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חדשות מאן מין 

הוקדשה  המרכזית  מין  מאן  קהילת 
להפיץ את בשורת הקדושה בהתגלות כוח 
במזרח  אף  בעולם.  פינה  בכל  הקודש  רוח 
התיכון שבו כ – 90% מהאוכלוסייה הינם 
פעיל.  באורח  הבשורה  מופצת  מוסלמים: 
 – יצחק  טלוויזיית  של  השידור  שירות 
המכסה את אסיה והמזרח התיכון – ואירוח 
פקיסטנים  רועים  עודדו  תמידי:  מיפגשים 
במזרח התיכון. בחודש יולי 2017 הדריך 
מאן  (מקהילת  גיל  טייסיק  הקהילה  רועה 
רפואת  מיפגשי  שלושה  דֵָּאֵג'און)  מין 

מיטפחת באזור.
הפגישה  התקיימה:   201 ליולי  ב-7 
(שבהדרכת  חיים  מים  בִּקהילת  הראשונה 
רועה הקהילה יּוֵנס טסגיי גברוולד) שבאבו 
דאבי – בירת איחוד האמירויות הערביות. 
ו   1 (צילומים  איש  כ-600  חלק  בה  נטלו 
הקהילה  רועה  ביקר   2015 בשנת   .(4  –
בכדי  המרכזית  מין  מאן  בִּקהילת  גברוולד 
של   33 ה  השנה  יום  בֲַּחגיגות  חלק  ליטו 
הקהילה. הוא היתברך בפגישה עם ד"ר לי. 
בשנת 2016 הזמין את רועה הקהילה גיל 
ִלקהילתו וערך את פגישת ריפוי המטפחת 

– בה ראו אור פעלי רפואה רבים.
גיל  הקהילה  רועה  חלק  בִּפגישת 2017 

בטרם  המוסתר  "המיסתורין  המסר:  את 
לקורינתיים  הראשונה  (האיגרת  הדורות" 
פרק ב': 9 – 6). כשהיתפלל למען החולים 
לי  ד"ר  היתפלל  עליה  המטפחת  עם 
(מיפעלות השליחים פרק יט': 12 – 11): 
החל – אדם שלא ראה היטב בלי משקפיים 
במשך שבע שנים: לראות טוב ללא עזרת 
משקפיים, אחר חווה מרפא מדלקת כרונית 
בה  באוזנה  לישמוע  החלה  אחרת  בקיבה. 

ניבצר ֵהיֵמנה לישמוע (תמונה 7).
בערב היתקיימה הפגישה הבאה בִּקהילת 
הקהילה  רועה  (שבהדרכת  המלך  תחיית 
הגדולה  העיר   – שבדובאי  בָָּרַקת)  מנצור 
ביותר באיחוד האמירויות הערביות. 300 
איש נטלו חלק באסיפה (תמונה 3). רועה 
"מפתחות  המסר:  את  חלק  גיל  הקהילה 
ה':  פרק  יוחנן  (בשורת  תשובות"  לקבלת 
עם  החולים  עבור  כשהיתפלל   .(8  –  9
ממחלותיהם.  מרפא  רבים  חוו  המיטפחת: 
רועה הקהילה מנצור ברקת למד על שירות 
מאן מין דרך מסע בפקיסטאן בשנת 2000 

– והישתוקק לעבוד עם מאן מין.
הפגישה השלישית היתקיימה ב-9 ליולי 
בקהיר שבמצריים. בקהילה הפנטקוסטלית 
הקהילה  רועה  מדריך  (אותה  שבשברא 

ּו ראשון  יום  תפילת  נערכו  חנא)  סאֵמח 
היה:  כשהדובר  המיטפחת  ריפוי  מפגש 
באסיפות  חלק  נטלו  גיל.  הקהילה  רועה 
המסר: "מדוע  את  חלק  הוא  איש.  כ-200 
המבוסס  היחיד?"  מושיעינו  הינו  ישוע 
הוא  ה': 8.  פרק  הרומיים  אל  האיגרת  על 
הכוח  מיטפחת  עם  החולים  עבור  היתפלל 

(תמונות 2 ו – 5).
גבר אחד שנאלץ להלך עם מטה הליכה 
בצורה  שישה חודשים: החל ללכת  במשך 
טובה והישליך את מטהו. הוא נתן תהילה 
לאלוהים-בהליכה סביב המיקדש. גבר אחר 
שסבל  אדם  בשמיעה.  מקושי  מרפא  חווה 
משיתוק בִּזרועו ורגלו הימניות חווה מרפא. 
לשאת  ידו  לאל  היה  לא  שנים   10 במשך 
דברים בידיים – אך הוא העיד בשמחה על 
חוויית הרפואה שלו תוך הֲחזקת מיקרופון 

