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חדשות מאן מין 
פעלי ריפוי, תשובות וִהתֲחדשות
ראו אור באתר מי מואן הזכים

"חוויתי מאלרגיה בעור וראיתי מלאכים!"
ֵהָאח ג'יהוסּויה ג'ינה

נשיא בית הילדים שלום אודישה מקהילת מאן מין דלהי שבהודו
במשך תשעה חודשים סבלתי מפצעים מוגלתיים על העפעף. זה כאב 
וגרם ִלבעיות רבות בחיי. עם זאת באוקטובר 2015: לאחר שטבלתי את 
עצמי בִּבריכת מי מואן הזכים – הם נעלמו. באותה עת לקחתי את מי מואן 
המתוקים בחזרה להודו ּונתתים לעובדים בבית היתומים שלי ואף לכמה 
מחברי הוותיקים. מאוחר יותר שמעתי שאף הם חוו מרפא: מדרמטיטיס, 

הפרעות בקיבה וקדחת.
השנה ביקרתי שנית באתר מי מואן הזכים לאחר הכנס. סבלתי מאלרגיה בעור על צווארי במשך 
עשר שנים ה. זה גירד וחש לא בנוח. אך לאחר שטבלתי עצמי בִּבריכת מי מואן המתוקים: פסק 
העולם  את  חוויתי  והאף.  העיניים  את  ואף  מלאך –  פני  בבירור  ראיתי  אף  בריאה!  אני  הגירוד. 
הרוחני. אמונתי בקיום השמיים והגיהינום היתֲחזקה – והייתי נחוש בדעתי לנסות יותר להיתהלך 

בִּדבר אלוהים. ַהְללּוָיה!

ִממדינות  באו  אשר  אנשים  ספור  אין 
מרפא  חוו  שונות  קהילה  וֲעדות  שונות 
מי  באתר  ליבם  מישאלות  את  והיגשימו 

מואן הזכים.
של  הקיץ  כנס  לאחר  לאוגוסט  ב-10 
רועים  מ-1,000  למעלה  הלכו  מין:  מאן 
מאן  ִלקהילת  מדינות  מ-32  ּומאמינים 
אזור  שבמואן  בהֵאג'ֵא-ֵמֵיאון  מואן  מין 
ֵג'אונאם. לאחר ארוחת הצהריים: הם חוו 
וטבלו  בשמיים  צפו  הרוחני,  העולם  את 

עצמם בבריכת מי מואן הזכים.
לשטח  המחובר  אי  על  נוסדה  הקהילה 
ולכן   – ִטיּוב  פרויקט  באמצעות  היבשה 
הראויים  מים  לקבל  האנשים  מן  ניבצר 
המים  שחפרו.  הבארות  מן  ִלשתייה 
מלוחים.  ים  מי  היו  שקיבלו  היחידים 
מיאונגסול  הקהילה  רועה  עת  באותה 
הקהילה  וחברי  הקהילה  משרת   – קים 
החלו להיתפלל ברצינות עם הפסוק מספר 
"…ַוִּיְצַעק  האומר:   25 ט״ו  פרק  שמות 
ֶאל-ְיהָוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל-ַהַּמִים 

ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים..."
את  אלוהים  קיבל   2000 מרץ  בחודש 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה  תפילת 
את  הֵחליף  אלוהים  שלו.  ההר  בִּתפילת 
הראויים  מתוקים  למים  המלוחים  ים  מי 
הזכים.  מואן  מי  כונו  המיים  ִלשתייה. 

