لم أَر شيئًا، ولكن علمت أنني تلقيت شيئًا من الرب

 
في الحقيقة، لقد حصل على معجزة. بعد ثالثة أيام من خدمة الشفاء، استيقظ ليجد  

هناك قرحة تنزف من قبل، وتكّون جلد جديد  أن القرحة قد جفت. حيث كانت 
 اآلن. كما اختفى ارتفاع ضغط الدم والسكري وكل األعراض. لقد شفي تماما 

 
 

يعلن المرسل جورغي اختباره وهو مليء بالحياة والطاقة، ويشرح ما تعنيه هذه  
المعجزة: "حياتي أفضل اآلن. أنا قوي، يمكنني الذهاب إلى أي مكان أريده دون  

لى اإلطالق! الخدمة كبيرة ويجب أن أزور كنائس مختلفة في العديد من ألم ع 
القرى. من قبل، لم يكن بمقدوري دائًما القيام بذلك؛ النقل والمواصالت المحلية 

تأخذك إلى مكان معين، وبعد ذلك عليك أن تمشي بقية الطريق. مع القرحة، كان  
ستنمو أكثر؛ إنها تعني نفوًسا   األمر صعبًا للغاية. هذه المعجزة تعني ان الخدمة

 جديدة لملكوت الرب 
 

اليوم، يسافر المرسل جورغي إلى الكنائس في مواقع نائية مختلفة في جميع 
أنحاء كوبا، ليخبر كل من سيستمع كيف شفاه الرب أثناء خدمة البث المباشر 

لخدمات تيارات الشفاء مع الراعي كريس. لقد خلق روح اإليمان بالشفاء  
ص في الكثيرين، ويوجد العديد من االختبارات المسجلةوالخال  

 
 

يعلن، "كل من يسمع شهادتي يكون سعيدًا ويمتلئ باإليمان في المعجزات. واآلن 
 .يعرفون أن الشفاء حقيقي

لقد ُشفي الكثير من الناس الذين صليت من أجلهم. في المستشفى حيث كنت اتلقى  
يموت كل أسبوع، لكن منذ أن بدأت العالج، كان شخص واحد على األقل 

 "الصالة في الجناح، لم تحدث حالة وفاة منذ أكثر من شهرين

بلمسة واحدة من الرب، انتقل المرسل جورغي من الحاجة إلى الشفاء إلى خدمة  
الشفاء لآلخرين وتعليمهم ممارسة السلطان على المرض والموت بقوة اسم يسوع.  

في الواقع، إنها شهادة حية على صالح الرب ولطفه ومحبته غير المشروطة 
 !المطلقة مجداً للرب

 
سيعقد البث المباشر لخدمات تيارات الشفاء مع الراعي كريس في الفترة من  

مارس، وستكون هناك فرصة فريدة لالحتفال بقوة الرب المذهلة  ٢٠إلى  ١٨
 وشفاء األمم. سجل اآلن في

www.healingstreams.tv/3days. 

 ً  اآلن سابقا

كل من يسمع اختباري يكون سعيًدا ويمتلئ  
باإليمان في المعجزات. واآلن، يعرفون أن  

الشفاء حقيقي. وقد ُشفي الكثير من األشخاص  
 الذين صليت من أجلهم 



 

ص. خالل  دخلت المستشفى ألكثر من أسبوعين. كنت ضعيفًا وأعاني من آالم شديدة وغثيان وحمى وال شهية للطعام. بعد عدة فحوصات، لم يكن هناك تشخي 
الشفاء اإللهي. بعد أيام قليلة وع الثالث، أعطاني أحد األشخاص مجلة شفاء لألمم. انجذبت إلى الكلمة وإعالنات اإليمان. لقد فعّلت إيماني وظللت أعترف ب األسب 

 .خرجت من المستشفى ألنني شفيت تماًما
 
 

 مايكل من جنوب افريقيا 
 
 

جلة شفاء لألمم. لقد كانت رسالة من الراعي كريس وقال إنني ال يمكن أن أمرض ألن حياة الرب في  ، قرأت مقاًال في م٢٠٢٠في الحادي والعشرين من سبتمبر 
خرى. وسط كل  داخلي. كانت هذه هي الكلمة التي كنت أحتاجها ألنه من يوم االثنين إلى األربعاء، كنت أعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وعدة أعراض أ 

ت ما من الساعات األولى من يوم األربعاء، توقف قلبي وسقطت على األرض. لكني كنت أصرخ بروحي أنني ال أستطيع أن ذلك، كنت أثق فيما أقرأه. في وق
ة مرضي أموت ألن حياة الرب تعمل بداخلي. فجأة خرجت الكلمات من فمي واستطعت أن أتنفس مرة أخرى. عندما وقفت، ذهبت عني الحمى وكانت تلك نهاي 

في القلب. شكرا لمجلة شفاء لألمموالمشاكل التي كانت   . 
 

