חדשות מאן מין
מס'  1 73ביולי2018 ,

שירות התיקשורת הסיפרותית הפעיל של מאן מין ב 61-שפות
ויום השנה ה  31לחדשות מאן מין

דו"ח ציורי של שירות התיקשורת הסיפרותית לאנשים מכל העולם.

מגזין חדשות מאן מין המדריך
אנשים ברחבי העולם לדרך הישועה
ע ל י ד י א ס פ ק ת ד ב ר ֵה ח י י ם וּ פ ע ל י
העוצמה :חגג כעת את יום השנה
ה  31שלו .המהדורה הראשונה
פורסמה ב 17 -למאי – 1987
והמהדורה באנגלית פורסמה והופצה
ב י נ ו א ר  .1 9 9 1ב ח ו ד ש נ ו ב מ ב ר
 – 2012יום השנה ה  30לקהילה
כבר הייתה זמינה :מהדורה מקוונת
)  . (w w w. m a n m i n n e w s . c o mכ ע ת
מפורסם המגזין ב  33שפות כולל:
אנגלית ,סינית ,יפנית ,רוסית,
ספרדית ,ערבית ,הינדית ועברית.
עלון רב לשוני זה מנופק בכל שפה:
שבועית ,דו שבועית ,חודשית ,או
רבעונית בהתאם לדרישה המקומית
ולמצב .המגזין מציג את דברי ֵה חיים
של ד"ר ג'יי רוק לי ,מאמרים מיוחדים
העוסקים במיגוון נושאים על :כיצד
להידמות לאלוהים ,עדויות חברי

הקהילה שחוו את אהבת אלוהים וכוחו
בקוריאה וּמחוצה לה – ואף בחדשות
הקהילה .התוכן סייע לקוראים ִל גדול
באמונה – וכך הפך המגזין לאהוב על
ידם וּמשמש כחומר לבישור.
שירות הסיפרות מבוצע באופן פעיל
אף במאן מין.
ללא קשר לעדותם – למדו רועי
קהילה רבים ברחבי העולם דרך קריאת
סיפרי ד״ר לי את :רצון ולב אלוהים
ואת אהבת ֵה ֲא דּוֹן המשובצים במיקרא –
ואף חוו את הית ֲח דשות ליבם.
ד"ר לי הציע פעמים רבות של צום
ותפילה על מנת לקבל את פרשנות
המיקרא – וּ ִּב מיוחד של קטעים קשים.
אלוהים ענה ִל תפילתו והעניק לו את
הפרשנות .על פי הפרשנות פירסם ד״ר
לי  112ספרים וּבם" :דרך הישועה"
המכיל את :אהבת אלוהים ואת
השגחת הישועה .אף את ספריו :מידת

השמיים;
האמונה;
הגיהנום; רוח ,נפש
וָגוף; אהבה הינה
היתממשות התורה
ואת :אין חוק כנגד
כאלה.
דברים
הספרים תורגמו ל
 61שפות וכעת 480
מהדורות רב לשוניות
מדריכות אנשים מכל
ֵה עמים לדרך הישועה.
ִּב ספרים
מהדורות
אלקטרוניים זמינות אף :ב מ ר כ ז
ספרים
רידי
קיובו,
הספרים
ואינטרפארק 518 .מהדורות רב
לשוניות ב  58שפות זמינות בפורמט
אלקטרוני .הן מופצות ברחבי העולם
ב " "k i n d l e e - r e a d e r s " , " i B o o k s
וּ ב . "G o o g l e P l a y B o o k s " -
ספרים אלקטרוניים של :סיפור
חיי ד"ר לי – חיי אמונתי שלי ,דרך

▲ מגזין חדשות מאן מין פורסם ב 33

שפות.

