
5 אוגוסט, 2018 מס' 74  

חדשות מאן מין 
"פסטיבל מאן מין" הציג את שירותי מאן מין

המלאים בכוח ַואהבת אלוהים!

 16:00 השעה  למן   16/6/18 ב 
התקיים:  הצהרים  אחר   14:00  –
פארק  צומת  ליד   " ן מי מאן  "פסטיבל 
הלאומית.  האסיפה  ן  י י בנ מול  יואידו 
ן מכריזים  : "מאן מי ו נושאי האירוע הי
מתרגלים  ן  מי במאן   ! ֵהחי אלוהים  על 
ּובאמת!  במעשים  אלוהים  אהבת  את 
הקדושה!  בשורת  את  פורשת  ן  מי מאן 
אלוהים!" כוח  את  מבטאת  ן  מי ּומאן   –

עוד בטרם החל האירוע באופן רשמי 
אשר  ּוברורה  ענקית  קשת  הופיעה 
יואידו  פארק  מעל  בשמיים  נותרה 
היה  לא  אף  אלוהים.  לנוכחות  כעדות 
ִל  ּו נעים  היה  האוויר  מזג  דק,  אבק 

קריר. רוח  משב  נשב  אף  פרקים 
סגנית   – האן  ז  רו ֵההלל  מדריכת 
הינחתה  הבמה:  אומנויות  ועדת  "ר  ו י
וידאו  ו במצגת  החל  אשר  האירוע  את 
כוח  של  רבים  י  ריפו מקרי  המראה 

דרך  י  ביטו לידי  באו  אשר  אלוהים 
של  הבכיר  הרועה  לי  רוק  י  י ג' ד"ר 
לאחר  המרכזית.  ן  מי מאן  קהילת 
הבמה,  אומנויות  של  "נס"  צוות  מכן 
ווצוות  ג' סינגקיול  המשרתת  הסולנית 
רביעיית   : במופעי הופיעו  כוח  ריקוד 
וריקוד  מיוחדים  שירים  מיתרים, 

מדהים. מניפות 
 – לי  ן  י סוג' ד"ר  הקהילה  רועת 
"רוב  אמרה:  הרועים  אגודת  נשיאת 
אלוהים.  את  ו  וחו פגשו  ן  מי מאן  חברי 
מרפא  בים  חור  העולם  רחבי  בכל 
רוק  י  י ג' ד"ר  תפילת  דרך  ממֲחלותיהם 
לי ורבים קיבלו את אלוהים. זה שימש 
מוכרת  להיות   : ו נ ִלמדינתי כהיזדמנוות 

העולם". ברחבי  לאנשים 
הקהילה  שחברי  לאמר  המשיכה  היא 
ישיבת תפילת דניאל  נאספים מדי ערב בִּ
הלאומית  להיתפתחות  ּומתפללים 

היא  והכלכלית.  הפוליטית  וליציבות 
הבינלאומיים  השירותים  את  היזכירה 
מעמדה  את  המעלים  הקהילה  של 
 : ן כגו דברים  ידי  על  ויוקרתה  הלאומי 
חגיגות  לאירוע  הקהילה  י  אמנ הזמנת 
שאח"מים  שם  כְּ  – לישראל  שנה   70
מבקרים  "ל  מחו רבים  ואורחים 
מאן  באירועי  חלק  ליטול  בקוריאה 

. ן מי
וידאו  ו מצגת  הוקרנה  המסר  לאחר 
של  הצדקה  עבודת  שירות  על  שניה 
לכתובים  בהתאם  המתקיים  הקהילה 
כל  כמוך".  לרעך  "ואהבת  ולפסוק: 
אלוהים,  אהבת  את  ו  תירגלנ הזמן 
העולם  ּומלח  אור  תפקיד  את  ו  שיחקנ
אושר  להשיג  רבים  לאנשים  ו  עזרנ ַו
יותיהם הוצגו  תקווה חדשה בחיים. עדו
הידיעה  את  העלו  במיוחד   . ן בסרטו
השתלות  בטיפול  הקהילה  תמיכת  על 

ניזקקים. זקנים   220 כ- של  דנטליות 
וריקודי  הכוח  ריקודי   : הוצגו שוב 
הכוח  ריקוד  צוות  של  האלגנטי  ֵההלל 
ן המופעים  וֵההלל – לשיר: "ישוע". בי
אנסמבל  של  מופלאה  הופעה  הייתה 
ההלל  מדריכת  הובילה  לבסוף  בראס. 
מקהלת  בסיוע  קהילתי  הלל   : האן ז  רו
כף  מחאו  המישתתפים   . ימי השמי הקול 
האלוהית  ההשגחה  את  בליבם  וחרטו 
כל  את  המובילה  הימים  אחרית  בַּ
דרך  ישועה  ִל ֵהעמים  מכל  האנשים 

