
"לאחר אסיפת הבוקר ביום ראשון עלינו 
הקרבנו  הבאר.  ממוקמת  בו  במקום  לגבעה 
מכן  לאחר  לאלוהים.  הודיה  ּותפילת  הלל 
בשתי ידיים חובקות בכוס: החילונו לטעום 
מבין  החוצה.  נבעו  אשר  התהום  מי  את 
קרא   – בעבר  אותם  טעמו  אשר  החברים 
מים  קים!  הקהילה  "רועה  החברים:  אחד 
טעמו  החברים  לשתייה)!"  (ראויים  זכים 
אותם ואמרו כי המים שהיו מרים ּומלוחים 
מכדי לשתותם: טעמם כעת מקובל. חיבקנו 
לא  לעולם  שמחתנו!  את  והבענו  זה  את  זה 

נוכל לשכוח רגע זה".
המשרת  קים  מיונגסול  הקהילה  רועה 
בקהילת מאן מין מואן עדיין זוכר את שקרה 
לפני חמש עשרה שנים בתאריך: 5/3/2000.

בית  את  העבירה  מואן  מין  מאן  קהילת 
פברואר  בחודש  הנוכחי  ִלמקומה  מקדשה 
היה  מואן  באי  הקהילה  איזור  שטח   .1999
בו  היו  רבועים.  מטרים  מ 23,140  למעלה 
מתקנים רבים נוספים ונוף מרהיב. אך הייתה 
מי  במֲאגר  מֲחסור  צפויה:  בלתי  בעיה  שם 

השתייה.

הם חפרו באר – בה הייתה להם נגישות למי 
תהום. אך המים היו מלוחים מדי ִלשתייה. הם 
ִּכשלושה  המרוחקת  משכונה  צינורות  חיברו 
רועה  קשה.  עבודה  הייתה  זו  קילומטר-אך 
כל  התפללו  קהילתו  וחברי  קים  הקהילה 
יום ִלמציאת מי שתייה. יום אחד ָּבַזק רעיון 

במוחם כהבזק אור.
היה זה פועל אלוהים שבוצע ע"י משה: מי 
מרה המרים שהפכו למי שתייה זכים (שמות 
ראו  שכבר  הקהילה  חברי   .(25 טו':  פרק 
אלוהים  כוח  ּופעלי  נסים  אותות,  אינספור: 
אשר הופגנו ע"י רועה הקהילה הבכיר ד"ר 
שהמים  להאמין  ידם  לאל  היה  לי.  רוק  ג'יי 
בפועל  זכים  למים  להפוך  יכולים  המלוחים: 

אלוהים.
רועה הקהילה קים וחברי הקהילה התפללו 
התוודו  ואף   – בהתלהבות  העניין  למען 
באומרם:  זה  את  זה  שבירכו  בכך  באמונתם 
בחודש  זכים".  למים  הפכו  המלוחים  "המים 
פברואר 2000: התפלל ד"ר לי במשך שישה 
באותה  ההר.  על  תפילתו  בבית  שבועות 
תקופה: הקריבו חברי קהילת מאן מין – צום 

את  הכינו  בזאת  נדר.  ּותפילות  במשמרות 
הכלי שלהם שיהא ראוי לקבלת תשובות.

ד"ר  שב  כאשר:  מרץ  חודש  ִּבתחילת 
ג'יי רוק לי מתפילת ההר – הוא התפלל על 
הנושא: והמים המלוחים הפכו סוף סוף למים 
זכים. המאמינים מצאו שיש לאל ידם לשתות 
מרפא  לקבל:  יכולים  האנשים  וכי   – מהם 
מהם  נוטלים  כשהם  ִלתפילותיהם  ּומענה 
קהילה  חברי  לכן  באמונה.  בם  ּומשתמשים 
אנשים  אף  וכן   – במיים  משתמשים  רבים 
רבים מתוך ּומחוץ לקוריאה (עדויות קשורות 

בעמוד 4).
המרכיבים  מבחני  לאחר   :2007 בשנת 
כימיקליים,  משקעים  כבדות,  המינרלים 
בעזרת  והרעלה  העור  תגובת  מתכות, 
המזון  מינהל  ע"י  נערך  אשר  ניסיוני  ניתוח 
 2010 מאי  בחודש  האמריקאי  והתרופות 
הינם  הזכים  מואן  שמי  האישור:  הגיע   –
בטוחים ּומצויינים. מי מואן הזכים השיגו את 
ההכשר לייצא לארצות הברית בכך שעברו 
בשנת  איי).  די  (אפ  המינהל  מבחני  כל  את 
מואן  מי  של  המסחרי  הסימן  נרשם   :2013

הזכים במשרד הפטנטים והתקנים של ארצות 
הברית.