הישועה ,מידת האמונה ,השמיים,
הגיהנום ,רוח ,נפש וָגוף – זמינים
:באנגלית ,צרפתית ,ספרדית ,פורטוגזית
ואיטלקית ב"  "Amazon.comשהינה:
חנות הספרים המובילה בעולם.
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דבר הֱחיים-דרך הישועה )(22

מס'  1 73ביולי2018 ,

חדשות מאן מין

אנשים הינם :חסרי הישועה למרות
הודאתם באמונתם באלוהים
ַשּׁ ַמיִם" )בשורת מתיתייהו פרק ז'.(21 :
ָעוֹשׂה אֶת רְצוֹן אָבִי ֶשׁבּ ָ
ַשּׁ ַמיִם – ֶאלָּא ה ֶ
"א כָּל הָאוֹמֵר לִי' :אֲדוֹנִי ,אֲדוֹנִי' יִָכּנֵס ְל ַמלְכוּת ה ָ
"יֵשׁ ֵחטְא ָמוֶת – עַל זֶה אֵינֶנִּי אוֹמֵר ֶשׁיְִּת ַפּלֵּל" )האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ה'.(16 :
ִבּבשורת מתיתייהו פרק כ"ה אנו מוצאים סיפור על :חמש
עלמות "נבונות" שהכינו "שמן ִבּצלוחיות עם המנורות שלהן"
– ועוד חמש עלמות "כסילות" "שלא לקחנה איתן שמן" .עם
הכרזת הגעת הֵחתן :הלכו העלמות הכסילות לירכוש שמן – אך
משחזרו הייתה :דלת מסיבת החתונה סגורה זה מִכבר.
כאן עשר העלמות מסמלות את :כל המאמינים בעלי התקווה
לשמיים – ו "הֵחתן" מסמל את :ישוע המשיח .הלקח הֵחשוב
כאן הינו :של עשר .רק חמש "הנבונות" ניכנסו לנשף החתונה
וּמן השאר ניבצר .כמו חמשת האחרונות :ישנם מאמינים שלא
ייוושעו .איזה סוג מאמינים מבין המודים באמונתם באלוהים:
ייכשלו ַבּהשגת ישועה ולא ייכנסו השמיימה?
 .1אנשים המיתנהגים ברוע.
נאמר ִבּבשורת מתיתייהו פרק ז' " :21א כָּל הָאוֹמֵר לִי:
ָעוֹשׂה אֶת רְצוֹן
ַשּׁ ַמיִם – ֶאלָּא ה ֶ
'אֲדוֹנִי ,אֲדוֹנִי' יִָכּנֵס ְל ַמלְכוּת ה ָ
ַשּׁ ַמיִם".
אָבִי ֶשׁבּ ָ
בפסוקים הבאים  23-22ממשיך ישועַ " :רבִּים יֺאמְרוּ ֵאלַי
ַשׁנוּ
ְשׁמְֵ גּר ְ
ְשׁמְ נִבֵּאנוּ וּב ִ
בַּיּוֹם הַהוּא' :אֲדוֹנִי ,אֲדוֹנִי' – הֲא בּ ִ
ָשׂינוּ נְִפלָאוֹת רַבּוֹת .אָז אוֹדִי ַע ָלהֶם' :מֵעוֹלָם
ְשׁמְ ע ִ
ֵשׁדִים וּב ִ
ֶשׁע"' .אף אם אנשים
עוֹשׂי ר ַ
א ִהַכּ ְרתִּי ֶא ְתכֶם – סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי ֵ
מכריזים על אמונתם באלוהים וּפועלים ניפלאות – יאמר להם
ישוע' :מֵעוֹלָם א ִהַכּ ְרתִּי ֶא ְתכֶם' – הכוונה הינה לכל אלה:
"המיתנהגים בהפקרות".
בסוף העולם – ביום הדין :יפריד אֲדוננו את כל הרשעים
אשר היתנהגו בהפקרות וגרמו לאחרים לגמגם – וישליכם
לכבשן האש שהינו :עונש הגיהנום )בשורת מתיתייהו פרק
י"ג.(42-40 :
למה היתכוון ישוע במילה" :רשע"? כשם שנאמר ַבּאיגרת
הראשונה ליוחנן פרק ג' " :4כָּל מִי ֶשׁחוֹטֵא גַּם עוֹבֵר עַל
הַתּוֹרָה; ַה ֵחטְא הוּא ֲע ֵברָה עַל הַתּוֹרָה" – רוע ,או חטא נובע:
מאי צייתנות לחוק האמת – שהינו :דבר אלוהים עצמו .אנשים
העוברים על החוק הינם אלה העושים את הדברים הֵאסורים
במיקרא; שאינם משליכים את הדברים ש ַמנְחֶה אותם המיקרא
להשליך; אלה שאינם עושים את מה שאומר להם המיקרא
לעשות – ואלה שאינם שומרים או מצייתים למה שמצווה
עליהם המיקרא :לישמור או לציית.
המיקרא עוד מרחיב על זאת ַבּאיגרת הראשונה אל
עוֹשׂי
הקורינתיים פרק ו'  ..." :10-9אוֹ ֶשׁמָּא אֵינְכֶם יוְֹדעִים כִּי ֵ
ָעוֶל א יִירְשׁוּ אֶת ַמלְכוּת ָהאֱהִים? אַל ִתּטְעוּ; א זוֹנִים וְא
ִשׁכַּב
עוֹשׂי זִמָּה וְא יוְֹדעֵי מ ְ
עוֹ ְבדֵי ֱאלִילִים ,א ְמנָ ֲאפִים וְא ֵ
זָכָר ,א ַגּנָּבִים וְא ַח ְמָדנִים ,א סוֹ ְבאִים וְא ְמַגְדּפִים וְא
חוֹ ְמסִים יִירְשׁוּ אֶת ַמלְכוּת ָהאֱהִים" .למרות היתוודות פלוני
באמונתו באֲדּוֹן :אם הינו שומר היתנהגות של רוע מבלי לשוב
בו מן החטא :לא יהא לאל ידו לרשת את השמיים וכך יהא סופו

