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חדשות מאן מין 

ביצועי אמני מאן מין קיבלו ביקורות נלהבות
 : ( מי מקו ן  שעו ) בערב   18:00 בשעה   20/5/17 ב-
אירח צוות הבדולח את פסטיבל מוסיקת קריסטל 2017 
בהצלחה  עבר  האירוע  ים.  שפי קיבוץ  ן  שבמלו באולם 
ים  המשיחי היהודים  מן  לרבים  בנוסף  איש.   900 כ  עם 
וספים:  נ אנשים  אף  חלק  נטלו  הארץ  רחבי  בכל  ים  חי ֵה
אפריקה  נים,  פי לי הפי נה,  אוקראי רוסיה,  מקוריאה, 

ולטביה.
עם  הפסטיבל  את  פתח  מטיאש  דניאל  הקהילה  רועה 
מאן  קהילת  בחיפה,  הכבוד  מלך  מקהילת  אמנים:  מסר. 
מנצרת,  ים  חי ֵה רוח  קהילת  מסיאול,  המרכזית  ן  מי
מאפריקה  והמקהלה  נה  מאוקראי ן  יצחו הנ צליל  מקהלת 
אף  ו  הי  . (1 –  5 נות  (תמו האל  את  שיבחו  כולם   –

בשירה. ן  ּדֹו ֲא ֵה שם  את  שיבחו  אשר  מישראל  סולנים 
❖

ות  י ו ועדת אומנ "ר ו ו ז האן – סגנית י מדריכת ֵההלל רו
הבמה – ּוקבוצת ריקוד השבח והפאר ביצעו את הופעות 
30 דקות בסך הכל – וסחטו  ום במשך כ –  הפתיחה והסי
ילהבות מן המשתתפים. קבוצת ריקוד השבח  ביקורות נ
ּומופע  י  אנ קורי מסורתי  יפות  מנ ריקוד  ביצעו  והפאר 
השבח  מנהיגת  ות.  מסורתי ות  ישראלי ללהקות  מחול 
שבחים  והדריכה  בעברית ורוסית  שירים  שרה  האן  ז  רו
שרה  היא  הלב.  את  וחידשו  דדו  עו השבחים  ים.  קהילתי
עם  ברוסית   "1 הרועה  : "טירת  ן מי מאן  שבח  דואט  את 
דימיטרי פטרובסקי – זמר הבשורה המפורסם בישראל 

. (6 תמונה  ) רגש  ותר  י עוד  פו  הוסי הם 
קים  י  נ ו ג' הקהילה  קן  ז מסר  שלו  הברכה  בהודעת 
הקהילה  רועה  אהבת  את   : אן . סי . י ׳ ג כמנהל  המשמש 
תמיד  מיתפלל  לי  שד"ר  ואמר  לי  רוק  י  י ג' ד"ר  הבכיר 

ישראל. בעבור 
די רבים להצטרף לאירוע באמצעות  כמו כן היה לאל י
ית  י ז י ו טלו רוסיה,  אן  . בי . טי של  והמצולם  החי  דור  השי
ו  , י ן יצחו , בנ אן . טי אם. . . בלטיה, סי אן . בי . אל, טי . אן . סי
ברוסיה,   : חי דור  לשי הצטרפו  אנשים  יסבוק.  פי ּו וב  טי
נה,  אוקראי יץ,  ו שו בריטניה,  מולדובה,   , קזחסטן
רב  חסד  קבלת  על  ות  י עדו שלחו  הם  ולטביה.  ניה  אסטו

. (7  –  9 נות  (תמו באירוע 
❖

עי  רו ן  ו רג אי הינם:  הבדולח  צוות   – האירוע  מארחי 
ד"ר  כאשר  י  חנ רו דוד  לעי כו  ז הם  בישראל.  קהילות 
מי  תחו בכל  בישראל  שירותו  את  יהל  נ לי  רוק  י  י ג'
עי  רו  .2007 משנת  החל  שנים  שלוש  במשך  הָאֶרץ 
סדרות  מו  י קי ו בהיתנדבות  הכל  את  ו  נ רג אי הקהילות 
פרק  השליחים  מיפעלות  ) מטפחת  י  פו רי ּומפגשי  לימוד 
גות  ו לז לימוד  ּוסדרות  צעירים  מחנות   , (11  – 12 "ט:  י

