חדשות מאן מין
מס'  7 76באוקטובר2018 ,

"פעלים אֲדירי עוצמה התרחֲשו מעבר למרחב ולזמן!"
באמצעות ג׳י .סי .אן .נטלו חברי מאן מין בכל רחבי העולם חלק בכנס הקיץ של מאן מין

בתחום הרוחני הנישלט על ידי אלוהים
שהינו רוח :יכולים להיתאֲפשר דברים הבלתי
אפשריים בתחום הפיזי .אף אם אנשים רחוקים
זה מזה בעולם הפיזי ,אם הינם בלב אחד בממלכה
הרוחנית :דברים יכולים לקרות כאילו היו יחֲדיו
באותו מקום מבחינה פיזית.
אם הינכם מקבלים את התפילה ַבּהבנת עיקרון
זה של הממלכה הרוחנית :יהא לאל ידיכם לקבל
את תשובת אלוהים שמעבר למרחב ולזמן .דוגמא
לִפעלים כאלה שמעבר למרחב ולזמן מוזכרת
ִבּבשורת מתיתייהו פרק ח' :שר המאה ביקש
מישוע לרפא את אחד ממשרתיו שהיה משותק –
ורק במילה אחת מישוע :הוא חווה מרפא.
פעלים כאלה קרו גם במהלך כנס הקיץ של
מאן מין  2018שנערך ב 6-לאוגוסט 2018
באתר הנופש דֵאוג׳יוּסאן שבמוז'ו .אנשים רבים
אשר נטלו חלק דרך שידורי ג׳י סי אן :חוו את
פעלי רוח הקודש שמעבר למרחב ולזמן כמו אף
אלה שנטלו חלק ִבּמקום הכנס )תמונות( .כאשר

רועת הקהילה סוג'ין לי – נשיאת איגוד הרועים
היתפללה מעל הבמה במוז׳ו עבור החולים עם
המיטפחת עליה היתפלל רועה הקהילה ד"ר ג'יי
רוק לי )מיפעלות השליחים פרק י"ט:(11-12 :
היתרחשו פעלים רבים וַחֲזקים בכל רחבי העולם.
האחות דבורה מיתחֲברת ִבּקהילת מאן מין
ניירובי שבקניה .אחיה גסס בשל השלב המאוחר
של איידס ושחפת .אך לאחר שקיבל את התפילה:
הוא התחֲזק ,תיאבונו שב – והם אף נטלו חלק
לאחר מכן בשירות יום ראשון בבוקר בקהילה.
האחות הישיגְט בת  52אשר קיבלה את התפילה
במונגוליה :חוותה ראייה טובה יותר וכבר אינה
ניזקקת למשקפיים בכדי לקרוא ספרים .היא אף
הישתחֲררה מכאב ִבּבהונותיה שנגרם על ידי
סוכרת.
האחות רושני ֵדּווי בת  62מקהילת מאן מין
דלהי שבהודו הכריזה" :סבלתי מכאב בברכיים
אשר היתנפחו .לעתים קרובות קיבלתי זריקת
משכך כאבים – אך תוך זמן קצר שב הכאב.

הרועים הרוסיים בכנס
הקייץ של מאן מין 2018
רועה הקהילה וולריי
טרינוג'ין
בישוף איגוד הקהילות המשיחיות
של שליחות אוראל המערבית
"הינני שמח מאוד להיות כאן ַבּחגיגה
מלאת חן .אני שמח לראות את חברי
הקהילה נהנים ממנה בשמחה .אהבתי מאוד את הכנס .קיבלתי
חסד רב במיוחד כאשר שיבחתי את אדון צלב העץ במהלך
מדורת ההלל וההישתחֲוויה".

היתחלתי להתכונן לכנס :בצום ,תפילה –
וַהקשבה לִדרשת הרועה הבכיר" :דרך הישועה".
לאחר התפילה בכנס :נמוגו כאבי הברך והנפיחות
נעלמה!"
האחות אנאל בת  79מקהילת מאן מין מדוריי
שבהודו אמרה :שאש רוח הקודש באה על כל
גופה .היא השתחֲררה מן הכאבים והנפיחות
ברגלה הימנית נעלמה .האח מאיאווֵילרוּ בן 34
מקהילת מאן מין צ'ינאיי שבהודו :חווה מרפא
משבר ַבּעמוד השידרה .חברי קהילה רבים חוו
אף הם את כוח אלוהים.
הפעלים שמעבר למרחב ולזמן היתרחשו אף
אצל חירשים ִבּמדינות אחרות .האחות קאנצ'אנה
סְרימי בת  32מִקהילת מאן מין צ'יאנג מאי
לחירשים שבתאילנד :חשה כאב דקירה באוזנה
הימנית – האוזן ניפקחה והיא החלה לישמוע .האח
פסקל פאוליקובסקי בן  50מצרפת החל לישמוע
טוב יותר ִבּשתי האוזניים .הֵהאחות פרמְלה
ראג'אגופאל בת  40ממלזיה :החלה לישמוע טוב

