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חדשות מאן מין 

ב25/4/15 הלמה רעידת אדמה חזקה 
(בחוזק של 7.8) בקירבת קטמנדו בירת 
וזעזועים  קרסו  רבים  מבנים  נפאל. 
באזורים  רבים  חיי  גבו  רבים  משניים 
רבים. עד ה 6/5/15 נטלה רעידת אדמה 
הרסנית זו למעלה מ7,000 נפשות ולא 

פחות מ15,000 נפגעים.
הקהילה  רועת  דיווחה  ב26/4/15 
מין  מאן  שליחות  ממרכז  לי  גרייס 
היא  אותה  הקהילה  מצב  לגבי  בנפאל 
או  נפגעים  היו  "לא  באומרה:  רועה 
בני  אף  ולחבריה.  לקהילתנו  נזק  כל 
בית  מוגנים.  היו  ובתיהם  משפחתם 

הקהילה לא ניזוק כלל״.
משתמש  מין  מאן  שליחות  מרכז 
בעל  וגבוה  צר  מבנה  של  ג-ה  בקומות 
המקושר  לליטפור  באזור  קומות  חמש 
האדמה  רעידת  בעת  לקטמנדו.  בגשר 
עד  זועזע  המבנה  הזדעזע  (הרעש) 
לשבת  או  לעמוד  היה  ניתן  שבלתי 

בשקט מבלי להיאחז במשהו.
מ170  למעלה  אכלו  עת  באותה 
לאחר  בצוותא  צהרים  ארוחת  חברים 
מאחר  זאת   – א  יום  בוקר  אסיפת 
הם  שבת.  ביום  האדון  יום  את  ושמרו 
מה.  לזמן  בחוץ  ברחוב  ונשארו  יצאו 
אך לאחר כשעה התקבצו יחדיו בשנית 
במקום  תפילה  אסיפת  והחלו  בקהילה 
אסיפת הערב. בנוסף קיימו את אסיפת 

תפילת דניאל.
בו  מכתב  שלחה  לי  הקהילה  רועת 
מפני  הגנה  קיבלו  "החברים  נכתב: 
גרמה  אשר   – זו  גדולה  אדמה  רעידת 
להם גדילה באמונה. אנא התפללו למען 
תוכל ממשלת נפאל להתאושש במהרה 
מפני  המדינה  ולהגנת  הנזקים  מן 

הזעזועים המשניים".
מבינים  טבע  באסונות  כשנתקלים 
וישויות  קטנים  האדם  בני  כמה  עד 
חלשות לחלוטין. אכן אם ילדי אלוהים 
לאור  מתהלכים  באלוהים,  מאמינים 
דברו באהבה ומתהלכים באור: הם לא 
שהגן  כשם  בדיוק  שלומם.  את  יאבדו 
מפני  בגושן  ישראל  עם  על  אלוהים 
בכל  נחתו  אשר  מצרים  מכות  עשר 
אלוהים  מתיר  כך   – מצריים  אזורי 
לעמו אף כיום לחוות פעלי הגנה כאלה 

בכוחו.
התרחש  לילה  לעת  ב15/4/2015 
זה  היה  זה.  מעין  אירוע  בפיליפינים 
עזה  טרופית  (סופה  'ראמאסון'  טייפון 
בכל  הרסנית  השפעה  הותירה  אשר 
רחבי הפיליפינים ברוחות ערות בחוזק 
250 קמ"ש / 15 מייל לשעה). בקהילת 
המחובר  העמוד  החל  קוויית  מין  מאן 
הרוחות  מחמת  לרעוד  הקהילה  לגג 
שרון  הקהילה  שרועת  עד   – העזות 
לפתע  לי.  ד"ר  תפילת  את  ביקשה  צ'ו 
דעכו הרוחות שעמדו לעקור את העמוד 

והגשם חדל לרדת.
הקהילה  רועת  בבוקרראתה  למחרת 
בקירבת  נעקרו  אשר  עצים  מאות  צ'ו 
בית הקהילה. הכל נראה הפוך. היא אף 
בחזית  התעקם  אשר  ברזל  עמוד  ראתה 
לא  הקהילה  בית  אך  הדלק.  תחנת 
וקירות  הגג  על  מישני  נזק  למעט  ניזוק 

החניון.

