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חדשות מאן מין 
צעירי מאן מין מֲחדשים את העולם

הטובות  המכללות  אחת  שהינה:  קליפורניה  אוניברסיטת  בוגר  קים (תמונה # 1)  ג'ייון  ֵהָאח 
ביותר במערב ארה"ב. הוא אף קיבל את התואר השני מאותה מכללה בשנת 2015. כשעבד בתור 
מורה למתימטיקה בתיכון: נישלח אביו – השליח האנגרייול קים אשר שירת במרכז שליחות מאן 

לּוַח שיהי לאל ידו למלא את מקומו. מין: ִלקהילת מאן מין פרו – והמרכז היה זקוק לשָׁ
(שאינו  לּוַח  כשָׁ המרכזית:  מין  מאן  קהילת  ע״י  השליחות  למרכז  נישלח  הוא   17/12/17 ב 
אותו  זכר  אלוהים  תיכון.  תלמיד  מהיותו  עוד  שליחות  ַלעבודת  ֲחזון  בַּ אחז  הוא  למעשה  רועה). 

והובילו להיות שליח.

לּוַח חזק ּולהדריך רבים ַלֲאּדֹון – בִּצפון אמריקה.  "ע״י בשורת הקדושה הינני רוצה להיות שָׁ
בעשותי זאת הינני תיקווה להשיב את חסד אלוהים שאיפשר לי לפגוש בְּרועה האהבה והכוח – 

ולהיות בעל אמונה אמיתית".

ג'ייון קים ממרכז שליחות מאן מין בקליפורניה שבארה"ב

האחות הנביט לי (תמונה # 3) הינה: עורכת דין במיקצועה. היא סיימה את קורסי ההכשרה 
ַלהגנת  בַּוועדה  עובדת  היא  כיום  ה – 44.  השנה  מבוגרי  כאחת  משפטי  ושיפוט  למחקר  במכון 

מידע אישי – המשמשת את משרד הנשיא.
כשם שלמדה מד"ר ג'יי רוק לי: להישאר צנועה, להימנע מיהירות ּולשרת אחרים: היא ניסתה 
לא להתעקש על צידקתה והיתאמצה ללמוד מאחרים – אף כאשר קרה דבר שלא נוח לה איתו. 
עד מהרה החלו אנשים לזהות אותה. היא חשבה שאינה עושה משהו גדול – אך מעשי הטּוב שלה 
יצרו בֲַּעבורה מוניטין טוב בִּתחומה. לבסוף היא היתגלתה על ידי הנציבות שרוב האנשים רוצים 

להיות חלק ֵהיֵמָנה.

"לא שתיתי אלכוהול בכדי לרצות אחרים. אך אלוהים הוביל את דרכי בשיטתו – לא בשיטה 
הארצית. הינני תיקווה שאהייה עורכת דין של אהבה היכולה להֲעניק תקווה לרבים עם חוכמת 

אלוהים אשר הוענקה לי".

נציבות ַלהגנת המידע האישי הנביט לי עורכת דין בַּ

ֵהאחות סיולג'י קים (תמונה # 2) חלמה להלל את אלוהים בריקוד כשצפתה בהופעת צוות ריקוד 
הלל הכוח עוד בהיותה בבית הספר. בִּשנת 2010 היא עברה לסיאול בהיכנסה למיכללה – והפכה 
ַלחברה בצוות שליחות ריקוד ההלל בַּמיכללה – ּולאחר מכן בצוות תהילת ריקוד התיפארת. בשנת 

2015 היא הפכה לבסוף ַלחברה בצוות ריקוד הלל הכוח – דבר שחלמה עליו במשך זמן רב.
בערך באותה עת היא חוותה מרפא ממחלת השחפת דרך תפילת הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי. 
מאז היתמסרה יותר להֲאדרת אלוהים דרך הופעותיה. היא אמרה שהיא חשה אושר בעת שהינה 

חולקת את אהבת האל דרך הריקוד שלה – עם אנשים דוברי שפות שונות ותרבויות שונות.

"הינני חשה בְּאהבתו הגדולה של אלוהים כשאני רואה אנשים שופכים דמעות במהלך ההופעות 
שלנו – כשהינני מעוררת אותם על ידי בשורת הקדושה וכאשר הינם חווים את פעלי הריפוי של 
רוח הקודש. אני תיקווה שיותר ויותר אנשים יחושו בַּאהבה האלוהית הגדולה – ויגיעו לשמיים 

היפים".