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי

בגיהינום )האיגרת אל הגלאטיים פרק ה'.(21-19 :
חלק מכם עשוי לשאול" :אם מאמין טירון סיפר שקר ואם
ניבצר הֵימֵנוֹ להיוושע על חשבון אותו שקר :כמה אנשים
באמת ייוושעו?" כמובן שאם רק מאחר וּפלוני פשוט קיבל
את ֵהאֲדּוֹן – אין זה אומר שיהא לאל ידו להשליך מייד את
כל חטאיו .אף אם אותו אדם לא השליך את כל חטאיו:
כשהוא מיתפלל ,עושה כל מאמץ וּמשתנה בהתאם – יזהה
אלוהים את המאמץ בלבד כהוכחה לאמונה הראויה לִישועה.
עם זאת אם הֵאדם אינו מנסה להשליך את חטאותיו –
אלא ממשיך ַלחֲטוא וליספוג יותר את דרכי העולם – הופכת
הודאתו" :אני מאמין" – לשקר.
 .2אנשים אשר חטאו חטאי מוות.
נאמר ַבּאיגרת הראשונה ליוחנן פרק ה' ..." :16יֵשׁ ֵחטְא-
ָמוֶת; עַל זֶה אֵינֶנִּי אוֹמֵר ֶשׁיְִּתַפּלֵּל".
עלינו לעודד ַּבחֲריצות וּלהיתפלל בעבור אלה שביצעו
חטאים שלא יובילו למוות ואף לעזור להם להיתרחק מחטא
– אך ישנם חטאים אחרים המובילים למוות .אם כן אילו סוגי
חטאים מובילים למוות?
ִבּבשורת מתיתייהו פרק י"ב  31מזכיר לנו ישוע ִבּמפורש:
"עַל כֵּן ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶם ,כָּל ֵחטְא וְגִדּוּף יִָסּלַח ִל ְבנֵי אָדָם ,אַ גִּדּוּף
ְכַּלפֵּי הָרוּ ַח א יִָסּלַח" – וּ ִבּבשורת לוקס פרק י"ב " :10כָּל מִי
ֶשׁיֺּאמַר ָדּבָר נֶגֶד בֶּן-הָאָדָם יִָסּלַח לוֹ ,אַַ ה ְמנָאֵץ אֶת רוּ ַח הַקֺּדֶשׁ
א יִָסּלַח לוֹ".

