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חדשות מאן מין 

שהמסע  מאז  עברו  שנים  עשרה  שלוש 
בהונדורס  היכה  ישוע'  'הוריקן  הנודע: 
בכוח מתפרץ דרך מסעו המאוחד של רועה 
הקהילה ֱהבכיר ד"ר ג'יי רוק לי בהונדורס 
בהונדורס  היכו   2015 בשנת  בשנת. 

בשנית: מערבולת רפואה ּוברכות.
הנהיגה   18:30 בשעה   27/11/15 ב 
תֲאגיד  נשיאת  לי –  סוג'ין  הקהילה  רועת 
רועי הקהילות את: מסע רפואת המיטפחת 
י"ט:  פרק  השליחים  מיפֲעלות  (הפניה: 
11 – 12) – תחת הכותרת: 'ערב ישועה 
נטלו  בה  קוסיצ'ה  לה  ִּבקהילת   – וניסים' 

חלק כ 10,000 איש.
קהילת לה קוסיצ'ה ממוקמת בסאן פדרו 
הגדולות  הקהילות  אחת  והינה:   – סולה 
ביותר באמריקה הלטינית. יש לה למֲעלה 
כמאה  מונה:  והינה   – בת  קהילות   70 מ 
הבכיר  הקהילה  רועה  קהילה.  חברי  אלף 
מיסֵאל ארֵהָנל שידר בערוץ 39 את דרשת 
ד"ר ג'יי רוק לי: "דרך הישועה" – שעה 

ביום – מיום שני עד יום שישי.
ֱהאחות ג'ּונֵגאֹון קים – סולנית בוועדת 
מין  מאן  קהילת  של  הבמה  אומנויות 
 – הספרדית  בשפה  היללה  המרכזית: 
ּוקבוצת ֱההלל כוח הציגה אף היא: הופעה 
בלב  בעוצמה  נגעו  ההופעות  מדהימה. 
לי  סוג'ין  הקהילה  רועת  הקהילה.  חברי 
בהתהלכות  "ברכות  המסר:  את  העבירה 
באור". לאחר מכן התפללה למען החולים 
לי  ד"ר  היתפלל  עליה  מטפחת  בשילוב 
(הפניה: מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 
רפואה  ִּבפעֵלי  לּוְותה  התפילה   –  (12  –

רבים.
אדם שניבצר ֵהיֵמנו מלידה לשמוע החל 
לשמוע, ראייה חלשה התאוששה ַואנשים 
אנשים  שלהם.  הגלגלים  מכיסאות  עמדו 
מחצי  הנפילה,  ממחלת  מרפא:  קיבלו 
ּומבלוטת  הלב  של  יתר  מגודל  שיתוק, 
שבו  ורבים  נעלמו  הכאבים  כל  התריס. 
ִּבתשובה בכנות. פֲעלי רוח הקודש ֵהחזקים 

פרצו ּוֵפיֲארּו בעוצמה את אלוהים.
פרו,  קוריאה,  ִּבדרום  שודר:  זה  מסע 
דרך  הברית  וארצות  קנדה  קולומביה, 
ערוץ 39, שמונה תחנות רדיו ּובשידור חי 
במירשתת. זה הפך לפסטיבל כוח עולמי. 
בערב   17:00 בשעה  לנובמבר  ב-28 
ריפוי  פגישת  נערכה:  מקומי  שעון 
סאן  מין  מאן  קהילת  בחסות  המיטפחת 
פדרו סולה. בפגישה נטלו חלק כ 5,000 
הטיפה  לי  סוג'ין  הקהילה  ורועת   – איש 
מושיענו  הינו  ישוע  "מדוע  המסר:  את 
עבור  היתפללה  היא  מכן  לאחר  היחיד?" 
החולים בשילוב המיטפחת. אנשים רבים 
חוו מרפא ממֲחלותיהם שכללו אף צרעת.

אחר   15:00 בשעה  לנובמבר  ב-29 
יום  ַּבאסיפת  לי  סוג'ין  העבירה  הצהריים 
ראשון של קהילת מאן מין סן פדרו סולה 

את המסר: "אמונה".
רועה הקהילה ֵאסטבן האנדאל מקהילת 
המשמש ִּכנשיא  מאן מין סאן פדרו סולה 

"ערוץ  אמר:   JBN המשיחי  הערוץ 
דרך  לי  ד"ר  דרשות  את  שידר   JBN
רבים:  אנשים  והמירשתת.  הלוויינים 
סלבדור,  אל  וונצואלה,  פרו,  מפרגוואי, 
ושלחו  בתכנית  צפו  ּוּבוליביה  מקסיקו 
שלחו  אנשים  מספר  מעולות.  תגובות 
טלפון,  שיחות  באמצעות:  עדויותיהם  את 
לכל  מעל  ּומיסרונים.  אלקטרוני  דואר 
אירעו  בעבורם:  היתפלל  לי  וד"ר  מאחר 
לאלוהים  כבוד  נתנו  והם  רבים  ניסים 