בְּחוזקה (תמונות 6 ו – 8).
מהקהילה  יוסף  מילאד  הקהילה  רועה 
 – טובות  חדשות  מסר  הפנטקוסטלית 
סבלה  אשר  אישה   2014 "בִּשנת  ואמר: 
מחוסר פוריות נטלה חלק בסידרת הלימוד 
של רועה הקהילה גיל – וקיבלה את תפילת 
המיטפחת. לאחר התפילה היא הרתה וילדה 

בת – ההולכת ּוגדלה כעת".

נשיא   – פואד  ֲעאֵטף  הקהילה  רועה 
אספת הקהילות הפנטקוסטלית שבמצרים: 
שוב  לבקר  גיל  הקהילה  מרועה  ביקש 
רבים  עוצמה.  לפעלי  עד  "הייתי  באומרו: 
בקהילה הזו חודשו וחוו מרפא ממחלות". 
הנשיא  סגן   – חנא  אברהם  הקהילה  רועה 
– אמר בִּלבביות: "חשתי בנוכחות אלוהים 
והיתברכתי במסר ֵהחיים אשר נימשח ע״י 

רוח הקודש – התֲחדשתי!"
ברועי  גיל  רועה  פגש  ליולי  ב-10 
לקהילה  המשתייכים  הקהילות 
עם  נפגש  ליולי  ב-12  הפנטוסטוסטלית. 
בקהיר  מין  מאן  קרן  של  קהילה  רועי 
(תמונות 9 ו 10). האירגון (שמייסדו הינו: 
רועה הקהילה עזיז מורגן) נוסד על הבטחון 
היחיד  המפתח  הינה:  הקדּושה  שבשורת 
את  לצאן  מספקים  הם  מצריים.  לחידוש 
דרשות ד"ר לי בצוותא עם ספרים ואמצעי 
זאת  כל   – מין  מאן  של  אחרים  תקשורת 
החזקים  והפעלים  החיים  שדבר  בתקווה 

יופצו במצריים כולה.
אשר  לאלוהים  ּותהילה  תודה  ניתן  הבה 
הביא זרם רוחני גדול של התחדשות לרועים 
באמצעות  התיכון  במזרח  ולמאמינים 

הבשורה הקדושה ּוביטוי הסימנים.

מיפגשי ריפוי במטפחת 
באבו דאבי, דובאי ּומצרים

הביאו התֲחדשות רוחנית למזרח התיכון
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דבר ֱהחיים-דרך הישועה (12) 2 

ישוע בא אל העולם בבשר ונטל על עצמו סבל רב על 
על  האנושית  לגאולה  הדרך  את  פתח  לבסוף  האדמה.  פני 
בהשגחת  היום  ניתעמק  הבה  העץ.  על  אהבתו  הפגנת  ידי 

הלקאת ישוע ּושפיכת דמו.

1.ישוע הולקה ושפך את דמו.
טרם התלייה (הצליבה) הולקה ישוע הולקה בכל חלקי 
גופו. הוא ניפצע בצורה כה חמורה עד לנקודה בה נֱחשפו 

עצמותיו.
"ַּפרגֹול"  היפעיל  הרומי  בצבא  היטב  מאומן  כשחייל 
(שוט): הוא כרך את גוף ישוע פעם וחצי וקרע את בשרו. 
בקצה הפרגון היו חפצי מתכת חדים דמויי וו שדקרו את 
בשרו ּוכשהחייל הילקה אותו: החפצים המתכתיים החדים 

הללו קרעו חתיכות בשר מגוף ישוע.
ושדמו  מתיש  כה  סבל  תחת  להיות  ישוע  נאלץ  מדוע 
יישפך כתוצאה מהלקאות? בחלק השני של ישעיהו פרק 
נ״ג 5 קוראים: "... ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא-ָלנּו". ישוע הולקה ודמו 

נישפך בכדי להעניק לנו רפואה ממיגוון רחב של מחלות.
למשותק:  ישוע  אמר   2 ט'  פרק  מתיתייהו  בִּבשורת 
"ִהְתַחֵּזק ְּבִני – ִנְסְלחּו ְל ֲחָטֶאי". אנו רואים שישוע טיפל 
בִּבעיית החטא בטרם היפנה לרפא את המשותק. בִּבשורת 
יוחנן פרק ה' 14 אמר ישוע לאדם חולה: "ִהֵּנה ִנְרֵּפאָת. ַאל 
ּתֹוִסיף ַלֲחטֺא ֶּפן ְּתֻאֶּנה ְל ָרָעה ְּגדֹוָלה ִמּזֺאת". זה מזכיר לנו 
שאף אם היה לאל ידינו לשוב בִּתשובה ּולקבל את סליחת 
של  החיים  דרך  אל  נשוב  אם   – חטאותינו  על  אלוהים 
החטא: אנו עלולים לחלות במחלה גרועה יותר מבראשונה.