יותר באוזנה הימנית.
המשרתת הבכירה נאגאשימה קייקו בת 47
מִקהילת מאן מין טאבאטא שבטוקיו יפן :חשה
כאב דקירה בשקדים שלה .לאחר מכן חוותה
מרפא .האחות קוויני אנסֵרו בת  22מקהילת מאן
מין סֵבּוּ שבפיליפינים קיבלה סוף סוף עבודה
לאחר התפילה .רבים אחרים העידו שמישאלת
ליבם היתגשמה.
ניבצר מן המשרתת הבכירה והניכבדת קיוסון
קים בת ה 81-מן העֲדה החמישית ִבּקהילת מאן
מין המרכזית להגיע לִמקום הכנס מאחר וסבלה
מסחרחורת רצינית עקב לחץ נמוך .כאשר נטלה
חלק בביתה בכנס דרך שידורי ג׳י סי אן וקיבלה
את התפילה :נמוגה הסחרחורת נעלמה ולחץ
הדם שלה עלה ל .117-עתה לאל ידה לצאת
בחופשיות.
הבה ניתן תודה וּתהילה לאלוהים אשר הוכיח
את מקוריות המקרא ַּבהַפגינו בפנינו את פעליו
האדירים.

בכנס הקיץ של מאן מין  2018נטלו חלק אנשים מ 25-מדינות .ביניהם בישופים ורועים מסנט פטרסבורג,
קלינינגרד וּמערב אוראל שברוסיה .הם לא החמיצו אף אירוע כולל :סידרת הלימוד ,המפגש האתלטי וּמדורת
וההישתחוויה .בינתיים כולם חוו בשימחה את אהבת ועוצמת אלוהים.
ֲ
השבח

רועה הקהילה וולדימיר
אוסיפוב
יו"ר קהילת הקדושה המאוחדת
של ישוע המשיח ברוסיה
"מאן מין הינה מרכיב חיוני של העולם
הזה .זאת מאחר וַחברי הקהילה מפגינים מהי
אהבה אמיתית לאלוהים .הכנס היה פסטיבל רוחני – וַאנו היינו מלאי
אושר ושמחה .הייתה זו היזדמנות עבורנו לחֲוות אושר שמיימי על
פני האדמה .היה זה הרגע המאושר ביותר שלי ב."2018-

רועה הקהילה אלכסנדר סמונוב
בישוף איגוד הקהילות המשיחיות
של בישופות קלינינגרד
"היה חם מאוד בסיאול – אך חשנו
מזג אוויר אוורירי וּמרענן ִּב מקום
הכנס .היה זה פלא מדהים .הכוחות
האירגוניים של הקהילה היו יוצאי דופן – והחברים
שירתו ואהבו זה את זה .היה לאל ידי לחוש כמה טוב הינם
מאו ֲח דים באלוהים".
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דבר הֱחיים-דרך הישועה )(25
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חדשות מאן מין

לאכול את בשר בן הֵאדם ולשתות
את דמו )(2
ְשׂרִי וְשׁוֹתֶה אֶת ָדּמִי יֵשׁ לוֹ ַחיֵּי עוֹלָם
ִשׁתּוּ אֶת דָּמוֹ ,אֵין ָלכֶם ַחיִּים ְבּ ִק ְר ְבּכֶם .הָאוֹכֵל אֶת בּ ָ
ְשׂר בֶּן-הָאָדָם וְא תּ ְ
"אָמַר ָלהֶם יֵשׁוּעַ :אָמֵן אָמֵן ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶם ,אִם א תֺּאכְלוּ אֶת בּ ַ
ַשׁקֶה ֲא ִמתִּי" )בשורת יוחנן פרק ו'.(53-55 :
ְשׂרִי הוּא ַמ ֲאכָל ֲא ִמתִּי וְָדמִי הוּא מ ְ
וֲַאנִי אָקִים אוֹתוֹ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן ,כִּי בּ ָ