צונאמי  הלם   2011 מרץ  בחודש 
עיירת  את  סחף  אשר  שביפן  בסנדאי 
אלפי  אדמה.  למפולות  וגרם  החוף 
כמו  חיים.  בעודם  נקברו  אנשים 
דייצ'י  הכוח  לתחנת  נזק  ניגרם  כן 
לדליפה  שגרם  דבר   – פוקושימה 
ניתן  בלתי  היה  ההרס  אקטיבית.  רדיו 
של  הבת  לקהילות  קרה  מה  לאומדן. 

מאן מין ביפן?
קרובה  יאמאגאטה  מין  מאן  קהילת 
ניזוקה  לא  היא  אך   – לסינדאי  מאוד 
כלל. הם רק חשו שהמבנה מזדעזע וחוו 
הפסקת חשמל. קהילות בת אחרות חשו 
המבנים  של  הזעזוע  תנועות  את  הן  אף 

– אך כולן היו מוגנות.
סדרת  היכתה   2011 בינואר 
שיטפונות את קווינסלנד שבאוסטרליה. 
אם  מטרים.   8 בכ  עלה  בריבסן  נהר 
היו  כמצופה:  לרדת  ממשיך  הגשם  היה 
קופר- מיקה  ד"ר  מוצפים.  בתים  אלפי 

די  סי  דבליו  של  האוסטרלית  המנהלת 
למען  לי  ד"  תפילת  את  ביקשה  אן: 
מדינתה. במהרה חדל הגשם הנזק הרב 

נמנע.
 – האנשים  נמצאים  היכן  חשוב  לא 
הם חשופים לסכנות אסונות טבע בלתי 
רוצה  אינו  האהבה  אלוהי  צפויים. 
שהאנושות תיתקל באסונות. הוא רוצה 
ושמחים  בריאים  בחיים  יתהלכו  שהם 
עליהם  מגן  אלוהינו  לשמיים.  בתקווה 
הוריהם.  של  מזו  יותר  עצומה  באהבה 
למידה  עד  מרצונם  חוטאים  כשהם  אך 
פניו  את  להסיר  אלא  בידו  אין  שבה 

מהם: הם צפויים לפי הצדק לאסון.
המשיח  ישוע  את  מקבלים  הם  אם 
דבר  לאור  להתהלך  מנסים  כמושיעם, 
המינימלי  לצדק  ומגיעים   – אלוהים 
האדון  יום  שמירת  ע"י  אלוהים  כילדי 
מוגנים  יהיו  הם   – שלם  מעשר  ומתן 

מפני: דאגות,ייאוש, תאונות ואסונות.

מה תוכל לעשות בפני אסונות טבע 
בלתי נמנעים?

מאמינים במשיח מוגנים מפני רעידות אדמה, טייפון ושיטפונות.

רעידת האדמה הגדולה בנפאל גבתה חיי אלפי בני אדם. הבה נתפלל שלא יהא עוד נזק ושהאנשים לא יסבלו מטראומות נוספות. כמו כן הבה נהפוך לילדיו 
המבורכים של אלוהים המוגנים בכל עת ונותנים לו כבוד ותפארת.
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לרצוח.  לא  ילדיו  על  אלוהים  מצווה  הדיברות  בעשרת 
אין משמעות הדבר לא ליטול חיי האחרים אלא אף מונע 
על  האדם  בני  ידעו  אילמלא  רוחני.  רצח  לבצע  אף  בעדנו 
ביצעו  לא  שמעולם  לחשוב  היו  עלולים   – הרוחני  הרצח 
המצווה  האם  למצווה.  כפופים  שהם  בבטחה  ויאמינו  רצח 
'רצח'  ל  מובנים  בשלושה  נעיין  הבה  באמת?  נשמרה 

במצווה השישית: "א ִתְרָצח"

1. נטילת חיי אדם

כולם רואים כפשע גדול: רצח ע"י נטילת חיי אדם. אך 
עצמו –  חיי  את  נוטל  מישהו  אם  נוסף:  דבר  לזכור  עלינו 

כלומר התאבד – אף זה רצח.
הסמכות על החיים והמוות נתונה בידי אלוהים בלבד – 
והינם  מאחר  רק  חיינו  את  ליטול  פשוט  יכולים  איננו  לכן 
בדיוק  הרצח.  לחטא  ההתאבדות  מתווספת  לכן  שלנו. 

כמעשה ההפלה.
הורים אינם יכולים להרוג את העובר ברחם. הרצח עצמו 
הינו: חטא גדול – מכאן נובע שמעשה נטילת חיי ילד ע״י 

הורה הינה: מעשה חטא שחייבים להבהיר בצורה שלמה.