 پول من نيجيريا 
 

، وأنا أعاني من مرض عقلي. كنت أشعر حرفًيا بدخول هواء إلى رأسي، ثم أشعر في رأسي بالحرارة والبرودة في نفس الوقت. بسبب عدم ٢٠١٤منذ عام 
من مجلة شفاء لألمم وبدأت في دراستها  ٢٠٢١ة من طبعة سبتمبر االستقرار، لم أستطع شغل وظيفة أو االحتفاظ باألصدقاء. بعد ذلك، حصلت على نسخ 

وحيد الذي لمسني هو المجلة.  وجعلتها بالقرب مني طوال الوقت. ذات ليلة، شعرت أن شخًصا ما يضع يداه على رأسي، لكن عندما استيقظت، كان الشيء ال
. لدي عمل ثابت وأفعل كل شيء بتركيز كامل. شكرا لك يا يسوععلمت أنني شفيت. بعد ذلك، اختفى االضطراب. لقد مرت سبعة أشهر اآلن ! 

 
 

 هارييت من كينيا 
 
 

  ١٠٠ة توزيع  بارك شخًصا اليوم بنسخة من مجلة شفاء لألمم. نظم أو ارَع حمالت شفائية وأعطي رجاء لنفوس كثيرة في جميع أنحاء العالم. يلزم لكل حمل 
 .نسخة من مجلة شفاء لألمم

 
(كندا) ،+ 12896221634لالنضمام إلى حملة نشر اإليمان، اتصل على   

 ، (الواليات المتحدة األمريكية) +183207249390
(الجنوب أفريقيا)، +  27799675852(نيجيريا) ، + 2349018157760(المملكة المتحدة) ،  +442031769724  

 www.enerthehealingschool.org/spreadfaith أو قم بزيارة
 

 !مجلة شفاء لألمم.. بشرى سارة كل وقت
 

 شفاء لألمم 

تقارير التأثير من حملة 
 انتشار اإليمان



 

إعالنات إيمان 
 للشفاء والصحة

الرب صخرتي وحصني ودرعي ومخبأي. لذلك، أنا متأكد من أنه  
لن ينجح أي سالح ضدي، ألنني محمي من األخطار والشرور في 

العالم. أعلن أنني محصن ضد المرض والضعف والعجز، باسم  
 .يسوع آمين 

 
حياة المسيح في داخلي تجعلني بطل! أدرك القدرة اإللهية والكفاءة 

ي اليوم. بفضل الحياة اإللهية للمسيح فّي، والقوة التي تعمل بداخل
تنشط كل نقطة من دمي وكل عظم في جسدي وكل عضو فّي؛ ال 

يمكن ألي ضعف أن يتعلق بجسدي، وكل شيء مستطاع لدي،  
 .باسم يسوع. آمين

 
لقد ُولدت من كلمة الرب غير الفاسدة التي تعيش وتثبت إلى األبد.  

لجسدي. إن كلمة الرب تحيي  هذه الكلمة نفسها هي الحياة والصحة 
 !جسدي وتحافظ عليه في حالة ممتازة دائًما. هللويا

 
أنا ال أعيش بالدم. أعيش بكلمة الرب. والكلمة غير قابلة للفساد،  
هكذا أنا. جسدي غير قابل للكسر. كلمة الرب تنمو في روحي، 

وتنتج العافية لجسدي، وتحافظ على كل جزء من جسدي على قيد  
 .الحياة وفي شكل مثالي 

 

كلمة الرب تنتج فيَّ قوة فوق طبيعية. اليوم، أنا أختبر قوتها المغيرة 
في كل جزء من جسدي! أنا أعيش حياة رائعة ومتميزة هنا على 

ولي سلطان دائًما على المرض وظروف الحياة. أنا أعيش األرض 
 !الحياة األفضل واألروع في المسيح يسوع. هللويا

 
يفيض ذهني بنور كلمة الرب فال أرى سوى صور الحياة والقوة 
والصحة. أنا أعرف َمن أنا! أنا من فوق وحياتي هي الحياة فوق 

أتحدث بالكلمات الطبيعة بكلمة الرب. أفكر في األفكار الصحيحة، و
 .الصحيحة، وأستقبل ثمار كلمة الرب في حياتي اليوم ودائًما

 
كلماتي ممسوحة بقوة ألنني ممتلئ بالروح القدس! كلمة الرب (ريما) 