וועדה לאומנויות הבמה סיולג'י קים מצוות ריקוד הלל הכוח בַּ
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רצוני לקבל כוח ּולהדריך  "בִּ
צפון אמריקה!" ַלֲאּדֹון רבים בִּ

"הינני חשה באושר כשאנשים 
חווים בַּאהבת ֵהֲאּדֹון דרך 

הריקוד שלי!"

קוותי להיות עורכת דין של  "תִּ
אהבה הנותנת עזרה ותקווה 

ַלאנשים רבים!"
רצוני ַלֲחלוק את  "כשוטר בִּ

אהבת ֵהֲאּדֹון שקיבלתי 
בחינם!"

"ְוָאְמָנם ֱאִהים הּוא ַהּפֹוֵעל ָּבֶכם ַּגם ֶׁשִּתְרצּו ְוַגם ֶׁשִּתְפֲעלּו ַּכּטֹוב ְּבֵעיָניו" (האיגרת אל הפיליפיים פרק ב': 13).
הבוגרים הצעירים של מאן מין בולטים בעולם – מאחר ּוכבר למדו את בשורת הקדושה וחוו: 

אותות רבים, ניפלאות ּופעלים רבי עוצמה. הבה ונישמע עדויות של 
ארבעה צעירים אשר נתנו בתחומם את ניחוח ישוע והינם מתקדמים למטרותיהם הקדושות למען תהילת אלוהים.

האח חוסאן ג'יונג (תמונה # 4) הינו מפקח משטרה העובד למען קבוצת הפשע הכלכלי של 
מחלקת חקירות פשע בְּמשטרת גוואנאק. הוא היתרגש בהקשיבו להרצאות הרועה הבכיר ד"ר 
ג'יי רוק לי על ספר בראשית ששודרו במירשתת. לאחר שקיבל חסד רב מן הדרשות: הוא נירשם 

בִּשנת 2012 כחבר מאן מין.
להם  ולתת  בטּוב  אליהם  להתייחס  ניסה  אך   – אנשים  של  רבים  סוגים  פגש  הוא  בֲַּעבודתו 
כחבר  בנאמנות  עובד  אף  הוא  ִלשבח.  ציונים  מיספר  קיבל  הוא  בִּשנת 2017  ישוע.  ניחוח  את 
השליחות בקהילה ּומקדיש את עצמו לביטחון חברי הקהילה. הוא אמר שתמיד חווה את עזרת 

אלוהים בעודו בתפקיד.

י ַלעבודה נידהמו  "הינני עוצר בקלות פושעים אף כשמערכת מעקב המיקום אינה פועלת. עמיתָּ
לאמר שמעולם לא חוו דבר כזה. בִּרצוני להעביר את אהבת ֵהֲאּדֹון שהוענקה לי בחינם – ואף 

לחמם את העולם כִּקצין מישטרה".

חוסאן ג'יונג מן המֲחלקה ַלחקירות פשע של משטרת גוואנאק
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ישוע שהגיע לעולם הזה כמושיע האנושות: הותיר אחריו 
נישמתו  את  נשם  בטרם  קצר  זמן  שהובעו  מלים  מספר 
המלים  "שבע  בשם:  ידועות  והינן  העץ  על  האחרונה 
האֲחרונות על העץ". הוא רצה לטעת חיים רוחניים אף עד 
המילים:  את  היום  ניקח  הבה  העץ.  על  שלו  האחרון  הרגע 

הרביעית, החמישית והשישית – שישוע הינחיל על העץ.

המילה הרביעית: "ֵאִלי, ֵאִלי, ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני?"
בִּבשורת  ְׁשַבְקָּתִני?"  ְלָמה  ֵאִלי:  "ֵאִלי,  ישוע:  דיברי 
פירושם:  אותם  כשמתרגמים   –  46 כ"ז:  פרק  מתיתייהו 

"ֵאִלי, ֵאִלי – ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?"
ישוע לא אמר מילים אלה לאלוהים כִּתלונה מרה או ביטוי 
בעלת  רוחנית  משמעות  ישנה  למעשה  ייסוריו.  על  מילולי 

ֲחשיבות רבה המוטבעת במילים אלה.
באותה עת עברו כבר שש שעות מאז מוסמר ישוע וניתלה 
פי  על  אף  ט"ו: 34 – 25).  פרק  מרקוס  ַהעץ (בשורת  על 
שלא היה לו מספיק כוח – עדיין "קרא בקול רם", עשה זאת 
ישוע בכדי להזכיר לכל בני ֵהאדם ולתת להם להבין מדוע 

נטשֹו אלוהים ּומדוע עליו (על ישוע) להיתלות.
ישוע ניתלה בכדי ליגאול את האנושות מחטאותיהם. כשם 
שכל האנושות יועדה על פי קיללת התורה: להינטש על ידי 
אלוהים – קולל אף ישוע ונינטש על ידי אלוהים בֲַּעבורינו. 