בעדויותיהם השונות".
הררה  לורנה  ביקרה:  לנובמבר  ב-29 
שכנה  בו  במלון  הונדורס:  נשיא  סגנית   –
רועת הקהילה לי והעניקה לה לוח הוקרה 
ֱהחתום על ידי נשיא הונדורס – אורלנדו 

הרננדז.
תושבי  את  ניחם  להונדורס  המסע 
טרור  ממֲחלות,  סבלו:  אשר  הונדורס 
ּופֲעֵלי  אלוהים  ַּבאהבת   – טבע  ַואסונות 

רוח הקודש המדהימים. 

"ערב ישועה וניסים"
פסטיבל הכוח העולמי
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רועת הקהילה ד"ר סוג'ין לי קיבלה לוח הוקרה בו הוצגה תחת שם נשיא הונדורס: אורלנדו הרנאנדז. רועת הקהילה לי הטיפה על: אלוהים הבורא וִישוע המשיח – ִּבקהילת לה קוסיצ'ה ּוִּבקהילת מאן מין סאן פדרו 
סולה (תמונות 1, 2, 5, 6, 7). רבים חוו מרפא ממחלות שונות (למטה): ֱהאחות ג'ּונֵגאּון קים ּוקבוצת ֱההלל: כוח בהופעה (תמונה 3); זקן הֲעדה ג'וני קים נטל חלק בכנס התקשורת ֵג'י בי ֵאן (תמונה 4)



דבר ֱהחיים-תשעת פירות רוח הקודש (3) 2 

עלינו   – אותו  ואוהבים  באלוהים  מאמינים  היננו  באמת  אם 
לשמור בכל מצב על שלום עם: בן/בת הזוג, ההורים, הילדים, 
האחים, האחיות והשכנים. כעת הבה ניבדוק עמוק יותר כיצד יהא 
לאל ידינו לשאת פרי זה של שלום הנכלל בתישעת פירות רוח 

הקודש. 

1. עלינו לשמור על שלום עם אלוהים
שאסור  עם אלוהים הינו:  הדבר ֱהחשוב ביותר כשיש שלום 
שיהא לנו כל מֲחסום של חטא בינינו לבין אלוהים. כאשר אדם 
אכל מעץ הדעת טוב וָרע ניבצר ֵהיֵמנֹו להתרועע עם אלוהים – לכן 
ניסה להסתיר עצמו מאלוהים.  משמע: השלום בין אדם לאלוהים 
עם  מאוד  קרובה  יחסים  מערכת  חווה  הוא  החטא  לפני  נשבר. 
אלוהים – לאחר החטא: הוא החל ִלפחוד ממנו – לכן הרחיק עצמו 

מאלוהים.
כאשר אנו פועלים בתוך האמת: יש לנו שלום עם אלוהים – 
וַאנו בטוחים. כמובן שבכדי שיהא לנו שלום מושלם ללא מֲחסומי 
למרות  אך  ּולהיתקדש.  החטאים  כל  את  להשליך  עלינו  חטא: 
שאיננו מושלמים: עדיין יהא לאל ידינו להיות בשלום עם אלוהים 
כל עוד היננו מתאמנים ִּבמלוא המרץ באמת בתוך מידת אמונתינו.  
בכדי ִליצור שלום עם אלוהים – ראשית עלינו: לעשות זאת בתוך 

האמת ולשמור על השלום עם אלוהים. 
לדוגמא: מה אם סגדנו לאלילים או הפרנו את יום ֱהֲאּדֹון למען 
שלום עם בני משפחה שאינם מאמינים? אולי ניראה שיש לנו שלום 
לרגע – אך ברוח: זוהי שבירה גדולה של השלום עם אלוהים על 
ידי יצירת חומה גדולה של חטא ִּבפני אלוהים. כשלבסוף זה יגרום 
רק לניסיונות ּולמבחנים – ולא יהא לאל ידינו להיות בשלום אמיתי 

אף עם בני המשפחה. 
בכדי שיהא שלום אמיתי בין בני ֱהאדם :ראשית עלינו לרצות 
את אלוהים (משלי פרק ט"ז: 7). כמובן שלעיתים אנשים אחרים 
עשויים להמשיך ִּבשבירת השלום ברישֲעתם למרות שאנו מנסים 
כמיטב יכולתנו בתוך האמת. אך אף במקרים אלה: אם ניתייחס 

אליהם רק עם האמת – יפעל אלוהים ַּבֲעבורינו.