ווידוי 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 ָ

"גדוף נגד רוח הקודש" משמע :לחלל וּלגנות את רוח הקודש
כ"שטן" ולחֲרוץ את פעלי אלוהים הבאים לידי ביטוי על ידי
רוח הקודש ִכּיצירות של השדים והשטן.
"הפרעות נגד רוח הקודש" משמע :לימנוע מִפעלי אלוהים
מִלהיתרחש – על ידי הכחשת פעלי אלוהים מתוך רוע האדם
אף לאחר שהינם עדים ממקור ראשון לִפעלי רוח הקודש.
לדוגמא :הפצת שמועות חסרות בסיס וַהטחת האשמות
חסרות בסיס על ידי קריאה לִקהילה המלאה ִבּפעלי רוח הקודש:
"כופרת" או "טועה" הינה ":הפרעות נגד רוח הקודש" .זהו
חטא חמור וּמפחיד מאוד – שכן הוא קורא תיגר על :אלוהים
הבורא ,מפריע וּמכשיל למלכותו מלהיתממש.
אנשים אשר לוקחים זאת כצעד נוסף והוגים תוכניות,
מבצעים אותן – וּבזאת מגבירים את הגידוף נגד רוח הקודש –
מבצעים את חטא" :הדיבור נגד רוח הקודש"ִ .בּבשורת מרקוס
פרק ג'  :30-20ישנה סצינה בה מנהיגי היהודים מיתנגדים,
מפריעים וּמדברים נגד רוח הקודש .בין האנשים ששמעו את
החדשות על ישוע היו אנשים טובים שהאמינו בו ונתנו כבוד
לאלוהים .לעומת זאת הרשעים :היו עסוקים ִבּיצירת שמועות
רעות וּ ַבּהפצתן – מאמץ כזה היה חוד חנית בולט על ידי
הסופרים והפרושים שהיתפארו בידע העמוק שלהם בתנ"ך.
הם אמרו" :הוא איבד את חושיו" ו "הוא בעל-זבול )זבוב(".
ישוע קרא להם ודיבר אליהם ִבּמשלים" :איך יכול השטן
להשליך את השטן? אם ממלכה מחולקת נגד עצמה – ניבצר
הֵי ֵמנָה לעמוד .אם בית מחולק נגד עצמו – ייבצר הימנו לעמוד.
אם השטן קם נגד עצמו וּמחולק :ייבצר הימנו לישרוד – הוא
גמור!" מאחר וקיים סדר קפדני אף בעולם רוחות הטומאה:
שדים אינם מוציאים מאנשים שדים אחרים – והשטן אינו יוצא
מעצמו.
יתרה מזאת כשם שממשיך ישוע ִבּפסוקים " :29-28אָמֵן
אוֹמֵר ֲאנִי ָלכֶם ,כָּל ַה ֲח ָטאִים יִָסּלְחוּ ִל ְבנֵי הָאָדָם ,וְכֵן גַּם כָּל
ֲשׁר יְַגדְּפוּ ,אַַ ה ְמַגדֵּף אֶת רוּ ַח הַקֺּדֶשׁ אֵין לוֹ ְסלִיחָה
ַהגִּדּוּפִים א ֶ
אָשׁם הוּא ְבּ ֵחטְא עוֹלָם" – איך יכול פלוני להיוושע
לְעוֹלָם כִּי ֵ
אם הינו :מגדף ,מפריע ,מדבר נגד פעלי אלוהים וקורא להם:
"מעשים של שדים"?
אלוהים אשר הינו – אתמול ,היום ולנצח :מפגין אף כיום
אותות וּפלאים באמצעות אנשים מהם הינו מרוצה )בשורת
יוחנן פרק ד' – (48 :ואף מאשר דרכם את :קיומו ונוכחותו.
לכן אל לנו :לגדף ,להפריע וּלדבר נגד רוח הקודש.
אחים וַאחיות יקרים במשיח ,אני מתפלל בשם האדון
שבאמצעות מסר זה :שתתחילו להבין שאחד אינו יכול
להיוושע למרות הודאת אמונתו באלוהים – ושעלינו להיתרחק
מן השביל המוליך למוות – וּלהגיע בשלום על ידי לקיחת הדרך
הישרה!
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"קמתי מכיסא הגלגלים
והיה לאל ידי ללכת!"