על מנת לקיים את חיי הבשר :על הֵאדם לִצרוך מזון
וּלהישאר רווי .מים מאפשרים עיכול וּספיגת חומרים
מזינים כמו אף הזרמת פסולת מיותרת וּדברים רעילים
מתוך הגוף .למרות שאנו מקבלים את ישוע המשיח,
מקבלים את רוח הקודש – והופכים לילדי אלוהים :אנו
זוכים לחיי עולם רק כאשר אנו אוכלים את בשר בן הֵאדם
ושותים את דמו.
איכה יהא לאל ידינו לאכול את בשר בן הֵאדם ולשתות
את דמו? בהמשך לנושא האחרון :הבה נתעֲמק יותר
בנושא.
 .1עלינו ליצור לחם מבשר בן הֵאדם.
אכילת בשר בן האדם – וּבכך ליצור לחם זה מחייב
אותנו אף לישתות את דם בן האדם .במילים אחרות :עלינו
לא רק לבנות את הידע שלנו על אלוהים על ידי שמיעת
וּקריאת דברו – עלינו ליצור מבשרו לחם .כך שזה יהא
חקוק בליבנו .מהו אם כן ההבדל בין" :הכנת לחם מדבר
אלוהים בליבנו" – לבין" :בניית ואיחֱסון דבריו כידע"?
כל מידע המאוחֱסן במוח ניתן לשכוח הימנו – ורק מאחר
וַאנו "יודעים" את :האמת – אין זה מבטיח בהכרח שניפעל
על פי האמת .בדיקלום המיקרא :עלינו לא רק לשנן את
הפסוקים בשפתויתינו – אלא אף להיתאמץ להגות בם.
לדוגמא :אם נשנן את הפסוק מבשורת מתיתייהו פרק
ה'  44הקורא לנו ֶ ":אהֱבוּ אֶת אוֹיְבֵיכֶם וְ ִה ְת ַפּלְּלוּ ְבּעַד
רוֹ ְדפֵיכֶם" – יהא עלינו ליישם זאת בחיינו.
כשמישהו עושה דבר רוע ורודף אותנו :על פי דבר
אלוהים נוכל לאהוב אותו ואף להיתפלל עבורו .אם היינו
שומרים על מצוות אלוהים רק כידע בראשינו בלבד :היה
ליבנו מוטרד – ואולי אף נחל לישנוא אחרים וּלבסוף
להשיב על הרוע ברוע .אך אם נעשה לחם ממצווה מיוחדת
זו :הרי שהאהבה והרחמים יִישמעו מתוכנו – וַאנו נהא
חופשיים משינאה וָזעם .כאשר נכניס את לחם הענווה יהא
לאל ידינו להיפטר מיהירות.
 .2עלינו לישתות יחֲדיו את דם בן הֵאדם.
הכנת הלחם מדבר אלוהים דורשת לא רק את הבנת
כתבי הקודש בהשראת רוח הקודש – אלא אף את קבלת
חסד אלוהים ואת הכוח דרך תפילה נילהבת .כמו כן בשלב
זה נידרש מכל אדם מאמץ להאמין כראוי ִבּדבר אלוהים
וליישמו הלכה למעשה .זוהי שתיית דם בן הֵאדם.
לכן "שתיית" דם בן הֵאדם מתייחסת :לאימון ִבּדבר
אלוהים .דבר אלוהים יכול להיתחלק לארבע מחֲלקות:
"שמור על"" ,זרוק את"" ,עשה" ו "אל תעשה" – נידרש
מעימנו לישמור וּלציית לכל אחת מהן.