בכדי להזכיר לכל האנשים: "קרא ישוע בקול רם".
ואינספור  מאחר   – רם"  בקול  ישוע  "קרא  מכן:  לאחר 
אנשים עדיין מיתרועעים עם העולם והולכים על שביל המוות 
למרות שאלוהים וויתר על בנו יחידו למען החוטאים. ישוע 
רצה שכל הנשמות תהנא מודעות לסיבה שבעטייה ניתלה, 
שתקבלנה אותו כמושיען – ותירשנה חיי עולם. מסיבות אלה 

צעק ישוע בקול רם: "ֵאִלי, ֵאִלי – ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני?"
אלוהים  ידי  על  נינטש  שישוע  מהלב  מאמינים  היננו  אם 
ושניתלה עקב חטאותינו: אין אנו צריכים יותר לישכון בתוך 
החטא – אלא לֱחיות חיים מקודשים ולהפוך ִלילדיו היכולים 
ליקרוא לו: "אבא". עלינו אף להקפיד על הפצת: מסר העץ 
דרך  אל:  למוות  שבדרכן  הנשמות  כל  את  נדריך  למען   –

הישועה.

המילה החמישית: "אני צמא"
כשאדם מדמם כמות משמעותית: הוא סובל צמא קיצוני. 
כעת ניתן לדמיין עד כמה ישוע שלנו היה: צמא – בִּהיותו 
ממוסמר ותלוי על העץ – באוויר היבש של ישראל מתחת 
השמש שלהטה כבר שעות? עם זאת סבל ישוע לא רק מצמא 
גופני – יש משמעות רוחנית המוטמעת בִּדבריו: "אני צמא". 

דבריו רוחניים בטיבעם – ּומטיפים לכל אחד ַואחת מעימנו 
להרוות את צימאונו על ידי השבת מחיר דמו.

כיצד אם כן יהי לאל ידינו: "להשיב את מחיר דם ישוע"? 
כולה  האנושות  תשועת  למען  דמו  את  ישוע  ששפך  כשם 
– את החוטאים: כך עלינו לחפש ולֲחלוק את הבשורה עם 
הבשורה  ַלֲחלוקת  בנוסף  ַלגיהינום.  המיועדים  החוטאים 
לכופרים באופן "ישיר": ניתן ״להפיץ בעקיפין" את הבשורה 
על ידי תפילה ִלתשועת הנשמות וע״י מתן תרומות לאלוהים 

בֲַּעבור עבודת השליחות.
מלא  ספוג  פיו  אל  הגישו  צמא":  "אני  ישוע:  כשאמר 
בחומץ תקוע בענף. ישוע קיבל את החומץ לא בכדי להרוות 
את צימאונו – אלא שקיבל את טעם החומץ בכדי למלא את 
הצו הרוחני כשם שנקבע בַּנבואה מן התנ"ך (תהילים מיזמור 

ס״ט: 21) "הם נתנו לי חומץ לשתות".
את  שתה  שישוע  העובדה  על  מעיד  החומץ"  את  "קיבל 
את  מסמל  חדש. "החומץ"  יין  לשתות  לנו  ואיפשר  החומץ 
התורה בעוד ש – "יין חדש" מסמל את תורת האהבה של 

הברית החדשה: הניתנת על ידי ישוע עצמו.
חטאותיהם  על  להיענש  החוטאים  כל  על  התורה:  פי  על 
ושגאולה מחטאותיהם נעשתה על ידי דם בעלי חיים אותם 
הקריבו לאלוהים. כשישוע עצמו הפך לקורבן הכפרה וגאל 
את  "קיבל  ישוע  העץ  על  ּובמותו  התורה  מקללת  אותנו 

החומץ" בַּעבורנו.

לכן כשאנו מאמינים בִּישוע המשיח ושבים בִּתשובה על 
יין  "שתיית  זוהי:  חטאותינו.  ניסלחים  הלב  מכל  חטאותינו 
חדש" – ּובכדי להאיר לנו עובדה זו אמר ישוע: "אני צמא" 

– וקיבל את החומץ.