2. לשנוא את אחיך

באיגרת הראשונה ליוחנן פרק ג' 15 נאמר: "ָּכל ַהּׂשֹוֵנא 
ֶאת ָאִחיו רֹוֵצַח הּוא ְויֹוְדִעים ַאֶּתם ֶׁשָּכל רֹוֵצַח ֵאין ַחּיֵי עֹוָלם 
ִמְתַקְּיִמים ּבֹו". זה רק שנאת מישהו בלב – אך למרות זאת 
מאחר  זאת  רוצח.  אחיו  את  השונא  כל  כי  אלוהים  אומר 
הינה  שנאה  משמע:   – שנאה  מתוך  לרוב  נעשה  והרצח 
מישהו  יכול  בלב:  מתפתחת  כשהשנאה  הרצח.  שורש   –

לתפקד ברוע ולבסוף עלול אף לרצוח.
הראשון  היה  קיין  ד':  פרק  בראשית  בספר  ככתוב 
בהיסטוריה לבצע חטא. השורש היה בשנאה. אלוהים לא 
קיבל את הזבח שלו שניתן באי צייתנות – אך קיבל בשמחה 
את זבל הבל אשר ניתן בצייתנות. מכאן ניתן לראות ששנאת 
קין להבל התעצמה עד כדי כך שלבסוף רצח את הבל אחיו.
לריב  לרגוז,  עלול:  אח  כנגד  שנאה  לו  שיש  מישהו 
אתו, לקנא בו, לשפוט ולגנות אותו ולהפיץ את מגרעותיו 
אותו.  שירמו  בכך  נזק  לו  לגרום  עלולים  הם  לאחרים. 
כלל.  עימו  מתחברים  ואינם  אליו  איבה  בם  יש  לפרקים 
רוחני  רצח  הינם  משנאה  הנובעים  הללו  הרוע  מעשי  כל 

(בשורת מתיתייהו פרק ה': 21 – 22). 
היה  לכן   – הגיעה  לא  עדין  הקודש  רוח  התנ"ך:  בעת 
בעידן  אך  ולהתקדש.  לבבותיהם  את  למול  לאנשים  קשה 
לנו  ומעניקה  בליבנו  נמצאת  הקודש  רוח  החדשה:  הברית 
את הכוח להשליך אף את הטבע החוטא אשר בלבבותינו. 
ו'הרצח'  'השנאה'  שורש  את  לחלוטין  להסיר  שנוכל  בכדי 
והרוע  החטאים  את  משליכים  כשאנו  כמובן  רגע.  באותו 

אהבת  את  לקבל  נוכל   – באהבה  לחלוטין  אותם  וממירים 
וברכות אלוהים.

3. לגרום למישהו למעוד

'למעוד' משמע שמישהו מחמיץ צעד: בהליכה או בריצה, 
מועד וכמעט נופל. מבחינה רוחנית: 'לגרום למישהו למעוד' 
מן  לסטות  להם  שגורמים  בכך  לאחרים  להזיק   – משמע 

האמת.
לי  הקבוצה: "יש  ממנהיג  מבקשת  קהילה  שחברת  נניח 
את  להחמיץ  האוכל  ראשון.  ביום  חשוב  משפחתי  אירוע 
אסיפת יום ראשון?" אם המנהיג עונה: "אם זה כה חשוב – 
אין בידיך אלא להפר את יום האדון". במקרה. זה המנהיג 
מדריך אותה לדרך המוות – לכן זהו רצח רוחני. נניח כי 
למעט  זקוק  ממנהיגו: "אני  ומבקש  לכסף  נזקק  אחר  חבר 
ללוות  האוכל   – במהרה  להשיבו  שאוכל  קצר  לזמן  כסף 
מקופת הקהילה למטרה אישית?" אם המנהיג מלמדו שזה 
ישירות  עומד  זה  אף   – ההלוואה  את  ישיב  אם  רק  בסדר 

כנגד רצון אלוהים – ובזאת אף גורם לו למעוד.
במילים אחרות: ללמד שקרים למישהו ולהדריך מישהו 
אנו  לפרקים  רוחני.  רצח  הינם:   – החיים  מדרך  רחוק 
להעמידו  ובזאת  קהילה  לחבר  מוטעית  עצה  לתת  עלולים 
בקושי עצום יותר. אין זה מקובל כלל – וכשאיננו בטוחים 
לגבי תשובות או עצות מסויימות פשוט נאמר לאותו אדם 
שנשיג את התשובה ונספר לו מאוחר יותר. יהא לאל ידינו 
את  מכיר  שלרוב  מישהו  לשאול  או  העניין  לגבי  להתפלל 