2. עלינו לשמור על שלום עם עצמנו
למען שלום עם עצמנו: עלינו להשליך את הרֹוע ּולהיתקדש. 
אם נותר בנו רוע: אותו רוע יושפע מן המצבים.  אם: שנאה, כעס, 
קינאה, ֲחמדנות וכדומה – באים מליבנו: כמה בילתי נוח זה יהא! 
כמו כן אם לב האמת ולב השקר ייאבקו זה בזה: אנו נחוש ייסורים 
גדולים יותר. אך אם יש בנו נחישות איתנה וַאנו מיתפללים בלהט 
ּוללא הרף בכדי לבחור ַּבאמת: יהא לבסוף לאל ידינו לקבל שלום 

בלב. 
עם  שלום  אחר  רודפים  שהינם  האומרים  אנשים  ישנם  אך 
אלוהים ּופועלים בתוך האמת – אך אין להם שלום בליבם. זאת 
חשבו  באישיותם  נכונות  הלא  במסגרות  או  ּובצדקנותם  מאחר 
שעשו זאת בתוך האמת.  בדיוק כאיוב בטרם עבר את הניסיונות: 
אנשים כאלה מנסים להיתפלל קשה ולֱחיות לפי דבר אלוהים – 

אבל ניבצר מהם באמת לעשות זאת דרך אהבתם לאלוהים.
מעונש  פחד  מתוך  עצבני  בלב  זאת  עושים  הם  זאת  במקום 
אפשרי ֱהעלול לבוא אם לא יתֲאמנו בתוך האמת. בשלב מסויים 

בזמן אם לא יפעלו בתוך האמת: הם יתייאשו במֲחשבה שהינם 
עלולים להיֲענש. אף שהינם פועלים ִּבמלוא המרץ בתוך האמת: 
הם חשים בעומס ואמונתם אינה ְּגֵּדָלה.  לאל ידם ליהנות משלום 

אמיתי לפי המידה בה הינם מבינים את אהבת אלוהים. 
כמו כן ישנם אלה שאין להם שלום עם עצמם מחמת המסגרות 
השליליות של מֲחשבותיהם. הם מנסים לפעול ִּבמלוא המרץ בתוך 
האמת: אך אם אינם מקבלים תוצאות משביעות רצון להם הינם 
מצפים – הם מֲאשימים את עצמם וסובלים בליבם. על אנשים 

כאלה להיות ילדים רוחניים. 
זמני  באופן  שִיְׁשהּו  או   – צדק  פי  על  להיֲענש  עליהם  יהא 
בהערכה נמוכה. עם זאת כשאדם בטוח באהבת אלוהים: עונש 
יתקבל בשמחה ותהא תחושה של וודאות באמונה שאלוהים אוהב 
אותנו וגורם לנו להיות מושלמים ואף שעדיין איננו מושלמים – 

עדיין היננו מנסים להישתנות. 
עלינו אף לבטוח באלוהים שירוממנו כשאנו משפילים עצמנו 
ידי  על  להיתקבל  רוצים  כשאנו  עצבניים  להיות  לנו  אל  לפניו. 
אחרים – ּובמקום זאת עלינו לשמור על צבירת מֲעשי האמת עם 
לב ּומעשים אמיתיים.  בדרך זו יכולים להיות לנו שלום עם עצמנו 

ּוביטחון רוחני.

3. עלינו להיות בשלום עם כולם
לאל  יהא  לכל  שמעל  צריך  כולם:  עם  בשלום  להיות  בכדי 
לפעול  צריכים  איננו  השלום  למען  עצמנו.   את  להקריב  ידינו 
בעצמנו.  ּולהתגאות  להתהדר  לנסות  או  הולמת  בלתי  בצורה 
עלינו להשפיל את עצמנו מן הלב ּולרומם אחרים. אל לנו ליטות 
או להיות משוֲחדים ּובו זמנית צריך שיהא לאל ידינו לקבל אחת 
מן הדרכים בתוך האמת.  אל לנו לֲחשוב במידת אמונתינו: אלא 

מנקודת מבט האחרים. 
למרות שדעתינו הינה נכונה או טובה יותר: עלינו לעקוב אחר 
דעת האחרים – אלא אם כן הינה שקר. בכדי להשיג שלום כזה: 
עלינו להקריב עצמנו עבור אחרים – אף עד ִלנקודת הקרבת חיינו. 
בשלב הבא בכדי להיות בשלום עם כולם: אל לנו להתעקש 

על צידקֵתנו ֱהעצמית ּומסגרותינו. לכל אדם ישנה אישיות שונה. 
כל אחד מעימנו קיבל חינוך שונה ויש לנו אמצעי אמונה שונים.  
לכן לכל אחד ישנם תקנים ִלשפיטת מה נֱחשב לנכון או לא נכון 
ּומה טוב או רע. במידה וזוג נשוי מתעקש על דעתם בדבר כמו 
ניקיון: ייבצר מהם להיות בשלום. שלום ניתן להקים רק כשיֲחשבו 
ִמנקודת מבט ֱהאחר/ת,ישרתו זה את זו ולא יֲחשבו ִמנקודת מבטם.