"כל השאלות
שבליבי נענו!"

המשרתת הבכירה יאנגוול צ'ו בת  83מקהילת מאן מין סֵאוֹסאן

הֵאחות קריסטינה ניקורה בת  26מקהילת מאן מין מולדובה

במשך זמן רב סבלתי מכאב
ִבּשתי הברכייםִ .בּשנת 2003
ֵה ֱחריף הכאב ,הלכתי להיבדק
בבית החולים .תוצאת הבדיקה
הראתה שנישבר הסחוס ִבּשתי
ִּב ְר ָכּי .הרופא אמר לי שללא
ה ֲח לפת מיפרקים מלאכותית :לא
אוכל ללכת שוב.
ראיתי אנשים רבים אשר חוו
מרפא ממחלותיהם דרך תפילת
הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי המפגין פעלי עוצמה של אלוהים .אף אני
רציתי ַל ֲחוות ריפוי על ידי כוח אלוהים.
לאחרי חמש דקות הליכה חשתי כאב בברכיים והיה עלי להפסיק ללכת
ולשבת לנוח .בלילה ניבצר הֵי ֵמנִי לישון מחמת הכאבים .לאחר שעשיתי
משהו היתנפחו
סריקת רנטגן
היו.
בירכיי
כשקמתי בבוקר
הן חרקו –
וניבצר הֵי ֵמנִי
ליישרן .בכדי
לקום נאלצתי
◀ סחוסי הברך של המשרתת יאנגוול צ'ו :נישחקו –
עם
לעסותן.
והפער בין המפרקים היצטמצם.
▶ ברך של אדם נורמלי שסחוסו אינו שחוק –
זאת בקבלי את
והפער אינו צר.
תפילת ד״ר לי
עבור החולים נמוג הכאב .כך סבלתי את הכאב.

למרות שהית ֲח ברתי בקהילה
עדיין תהיתי לגבי כל דבר – זאת
מאחר והיו לי שאלות רבות לגבי
האמונה .שאלות כגון" :מהם
פעלי אלוהים במיקרא הרומזים
עבורינו – ֵה חיים בחברה
המודרנית? מדוע עלינו ללכת
לקהילה בימי שבת  /ראשון?
מדוע ישוע הינו :מושיעינו
היחיד?" – ניבצר הימני לקבל
תשובות.
לכן הליכתי לקהילה הייתה
רק חלק מחיי .נטלתי חלק בצוות
ֵה הלל בקהילה – אך שרתי בקבוצה רק מאחר ואהבתי לשיר .הדבר
היחיד שאהבתי באמת היה ליפגוש בחברי לקהילה .אף הלכתי בעת מתן
הדרשה לבית הקפה בכדי לפטפט עם חברי צוות ֵה הלל שלי .לא שמרתי
כראוי את יום ֵה ֲא דּוֹן ולא נתתי את המעשר .הלכתי לקהילות אחרות
ותהיתי אם אמצא משהו שונה .חיפשתי במירשתת דרשות של רועים

ִבּתחילת חודש מרץ  2018עשיתי דבר שהיתברר שהיה קשה לגופי.
לאחר מכן פגע בגופי כאב חמור באופן בלתי הפיך בגופי .ניבצר הֵי ֵמנִי
לעשות צעד אחד – לכן נאלצתי לישכב במיטתי .לשרותים היגעתי בכיסא
גלגלים.
בני משפחֲתי שאינם מאמינים לקחוני לבית החולים .מן הרופאים שמעתי
רק שאינם יכולים להבטיח תוצאה טובה .ב 24-למרץ חשתי בחוזקה שארפא
– אם אפגש עם הרועה הבכיר .ביקשתי מילדי לק ֲחתֵני לפגישת חברי
הקהילה עם הרועה הבכיר אשר היתקיימה ביום ראשון  25למרץ.
הועברתי בכיסא גלגלים אל בית הקהילה וּלאחר
מכן במדרגות :על גב בני .ליבי היתחמם ואמרתי
להם שרצוני לשבת בשורה הראשונה.
לאחר שסיים הרועה הבכיר את המסר שלו:
הוא היתפלל עבור החולים מן המיזבח.
לפתע נמוג כאב הברך וכל גופי נעשה
רענן .קמתי מיד .בני משפחֲתי הופתעו!
לאחר שירות ערב יום ראשון :היתפלל
הרועה הבכיר בעבורי כשידיו עליי.
רגלי היתחזקו קמתי מיד והלכתי!
מפי יצא שיר הֵהלל" :עמוד ולך!
אתן לך כוח חדש!" .החילותי ללכת
בחופשיות וישנתי טוב בלילה .חשתי
אסירת תודה .הינני נותנת לאלוהים את
ההודייה והתהילה – אף הינני מודה מכל
הלב לרועה הבכיר.