. (10 – 11 נות  (תמו נשואים 

פסטיבל מוסיקת קריסטל 2017
הועבר בשידור חי ברחבי העולם באמצעות לווינים
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דבר ֱהחיים-דרך הישועה (10) 2 

טרם תחילת הדורות: תיכנן אלוהים את טיפוח ֵהאדם 
אנשי  כל  את  להציל  ניתן  יהא  שבאמצעותה  דרך  והכין 
בו  למועד  עד  בסתר  תוכניתו  על  שמר  אלוהים  העולם. 
הסתיר  אשר  הישועה  מיסתורין  הינו:  כן  אם  מה  בחר. 

אלוהים עוד טרם הדורות?

1. הדרך ִליׁשּוֲעת האנושות תוכננה מראש
על:  וקוללו  הנחש  ידי  על  פותו  וחוה  שאדם  לאחרי 
האכילה מעץ הדעת טוב ָורע – ניבא אלוהים על ישועת 
אלוהים:  אמר   15 ג'  פרק  בראשית  בספר  האנושות. 
"איָבה ָאִׁשית ֵּביְנ ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא 

ְיׁשּוְפ רֺאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב".
ואילו  ישראל  את  מייצגת  "האשה"  רוחנית  מבחינה 
"זרעה" מסמל את ישוע המשיח שהיה אמור לבוא מתוך 
על  ניבא  אלוהים   .(5 י"ב:  פרק  יוחנן  (חזון  ישראל  עם 
תליית ישוע המשיח – אשר בא מתוך עם ישראל: להרוס 
האנושות.  כל  את  ּולשֲחרר   – האויב  השטן  סמכות  את 
בִּמצוקה  היה  תמיד  הוא  לכך:  מודע  היה  והשטן  מאחר 

נואשת ּומטורפת על בוא המושיע.
לפני כאלפיים שנה נולד ישוע בעיר בית לחם. האוייב 
השטן ניסה ַלהמיתו על ידי הסתת המלך הורדוס ששלט 
של  הופיע בחלומו  ֵהֲאּדֹון  מלאך  עת.  באותה  ישראל  על 
יוסף ויוסף נימלט מיצריימה עם ישוע הקט. השטן ניסה 
יוזמות  ידי  על  רבות  פעמים  ישוע  את  להרוג  הרף  ללא 
עליו  שמר  אלוהים  אך  והכהנים  הפרושים  של  הרוע 

תמיד.
נילכד  אלוהים:  בחר  בו  המועד  הגיע  כאשר  זאת,  עם 
העץ.  על  אכזרי  מוות  ָומת  רשעים  אותם  ידי  על  ישוע 
כאן  אך   – ישוע  מות  לאחר  ניפתר  שהכל  חשב  השטן 
בא לידי ביטוי מיסתורין אלוהים. על ידי כך שהרג את 
ישוע שהיה נטול כל רוע: הפך לבסוף האוייב השטן ִלכלי 

להגשמת השגֲחת אלוהים.

2. ישוע ניתלה על העץ, מת וקם ִלתחייה
על פי החוק הרוחני הנימצא באיגרת אל הרומיים פרק 
חל   – מוות"  הוא  החטא  "שכר  ניקרא:  ַואשר   –  23 ו': 
עונש המוות רק על החוטאים. עם זאת כשהשטן האויב 
הפר  בעצם  הוא  חטא:  כל  נטול  שהיה  ישוע  את  הרג 
הפרה  על  ּוכמחיר   – הרוחנית  הממלכה  חוק  את  לבסוף 
זו: נאלץ השטן לוותר על סמכותו – הסמכות לשלוט על 

ֵהאדם ולקרוא ְלמוות.
אף על פי שישוע מת על העץ: הוא היתגבר על המוות 
וקם לתחייה מאחר והיה נטול חטא. לכן כל המאמין בֲאּדֹו

ן שמת על העץ וקם ִלתחייה: ישוֲחרר מסמכות השטן על 

הרומיים  אל  (האיגרת  השמיימה  להיכנס  ויורשה  מותו 
מספר  אלוהים  דבר  מזאת  יתרה   .(18  –  19 ה':  פרק 
בראשית האומר: "הּוא ְיׁשּוְפ רֺאׁש" (בראשית פרק ג': 

15) – היתגשם.
לא  הוא  העץ  השגֲחת  על  ידע  האוייב  השטן  היה  אם 
אל  הראשונה  (האיגרת  והורגו  ישוע  את  אוסר  היה 
אחד  שהינו  ִוישוע  מאחר  ב': 9 – 8).  פרק  הקורינתיים 
תוך  העץ  על  מת  הוא   – ההשגחה  על  ידע  אלוהים:  עם 
ציות ִלרצון אלוהים ּובזאת הגשים את השגֲחת הישועה.

