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חדשות מאן מין 

הרופאים  (רשת  אן  די  סי  דבליו 
ארגון  הינה:  העולמית)  המשיחים 
על  אלוהים  רפואת  פעלי  את  המספק 
בסיס המידע הרפואי. בכל שנה מקיימת 
הרופאים  כנס  את:  העולמית  הרשת 

המשיחיים הבינלאומי.
התקיים   16-17/5/2015  – ב  השנה 
שבמלזיה.  לּומפור  בקּוֲאלה  הכנס 
רופאים  מ350  למעלה  חלק  נטלו  בכנס 
ּובהן:  מדינות   31 מ  רפואיים  ּומומחים 
נורבגיה,  ספרד,  הברית,  ארצות 

בולגריה ּומקסיקו.
המנהל  של  ברכה  במסר  החל  זה 
דניאל  ד''ר  הכנס:  של  הארגוני 
סוראיאָּפה. לאחר מכן בא המסר של ד''ר 
וועד  ראש  ויושב –  מייסד  לי:  רוק  ג'יי 
 – העולמית  המשיחיים  הרופאים  רשת 
הוא  ווידיאו.  מצגת  דרך  הוֲעבר  אשר 
את  לחוות  פז  כהזדמנות  לכנס  התייחס 

עוצמת טבעו האלוהי של אלוהים.
רפואה  מקרי  לתשעה  מצגות  הוצגּו 
כללו:  השונים  המקרים  אומתו.  אשר 
התנגדות  הפרעת  דו-קוטבית,  הפרעה 

[הפרעה התפתחותית מתריסה, מתנגדת 
סמכות.]  דמויות  כלפי:  ועויינת 
ודיבור  שמיעה   – פונולוגיות  והפרעות 
 – אף  צינור  חסימת  הברית);  (ארצות 
קרום  תרומבוזת/פקקת  (קוריאה);  ֵּדָמע 
היווצרות  הברית);  (ארצות  המעיים 
חדשים (קוריאה);  דם  כלי  של  קיצונית 
(מלזיה);  מוחית  פגיעה  של   95%
ניתוח  ללא  כפולים  עפעפיים  היווצרות 
(איי  לנולדים  מוחי  שבר  (קוריאה), 

פארו).
המשיחיים  הרופאים  רשת  נשיא 
את  הציג  ָצ''ֶאה  גילברט  ד''ר  העולמית 
באזור  האבולה  נגיף  חיסול  מקרה: 
הדמוקרטית  ברפובליקה  מסויים 
לאחר  נכחד  האבולה  נגיף  בקונגו. 
ששליט המדינה המשוונית [קו המשווה] 
בקונגו:  הדמוקרטית  הרפובליקה  של 
מן  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  את  קיבל 
ההקשבה למקרה נידהמו הנוכחים ונתנו 
3). מקרה  כבוד גדול לאלוהים (בעמוד 
הרפואה של קריסה בלב מבצקת ריאות 
תפילת  דרך  ולמרחב –  לזמן  שמעבר   –

ס.  בריאן  ד''ר:  ע"י  (מוצג  המטפחת 
ֶּיאֹו): אשר קיבל תשואות רבות (בעמוד 

.(4
על  הוסיפו  מיוֲחדים  נאומים  כן  כמו 
ההתעניינות. ד"ר ֵצ'אֹו ֶוונג ִצ'י ממלזיה: 
דיבר על כמה מן החוויות שעבר בטרם 
ד"ר  אלוהים.  ִּברפואת  להאמין  החל 
אלווין ֵג'יי הוואנג (קוריאה) נשא נאום 
אלוהים  "כוח  הכותרת:  תחת  מיוחד 
(דרום  קרונג'  ג'י  פרנס  וד"ר  הבורא" 
אפריקה) דיבר על: "שורשיה הרוחניים 
ֶׁשרי  ְסיֹו לים  כן לים  המֲחלה". כמו  של 
אישה מאלזית העידה על: חוויית מרפא 

אלוהי מסרטן השד. 
אומנויות  (מוועדת  הכוח  מקהלת 
המקומית  בשפה  מופע  הגישה  הבמה) 
לבבות  את  הניעו  הביצועים  ּובאנגלית. 
שיבחו  רבים  אותם.  ּומילאו  הנוכחים 
ראו  לא  שמעולם  ואמרו  המופעים  את 
אירוע  בכל   – מרגשים  כה  מופעים 