והמצויינות  הבטיחות   :2007 בשנת 
ידי  על  שנערכו  בִּבדיקות  אושרו  שלהם 

מנהל המזון והתרופות האמריקני.
נעמן  טבל  ה׳:  פרק  ב׳  מלכים  בספר 
המצורע שבע פעמים בירדן לפי ההוראה 
בשרו  כתוצאה:  אלישע.  מהנביא  שקיבל 
המבקרים  אף  טוהר.  והוא  היתאושש 
עצמם  טבלו  מואן  מין  מאן  בִּקהילת 
מואן  מי  בִּבריכת  פעמים  שבע  באמונה 

המתוקים וחוו את פעלי אלוהים.
מתאילנד   42 בת  ת'יתיקארן  המשרתת 
אמרה: במשך עשר שנים "היו לי זבובונים 
ליכלוך  כעין  חשתי  ימין.  בעין  עפים 
לדברים  גרם  זה  בעיניים.  צפים  ַוחרקים 
להיטשטש – וזה לא היה כל כך נוח. אך 
מואן  מי  בִּבריכת  עצמי  שטבלתי  לאחר 
המתוקים: נמוגו האיבחונים (הסימפטום)! 
לורה  האחות  טוב!"  ליראות  היתחלתי 
מרפא  חוותה  מקולומביה:   21 בת  גרנדה 
 35 בן  מאהש  והאח   – בעור  מפריחה 
מהודו: הישתֲחרר מכאב בעיניו והיבריא.

ראייה  אוששו  אחרים  רבים  מבקרים 
טובה יותר – והיו אלה ששוֲחררו מכאבים 
ּו ברכיים  כאבי  גב,  כאבי  כולל:  שונים 
מחום  מרפא:  חוו  אחרים  מחזור.  כאבי 
עור).  (דלקת  ודרמטיטיס  בצקת  גבוה, 
מלאכים  אלוהים,  צלם  את:  ראו  רבים 

הרוחניות  שעיניהם   – בעת  ותכשיטים 
ניפקחו.

בגן מי מואן הזכים: טעמו המבקרים מי 
מאוד  סמוכה  מבאר  שאובים  מלוחים  ים 
ִלבאר מי מואן המתוקים ּולאחר מכן טעמו 
את מי מואן המתוקים. הם חשו שוב את: 
גדולת כח אלוהים אשר שינתה את המים 
המלוחים למים מתוקים הראויים לשתייה.
המשרתת קאזומי אקושיצ'י בת 59 מיפן 
אריה  של  ּותמונה  זוהרים  אורות  ראתה 

מבין ארבעת היצורים החיים. האח סורש 
בן 31 מהודו ראה תוך כדי מבט בשמש: 
ים, ספינה, אנשים רבים, מלאכים ּותמונת 
מתאילנד   26 בת  ארנונג  האחות  לב. 
סביב  ניפתחות  דלתות  מלאכים,  ראתה: 
השמש ואור היוצא מהן. רבים מהאנשים 
באוויר,  ָוכסף  זהב  כאבקת  דברים:  ראו 
עדן,  גן  נביאים,  צלב,  הקודש,  רוח  חרב 
ספינות קריסטל, מפתחות לשמים ּומלאך 

ענק. הם מלאו בשמחה.
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כל האנושות הפכה לחוטאת. ישוע בא אל האדמה ונטל על 
עצמו את הסבל הרב בכדי ליגאול אותם מחטאיהם. אם נדע 
עומק  את  יותר  להבין  ידינו  לאל  יהא  לנו:  עשה  ֶמה  בפירוט 
אהבת אלוהים ואף לנהל חיים משיחיים נילהבים. הבה נתעמק 

עתה בַּהשגחת ישוע בעת חבישת ֲעטרת הקוצים לראשו.

1. הסיבה שבעטייה חבש ישוע את עטרת הקוצים ושפך 
את דמו.

כבן אלוהים זה רק הגיוני עבור ישוע לחבוש כתר כבוד ּו
חדים  קוצים  עטרת  ישוע  חבש  ִסבלו  בתוך  זאת  עם  תהילה. 
בִּמיוחד. כאשר קוצים ארוכים ַוֲחזקים חדרו לראש ישוע: כאב 
הקרקפת שניקרעה לווה בדם הזורם שהירטיב את פניו. מדוע 
חבש ישוע את כתר הקוצים ושפך את דמו? זה נעשה למען 