לפיכך כשם שנאמר באיגרת אל הרומיים פרק י' 10: 
"ֲהֵרי ְּבִלּבֹו ַמֲאִמין ִאיׁש ְוֻיְצַּדק – ּוְבִפיו יֹוֶדה ְוִיָּוַׁשע" – כך 
ההופך להיות אחד עם ֵהֲאּדֹון על ידי האמונה ייוושע על 

ידי חסד אלוהים.

ִלישוע  ודומים  מאמינים  כשאנו  נושעים  אנו   .3
המשיח

מהי משמעות: "אנחנו הופכים לאחד עם ֵהֲאּדֹון על ידי 
אמונה"? בִּבשורת יוחנן פרק ו': 56 – אומר לנו ישוע: 
ּבֹו".  ַוֲאִני  ִּבי  ׁשֹוֵכן  ָּדִמי  ֶאת  ְוׁשֹוֶתה  ְּבָׂשִרי  ֶאת  "ָהאֹוֵכל 
אכילת ּושתיית בשר ודם בן ֵהאדם מתייחסות לכך שאם 
נעשה ִמדברו לחם, ניתהלך לפיו ונפגין בפניו את הוכחת 

אמונתינו: אנו נהא איתנים בֲאּדֹון – וֵהֲאּדֹון בנו.
כמובן שאין זה קל לציית ּולהיתהלך לאור דבר האמת 
שואף  האחד  כאשר  זאת  עם  ֵהֲאּדֹון.  קבלת  לאחר  מיד 
מעשיו  את  אלוהים  יזהה  אלוהים:  ִלדבר  לציית  הלב  מן 
כאמונה. עשיית לחם מדבר אלוהים והיתהלכות בעקבות 

ֲאּדֹונינו – הינה עבורינו: הדרך להיות אחד עם אלוהים 
– על ידי אמונה.

נאמר באיגרת הראשונה ליוחנן פרק א' 7: "ֲאָבל ִאם 
ִנְתַהֵּל ָּבאֹור – ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּבאֹור: ִּכי ָאז ִהְתַחַּבְרנּו ֶזה ִעם ֶזה 
ְוַדם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו ְמַטֵהר אֹוָתנּו ִמָּכל ֵחְטא" כשאנחנו 
דם  יטהרינו  "האור":   – אלוהים  דבר  לאור  מיתהלכים 
ישוע מכל חטא. יתרה מזאת: יהא לאל ידינו ליטול חלק 
בתפארת תחיית המתים ולֵחיות חיים מאושרים בממלכת 

השמיים הנצחית.

כאשר  לאלוהים  אמיתיים  ִלילדים  הופכים  אנו   .4
אנו מיתהלכים באור – לאחר שנולדנו מחדש

בחזון יוחנן פרק ג' 20 אומר לנו ֵהֲאּדֹון: "ִהְנִני עֹוֵמד 
ֶאת  ְוִיְפַּתח  קֹוִלי  ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ִאיׁש  ְודֹוֵפק.  ַהֶּדֶלת  ְלַיד 
ַהֶּדֶלת: ֶאָּכֵנס ֵאָליו ְוֶאְסַעד ִאּתֹו ְוהּוא ִאִּתי". מי שפותח את 
הדלת אל ליבו ּומקבל את ֵהֲאּדֹון: מבטיח ֲאּדֹוֵנינּו ליסלוח 

לו/לה ולהיות עימו/ עימה.
הדלת  פתיחת  את  מחייבת  לליבנו  הדלת  פתיחת 
למֲחשבתינו. בהאזנה להודעות אלוהים – אל לנו לאחוז 
את  לקבל  אלא   – שלנו  והידע  מֲחשבתינו  את  בִּמהרה 
אל  ניכנסה  אשר  הקודש  רוח  לנו  תיתן  אז  רק  דבריו. 
ליבנו את: הכוח להיתהלך באמונה אמיתית לאור הדבר.