אלה שיש להם שלום עם אלוהים ועם עצמם לא ישברו את 
השלום עם אחרים –  זאת מאחר ּוכבר השליכו את: הֲחמדנות, 
היהירות, הגאווה, צדקנותם ומיסגרותיהם – בכדי לא לריב עם אף 
אחד. כשאחרים רעים וגורמים צרות: מקריבים אנשים אלה את 

עצמם בכדי ליצור סוף סוף שלום. 
אך בתֲהליך השגת השלום בדרך זו: אנו נבין לעיתים מספר 
דברים. ִלפרקים הינכם עושים דברים הנותנים להם סיבות לשבור 
את השלום – אך פשוט אינכם מבינים זאת. מילים או מֲעשי אי 
אחרים.  בריגשות  פוגעים  היננו  ביודעין  שלא  ייתכן  התֲחשבות: 
להיות  אמיתי  שלום  שעל  הינו:  עליו  לֲחשוב  שעלינו  נוסף  דבר 

מושלם בתוך הלב. 
היננו  מכירינו:  או  משרתינו  אינו  ֱהאחר  ֱהאדם  אם  לדוגמא 
בדרך  חוץ.  כלפי  זאת  לבטא  מעימנו  ניבצר  אך   – מתרעמים 
מסויימת היננו עשויים לגלות תחושת רדיפה. אנו פשוט בולמים 
פינו מחשש שייתכן וֵתֵהָנה מריבות אם נלך על טענה. פשוט נפסיק 
לדבר עם אותו אדם ונביט עליו למטה עליו במֲחשבה: "הוא רע 

ּובעל עקשנות עצמית עד שניבצר ֵהיֵמנִי לדבר עימו". 
בדרך זו איננו שוברים שלום כלפי חוץ – אך אין לנו רגשות 
טובים כלפי אותו אדם. אנו יכולים להסכים לדעותיו ואף לחוש 
עליו  להתלונן  אף  יכולים  היננו  ִּבסביבתו.  להיות  רוצים  שאיננו 
לא  שעדיף  כמובן  חסרונותיו.  על  אחרים  עם  משוֲחחים  כשאנו 

לשבור שלום בדרך זו מאשר לשבור שלום ישירות. 
אך בכדי שיהא לנו שלום אמיתי: עלינו לשרת את ֱהאחר מן 
הלב. איננו צריכים לדכאו ועדיין רוצים לקבל יחס. צריכה להיות 
לנו הנכונות לשרת ּולבקש את טובת ֱהאחרים. רק אז יהא לאל ידי 

רוח הקודש ִלפעול –  וליבם ינוע וישתנה.
אלה שיש להם שלום עם אלוהים, עם עצמם ועם כולם: להם 
 :9 ה'  פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת  ככתוב  חושך.  לגרש  הסמכות 
"ַאְׁשֵרי רֹוְדֵפי ָׁשלֹום, ִּכי ְּבנֵי ֱאִהים יִָּקֵראּו" – יש להם את סמכות 

ילדי אלוהים-בסמכות האור.
לדוגמא אם הינכם מנהיגי קהילה: לאל ידיכם לעזור למאמינים 
לשאת פרי השלום. כלומר: לאל ידיכם להֲאכילם את דבר האמת 
בסמכות ּובכוח – בכדי שישליכו חטאותיהם וישברו את צידקתם 
ֱהעצמית ואת מיסגרותיהם. כאשר בתי הכנסת השטן נּוָצִרים בכדי 
להרחיק אנשים זה מזה: יש לאל ידיכם לֲהרסם בכוח מילתכם. 

בדרך זו תיגרמו לשלום בין אנשים שונים. 
אחים וַאחיות יקרים במשיח: ישוע הקריב את עצמו וָמת כגרגר 
חיטה ונשא פירות רבים (בשורת יוחנן פרק י"ב: 24). כל אחד 
יכול להדריך נפשות רבות לֲאּדֹון: אם הינו דומה ִלישוע ּומקריב 

ּומשרת עד מוות כשם שישוע עצמו עשה.
אני מתפלל בשם אלוהים שכילדי אלוהים אשר קיבלו את רוח 
הקודש: תישאו פריו המושלם של השלום, תיהנו מסמכות רוחנית 

על פני כדור הארץ ותהפכו לאנשים יקרים בשמיים. 

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ְלֻעַּמת זֺאת, ְּפִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִׂשְמָחה, ָׁשלֹום, אֶֺר רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות, ֲעָנָוה, ִרּסּון ַעְצִמי – ַעל ִמּדֹות ָּכֵאֶּלה ֵאין ּתֹוָרה ָחָלה" 
(האיגרת אל הגלאטיים פרק ה': 22 – 23).