התשובה. אף בזאת עלינו לתת מענה נכון.
רוע,  במילות  אחרים  ולהאשים  לשפוט  רוחני  רצח  זהו 
זה  מזה.  זה  לנתקם  או  השטן,לגנות  כנסת  בית  את  לקיים 
עלול לגרום הם לשנוא את הזולת ולהתנהג ברוע זה כלפי 
או  רועה  על  גינוי  דיברי  מפזר  פלוני  אם  יותר  חשוב  זה. 

קהילה מסויימים יענישו אלוהים על כך. אך ישנם המועדים 
מחמת הרוע האישי שלהם לדוגמא :ישוע התהלך רק בתוך 
היהודים  מעדו  שלהם  האישי  הרוע  מתוך  אך   – האמת 
הרעים ויהודה איש קריות. אם מישהו אומר שאינו רוצה 
הוא  אין   – אחרים  אנשים  מגרעות  מחמת  לקהילה  ללכת 
הרוע  מחמת  מועד  שהוא  אחר-אלא  מישהו  עקב  מועד 

האישי שלו.
שהם  ואדם  מאחר  אלוהים:  את  הנוטשים  אנשים  יש 
שקר.  בדבר  ביטחונם  את  שבר  בו  לבטוח  שניתן  חשבו 
מאוחר  אחר.  לאדם  ערבים  ונעשו  בטחון  מתוך  לדוגמא 
יותר החלו לסבול עקב זאת. אך זה מראה כי אמונתם לא 
הייתה אמונה אמתית. כתבי הקודש מורים לנו לא לערוב 
לחוב אחרים והם למדו בקהילה לא להלוות או ללוות כסף 
צייתו.  ולא  האמת  בהבחנת  נכשלו  הם  אך  המאמינים.  בין 

בזאת במקום להתרחק מאלוהים עליהם לשוב בתשובה.
עקב  ומועד:  אחר  אדם  ומגנה  שופט  מישהו  אם  כן  כמו 
לאחרים  שיגרום  לזאת  לגרום  עלול  זה  שלו  האישי  הרוע 
למעוד. אם באמת יש להם לב טוב ואמונה אמיתית-אף אם 
ירחמו  רק  הם  אחרים,  באנשים  מגרעות  כמה  רואים  הם 

עליהם ויתפללו למענם.
על  מדבר  כשהמטיף  מסר.  עקב  המועדים  אנשים  יש 
הולם,  מעשר  נותנים  כשאנו  שנתברך  ואומר  המעשר 
תמיד  שהקהילה  במחשבה  נוחות  באי  לחשוב  עלולים  הם 
כוח  פעלי  על  מדבר  כשהמטיף  הכסף.  עניין  את  מדגישה 
מחשבות  עקב  מאמינים  שאינם  אנשים  ישנם  אלוהים: 

בשריות ויהיו להם רגשות בלתי נוחים בליבם. 
למרות  שבלב.  ורוע  חלשה  אמונה  מחמת  המועדים  יש 
זאת הגורם לאח למעוד אף עליו מוטלת אחראיות. כשאנו 
מלמדים את האמת – עלינו להיות חכמים וללמד לפי מידת 
את  קיבל  שרק  חדש  למאמין  תאמרו  אם  המאזין.  אמונת 
ואסור  ולעשן  לשתות  "הפסק  הקודש:  רוח  ואת  האדון 
לך לפתוח את החנות שלך בימי ראשון" – זה בדיוק כמו 
להאכיל את הרך הנולד במנת בשר. אף אם נאנסים הינם 
לציית: הם יחושו עומס ועלולים אף לוותר על התחברותם 

בקהילה.
נהא  הנפשות:  ואת  האדון  את  אוהבים  באמת  אנו  אם 
זהירים מאוד אף במילה אחת אשר נאמרה למען לא נגרום 

לאף אחד למעוד – אלא לתת לו חסד וחיזוק רוח.