המחלה  וכפרת  ּומאחר   – חטא  הינו:  המחלה  שורש  כי 
דרשה שפיכת דם (האיגרת אל העברים פרק ט': 22) ישוע 
ושפך  שהולקה  בכך   – המחלות  סוגי  מכל  אותנו  שיֲחרר 

את דמו.

ולאמר  בַּעבורנו  הולקה  שישוע  להאמין  עלינו   .2
שאנו מאמינים בזאת.

"...ֲאֶׁשר  נאמר:   24 ב'  פרק  לכיפא  הראשונה  באיגרת 
אותנו  פדה  שישוע  המאמינים  לכן  ָלֶכם".  ִנְרָּפא  ְּבַחּבּוָרתֹו 
ממחלותינו על ידי הלקאתו ּושפיכת דמו: אין סיבה שייעונו 

על ידי מחלות (בשורת מתיתייהו פרק ח': 17).
ואני  מאחר  לפעמים  /ת  חוטא  "הינני  האומרים:  יש 
חלש/ה. קשה לאדם לֵחיות לחלוטין על ידי דבר אלוהים:" 
אומר:   21 יח'  פרק  מישלי  שספר  לב  שימו  נא  זאת  עם 
"ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד – ָלׁשֹון ְואֲֺהֶביָה יֺאַכל ִּפְרָיּה". כאשר נודה 
בכל התנאים או המצבים: "הינני חזק/ה ּומלא/ת רוח בחסד 
אלוהים  חסד  את:  האמונה  הודאת  לאור  נקבל  אלוהים". 
"הבלתי  את  ונהפוך   – עייפות  על  ניתגבר  בקלות  וכוחו, 

אפשרי" ל "אפשרי".
"אני  להיתוודות:  במקום   – ריפוי  לקבלת  בִּתפילה 

נודה:  אם   – התפילה"  ידי  על  מרפא  שאחווה  מאמין/נה 
את  אלוהים  יעשה   – היתרפאתי"  שכבר  מאמין/נה  "אני 
עשויים  כמה  עתה  שלנו.  האמונה  הודאת  פי  על  עבודתו 
כשאני   – היתרפאתי  שכבר  לאמר  אוכל  "איכה  לישאול: 
להם  יש  אם  משקר/ת?"  אינני  האם  בִּכאב?  חש/ה  עדיין 
ידע נכון על האמונה הרוחנית: יהא לאל ידיהם להבין זאת 

בקלות.
ִהיא  יא' 1: "ָהֱאמּוָנה  פרק  העברים  אל  באיגרת  ככתוב 
ֶׁשֵאיָנם  ְּדָבִרים  הֹוָכַחת  ַהְמֻקִּוים,  ַהְּדָבִרים  ְּבַמָּמׁשּות  ִּבָּטחֹון 
לאחר  רק  משהו  על  להיתוודות  אינה  האמונה  ִנְרִאים". 
שעדיין  לדברים  וההוכחה  ההבנה  זוהי   – אותו  שרואים 
ההודאה:  באמונה.  להם  מקווים  כשאנו  ניראים  בלתי 
תביא  לא  בליבינו  מאמינים  כשאיננו   – מאמין/ה"  "אני 
באמונה:  כשניתוודה  רק  המקווים.  הדברים  מימוש  לידי 

ייתממשו הדברים המקווים.
האלוהים:  "בכוח  בפינו:  וניתוודה  הלב  מן  נאמין  אם 
את  ֲאּדֹוֵנינּו  יעשה   – גופי"  את  וחולשות  מחלות  עזבו 
עבודתו בהתאם. אם ניבצר מעימנו להאמין או להיתוודות 
חושבים  ואנו  מאחר   – אותנו  תעזובנה  לא  המחלות  כך: 
בלי  מרפא".  כל  חוויתי  לא  בכאב.  עדיין  "הינני  עדיין: 
שליליות  מֲחשבות  בשל  ָוסבל.  בכאב  רק  ניוותר  אמונה 

כאלה – ייבצר מעימנו לחוות את: פועל אלוהים.