העוצמה. ּופעלי  הקדושה  בשורת 
ֵד  ג נ או ֵי של  המשטרה  מתחנת  שוטר 
גּפו הצהיר: "ראיתי פגישות ַועצרות  נ אּו
בה  הראשונה  הפעם  לי  זו  אך   – רבות 
ּומופתית  מסודרת  פגישה  רואה  הינני 
כזו. תודה על כך שכל דבר בוצע באורח: 
אף  הכולל   – מתוכנן  וכה  שליו  מסודר, 

ענייני רכב ּוביטחון".
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כשאנשים קיבלו את ֵהֲאּדֹון: הם קבעו את המטרה הסופית 
ִלתשועתםּוכניסתםהשמיימה. אם הם אומרים: "אדון! אדון!" 
– אךניבצר מהם להיכנס השמיימה – כמה מעורר רחמים! 
הבה נעיין במיספר מקרים בם למרות היתוודותם על אמונתם 

– עדיין ניבצר מהם להיוושע ּולהיכנס השמיימה.

מקרה 1: גידוף, היתערבות ודיבור כנגד רוח הקודש.
"גידוף", "התערבות" ו "דיבור נגד" רוח הקודש מיוחסים 
ִלפעלי  בהיתנגדות  שבוצעו  ּולמעשים  שנאמרו  למילים 
אלוהים (בשורת מתיתייהו פרק י"ב: 31-32, בשורת מרקוס 
פרק ג': 20-30, בשורת לוקס פרק י"ב: 10). בניגוד ִלרדיפת 
באים  אלוהים:  את  מכירים  שאינם  כופרים  ידי  על  הקהילה 
אמונתם  על  המצהירים  מאנשים  הללו  והמעשים  המילים 
באלוהים ויודעים את האמת. אין גאולה ַלאנשים כאלה כשהם 

מיתנגדים ביודעין ִלפעלי אלוהים בעקבות הרוע שלהם.
ּולשדים   – ּומכאובים  מחלות  לריפוי  עד  היותו  לאחר 
שגורשו בכוח אלוהים: אם ֵהאדם עדיין מגדף, מחלל את 
דבריו נגד רוח הקודש, מפריע להּומדבר נגדה על ידי תיוג 
ביטויים אלה: כִּ "פעלי השטן" – כיצד ניתן לראותו כבן 
אינם   אשר   – אלוהים  ִלפעלי  עדים  כשנעשים  אלוהים? 
באלוהים  טוב  מאמין  יכול  אדם:  בִּיכולת  לחיקוי  ניתנים 

לעשות יותר מאשר לתת תודה ּולהלל את אלוהים.
רוח  פעלי  את  להכחיש  רשעים  ממהרים  זאת:  במקום 
הכוח  את  אין  הרעות  לרוחות  לאלוהים.  ּולהתנגד  הקודש 
לרפא אנשים ממחלותיהם או מכאוביהם. אין כל דרך שהם 
רוחות  גירוש  ידי  על  אלוהים  את  להלל  לאנשים  יאפשרו 
רעות וריפוי חולים! ההנחיה שניתנה על חילול הקודש חלה 
את  המבטאים  אלוהים  משרתי  בשירות  היתערבות  על  אף 
כוחו. היתערבות כזו הינה זהה: להיתנגדות ישירה לאלוהים 
מאחרמאחרוזה רק בכדי להכחיש אנשי אלוהים – כמו אף את 

פעלי רוח הקודש המבוצעים דרכם.
במהלך יציאת מצריים – כשלא היה לישראל מה לאכול: 
הם הטילו את כל האשמה על משה ואהרון ורטנו כנגדם. אמר 
להם משה: "ְּבֵתת ְיהָוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֺל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֺקר 
ִלְׂשּבַֺע ִּבְׁשמַֺע ְיהָוה ֶאת ְּתֻלּנֵֺתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו וְַנְחנּו 
טז': 8).  פרק  (שמות  ְיהָוה"  ַעל  ִּכי  ְתֻלּנֵֺתיֶכם  ָעֵלינּו  א  ָמה 
בחמשת הפסוקים הראשונים של מיפעלות השליחים פרק ה' 
לימכור  נישבעו  הם  ושפירא.  חנניה  סיפור  את  מוצאים  אנו 
חלק מרכושם ולתת את הרווחים לאלוהים. עם זאת בתאוות 
הבצע שלהם: הם שמרו חלק מהרווחים לעצמם והביאו רק 
חלק מהרווחים לכיפא. הם העמידו פנים שהינם נותנים את 
כל אשר עשו. מאחר ּובני הזוג לא הוליכו שולל את כיפא אלא 
היתמודדו  הם  עצמו:  לאלוהים  שיקרו  ואף  הקודש  רוח  את 
בִּתשובה  לשוב  היזדמנות  להם  ניתנה  לא  ואף  המוות  עם 

(מיפעלות השליחים פרק ה': 1-11).

