חדשות מאן מין
מס'  21 50באוגוסט2016 ,

"חולה שהיה בתרדמת שב לַהכרה
דרך התפילה!"

כנס הרפואי המשיחי הבינלאומי ה 13של רשת הרופאים המשיחיים העולמית ]ר.ר.מ.ה[.
בְּספרד נטלו חלק אנשים מ 33-מדינות
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כנס ר.ר.מ.ה .ה  13לרופאים המשיחיים הבינלאומי )תמונה  ;(2ד"ר טימותי סנג ,ד"ר דוד הו ,ד"ר רוברט ווגנר נאוואס וד"ר ציפורה נגומי בַּמצגות )תמונות  ;(9 ,8 ,3 ,1רופאים מציגים מקרי ריפוי רבים שהוכיחו ְפּ ֲעלֵי אלוהים
)תמונה  ;(7ד"ר גילברט י .צָ'אֶה קיבל לוחית הוקרה מטעם הוועדה המארגנת של ספרד מטעם ד"ר ג'יי רוק לי מייסד ר.ר.מ.ה) .תמונה  ;(4מופעים זמרי הבדולח וּפגישת צילום )תמונות .(11 ,10 ,6 ,5

בהיתבסס על הנתונים הרפואיים
ברשת הרופאים המשיחיים הבינלאומית
]ר.ר.מ.ה [.הוכחו מיקרים של ריפוי
באמצעות כוח אלוהים הבורא .הכנס
הבינלאומי ה 13-היתקיים בוולנסיה
שבספרד ב.10 – 11/6/16-
למעלה מ –  300רופאים ואנשי מקצוע
מ 33-מדינות כולל :ארה"ב ,רוסיה,
בריטניה ,איטליה ,פולין וישראל.
מאחר וַאנשים רבים מִמדינות רבות
ושונות נטלו חלק בכנס הוצע שירות
תרגום בו זמני בארבע שפות :אנגלית,
ספרדית ,רוסית ואיטלקית .ביום הראשון
פתח את האירוע צוות הלל מקומי עם
שירי הלל וָשבח .מסר הבוקר בא בעקבות
דיברי ד"ר חוסה גָּרסיה .לאחר מכן הוצגו
המדינות המישתתפות והודעות הברכה
נימסרו על ידי יו"ר הוועדה המארגנת
של ספרד :ד"ר חואן קרלוס סולן ועל
ידי נשיא ר.ר.מ.ה :.ד"ר גילברט י .צ'יי

ושירותו של ד"ר ג'יי רוק לי :מייסד
ר.ר.מ.ה .הוקרנו באמצעות תקליטור.
בַּמצגות הבאות הוצג מיגוון של מקרי
ריפוי :דלקת בעמוד השידרה ,שיתוק
בפלג הגוף התחתון שלאחר גידול בעמוד
השידרה הכולל רעידות :על ידי ד"ר
ג'איאכאנדראם פאלסאמי )הודו(; דלקת
קרום המוח חריפה – על ידי ד"ר טימותי
סנג' )מלזיה(; שבר עמוד השדרה על
ידי ד"ר ציפורה נגומי )קניה(; אבן כיס
המרה על ידי ד"ר רוברט ווגנר נאבאס
)קולומביה(; פוריות על ידי :ד"ר דוד
יו )סינגפור(; שיתוק עצב רדיאלי על
ידי ד"ר גילברט צָ'אֶה )קוריאה(; חבלה
]פציעה[ חמורה בברך על ידי :ד"ר
ברייאן ס .יאו )עיין בעמודים  3ו – .(4
למן הרגע בו ברא אלוהים את השמים,
הארץ ואת כל הדברים כולל האנושות:
הוא יכול לרפא כל סוג של מחלה או
מכאוב .ד"ר טימותי סנג ממלזיה הציג