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי

ללא מעשי צייתנות :לא יהא לאל ידינו לחוות את פעלי
אלוהים – וּללא חוויות ממקור ראשון של פעליו :לא יהא
בכוחינו ללכת מעבר לאמונה שהינה רק ידע .ביעקב פרק
ֲשׂיו וּמִתּוֹ
ב׳  22נאמר" :רוֹאֶה אַתָּה כִּי ָהאֱמוּנָה ָעזְרָה ְל ַמע ָ
ֻשׁ ְלמָה ָהאֱמוּנָה" .רק כשנראה לאלוהים מעשי
ֲשׂים ה ְ
ַה ַמּע ִ
אמונה :תישתנה האמונה כידע – לאמונה רוחנית.
אף אם בהתחלה קטנה אמונת פלוני כזרע חרדל –
כאשר הוא ממשיך להראות לאלוהים את מעשי אמונתו:
יתיר לו אלוהים לחֲוות את חסדו וכוחו ויעבוד בכדי לטפח
את אמונתו לכדי אמונה גדולה .כאשר אנו סומכים על
דבר אלוהים וּמכניסים אותו לכל רגע בחיינו – נגיע ":אֶל
ָשׁיחַ" )האיגרת אל האפסים
ִשׁעוּר קוֹמָתוֹ ַה ָמּלֵא ֶשׁל ַהמּ ִ
פרק ד'.(13 :
מאידך אם איננו מיישמים בפועל את דבר אלוהים :אף
כאשר יש לנו אמונה בגודל של זרע חרדל – לאחר קבלת
רוח הקודש :לא יהא לאל ידינו לחוות חוויות רוחניות
וליבנו לא ישתנה ללא קשר לאורך חיינו במשיחַ .בּהכירנו
שבמקרה הגרוע ביותר :אנו עשויים אף לאבד של אמונתנו
וּלהימנע לחֲלוטין מן האמונה – הינני קורא לכל אחד וַאחת
מכם להשלים את אמונתכם על ידי שתיית דם בן הֵאדם.
 .3עלינו להיות בעלי אמונה עם מעשים בכדי לקבל:
ישועה ,חיי עולם ,תשובות וּברכות.
אם הינכם בוטחים ַבּהבטחות אלוהים הכתובות

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 ָ

במיקרא :לבטח תהא אמונתכם מלווה במעשים
מתאימים .נניח שפלוני הבטיח לכם אוצר בשווי של
מיליוני דולרים אותו הניח בוושינגטון .כמו כן אמר
לכם שתקבלו זאת אם תלכו לשם כל הדרך ברגל מניו
יורק – וזאת מעל ל 331-ק"מ )בערך  206מייל( .אם
באמת רציתם את האוצר ואם האדם שהודיע לכם על כך
הינו אמין :הרי שתלכו כל הדרך מניו יורק לוושינגטון.
לכן חציו השני של יעקב פרק ב'  26מזכיר לנו:
ֲשׂים ֵמ ָתה הִיא" .אנשים רבים
"כֵּן גַּם ָהאֱמוּנָה בְּא ַמע ִ
מצהירים" :הינני מאמין/נה באלוהים אדירים" – אך
מאחר ואין בכוחם להאמין לחלוטין :הם אינם יכולים
להפגין את סוג האמונה המלווה במעשים .בדיוק ככתוב
ִבּדבר אלוהים :רק אמונה רוחנית המלווה במעשים
יכולה להעניק לנו :את ישועת וּברכות אלוהים – ואף
תשובות לִתפילותינו.
ישנם אנשים המצטטים את הפסוק באיגרת אל
ְשׁם
ֲשׁר-יִ ְקרָא בּ ֵ
הרומיים פרק י'  13האומר לנו" :כֺּל א ֶ
יהוה יִ ָמּלֵט" .בכדי לטעון שניתן אף להציל את האנשים
הֵחיים בחטא – אם הינם מכירים באמונתם .הם מנסים
להצדיק את דרכי החטא שלהם .עם זאת פסוק זה מסמל
את האהבה הבילתי מוגבלת של אלוהים אשר הושיע
את החוטאים דרך ישוע המשיח – ואל לנו להישתמש
בו בכדי להצדיק עבריינים.
כשם שדבר אלוהים חייב תמיד להיות משוייך:
עלינו להיסתכל על כל פסוק בכתובים בהקשר ורק
פרשנות כתבי הקודש בהשראת רוח הקודש תניב הבנה
מדוייקת .האיגרת אל הרומיים פרק י'  9-10אומרת
לנו ..." :וְאִם אַ ָתּה מוֹדֶה ְבּפִיֶ שׁיֵּשׁוּ ַע הוּא הָאָדוֹן וּ ַמ ֲאמִין
ָשׁעֲ .הרֵי
ִבּ ְל ָבבְֶ שׁאֱהִים ֵהקִים אוֹתוֹ מִן ַה ֵמּ ִתים – ִתּוּ ַ
ָשׁע" .למעשה
ְבּלִבּוֹ ַמ ֲאמִין אִישׁ וְיֻ ְצדַּק ,וּ ְבפִיו יוֹדֶה וְיִוּ ַ
משמעות אל הרומים פרק י'  :13שרק ווידוי שפתיי
אלה שהגיעו לצדק יגרום לִישועתם.
מה אם כן אומרים הכתובים במיליםֲ ..." :הרֵי ְבּלִבּוֹ
ַמ ֲאמִין אִישׁ וְיֻ ְצדַּק"? אנו קוראים באיגרת אל הרומיים
פרק ב' ֲ " :13הרֵי א שׁוֹ ְמעֵי הַתּוֹרָה ַצדִּיקִים ִל ְפנֵי
ֲשׁר יֻ ְצדְּקוּ".
אֱהִיםֶ ,אלָּא ַה ְמ ַקיְּמִים אֶת הַתּוֹרָה הֵם א ֶ
במילים אחרות :כאשר אנו מאמינים באמת בליבנו
ִבּדבר אלוהים אותו היננו שומעים :ניתהלך על פי
דבריו וזה יאפשר לנו להיהפך לצדיקים.
אחים וַאחיות יקרים במשיח :על ידי כך ש ַּבחֲריצות
נאכל את בשר בן הֵאדם ונישתה את דמו – הינני
מיתפלל בשם ֵהאֲדּוֹן :ש ֵּתרָצוּ את אלוהים בסוג האמונה
המלווה במעשים וּתשגשגו בכל היבטי חייכם!
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"מוחה של ביתי ניפגע על ידי התקפים
חמורים – אך היא מחֲלימה ִבּמהירות!"
הֵאחות קאנגלים פארק בת  28מקהילת מנמין גוּמי