משיחי אחר.
לי  היסון  הקהילה  רועת  במיוחד 
מין  מאן  של  העולמית  ההדרכה  רועת 

היא  מיוחדת.  כדוברת  לכנס  הוזמנה 
במטפחת  הרפואה  אסיפת  את  הדריכה 
העבירה  השני  ּוביום   – הראשון  ביום 
האמונה".  "מידת  על:  מיוחדת  הרצאה 
ָׁשבּו  שלה  המטפחת  תפילת  דרך 
אשר  מהם  כמה  אף  ִּבתשובה.  הנוכחים 
סבלו מכאבים: השתֲחררו מהם – ואדם 
רגליו  על  ללכת  החל  ללכת  שהתקשה 
את  לראות  ידם  לאל  היה  טובה.  בצורה 
פעלי כוח אלוהים במקום. במיוחד ד"ר 
התפילה  את  קיבל  אשר  סנג  טימותי 
למען אחד החולים שנכנס לבית החולים 
קרום  דלקת  עקב  לתרדמת  ונכנס  שלו 
המוח. לאחר התפילה: התאושש החולה 

בצורה מהירה מאוד.
הרופאים  רשת  גיבשה  זה  כנס  דרך 
חזק  מנהלתי  כוח  העולמית  המשיחיים 
והשיגה חיזוק רוחני. כמו כן אף אישרה 
אלוהים  את  להראות  האפשרות  את 
שאינם  רבים  מלומדים  לאנשים  ֱהחי 
להם  שאין  רבים  ּולמשיחיים  מאמינים 
אמונה רוחנית ִּבישועה. הכנס השלושה 

עשר יתקיים ִּבשנת 2016 ִּבספרד.

רופאים מעידים על פועל אלוהים
הכנס הרפואי המשיחי הבינלאומי ה – 12 של רשת הרופאים המשיחיים העולמית במלזיה

הכנס הבינלאומי של רשת הרופאים המשיחיים העולמית במלזיה (תמונות 1, 9); נאומים מיוחדים ע"י ד"ר פרנס ִג'י קרונג' וד"ר ֵצ'אֹו ווינג צ'י (תמונה 2, 3); מצגות: מקרי רפואה, שירות, הלל ַוֲאסיפת רפואת המטפחת 
(תמונה 6); ד''ר אונג הוק מעביר את המסר ַּבאסיפת הבוקר (תמונה 7); הנשיא גילברט צ'י: מקבל את לוחית ההוקרה מהוועד המארגן מטעם ד"ר ג'יי רוק לי (תמונה 4); מקהלת הכוח והנוכחים (תמונות 5, 8).
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דבר ֱהחיים – עשרת הדיברות 7 2 

הניאוף מוגדר כיחסים מיניים בהסכמה בין אדם נשוי ּומישהו 
אחר מאשר בן/ בת הזוג החוקיים. בעבר זה נֱחשב כחטא חמור. 
קטן  מובן  בעלי  והינם  רדום  הפך  ֱהאדם  בני  מצפון  כיום  אך 

לחטא. כתוצאה: בפועל הינם מבצעים בקלות חטאים כאלה.
כילדי  אנו  אומנם,  בחטאים,  מלא  העולם  כמה  חשוב  לא 
אלוהים: עלינו להיות ערניים ּולהתהלך תמיד באור (האיגרת 
אל הרומיים פרק י"ג: 12). מצווה שביעית זו המורה לנו: לא 
לבצע ניאוף – כוללת: מובנים רוחניים אחרים מאשר רק למנוע 

מעימנו את הניאוף. הבה נעיין בם :

ראשית: אל לנו לבצע חטאים בפועל
הבשר  של  הטיפוסיים  המעשים  אחד  הינו:  בפועל  הניאוף 
לא  זה  חטא  שמבצעי  בבירור  אותנו  מלמדים  הקודש  וכתבי 

ייוושעו (האיגרת אל הגלטיים פרק ה': 19 – 21).
באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ו' 9 – 10 כתוב: "אֹו 
ֶׁשָּמא ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ִּכי עֹוֵׂשי ָעֶול א יִיְרׁשּו ֶאת ַמְלכּות ָהֱאִהים? 
ַאל ִּתְטעּו; א זֹוִנים ְוא עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, א ְמָנֲאִפים ְוא עֹוֵׂשי 
זִיָּמה ְוא יֹוְדֵעי ִמְׁשַּכב ָזָכר, א ַּגָּנִבים ְוא ַחְמָדִנים, א סֹוְבִאים 