סליחת חטאי ֵהאדם אותם ביצעו במֲחשבותיהם.
בתוך מוח האדם נימצא מכשיר זיכרון המאחסן ּומיישם ידע. 
כל המידע שאדם: ראה, שמע ולמד מלידה – מאוֱחסן: עם מידה 
מסויימת של הרגשה – וזהו: "ידע". הנסיבות והסביבה בן גדל 
אנשים  שני  אם  אף  לאדם.  מאדם  שונות  אדם:  כל  והיתחנך 
היתחנכו על ידי אותו אדם באותה סביבה עדיין: התחושה בה 
קיבל כל אדם מידע שונה – לכן יש להם קבוצות ערכים שונות 

ּותקנים שבאמצעותם הם מבחינים בין טוב לרע.
"מֲחשבות" הינן: שיכפול של ידע על בסיס הצורך. מאחר 
והידע של כל יחיד שונה: יֲחשבו אנשים אחרת – אף אם הינם 
שתרבות  לכך:  הסיבה  הינו  זה  הבדל  אירועים.  לאותם  עדים 
נושא  להיות  יכולה  שלכם  הידע  את  קיבלתם  בה  המדינה 
לביקורת אחרת. משמע: מה שאולי למדתם שאינו ראוי ִמבחינה 
תרבותית במולדתיכם עשוי להיֲחשב כהולם במקום אחר. כמו 
כן מאחר ורוב מֲחשבות האנשים בעולם הזה נישלטות על ידי 

השטן: לעיתים קרובות הם נימצאים בסיכסוך עם האמת.
לדוגמא: כשמישהו אחר מקבל שבח: שולט השטן בשקר ּו
מביא לאנשים רגשות אי שביעות רצון או אימה. אם לאנשים 
היה ולּו ידע קט של אמת: היה ניבצר מן השטן לישלוט על 
מֲחשבותיהם; תמיד היה לאל ידיהם לישמוח בתוך האמת. לכן 
לחם.  ממנו  ולעשות  אלוהים  ִלדבר  בֲַּחריצות  להקשיב  עלינו 
בכוחינו לשנות את עצמנו על ידי סגידה לאלוהים בְּרוח ּובאמת 

ּולקבל את דברו רק עם: "כן" ַו"אמן".

ּונקבל  במֲחשבה  המבוצעים  חטאים  נשליך  כיצד   .2
מֲחשבות רוחניות.

בעת האזנה ִלדבר אלוהים: ישנם אנשים האומרים "אמן" – 
רק אם המסרים תואמים את מֲחשבותיהם. עם זאת: אם המסר 
מהם  ייבצר   – שלהם  הניסיון  או  הידע  עם  בהסכמה  בא  לא 

לקבלו בקלות.
על  לתלמידיו  ישוע  סיפר  בה  סצנה  בכתובים  מוצאים  אנו 
ִיְהֶיה  ַאל  ֲאדֹוִני.   ,ְל "ָחִליָלה  ענה:  וכיפא  העץ  על  השגחתו 
חסיד  של  עמוקה  כהערה  נישמע  אולי  זה  ְל״.  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 

שנאמרה באהבתו למורה שלו – אבך דברי כיפא היו תוצאה 
לימנוע  ּוביקש  מאחר  זאת  הבשר.  על  המבוססת  דעתו  של 
מרצון אלוהים להיות מושלם. לכן נזף בו ישוע ואמר: "סּור 
ִמְּלָפַני ָׂשָטן. ִמְכׁשֹול ַאָּתה ִלי – ִּכי ֵאין ִלְּב ְלִדְבֵרי ֱאִהים ֶאָּלא 

ְלִדְבֵרי ְּבֵני ָאָדם" (בשורת מתיתייהו פרק ט"ז: 23).
ככתוב: המֲחשבות שהינן נגד רצון אלוהים הינן :מֲחשבות 
אולי  הבשר  על  המבוסס  המוח  בשריים:  ַלאנשים  בשריות. 
שום  לו  ואין  אלוהים  כלפי  עויין  זה  אך  ָוטוב  חכם  יישמע 
קוראת: "ֶׁשֲהֵרי  ח' 7  פרק  הרומיים  אל  האיגרת  עימו.  קשר 
ַמְחְׁשבֹות ַהָּבָׂשר עֹויְנֹות ֶאת ֱאִהים ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן ִנְכָנעֹות ְלתֹוַרת 
ֱאִהים, ַאף ֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלִהָּכַנע" משמע שעלינו להשליך את 
זמן  מזה  שנֱחשב  והמידע  הידע  כל  ואת  הבשר  מֲחשבות  כל 
רב לנכון – אם הוא מנוגד ִלרצון האל (האיגרת השנייה אל 