מקרה הריפוי מדלקת מוח חריפה .הוא
אמר" :אישה אושפזה ונפלה לתרדמת.
הלכתי לכנס האחרון אשר היתקיים
במלזיה והישתתפתי בִּפגישת ריפוי
המטפחת בראשות המשרתת היסון לי.
בשם החולה קיבלתי מן הרועֲה לי את
תפילת המיטפחת עליה היתפלל ד"ר ג'יי
רוק לי )מיפעלות השליחים פרק י"ט:
 .(12 – 11לאחר מכן היתאושש במהרה
המטופל .חווינו את העבודה מעבר
למרחב ולזמן".
נאומים מיוחדים לכדו תשומת לב
משתתפים רבים כגון" :יצירה וּמדע"
על ידי ד"ר אלווין הוואנג )קוריאה(,
"לימצוא הרמוניה בין עולמות הרוח
והמדע" על ידי הרועה חוזה ויקטור דוגנד
)ארה"ב( ואת "השמיים" על ידי ד"ר
אנדרה גאזיורובסקי )ישראל( .הוועדה
המארגנת של ספרד העֵניקה לוחית
הוקרה לד"ר ג'יי רוק לי מייסד ר.ר.מ.ה.

בִּלבבות מלאים בהודיה.
משוררי הבדולח וצוות הביצוע מקהילת
מאן מין המרכזית הציגו סוגים שונים
של מופעים כגון :שירה בשפות רבות,
ריקוד מניפות ומופעי מחול מסורתיים
ספרדיים .המישתתפים התרגשו ונתנו
תהילה לאלוהים בִּתשואות בעמידה .הם
אמרו" :אנו יכולים לראות את פעֲלי
אלוהים המתרחשים אף היום .הראינו את
אמיתיות התנ"ך על ידי עדויות על פעלי
הרפואה האלוהית באמצעות השימוש
בִּנתונים רפואיים .היה זה מדהים
וּמרשים".
ר.ר.מ.ה .שבסיסה בִּדרום קוריאה
הינה :קבוצת רופאים משיחיים המאורגנת
מעבר לעדות .הם מקיימים כנסים שנתיים
וּבכך היא מקדמת תקשורת רופאים
משיחיים ,שיתוף פעולה וַעבודה למען
מלכות אלוהים .בשנת  2017יתקיים
הכנס הבא – הכנס ה  :14ברוסיה.
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דבר הֱחיים-תשעת פירות רוח הקודש )(8
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חדשות מאן מין