 – הקודש  ּומרוח  המים  מן  מחדש  נולדים  אנו  כך 
אשר  אלוהים  ילדי  הינם  זו  בדרך  מחדש  הנולדים 
עתה  נימצאת  שם   – בשמיים  ֵהחיים  בספר  ניכתב  שמם 
אזרחותם. בדיוק כשם שיש חוקים ותקנות אשר להם יש 
חוקים  ישנם  כך   – הזה  בעולם  אחריהם  ולעקוב  לציית 
כאשר  אבינו.  אלוהים  בִּדבר  נימצאים  אשר  שמימיים: 
ניתהלך באור לא נוסת על ידי השטן האוייב. במקום זאת 
עד ליום בו נגיע השמיימה אנו נֵחיה תחת חסות אלוהים 

ּובברכותיו העולות על גדותיהן.

במיפעלות  נאמר  במשיח  יקרים  ַואֲחיות  אחים 
השליחים פרק ט"ז 31: "ַהֲאֵמן ָּבָאדֹון ֵיׁשּוַע ְוִתָּוַׁשע ַאָּתה 
ּוְבֵני ֵּביְת" אלוהי האהבה הכין את ישוע המשיח – בכדי 

שכל האנשים ייוושעו על ידי האמונה.
אלוהים שמר זאת בסוד – ּובזמן הניבחר: פתח אלוהים 
באהבתו את הדרך ִלישועת האנושות על ידי קבלת ישוע 
בִּישוע  המאמינים  שכל  התיר  אלוהים  העץ.  על  תלוי 
המשיח יקבלו את: רוח הקודש, את הישועה ואת תחיית 

המתים – ויהנו מחיי נצח בשמיים.
של  זו  בַּאהבה  שתחושו  ֵהֲאּדֹון:  בשם  מיתפלל  אני 
אלוהים, תשיגו לב כנה מלא ביטחון של אמונה ותיכנסו 

לשמיים הנצחיים כילדי אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ֲאַנְחנּו ּדֹוְבִרים ֶאת ָחְכַמת ֱאִהים ַהִּנְסֶּתֶרת, ַהָחְכָמה ֶׁשָהְיָתה ְּגנּוָזה ַוֲאֶׁשר ִלְפֵני ָהעֹוָלִמים ְיָעָדּה ֱאִהים ְלִתְפַאְרֵּתנּו" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ב': 7).

החוכמה הנסתרת אותה הכין אלוהים מראש 
טרם תחילת הדורות

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
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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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"אני חופשי מן הערמונית" "קיבלתי פרס וקידום"

"ראיתי מלאך חזק המגן עלי בִּתאונת דרכים!"

המשרתת ֵסאונֵדאוק יאנג 
בת 52 מן העדה ה-12 
בִּקהילת מאן מין המרכזית

האח ֵמלצ'ור רייס בן 74 מקהילת מאן מין מאנילה שבפיליפיניםהמשרתת ג'יהיון הא בת 43 מקהילת מאן מין צ'אנגוֹון

בשנת 2007 היתעוררתי שבע או שמונה פעמים במהלך הלילה 
גדול  בִּכאב  מלווה  היה  זה  מזאת  יתרה  מיימי.  את  להטיל  בכדי 
ניתוח  עברתי   2008 בשנת  לשירותים.  מהליכה  חששתי  לכן   –
כל  לעבור  לי  ייעץ  הרופא  שב.  הכאב  בסוף 2016  אך  בערמונית 
שלושה חודשים בדיקת אנטיגן 
יצירת  המעורר  חלבוני  (חומר 
בכדי   – לערמונית  נוגדנים) 
גדילת  קצב  את  את  לעצור 

הערמונית.
היו   2016 אוגוסט  בחודש 
 ,(ng/mL) 6 תוצאות הבדיקה
הינה:  הרגילה  התוצאה  בעוד 
בחודש   .(ng/mL)  4 עד   3
ng/) 20 דצמבר זה עלה אף ל