מקרה 2: לבייש את בן אלוהים על ידי צליבתו בַּשנית.
אנו קוראים באיגרת אל העברים פרק ו': 4-6: "ֵהן ֵאֶּלה 
ֶׁשְּכָבר הּוֲארּו ֵעיֵניֶהם ְוָטֲעמּו ִמַּמְּתַנת ַהָּׁשַמִים וְִנַּתן ָלֶהם ֶחְלָקם 
ָהעֹוָלם  ְוכֺחֹות  ַהּטֹוב  ֱאִהים  ְּדַבר  ֶאת  ְוָטֲעמּו  ַהּקֶֺדׁש  ְּברּוַח 
ַהָּבא, וְָנסֹוגּו – ִאי ֶאְפָׁשר ְלַחֵּדׁש אֹוָתם עֹוד ִלְתׁשּוָבה, ִּבְהיֹוָתם 
ְלֶחְרָּפה".  אֹותֹו  ְוָׂשִמים  ֶּבן-ָהֱאִהים  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ָלֶהם  צֹוְלִבים 
פסוקים אלה מתייחסים לאנשים שעל אף: שקיבלו את רוח 
הקודש, חוו את חסד אלוהים, למדו על השמיים והגיהנום ואף 
שמעו ּובאו להאמין בִּדבר האמת – בכל זאת הם: היתפתו, 
נטשו את אלוהים, שבו אל העולם ּופעלו בגלוי בכדי למנוע 

מתהילת אלוהים להיתגלות.
עם זאת יעבוד השטן קשה יותר נגד כל החוזרים לעולם 
רוח  פעלי  של  בעיצומם  אלוהים  חסד  את  שחוו  לאחר  אף 
הקודש – כשהחושך בם יהא אף גדול יותר. הם יבצעו רוע 
גדול יותר משלחסרי האמונה כשהינם מכחישים את החסד 
שקיבלו פעם. הם אף יובילו את רדיפת הקהילה והמאמינים. 
מאנשים אשר מביישים את ֵהֲאּדֹון תיבצר קבלת רוח החרטה 

– ּולבסוףימותו.
היה  מסוים  שבשלב  קריות  איש  יהודה  על  חישבו  רק 
לשירות  ראשון  ממקור  עד  היה  הוא  ישוע:  מתלמידי  אחד 
ישוע – אך לאחר שחיפש את מניעיו שלו: הוא הסגיר את 
ישוע בעבור 30 מטבעות כסף. ככל הניראה מבלי להיתגבר 

לשיבה  אפשרות  כל  ללא  יהודה  היתאבד  ָוצער:  חרטה  על 
בִּתשובה על אשר עשה.

מקרה 3: ַלֲחטֹוא מרצון לאחר קבלת הידע של האמת.
בַּאיגרת אל העברים פרק י': 26-27 נאמר: "ֵהן ִאם ֶנֱחָטא 
ָקְרָּבן  עֹוד  ִיָּׁשֵאר  א  ָהֱאֶמת,  ְיִדיַעת  ֶאת  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ְלַאַחר  ְּבָזדֹון 
ֲאֶׁשר  ֵאׁש  ְוַלַהט  ְלִדין  ֲחָרָדה  ִצִּפַּית  ֶאָּלא   – ֲחָטִאים  ַעל  ְלַכֵּפר 
ּתֺאַכל ֶאת ָהאֹוְיִבים". קטע זה מצביע דווקא על אנשים היודעים 
ּומאמינים בַּאמת, אך ממשיכים בביצוע חטאים – אשר אלוהים 

היזהירנו מפניהם.
כשם שמזכירה לנו האיגרת השנייה לכיפא פרק ב' 21-22: 
מּוָטב ָהָיה ָלֶהם ֶׁשֹּלא ָלַדַעת ֶאת ֶּדֶר ַהְּצָדָקה ֵמֲאֶׁשר ָלַדַעת אֹוָתּה 
ְוָלסּור ִמן ַהִּמְצָוה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּמסּוָרה ָלֶהם.ִהְתַמֵּמׁש ָּבֶהם ַהָּמָׁשל 
ָהֲאִמִּתי: "ַהֶּכֶלב ָׁשב ַעל-ֵקאֹו" – וְַגם "ַהֲחזִיר עֹוֶלה ִמן ָהַרֲחָצה 
ְלִהְתּגֹוֵלל ָּבֶרֶפׁש". אנשים החוטאים בכוונת תחילה מודעים לכך 
שהם חטאו. הם שבים בתשובה על מה אשר עשו – אך חוזרים 