פרי השלום

Hebrew וידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 08389
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 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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אהבתו הלוהטת של 
אלוהים נפוצה ביפן

קהילת מאן מין המרכזית בישרה את אלוהים הבורא ואת ישוע המשיח – ִּבשאיפה להדריך 
את כל האומות ִלישועה עם כ – 10,000 קהילות בת ַוֲעמיתות. הבה נשמע מרועה הקהילה 
ֵסאונגקיל ריו – יו"ר קהילת קדושת ישוע המאוחדת אשר ביפן. נישמע על פֲעלי רוח הקודש 

ִּבקהילת מאן מין איידה אשר שימשו אבן היסוד לשליחות היפנית. 

הבת  קהילת  ביפן  נוסדה   1994 בשנת 
הראשונה

יום  בחברה.  עבד  אשר  רגיל  אדם  הייתי 
שמעתי  לחופשה –  לצאת  כשתיכננתי  אחד 
עם  ההר  תפילת  לבית  "לך  האומר:  קול 
התנ"ך בלבד". צייִּתי והלכתי ִלתפילת ההר. 
התהלכתי  שלא  על  ִּבתשובה  ושבתי  צמתי 

בחיים משיחיים נכונים. 
לימודי  לסידרת  ניכנסתי   1988 בשנת 
תוראה. הונחיתי לשם על ידי חבר ִּבקהילת 
ערב  כל  שירות  זה  היה  המרכזית.  מין  מאן 
בפרט  הקודש.  ברוח  מלא  היה  אשר  שבת 
ש''  איוב  על  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הרצאת 
רוממתני מֲעלה " – מבחינה רוחנית. ביולי 
ּושנתיים  בקהילה  כחבר  נירשמתי   1988

לאחר מכן הוסמכתי כרועה קהילה.
המסע  הקהילה  ע''י  נערך   1992 ִּבשנת 
המאוחד קוריאה – יפן. רועי קהילה יפניים 
המשיכו  הקדושה  בשורת  את  למדו  אשר 
לארצם.  שליח  לשגר  הקהילה  מן  לבקש 
בינואר 1994 הוזמנתי לשרת ביפן וייסדתי 
את הקהילה בֲאייַדה נאגאנו. החילותי ללמד 

את בשורת הקדושה.

מסעות: איידה, שינשו ונאגוייה הציתו את 
השירות היפני

למסע  הוזמן  לי  ד"ר  הוזמן  ִּבשנת 1994 
1996למסע  ּוִּבשנת  באיידה  המאוחד 
את  הביאו  אלה  מסעות  בשינשו.  המאוחד 
יפן.  ברחבי  שהיתפשטה  הקדושה  בשורת 
לשמוע,  החרשים  לראות,  החלו  העיוורים 
מסויימים  אנשים  של  הכפופות  רגליהם 
ללכת  החלו  והם  היזדקפו  זרועותיהם  או 
עינייהם:  במו  עדים  היו  אנשים  ולקפוץ. 

ִלפֲעליו המדהימים של כוח אלוהים. 
ִלרפואה  נאגוייה  מסע  במהלך  במיוחד 
בשנת 2000: שיבעה מתוך שלושה – עשר 

לשמוע  החלו  שם  שהיו  חירשים  אנשים 
אלוהים  על  רבות  עדויות  כן:  כמו  ּולדבר. 

חיים האיצו את השירות ביפן. 
לראות  ובורכו  נידהמו  יפניים  רועים 
עדיין  והמסעות  אלוהים  כוח  פֲעלי  את 
הקהילות  צמיחת  על  משפיעים 

ביפן. 

תפילת המיטפחת פתחה שלב 
חדש בשירות

חשתי  מסויים  מרגע  אך 
הקהילה  ּוצמיחת  רוחנית  מוגבלות 
זה.  על  היתפללתי  שמריה.  על  קפאה 
בחודש אוגוסט 2004 יצאה היסון לי – רועת 
ההדרכה העולמית של קהילת מאן מין למסע 
של  חדש  חזון  והציגה  יפן  ברחבי  מיטפחת 
רפואת  לֲחוויות  עדים  היינו  היפני.  השירות 
מאמינים רבים אשר חוו מרפא ממֲחלותיהם 
באמצעות המיטפחת עליה היתפלל ד"ר לי. 