פרי הנאמנות
"ְל ֻעמַּת זֺאתְ ,פּרִי הָרוּ ַח הוּא אַ ֲהבָהִ ,שׂ ְמחָהָ ,שׁלוֹם ,אֺרֶ רוּחַ ,נְדִיבוּת ,טוּב לֵב ,נֶ ֱאמָנוּתֲ ,ענָוָה ,רִסּוּן ַע ְצמִי – עַל מִדּוֹת ָכּ ֵאלֶּה אֵין תּוֹרָה ָחלָה"
)האיגרת אל הגלאטיים פרק ה'.(23 – 22 :
באופן כללי :אנשים אומרים כי מישהו עדין – כשיש
לו :אישיות מתונה .אך הֱעדינות הרוחנית שאלוהים מכיר
בה היא לא רק על היותו רך ונעים .אם כן – מבין תשעת
פירות הרוח :כיצד הפרט משיג את פרי 'הֱעדינות' הזה?
 .1זה להיות בעל לב להבין ולשאת את הזולת
עֲדינות רוחנית הינה :לרכוש ניסיון ,ידע וִיכולת
להבחין בין הזכות – בזמן הלא נכון לאותה הבנה – וּבו
זמנית לקבל שאין רע אצל אנשים כאלה .משמע :ייתכן
שתהא נדיבות מוסרית יחד עם אופי עדין וּמתון .אם יש
לכם את הנדיבות הטהורה הזו :לא רק שתהיו קלים כל
הזמן – אלא אף תקבלו כבוד בעת צורך.
לב הֱאדם ֱהעֲדין הינו רך ככותנה .אם ְתּיָידּוּ אבן לעבר
כותנה או תִּיתקעו בה מחֲט :הכותנה רק תכסה וּתחבק
אותן .כמו כן לא משנה איך אנשים אחרים מתייחסים
אליו :אדם עדין לא יהא קשה רגשות כלפיהם בליבו.
משמע :הוא לא יכעס או יחוש אי נוחות .כמו כן :הוא
אינו גורם לאחרים לחוות אי נוחות .הוא אינו שופט או
מגנה – אלא מבין וּמקבל אחרים.
אנשים יחושו נוחות מאדם כזה כך שרבים יוכלו לבוא
ולמצוא מנוחה עימו .זה בדיוק כעץ גדול עם ענפים רבים
אליהם תבואנה הציפורים לקנן ולנוח.
לדוגמא :משה הוכר על ידי אלוהים בשל עֲדינותו.
בספר במדבר פרק י"ב  3נאמר" :והאיש משה עניו מאד
מכל האדם אשר על פני האדמה ".מספר בני ישראל
היה למעֲלה מ –  600,000גברים מבוגרים .ביחד עם
הנשים והילדים היה המספר למעֲלה מ 2-מיליון .להוביל
מספר כזה של אנשים כשלעצמו תהא :משימה קשה מאוד
עבור אדם רגיל .בני ישראל התלוננו ועמדו כנגד משה
אף שמשה הראה להם כוח רב .רק מלראות את העובדה
שמשה הוביל מספר כזה של אנשים במדבר במשך 40
שנה :אנו יכולים להבין עד כמה עֲדין היה משה.
"אַשׁרֵי ָה ֲענָוִוים
בִּבשורת מתיתייהו פרק ה'  5נאמרְ :
כִּי הֵם יִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ ".כאן לרשת את הארץ אין זה
אומר שתקבלו חלקת אדמה על פני האדמה הזו .זה אומר
שככל שנשיג יותר ענווה :נקבל חלקת אדמה גדולה יותר
בשמיים.