המילה השישית: "ִניְׁשַלם!"
ֶׁשִּקֵּבל  קוראים: "ַאֲחֵרי  אנו  י"ט 30  פרק  יוחנן  בִּבשורת 
ָמַסר  רֺאׁשֹו  ּוְבַהְרִּכינֹו   – "ִניְׁשַלם״  ֵיׁשּוַע:  ָאַמר  ַהחֶֺמץ  ֶאת 
הוא  לכיצד  ישוע  היתייחס  "נישלם!"  באומרו:  רּוחֹו".  ֶאת 
התורה  את  ומילא  האנושות  ישועת  השגֲחת  את  הישלים 

בַּאהבה.
שכן "שכר החטא הוא מוות" (האיגרת אל הרומיים פרק 
ו': 23): על כל החוטאים היה לקבל את עונש המוות וללכת 
לגיהינום. במשך זמן רב היה על ילדי אלוהים להרוג בקר או 
כבשים להקריב את דם החיות ִלסליחה על חטאותיהם – אך 
הקרבת  ידי  על  התורה  מקללת  החוטאים  אותנו  פדה  ישוע 

עצמו ִלתלייה (האיגרת אל העברים פרק ז': 27).
האנושות  את  ליגאול  בכדי  ישוע  שנטל  הצעדים 
להבנה  ניתנת  הבילתי  אהבתו  ידי  על  הושגו  מחטאותיהם 
בא  אלוהים  של  היקר  בנו  גדול.  בהיקף  מוסברת  והבילתי 
ידי  על  וההלקאות  המעצר  ייסורי  את  סבל  הזה,  לעולם 
ּומסמרים   – ראשו  על  הונח  קוצים  כתר  עצמם,  החוטאים 

הוֱחדרו לידיו ורגליו.
אמונתנו  ידי  על  השמיימה  להיכנס  הזכות  את  קיבלנו 
עבורינו:  המופלאה  ַוהקרבתו  שבאהבתו   – המשיח  בִּישוע 
היתגבר על המוות. אם כן ֶמה עלינו לעשות? כשם שישוע 
היגשים את כל השגֲחת אלוהים באהבה ַוהקרבה והפך למלך 
המלכים ַוֲאּדֹון ַהֲאּדֹונים: אף עלינו אשר נושענו בעטיו למלא 

את כל רצון אלוהים.
ונאמנות  היתקדשות  הינו:  בַּעבורנו  אלוהים  רצון 
הקודש,  רוח  פירות  תישעת  את  לשאת  עלינו  מושלמות. 
שנאמר  כשם  האושר.  את  ּולהגשים  רוחנית  אהבה  להשיג 
לנו: עלינו לשמש עדים לאלוהים בכל פינה של כדור הארץ 
ולעשות כל מאמץ ִלישועת הנשמות. רק אז נוכל להשלים 
את הכנת עצמנו ככלת ֵהֲאּדֹון, לבצע בִּמלואן את כל החובות 

שניתנו לנו מאלוהים – וביום שובו להודות לו: "נישלם!"

אחים ַואחיות במשיח על ידי תפיסת המשמעות הרוחנית 
של: "שבע המילים האֲחרונות על העץ" – ַוֲחריטתן בִּלבכם 
– הינני מיתפלל בשם ֵהֲאּדֹון שכל אחד ַואחת מכם תובילו 
ֵהֲאּדֹון  עם  לנצח  ותישכנו  אלוהים  בעייני  ראויים  חיים 

במישכן השמיימי היפה ביותר.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"...ּוְבֶעֶר ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ָצַעק ֵיׁשּוַע ְּבקֹול ָּגדֹול: "ֵאִלי, ֵאִלי, ְלָמה ְׁשַבְקָּתִני?" ְּכלֹוַמר: "ֵאִלי, ֵאִלי, ָלָמה ֲעַזְבָּתִני?"" (בשורת מתיתייהו פרק כ"ז :46).

"ֵיׁשּוַע ָיַדע ִּכי ַעָּתה ְּכָבר ִנְׁשַלם ַהּכֺל – ּוְכֵדי ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּכתּוב ָאַמר: "ֲאִני ָצֵמא".... ַאֲחֵרי ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ַהחֶֺמץ ָאַמר ֵיׁשּוַע: "ִנְׁשַלם"!" (בשורת יוחנן פרק י"ט: 30 – 28).

שבע המילים האֲחרונות של 
ישוע על העץ (3)

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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המשרתת סונגיי ג'אנג בת 40 ממשלחת כנען בִּקהילת 
מאן מין המרכזית

בשנתיים האחרונות סבלתי מצרבת 
היתפשט  מה  זמן  כעבור  רצינית. 
בגרון  צריבה  חשתי  ִלגרוני.  האיבחון 
בשוכבי  בחילה.  אף  חשתי  זז.  ומשהו 
על המיטה: שב תוכן הקיבה שלי לתוך 

הוושט וחשתי צריבה רצינית בחזה. 
ניבצר ֵהיֵמני לישכב בעת השינה.