אינם  עדיין  אך  מאמין"  "אני  האומרים  יש   .3
מסוגלים לקבל ריפוי.

שהם  למרות   – ממחלה  לסבול  ממשיכים  אנשים  אם 
ההלקאות  ודרך  הולקה  שישוע  מאמינים  שהם  אומרים 
שלו הוא פדה אותם ממחלותיהם: זאת מאחר ולא חיו לפי 

צידקת אלוהים.
ְלקֹול  ִּתְׁשַמע  "ִאם-ָׁשמֹוַע  נאמר:   26 ט״ו  פרק  בִּשמות 
ְיהָוה ֱאֶהי ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת 
 א-ָאִׂשים ָעֶלי ָּכל-ֻחָּקיו ָּכל-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר-ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים

."ִּכי ֲאִני ְיהָוה רְֺפֶא
במונחים רוחניים: "מצריים" כאן מיוחסת: לעולם בו אנו 
חיים ּו"לעשרת המכות" אשר נחתו על מצריים מתייחסים 
וניתהלך  נשמור  אם  הזה.  בעולם  הקיימות  המחלות  לכל 
במצוות האל: לא נהא כפופים לכל סוג של מחלה. אף אם 
נחלה: ברגע שאנו שבים בִּתשובה וחוזרים בנו מדרכינו – 

אלוהים ירפאינו.
עם זאת עלינו להיות צדיקים ולא בעיינינו – אלא בעייני 
אלוהים. הצדק האנושי שונה מאדם לאדם – מאחר ּונסיבות 
החיים והערכים שאנשים: ראו, שמעו ולמדו כשהם גדלים 
– שונים זה מזה. אדם אחד עשוי לֲחשוב שהתנהגותו היא 

"צדיקה" – אך אדם אחר עשוי לחוש שזה "לא צודק".
דברים הם באמת צדיקים רק כאשר אלוהים רואה אותם 
אלוהים –  דבר  הינה:  היחידה  המידה  ואמת  "צדיקים" – 
שהינו: האמת עצמה. לדוגמא: כשהבן מגיע הבייתה בוכה 
עם  לשוחח  ּומנסים  ההורים  כועסים  מכות:  שספג  לאחר 
אומר  אלוהים  צדק  זאת  לעומת  האחרים.  הילדים  הורי 
לנו: "מי שסוטר לך על הלחי: תן לו את אף את השנייה", 
עלולים  אנו  אויביכם".  את  אף  "אהבו  שלום",  "דירשו 
לחוש מתמידים בהפסדים – בעיקבות צדק אלוהים – אך 

לבסוף יראה זאת אלוהים – וירים אותנו.
מצוות  כל  את  לישמור  אוכל  "איכה  הטוענים:  יש 
אלוהים?" אך לישמור על ֵהחיים על ידי מצוות האל אין 
זו משימה קשה. אם נאמין וניֵחיה את חיינו – נזכיר תמיד 
ואלוהים  ּומאחר  תמיד  לי  עוזרת  הקודש  "רוח  לעצמינו: 
מעניק לנו חסד ָוכוח – לאל ידינו לעשות זאת בקלות". או 
אז זה הופך להיות קל יותר. אם נאהב את אלוהים ּונממקד 
את עיינינו בִּתהילת השמיים ּובתגמולים: תהא השמירה על 

מצוות אלוהים – משימה קלה.
אם נֲחשוב: 'יש לי חטאים רבים להשליך – וזה ייקח לי 
שבם  החטאים  של  רשימה  לערוך  נסו  להשליכם!'  דורות 
הינכם מתקשים ביותר. זה היינו הך כשהשורשים הגדולים 
הקטנים  השורשים  אף  נישלפים  האדמה:  מן  נישלפים 
יותר בקלות. כאשר אנשים יוצאים מן החושך ּומתחילים 
להיתהלך באור: תיהרס חומת החטא העומדת בדרכם אל 
תרד  להאמין  בִּיכולתם  שבאמצעותה  האמונה  אלוהים. 

עליהם ִויהי לאל ידיהם לחוות את: פעלי אלוהים.