למרות שיש לכם חלקה אדמה גדולה על פני כדור הארץ
– אינכם יכולים לקחֲתה עימכם השמיימה .אך תקבלו
קרקע בשמיים על ידי השגת ֱהעֲנווה :זו תהא ירושתכם
הניצחית .במקום זה תוכלו לבלות רגעים מאושרים לנצח
עם אלוהים ועם היקרים לכם.
 .2עֲדינות רוחנית הינה כַּאדמה טובה
מבחינה רוחנית משווים לב עניו לַאדמה הטובה .אם
באדם יש רוע רב :מיתקשח ליבו כאדמת הדרך וייבצר
הֵימֵנוֹ לקבל את האמת .אף אם הוא ישמע את האמת
וִיקבל את חסד אלוהים :מיד יטיל ספק והחסד יעֲזבוֹ יען

תוכלו לִשמוע בבירור את קול רוח הקודש – וּתשגשגו
בכל דבר.

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
היפקיר את החסד בכדי לזכות בִּדברים גשמיים .אך אף
זה הינו :סוג של אדמת לב הניתן לשינוי לַאדמה טובה אם
יפעֲל הֱאדם בחריצות עבור השינוי הזה.
אף האדמה הצחיחה ביותר תישתנה לַאדמה טובה אם
יטפחה האיכר ַּבֺחֲריצות .כשם שמתוֶוה השדה ניתן לשינוי
כך לבבות גברים ניתנים לשינוי על ידי :כוח אלוהים.
אף הלבבות הקשוחים כאדמת צד הדרך ניתנים
ַלחֲרישה עזרת רוח הקודש .אף אם יש בלבבות רוע רב:
הינם ניתנים לשינוי לִלבבות עֲדינים כשהרוע מושלך.
אף לבבות מלאי :קינאה ,מריבה וצורות אחרות של רוע
– יכולים להיות מתונים וַעֲנווים .ככל שתטפחו את הלב
בדרך זו :כך יגדל פרי העֲנווה אשר תישאו.
אך ליבכם לא ניתן לשינוי באופן אוטומטי רק מאחר
וקיבלתם את רוח הקודש .נידרש מאמץ מצידכם .עליכם
להיתפלל ללא הרף וּבִּדבקות – וּלנסות :לחֲשוב ,לדבר
ולפעול למען האמת בכל דבר .אין עליכם לוותר לאחר
מספר שבועות או חודשים – אך עליכם להחֲזיק מעמד
במאמציכם עד הסוף .כשתציגו סוג זה של מאמץ :ישקול
זאת אלוהים ייתן לכם את חסד כוחו – ורוח הקודש
תעֲזור לכם.
כשם שהינכם מטפחים שדה ליבכם לַאדמה טובה –
כך תישאו אוטומטית פרות אחרים של רוח הקודש .אך
עֲדינות קשורה קשר הדוק יותר עם חֲריש שדה הלב.
אינכם יכולים להיות עֲנווים אלא אם תשליכו :חום-מזג,
שינאה ,קינאה ,חֲמדנות ,ריב ,היתפארות ,היצטדקות
עֲצמית וכו' .עם מאפייני לב כאלה אנשים אחרים אינם
יכולים לימצוא בכם מנוחה.
לכן ַלעֲנווה יש קשר הדוק עם הקדוּשה יותר מאשר
לפירות אחרים של רוח הקודש .אם יש בכם עֲנווה
רוחנית :תקבלו תשובות לכל דבר שתבקשו :בדיוק כשם
שתקבלו פירות טובים עם תיזרעו בשדה טוב .כמו כן:

וידוי האמונה
 .1קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם :דבר נשמת אלוהים וּמושלמים הם וּללא כל רבב
 .2קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בָּאחֲדות וּבִּפעֳלי אלוהים השילוש :אלוהים האב הקדוש ,אלוהים הבן הקדוש וּבאלוהים רוח הקודש.
 .3קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
 .4קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בתקומתו וּבעלייתו השמיימה של ישוע המשיח ,בביאתו השנייה ,במלכות אלף השנים ]המילניום[ וּבשמיים הנצחיים.
 .5חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך” :הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יחֲדיו וּמאמינים בִּתכולתה מילה במילה.
”שׁ ֲהרֵי לַכֺּל הוּא ]אלוהים[ נוֹתֵן ַחיִּים וּנ ָ
ֶ
ְשׁמָה וְכָל ָדּבָר“ )מיפעלות השליחים פרק י"ז.(25 :
ָשׁע“ )מיפעלות השליחים פרק ד'.(12 :
ַשּׁ ַמיִם ,וּבוֹ ָעלֵינוּ ְל ִהוּ ַ
”וְאֵין יְשׁוּעָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין ֵשׁם אַחֵר נָתוּן ִל ְבנֵי אָדָם ַתּחַת ה ָ

ֱ .3העֲנווה הרוחֲנית עם נדיבות מוסרית
ראשית :נדיבות מוסרית מופיעה כִּפעולות מכובדות
וּמתונות .אלה שרק קלים כל הזמן בלי כל אבחנה נאה
אינם יכולים לקבל את הזולת .אחרים יביטו עליהם
מלמעלה והם יהיו בשימושם של אחרים .כמו כן ב ֲעלֵי
עֲנווה וּנדיבות מוסרית יש תקן ראוי של פסק דין .הם
עושים המוצדק על ידי הבחֲנה מה נכון ולא נכון בצורה
נכונה.
כאשר טיהר ישוע את המקדש וגער בִּצביעות הפרושים
והסופרים :הוא היה מאוד משכנע ואיתן .ישוע הינו בעל
ִשׁתָּה ֵכּהָה א יְי ַכ ֶבּנָּה"
ִשׁבּוֹר וּפ ְ
לב עניוָ " :קנֶה רָצוּץ א י ְ
– אך עדיין נזף בַּאנשים בחומרה בעת הצורך .אם יש
בליבכם כבוד וּצדקה כאלה :אנשים לא יזלזלו בכם –
למרות שלא יהא עליכם להרים את קולכם או לנסות
להפוך לקפדנים.
מראה חיצוני מיוחֲס אף לַהשגת נימוסֵי ֱהאֲדּוֹן והמעשים
המושלמים של הגוף .לַאדם מוסרי יש :כבוד ,סמכות
וַחשיבות בדבריו; הוא אינו מדבר ברישול :מילים
חסרות משמעות .הוא לובש את הבגדים המתאימים לכל
אירוע .יש לו הבעות פנים קלות – אך לא פנים גסות או
קרות .הֱאדם המוסרי והנדיב יעשה הכל בכנות – ויש לו
אף את השיקול לִגרום לַאנשים לחוש בנוח.
לאחר מכן תֵּיראה נדיבות מוסרית כתובעֲנות של
רחֲמים וחֵמלה .הם אינם רק עוזרים לניזקקים פיננסית
אלא אף לַעייפים רוחנית ולַחלשים ,מנחמים אותם
וּמפגינים כלפיהם חסד.
לדוגמא :נניח שיש מאמינה הסובלת מִרדיפות מחמת
אמונתה .כאן כמה מנהיגים חֲשים חמלה רק בליבם.
מאידך :מנהיגים אחרים מעודדים וּמנחֲמים אותה ואף
עוזרים לה על פי מצבה .כאשר העֲנווה מופגנת כִּפעֲלים
מוסריים :זה יכול לתת חסד וַחֲיים לַאחרים.
אחים וַאחֲיות יקרים במשיח כאשר דברים אינם הולכים
כִּרצונם יש האומרים" :אינני יכול/ה לעשות מאומה
בקשר לזאת – נולדתי כך ".אך המאמינים באלוהים אל
להם לאמר מילים כאלה .אנו יכולים לשנות את האופי
ואת הלב הפנימי על ידי פועֲל רוח הקודש.
אף קוצר רוח ,היתפארות ,מחֲשבות ממוקדות ַבּעֲצמי/
אני והיצטדקות חזקה :ניתנים לשינוי בטבע – וּכתוצאה
יהא הלב :עֲניו וַאצילי – אם הרוע מושלך והלב מטופח.
אף אנשים מופנמים וּביישנים מאוד יכולים להיות נועזים
וּנדיבים ַלעֲזור לַרבים.
אני מקווה שתטפחו ַבּחֲריצות את ליבכם ותישאו את:
הפרי היפה של הענווה – וּבזאת תוכלו להיות כלי נהדר
כמשה.
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פ ֲעלֵי הריפוי הגדולים של אלוהים:
אושרו דרך נתונים רפואיים
ביום  10-11/6/16היתקיים הכנס הבינלאומי ה 13-של ר.ר.מ.ה בוולנסיה שבספרד .הבה נאֲזין לעדויות המאֲמינים
אשר חֲוו את כוח אלוהים דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק לי.
לִזקן העדה בוסאם קים לא היה ילד במשך שבע שנים לאחר שהיתחתן .הוא ואשתו ניסו
כל סוג של טיפול רפואי אפשרי אך דבר לא עזר .בינתיים הם הודרכו אל קהילת מאן מין
המרכזית ולמדו את דבר אלוהים מד"ר ג'יי רוק לי .בחודש ינואר  2007הם קיבלו תפילת
ד"ר לי עבור בירכת ההיתעֲברות .בחודש נובמבר  2007הם זכו לשאת בחיקם בת מקסימה.

בירכת ההיתעברות;
אלוהים פתח את רחֲמה
ִשׁתּוֹ
"וַיֶּי ְעתַּר יִ ְצחָק לַיהוָה לְנֺוכַח א ְ
כִּי ֲע ָקרָה הִוא וַיֵּיעתֶר לוֹ יְהוָה וַ ַתּהַר
ִשׁתּוֹ"׃ )בראשית פרק כה:
ִר ְבקָה א ְ
.(21
זהו אלוהים הבורא היכול לפתוח
ולסגור רחֲמה של אישה .אם הינכם
סובלים מאי פוריות – כאשר תהרסו
את חומת החטא נגד אלוהים וּתקבלו
את תפילת רועה רב עוצמה :יהא לאל
ידיכם לקבל את בירכת הפוריות.

דרך התפילה שמעבר
לזמן ולמרחב
"'...אלוהים – אינני ראוי לכך שתבוא
בצל קורתי – אך פשוט אמור את המילה
– וּמשרתי יירפא'' ...לך ייעשה לך
כאמונתך' – והמשרת התרפא באותו
רגע"
)בשורת מתיתייהו פרק ח'.(13 – 8 :