המספר  שאם  לי  נאמר   .(mL
מודאג  הייתי  הערמונית.  לסרטן  להתפתח  עלול  זה  ל-20  יגיע 

באמת.
סיפרתי  השלישית:  הבדיקה  לפני  יום   –  2017 במרץ  ב-19 
וקיבלתי  בריאותי  מצב  על  אום  טימותי  שלי  הקהילה  לרועה 
בִּרצינות את תפילת המטפחת עליה התפלל רועה הקהילה הבכיר 
אף   .(11  –  12 י"ט:  פרק  השליחים  (מיפעלות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
שבתי בִּתשובה על חטאי העבר ועל עוולותיי והֱחלטתי לנהל חיים 

משיחיים טובים.
תוצאות  מיימי.  הטלת  בעת  כאב  לי  היה  לא  בבוקר  למחרת 

הבדיקה הראו אףגם כי המספר הינו: 2 – כלומר רגיל. ַהְללּוָיה!

הסיעוד  למדעי  במֲחלקה  לימודיי  את  סיימתי 
 .1997 בשנת  הכללי  החולים  לבית  והיצטרפתי 
ניסיתי לתת את ניחוח ישוע על פי לימודי רועה 

הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי.
ּוכפופים  לעבודה  עמיתים  טובת  לבקש  ניסיתי 
– וטיפלתי בחולים כאילו הינם משפֲחתי. ניסיתי 
החולים.  למשפחות  אדיבה  ולהיות  שלום  העניק 
רבים  והיו  מהרה  בִּ היתאוששו  שלי  המטופלים 
אחראית.  הייתי  בו  לחדר  אותם  שיקצו  ביקשו 

הפכתי לדוגמא טובה בבית החולים.
לעובד  הניתן  הדירקטוריון  יו"ר  פרס  את  קיבלתי   2017 לדצמבר  ב-30 
 5 מדרגה  קודמתי   2017 לינואר  ּוב-6  השנה  בסוף  החולים  לבית  שתרם 
4 כראש אגף. למעשה בבית החולים שלי יש שיעור נמוך של אחיות  לדרגה 
עם  לקידום.  ממתינים  רבים  לכן  מדינה  כעובדי  אלינו  ּומתייחסים  מאחר 
את  שהיצעתי  לאחר  אך  להנהלה.  אנשים  מאוד  מעט  קידם  החולים  בית  זאת 
הבכיר:  הרועה  עם  ידיים  לחצתי  ּובאמונה  בסיאול  החדשה  השנה  שירות 

שמעתי את החדשות על הברכות. שמֲחתי מאוד.
אף על פי שמחד חשתי מלאת תודה – הרי שמאידך חשתי דאגה. 
זאת מאחר ּומדיניות המחלקה עליה הופקדתי: הישתנתה 
משמרות.  שלוש  לעבוד  עלי  היה  לפברואר  ּומ-1   –
היסתמכתי על אלוהים, חשבתי על רצונו הטוב ועל 
בינואר  ב-23  הבכיר:  הקהילה  רועה  תפילת  ידי 
הוקציתי לתפקיד בו אינני צריכה לעבוד בשלוש 

משמרות. ַהְללּוָיה!

 19:30 בשעה   2017 במאי   6 ב-
בדרך  הייתי  שבת:  ביום  לערך 
המדרכה  על  הלכתי  ברגל.  הביתה 
משאית  לפתע  דו-נתיבי.  כביש  ליד 
קו  את  חצתה  לקראתי,  דהרה 
מרוצתה לעברי. הופתעתי  האמצע בִּ
אלי  הגיעה  כשהמשאית  מאוד. 
אך   – וצעקתי  המשאית  על  נקשתי 
לשמוע  הנהג  מן  שניבצר  ניראה 

אותי.
ונפלתי  המשאית  בי  פגעה  לבסוף 
דבר  קרה  רגע  באותו  הקרקע.  על 
גבוה  חזק  מלאך  ראיתי:  מדהים 
שתי  את  מותח   – המשאית  מן  מעט 
זרועותיו בכדי לעצור את המשאית. 
כנפייו היו מקופלות מאחור. המלאך 
מעין:  שהיווה  שקוף  בווילון  כיסני 

מגן הגנה.