את  ושפך  שהולקה  כשם  במשיח:  יקרים  ַואֲחיות  אחים 
דמו: גאלנו ישוע מכל מחלותינו ּומיחושינו. מאחר ּופגשתם 
מכל  מרפא  לחלוטין  שתחוו  מקווה  הינני  המרפא:  בֲַּאּדֹון 

מחלותיכם – ותישמרו על מצוות האל בִּשקידה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"הּוא ֲאֶׁשר ֶאת ֲחָטֵאינּו ָנָׂשא ְּבגּופֹו ַעל ָהֵעץ, ְּכֵדי ֶׁשָּנמּות ְלַגֵּבי ַהֵחְטא וְִנְחֶיה ַלְּצָדָקה; ֲאֶׁשר ְּבַחּבּוָרתֹו ִנְרָּפא ָלֶכם" (האיגרת הראשונה לכיפא פרק ב': 24).

השגחת ישוע: הלקאתו ּושפיכת דמו
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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
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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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"חוויתי את כוח היצירה מחדש!"

במפגש הקיץ של מאן מין שנערך בִּתחילת אוגוסט מדי שנה: חווים רבים מרפא מסוגי מחלות רבים כולל: איידס, דיכאון, התקף לב, 
דימום במוח,שיטיון – קהיון (ירידה משמעותית והדרגתית בתיפקוד עקב זיקנה או מחלה) ועיוורון. עתה הבה נישמע מאלה שהעידו על חווייתם.

מספר  ליפני  אישתי  פטירת  לאחר 
שנים: סבלתי מדיכאון והתקשיתי לינשום. 
תרופות  שנה   15 במשך  נטלתי  כן  כמו 
ּו   – לב  ניתוח  של  לוואי  תופעות  עקב   –
האיבחונים  ֵהֱחריפו   :2016 באוגוסט  ב-2 

והיגעתי לבית החולים.
הועברתי  קשה:  מצב  עקב  למחרת 
מביתי  ביקשתי  נמרץ.  לטיפול  ליחידה 
שהיה  האן  ג'וזף  הקהילה  לרועה  להתקשר 

בכנס הקיץ של מאן מין בקוריאה ואמרתי לה שתבקש ממנו לקבל את תפילת ד"ר ג'י ירוק לי. מאחר 
ורועה הקהילה הבכיר שהה בבית התפילה על ההר – ניבצר מרועה הקהילה האן לקבל את תפילתו.
ביום א׳ ה-7 לאוגוסט בִּשעות הבוקר המוקדמות: לקיתי בהתקף לב ונפלתי לתרדמת. בערך באותו 

זמן לחץ רועה הקהילה האן את יד ד"ר לי כששמי כתוב על כף ידו: היתעוררתי מן התרדמת!
הועברתי למֲחלקה כללית ּולמחרת עזבתי את בית החולים. היתרפאתי לֲחלוטין מנדודי שינה ּו

מדיכאון. ַהְללּוָיה!
בינואר 2017 סבל נכדי שון בן ה-11 ממחלה נדירה שגרמה לעצם האף שלו להמשיך לצמוח – 
אך הוא חווה מרפא לאחר תפילת הרועה הבכיר. בלב אסיר תודה ּובשימחה אני מכין את עצמי לכנס 

הקיץ של מאן מין 2017.

כנס הקיץ של מאן מין ִלשנת 2016.

"השתֲחררתי מדיכאון ושבתי 
לחיים – מתרדמת!"

האח ג'סוונט סינג – בן 69
מקהילת מאן מין צ'ינאי שבהודו

"חוויתי מרפא מעיוורון בעייני 
השמאלית – ּומאור עייני חזר!"

האח סנגֵיאונג פארק
בן 52 מפאריש 4 

בִּקהילת מאן מין המרכזית

"במהלך האימונים למיפגש האתלטי 
חוויתי מרפא מאיליטיס 
(דלקת המעי העקום)!"

המשרתת ַהֵאסוק לי,
בת 61 מפאריש 24

בִּקהילת מאן מין המרכזית

דרכים  תאונת  עברתי   1990 ביולי 
ניתוח  עברתי   – למוחי  גדול  נזק  שגרמה 
בשלב  במוח  נגעים  עם  אובחנתי  גדול. 
לחלוטין.  היתעוורה  השמאלית  ועייני   4
ליפרקים  ליראות.  אף  הימני  ניבצר 
ניתקלתי בַּאנשים – וחוויתי תאונות דרכים 
המראה  את  לראות  ֵהיֵמנִי  שניבצר  מאחר 

השמאלית.
ב-8 לאוגוסט 2016 – יומו הראשון של 

כנס הקיץ של מאן מין אירע מקרה מדהים. היגעתי מאוחר לאתר הנופש דֵּאֹוקיוסאן – לכן ניבצר 
בשידור  הבכיר  הרועה  תפילת  את  קיבלתי  אך  הלימוד.  מקום  ג'אמפינג –  לפארק  להגיע  ֵהיֵמנִי 
חי ברשת הג׳י.סי.אן. דרך הטלפון החכם שלי. במהלך התפילה חשתי היתקררות בעייניי שהחלו 