דרך תפילת מיטפחת הכוח
ָשׂה גְּבוּרוֹת ִבְּלתִּי ְרגִילוֹת
"וֵאוהִים ע ָ
שׁחוֹלִים נִ ְרפְּאוּ
שׁאוּל ,עַד ְכּדֵי כֶָּ 
עַל-יְדֵי ָ
ִמ ַמּחֲלוֹתֵיהֶם וְהָרוּחוֹת ָהרָעוֹת יָצְאוּ ֵמהֶם
ֲשׁר הוּבְאוּ ֲאלֵיהֶם ִמ ְטפָּחוֹת אוֹ ִסנָּרִים
ַכּא ֶ
שׁנָּגְעוּ בְּעוֹר גּוּפוֹ"
ֶ
)מיפעֲלות השליחים פרק י"ט.(12 – 11 :

המשרת מנהוּנג קים אף הוא ניסה כל שיטה רפואית מאחר והוא ואשתו לא היה להם ילד אף
לאחר שש שנות נישואין .אף אחת מהשיטות לא עבדה .באוקטובר  1999קיבלה אשתו את תפילת
ד"ר לי – שלאחֲריה חֲוותה את אש רוח הקודש חודרת לראשה וּלגופה .היא הרתה כמעט מיד –
וּבחודש אוגוסט  2000ילדה בן בריא.
לרועת הקהילה סוּהִי יִים לא היה ילד אף לאחר  13שנות נישואים .היא ניסתה לימצוא את הסיבה
אך ללא כל הצלחה .היא וּבעלה וויתרו על לידת ילד וחשבו על אימוץ תינוק.
בִּשנת  2007היא הודרכה ע"י חֲמותה אל קהילת מאן מין המרכזית ושמעה עדויות של עדים רבים
אנשים על הריונות לאחר תפילת ד"ר לי .היא קיבלה את התפילה – אך דבר לא קרה זאת מאחר
ועשתה זאת ללא אמונה .אלוהים הימתין לה וּלבעלה עד אשר היצליחו לשמור על השלום בינם
וּלהאמין .לבסוף כשקיבלו את התפילה באמונה :הם קיבלו את בירכת ההיתעברות – ונשאו בן בריא.
לאשת האח פְּרוֹמוֹד קוּמאר הייתה בעיה עם בלוטת התריס אשר גרמה לה כמה הפלות .היא
ביקשה ָשׁמָאן שיעֲזור לה וסמכה על רפואה הודית מסורתית .כל זה היה חסר תועלת .בִּשנת 2013
הודרכו בני הזוג לִקהילת מאן מין דלהי שבהודו .בחודש יולי  2014הם שלחו את בקשת תפילתם
לד"ר ג'יי רוק לי בקוריאה עם תמונתם .לאחר שקיבלו את תפילתו שמעבר לזמן ולמרחב :הרתה
אישתו וילדה את תינוקם הראשון לאחר  14שנות המתנה.
הֱאחות סאטו הירומי לא זכתה בילד למרות היותה נשואה במשך מספר שנים – היא
קיבלה טיפולים רפואיים במירפאות פוריות .אך דבר לא עזר.
בחודש פברואר  2013היא נתנה את תמונתה ואת תרומותיה למשרתת מיאקו דוקיקוּני
שיצאה לביקור בקוריאה – וּביקשה הֵי ֵמנָה לקבל בִּשמה את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי .לאחר
שקיבלה את התפילה שמעבר לזמן ולמרחב היא הרתה בחודש מאי  2013וילדה בת יפה.
לאח ג'ון באבוּ הייתה בעיה – והיא :שלא זכה לתינוק במהלך  4שנות נישואיו .בשנת  2008היצטרף
לַעבודות הֱחשמל והמים הקשורות לִקהילת מאן מין צֵ'נָאי שבהודו .בינתיים הוא שמע את עדויות
חברי הקהילה אשר חוו את :ניסי פועֲל אלוהים .הוא החל לקוות .בחודש דצמבר  2010הוא נטל
חלק בִּפגישת ריפוי מיטפחת שנערכה בִּקהילת מאן מין צ'נאי וקיבל את תפילת המיטפחת )מיפעֲלות
השליחים פרק י"ט .(12 – 11 :לאחר התפילה :הרתה אשתו – בחודש פברואר  .2011בחודש נובמבר
היא ילדה בת יפה.
הֱאחות הורטנס באנדוֹם נישאה בִּשנת  1998ונולדה לה בת .אך לאחר שחלתה בווירוס
האֲדמת :היא לא הצליחה להרות בשנית .בשנת  2008היא נרשמה בִּקהילת מאן מין
קינשאסה ונטלה חלק במסע שנת  2009בקונגו של מרכז תפילת מאן מין והנשיאה בּוּקנים
לי .היא קיבלה את תפילת המיטפחת )מיפעֲלות השליחים פרק י"ט  – (12 – 11:עם משאת
נפשה ללדת תינוקות .לאחר מכן הרתה וילדה בן .לאחר מכן זכתה אף בבנות תאומות .כרגע
הינה אם לארבעה ילדים.