ִלדפוס חיי החטא.
היה זמן בו היתפתה דוד המלך במשך זמן מה ואף ביצע חטא 
נורא של רצח. עם זאת כאשר הצביע על כך הנביא: מיהר המלך 
למשפט  נתון  היה  כאשר  דרכיו.  את  ּוליישר  בִּתשובה  לשוב 
אלוהים עקב חטאו: היה לאל ידי דוד להיתגבר עליהם בַּענווה 
– דבר שאיפשר לו לישלוף מליבו את תכונות החטא – ולהיות 
מושלם בעיני אלוהים. אולם סיפורו של שאול המלך היה שונה 
לחלוטין. אף כאשר בא הנביא שמואל והזכיר לו את עוולותיו: 

הפיק המלך רק תירוץ ולא שב בִּתשובה.
את  ויודע  אמונתו  על  המיתוודה  אדם  אם  כיום.  אף  נכון  זה 
האמת מבצע חטא: הוא קורע את ליבו בשיבה בִּתשובה, מיתהלך 
באור – ונושא פרי טוב כשרוח הקודש מתערבת בַּעבורו בַּאנחות 
עמוקות מאוד למילים ּומזכירה לו את עוולותיו. אך כאשר הינו 
חוטא בכוונת תחילה: יסיר אלוהים פניו ממנו – ּובמקרה כזה: 
ייבצר מאותו אדם לקבל את רוח החרטה – ּולבסוף הוא יֵכָּבֶּה את 

רוח הקודש (האיגרת הראשונה אל התסלוניקים פרק ה': 19).

ניכתבו  ששמותיכם  אף  על  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
תשובו  לא  אם   – ֵהֲאּדֹון  את  קיבלתם  כאשר  ֵהחיים  בספר 
החטא.  חומת  את  ותהרסו   – אלוהים  בפני  אמיתית  בִּתשובה 

יימחקו שמותיכם מספר ֵהחיים לנצח (חזון יוחנן פרק ג': 5).
המוביל  "חטא  אינו  שביצענו:  העוול  אם  אף  מזאת  יתרה 
למוות" – באם לא נשליכו ונשוב בִּתשובה: לעולם לא ניתמלא 
ברוח הקודש – אף ניתפתה על ידי השטן ונאלץ לבצע: "חטא 
המוביל למוות" – במיקרה הטוב: תהא הגאולה מבישה. לכן 
הינני מתפלל בשם ֵהֲאּדֹון: שתיאבקו בחטא עד כדי שפיכת דם 
– ותיפטרו מכל צורת רוע (האיגרת אל העברים פרק י"ב: 4, 

האיגרת הראשונה אל התסלוניקים פרק ה': 22).

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"א ָּכל ָהאֹוֵמר ִלי: 'ֲאדֹוִני, ֲאדֹוִני' ִיָּכֵנס ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים – ֶאָּלא ָהעֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים" (בשורת מתיתייהו פרק ז': 21).

"ִאיׁש ִאם ִיְרֶאה ֶאת ָאִחיו חֹוֵטא ֵחְטא ֶׁשֵאיֶנּנּו ֵחְטא-ָמֶות. ִיְתַּפֵּלל ֵואִהים ִיֵּתן לֹו ַחּיִים – ְלֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָחְטאּו ֵחְטא-ָמֶות. ֵיׁש ֵחְטא ָמֶות. ַעל ֶזה ֵאיֶנִּני אֹוֵמר ֶׁשִּיְתַּפֵּלל" 
(האיגרת הראשונהליוחנן פרק ה': 16).

אנשים ללא ישועה למרות ווידוי 
אמונתם (2)

Hebrew ווידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 08389
טלפון: 82-2-818-7047 
פקס: 82-2-818-7048 

 http://www.manmin.org/english :אתר
 www.manminnews.com

manminen@manmin.kr :דואראלקטרוני
המוציא לאור: ד"ר ג'יי רוק לי.

עורכת ראשית: המשרתת הבכירה גיומסאן וין.