הקורינתיים פרק י': 5).
מאז פגישתי עם אלוהים: מעולם לא פיקפקתי בִּדבריו על 
ידי עירבוב מֲחשבות בשר. היה לאל ידי להאמין ללא כל ספק 
שאלוהים הינו: כל – יכול. זאת מאחר וֲחוויתי את כוח אלוהים 
אשר ריפאני בבת אחת מכל מֲחלותי. באמונה זו: היסתמכתי 
פעל  מצידו:  ואלוהים  תפילה  עם  רק  מצב  בכל  אלוהים  על 
בצורה מדהימה כפי שהאמנתי. כאשר אנו מיסתמכים רק על 

אלוהים ללא מֲחשבות בשר: בהֱחלט יעבוד אלוהים בַּעבורנו.
מבצעים  היננו  אותו  החטא  כל  את  להשליך  בכדי 
במֲחשבותינו: ראשית עלינו להפוך את ליבנו לקדוש. באיגרת 
הראשונה ליוחנן פרק ב' 16 נאמר לנו: "…ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם 
– ַּתֲאַות ְּבָׂשִרים, ַּתֲאַות ָהֵעיַנִים ְוַגֲאַות ַהְּנָכִסים א ִמן ָהָאב הּוא 

ִּכי ִאם ִמן ָהעֹוָלם".
כשהלב מלא ברוע ּותכונות ההולכים אחר דרכ העולם הזה: 
זה טבעי בַּעבור אנשים לטפח מֲחשבות בשר. כאשר "תאוות 

ִלרצון  המנוגדים  דברים  ּורצון  עולמית  תשוקה  בשרים", 
טבעי  באופן  ימשיכו  אנשים  לעיין.  נעימים  נראים:  אלוהים 
תיתעצמנה:  החוטא  האדם  תשוקות  וכאשר  כאלה  בִּתשוקות 
הוא ייאלץ לבצע יותר מעשים בשר (האיגרת אל הגלאטיים 
המסיתה  תכונה  הינה:  העיניים"  "תאוות   .(21-19 ה':  פרק 
החושים  דרך  וחווה  שומע  רואה,  שהאדם  מה  דרך  הלב  את 
הגורמים לו לחפש יותר דברי בשר. בשל "תאוות העיניים" 
הופכים אנשים לגשמיים יותר ויותר ּומחפשים דברים מלאי 

תשוקה.
פי  על  להיתפאר  המבקשת  תכונה  הינה:  החיים"  "גאוות 
כל התענוגות שבעולם הזה. "גאוות ֵהחיים" גורמת ַלאנשים: 
תהילה  על  ּולהישתלט  הכרה  לחפש  להתהדר,  להיתעלות, 
וסמכות. ברגע שתשליכו את: תאוות הבשרים, תאוות העיניים 
שבן  רוחניות  מֲחשבות  לטפח  בכוחכם  יהא  ֵהחיים:  וגאוות 

מרוצה אלוהים.