בתחילת חדש מרץ  2018לקתה
סורה – ביתי בת השלוש בהתקף
פתאומי .אף לאחר שבוע בבית
החולים :היא לא היתאוששה .הרופא
אמר שהיא סובלת מאפילפסיה שלא
צויינה וַאשר נימשכה זמן רב.
ֵה עווית המתמשכת פגעה בתיפקוד
המוח.
בעוד אני מסתובבת בחוץ מבלי
לדעת מה לעשות :ראיתי את השלט
של קהילת מאן מין גומי – אשר
נכחתי בה ִּב צעירותי .כשנכנסתי –
היה מיפגש תפילה .אמרתי לאלוהים

ִּב תפילה" :אלוהים ִּב רצוני לוותר
על חיי – אך אני פוחדת ללכת
לגיהינום" .לאחר מתן תפילה דומעת
במשך זמן מה :עמדתי לעזוב .לאחר
מכן ניתקלתי בחברה שהובילה אותי
לקהילה ודיברתי איתה על מצבי.
למחרת ביקרה אותי בבית החולים
רועת קהילה של משלחת סטודנטים
וּצעירים בקהילה .היא היתפללה
עבור ביתי עם המטפחת עליה
היתפלל רועה הקהילה ד"ר ג'יי רוק
לי )מיפעלות השליחים פרק י"ט:
.(11-12

למחרת קרה נס! סורה פקחה את
עיניה ,בכתה והכירה אותי! היא
הועברה למ ֲח לקה כללית ועד מהרה
שו ֲח ררה .ב 30 -למרץ אמר הרופא
אמר שהמוח שלה ניפגע קשות
כתוצאה .מנפיצה )דיסדיפסיה( –
לכן יהא צורך להאכילה בצינור דרך
האף שלה למשך שארית חייה .הוא
הוסיף שאף טיפול נוסף לא יבטיח
ריפוי או שיפור.
אלוהים
להיסתמך
החילותי
חיים .היתחלתי לשמור את יום
ֵה אדון ,לתת את המעשר וּלהשתתף

"חוויתי מרפא ממחלה תורשתית
חֲשוכת מרפא!"
האח אַמריט קוּמאר בן  33מקהילת מאן מין דלהי שבהודו

לפני שש שנים היתקשה לפתע גופי .ניבצר ֵה י ֵמ נִי
להניע את גופי בחופשיות ואף ללכת .הלכתי לבית
חולים מפורסם בדלהי – אך אף שם המחלה שלי
לא היה ידוע לי .הרופאים עשו לי בדיקות רבות
כדי להבין מה זה – אך בסופו של דבר
הם איבחנו אותי עם" :מחלה תורשתית
חשוכת מרפא" .המחלה נעלה אותי
בחיים אומללים לחלוטין.
לא היה לאל ידי לעשות דבר לבדי.
אף לא לאכול לבד .ניבצר ֵה י ֵמ נִי ללכת
מאחר וגופי רעד ואיבד את שיווי
המשקל .חייתי אך גופי ניראה מת.
נעשיתי דיכאוני ואשתי עזבה אותי .היה
עלי ליסמוך על אימי.
בחודש פברואר  2018הודרכתי ִל קהילת מאן מין
על ידי האח מאהיש שהוא אף שכן שלי .כאשר למדתי
דרך הדרשות את רצון אלוהים המוטבע בכתובים:
החילותי לישמור את יום האדון .בינתיים חשתי
שהאיבחונים שלי מישתפרים כימעא .כשתירגלתי
את דבר אלוהים :הית ֲח זק גופי והיתחלתי ללכת ללא
עזרה .היצלחתי אף לעלות לבד במדרגות לקומה
השלישית .ידיי ורגליי הישת ֲח ררו – ועתה יש לאל
ידי לעבוד!
שמעתי על כנס הקיץ של מאן מין והכנתי את