ניידת  אותי  מצאה  מהרה  עד 
והועברתי לבית החולים באמבולנס. 
ועתה   – בעיה  כל  לי  הייתה  לא  אך 
שמעתי  לוואי.  תופעות  שום  לי  אין 
עדויות כאלה בקהילה – אך זה נתן 
ולֲחוות  ליראות  גדולה  אמונה  לי 
את  נותנת  אני  הרוחני.  העולם  את 
לאלוהים  והתהילה  ההודייה  כל 

שהגן בעזרת המלאך.
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כמה  בי  נימצאו  שנים  שבע  לפני 
גושים ברחם ּובשֲחלה – אך בעיקבות 
ג'ירוק לי:  ד"ר  תפילת רועה הקהילה 

הם נעלמו!
 :2017 בינואר  נישואי  לאחרי 
היסטוריה  ישנה  לאישה  שאם  שמעתי 
הקשורות  מֲחלות  של  משפֲחתית 
לרחם או לשֲחלות, או שיש לה גושים 
ברחם: קיימת סכנה שתיתקשה ללדת. 
בדיקת  לבצע  ניגשתי  פברואר  בסוף 
שבע  שלפני  אמרתי  להריון.   ob/gyn
 5.9 של  גדולה  מיומה  לי  היתה  שנים 
גושים  שלושה  או  ּושניים  ברחם  ס"מ 

3 ס"מ בשֲחלה. סביבו וגוש של 
 4 התשובה: "אף מיומה רחמית של 
ס"מ הינה גדולה מאוד. מיומה רחמית 
להתקשות  לך  גורמת  כזו  גדולה 
עוד  גדלה  לא  אם  ואף   – בהיתעברות 

אם  אף  טבעי.  באופן  תיעלם  לא  היא 
הבה  עיקבות.  נותרות  נעלמת:  היא 
נבדוק". לאחר הבדיקה נאמר לי: "אין 
הן  ּובשֲחלה.  ברחם  לגושים  כלל  זכר 

כה נקיות. באמת היו לך גושים?"
אותי  ריפא  שאלוהים  הבנתי 
עיקבות.  להשאיר  מבלי  לֲחלוטין 
שכוח  חשתי  ושוב  לאלוהים  הודיתי 

הרועה הוא באמת נהדר.
להריוני  ה-11  בשבוע  כשהייתי 
ב-7 באפריל, היה לי מבחן האנומליה 
שלי.  התינוק  עבור  הראשון  המולד 
כאשר  שקיפות.  סריקת  היה  הראשון 
תינוק   ,mm  3 עד   2.5 הוא   NT
 ,mm 3 נֱחשב נורמלי. אם זה יותר מ
בסריקה  דאון.  לתיסמונת  סיכון  קיים 
נימצאו:  שלי  לתינוק  שנערכה 
יותר  הרבה  היה  וזה   mm  4.12

רגילים. תינוקות  אצל  מהקיים  עבה 
הרופא שלי הטיל ספק באי-נורמליות 
דגימת  לבצע  לי  והציע  כרומוזומלית 
את  מדגימה  והיא  מאחר  צ'יליון. 
אותה  ּובוחנת  העובר  שיליית  ריקמת 
תיסמונת  ִלבדיקת  מדויק  מבחן  זהו   –
משום  דאגנו  לא  ַואני  בעלי  דאון. 
ּו הבורא  באלוהים  מאמינים  שאנו 

הרועה.  של  מחדש  הבריאה  בכוח 
שתיתי את מי מואן הזכים שדרכם חוו 
טו'  פרק  (שמות  רבים  :פעלים  רבים 

25) והכנו את עצמנו בתפילה.
רועה  תפילת  קיבלנו  לאפריל  ב-9 
היתפלל  הרועה  הבכיר.  הקהילה 
הפרעה  של  סוג  מכל  העובר  ַלהגנת 
דאון.  תיסמונת  כולל   – כרומוזומלית 
ברגע זה חשתי חם בלבי והישתכנעתי 
מכוח  כתוצאה  נורמלי  שלי  שהתינוק 
הרועה  הופיע  בלילה  בחלום  הרועה. 
שלך  "התינוק  לי:  והודיע  הבכיר 