אוהבים  הינכם  אם  במשיח:  יקרים  ואחיות  אחים 
לכם  נראים  אינם  אולי  מגרעותיו  או  טעויותיו   – מישהו 
אם  אף  ד': 11).  פרק  ליוחנן  הראשונה  (האיגרת  בבירור 
לחזקו  רחמים-ותנסו  כלפיו  תגלו  עוול:  בו  מוצאים  אתם 
מאחל  אני  שישתנה.  בכדי  באמונה  עליו  שתסתכלו  בזאת 
באהבה  כולם  את  ותאהבו  לחלוטין  השנאה  את  שתשליכו 
האדון  בשם  מתפלל  אני  אויביו.  את  אף  אהב  אשר  לאדון 

שבזאת תשכנו בפאר הזוהר כשמש בשמיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"א ִתְרָצח" (שמות פרק כ' 13).

" א ִתְרָצח"

Hebrew וידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 152 – 848 
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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ב 5/3/15 סבלתי מכאבים חזקים בבטן התחתונה. 
המוקלטת  הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת  את  קיבלתי 
 (822-830-5320) האוטומטי  הקולי  במענה 
בעוז.  הכאב  שב  בבוקר  למחרת  נעלמו.  והכאבים 
נמרץ  לטיפול  באמבולנס  נלקחתי  בערב   6 בשעה 

בבית החולים.
רועה  תפילתו  את  קיבלתי   – לבדיקה  בהמתיני 

(מפעלות  המטפחת  בעזרת  לי  דלצ'יון  שלי  העדה 
השליחים פרק י"ט: 11 – 12) בטלפון כשאני נעזר 
באשתי המשרתת מיהיי ריו. הכאב העז נמוג. סריקת 
ה CT חשפה אבן בגודל 4 מ"מ בסוף דרכי השתן. 
מי  את  ושתיתי  לביתי  חזרתי  התוצאה  את  בראותי 
 – לשירותים  הלכתי  מה  זמן  לאחר  הזכים.  מואן 

ומצאתי את האבן בשתן שלי. היא יצאה. הללויה!

◄

צואתי.  ודימום  משלשולים  11/12/14סבלתי  ב 
לכן הלכתי לבית החולים הסמוך לביתי. לקחו דגימה 
דם.  ובדיקת  שתן  בדיקת  אנדוסקופיה,  לאבחון, 
הרופא אמר לי שזה עלול להיות מחלת קרון [סוג של 
דלקת המעי הדק (איי בי די)] וייעץ לי ללכת לבית 

חולים גדול יותר.
החולים  בבית  נוספות  בדיקות  עברתי   23/12 ב 
לי  שיש  הראו  התוצאות  סיאול.  של  האוניברסיטאי 
עם  התייעצתי  הטבעת.  ופי  המעי  וסרטן  שומני  כבד 
הגברת בוקנים לי נשיאת מרכז התפילה של מאו מין. 

כל  דקות  יום 30  בת 70  הקדשה  בתפילת  התחלתי 
בוקר ושעה כל ערב. כמו כן רשמתי הערות וכתבתי 
תקציר להרצאת ד"ר ג'י רוק לי: "רוח, נפש וגוף". 
בינתיים אהבת האדון באה עלי ונגעה ללבי. הוענקה 

לי אמונה ונתתי תודה.
חלק  היא  אף  נטלה  (אימי)  לי  קיונגמי  המשרתת 
המתקיימות  מין  מאן  של  התפילה  מרכז  באסיפות 
באסיפת  אף  התפללה  היא  הצהרים.  ואחר  בבוקר 
שהייתה  כך  על  בתשובה  שבה  היא  דניאל.  תפילת 
השתפרתי.  אלוהים:  בחסד  פושרת.  אמונה  לה 

הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת  את  שקיבלתי  לאחר 
ב 19/2/15: במהרה השתפר מצבי לאין ערוך. היה 
לאל ידי לעכל בצורה טובה. אכלתי טוב ולא היו לי 

כל שלשולים.
החולים  לבית  שוב  הלכתי  מרץ  בחודש 
ביופסיה,  לעבור:  בכדי  פעם  בסיאול  האוניברסיטאי 
הבדיקות  כל  דם.  ובדיקת  שתן  בדיקת  אנדוסקופיה, 

הראו שהכל שב לקדמותו. הללויה!