ְוא ְמַגְּדִפים ְוא חֹוְמִסים יִיְרׁשּו ֶאת ַמְלכּות ָהֱאִהים".
כמובן שבמקרה של מאמין חדש שאינו בר ידע על האמת: 
ניתן לאלוהים להתיר לו הזדמנות ַלחרטה. אך לאחר שמכירים 
את האמת במידה מסויימת: אם מישהו מבצע סוג זה של מעשה 
ספר  החרטה.  רוח  את  לקבל  עליו  יקשה   – הבשר  של  ברור 
ויקרא פרק כ' 10 מזהיֵרנו באומרו: "ְוִאיׁש ֲאֶׁשר יְִנַאף ֶאת-ֵאֶׁשת 

ִאיׁש ֲאֶׁשר יְִנַאף ֶאת-ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו מֹות-יּוַמת ַהּנֺוֵאף ְוַהּנֺוָאֶפת".
מין  יחסי  קיום  כל  בחומרה  אוסרים  הקודש  כתבי  כן:  כמו 
בהסכמה בין שני אנשים שאינם נשואים זה לזו – ּוקשרים עם 
רבה  בחּומרה  עלינו  אוסר  אלוהים  מין.  מאותו  שותף  או  חיה 
לבצע חטאים אלה בכדי שלא יובילונו ֵאֵּלי מוות. זאת מאחר 
והוא אוהבנו. לכן אל לנו ללכת בעקבות טרנד זה של העולם 

ּולהיטמא בו.

ב. עלינו לסלק את ניאוף הלב
כל  כי:  ישוע  אמר   28  –  27 ה'  פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת 

המסתכל על אישה בתאווה – כבר ביצע בה ניאוף שבלב.
חטאים  כבר  יש  בפועל:  חטאים  מבצעים  האדם  בני  בטרם 
נזק  גורמים  הם  אחרים:  בליבם  שונאים  והם  מאחר  בליבם. 
לאחרים – ּומאחר ויש בליבם כעס: הם כועסים. באותה דרך 
להתפתח  יכול  זה  בליבו/ה:  ניאוף  מֲחשבות  למישהו/הי  אם 

למעשה ניאוף.
לכן אף אם זה לא יצא עדיין לפועל: אם יש לו/ה את זה בלב 
– זה כבר ביצוע ניאוף. זה נובע מאותם שורשים הניאוף. יש 
אנשים המלמדים שבלתי ניתן לסלק את הניאוף מן הלב – וכי 
הם יכולים אך ורק לנסות לדכאו. כמובן שביכולת האנושית: 
ניבצר מעימנו לעשות זאת. אך אם נקבל את חיזוק אלוהים דרך 
תפילות ָוצום יהא לאל ידינו: להסיר טבע חוטא זה מלבבותינו.

בכדי  היקר  דמו  את  ושפך  הקוצים  עטרת  את  חבש  ישוע 
לסלוח לנו על החטאים אותם אנו מבצעים במֲחשבותינו. כמו 
לחסל  לנו  העוזרת   – הקודש  רוח  את  לנו  שלח  אלוהים  כן: 

הטבע  שורש  את  שנֲעקור  ברגע  שבליבנו.  החוטא  הטבע  את 
החוטא: לא נֲחשוב אף על השקרים. כמובן שבתהליך סילוקו 
אנו עלולים לחוש שהוא חוזר שוב ָושוב. אך אם ננסה באמת 
לו:  ּונציית  אלוהים  ִּבדבר  נאמין  והרוע,  החטאים  את  לסלק 

לעולם לא נישאר באותו מצב.
שתי  שניקלוף  לאחר  אף  ָּבַצל:  שכבות  מקלפים  כשאנו 
שכבות – עדיין השכבות הבאות תיראינה כמעט אותו דבר – 
להסרה.  דבר  לבסוף  יישאר  לא  אותו:  ִלקלוף  נמשיך  אם  אך 
אמונה:  לנו  יש  באם  לכן  שלנו.  החוטא  הטבע  לגבי  הך  היינו 
לא נתייאש. עלינו להאמין שנתֲחדש בהתאם למידת ניסיונותינו 

ּושבקרוב נתקדש.
בתהליך סילוק הטבע החוטא אף אם מֲחשבת ניאוף חלפה 
לרגע במוחינו: אין אלוהים דן אותנו על ביצוע ניאוף. אך באם 
ִלבעייה.  יהפוך  זה  בדמיונינו  ויותר  יותר  המֲחשבה  את  נפתח 
לנסות  נמשיך  ורק  זאת  כשנבין  מייד  עליה  ִנתחרט  באם  אך 

ּולהתקדש: יֲעניק לנו אלוהים יותר חסד וחיזוק.