לי  ד"ר  לי  הורה   2004 דצמבר  בחודש 
במיטפחת.  טוב  שימוש  באמונה  לעשות 
ראשון  מיטפחת  מסע  ערכתי  קצר  זמן  תוך 
רבים  חברים  איידה.  מין  מאן  ִּבקהילת 
אשר סבלו: מכאב גב כרוני, הרטבות לילה 
צברתי  ַואני  מרפא  חוו  אחרות  ּומחלות 

ביטחון רוחני.
חודש  מדי  החילותי   2005 משנת  החל 

הקהילה  חברי  מיטפחת.  ריפוי  מסע  לנהל 
שבו ִּבתשובה באורח יסודי וקיבלו פיתרונות 
מרפא  שכללו:  ָוגוף  ברוח  ִלבעיותיהם 
על  למדו  החדשים  ֱהמיתֲחברים  ממֲחלות. 
העולם הרוחני וקיבלו חסד המוביל ִלישועה. 
אמיתית  לאמונה  הגיעו  חלשה  אמונה  בֲעלי 
ותקווה לשמיים. המנהיגים קיבלו חסד לרוץ 

יותר בלהט. 
ִּבצמיחתם  להכרחי  הפך  המיטפחת  מסע 
ּוִּבתחיית  הקהילה  חברי  של  הרוחנית 

הקהילה. 

יפנים חוו את פֲעליו ֱהחזקים של אלוהים 
בשירות:  החולים  עבור  לי  ד"ר  תפילת 
מוקלטת במערכת המֲענה האוטומטי בצוותא 
מרכזי  תפקיד  ששיחקה  המיטפחת  עם 

בשירות היפני. 
מרפא  חוותה  ִשיזּוקו  קאֵנדה  השמשית 
השמשית  קרות,  וידיים  רגליים  מכפות 
מדלקת  מרפא  חוותה  אקיקו  קיטה-הרה 
הרה  כשהשמשית  ואסתמה,  ֲאטופית  עור 
צ'י חוותה מרפא מכתף קפואה. ָמְטסּוִשיָמה 
דייקי נולד לאם שהריונה היה בסכנת הפלה 
– לאחר תפילת ד"ר לי למען החולים במֲענה 
עור  מדלקת  מרפא  חווה  אף  הוא  הקולי. 
דרך   – לי  ד"ר  תפילת  באמצעות  ֲאטופית 

שידורי ג'י סי אן. 

מירוד  מרפא  חווה  ִמיָיאקֹו  ִׁשימֹודָּייָרה   
אשר  רבות  עדויות  קיימות  קור.  ּומכוויות 

קצרה היריעה מהכילן. 

והיתמסרות  הגבהים  מן  עצמי  הורדת 
בטרם הקרבת הרועה

לכל  מיצטרפת  איידה  מין  מאן  קהילת 
מין  מאן  קהילת  של  דניאל  ּותפילת  שירות 
ג'י  של  ֱהחי  השידור  באמצעות  המרכזית 
לרועי  לימוד  ְסָּדרֹות  מקימים  אנו  אן.  סי 
דרך  במידייה.  שירות  ּומנהלים  קהילות 
עבודות היתנדבות בקהילה אנו אף מפיצים 
על  יודעים  שאינם  ליפנים  הבשורה  את 
רבים  דברים  שעשיתי  חשבתי  המשיחיות. 
על  שמרתי  לדעת  מבלי  היפני.  בשירות 
משצפיתי  זאת  עם  בלבי.  ֲאנוכיים  מניעים 
דבר  לרצות  מבלי  הכל  המקריב  ברועה 
ּולהיפטר  לגלות  החילותי  ִּבתמורה: 
היגעתי  הֲאנוכיים.  ּומניַעי  משֲחצנותי 
למסקנה שכל שנעשה הינו בחסד הרועה – 
לא בחסדי. שינוי מֲחשבה זה שימש בעבורי 
משהישלכתי  הרוח.  לב  להשגת  כהיזדמנות 
רועי  החלו  וִיהירותי:  ֱהֲאנוכיים  מניֲעי  את 
מקווה  אני  להיתֲאחד.  היפניים  הקהילה 
שנשמש כבסיס ִלקהילת מאן מין העולמית. 
לאלוהים  והכבוד  התודה  כל  את  נותן  אני 

אשר נשאני והימתין להיתֲחדשותי. 

אנשים 
ּולדבר. 
חיים הא
רועים
פ את 

▲ שירות יפני 
קהילות בת ושותפות יפניות הידריכו 
ִּבבשורת  ִלישועה:  רבות  נפשות 

הקדושה ּוִּבפֲעלים חזקים. 
אוקינאווה

הוקאידו
אסאהיקאווה

טוקיוהוקוטה

טאבאטה טוקיו
מאטסּומוטו

צּורֹוִמי
נּומאזּו

נאגוייהאיידה
אוסאקה

מייזּורּו
אוקאיאמה 

ֵּבּפּו

אוקינאווה

יאמאגאטה

▲ באמצע: קהילת מאן מין איידה, בכיוון השעון שמאלה;  נותני עדות במסע הרפואה בנאגוייה;  קשת עגולה בשמיים מעל קהילת מאן מין איידה;  המסע המאוחד 
בשינשו;  יום השנה של קהילת מאן מין איידה;  שירות ההישתֲחוויה דרך רשת ג'י סי אן –  ותלמידי הקהילה מֲעניקים ביצועים בשירות החיצוני.
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חדשות מאן מין 