3. אלוהים מכין לנו כתרים יפים בשמיים.
מאחר וִישוע חבש את ֲעטרת הקוצים למעננו: ניסלחו לנו 
יפות  עטרות  לֲחבוש  נוכל  ַואנו  במֲחשבה  שביצענו  החטאים 
כשניכנס השמיימה. ישנו מיגוון עטרות אשר הוכנו בַּעבורנו. 
סוג הכתר שכל אחד מעימנו יקבל: ייקבע על פי סוג ֵהחיים 

שהובלנו.
אנשים  עבור   – יבול"  שלא  "ֵזר   – כִּיתרי  ישנם  לדוגמא: 
שלחמו להשליך את חטאם לאחר קבלת ֵהֲאּדֹון והיקשיבו לאמת 
"עטרת   ;(25 ט':  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  (האיגרת 
היתהלכו  חטאיהם,  את  הישליכו  אשר:  אנשים  של  כבוד" 
לכיפא  הראשונה  (האיגרת  תהילה  לו  אלוהים-ונתנו  בִּדבר 
פרק ה' :4); "ֲעטרת ֵהחיים" עבור אנשים שאהבו את אלוהים 
במידה רבה, היו נאמנים לאלוהים עד מוות – והיתקדשו על ידי 
השלכת כל סוג של רוע (איגרת יעקב פרק א': 12, חזון יוחנן 
פרק ב': 10). ישנה אף: "עטרת הצדקה" לכל מי שהיתקדש 
ידי  על  ניתנו  אשר  חובותיהם  את  ביצעו  ַואשר  מלא  באופן 
(האיגרת  אלוהים  עייני  את  המשביע  אמונה  בסוג  אלוהים 

השנייה לטימותיאוס פרק ד': 8). 
השמימיים  "הזקנים"  את  מזכיר   4 ד':  פרק  יוחנן  חזון 
ַלאנשים  מיוחסים:  "זקנים"  כאן  זהב".  "עטרות  החובשים: 
אלוהים  מכיר  שבם  שינוי:  ללא   – זהב  דמויית  אמונה  בעלי 
בכל  נאמנים  היו  ַואשר  בִּמלואם  ִלמקודשים  הפכו  אשר   –
הינו  כמה  ועד  היתקדשו  הם  בה  למידה  בהתאם  ההיבטים. 

נאמנים כך: יגמול אלוהים לכל אחד מהם עם כתרים שונים.
אחים ַואחיות בַּמשיח – על ידי חבישת עטרת הקוצים: לא 
רק שישוע פדה אותנו מן החטאים שאנו מבצעים במֲחשבותינו 
– אלא שאף: איפשר לנו לחבוש כתרים יפים בשמיים. הינני 
מאחר  הבשר –  מֲחשבות  את  שתהרסו  ֵהֲאּדֹון  בשם  מיתפלל 
והינן: עויינות כלפי אלוהים, תצייתו לו במֲחשבות רוחניות – 

ותיהנו בשמיים מן הכבוד הזוהר כשמש.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ַהַחָּיִלים הֹוִליכּו אֹותֹו ִלְפִנים ֶהָחֵצר ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְמָׁשל ְוָקְראּו ְלָכל ַהְּגדּוד. ֵהם ִהְלִּביׁשּוהּו ַאְרָּגָמן, ָׂשמּו ָעָליו ֲעֶטֶרת ֶׁשָּקְלעּו ִמּקֹוִצים" (בשורת מרקוס פרק ט״ו: 17-16).

ההשגחה בֲַּחבישת ֲעטרת 
הקוצים על ראש ישוע את

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
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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פסטיבל עולמי מלא בניסים מדהימים היתקיים בטוב ּובשלום

המפתח לניצחון הינו: "לשמח את אלוהים"

רצים ִמקהילת מאן מין ניירובי ִלקדושה שבקנייה

במיפגש האתלטים פותחה:
סולידריות מאן מין פותחה באמצעות רוח הקודש!

עננים  בַּ השמש  כוסתה  מין:  מאן  של  האתלטי  המיפגש  במהלך 
את  לנוכחים  היזכיר  זה  לישוב.  הימשיכה  נעימה  קרירה  ורוח 
רוחות השמיים. ברוח מרעננת זו: הם חשו יותר את אהבת אלוהים 

הגדולה.
30 מעלות צלזיוס.  בכל הארץ הייתה הטמפרטורה למעלה מ – 
יצאה אף: התראת שרב. אך במוז'ו שבאזור ֵג'אונבוק מקום הכנס 
היה חשנו אחרת (ימין). בפועל אלוהים: נישלט מזג האוויר בצורה 