ג. אל לנו לבצע ניאוף רוחני
הניאוף הפיזי בפועל וזה של הלב נמצאים במֲחלקת הניאוף 
הבשרי. אך המפחיד ביותר הינו הניאוף הרוחני. הניאוף הרוחני 
אלוהים  את  מאשר  יותר  העולם  את  אוהב  כשמישהו  מבוצע 

למרות שמתיימר הינו להֲאמין באלוהים.
באיגרת אל הקולוסיים פרק ג' 5 – 6 הוכרז: "ַעל ֵּכן מֹוְתתּו 
ְוַהִּזָּמה  ְוַהֻּטְמָאה  ַהְּזנּות  ֶאת  ָלָאֶרץ,  ַהַּׁשּיָיִכים  ָהֵאיָבִרים  ֶאת 
ְוַהַּתֲאוָוה ַהָרָעה, ְוֶאת ַהַחְמָדנּות ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים; ִּכי 

ִּבְגַלל ֵאֶּלה ָּבא ֲחרֹון ֱאִהים ַעל ְּבֵני ַהֶּמִרי".
פועל  את  חווה  הקודש,  רוח  את  קיבל/ה  מישהו/י  אם  אף 
אלוהים ויש בו/ה אמונה: אם לא יסלקו את תאוות הבצע מליבם 
– הם יאהבו את הדברים הגשמיים יותר מאשר את אלוהים. 
אלילים  ִלסגידת  יוביל  זה  בצע:  תאוות  בם  יש  אם  משמע: 

רוחנית – דבר שלבטח יהפוך לניאוף רוחני.
אם כן: כיצד סגידת האלילים במצווה השנייה והניאוף הרוחני 
שבדיבר השביעי שונים זו מזה? הסגידה הרוחנית כוללת: כל 

'דבר' שאנו אוהבים יותר מאלוהים. סגידת האלילים הבשרית 
הינה: כשאדם שאינו מכיר את אלוהים כלל עושה צורה כלשהי 
יותר  העולם  את  אוהבים  חלשה  אמונה  כשבעלי  אך  לה.  וקד 

מאשר את אלוהים: זו סגידת אלילים.
להיות מאמין חדש בעל אמונה קטנה עלול להוביל: לאהבת 
לכן  אלוהים.  את  מאשר  יותר  משפחה  בני  או  תהילה,  כסף, 
ִלדבר  משיקשיבו  אך  אלילים.  סגידת  עבורם  הינן  אלה  כל 
אלוהים והתפללו,יחלו להאמין בליבם כי דבר אלוהים בכתבי 
הקודש הינו האמת וכי השמיים והגיהינום קיימים: הוא יבינו 
שעליהם לאהוב את אלוהים יותר מכל. כעת השיגו אמונה כזו. 
אך אם עדיי הינם אוהבים את העולם יותר מאשר את אלוהים 
ּוממשיכים לקבל דברים השייכים לחושך – זה אומר שנטשו 
את האהבה אותה קיבלו מאלוהים – וזהו הניאוף הרוחני. כתבי 
הקודש משווים רוב הזמן את היחס בין ישראל לאלוהים: ליחס 
בין אב ּובנו – אך לפעמים הינם משווים אותו: ליחס בין בעל 

ואישה אשר נדרו לאהוב זה את זו בכל ליבם.
את  ישראל  בני  הזמן  רוב  נטשו  ישראל:  בהיסטוריית  אך 
ברית אלוהים וסגדו לאלילים. הם ידעו היטב על אלוהים אשר 
הראה להם אותות וניסים אך הם הּונּו ללכת אחר תאוותיהם. 
הם קיבלו את אלילי הגויים וסגדו להם. סגידת אלילים זו הייתה 

ניאוף רוחני (דברי הימים א' פרק ה': 25).
ִּבסגידת  רוחני  ניאוף  ביצעה  הצפונית  ישראל  ממלכת 
האלילים – לכן ְּנַטָׁשה אלוהים והיא נֱחרבה. אך אף משראתה 
המשיכה  אלא   – הדרומית  יהודה  ממלכת  התֲחרטה  לא  זאת: 
הגויים  ע"י  נהרסה  היא  אף  לבסוף,  לאלילים.  להשתֲחוות 