באתר מי מואן הזכים במואן – גאן במחוז 
מבקרים  רבה  בתדירות  מבקרים  נם  ג'או 
מאחר  באים  הם  לה.  ּומחוצה  מקוריאה 
הוכחה:  בו  האתר  את  לראות  ּוברצונם 
מואן  מי  אגן  כן:  כמו  הקודש.  כתבי  אמינות 
בסיאול  המרכזית  מין  מאן  בקהילת  הזכים 
משך תשומת לב רבים המסוגלים לראות את 
חיים  הזכים  המים  ּודגי  המלוחים  המים  דגי 

בצוותא ַּבאגן מי מואן הזכים.
חמישה  ה  השנה  יום  את  חגגנו  ב5/3/15 
החגיגית  באסיפה  הזכים.  מואן  למי  עשר 
סגנית   – צ'אנג  קיי  אסתר  הקהילה  רועת 
של  המאוחדת  הקדושה  קהילת  ראש  יושב 
ישוע המשיח והנשיאה לשעבר אוניברסיטת 
אף  היה  המסר.  את  מסרה  בסיאול:  הנשים 
הופגן  שכוחו  אלוהים.  לתפארת  חגיגי  מופע 
 – הסוף  עד  המאמין  הזכים.  מואן  מי  באתר 
אין  שבעבורו  אלוהים  על  לֲחלוטין  ּומסתמך 
מה  כל  את  יקבל  אפשרי:  בלתי  שהינו  דבר 

שייחל לקבל.
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חדשות מאן מין 
אתר מי מואן

 הזכים מלא באהבת וכוח אלוהים
המקום בו הּוְכָחה: אמינות כתבי הקודש, הופגנו: פעלי הרפואה – ּובו רבים רוצים לבקר

חברי הקהילה חוו פעלי רפואה רבים וקיבלו תשובות באתר מי מואן הזכים במשך חמש עשרה שנים האחרונות. אנשים רבים אשר רצו לחוות פעלים כאלה של כוח אלוהים ביקרו במקום – ּוביניהם: מר דוד 
וייסמן סגן נשיא פרו לשעבר ורעייתו; ד"ר ארמנדו פיֵנדה, מנהל וו סי די אן (הרשת העולמית לרופאים המשיחיים) בארצות הברית – ומר סרגיי וילבוביץ: נשיא 'אין וויקטורי' – רשת מירשתת [אינטרנטית] 

משיחית לדוברי רוסית. (מימין: רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי – מתפלל בטקס פתיחת אקווריום מי מואן הזכים וטקס הסרת הלוט מעל אנדרטת מי מואן הזכים).

"ַוִּיְצַעק ֶאל-ְיהָוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל-ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו 
ַהָּמִים ָׁשם. ָׂשם לֹו חֺק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּו" (שמות פרק טו': 25)

ביטחון ּומצוינות מי מואן הזכים אובחנו ע"י מנהל המזון 
והתרופות האמריקאי (אפ די איי).
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יום השבת הינו יום המנוחה ברוגע – בֲאּדֹון. מקור השבת 
את  ברא  אלוהים  ימים.  בשישה  אלוהים  ִּבבריאת  נראה: 
השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם – ונח ביום השביעי. 
ִּבבראשית פרק ב' 3 נאמר: "ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת-יֹום ַהְּׁשִביִעי 
ֱאִהים  ֲאֶׁשר-ָּבָרא  ִמָּכל-ְמַלאְכּתֹו  ָׁשַבת  בֹו  ִּכי  אֺתֹו  ַוְיַקֵּדׁש 

ַלֲעׂשֹות".
השבת בעידן התנ"ך הייתה למעשה: יום שבת – שהינו 
היום השביעי. אך בעידן הברית החדשה זה השתנה ליום 
ראשון. מדוע השבת שונתה ליום ראשון – ּומהי משמעות 

שמירת קדושת השבת?