להיתבהר. לאחר התפילה החילותי ליראות אור – וכעבור זמן מה ראיתי אנשים נעים.
זה  הייתה 0.2.  כבר  בפברואר 2017  השמאלית 0.15.  עייני  ראיית  הייתה  ספטמבר  בחודש 

הישתפר.
עוד תופעה: לאחר ניתוח המוח חוויתי נדודי שינה. לקחתי זולפידם (כדור שינה) במשך מיספר 
שנים. חשתי בתופעות לוואי וניסיתי להפסיק לקֲחתו – אך זה לא היה קל כי היתמכרתי. כאשר לא 

לקחתיו: לא היצלחתי להירדם, חוויתי סיוטים, פחדתי או הייתי עצבני.
אך לאחר כנס הקיץ: היה לאל ידי לישון טוב מבלי לקחת זולפידם. ַהְללּוָיה!

כעת לאל ידי ליראות את המראה האחורית והינני נוהג ברכב רמה 1. מאחר והינני ישן היטב – 
אינני מיתפרץ בכעס על אנשים. אני שמח ּובריא – והינני נותן תודה ּותהילה לאל.

בסוף יולי 2016 חוויתי כאב בבטן התֲחתונה בצד 
אשר  הבכיר  הרועה  תפילת  את  כשקיבלתי  ימין. 
הוקל  האוטומטית:  התגובות  מערכת  על  הוקלטה 
היתאמנה  השלישית  ֵהענק  עדת  זמן  באותו  הכאב. 
מין  מאן  של  הקיץ  כנס  של  האתלטים  מפגש  עבור 
למרות  לאוגוסט  ב-2  כשחקנית.  נבחרתי  ַואני   –

שחשתי בִּכבדות: היצטרפתי לאימונים.
התֲחתונה  בבטן  חמור  כאב  חשתי  לאוגוסט  ב-3 

בצד ימין וניבצר ֵהיֵמִני להירדם. הלכתי לבית החולים – ּולאחר סריקת טומוגרפיה ממוֱחשבת (סי.טי) 
אובחנתי עם דלקת ריאות.

במעי הגס ליד התוספתן הייתה לי דלקת חמורה ומורסה היתפשטה מסביב. זה היה רציני עד כדי כך 
שהדלקת כיסתה איברים אחרים. שמעתי שזה יוביל לדלקת הצפק, להרעלת דם ּולניתוח בהול. הרופא 
החילותי  היום.  למחרת  הניתוח  את  קבע 
לֲחשוב על הסיבה שבעטייה לקיתי במחלה. 
עלה על דעתי שהיתלוננתי על הכול. שבתי 
חשתי  החרטה  ּולאחר  בִּיסודיות  בִּתשובה 
הפגישה  עבור  להיתאמן  הלכתי  מאושרת. 
 – הבייתה  שבתי  מכן  ּולאחר  האתלטית 
הרועה  תפילת  קבלת  לאחר  לישון  והלכתי 

הבכיר.
משילשול  סבלתי  לאוגוסט:  ה-4  בבוקר 
 – בִּכאב  יותר  חשתי  לא  מכן  לאחר  ירוק. 
שאין  אמר  שלי  הרופא  יותר.  טוב  חשתי 
צורך  ואין  ריאות  דלקת  אבחנת  יותר  בי 

בניתוח. ַהְללּוָיה!

בחודש מאי 2016 שמעתי מרופא העיינים שיש 
לי: עיין עצלה. הוא אמר שמחמת בעיית העיין לא 
הייתי  מה  זמן  במשך  רופא.  או  טייס,  מלח,  אהיה: 
מודאג – אך עד מהרה חשתי אסיר תודה על שכנס 
רפואה  פעלי  מיתרחשים  בו  מין  מאן  של  הקיץ 
רבים – עומד בפתח. הורי, אחי ָואני התכוננו לכנס 

באמונה שנקבל את המענה.
היתפלל  לכנס:  הראשון  היום   – לאוגוסט  ב-8 
החולים.  למען  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הקהילה  רועה 

הינחתי את ידי על עייני. לאחר התפילה פקחתי את עייני – ּולאחר מכן ניראו לי אורות על הבמה מאוד 
בהירים. הייתי בטוח לגבי ריפוי העיינים. הוצאתי את הטלפון החכם שלי ועמדתי במבחן עצלות העיין. 