ּונתיניה הוגלו (ירמיהו פרק ג': 8).
כיום אנו ילדי אלוהים היננו: כלות ֱהֲאּדֹון (האיגרת השנייה 
באדון,  האמין/נה  מישהו  אם   .(2 י"א:  פרק  הקורינתיים  אל 
'ֱהחתן שלי' ולמרות  קיבל/ה את רוח הקודש וקורא/ת לאדון: 
זאת עדיין אוהב/ת את העולם ּומתפשר/ת עם השקרים – זהו 
ניאוף רוחני (יעקב פרק' ד': 4). הבוגדים באדון ּומבצעים ניאוף 
ִלמסיבה  להצטרף  לא  ואף  ֱהֲאּדֹון  לכלת  להפוך  מהם  ייבצר 

חתונתו.
נניח  הבשרי.  הניאוף  מן  יותר  מבעית  הרוחני  הניאוף  לכן 
שאח צעיר יותר קילל את אחיו המבוגר ממנו וירק עליו. זוהי 
עבירה חמורה – אך עדיין יש סיכוי שהאח המבוגר יותר יסלח 
מתועב  דבר  זהו  לאביו:  זאת  עשה  בן  אם  אך  הצעיר.  לאחיו 

ביותר שלעיתים נדירות מקבלים עליו סליחה.
מסויים  ִלגבול  מעבר  הולכים  מישהו/הי  אם  ָוחומר:  קל 
בניאוף הרוחני – לא יהא לאל ידם לקבל מֲענה לתפילותיהם 
והמה ירֲחקו מאוד מאלוהים. כתוצאה הם יוכתמו יותר ויותר 
בעולם, יבצעו חטאים הצולבים את ישוע המשיח על העץ פעם 
אחר פעם – וילכו בדרך המוות (האיגרת אל העבריים פרק ו' 

.(10
אחים ַואחיות יקרים במשיח: אני תקווה שלא יהא לכם כל 
קשר לא רק עם הניאוף הבשרי אלא אף עם הניאוף הרוחני, 
תבקשו ותשתוקקו רק לאמת ּותמלאו בה את לבבותיכם. אני 
או  כתם  כל  ללא  עצמכם  תֲעטרו  שבזאת  ֱהֲאּדֹון  בשם  מתפלל 

רבב ככלת ֱהֲאּדֹון ותשתתפו ִּבמסיבת ֱהחתונה באושר ושמחה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"א ִתְנָאף" (שמות פרק כ' 14).

"א ִתְנָאף"

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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אנשים אומרים כי העיניים הינן ֱהחלון לנפש. מראה עייני מישהו יכול להשפיע על הרושם המקורי. במיוחד: עיניים 
גדולות ּוברורות מביאות לרוב להתרשמות ֲעדיפה יותר. עפעפיים כפולות (עם כפל אל תוך העפעף העליון) נוצרות 
עור  רקמות  לאסייתיים  אין  לרוב  העפעפיים.  לעור  ּומתחבר  העליון  העפעף  את  המרים  השלישי  העצב  כששריר: 
קיבלו  המרכזית  מין  מאן  קהילת  מחברי  רבים  אך  כפולים.  עפעפיים  אין  מהם  לרבים  לכן   – לעפעפיים  מחוברות 
עפעפיים כפולים ללא כל ניתוח דרך תפילת רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי: מייסד רשת הרופאים המשיחיים 

העולמית. הנה כמה מן המקרים הללו.

האחות  על  היה 
 24 בת  מא  ַהֵאמי 
הריקוד  מקבוצת 
של  השמיימי 
אומנויות  וועדת 
לכל  לעשות  המרכזית:  מין  מאן  ִּבקהילת  הבמה 
מופע קפל בעפֲעפיה – זה לקח לה זמן רב. היא 

קיוותה לקבל עפעפיים כפולים.
את  ולחצה  בליבה  בקשתה  את  צפנה  היא 
חשה  והיא  בחוזקה  נע  ליה  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  ידי 
לאחר  קצר  זמן  כפולים.  עפעפיים  תקבל  שהיא 
לחיצת ידו של רועה הקהילה ֱהבכיר ד"ר לי היא 
הניחה את ידה על עיניה והתפללה – העפעפיים 

הכפולים נוצרו! אלוהים ענה למשֱאֶלת ליבה.