"קיבלתי מרפא מכבד שומני ומסרטן המעי ופי הטבעת"
האח יואוסוק לי בן 19 – מתלמידי בית ספר יום ראשון דרום קוריאה

"דרך תפילת המטפחת: יצאה אבן מדרכי השתן!"
המשרת קיוצ'יון ג'ין בן 52 מן העדה ה 10 שבדרום קוריאה

קוצר  לי  היה   – שנת 2010  שנים-מאז  במשך 5 
ראייה חד וניבצר הימני לראות דברים מרחוק. דבר 
שכתבו מורים על הלוח נראה מעומעם. בחודש ינואר 
2013 החילותי להתחבר ביחד עם הורי בקהילת מאן 

מין קולומביה.
הצטרפנו לקהילת מאן מין המרכזית בימי ראשון 
דרך השידור המשודר ע"י ג'י סי אן. קיבלתי חסד רב 
ממסרי רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי. הוא לא 
רק הדגיש שעלינו לקבל ברכות – אלא אף הציג את 

המפתח לברכות שהינו קדושת הלב. זה הניע את לבי 
במסך  כשצפיתי  כאבו  היו  עיניי  אך  מאוד.  ושמחתי 

הטלוויזיה – לכן היה לי קשה להאזין למסרים.
בחודש אפריל 2014 ביקרה רועת הקהילה הייסון 
לי מדרום קוריאה: בקהילת מאן מין קולומביה לזכר 
הרפואה  אסיפת  את  וערכה  לייסודה  ה 2  השנה  יום 
עליה  המטפחת  עם  למעני  כשהתפללה  במטפחת. 
השליחים  (מפעלות  הבכיר  הקהילה  רועה  התפלל 
חש  גופי  בכל  בחום  חשתי   (12  –  11 י"ט:  פרק 

הדברים  לי  ניראו  עיניי  את  כשפקחתי  בהקו.  ועיניי 
הנמצאים: בבירור. זה היה מדהים!

לראות  והחילותי  יותר  טוב  ראייה  כושר  קיבלתי 
את הכול בבירור. כמו כן דרך סיפרי רועה הקהילה 
את  אלוהים  פקח  ו"הגיהינום":  "השמיים"  הבכיר 
העולם  את  לראות  שאוכל  בכדי  הרוחניות  עיני 
הרוחני. מודה אני לך אלוהים. כעת אני מהללת את 
האדון בחברה בקבוצת האמנות ויש לי תקווה גדולה 

לשמיים. הללויה!

"הראייה הטובה שבה אלי והשגתי ראייה רוחנית"
האחות דיאנה מורנו בת 18 מקהילת מאן מין קולומביה

מחודש דצמבר 2014 ניבצר הימני ללכת בצורה 
פרקים.  דלקת  עקב  שניגרם  גדול  כאב  מחמת  טובה 
עקב  גלגלים  בכיסא  היא  אף  נעזרה  קאמלש  אשתי 
היותה משותקת ממותניה ומטה מחמת גידול בעמוד 

השידרה.
ביתי  הבייתה  הביאה   2015 פברואר  בחודש 
ודי.וו.די.  ספרים  מספר  שארמה:  ניהא  השנייה 
מתערוכת הספרים העולמית בדלהי 2015. הספרים 

הישועה", "מידת  לי: "דרך  רוק  ג'יי  ד"ר  ספרי  היו 
האמונה", "שבע הקהילות", "הישאר ערני והתפלל". 

הדי. וו. די. היה תחת הכותרת: "כוח".
מאוד  ורצינו  אחרות  בקהילות  לבקר  עלינו  היה 
את  קראנו  לכן  הרפואה.  ובפעלי  אלוהים  בדבר 
בעדויות  אף  צפינו  רב.  חסד  וקיבלנו  הספרים 
אלוהים  מפעלי  נדהמנו  די.  וו.  די.  ב  המתועדות 
וחשתי  באושר  התמלאתי  הקודש.  ברוח  והתמלאנו 

שכל גופי רועד. הכאב בברכיי נגוז! הללויה!
בבית  הרופא  עם  פגישה  לי  הייתה  עת  באותה 
החולים – אך התרפאתי לחלוטין ולא היה כל צורך 
ללכת. ב8 למרץ כל משפחתי התחברה בקהילת מאן 
די.  וו.  בדי.  אישתי  כשצפתה  מכן  לאחר  דלהי.  מין 
"כוח": היא חוותה תחושה ברגליה המשותקות. היה 
זה היה נס! לכל בני משפחתי יש כעת תקווה לרפואה 

לבעיית אישתי. אני מודה מכל הלב לאלוהים החי.