היה לאל ידי ליקרוא את המספרים ואת האותיות שלא היו ברורים לעייני בעבר. ַהְללּוָיה!
כעת הינני מכהן כִּנשיא בית הספר ִלילדים של יום ראשון. ברצוני להיות תלמיד למופת ּולהלל את 

אלוהים.

האח ֵג'יונגוו ֵצ'און
בן 13 מקהילת מאן מין מסאן

"חוויתי מרפא ממחלה חשוכת מרפא 
עיין עצלה (אמבליופיה)!"

סריקת סי טי

לפני התפילה
דלקתי  ֵהעקום  המעי 
ונפוח מאוד. כשמורסה 

מסביבו.

לאחר התפילה
 – נעלמה  הדלקת 
שבה  הנפוחה  והחומה 

לנורמל.
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הינחוני   2013 פברואר  בחודש 
וקיבלתי  טייוואן  מין  מאן  ִלקהילת 
ולגיהינום.  לשמיים  בהקשר  ביטחון 
חיי.  את  ּולחדש  להיתפלל  החילותי 
הבשורה:  את  ֲחריצות  בַּ כשחלקתי 
ַואני   – לבשורה  מישפֲחתי  ניפתחה 
 – עוצמה  רבי  פעלים  מיספר  חוויתי 

כולל ריפוי של דלקת גידי העיין.
מאבי  ניבצר   2016 ליוני  ב-27 
עימי.  עיין  קשר  על  יותר  לישמור 
ולא  בכעס  היתפרץ  הוא  למחרת 
היתלבש. הוא אמר מילים מוזרות ואף 
ליולי  ב-20  מוזרה.  בצורה  היתנהג 
שיטיון  אובחן  בה  בדיקה  עבר  הוא 
תפילת  היתפללו  משפֲחתי  בני  רציני. 
תפילת  פגישת  בִּ יום   21 בת  נדרים 
התפילה  את  וקיבלו  צמו  דניאל, 
פחות  ניראה  אבי  בינתיים  לחולים. 

כעוס.
חלק  ליטול  בכדי  בקוריאה  ביקרתי 
בכנס הקיץ של מאן מין ִלשנת 2016 
והיגשתי ִלתפילה את תמונת אבי ואת 
בבוקר  שבת  לאוגוסט  ב-7  מחלתו. 

היתפלל עבורו הרועה הבכיר.
למרחב  מעבר  אבי  על  עבד  אלוהים 

ולזמן. לאחר השירות 
אימי  עם  דיברתי 
אמרה  היא  בטלפון. 
לנוע  החל  שאבי 
למעשה  ולאכול. 
 – טוב  אכל  לא  הוא 

ונירדם.
ב-8 לאוגוסט נטל אבי 
במירשתת  בכנס  חלק 
את  וקיבל  בטייוואן 
הבכיר.  הרועה  תפילת 

וכל  הזיכרון  אליו  שב  התפילה  לאחר 
האיבחונים האחרים נעלמו. ַהְללּוָיה! ב-20 
לספטמבר עבר אבי בדיקה נוספת בה נימצא 
שהינו נורמלי לחלוטין. הינני נותנת תודה ּו
תהילה לאל אשר נתן לנו לחוות את הכוח 
המדהים הזה. הינני מודה אף לרועה הבכיר 

אשר היתפלל עבור אבי.

מעט  חשתי  אנרגיה.  סחוטת  חשתי   :2016 ליולי  ב-31 
קהות בצד ימין של גופי. לא היה לי זמן באותה עת ליבדוק 
זאת בבית החולים. למחרת בשעה 11 בלילה הלכתי לחדר 
סריקת  ביצע  הרופא  בֹוָרָמֵאה.  החולים  בית  של  המיון 

טומוגרפיה ממוֱחשבת – סי.טי. – וגילה דימום מוחי.
הוא אמר: "שלושים שעות כבר עברו – אינך מיקרה של: 
מטופלת עם תרופות או ניתוח – ּומאחר והמקרה שלך הינו 
במוח  לדימום  שוב  יגרום  אם  מאוד  מסוכן  זה  יהא  חריף: 
שלך שוב או ִלבעיות אחרות". נישארתי במשך כל הלילה 
הייתי  אך  רבות.  בדיקות  ועברתי  נימרץ  לטיפול  ביחידה 

שלווה ּומודה.
"אחרים  בתדהמה:  הרופא  אמר  לאוגוסט  ה-2  בבוקר 
במצבך מראים תסמינים חריגים – אך את נראית נורמלית 
ב-3  כללית.  למֲחלקה  הועברתי  בעיה".  כל  ּוללא  לחלוטין 
לאוגוסט – תודה לאל – קיבלתי את תפילת הרועה הבכיר 
כששב לביתו מבית התפילה שלו על ההר. הוא היתפלל על 

מצבי ועל השבח המיוחד שלי.