בחודש ספטמבר 2016 עברתי בדיקה גסטרוסקופית אשר חשפה 
נטלתי  בוושט.  ודימום  חמורה  מדלקת  סבלתי  גסטרו-ושט.  מחלת 
תרופות אך דבר לא הישתפר. באוגוסט 2017 שוב עברתי בדיקה 

גסטרוסקופית אשר הראתה עדיין צלקות בבטן ּובוושט.
ד"ר  הבכיר  הרועה  תפילת  את  קיבלתי   2017 לדצמבר  ב-30 
כל  אסיפת  לאחר  לי  רוק  ג׳יי 
בבוקר:  למחרת  שבת.  ערב 
והאיבחונים  שהצרבת  מצאתי 
דבר  חשתי  לא  נגוזו.  האחרים 
טוב.  היה  והעיכול  גרוני  בִּ
גסטרו  ממחלת  מרפא  חוויתי 
הרועה  תפילת  ידי  על  וושט   –

הבכיר – הללויה!

האח ג'וֵיאונג ג'ונג בן 
14 מן הֲעדה התשיעית 

בִּקהילת מאן מין 
המרכזית

 2017 לנובמבר  ב-4 
הימנית  זרועי  בִּ ניפצעתי 
כשנפלתי ממיגלשה במגרש המשחקים. הרופא אמר שזרועי 
שללא  הוסיף  הוא  לניתוח.  ושניזקקתי  ַלֲחלוטין  נישברה 

או  מהשנייה,  יותר  קצרה  ותהיה  זרועי –  תיגדל  לא  הניתוח 
מרפא  לחוות  רציתי  ּולהיתעקם.  להיעקר  עלולה  שהזרוע 
הרועה  תפילת  את  קיבלתי  הביתה.  הלכתי  לכן   – מאלוהים 
המענה  מערכת  על  שהוקלטה  לי  רוק  ג׳יי  ד"ר  הבכיר 
האוטומטי. לאחר התפילה שכך הכאב בהדרגה ונמוג. באותו 

לילה ישנתי טוב.
הרופא אמר לי שזרועי שבורה – ְושזה יגרום ִלכאב רציני 
דניאל  תפילת  ִלפגישת  הלכתי  כאב.  כל  לי  היה  לא  אך   –

ושבתי בִּתשובה. פרצתי בים של דמעות.
הבכיר  לרועה  תפילה  בקשת  שלחתי  בנובמבר  ב-17   
לי  היו  לדצמבר  ב-2  ההר.  על  התפילה  בבית  שהיתפלל 
מחוברות  שלי  הזרוע  שעצמות  אמר  הרופא  רנטגן.  צילומי 

בצורה מושלמת. ַהְללּוָיה!

המשרת צ'אנגקוק ָמֵאנג 
בן 69 מן הֲעדה הסינית 

בִּקהילת מאן מין המרכזית

יצאתי   2017 לדצמבר  ב-26 
נישען  שגופי  חשתי  לעבודה. 

לכיוון שמאל – לכן שבתי הבייתה. בדרך חשתי שיתוק ברגליים 
ּובלשון. ניבצר ֵהיֵמני לעלות במדרגות או לדבר.

 – לאמבולנס  היתקשרה  בִּיתי  הבייתה.  להגיע  היצלחתי 
והובהלתי לבית החולים. היה זה אטם מוחי. הרופא אמר שתאי 
מוח ניזוקו במוחי בִּשלושה חלקי ושזה לא יֲחלים לֲחלוטין. הוא 

אף הוסיף שלא אוכל לנהל חיים נורמליים.
בשעה 5 בערב ב-29 לדצמבר, קיבלתי את תפילת הרועה הבכיר 
ד"ר ג'יי רוק לי. לאחר התפילה: היתֲחזקו רגליי – והתחלתי ללכת 

ללא עזרת אדם. גופי לא נישען יותר לצד שמאל.
לאחרי השירות של ערב שבת כולו ב-30 לדצמבר לחצתי ידיים 

עם הרועה הבכיר והשפה המשותקת שלי שבה כבראשונה. החילותי 
לדבר כרגיל. ַהְללּוָיה!

"חוויתי מרפא משיתוק 
שניגרם עקב שבץ!"

טרום התפילה

"זרועי הימנית נישברה – 
אך החלקים היתאחו בצורה 

טרום התפילהמושלמת ללא ניתוח!"