האבולה  נגיף  של  הראשונה  ההתפרצות 
שברפובליקה  אבולה  נהר  בקרבת  התרחשה 
הדמוקרטית של קונגו בשנת 1976. התפרצות 
המקרים הראשונים דּווחה בחודש מרץ 2014 
במערב אפריקה. הייתה זו התפרצות האבולה 
אפריל  לחודש  עד  ביותר.  והמסובכת  הגדולה 
2015 מנו כ – 25,556 מקרים מדווחים אשר 
אדם.  בני   10,587  – מ  למֲעלה  למות  גרמו 
למחלה יש סיכוני מוות גבוהים. היא הורגת בין 
25 ל – 90 אחוזים מהקורבנות – בצבירות של 
כ – 50 אחוזים. הרפובליקה הדמוקרטית של 
קונגו הינה: המדינה בה התרחשה ההתפרצות 
הראשונה. היא עברה שבע התפרצויות – דבר 

שהדאיג את התושבים.
הינם  הפירות  שעטלפי  הייתה  המֲחשבה 
פונדקֵאי נגיפי אבולה טבעיים. האבולה הוצגה 
אל תוך האוכלוסייה האנושית דרך קשר קרוב: 
גופניים  נוזלים  כל  או  איברים,  הפרשה,  בדם, 
אחרים מחיות נגועות כגון: שימפנזה, גורילות, 
עטלפי פירות, אנטילופת היער נמצאו חולים או 

מתים או ביער הגשם.
והורס  האדם  לגוף  חודר  האבולה  נגיף 
גורם  זה  הטבעיים.  ההורגים  התאים  את 
תאי  שיכבת  ולהריסת  בחיסון  להידרדרות 

הציפוי. זה אף מוסיף על ֲחדירות תאי הדם דבר 
הגורם ִלנפיחות ּולזעזוע. בנוסף לזאת זה הורס 
את תאי הכבד. זה גורם למניעת קרישת הדם. 

דבר המוביל: לדימומים, זעזועים ואף למוות.
התסמינים הראשונים הינם: עייפות פתאומית 
וגרון.  ראש  כאבי  שרירים,  כאבי  הכבד,  של 
בעקבות זאת באים: הכאות, שלשולים, פריחה, 
סימפטומים של בעיות בכליות ּובתפקודי הכבד 
– ּובמספר מקרים: דימומים חיצוניים ּופנימיים. 

אך לא פותח לכך עדיין כל חיסון.
התפרצות  לגבי  בעדות  כעת  נתמקד  הבה 
בבוֵאנֶדה   2014 בסוף  האבולה  נגיף 
העדות   – בקונגו  הדמוקרטית  שברפובליקה 

נימסרה ע"י המושל סבסטיאן אימֶּפטֹו ֶּפְנגֹו.
בכפר  אישה  ניפטרה   11/08/2014 ב 
ממקרה  שבוע  תוך  האבולה.  מנגיף  איָקָנמֹוְנגֹו 
אשר  אדם  בני  עשר  שלושה  על  דווח  המוות 
ב2  האבולה.  של  סימפטומים  מאותם  מתו 
 (WHO) העולמי  הבריאות  ארגון  לספטמבר 
אמר כי: ישנם כעת 31 מקרי מוות ו 53 מקרים 
נשיא  לאומי.  חירום  מקרה  זה  היה  מוכחים. 
קבילה  ג'וזף  בקונגו  הדמוקרטית  הרפובליקה 
ציווה על המושל סבסטיאן אימפטו ֶּפנגו לחסל 
את התפרצות נגיף האבולה – אך לא עלה בידו 

לעשות דבר.
שנים  שש  במשך  חלק  נטל  פנגו  המושל 
שברפובליקה  קינשאסה  מין  מאן  ִּבקהילת 
לניסים,  עד  היה  הוא  קונגו.  של  הדמוקרטית 
לאותות ּולפעלי הכוח ֱהרבים אשר בוצעו דרך 
להתפלל  לי  מד"ר  ביקש  לכן  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר 
בקשר  התפלל  אשר  האבולה.  נגיף  להשמדת 
אנשים  על  נודע  לא  ואילך  זמן  מאותו  לעניין. 

אשר נוגעו בנגיף ולא היו עוד מקרי מוות.
לפי המלצות ארגון הבריאות העולמי הוכרז: 
תום התפרצות מחלת נגיף האבולה במדינה – 
מקרים  גילוי  על  דיווחים  ללא  יום  כשעברו 42 
הזמן  כפל  את  מייצגים  הימים   42 חדשים. 
המקסימלי הדרוש לדגירת האבולה (21 יום). 
לא היו כל מקרים במשך 42 יום – והרפובליקה 
האבולה.  מין  השתֲחררה  בקונגו  הדמוקרטית 
אנשים רבים ניצלו מן הנגיף למרות שקשה אף 
לטפל במקרה אחד. התפארת לאלוהים! תודה 

רבה ד"ר ג'יי רוק לי!