التي تغير األشياء موجودة في قلبي وفمي اليوم. باسم يسوع، أنطق  
  دائًما بالصحة والنمو والتقدم واالزدهار في حياتي؛ تتنشط أعضائي

 !بكلمة الرب المحيية، وأنا أحيا بها
 

أسير مع روح الرب، وهو ينقلني باستمرار إلى مجاالت الحياة  
المجيدة والعليا، بعيدًا عن الموت، والهزيمة، والدمار، والمرض،  
والفقر، والفشل. تستنير عيني بنور الفهم. أرى غير المرئي ولدي  

القوة لفعل المستحيل. تسير حياتي فقط في اتجاه قصد الرب. لذلك، لن  
لحياة؛ ال أستطيع إال أن أنمو من قوة إلى قوة، ألن أمرض أبدًا في ا 

 !مجد الرب قد مأل جسدي. هللويا
 

أبعد مسافة تخترق كل الحدود.  تدخل كلمة الرب الى مفرق نفسك وجسدك. إنها حية وفعالة وأكثر حدة وقوة حتى من مشرط الطبيب. إنها تصل إلى 
 .عندما تستمع إلى كلمة الرب، فإنها ال تدخل في قلبك فقط. بل إنها تمر من خالل جسمك، إنها تخترق

 
ثير قوة  يقول الكتاب إن يسوع شفى المرضى بكلماته. عندما كان يقول: "أنت حر" يصيرون أحراًرا. عندما كان يقول: "أبصر" كانوا يرون. هذا هو تأ

وقف األمر عند  مة الرب وهذه هي نفس الكلمة التي تستقبلها أنت. إنها تعمل بداخلك اآلن. إن كلمة الرب التي يقولها حية وفعالة. عندما تسمعها، ال يتكل
 .ذلك، لكنها حية وفعالة. هذا يعني أنها تنتج كل ما تتكلم عنه

 
 اعترافات 

 شفاء لألمم

" ْيِن، َوَخارِ  َقةٌ إِلَى َمْفَرِق (الخط  ألَنَّ َكِلَمةَ اإللِه َحيَّةٌ (سريعةٌ) َوَفعَّالَةٌ (قوية) َوأَْمَضى (أكثر حدة) ِمْن ُكّلِ (أي) َسْيٍف ِذي َحدَّ
سمة الحياة) َوالروح (الخالدة) َواْلَمفَاِصِل َواْلِمَخاخِ (أعمق األجزاء في طبيعتنا)، َوُمَميَِّزةٌ (تعرض وتُحلل  الفاصل) النَّْفِس (ن

)12:4وتحكم على) أَْفَكاَر اْلقَْلِب َوِنيَّاتِِه (نواياه) (أهدافه)." (عبرانيين   . 



 

 اعثر على المزيد من اإلصدارات المجانية من
 مجلة الشفاء لألمم

www.enterthehealingschool.org/imagazine 

  جنوب أفريقيا
  سفارة المسيح مدرسة الشفاء

طريق بريتوريا (هارلي و برام فيشر)،  303
 راندبرغ، جوتنج

2125، راندبرغ 323صندوق بريد   
2467 326 11 27التليفون: +  

       +27 799 675 852 
       +27 799 675 853 

  نيجيريا
 سفارة المسيح مدرسة الشفاء

طريق إيز ليامو، إيكيجا، 23/21     
 الجوس

إيكيجا، الجوس 13563صندوق بريد:   
4104 684 808 234التليفون: : +  

       +234 808 027 2995 
       +234 808 678 3344 

 المملكة المتحدة
ة المسيح مدرسة الشفاءسفار   

402- 3وحدات   
  مركز أعمال كانون وارف

  شارع بيل
   لندن

SE8 5EN 
9724 176 203 44التليفون: +  

  الواليات المتحدة األمريكية
مدرسة الشفاءسفارة المسيح    

 .هيملوك هيل در 8623
77083هيوستون، تكساس   

2043-489) 832( 1التليفون: +  

 كندا
  سفارة المسيح مدرسة الشفاء

 سوق إنجرام 77
 ON M6M2L7تورونتو، 

7909-220-888-1التليفون: +  

साथ 

 مجلة شفاء لألمم
دعم حملة الشفاء باستخدام ما ال يقل عن 

نسخة ١٠٠  

 .اطبع نسخ للتوزيع المجاني في مناطق أبعد منك

 .من أجل آخر التحديثات واألخبار المباشرة KingsChat اتبع مستخدم مدرسة الشفاء على
 .وتابع KingsChat على hschool@ ابحث عن

 مع