עצמי לקבלת ריפוי מלא .כפי שהציע רועה הקהילה
ג'ון קים :קראתי את ספרו של הרועה הבכיר ד"ר
ג'יי רוק לי" :דרך הישועה" – והיקשבתי ִל דרשתו:
"אומדן האמונה" .שבתי ִּב תשובה ִּב תפילה
וָצום.
ב 6 -לאוגוסט היתאספו בקהילה
כמאתיים איש אשר נטלו חלק
במפגש הקיץ בשידור חי של רשת
הטלוויזיה .היקשבנו ִל דרשת
רועת הקהילה :ד"ר סוג'ין לי.
כאשר היתפללה עבור החולים
עם המטפחת עליה היתפלל הרועה
הבכיר )מיפעלות השליחים פרק י"ט:
 :(11-12חשתי כאילו מישהו נגע בי.
חשתי שאלוהים מרפא אותי.
למחרת חשתי ריענון .גופי כמעט לא רעד
והיתאוששה בי היכולת ליכתוב .היתאוששה בי אף
היכולת לבטא מילים כראוי למרות שלא הבה לאל
ידי לעשות זאת קודם לכן .עתה יש לאל ידי לעלות
ולרדת במדרגות כאנשים רגילים.
גופי היה כמת ללא כל טיפול רפואי בכדי לרפאו
– אך נעשיתי אדם חי באמת על ידי כוח הבריאה
מחדש .הינני נותן את כל ההודייה והתהילה
לאלוהים אשר ריפאני!

בכל שירות כולל יום רביעי וכל
ערב שבת .כשהתפללתיִּ :ב פגישת
תפילת דניאל ,פגישת התפילה אחר
הצהריים וּפגישת תפילה מיוחדת:
שבתי ִּב תשובה עם דמעות על שלא
הית ֲח ברתי בקהילה .עוד שבתי
ִּב תשובה על שלא הבנתי את אהבת
אלוהים והתיידדתי עם העולם.
נתתי לביתי לקבל את תפילת הרועה
הבכיר עבור החולים – כל יום
וַלילה.
ב 20 -לאפריל חשבתי לפתע
שלבטח לאל ידה ליבלוע מזון.
כשהאכלתי אותה דייסה :היא החלה
ליבלוע אותה .העברתי אותה מבחן
בבית החולים בכדי ליקבוע את
יכולתה ליבלוע .המיבחן הראה
שתהליך הבליעה שלה נעשה
נורמלי .כמו כן שרירי פניה לא זזו
– לכן כאשר היה לה קול בכי :לא
היתה כל תנועה בפניה .אך השרירים
השת ֲח ררו! היא החלה להניע את
שרירי הפנים וחייכה! אף זרועותיה
ורגליה היתגמשו .ככל שהיסתמכתי
יותר על אלוהים :הישתפרו יותר
האיבחונים שלה.
הרופאה אמרה שלעיתים קרובות
היו לה עוויתות רציניות – אך
היא לא נתנה לה תרופות נוגדות
פירכוסים .היא הראתה שיפור ניכר
לאורך זמן .כעת היא יכולה למצוץ
את בקבוק התינוק.
במהלך כנס הקיץ של מאן
 :2018היא הישת ֲח ררה
מין
מאקרומיוטוניה )מחלה גנטית של
מערכת העצבים( אשר הטרידה
אותה לפרקים .אמנם הייתה תרופה
– אך לא נתתיה לה .היא חוותה
מרפא בכנס! קיבלתי חסד רב בכנס.
גיליתי את מ ֲח שבותי השליליות
והיתפללתי להציע ניחוח שימחה
מושלמת ותודה לאלוהים .לא חשתי
קרובה לאלוהים אף כשאמרתי שאני
מאמינה בו .אך דרך מיקרה זה:
חשתי את אהבתו הגדולה אלי ונתתי
תודה על שהובילני ִל ישועה.
הינני נותנת תודה וּתהילה
לאלוהים ֵה חי שהוא כה טוב .אני אף
מביעה את הודיית ליבי ל ֲא דּוֹן אשר
ריפאני.
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יום אחד היקשבתי במיקרה ִל דרשת הרועה הבכיר ד"ר
ג'יי רוק לי" :השמיים" ששודרה בטלוויזיית אינלייס
שהינה תחנת הטלוויזיה המובילה עבור דוברי ספרדית.
קיבלתי חסד רב וּבחודש מאי  2012נירשמתי כחברת
קהילת מאן מין פרו..
אני גרה בסירו דה פאסקו הממוקם בגובה של 4,380
מטר מעל פני הים .לוקח לי  16שעות הלוך ושוב ִל קהילת
מאן מין פרו שבלימה – עיר הבירה .נהגתי לעזוב
את הבית כל ערב שבת וּלהגיע ללימה בשבת בשעה:
 5:00בבוקר .נישארתי בבתי הילדים שלי ,נטלתי חלק
ַּב ֲא סיפות יום ראשון בבוקר וּבשעות הערב ועזבתי
ל ֵב יתי בערב .אף על פי כן מעולם לא דילגתי על יום
האדון מאחר ושמחתי מאוד לנהל את חיי האמונה שלי.
חוויתי מרפא מבריחת השתן שהיטרידה אותי במשך 14
שנים וקיבלתי עבודה הגונה לאחר תפילת ד"ר לי.
משנת  :2014אנשים בשכונה שלי למדו על מאן מין
והיתאספנו על מנת להיצטרף לשירותי ההישת ֲח וויה של
מאן מין דרך המירשתת .מיקדש מקומי הוקם באזור שלי
וּבו הית ֲח ברנו ושירותי הישת ֲח וויה אחרים היצטרפו