מפורסמים אחרים – והיקשבתי להם .אך ֵה ָמ ה לא היו שונים – וַעדיין
ניבצר הימני לימצוא תשובות לִשאלותי.
◈

בפברואר  2015סבלתי מכאב בטן קשה והלכתי לבית החולים .מצאו
לי ציסטות בשחלות ונאמר לי שעלי לעבור ניתוח להסרתן .דיברתי
על זה עם חברה ִּב קהילת מאן מין מולדובה .היא שלחה בעבורי בקשת
תפילה לִקהילת מאן מין המרכזית בקוריאה .הניתוח תוכנן למחרת
ועברתי את הניתוח .בעת הניתוח אירע נס .הרופא אמר לי בבירור
שפעילות השחלות שלי לא תיתאושש ל ֲח לוטין מאחר והציסטה הייתה
גדולה מאוד .אך לאחר הניתוח היתאוששתי ִּב מהרה והתיפקוד שב
להיות נורמלי ל ֲח לוטיןַ .ה לְלוּיָה!
לאחר ניסיון זה הלכתי לִקהילת מאן מין מולדובה .ביום הראשון
חשתי משהו חדש וּמיוחד אותו לא חוויתי מעולםִּ .ב ישיבת תפילת
דניאל :חשתי אוויר צח עובר דרך ליבי .היתה זו בעבורי הפעם
הראשונה שמצאתי שזה מרגש וּמשמח להיתפלל לאלוהים .הרועה
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי נתן לי חסד רב .היה לאל ידי להבינם בבירור –
וּשאלות שהטרידוני במשך זמן כה רב קיבלו את פיתרונן.
◈

ביוני  2015נירשמתי ַכּחברה במאן מין .החילותי להישתנות לפי
מה שהבנתי באמצעות מיסרי הרועה הבכיר .הבנתי מדוע עלי ללכת
לקהילה וּלהיתהלך בחיי אמונתי .מטרת חיי היתגבשה ויש לי תיקווה
לשמיים .החילותי לישמור את יום ֵה ֲא דּוֹן ולתת את המעשר.
ִבּתחילת  2017בורכתי יותר בחידוש ליבי .סבלתי מחום גבוה אשר עלה
ל –  38מעלות צלזיוס ) 100.4פרנהייט( .רעדתי מחום .פני וּגרוני צבו
)היתנפחו( – ועיני היו אדומות .הייתה לי תגובה אלרגית .ניזכרתי שמחלות
באות מחטאים )שמות פרק ט״ו (26 :היתפללתי לימצוא את החטא ושבתי
ִבּתשובה .כמו כן קיבלתי את תפילת הרועה הבכיר עבור החולים ושתיתי
את מי מואן המתוקים )שמות פרק ט״ו .(26 :זמן לא רב לאחר מכן נמוגו כל
האיבחוניםַ .הלְלוּיָה!
הינני נותנת את כל ההודייה והתהילה לאלוהים שהובילני לִמנוחה אמיתית.
הינני מודה אף לרועה הבכיר שחידשני ִבּדבר הֵחיים.
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"בעלי היתאושש
מאוטם מוחי חריף
ללא כל תופעות
לוואי!"