ביותר  המאושרת  הינני  כעת 
אהבה  חשה  אני  כרופאה.  בחיי 
ליבי.  ממֲעמקי  החולים  כלפי 
היותי  על  תודה  ֲאסירת  הינני 
כל  מוצאת  אני  לכן  לעזרה  להם 
מהחולים  חלק  כאשר  יקר.  רגע 
לאחר  שיפור  מראים  אינם 
נטילת תרופה או שמצבם מֲחמיר 
ומצבם    – מיתפללת  אני  יותר: 
ֲאסירות  חשה  אני  מישתפר. 

תודה. 
למשפחה  שנולדתי  למרות 
לקהילה  ללכת  נהגתי  משיחית: 
בשנת  אך  ראשון.  בימי  רק 
המשיחיים  וחיי  נישאתי   1994

הישתנו. 
גילברט  העדה  זקן  הינו  בעלי 
הרופאים  רשת  נשיא   – צ'יי 
בטרם  העולמית.  המשיחיים 
ספר  את  קרא  הוא  נישאנו 
לי:  רוק  ג'יי  ד"ר  זיכרונות 

המוות.  בטרם  עולם  חיי  טעימת 
זמן  ּובילה  רב  חסד  קיבל  הוא 
לי.   ד"ר  ִלדרשות  בהֲאזנה  רב 
את  לשמור  החילותי  לו  הודות 
המֲעשר  את  ולתת  ֱהֲאּדֹון  יום 
ִלמשיחית  שהפכתי  כך   – המלא 

אמיתית.
היתמנה   :2002 מרץ  בחודש 
עברנו  בסיאול.  לתפקיד  בעלי 
להיתֲחבר  והיתחלנו  לסיאול 
המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת 
ִלבשורת  משהקשבנו  בסיאול. 
רבי  פֲעלים  וֲחווינו  הקדושה 
עוצמה: חשנו שמחים לֱחיות חיי 

אמונה ִּבקהילה כה טובה. 
מתי  יודעת  אינני   – בינתיים 
אי  לחוש  החילותי  החל:  זה 
נוחות כלפי בעלי. הוא היה נֱחמד 
קנאה  חשתי  ולחולים.  ַלאחיות 
ללא כל סיבה. היתלוננתי וחשתי 
נֱחמד  שהוא  ואמרתי  נוחות  אי 

במטלות  עוזר  ואינו   – לאחרים 
לו  ואמרתי  לו  נידנדתי  הבית. 
שלא עשה את שרציתי שיעשה. 
 2011 ִּבשנת  זאת  לעומת 
הזרימה  בקהילה:  החלה 
הרוחנית המהירה. ד"ר ג'יי רוק 
'ֱהעמידה  רמת  תקן  על  הטיף  לי 
על סלע האמונה" ועל מתן דגש 
ללב הרוח.  בעלי ַואני עמדנו על 

כך שניתֲחדש והיתפללנו. 
 :2014 בשנת  מכן  לאחר 
השיג בעלי את לב הרוח, דבריו 
הוא  לֲחלוטין.  הישתנו  ּומֲעשיו 
עזר לי עם מטלות הבית,  שטף 
והגיש  אורז  בישל  הכלים,  את 
הארוחה.  לאחר  ּופירות  קפה 

בעבר הלך כעשרה מטרים לפניי 
– אך הוא כעת החל ללכת בקצב 
את  נושא  הוא  ִלפרקים  שלי. 
לי  מֲעניק  ולפעמים  שלי  התיק 

עיסוי. הוא משרתני מכל הלב. 
ידו  ִּבסמיכת  היתפלל  הוא 
הוא  בבוקר,  ילדינו  ראשי  על 
היתנהג כחבר ִלבֵנינּו.  משפֲחתי 
חידושו  ָואושר.  צחוק  התמלאה 
ויותר  יותר  להישתוקק  לי  גרם 

להיתקדשות.
ֱהאחרים,  את  לשרת  החילותי 
אלוהים  ִּבדבר  עצמי  חימשתי 
ניסיתי  ִּברצינות.  והתפללתי 
ניסיתי  ליבי,  את  להרחיב 
ללא  להיתפלל  תמיד,  לשמוח 

אלוהים.   חסד  על  ּולהודות  הרף 
בחסד   2015 בשנת  בינתיים 
אלוהים: קיבלתי אף אני את לב 

הרוח – ַהְללּוָיה!
כמנהיגים  עובדים  ילדי 
עובד  בעלי  ִּבמשימותיהם, 
הרופאים  רשת  ִּכנשיא 
המוכיחה  העולמית  המשיחיים 
את כוח אלוהים על בסיס נתונים 
המנהלת  ני  ּומדעיים.  רפואיים 
שלום  מקהלת  של  הכללית 
ֱהֲעדה  של  התקציבית  והמנהלת 
ֲאסירי  היננו  השנייה.  הסינית 
ההודייה  כל  את  ונותנים  תודה 
והכבוד לאלוהים אשר חידש את 

משפֲחתי. 