הוצאה לאור ע"י: קהילת מאן מין המרכזית
חדשות מאן מין

1. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם: דבר נשמת אלוהים ּומושלמים הם ּוללא כל רבב
2. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה: ָּבאֲחדות ּוִּבפֳעלי אלוהים השילוש: אלוהים האב הקדוש, אלוהים הבן הקדוש ּובאלוהים רוח הקודש.

3. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה: שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
4. קהילת מאן מין המרכזית מאמינה: בתקומתו ּובעלייתו השמיימה של ישוע המשיח, בביאתו השנייה, במלכות אלף השנים [המילניום] ּובשמיים הנצחיים.

5. חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך: ”הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יֲחדיו ּומאמינים ִּבתכולתה מילה במילה.
”ֶׁשֲהֵרי ַלּכֺל הּוא [אלוהים] נֹוֵתן ַחּיִים ּוְנָׁשָמה ְוָכל ָּדָבר“ (מיפעלות השליחים פרק י"ז: 25).

”ְוֵאין ְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר, ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים, ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהָּוַׁשע“ (מיפעלות השליחים פרק ד': 12).
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"חוויתי מרפא מדלקת 
רפידת הקיבה ּומכיב 

בַּתריסריון!"

"חוויתי מרפא מפריחה 
בה לקיתי מסיבה 

בילתי ידועה!"

"חוויתי מרפא מדלקת 
התוֵספתן!"

זקן העדה סֹונגֵּאֹול ִריּו בן 48 מן העדה ה-11 בִּקהילת מאן מין המרכזית

המשרתת יונהי ליבת 50 משליחות כנען בִּקהילת 
מאן מין המרכזית

האחות ֵסאּונגֵיאֹון יונג בת 26 משליחות 
המבוגרים הצעירים בִּקהילת מאן מין המרכזית

המשרת סאנגצ'ול שיםבן 48 מפאריש 8 בִּקהילת 
מאן מין המרכזית

ועל  הגב  על  המשפיעה  כרונית  עור  ממחלת  סבלתי 
בקיץ  ֵהֱחמירה  אשר  הירכיים.  של  הפנימיים  הצדדים 
מחמת  לישון  ֵהיֵמני  שניבצר  כך  כדי  עד   –  2017
הגירוד. איבדתי את התיאבון ושתיתי הרבה מים – זאת 

מאחר ּולעתים קרובות חשתי בצמא.
בינתיים ניקבעה לי בדיקה רפואית לספטמבר 2017 
257mg/ :האיבחון היה שבצום רמות הסוכר בדם היו –

dL. היתה זו מידה גבוהה מדי בהשוואה לרמה הרגילה 
בדיקות  לעבור  לי  המליץ  הרופא   .100mg/dL של 
נוספות לאיבחון סוכרת ואמר לי ליטול תרופות. הגירוי 

הרציני והצמא ניגרמו על ידי סוכרת.
אלוהים  על  היסתמכות  רצינות  בִּ להתפלל  החילותי 
טוב  י  דֵּ שעשיתי  חשבתי  ַלַמֲחָלה.  הסיבה  על  וחשבתי 
חלקים  בַּ עצלן  שהייתי  הבנתי  אך   – שלי  האמונה  בחיי 
התפילה.  אסיפות  במהלך  נימנמתי  ִלפרקים  מסויימים. 
מתוך  מאלוהים  לי  שניתנו  חובותי  את  מילאתי  לעיתים 
אלוהים  אהבת  את  בליבי  ַלֲחרוט  ניסיתי  חובה.  תחושת 

ושיניתי את ֵהְרגֵַּלי הרעים כולל הרגלי האכילה.
באמונה  קיבלתי  זאת:  במקום  תרופה.  כל  נטלתי  לא 

את תפילת הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי עבור החולים 
לאחר  שבועות  שלושה  דניאל.  תפילת  אסיפת  בכל   –
מכן צנחה באורח דרסטי רמת הסוכר בדם בצום מ-257 
קבלת  לאחר  ל-138.  יותר  ּומאוחר   – ל-150  מ"ג/ד"ל 
(מיפעלות  לי  היג'ין  הקהילה  מרועת  המיטפחת  תפילת 
השליחים פרק י"ט: 11-12) צנחה הרמה ל-128. הייתי 
לחדש  יותר  כשניסיתי  בי.  פעל  שאלוהים  תודה  אסיר 

את עצמי: צנחה הרמה ל-105: שהינה כימעט נורמלית.
יותר  עבדתי  לֲחלוטין,  ירפֵאיני  שאלוהים  האמנתי 
יהא  למען  עצמי  את  לשנות  והיתאמצתי   – ברצינות 
סוף  הפכה   :2018 מאי  בחודש  מישתנה.  בילתי  לב  לי 
סוכרת  רק  לא  לנורמלית.  בצום  בדם  הסוכר  רמת  סוף 
חוויתי אף מרפא מלחץ דם גבוה ּומדרמטיטיס כרונית. 