לאחר התפילה

אושר! ָו התחדשות  של  לדרך  י  הובילנ ֵהחיים  דבר 

 – גסטרו  ממחלת  מרפא  יתי  ו "חו
תפילה!" ידי  על  ושט 

טרום התפילה

ההוכחות על 
אלוהים חיים 
גולשות על 
גדותיהן

כשם שאמר ישוע בִּבשורת 
יוחנן פרק י"א 40: 

"ֲהא ָאַמְרִּתי ָל ֶׁשִאם 
ַּתֲאִמיִני ִּתְרִאי ֶאת ְּכבֹוד 
ָהֱאִהים" – האמונה 

באלוהים יכולה להביא: 
ִלפעלי אלוהים מדהימים 

ּובילתי ייאמנו.
חברי מאן מין בקוריאה ּו

מחוצה לה חוו כוח אלוהים 
כה גדול – שהכול אפשרי. 
הם חוו מרפא ממחלות, 
קיבלו מענה ּוברכות – 

והיו מוגנים מפני תאונות 
או מחלות. הנה כמה 

מעדויותיהם.

באמצעות מתן שעות תפילה ּותקופות צום רבות: קיבל ד"ר 
רוח  בהשראת   – הקודש  לכתבי  הפרשנויות  את  מאלוהים  לי 
של  המירשתת  באתר  זמינים  הרוחניים  מסריו  כל  הקודש. 
רבים  לאנשים  איפשר  אשר   www.manmin.org הקהילה 

להקשיב ִלדרשות ולחוות: ריפוי רוחני, שינוי וחיים.
היקשיב  מרוסיה:   46 גיל  ח'יבכיגאשיב  ויקטור  האח 
רוסיה  טי.בי.אן   – ו  סי.אן.אל  באמצעות  לי  ד"ר  ִלדרשות 
הוא  רוסית.  דוברי  ַלאנשים  משיחיות  תוכניות  המשדרות 
לי  "ד"ר  ציין:  הוא  ֵהעמוקים.  הרוחניים  המסרים  מן  נידהם 
ִלשאלות  ברורות  תשובות  נתן  הוא  ָואמין.  מאוד  צנוע  ניראה 
מרפא.  חווה  אף  הוא  המקרא".  על  רב  זמן  במשך  לי  שהיו 
עקב  מציפורניו  יצאה  ּומורסה  באצבעותיו  מנפיחות  סבל  הוא 
עבודתו, כמו כן סבל מפסוריאזיס 

ברגליו – אך הוא חווה מרפא.
נירשמו  משפֲחתו  בני  מאחר 
הצטרפו  הם  מין:  מאן  כחברי 
מין  מאן  של  ההלל  לשירותי 
בשורת  את  והפיצו  במירשתת 

הקדושה – ִלשכניהם.

המשרת ג'ונגיונג פארק בן 43 מן הֲעדה ה – 32 של קהילת 
כשהיתחבר  מאושר  היה  לא  שהוא  אמר  המרכזית  מין  מאן 
קהילה אחרת. הוא חשב: "העולם מוכתם יותר מדי ברוע וזה  בִּ
מאוד מושך אותי לחטוא. האם יהא לאל ידי להיתגבר על זה? 

הלוואי שיכולתי לקבל לפחות את 
הישועה המבישה".

בסרטון  צפה  הוא  בינתיים 
על  זה  היה  'כוח׳.  שכותרתו: 
הופגנו  אשר  עוצמה  רבי  פעלים 
לתהות  החל  הוא  לי.  ד"ר  ידי  על 

לגבי דרשות ד"ר לי.
הוא החל להקשיב לסידרת דרשות ד"ר לי: "דרך הישועה" 
– והמשיך ִלמסרים אחרים. הוא אהב מאוד את אהבת אלוהים 
פני  על  ֵהאדם  את  טיפח  שאלוהים  ששמע  לאחר  הגדולה: 
אהבה  יֲחלוק  עימם  אמיתיים  ילדים  בִּ לזכות  בכדי  האדמה 
בני  עם  בצוותא  מין  במאן  כחבר  נירשם  הוא  לבסוף  לנצח. 
משֲחחתו – וכעת הוא טועם אושר אמיתי בחיי אמונתו. כשהוא 
כבר  משפֲחתו  לחטא:  קשר  שום  ללא  משיחיים  חיים  מוביל 

בשלום יותר בֲאּדֹון.

 ▲ דימום ודלקת באזור המעבר 
בין הבטן לוושט. 

 ◀ היד נישברה 
לֲחלוטין.

 ◀ ַלחלקים 
השבורים היה די 
נוזל ריפוי עצם – 
ולא היה כל סימן 
למֲחסור או קוצר.