▲ רועה הקהילה האנגיאֵאול קים וחברי קהילת מאן מין פרו
ִבּקהילת מאן מין המרכזית.

בהיותי בבית הספר היסודי לקיתי לסירוגין בדלקת
העור התורשתית בחלק האחורי של השוקיים שלי .אך
חוויתי מרפא באמצעות תפילת הרועה הבכיר ד"ר ג'יי
רוק לי .זה קרה שנית כשהייתי תלמידת כיתה ט' –
הדלקת החמירה ִּב מהירות.
כשהישגתי טלפון חכם :היקשבתי לשירים
פופולריים בעולם ,צפיתי בכמה סרטונים שעלולים
להזיק לרוח שלי וניכנסתי למשחקי הטלפון ֵה חכם .לא
היה לי עניין בלימודים או בחיי אמונה מאחר והייתי
מאוהבת בהנאות העולמית .לבסוף החילותי ליסבול
מדלקת עור רצינית על ידיי ורגליי .חשתי גרד על
הידיים .הדלקת היתפשטה לכפות רגליי .היתחלתי
ליצלוע .כשהלכתי לבית החולים :אובחנתי כבעלת
דלקת עור תורשתית .נתנו לי תרופות.
נטלתי את התרופה וּמרחתי מישחה – אך זה לא עזר.
למרות שהרועה הבכיר הורה לנו תמיד לאהוב את
אלוהים בראש וראשונה :הייתי מלאה ִּב קש ָר י לעולם.
ניבצר ֵה י ֵמ נִי אף ל ֲח שוב על ללכת אליו .כשראיתי את
עצמי חוזרת אל הדברים העולמיים לאחר שעצרתי
למשך זמן מה – חשבתי" :האם אני בת אדם? אין לי
מצפון?"
◆
בסוף יולי  2018משהיתקרב כנס הקייץ של מאן
מין :חשבתי שאינני יכולה לחיות יותר חיים כאלה.