"כשצפיתי בדי. ווי. די. – ״כוח": חוויתי את פעלי רפואת אלוהים"
סאטיה פאראקש שארמה בן 50 מקהילת מאן מין דלהי שבהודו

אחד  ע"י  הודרכתי   2007 ספטמבר  בחודש 
מין  מאן  בקהילת  הראשון  ימי  לאסיפות  מעמיתיי 
גוואנגג'ו. באותם ימים סבלתי מסחרחורות ומדלקת 
באף. במיוחד: דלקת האף אשר הפריעה לי במשך 

20 שנה. שתיתי הרבה אלכוהול ועישנתי הרבה.
הקהילה  ורועה  באסיפה –  חלק  נטלתי  אחד  יום 
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי מקהילת מאן מין המרכזית 
התחברו  החברים  "שמיים".  המסר:  את  מסר 

לאסיפת הקהילה הכללית דרך ג'י סי אן. זו הייתה 
הפעם הראשונה שלי בה שמעתי על השמיים. חשתי 
כאילו הייתי בעולם חדש והאושר נבע מליבי. בכיתי 
לי:  ד"ר  עדות  זיכרונות  ספר  את  כשקראתי  רבות 

"לטעום חיי עולם בטרם מוות".
שתיית  את  לעצור  ידי  לאל  היה  שבוע  לאחר 
שבועות  שלושה  לאחר  העישון.  ואת  האלכוהול 
קיבלתי לאחר תפילת ד"ר לי: רפואה מדלקת האף 

מחמשת שנות הסחרחורות ושלושת שנות לחץ הדם 
הגבוה הכל נגוז. הללויה!

כמנהיג  העובד:  אלוהים  לעובד  הפכתי  כעת 
קבוצה, מנהיג תא. תומך כספי לסטודנטים ומתנדב 
ההודיה  כל  את  נותן  אני  הקהילה.  לרכב  כנהג 
לאדון המדריכני להנהיג חיים מבורכים ולשרת את 

קהילתי.

"קיבלתי רפואה מדלקת האף אשר הפריעה לי במשך 20 שנה"
המשרת צ'יולג'ין קים בן 56 קהילת מאנמין גוואנגג'ו שבדרום קוריאה

   אבן בדרכי השתן 
בגודל 4 מ"מ



בפברואר  השנייה.  ביתי  משפחת  עם  חיה  אני 
לא  עדיין  שנתיים  כעבור  אך  נכדתי.  נולדה   2013
היה לאל ידה ללכת. ילדים בגילה הלכו אך ניבצר 

הימנה. דאגנו.
לנו:  אמר  הרופא  החולים.  בבית  נבדקה  היא 
שעצם הירך שלה לא גדלה בצורה טבעית וזו הייתה 
ייעץ  הוא  ללכת.  הימנה  ניבצר  שבעטייה  הסיבה 
להרחיק  בכדי  תמיכה  חגורת  לחגור  לה  לתת  לנו 
לנו  אמר  עוד  יותר.  רב  איזון  ולאפשר  רגליה  את 
ארבעה  במשך  מסויימת  תרופה  ליטול  שעליה  אף 

חודשים.

יום אחד ראתה עמיתתי – המשרתת נאנסאלמה: 
את נכדתי וחשה צער. היא אמרה אם נלך לקהילה, 
 – תפילה  ונקבל  טובים  משיחיים  בחיים  נתהלך 

תקבל נכדתי רפואה.
והתחברתי  מונגוליה  מין  מאן  בקהילת  נרשמתי 
בה בשקדנות. שמרתי את יום האדון ונתתי מעשר. 
דניאל.  תפילת  באסיפת  חלק  ליטול  ניסיתי  כן  כמו 
במשך  לקחה  אשר  התרופה  את  לה  לתת  הפסקנו 
את  בשקדנות  האסיפות  בעת  קיבלתי  חודשיים. 
מי  את  התזתי  אף  למענה.  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת 
מואן הזכים (שמות פרק טו' 25) ביציבות על רגליה.

(מפעלות  המטפחת  תפילת  את  שקיבלה  לאחר 
מצבה  השתפר   :(12  –  11 י"ט:  פרק  השליחים 
החלה  היא   2014 באוקטובר  לבסוף  ערוך.  לאין 
ללכת. ממרץ 2015 יש לאל ידה ללכת ללא חגורת 

התמיכה. הללויה!