הטובה ביותר בכל מצב ּומצב.
כשאנשים מ-37 מדינות הישתתפו: היתמודדו בתחרויות חברים 

את  אף חברי צוות של קהילות בת והישגו  ִממדינות שונות – כמו 
הניצחון. הקבוצה זכתה ב-12 מדליות זהב כולל מיאוץ 100 מטר 
גברים  ּומבוגרים  קהילות  רועי  (בנים,  מירוצים  ונשים),  (גברים 
קטרגל,  ּוגברים),  (נשים  ארוכים  למרחקים  מירוצים  ונשים). 
ּומעל  (מתחת  קוריאנית]  לאומית  [היאבקות  סיראום  היאבקות 

ל-90 ק"ג) והורדת ידיים (נשים תחת 65 ק"ג).
אותן   – והשלום  הטוב  האֲחדות,  ברוח:  יהתֲחרו  הצוותים  כל 
אֲחדות  תוך:  אל  העולם  רחבי  מכל  מין  מאן  חברי  עימם  הביאו 

אהבת ֵהֲאּדֹון.

קהילות  לצוות  הלכה  במשחק  בקטרגל  הזהב  מדליית 
ֵיא מדֵאֱג׳און,  שונות:  בת  מקהילות  הינם  השחקנים  הבת. 

באֲחדות  שיחקו  הם  אך   – ומיריאנג  ֹוסּו 
ֵהֲאּדֹון.

מקולומביההיתֲחרה  הרננדז  פריד  האח 
מספר  במשך  הכשרה  "עברתי  ואמר: 
לעייני  כדורגל  לשחק  בתיקווה  שנים 
מטרה  לי  הייתה  כזה:  במשחק  אלוהים. 

שוב  ֵאתֲחדש  ּומאושר.  נירגש  הייתי  ניצח.  שלי  והצוות 
בקולומביה ַוארוץ לכיוון: ירושלים החדשה".

פאריש  גרייט  קבוצת  זכתה  לנשים  החבל  בִּמשיכת 
החמישית  בפעם  הזהב  מדליית  בִּ הראשונה:  הגדולה 

המנהלת:   – ֵא  בַּ ֵג'אוניֵאאֹו  הבכירה  המשרתת  רציפות.  בִּ
תפילת  אסיפת  בַּ מינחות  ונתנה  למשחק  תפילה  בִּ היתכוננה 

רציפות: עברו החברות  דניאל. במטרה לחמישה ניצחונות בִּ
מרפא:  חוו  הן  בינתיים  דניאל.  פגישת  לאחר  אף  הכשרה 

מקרע בגיד הכתף, כאבים בגב ּומתח הרצועות.
שבקליפורניה  מסקרמנטו  פלניקוב  אלינה  האחות 

בהורדת-ידיים  זהב  מדליית  בִּ זכתה  הברית:  בארצות 
הראשון:  ביום  האלוהי  הריפוי  אסיפת  במהלך  לנשים. 
כולל:  מכאבים  שוֲחררה  היא 
תיסמונת  ידי  על  שניגרם  גב  כאב 
אותה  שהיטרידה  השרירים  דאבת 
אמרה:  היא   .13 בת  היותה  מאז 
כחברת  בקוריאה  לֵחיות  רצוני  "בִּ
מין". דבריה אומרים  מאן  בקהילת 

לנו: ֶמה מדהים היה הכנס.

להיות:  עשוייה  האתלטי  המפגש  כל  של  הכותרת  גולת 
המירוצים. במרוצים – חברי קהילת מאן מין ניירובי ִלקדושה 
זכה  (משמאל)  יעקב  ֵקטּופֵּיי  הצוות.  ִלזכיית  גדולות  תרמו 

מטר,  ל-100  במיאוץ  זהב  במדליות 
במירוץ השליחים ּובמדליית הכסף במירוץ 
למרחקים ארוכים. מֵוונדָווה קתרין (מימין) 
מטר,  ל-100  במיאוץ  זהב  במדליות  זכתה 
מירוץ למרחקים ארוכים ּובמרוץ השליחים 
לנשים. הם גם קיבלו השחקן היעיל ביותר 