 ◀ הסימן לאטם 
מוחי במוח הלבן 

של הגרעין הבסיסיי 
וגב החדר הימני של 

המוח.
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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

המשרת יונגצ'ול בֵָּאק בן 53 מן הֲעדה השישית בִּקהילת מאן מין המרכזית ֵהאחות טארא סינג בת 28 מקהילת מאן מין דלהי שבהודו

"ברכות עולות על גדותיהן במשפֲחתי!"
"חוויתי מרפא מחוסר קרישת דם ממאיר!"

היינו תחת הגנה מלאה: משריפה גדולה ּומתאונות נוראיות!

יכול  שאני  הבנתי  לאֲחרונה  רק 
לעשות כל דבר ולשאת פרי בֲאּדֹון כל 
עוד יש בי אמונה. הינני עובד עבור 
בסיאול.  והקהילה  השיכון  אירגון 
רבים  בנייה  אתרי  על  אֲחרִאי  אני 
במשך  תאונה  כל  חוויתי  לא  אך   –
ד"ר  הבכיר  והרועה  מאחר  שנים 

ֲעבורי. ג׳יי רוק לי היתפלל בַּ
בִּשקידה  חובתי  את  היגשמתי 

הוקרה  תעודת  קיבלתי   2017 לדצמבר  ב-31  לי.  מד״ר  שלמדתי  כשם  אחרים  ושירתתי 
נזקי  לביטחון  אמצעים:  להוצאת  בִּתרומתי  כהכרה  לי  ניתנה  היא  סיאול.  העיר  מראשות 
שיטפונות, להפחתת הנזק ּולביטחון האזרחים. הייתי מאושר שלאל ידי להלל את אלוהים.

ֵאק: בני – כעת בן 21. בגיל חמש סבל מגימגום נורא. אך כשלחץ באמונה  האח ג'ונגיון בָּ
את יד הרועה הבכיר – הוא החלים ַלֲחלוטין. 

למען  ולעבוד  שפות  לילמוד  היתפלל  הוא  אלוהים.  של  המופלא  כוחו  את  שחווה  לאחר 
מלכות אלוהים. בשנת 2018: הוא התקבל ַלמֲחלקה לערבית באוניברסיטת הנקוק ללימודי 
לועזיים בזאת שעבר את מבחן הכתיבה של תהליך הקבלה המוקדמת. הוא אף הֱחזיק חצי 

מלגת שכר לימוד לכל השנים האקדמיות.
י – ֵהאחות ג'יון באק (בת 19): כמעט מתה בקטנותה. מכונית דרסה אותה! אך היא  יתִּ בִּ
בית  שליחות  נשיאת  בתור  משרתת  היא  מאוד.  בריאה  היא  הרועה.  בחלל  מוגנת  הייתה 
הספר התיכון בבית ספר יום ראשון של הסטודנטים בשנה שעברה ואף השנה. כאשר למדה 

והיתנהגה יפה בבית הספר: היא קיבלה פרס כתלמידה למופת.
אף המשרתת ִמיוק קים (בת 49) אישתי הינה: מלאה בשמחה והודייה – כשהיא מטפלת 
בנפשות ּומתפללת. הינני נותן תודה ּותהילה לאלוהים אשר הוביל את כל משפֲחתי לתקווה 

ליופי השמים ּולהיתהלכות בדרך של ברכה.

חריגים.  איבחונים  בגופילי  נימצאו   2017 אפריל  בחודש 
כאב  מחמת  לישון  והיתקשיתי  הגוף  חלקי  בכל  כאב  חשתי 
היום  וכל  יותר  חלשה  נעשיתי  גירוד.  ּותחושת  חמור  ראש 
אף  הזמן:  עם  האיבחונים  שהֱחריפו  ככל  במיטתי.  שכבתי 

ניבצר ֵהיֵמני לאכול.
אובחנתי בשלב הרביעי של חוסר קרישת דם ממאיר. הרופא 
אמר לי שלא מובטחת היתאוששות מלאה אף לאחר הניתוח – זאת 
מאחר ותאי הסרטן כבר היתפשטו בכל חלקי גופי. גרוע מזאת נאמר לי שללא ניתוח 

אני עלולה למות בכל עת.
במצב הנואש עלה בדעתי רעיון. חודשיים בטרם החל הכל: הודרכתי ִלקהילת מאן 
מין דלהי. שמעתי עדויות רבות על אלה שחוו מרפא ממחלות בִּתפילת הרועה הבכיר 

ד"ר ג׳יי רוק לי.
ישיבת תפילת דניאל ברשת ה-ג׳י.סי.אן. שבתי בִּתשובה על חיי  החילותי להיתפלל בִּ
רצינות. קיבלתי תפילה מוקלטת של הרועה שלוש פעמים ביום  הקודמים והיתפללתי בִּ
את  קים  ג׳ון  מהרועה  קיבלתי  קרובות  לעתים  הישועה".  "דרך  ִלדרשתו:  והיקשבתי 
תפילת המיטפחת – עליה היתפלל ד"ר לי (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 12 – 11). 