יצירה מחדש של סחוס ברך וּרצועות

מר גָ'אֶהונג פארק בן  48מדרום קוריאה

בִּצעירותו הוא היה כדורגלן עם הצלחה ועתיד .עם זאת יותר מדי אימונים וּברך אשר ניפגעה
מספר פעמים :גרמו לו לוותר על הכדורגל .בירכיו נפגעו יותר – והכאב והתכווצויות ברגליו
העירוהו לעיתים קרובות באמצע הלילה .הוא סבל מכאבים עזים וחש שמישהו סובב את
שרירי רגליו בִּשני הצדדים וַאנשים דקרו בירכיו בִּמחטים גדולות.
בחודש יולי  2014הוא הודרך לַאסיפת תפילת המיטפחת אשר נערכה בִּקהילת מאן מין
צ'וּנְצֵ'אוֹן )מיפעֲלות השליחים פרק י"ט .(12 – 11 :רועֲת הקהילה היסון לי היתפללה למענו
עם המיטפחת והיה לאל ידו לִכרוע ,לכופף את ברכיו ולעמוד בנוחות .בִּירכיו וּשריריו נהגו
להשמיע צלילי פיצוח וּקצת רעש כאילו הם פוקעים .אך לאחר התפילה :לא נישמע כל קול.
לאחר הפגישה :הוא רץ מטה מן הקומה השלישית לאולם מבוא ]לובי[ הבניין .הוא לא חש כל
כאב .עדיין כיום אין לו כאבים בְּרגליו וּבִּרכיו.

לפני התפילה :שיגרון
הברך הרצועות והגידים
צומצמה והסחוס הפנימי
של עצם הפיקה הפך לדק
לאחר התפילה :רצועה
צולבת אחורית וּמורכבות
קידמית וַאֲחורית חוו
מרפא

3RVWHULRUFUXFLDWHOLJDPHQWWKDWZDVLQMXUH
FRPSOH[DQGOLJDPHQWVDUHQRZKHDOHG
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דלקת קרום המוח חֲריפה הכניסה
אותה לתרדמת אך התפילה העירה אותה!

העלמה צ'יה סוִוי יוּן בת  32ממלזיה

ב  14/5/16הובהלה העלמה צ'יה סווי עם :כאבי ראש ,חום וּבחילות מבית חולים לטיפולו
של ד"ר טימותי סנג' .נערכה סריקת סי.טי .והתוצאה הייתה :דלקת קרום המוח .בבוקר ה
 15/5היא נכנסה לפתע לתרדמת .ד"ר סנג' הטיל ספק בכך שהיא תיתעורר.
למחרת הישתתף ד"ר סנג' בוועידה הרפואית המשיחית הבינלאומית ה 12-של ר.ר.מ.ה
במלזיה שנערכה בקואלה לומפור .הוא קיבל עבור המטופלת את תפילת המיטפחת של רועת
הקהילה היסון לי בִּפגישת ריפוי )מיפעֲלות השליחים פרק י"ט.(12 – 11 :
באותו לילה חלמה החולה חלום .ביקר אותה ֱהאֲדּוֹן עטוף באור וחייך אליה חיוך זוהר .היא
היתעוררה מן החלום ושבה לתודעֲתהַ .הלְלוּיָה!

הוא היה משותק מחמת שחפת ַבּעֲמוד השידרה
– אך כעת הינו בריא דיו לנהוג!