יום אחד היה לי חום והיתחלתי 
מאי  בחודש  רבות.  להשתעל 
2011: היה גופי מצולק ּומדמם. 
הופיעו.  מסויימים  כתמים 
מאחר והיה זה כה מוזר: הלכתי 
בדיקות.   וערכתי  החולים  לבית 

ניקבעו לי מספר תרופות.
שהתגובה  לי  אמר  הרופא 
הייתה  ֶמה  לנו  תגלה  לרפואה 
לשוב  לי  אמר  הוא  המחלה. 
נטילת  לאחר  מכן.  לאחר  שבוע 

וחשתי  היקאתי  התרופה: 
החולים  לבית  הלכתי  נימנום. 
תרופה  לי  קבע  הרופא  בשנית. 
כעבור  לבוא  לי  ואמר  אחרת 

חודשיים. 
ללכת  ֵהיֵמִני  ניבצר  נֱחלשתי 
חודשיים  כראוי.  לאכול  או 
לבית  הלך  בני  הלך  מכן  לאחר 
איידס  לי  שיש  וגילה  החולים 
נירכש  חיסוני  כשל  תיסמונת   –

ושבקרוב אמות.
כאב לי מאחר וכל שִּביכולתי 
היה להמתין למוות מבלי לנסות 
קלושה:  בתקווה  טיפול.   כל 
הקהילה  מרועי  ביקשתי 
 – ַּבֲעבורי  להיתפלל  ִּבשכונתי 
או  שיפור  כל  ֲחוויתי  לא  אך 

שינוי. 

של  זה  בבור  כששהיתי 
אשר   – דודתי  לי  נתנה  ייאוש: 
מין  מאן  ִּבקהילת  היתֲחברה 
קינשאסה – את סיפרי ד"ר ג'יי 
רוק לי: טעימת חיי עולם בטרם 
ּומידת  הישועה  דרך  מוות, 
אלה  ספרים  ִּבקריאת  האמונה.  

חדר לליבי אור תקווה. 
קהילת  ַּבאסיפת  חלק  נטלתי 
מתחילת  קינשאסה  מין  מאן 
אוקטובר 2014. שמעתי מרועה 
הקהילה יעקב לי על כוח אלוהים 
שבא לידי ביטוי באמצעות ד"ר 
שאֲחֶווה  וודאות  קיבלתי  לי. 

מרפא כשאסתמך על אלוהים. 
למן הרגע בו היפסקתי ליטול 
בכל  והישתתפתי  תרופות 
דניאל:   תפילת  כולל  הֲאסיפות 

בקירבי  חשתי  היתֲחזקתי.  
לקבל  מנת  על  על-טבעי.  משהו 
הקיץ  בכנס  צפיתי  מלא:  ריפוי 
של מאן מין 2015 ברשת ג'י סי 
לי  ד"ר  תפילת  את  וקיבלתי  אן 

למען החולים.
את  חרכה  הקודש  רוח  אש 
גופי. באותו רגע נעלמו הכאבים 
הקשים ברגליי וגופי חש קל. לא 
חשתי ִּבסחרחורת והיה לאל ידי 
חופשי.  באופן  גופי  את  להניע 
הכתמים  נעלמו  מכן  לאחר 
גדול  שיפור  היפגנתי  והצלקות. 
והיתאוששתי ִּבבריאות טובה –  

ַהְללּוָיה! 
ההודייה  כל  את  נותן  הינני 
שיקם  אשר  לאלוהים  והכבוד 

את חיי. 

"משפֲחתי היתֲחדשה 
על ידי בשורת הקדושה 
וכעת הינה מלאה ִּבצחוק 

ּובשמחה"

"הייתי על סף מוות 
מחמת איידס – תיסמונת 

כשל חיסוני נירכש!"

ֱהאח באמפה סילה אוֶמר 
בן 65 מקהילת מאן מין 
קינשסה ברפובליקה 
הדמוקרטית של קונגו

השמשית הבכירה ֵאיּונסּוק קים 
בת 49 מן ַהֲעדה הרביעית ִּבדרום קוריאה 

▲ השמשית הבכירה איונסוק קים בצוותא עם בני משפֲחתה (משמאל: זקן ֱהֲעדה גילברט צ'יי, האחות ַהיֵאונג. מימין האח ג'אנגסו).