במיפגש האתלטי.
הזהב  בִּמדליית  זכה  ַאבֵּל  מּוטיסו  ֵהאח 
במירוץ למרחקים הארוכים, רועה הקהילה 
כִּמנצח  הסיום  קו  את  חצה  אֹוְטיֵּנֹו  ֵאדווין 
(בתמונה  קהילות  לרועי  השליחים  במרוץ 

ברועה  ליפגוש  קיוו  הם  משמאל).  ּורביעי  שלישי  למטה 
הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי פנים אל פנים. משאת נפשם 

קויימה.
חברי קהילת מאן מין ניירובי ִלקדושה 
צפו במשחקים בשידור חי ברשת ג׳.סי.
כשהשחקנים   .(www.gcntv.org) אן 
ב-14  קניאטה  התעופה  ִלשדה  היגיעו 
לאוגוסט הם חלקו את שימחת הניצחון 

וכיבדו את הזוכים בזרי פרחים.
מסאי  אנשי  ערכו  לאוגוסט  ב-22 
שירות הודייה ַוחגיגה עם הבישוף ד"ר 
לֲחגוג  בכדי   – כדובר  ֵצ'אֹוְנג  ְמיֹוְנְגהֹו 
מנהיג  של  בנו  שהינו  יעקב  המנצח  עם 

המסאי.

"המיפגש האתלטי של מאן מין היה 
חברי  כל  היטב.  ּומאורגן  מוכן  אירוע 
היה  ַואהבה.  שלווה  מלאי  היו  הקהילה 
בחו"ל  ִממדינות  חברים  ליראות  טוב 
שנטלו חלק במישחקים כחברי מאן מין. 

מזג ֵהאוויר היה ניפלא. זה היה ממש מדהים!"

כל  את  מובילים  האל  שפעלי  "חשתי 
מאן מין לאֲחדות חזקה במיפגש האתלטי 
היתמודדו  אלוהים:  ילדי  מין.  מאן  של 
וחגגו  מדליות  קיבלו  שונים,  במשחקים 
זה את זה. זה הירשים אותי מאוד. בִּרצוני 

לבוא שוב בשנה הבאה עם יותר אנשים מאסטוניה למען יוכלו 
לחוש בחסד וטוב אלוהים כאן בצוותא עם חברים אחרים".

נשיא טי.בי.אן בלטיה שבאסטוניה 
רועה הקהילה מקסים תומסוב

רועה הקהילה ָוולרי ְטֵרנֹוגין
בישוף של משימת מערב אּוָראל שברוסיה
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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

והשבח  ֵההלל  מדורת 
זה  מפוארת.  כה  הייתה 
שמיימי  כמשתה  היה 
ליבי  את  הניע  ואלוהים 
האהבה  את  חשתי  מאוד. 

ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  מיתפלל  בה  הגדולה 
היתרגשתי  מאיתנו.  אחד  כל  ּומוביל  לי  רוק  ג'יי 

מאוד.
מושלמים  היו  והטמפרטורה  האוויר  מזג 
שבאה  אלוהים  אהבת  נהדרת.  הייתה  והמוסיקה 

לידי ביטוי בהקרבת הרועה: נגעה מאוד לליבי.
וכולנו   – האל  באהבת  מלא  היה  הכנס  מקום 
ַואחיות  אחים  אחד.  בלב  אלוהים  את  פיארנו 
אליו  באהבה  אלוהים  את  שיבחו  שונות  מארצות 

כמשפחה.
הבכיר  הרועה  של  הגדולה  אהבתו  בִּמיוחד 
הניעה את ליבי עמוקות. נהניתי מבירכתו הגדולה 

של אלוהים בשמחה ּובאושר.