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

בטרם התפילה
בגודל  מוחי  דם  שטף 
המוח  בגרעין  ס"מ   2

שלה

לאחר התפילה
לא אובחן כל שטף דם 

מוחי

סריקת סי טי

האחות ֵצ'יסּוסּון בת 35 מקהילת מאן מין טייוואן

"אבי חווה מרפא משיטיון חמור (דימנציה)!"

לפני התפילה: מאובחן עם שיטיון (משמאל)
ציון  תקליטור  עם   – לשיטיון  איבחון  אין  התפילה:  לאחר 

1 (מימין)

▶

אישור מחלה

המשרתת הבכירה ג 'ינהי קים בת 55 מן העדה ה-12 בִּקהילת מאן 
מין המרכזית 

"על סף המוות – ִהצילני "חוויתי מרפא מדימום מוחי חריף!"
אלוהים!"

ב-4 לאוגוסט סריקת דימות תהודה מגנטית (MRI) שלי 
עדיין חשפה דימום. אך לא הראיתי כל תסמין לדימום מוחי. 

הרופא ניראה מבולבל.
 – המיוחדים  השבחים  על  מחר  שאשיר  לרופא  אמרתי 
בשירות התפילה של הקהילה. הוא הופתע ואמר בִּרצינות: 
"לא! אינך יכולה לשיר. אם תשירי הלחץ התוך גולגולתי 
יגבר – ויגרום שנית לדימום במוח שלך ותמותי". אך ב-5 
השבח  את  לתת  בכדי  החולים  בית  את  עזבתי  לאוגוסט 
המיוחד שלי באמונה באלוהים המרפא. היצעתי את השבח 
המיוחד שלי בחסד אלוהים במהלך אסיפת ערב שבת כולו 

(משמאל).
מין.  מאן  של  הקיץ  בכנס  חלק  נטלתי  לאוגוסט  ב-8 
הראשון קיבלתי באמונה  במהלך סידרת הלימוד של היום 
שוב  ערכתי  לאוגוסט  ב-17  הבכיר.  הרועה  תפילת  את 
ושכל   – ניספג  שהדם  אמר  הרופא  טי.  סי.  סריקת  בדיקת 

תפקודי הגוף שבו באופן מסתורי כבראשונה. ַהְללּוָיה!

י  ת נ ח ב ו א
איידס  כחולה 
שלא  ושמעתי 
רב  זמן  לי  נותר 
נפלתי  לֵחיות. 
ָוצער.  ִליאוש 
נתנה  דודתי 
סיפרי  את  לי 
רוק  יי  ג' ד"ר 
"טעימת  לי: 
טרם  הנצח  חיי 
האמונה".  "מידת   – ו  הישועה"  "דרך  המוות", 

משקראתי אותם: קיבלתי תקווה.
מאן  קהילת  בִּ לילמוד  החילותי   2014 באוקטובר 
מין קינשאסה ולמדתי על פעליו החזקים של ד"ר לי. 
באלוהים  אבטח  אם  מרפא  שאחווה  ביטחון  קיבלתי 
הנימצא עם הרועה הבכיר. היפסקתי ליטול תרופות 
דניאל.  פגישות  ּובִּ תפילה  בכל  להישתתף  והיתחלתי 

כשעשיתי זאת היתֲחזק גופי.
לכנס  היצטרפתי  לכן  לחלוטין.  להיתרפא  רציתי 
ג׳י. רשת:  באמצעות   –  2015 מין  מאן  של  הקיץ 
סי.אן. – וקיבלתי את תפילת הרועה הבכיר. באותו 

רגע עטפה אותי אש רוח הקודש וחשתי חום רב.
טוב  וחשתי   – מרגָלי  רב  כאב  נגוז  מכן  לאחר 
לנוע  ַוהחילותי  סחרחורת  בִּ עוד  חשתי  לא  יותר. 
כל  ניכר.  שיפור  הראה  בריאותי  מצב  בחופשיות. 
שבה  הטובה  בריאותי  נמוגו.  והפצעים  הכתמים 

אלי. ַהְללּוָיה!

מקהילת   66 בן  עומר  סילא  במפה  האח 
מאן מין קינשאסה שבקונגו