המשרתת ָהאֵסוּק לי בת  62מן
העדה הִ 24-בּקהילת מאן מין המרכזית

ב 13-למרץ  2018בעלי ואני היינו בטיול לאירופה.
על הרכבת בזירמט נהנינו מיופי ֵה הרים מכוסי השלג ב
 3,100מ' מעל פני הים .כשהיינו באמצע ההרים אמר
בעלי – האח ֵס אוֹקגאוּן ִא ם שהוא חש סחרחורת .הוא אף
לא נראה טיבעי .חשבתי שזהו סימפטום הניגרם פשוט
עקב הגובה .אך הוא עדיין לא ניראה טוב אף כשחזרנו
למלון .תחילה היבטנו לאחור על חיי אמונתינו והיתפללנו.
למחרת בבוקר :הופתעו אנשי צוות הנסיעות ליראות
את גופו נישען על צד אחד והיזעיקו אמבולנס .חובשים
היגיעו וּבדקו את מצב בעלי .הם היבהילוהו ִּב מהירות
במסוק לבית החולים .משלא היה לי עם מי לדבר או לקבל
עזרה :ניבצר ֵה י ֵמנִי לעשות דבר מלבד להפקיד את הכל
בידי אלוהים והתפללתי שם בנֵיכר.
בדיקת הדמיית התהודה המגנטית שלו הראתה :אוטם
מוחי חריף .הרופא אמר לנו שיש לינקוט ִּב פעולה רפואית
מיידית – אך שמענו שההוצאות ֵּת ֵהנָה גבוהות לאין
שיעור .רצינו לשוב ִּב מהירות לקוריאה – אך בית החולים
אמר שאיננו יכולים .חתמנו על הסכם שבית החולים לא
ייקח א ֲח ר ִא יות על הסכנה ועל התוצאות האפשריות –
וַעזבנו את בית החולים .בעזרת מדריך הטיולים שינינו
את המסלול.
בשעה  17:00ב 16-למרץ היגענו לִנמל התעופה
הבינלאומי אינ ֵצ א'וֹן לאחר שמונה שעות טיסה ארוכה
משדה התעופה בציריך .לקחתי מייד את בעלי לבית
החולים .הרופא אמר שהטיפול המוקדם היה חיוני למצבו
– ושהיה זה נס בעצמו שבעלי הגיע בחיים לקוריאה
בטיסה כה ארוכה .בעת שהותו בבית החולים :ניבצר ֵה י ֵמ נ
וֹ להזיז את זרועו הימנית ואת רגלו בשל שיתוק .הוא אף

חדשות מאן מין

היתקשה לבטא מלים.
ב 19-למרץ ִה יגיע רועה הקהילה שלי לבית החולים
והיתפלל בעבורו עם מטפחת הכוח שעליה היתפלל הרועה
ד"ר ג'יי רוק לי )מיפעלות השליחים פרק י"ט.(12-11 :
לאחר התפילה :הוא ניראה שלוו ושב לאיתנו ִּב מהירה.
הוא החל ליצעוד צעדים וללכת בנוחות .היה לאל ידו
אף להזיז בקלות את ידיו ושבה לו היכולת לבטא מילים
בצורה נכונה.
אף על פי שהרופא אמר שיידרשו לו לפחות שישה
חודשים להיתאוששות :הוא עזב את בית החולים לאחר
תישעה ימים – ב 24-למרץ .יתרה מזאת :לא היו לו
תופעות לוואי כלליות והוא שב כבראשונה .מה 5-לאפריל
הוא שב לַעבודתוַ .ה לְלוּיָה!
משעבר מיקרה זה :הוא היפסיק לישתות אלכוהול
ואמר שיתהלך בחיים מחודשים לעייני אלוהים .הינני
נותנת הודייה וּתהילה לאלוהים אשר הגן על בעלי רק
מאחר והינו מצאן הרועה וגרם שהכול י ֲח בור לטובה.