"הינני מלאת תודה על
דבר הֵחיים והפעלים רבי
העוצמה!"
האחות אנג׳ליקה קמפוס בת  57מקהילת מאן מין פרו
אלינו במיקדש .אף ערכנו את מיפגש תפילת דניאל
באופן יומימי .הינני משרתת את הקהילה כמנהיגה –
וַאני אסירת תודה.
◆
ב 4 -ליולי  2018הובהל בעלי לבית החולים בשל
אנמיה ודימום במערכת העיכול .רמת ההמוגלובין שלו
הייתה  7.6גרם dL/למרות שזה בין  13.0ל .16.0g/dL
הוא נידחף אל סף המוות .הרופא אמר שזה יכול להיות
סרטן והיה עליו לעבור בדיקות רפואיות שונות .כל
הזמן עזרתי לו לקבל תפילת הרועה הבכיר באמצעות
המירשתת והטלפון החכם .ב 6 -ליולי היתפללתי כשהינני
מניחה על גופו את המטפחת עליה היתפלל הרועה הבכיר
)מיפעלות השליחים פרק י"ט .(11-12 :תוצאות הבדיקה
הגיעו לבסוף והראו שיש לו כיב קיבה – דבר אשר היה
בניגוד ַל אבחנת הרופא.
הישתוקקתי להביע את הכרת התודה שלי על ידי
הישתתפות בכנס הקיץ של מאן מין  2018שנערך
בקוריאה .כמו כן רציתי לקבל ריפוי למחלת הכליות
שלי ממנה סבלתי במשך עשר שנים .אך אחד מאיבחוני

מחלה זו הינו בצקת רצינית במזג אוויר חם .כשחם
היתנפח פלג גופי התחתון עד כדי כך שגודל המותניים
שלי עלה מ 30 -אינץ' ל 46 -אינץ' .היססתי לרגע כי היה
חם מאוד ִּב דרום קוריאה .אף-על-פי-כן הייתי בטוחה
שאוכל להירפא אם אלך לקוריאה .היתכוננתי לנסיעה
בלב שוקק ושבתי ִּב תשובה עמוקה על חטאיי – ואלוהים
העניק לי חסד רב.
לבסוף הלכתי אל הכנס .בלילה הראשון במהלך סידרת
הלימוד היתפללה רועת הקהילה סוג'ין לי למען החולים
עם המטפחת עליה היתפלל הרועה הבכיר .חשתי את אש
רוח הקודש מיתקרבת אלי .גיליתי שלא היה לי עוד כאב
– חוויתי מרפא .כשהלכתי לסיאול לאחר הכנס :היה חם
מאוד ויצאו אזהרות על גלי חום .אך לא היו לי כל כאב
או חוסר נוחות למרות שהלכתי הרבה ברגל.
בביקור זה :חשתי את אהבתו הגדולה של אלוהים
הנימצא עם מאן מין ,כמו כן חוויתי את המרפא לו
הישתוקקתי .הינני נותנת את כל ההודיה והתהילה
לאלוהים וּל ֲא דּוֹן האהבה .תודה לך הרועה הבכיר על
תפילתך למעני.

הלכתי ִל פגישת תפילת דניאל וראיתי חברי קהילה
רבים מיתפללים ִּב רצינותִּ .ב ראותי אותם :היתחלתי
ל ֲח שוב שאני רוצה להית ֲח דש .מחקתי את כל
המשחקים וּלמעלה מ –  200שירי פופ בטלפון ֵה חכם
שלי .לאחר מכן כשהיתפללתי יותר :חשתי נוחות
ושימחה – כאילו לב חדש הלם בי.
כמו כן ה ֱח לטתי להיצטרף במהלך כנס הקייץ
לתחרות משיכת החבל כחברת הקהילה הראשונה
הגדולה יותר .בכדי להשליך את הדעות המישתנות:
הלכתי יום יום להיתאמן .בינתיים הישתפרה ִּב מהרה
דלקת העור התורשתית אשר השפיעה על ידיי ורגליי.
כל תרופה לא עבדה קודם לכן – אך הישתפרה במידה
ניכרת כשהתחדשתי .חוויתי מרפא עוד לפני הכנס.
בעבר היה עלי ליגרוב גרביים אף בקיץ ,אך כעת
איני צריכה .ניסיתי שלא להראות את ידיי לעיני כולם
בשל האזור הנגוע – אך לא עודַ .ה ְל לוּיָה!
◆
ִּב תחילת אוגוסט :נטלתי חלק בכנס הקיץ של מאן
מין וחוויתי את כוחו המדהים של אלוהים .שפכתי
דמעות רבות משחשתי את אהבת אלוהיםֵ ,ה ֲא דּוֹן והרועה.
היתברכתי מאוד .בימים אלה אני חשה רעננה מאוד.
הינני רוצה לחדש את עצמי וּלשרת יותר את הורי.
הינני נותנת הודיה וּתהילה לאלוהים ֵה חי – שהינו
טוב.

"חוויתי מרפא מדלקת
עור תורשתית לאחר
שהיפסקתי ליהנות
מהנאות עולמיות!"
האחות יֵרים קים בת  19מכיתה י"ב ִבּקהילת
מאן מין המרכזית
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