ת  ת ר ש מ ה
מיקיּונג  הבכירה 
 :47 בת  סיו 
עפעפיים  קיבלה 
לאחר  כפולים 
של  הקיץ  בכנס  ל  ד"ר'  תפילת  את  שקיבלה 

קהילת מאן מין המרכזית ִלשנת 2014.
ִּבתשובה  שבה  היא  התפילה  את  כשקיבלה 
ושנאה  עויינות  בה  היו  גדילתה  שבעת  כך  על 
רוח  עליה  באה  אש  זמנית  בו  אימה.  כלפי 
מאחר  עיניה  על  ידיה  את  הניחה  היא  הקודש. 
והיו לה עיניים קטנות ויִיחלה לעפעפיים כפולים. 
לאחר מכן בביתה רחצה את פניה ּובהתבוננה 

במראה מצאה שיש לה עפעפיים כפולים.

ת  ת ר ש מ ה
יּוקיּונג פארק בת 
התפללה   .43
בגיל 29 באמונה 
לה  שיהיו 
עפעפיים כפולים – והתיזה את ֵמי מואן הזכים. 

אף היא קיבלה עפעפיים כפולים.
ֵמי מואן הזכים הינם מי ים מלוחים ם שהפכו 
למי שתייה – באזור מואן בג'י או נאם. בדיוק 
בספר  זכים  למים  השתנו  מרה  שמי  כשם 
שמות טו'. כשאנשים שותים, מניחים ּומתיזים 
כוח  פעלי  את  לחוות  ידם  לאל  יש  המים:  את 
של  העור  ריקמת  נוצרה  המים  דרך  אלוהים. 

העפעפיים והעפעפיים הכפולים.

דר' גילברט – נשיא רשת הרופאים
המשיחיים העולמית דבליו:

המנהל הראשי של בית החולים יֹונֵסיי ָג'ֵאייל

"הם השיגו עפעפיים כפולים יפיפיים ללא כל ניתוח" מקרה 1

"נגיף האבולה הושמד ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו" מקרה 2

מושל קו המשווה 
של הרפובליקה 
הדמוקרטית בקונגו
סבסטיאן אימפטו פנגו.
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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 

לאחר התפילה: 
משטח ברור – לא 
פעיל

לפני התפילה: משטח 
לא ברור – פעיל

ד"ר ג'ּונסּונג קים: מנהלו הראשי של בית 
ִלילדים מיָרֶאה שבפאג'ּו

ד''ר צ'אנגקיו יאנג: מנהל מֲחלקת הרדיולוגיה דר' בריאן ס. ֶּיאֹו – מזכ"ל 
ִלרפואה פנימית בבנסוק

האחות נאיּונג צ'ֹוי בת 17 סבלה 
דצמבר  בחודש  ראייה.  מקוצר 
עינה  לפתע  התֲעוותה   2013
התֲעממה.  ּוראייתה  השמאלית 
בלימודים  רק  לא  התקשתה  היא 

אלא אף בחיי היומיום שלה.
ראייה  בדיקות  עברה   :2014 אפריל  בחודש 
דם  כלי  של  מוגברת  יצירה  הייתה:  והאבחנה   –
חדשים בשכבות העין (CNV). דבר היכול לגרום: 
להפרעות  הראייה,  במרכז  פתאומית  להתדרדרות 
הזרקה  ע"י  הינו  בזאת  הטיפול  ּולשינויים  בצבעים 
הדם.  כלי  להתפתחות  נוגדן  סם  של:  עיינית  תוך 

ללא הטיפול התואם ניגרם :אובדן ראייה.
משקיבלה באוגוסט 2014 בכל ליבה את תפילת 
ד"ר ג'יי רוק לי בעת סידרת הלימוד בכנס הקיץ של 
לראות  החלה  והיא  התסמינים  כל  נעלמו  מין:  מאן 
את הדברים בבירור. אישוני הראייה שלה השתפרו 
מאוד. משראה את התוצאות הופתע הרופא ואמר: 

שזהו ריפוי – ללא הסם שכנגד היווצרות כל הדם.