הקיץ  בכנס  חלק  נטלתי 
 2014 מאז  מין  מאן  של 
וקיבלתי חסד רב בכל כנס. 
חוותה  כשביתי  בִּמיוחד: 
לטובה  שיפור  שנה  מידי 

לא  היא  כן  לפני  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  ידי  על  מאוטיזם 
דיברה – אך כעת היא יכולה לדבר. כעת לאל ידיה לעשות 

דברים רבים. היא אף הולכת לבית הספר.
תפילת  ַואסיפת  הישתֲחוויה  שירות  בכל  חלק  נוטלים  אנו 
ּו בני  המירשתת.  דרך  המרכזית  מין  מאן  קהילת  של  דניאל 

ֵההלל  בִּמדורת  בקוריאנית.  מין  מאן  שבח  את  שרים  ביתי 
והשבח: הם ניראו מאושרים מאוד כאילו הינם בשמיים תוך 

כדי ההלל עם הרועה הבכיר.
מלאכים  ראתה   :14 בת  ח'ואניטה  ביתי  כן  על  יתר 
המביאים ענני גשם בעת ששיבחנו את השיר: "קורבן דמעות 
כעין  משהו  נושפים  מלאכים  ראה  בן 11:  ג'ון  בני  הרועה". 
ערפל מפיהם במהלך הזיקוקים. הוא אף ראה מלאכים רבים 

רוקדים עם הרועה הבכיר.

הייתה  והשבח  ההודייה  מדורת 
 – מושלם  היה  זה  באמת.  מדהימה 
אלוהים.  באהבת  מלא  היה  וליבי 
שונות  ואומות  מתרבויות  אנשים 
כאחד  ניראו  הם  אך   – היתאספו 

ממש  חשתי   – ּובאֲחדות  כמשפחה  חשו  כולם  באלוהים. 
מאושרת. זה היה יותר מאשר ברכה בַּעבורי. זה היה כחלום.
מחלה  (כרס:  צליאק  ממחלת  סבלתי  שבע:  בת  בהיותי 
כך  כדי  עד  אותי  הֵחליש  זה  ִלגלוטן).  בִּרגישות  המיתבטאת 
שניבצר הימני אף לעבור ניתוח. הרופא אמר שאין לי טיפול 
ואמר למשפֲחתי לקֲחתיני הבייתה. באותה עת שהתה אחותי 
תמונתי.  על  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  את  וקיבלה  בקוריאה 
בִּמהרה החילותי להיתאושש ועד מהרה היבראתי ועזבתי את 

בית החולים.
מין  מאן  בִּקהילת  לבקר  קיוויתי  ְלחיים:  שיבתי  מאז 
את  שיבחתי  השנה.  היתגשמה  תיקוותי  בקוריאה.  המרכזית 
אלוהים בצוותא עם הרועה הבכיר וחברי מאן מין – וחשתי 

אסירת תודה ּומאושרת.

ביום השלישי לכנס הקיץ של מאן מין 2017: היתקיים אירוע מדורת שירי ההלל והשבח בין רוחות נעימות 
קרירות. הרועה הבכיר – ד"ר ג'יי רוק לי: הוביל את השבחים – כשחברי מאן מין מקוריאה ּומחוץ לקוריאה 

היקריבו תפילת הודיה ושמחה מאחר והבינו את אהבת והקרבת: אלוהים, ֵהֲאּדֹון והרועה שהיגיעו לחיי תיקווה 
בִּירושלים החדשה. הם שיבחו בתיקווה רצינית להפיכתם לילדיו האמיתיים של אלוהים ּולהשגת: לב אלוהים.

מדורת שירי הלל והשבח של מאן מין ִלשנת 2017 הדיפה
 ניחוח שימחה והודייה!

"הייתי על סף מוות – אך כעת אני כאן! 
חלומי היתגשם!"

"ביתי חוותה מרפא מאוטיזם ּובני ראה 
מלאכים רבים!"

"זהו מאורע שמיימי מלא 
באהבה!"

לאהור פקיסטן
האחות ֵסַהריש סינתיה

לונדון בריטניה
יאס קאסאסא זקן הקהילה מתְּ

טאלין אסטוניה
רועה הקהילה גריגורי קוֵלסוב