לפני התפילה:
שם
הייתה
בצקת מפוזרת
במוח )למעלה(
– אך לאחר
התפילה היא
נעלמה )למטה(

מר בָּנוָוארי לאל בן  47מהודו

בשנת  2012אובחנה אצל מר בנווארי לָאל :שחפת ָבּעֲמוד השידרה והא חווה כאבי תופת.
הוא נותח – אך לא חל כל שיפור .הוא נותר משותק ממותניו וַמטה ,ניבצר הֵימֵנוֹ לשבת
במיטה ואף ללכת לשירותים בעצמו .היה עליו להישאר במיטה ולעשות בה הכל.
בינתיים רועה הקהילה :ג'ון ס .קים מִקהילת מאן מין דלהי בה היתחֲבר בנו – ביקר אותו
והיתפלל למענו עם המיטפחת עליה היתפלל ד"ר ג'יי רוק לי .בכל פעם שקיבל את תפילת
המיטפחת :הוא חש טוב יותר ויותר )מיפעֲלות השליחים פרק י"ט .(12 – 11 :הוא נירשם
בקהילה ,החל את חיי אמונתו וקיבל את תפילת ד"ר לי למען החולים באמצעות טלוויזיית ג'י.
סי.אֵן .שבעיקבותיה היתרפא לחֲלוטיןַ .הלְלוּיָה! עתה הוא נוהג בריקשה אוטומטית וּמתנדב
להסיע אנשים לקהילה בִּימי ראשון.

אבן מרה הוסרה על ידי כוח אלוהים

חדשות מאן מין

בִּבדיקת הדמיית תהודה
מגנטית ]אֶם.אַר.אָי[
בטרם היתרפא :ראו
השנייה
שהחוליות
והשלישית של חזהו
ניזוקו עקב שחפת עֲמוד
השידרה.

העלמה מריה מאקוָואדוֹ בת  22מפרו

בחודש ספטמבר  2014היא חוותה כאבי בטן חריפים וזה נמשך במשך מספר חודשים.
בדיקה רפואית נעשתה והרופא אמר שיש לה אבן בכיס המרה בגודל 16מילימטר .היא
ביקשה מרועה קהילתה בִּקהילת מאן מין פרו להיתפלל עֲבורה עם המיטפחת )מיפעֲלות
השליחים פרק י"ט .(12 – 11 :לאחר התפילה :לא חשה כל כאב ולא חוותה יותר בחילות.
לעומת זאת בחודש ינואר  :2015אמר הרופא לפי בדיקת על שמע ]אולטרא סאונד[ אחרת
– שהאבן גדלה עד  18.2מילימטר .היא התחילה לשוב בִּתשובה על כל המחֲשבות הרעות
והרגשות אותם שמרה במהלך חייה בעבר .לאחר מכן ראתה ַבּחֲלומה את רועה הקהילה
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי :אשר היתפלל למענה כשידו על החלק הנגוע.
להפתעתה בִּבדיקת האֲל ֶשׁמָע הבאה אובחן שאין אבן בכיס המרה והיא נורמלית ַלחֲלוטין.
אבן מרה בגודל  18.2מילימטר נעלמה

סדק ַבּעֲמוד שידרתו היתרפא דרך תפילת המיטפחת

מר יעקב אוטיינו אוגְ'וואנג בן  27מקניה

ב  23/3/15הוא עבד על גג מיבנה בגובה ארבעה מטרים .לפתע נישברו כמה עצים במיבנה
והוא נפל ארצה .הוא חש כאב חריף בגבו שמנע הֵימֵנוֹ לזוז והוא היתקשה לנשום .סריקת
הרנטגן שלו גילתה שעֲמוד שידרתו סדוק .הוא ניזקק לניתוח.
למחרת הוא קיבל את תפילת המיטפחת ע"י הבישוף ד"ר מיונגהו צֵ'אונג רועה קהילת
מאן מין ניירובי )מיפעֲלות השליחים פרק י"ט .(12 – 11 :הוא חש תחושה מסויימת ברגליו
המשותקות וּבמותניו .אט אט נמוג הכאב ברגליו .היה לאל ידו להניען .ב 31-למרץ :הוא יצא
באמונה מבית החולים .למחרת לאחר שקיבל בשנית את תפילת ד"ר צֵ'אונג :הוא היתחֲזק,
היתיישב במיטתו ,קם וַהלך ללא עזרה!
הוא התאושש בִּמהרה וּב 23-לאפריל הוא שב לעבודתו כרגיל.
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