סריקת ) MRIטרם התפילה(

◀ אוטם מוחי בחומר הלבן הימני שלו
▶ אוטם מוחי בחדרו השמאלי

"חיי הישתנו מאחר וכל שאלותי על המיקרא נענו!"
נולדתי למשפחה משיחית ואבי היה
רועה קהילה .עם זאת היו לי שאלות
רבות על חלקים רבים של המיקרא וחשתי
בילבול על כיצד להיתהלך כראוי בחיים

המשיחיים .יום ראשון אחד ב2008-
היפעלתי את הטלוויזיה וד"ר ג'יי רוק לי
הופיע ב'טלוויזיית אינלייס' – משדרת
מובילה לדוברי ספרדית .ד"ר לי נשא
את הדרשה" :דרך הישועה" .אסיפת
ההישתחויה של הקהילה ניראתה שלווה
– וטוּב לב ד"ר לי הרשים אותי .רציתי
להאזין ליותר ממסריו וגלשתי לאתר
הקהילה.
הֵאתר הופעל ִבּשמונה שפות – וּלמרבה
המזל ניכללה אף הספרדית .היקשבתי
לִמסריו וקראתי את המסר ִבּספרדית.
עשיתי זאת אף דרשות מעודכנותִ .בּמיוחד
נגעה לליבי דרשתו" :השמיים" .הימשכתי
ליקרוא את ספריו כגון :דרך הישועה ,מידת
האמונה – ורוח ,נפש וָגוף .כשקראתי יותר
ויותר קיבלתי ביטחון :שהספרים ניכתבו
בהשראת
רוח

הֵאח קרלוס ֵדּלגדו פוּ ֵאנְטילבה
בן  26מצ'ילה

הקודש ועל פי המיקרא.
נהניתי לקרוא את הספרים" :גן עדן" ו
"גיהינום" – ודימיינתי כמה עצומה כמות
התפילה והצום שד"ר לי הציע עד קבלת
פרשנות התעלומות הֵעמוקות של העולם
הרוחני .כאשר כל השאלות שהיו לי נענו
באמצעות דרשותיו המתוקות כחלת דבש
שלא "טעמתי" לפני כן :היתחדשו חיי.
נעשיתי נילהב יותר ,קיבלתי את כוח
התפילה ,עבדתי יותר בנאמנות בתקווה
לשמיים – והיתאמצתי להיתקדש יותר.
כשם שאמר ד"ר לי :קראתי פרק אחד של
המיקרא – ושיננתי פסוק ליום .קראתי
ארבע פעמים את כל כיתבי הקודש.
בפברואר  2017נירשמתי באופן מקוון
כחבר ִבּקהילת מאן מין המרכזית .אני
נוטל חלק בשירותי ההישתחווייה של
הקהילה וּבפגישת תפילת דניאל דרך
הפייסבוק וה – יוטיוב בשל הפרש הזמן
של  12השעות בין צ'ילה לקוריאה .אני
אף מלמד את חברי קהילתי את סיכום:

MIS
)הרשת המשיחית העולמית(
טלפון+82-2-824-7017 :
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

)רשת הרופאים המשיחיים העולמית(
טלפון+82-2-818-7039 :
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

"דרך הישועה" וּ "מידת האמונה" – על
סמך גיליון פשוט של שאלות וּתשובות.
כך למדו חברי קהילתי עקרונות רוחניים
רבים כגון :חשיבות השמירה על יום
ֵה ֲא דּוֹן וקיבלו ברכות רבות.
ב 19-למרץ  2018היתעוררתי עקב כאב
בטן חמור .הינחתי על ביטני את המטפחת
עליה היתפלל ד״ר לי ושבתי ִבּתשובה
על מה שטעיתי על פי האמת )מיפעלות
השליחים פרק י"ט .(12-11 :היתפללתי
אף לקבלת ריפוי וחוויתי את פעולת ריפוי
הכאב השוכך.
קהילת מאן מין המרכזית הינה :הקהילה
הטובה ביותר בעולם .הם מראים את:
אלוהים חיים הבורא וחולקים את אהבתו.
פעלים חזקים של רוח הקודש מבוצעים
בה.
אני תיקווה שדרך שירות מאן מין:
יחוו כל תושבי צ'ילה את פועל הישועה
– ושמשיחיים רבים יתעוררו משנתם
הרוחנית.

ספרי אורים

)מכללת מאן מין הבינלאומית(
טלפון+82-2-818-7334 :
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

טלפון+82-70-8240-2075 :
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