ַהְללּוָיה!
יתרה מזאת בירך אלוהים את נפשי בשיגשוג. הבנתי 

שכל הדברים שקרו לי באו מאהבת אלוהים.
לקתה:  חמש  בגיל  י"ב.  תלמידת  הינה  סונְגרי  י  יתִּ בִּ
ניראתה  היא  גופה.  כל  על  רציני  אטופי  דרמטיטיס 
להזיזה  נאלצתי  ַואני   – היתקלף  עורה  נישרפה.  כאילו 
אך  פריקה.  עקב  ללכת  ֵהיֵמָנה  וניבצר  מאחר  גבי  על 
מרפא  חוותה  היא  לי  ד"ר  תפילת  את  שקיבלה  לאחר 
אף  ֲאּדֹון.  בַּ גדלה  והינה  יפה  עור  לה  יש  עתה  מושלם. 
בנאמנות  פועלת  סונג  הי  הבכירה  המשרתת  אשתי 

שליחות הנשים ַוחברת מקהלה. כמנהיגה בִּ
ריפאנּו  שבכוחו  לאלוהים  ּותהילה  תודה  נותן  הינני 

ואף בירכנּו להיות משפחה מאושרת.

המשרת  חש  ב-2/3/18 
 48 בן  שים  סאנגצ'ול 
ניסבל  בילתי  כאב  בִּ
בדיקת  התחתונה.  בבטנו 
הראתה  האולטרהסאונד 
התוספתן.  דלקת  שזה 
על  תשובה  בִּ שב  כאשר 
שחי על ידי דבר אלוהים: 
שכח הכאב. לאחר שקיבל 
המטפחת  תפילת  את  את 

עליה היתפלל ד"ר ג'יי רוק לי (מיפעלות השליחים פרק 
למרץ  ב-3  הוא.  אף  נמוג  הנותר  הכאב   –  (11-12 י"ט: 
הראתה תוצאות סריקת העל ֵשמע (אולטראסאונד) שלו 
לילה  בין  הפך  להיתפוצץ  ועמד  שהיתנפח  שהתוספתן 

לנורמלי.

יונג  סונגייון  האחות 
פריחה על  בת 26 לקתה בִּ
עורה ב-19 למאי 2018. 
והיתנפח.  הֵאדים  עורה 
היתנפחו.  ּופניה  צווארה 
אף:  היתפשטה  הפריחה 
ִלזרועותיה  לאצבעותיה, 
היא  זאת  עם  ּולרגליה. 
אלוהים,  על  היסתמכה 
שינוי  כל  ללא  היתפללה 

ּומילאה את החובה אשר ניתנה לה מאלוהים. היא קיבלה 
המענה  מערכת  על  ג'יי רוק לי המוקלטת  ד"ר  תפילת  את 
היתאוששה  היא  המטפחת.  תפילת  את  ואף  האוטומטי 

מֵהרה ּופניה שבו כבראשונה. ב-27 למאי הכל נעלם. בִּ

אובחנה   15/12/17- בַּ
ליבת  יונהי  המשרתת 
שוחקת  בדלקת   50
וכיב  הקיבה  רפידת  בִּ
לה  נאמר  תריסריון.  בַּ
בבית  תרופות  ליטול 
החולים אך היא לא נטלה 
ב-17/12/17  תרופה  כל 
תפילת  את  קיבלה  היא 
לקבלת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 

בטחה  היא  האיבחונים.  נמוגו  מכן  לאחר  באמונה.  ריפוי 
תוצאות  על  בהיסתמכו  הרופא  אמר  ב-14/2/18  בריפוי. 
בדיקה  לצורך  לוושט  המוֱחדר  (מכשיר  הגסטרוסקופ 

חזותית)שביטנה והתריסריון שלה טוהרו.

 ◀ טרם התפילה היה: התוספתן שלו בעובי 0.81 ס"מ עקב 
דלקת התוספתן.

 ▶ לאחר התפילה הפך: התוספתן שלו לנורמלי.
 ◀ טרם התפילה: כיב תריסריוני עמוק ּורציני לכיוון אחד.
 ▶ לאחר התפילה: טוהר הכיב התריסריוני ללא תרופה.