לאחר מכן חשתי הרבה יותר טוב והיתֲחזקתי בכל גופי.
אוגוסט.  בחודש  אשר יתקיים  מין 2017  מאן  של  הקיץ  כנס  על  שמעתי  מכן  לאחר 
היצטרפתי  לאוגוסט  ב-7  ּותפילה.  צום  היצעתי  מלא.  מרפא  לחוות  עצמי  את  הכנתי 
קרה  הרועה,  תפילת  קיבלתי  כאשר  הטלוויזיה.  רשת  דרך  הכנס  של  הראשון  ליום 
היתחממם  גופי  הקודש.  רוח  אש  את:  קיבלתי  התפילה  לאחר  מיד  מדהים.  משהו  לי 

והיזעתי רבות. לאחר מכן נגוזו ַלֲחלוטין כל תסמיני הסרטן!
הסרטן  "תאי  בתדהמה:  אמר  הרופא  רפואית.  בדיקה  עברתי  ימים  עשרה  כעבור 

נעלמו!" הינני נותנת תודה ּותהילה לאלוהים אשר ריפאני!

בת  טמאיו  רסיטה  תֵּ האחות 
67 מקהילת מאן מין מאנילה 
שבפיליפינים  הוגנה בביטחה בעת 
שריפה גדולה. בעשר בבוקר של ה-4 
מאחר  השריפה  פרצה   2018 לינואר 
ִוילדים שיחקו באש – השריפה גדלה 
השריפה  בערב.   5 עד  השריפה  על  הישתלטו  לא  בִּמהרה. 
אש.  כיבוי  משאיות   20  – מ  למעלה  באמצעות  נוטרלה 
לבית  הסמוכים  הבתים  חמישים  את  שרפה  הזו  השריפה 
האחות תרסיטה טמאיו – כולל הבית שמאחורי בֵּיתה. אך 

בֵּיתה הוגן לֲחלוטין מן השריפה.
רועה  דרך  המרכזית  לקהילה  תפילה  בקשת  "שלחתי 
קהילתי. לבסוף ֵביתי הוגן לֲחלוטין בַּחלל הרועה! מדהים!"

ב-29 לדצמבר 2017 נפל  ההאח 
 23 בן  סנדי  אודקה  רגווינז 
ניירובי  מין  מאן  מקהילת 
הקומה  מן  שבקניה  ִלקדושה 
הרביעית של אתר בנייה בעת עבודתו. 
שברגיו  סולם  על  בטעות  פסע  הוא 
אך  החולים –  לבית  היבהילוהו  עמיתיו  ונפלו.  הישֲחחררו 

הוא נימצא נורמלי לֲחלוטין – עם חתך קטן על פניו!
הוא אמר: "גופי נפל עם הראש למטה. לפתע חשתי קצת 
כוח באוויר – אשר הפך את גופי – כך שידי הימנית נפלה 
ראשונה לא הראש". הוא עבר בדיקות רפואיות – אך לא 
הראה  לא  הימנית  ידו  של  הרנטגן  וצילום  נזק  כל  אובחן 

כל בעיה.

היתרסק     2016 לאוקטובר   11- בַּ
מקהילת   32 בן  ווסילי  ֵהאח 
מאן מין מולדובה בטעות: לתוך 
את  מעכה  המכונית  סמוכה.  מכונית 
מושב  לתוך  אותו  ודחפה  מכוניתו 

הנהג.
לאחר  בגופי.  פגעה  בטרם  מיד  עצרה  "המכונית   
שהיתאוששתי: פתחתי את הדלת ויצאתי ממנה. בדקתי את 
כל גופי – אך לא חשתי כאב כלל. הוגנתי בַּחלל הרועה!"

 הוא נירשם כחבר במאן מין לאחר שהיקשיב ִלדרשות 
שאחד  תקליטורים  באמצעות   – לי  ד"ר  הבכיר  הרועה 
דבר  באמצעות  הישתנו  שחייו  אמר  הוא  לו.  נתן  ממכריו 

ֵהחיים.