לאחר החתונה היכני בעלי על האוזן השמאלית 
דם  נזילה,  כאבים,  לי:  היו  תמיד  נקרעה.  אשר 
וכאבי ראש. לא הלכתי לבית החולים עקב בעיות 
כספיות במשפחתי. לבסוף איבדה אוזני השמאלית 

את יכולתה לשמוע.
אך לאחר שהלכתי לקהילה שלנו שמתי את מי 
מואן הזכים על אוזני השמאלית. הנזילה הכואבת 
צמתי  מ31/12/14  פחתו.  הראש  וכאבי  נעצרה 
הושטתי  לב:  רצון  ומתוך   – ימים  שלושה  במשך 

יד לקדם את פניו של רועה הקהילה הבכיר לפני 
אסיפת ראש השנה. לאחר האסיפה שבתי הביתה. 
שכבתי   – שילשלתי  פעמים  וארבע  הקאתי  אך 
לישון. בבוקר חשתי טוב מאוד וכאבי הראש שלי 

נעלמו לחלוטין.
לאחר מספר ימים חשתי משהו קשה נע באוזני 
דם.  קריש  זה  היה  אותו:  הוצאתי  השמאלית. 
רוח  כמשב  קול  שמעתי  שלושה  יומיים  במשך 
באוזני השמאלית.חשתי שמשהו היה חסר באוזני 

השמאלית – לכן הקשבתי למסרים דרך האוזניות. 
לאחר מכן: קול משב הרוח נעלם וחשתי קרירות. 

התחלתי לשמוע. הללויה!

      גודש דם יצא מאוזנה השמאלית החירשת והיא 
שמעה קול של משב רוח במשך מספר ימים. לאחר 

מכן החלה לשמוע.

בכדי  לנשים  החולים  לבית  הלכתי   2/4/15 ב 
חיצוני  הריון  לי  היה  להפתעתי  אל  הריון.  לוודא 
חצוצרות  בחלק  הרחם  לחלל  מחוץ  הנמצא  (הריון 
השרירים  לשכבת  מעבר  חדר  אשר  מאחר  הרחם 
גדול  חולים  לבית  ללכת  לי  ייעצו  רחמית).  התוך 

יותר.
האוניברסיטאי.  החולים  לבית  הלכתי  למחרת 
שהופרתה  הביצית  הך.  היינו  היו  הבדיקות  תוצאות 
הייתה בחלק בו היו תאי דם רבים. הייתה שם בריכה 
משני ליטרים של דם. הפלה הייתה האופציה היחידה 

או שחיי יהיו בסכנה. זה מה שאמר לי הרופא.

הבייתה  שבנו  ואני   – יון  ג'ונגטיי  האח   – בעלי 
שלא  כך  על  בתשובה  בתי  באמונה.  להתרפא  בכדי 
את  ושברתי  אלוהים  בפני  טובה  תא  מנהיגת  הייתי 
ד"ר  של  תפילתו  את  קיבלתי  במשפחתי.  השלום 

ג'ירוק לי לפני אסיפת ערב שבת כולו.
שהיו  למרות  התרככה  שבטני  חשתי  רגע  באותו 
ירד  דם  אך  נינוחה  חשתי  כן.  לפני  עוד  כאבים  שם 
לי. לאחר ארבעה ימים עברתי עוד בדיקות. התוצאה 
זליגת  ברחם.  טבעית  בצורה  נזרע  שהעובר  הייתה 
מה  על  היה  לא  לכן   – החסימה  בעצם  הייתה  הדם 

לדאוג. הללויה!

בעלי החל להתפלל לאחר שחווה פועל זה במשך 
חמישה ימים. הוא החל להודות לאלוהים על אהבתו 

וחסדו. אנו נותנים את כל התודה והפאר לאלוהים.
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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

חדשות מאן מין 

"אוזני השמאלית החירשת החלה לשמוע"

"נכדתי החלה ללכת לאחר התפילה"
האחות נאראנטויה בת 57 מקהילת מאן מין מונגוליה

"דרך התפילות מלאות הכוח הפך הריוני החיצוני לטבעי"
המשרתת קיונגמי לי בת 36 מן העדה 32 שבדרום קוריאה

המשרתת סוניוק פארק בת 67 מן העדה ה 7 בדרום קוריאה

הכול אפשרי לאלוהים
אלוהי האהבה רוצה שכל בני האדם ייוושעו. הוא מראה להם דרך: הנסים, האותות, המופתים ופעלי הכוח – שאין דבר בלתי 

אפשרי עבורו. הבה נשמע על עדויות מאמינים אשר חוו את כוחו.

▲

     לאחר התפילה פסק הדימום והעובר נמצא ▲
ביציבות בתוך רחמה.