טרם התפילה

סריקת אולטראסאונד

▶

תמונת גסטרוסקופ

▶

"בכוח אלוהים: חוויתי מרפא מסוכרת!"
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ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 82-70-8240-2075+
www.urimbooks.com

urimbook@hotmail.com

טלפון: 82-2-818-7039+
www.wcdn.org 

wcdnkorea@gmail.com 

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 82-2-818-7334+
www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
www.gcntv.org

webmaster@gcntv.org

1 2

לאחר התפילה: סריקת תהודה מגנטית

"הכוח שבמיטפחת הינו: 
מדהים!"

המשרת מוטי צ'אנד בן 39 מקהילת מאן מין 
דלהי שבהודו

גֹוראפּור –  הולדתי  לעיר  להביא  חלום  לי  היה 
אשר באוטר פארדש – את המיטפחת עליה היתפלל 
ד"ר ג'יי רוק לי – ואף להפיץ את הבשורה הקדושה 
ואת כוח אלוהים. כשניפתחה קהילת מאן מין דלהי 
הראשון  כחבר  ּוכשנירשמתי   2012 באוקטובר 
חזון  קים:  'ון  ג  הקהילה  מרועה  קיבלתי  בקהילה: 

נפלא.
שלא  רבים  אנשים  שישנם  היצטערתי 
מולדתי  ועיר  מאחר   – הבשורה  את  שמעו 
ק"מ  כ-1,000  ֵהרחוק  חקלאי  שטח  הינה: 
התֲחמשות  ידי  על  עצמי  את  הכנתי  מדלהי. 
בִּדבר אלוהים באמצעות מסרי הרועה הבכיר 

ד"ר ג'יירוק לי.
למעשה תמיד היה לי פחד גדול בחיים מאז 
קיבלתי  ולא  צעיר  בגיל  הורי  את  שאיבדתי 
חינוך ראוי. למרבה המזל הישתנתה אישיותי 
על  לשלם  בכדי  הבשורה  את  כשֲחלקתי 
התפילה.  דרך  קשה  גב  מכאב  בריפויי  חסדו 
היפסקתי לחוש פחד מאנשים ַוהפכתי לאדם 

המוביל אחרים.
מולדתי  בעיר  ביקרתי   2018 מאי  בחודש 
היזדמנות  זו  היתה  משפחה.  קרוב  ַלחתונת 

והחתונה  מאחר  זאת   – חלומי  ַלהגשמת  פז 
רבים.  אנשים  ויגיעו  ימים  מיספר  תימשך 
ביקרתי בבתי ההארחה של החתונה ּובִּמגורי 

המסר  על:  את  וֲחלקתי  משפחתי  קרובי 
הינו  שישוע  הסיבות  הבורא,  אלוהים  על 
על  מחילה  לקבל  וכיצד   – היחיד  מושיענו 
חטאים. דיברתי אף על אמיתּות כִּתבי הקודש 
מדהימים  שפעלים  לימצוא  שניתן  ַואמרתי 
להיתממש  יכולים  במיקרא:  ניכתב  עליהם 
של  הווידאו  מצגת  את  הראיתי  כיום.  אף 

עם  עבורם  והיתפללתי  רבים  אלוהים  פעלי 
המיטפחת בשם ישוע המשיח. לאחר התפילה 

קרה דבר מדהים!

 (1 מס'  (תמונה   35 סימאבת  בשם  אישה 
במשך  דבר  לעשות  או  ללכת  ֵהיֵמָנה  ניבצר 
במחצית  שיתוק  עקב  האחרונות  השנתיים 
שהיתפללתי  לאחר  אך  השמאלית.  גופה 
תפילתו  כשברקע  המטפחת  עם  למענה 
המוקלטת של הרועה הבכיר: היא הרימה את 
זרועה השמאלית – אותה לא היצליחה להניע 

עד כה. יתרה מזאת: לאחר שקיבלה פעמיים 
את התפילה: היא החלה ללכת!

ששמע  אמר  אשר  גבר  אלי  בא  כן  כמו 
 – תפילותי  במהלך  שהיתרחשו  ניסים  על 
אנקושבן  בנו  עבור  להיתפלל  ּוביקשני 
השמיע  לא  אשר   –  (2 מס'  (תצלום  ה-3 
ללכת.  ֵהיֵמנֹו  וניבצר  מלידתו  קול  שום 
אךלאחר  עבורו.  עבד  לא  רפואי  טיפול  אף 
עם  המשיח  ישוע  בשם  למענו  שהיתפללתי 
קימעאּולהשמיע  לנוע  החל  הוא  המטפחת: 
קולות מפיו. כעבור חמישה ימים הוא נשען 
על הקיר או על חפצים – ּולאחר מכן החל 
ללכת. כמו כן שוֲחררו רבים מכאב: בחזה, 