נורמלי". הייתי בטוחה יותר.
בדיקה  עברתי  לאפריל  ב-11 
לפני  נּוצ'ל  שקיפות  של  מחודשת 
שלושה  תוך  הצ'יליון.  של  הדגימה 
שלי  התינוק  שקיפות  ירדה  ימים 
היה  זה  מ"מ!  ל-2  מ"מ  מ-4.12 
קרה  זה  איך  תהה  הרופא  נורמלי. 
נדירים  מקרים  מספר  "ראיתי  ואמר: 
תוך  לא  אך  שבועיים  בתוך  ירד  שזה 

שלושה ימים".
שזה  אמרה  הצ'יליון  דגימת  אף 
תוצאות  חמש  כן:  כמו  נורמלי. 
הבדיקה הגדולות הקשורות לתיסמונת 
כל  הראו  לא  אדוארד  ותיסמונת  דאון 

בעיה. ַהְללּוָיה!
על  תודה  אסירת  כה  הייתי 
דאגות  ללא  בשלום  שחייתי  כך 
את  שפגשתי  מאז  כלשהם  במצבים 
ּו תודה  נותנת  הינני  חיים.  אלוהים 

ִלתפילתי  שענה  לאלוהים  תהילה 
מחדש  הבריאה  של  המדהים  בכוח 

ּובירכני.  –

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

לפני התפילה
5.9 ס"מ מיומה בִּשריר הרחם מאחור

לאחר התפילה
אין ביטוי למיומה בסריקת אולטרסאונד

לפני התפילה
עור צוואר העובר הינו 4.12 מ"מ עובי 

– עם סיכון לתיסמונת דאון

לאחר התפילה
העור הופך לדק עד 2 מ"מ

"דרך התפילה שמעבר למרחב ולזמן 
– שבתי לחיים"

"התינוק שלי היה בסיכון 
גבוה ללקות בתסמונת דאון – 

אך היתרפא!"
המשרתת מינקיונג לי בת 31 מן 

העדה הראשונה בִּקהילת מאן מין המרכזית

האחות מרי מוויני בת 42 מקהילת מאן מין נירובי לקדושה שבקניה

נוראי  בטן  מכאב  סבלתי   2017 פברואר  מסוף 
לאכול  ֵהיֵמִני  ניבצר  כחודש.  במשך  להקיא  והימשכתי 
סחרחורת.  וחשתי  הרבה  הישתעלתי  מאפריל  כלל. 
סבלתי אף מכאב גב חמור ולכן ניבצר הימני אף לשבת.

שסבלתי  בעת  הכרתי  את  איבדתי  למאי  ב-11 
עקב:  לתרדמת  ניכנסתי  לבסוף  קשות.  בטן  מעוויתות 
דלקת  שיתוק,  מוחי,  נזק  קיבה,  כיב  במוח,  דלקת 
ּו החולים  לבית  הובהלתי  הוושט.  ודלקת  ריאות 
משפֲחתי סיפרה לרועה הקהילה סמואל האן על מצבי. 
ביום ראשון 14 למאי קיבל הרועה סמואל בֲעבורי את 

תפילת הרועה הבכיר עבור החולים.
ג׳י. רשת  על  הבוקר  בשירות  ראשון  יום  במהלך 

התפילה  את  וקיבלתי  בידו  תמונתי  הייתה  סי.אן: 
העוברת מעבר למרחב ולזמן. עם זאת אף בנותי קיבלו 

הקהילה  רועה  תפילת  את  החולים  בבית   – בֲעבורי 
נתנו  והן  שלהן  הניידים  בטלפונים  שהוקלטה  הבכיר 

לי לישמוע את התפילה.
התפילה  לאחר  ניתפס.  בלתי  נס  קרה  מכן  לאחר 
חזקה:  כה  הייתה  התפילה  אנשים.  והיכרתי  באתי 

ושבתי  המוות  מסף  שהתאוששתי 
ַואני  לאכול  ידי  לאל  כעת  לחיים. 

מהרה. מתאוששת בִּ
ההודייה  כל  את  נותנת  הינני 
שהיצילני  לאלוהים  והתהילה 
בֲעבורי  ואיפשר  ממוות 
מודה  הינני  שנייה.  היזדמנות 
שהיתפלל  הבכיר  לרועה  אף 

למעני.