פאוול קאלמיקוב בן 48: סבל ממחלת 
לב של עורק כלילי ּובשנת 2012 עבר 
על  התלונן   2013 בשנת  לב.  מעקף 
התרחש  אשר  פתאומי  חזה  כאב 
ב 15  מתונה.  פיזית  פעילות  בעקבות 

באוקטובר: אושפז בבית החולים.
לרוב מצבו היה מתון. אך מצבו הורע בצורה דרמטית 
חמור,  מכשל  וסבל  לישון  בכדי  מורפין  ליטול  שנאלץ  עד 
מקריסה שמאלית בלב ּומבצקת ריאות. באותה עת ניבצר 
ִליחידת  הועבר  ימים:  עשרה  לאחר  ישרוד.  אם  לאמר 
מחמת  ויותר.  יותר  הֱחמיר  מצבו  אך  הנמרץ  הטיפול 

הֲחמרת מצבו: אמרו הרופאים לאשתו להתכונן למותו.
הקהילה  רועה  מאחיו  אשתו  ביקשה  בערב  למחרת 
בדיוק  בטלפון.  למענו  להתפלל  בישראל:  קאלמיקוב  יורי 
באותו זמן קיימה רועת הקהילה סוג'ין לי את יום ההנצחה 
הרביעי למסע לישראל אשר ערך ד"ר ג'יי רוק לי בשנת 
יורי  הקהילה  רועה  קיבל:  זֹוְלְסָקָיה –  אחיו  למען   .2009
קאלמיקוב קיבל את תפילת רועת הקהילה לי במטפחת 
אשר עליה התפלל עליה ד''ר לי (מיפֲעלות השליחים פרק 

י"ט: 11 – 12).
אכל  עצמו,  בכוחות  פאוול  התעורר  בבוקר:  למחרת 
החולים:  מבית  כשהשתחרר  מורפין.  ללא  ונירדם  מעט 
שבצקת  הראה  הרנטגן  ותצלום   – בדיקה  עבר  הוא 

הריאות נעלמה לֲחלוטין.

בשנת 2001 חשה המשרתת יונגסון 
אף-דמע.  צינור  ַּבֲחסימת   :73 בת  צ'ו 
והדמעות  עייניות  הפרשות  נוצרו 
לה  שקשה  מצאה  היא  הזמן.  כל  זלגו 
נוחות  לאי  לה  גרם  וזה   – להיתאפר 

בחיי היומיום. 
משהוצא  אך  באף  צינור  להֲחדרת  ניתוח  עברה  היא 
הצינור שוב זלגו הדמעות. המצב המשיך, היא נוֲאשה מן 

הטיפול ונאלצה לֱחיות עם הבעייה.
נטלה חלק בכנס הקיץ של קהילת  בשנת 2014 היא 
מאן מין וקיבלה את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי. ביומו האחרון 
דבר   – ִמנחיריה  צהבהבה  הפרשה  יצאה:  הכנס  של 
אחר:  ראשון  ביום  שבועיים  לאחר  ִּכשבועיים.  שהמשיך 
כל  לאורך  נקיים  שנחיריה  חשה  מייד  היתֲעטשה.  היא 
הדרך עד לחלקה התֲחתון של העיין. חסימת צינור האף 
– דמע נעלמה. לא היו לה עוד הפרשות מן העיין בעת 

השינה והדמעות נעצרו.
ִּבתרופות  התרפאה  לא  ֵּדָמע   – האף  צינור  חסימת 
שמחו  המצגת  לאחר  מדהים.  דבר   – ִּבתפילה  אלא: 

רופאים משיחיים רבים ונתנו פאר גדול לאלוהים.

"היא שוֲחררה מסכנת אובדן ראייה 
אשר נגרם ע"י היווצרות חריגה של 

כלי דם"

"התאושש על סף המוות:
 מקריסת לב ּומבצקת ריאות"

"היא קיבלה רפואה מֲחסימת צינור 
אף –דמע"

פעלי הרפואה של אלוהים ֱהחי
ִּבשנת 2015 התקבצו רופאים משיחיים יֲחדיו במלזיה. הם נטלו חלק בכנס הרופאים המשיחיים העולמיים ונתנו כבוד לאלוהים בזאת שהוכיחו את פועלו דרך המידע 

הרפואי. מתוך מקרי רפואה שהוצגו הנה כמה ממקרי פעלי הרפואה אשר בוצעו ע"י ד"ר ג'יי רוק לי.

25 באוקטובר, 2013
תחילת בצקת ריאות חריפה

30 באוקטובר, 2013
אין בצקת ריאות

ב25 באוקטובר, 2013
בצקת ריאות חריפה

צילום: ֲחדירה טובה אל תוך צינור 
האף – דמע ַהְיָמִני