בעיניים – ּובכל חלקי הגוף.
פעלים  ראו  מולדתי  בעיר  שאנשים  לאחר 
וקיבלו  בִּתשובה  שבו  הם  כאלה:  מדהימים 
 – קהילה  עדיין  שם  אין  אמנם  אלוהים.  את 
שירות  להציע  שבוע  כל  מיתאספים  הם  אך 
הישתֲחוויה של מאן מין דרך ג׳י.סי.אן בשפה 
והכבוד  התהילה  כל  את  נותן  הינני  ההודית. 
על  להעיד  בחסדו:  לי  שאיפשר  לאלוהים 

ֵהֲאּדֹון ישוע המשיח ועל כוח הרועה.

חשתי  הצהריים:  אחר   15:30 בשעה   2/1/18- בַּ
לא  הגופני  מצבי  בחילה.  וחשתי  עלי  כבד  שראשי 
הביתה.  ושבתי  מוקדם  העבודה  את  עזבתי  טוב.  היה 

חשתי  השנייה:  שבקומה  דירתי  אל  במדרגות  כשעליתי 
סחרחורת, ידי ורגליי ֶנֱחלשו. איבדתי את שיווי המישקל 

והיתמוטטתי.
על  והיתעלפתי  במותני  קור  חשתי  מה  זמן  כעבור 
את  לידחוף  ניסיתי  דקות.   20 שחלפו  הבנתי  המדרגות. 
זחלתי  בקושי  זאת.  לעשות  כוח  לי  היה  לא  אך  עצמי 
מנהיגת  אלי  היתקשרה  הנכון  בזמן  בדיוק  יתי.  בֵּ לתוך 
איבדתי  עבורי:  להיתפלל  לה  אומרת  בעודי  שלי.  התא 
שוב את ההכרה. היתקשיתי לינשום. ניבצר ֵהיֵמִני לדבר 

או לאמר מאומה.
כמה  ועוד  סגנו  שלי,  הקהילה  רועה  ביקרוני  בערב 
מאמינים. הם ִהקריבו למעני תפילה של חזרה בִּתשובה. 
עליה  עםהמיטפחת  בעבורי  היתפלל  שלי  הקהילה  רועה 
(מיפעלות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הקהילה  רועה  היתפלל 
השליחים פרק י"ט: 11-12). רציתי לאמר: "אמן" – אך 
חזיר  דמויית  תמונה  וראיתי  פי  את  לפתוח  היצלחתי  לא 

האוחזת את פי.
בשם  היתפלל  שלי  הקהילה  כשרועה  המזל  למרבה 
ואמרתי:   – בידיי  מֲחזיק  שמישהו  חשתי  המשיח:  ישוע 
בנוח.  וחשתי  גופי  היתחזק  קצר  זמן  תוך  "אמן". 
היתאוששתי לֲחלוטין. כשהיסתכלתי סביבי על האנשים 

שהיו שם עבורי: חשתי אסירת תודה והדמעות זלגו.
שלושה ימים לאחר מכן הלכתי לבית החולים לסריקת 
שלא  אמר  הרופא  ַאי).  ַאר  ֵאם   MRI) מגנטית  תהודה 
נותרו בי כל בעיות. יתרה מזאת הוא אמר אף: שעיקבות 
הפעם  להם  ושזו   – נגוזו  והדימום  המוחי  האוטם 
הראשונה שראו מקרה כזה. לפני שנתיים חשתי באוטם 
מוחי ּובדימום. למרות שנטלתי תרופות מידי יום: חשתי 
 – שלי  הראש  של  האחורי  בחלקו  ּוכאב  בראשי  כבדות 
חשתי שפטיש מכה בי. אך לאחר התפילה חשתי טריות 

בראשי. הינני חשה שאני יכולה לעוף.
מעומק  ּומודה   – שהצילני  ישוע  ַלֲאּדֹוִני  מודה  הינני 
עבור  תמיד  המיתפלל  הבכיר  הקהילה  לרועה  שלי  הלב 

חברי הקהילה למען לא ֶיֱחלּו.

"אלוהים ריפאני 
מתופעות לוואי 
של אוטם מוחי!"

המשרת גּוֵאמסּונג לי בן 61 מן הֲעדה הסינית 1

הֹודּו

 ● מן החלק שניפגע מן האוטם, ניפתח וספג דם: לא נותר 
זכר.

 ▲ סימא חוותהמרפא 
משיתוק במחצית גופה 

השמאלית – לאחר 
תפילת המטפחת.

 ▲ אנקּוש החל 
ללכתלאחר התפילה.