1. כיצד שונה יום המנוחה מיום שבת ליום ראשון?
אף כיום: שומרים היהודים את יום השבת כשבת – אך 
ילדי אלוהים אשר נושעו באמונה ִּבישוע המשיח שומרים 
את יום ראשון כשבת. אנו קוראים אף ליום זה: 'יום ֱהֲאּדֹון'.
זאת מאחר ויום הראשון הינו היום בו אנו באמת מסוגלים 
לקחת  המשמעות  הינה  ִּבפרטים  מה  המשיח.  ִּבישוע  לנוח 

מנוחה אמיתית ולֱחיות בשלום למען ישוע המשיח?
לחוטאת  כולה  האנושות  הפכה  אדם:  של  חטאו  לאחר 
ואין לה מנוחה אמיתית. משהפכו בני האדם לִמשרתי השטן 
עול  תחת  ּונתונים  קשיים  חיים  חיו  הם  והמלשין:  האויב 
החטאים. לכן שלח אלוהים ארצה את ישוע המשיח בכדי 

לגאול אותנו מחטאותינו.
ישוע בן אלוהים בא ארצה בבשר – בכדי להשלים את 
מחוייבות זו כמושיע. הוא הולקה, חבש את עטרת הקוצים, 
מוסמר בידיו ּוברגליו – ונתלה על צלב העץ למרות היותו 
לנטול חטא. הוא הגיר מים ואת כל דמו – ָומת. אך ביום 

השלישי למותו: הוא גבר על המוות וקם ִלתחייה.
יוכל  המשיח:  ישוע  את  ּומקבל  בזאת  המאמין  כל 
ִויתרה   – בלב  אמיתי  שלום  ישיג  מחטאיו,  להשתֲחרר 
קם  'ראשון':  ביום  בשמיים.  לֱחיות  ידו  לאל  יהא  מזאת: 
האנושות  לכל  והעניק   – צליבתו  לאחר  ִלתחייה  ישוע 
ילדי  על  לכן  ָואושר.  אמיתית  מנוחה  תקווה,  החוטאת: 
אלוהים, – אשר נושעו ע"י ישוע המשיח: לשמור את יום 

ראשון כשבת.
בספר  כשבת.  יישמר  ראשון  שיום  נאמר:  בתנ"ך  אף 
ויקרא פרק כ"ג 10-12 אנו קוראים: "ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָלֶכם  נֵֺתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֶאל-ָהָאֶרץ  ִּכי-ָתבֺאּו  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 
ְקִציְרֶכם  ֵראִׁשית  ֶאת-עֶֺמר  ַוֲהֵבאֶתם  ֶאת-ְקִציָרּה  ּוְקַצְרֶּתם 
ִמָּמֳחַרת  ִלְרצְֺנֶכם  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאת-ָהעֶֺמר  ְוֵהִניף  ֶאל-ַהּכֵֺהן׃ 
ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֺהן׃ ַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת-ָהעֶֺמר ֶּכֶבׂש 

ָּתִמים ֶּבן-ְׁשָנתֹו ְלעָֺלה ַליהָוה׃".
אלוהים הורה ִלבני ישראל להקריב לאחר כניסתם לארץ 
קורבן  ּודבש:  חלב  זבת  ארץ   – ֲאּדֹוָני  מתת  ארץ   – כנען 
שלאחר  היום  היה:  זה  קורבן  יום  הקציר.  פרי  מביכורי 

השבת.

'ראשית הקציר' – מסמל כאן את: ֱהֲאּדֹון – שהינו: בכור 
מסמל  ֶּבן-ְׁשָנתֹו'  ָּתִמים  'ֶּכֶבׂש  כן:  כמו  המתים.  מן  הקמים 
שה  רוחנית:  מבחינה  שהינו  המשיח –  ישוע  את:  הוא  אף 
יוקרב  שֱהֲאּדֹון:   – מסמל  זה  מקראי  קטע  לכן  האלוהים. 
ויעניק   – המתים  מן  הקמים  ִלבכור  יהפוך  גאולה,  כזבח 

תחייה ּומנוחה לכל המאמינים בו.

2. מהי משמעות: 'שמירת קדושת השבת'?
1) חייבת להיות לנו מנוחה רוחנית בֲאּדֹון

שתהא לנו מנוחה רוחנית אין המשמעות: שעלינו לנוח 
בבית מבלי לעשות מאומה, או ליהנות ּולבדר את עצמנו. 
סוג המנוחה הפיזית הזו יכול לעזור לנו להירגע אך אין לאל 

ידו להעניק לנו חיים.
המנוחה שאלוהים רוצה להֲעניק לנו הינה: מנוחה רוחנית 
– מנוחה אמתית. זה לא להתֲחבר בתענוגות גשמיים – אלא 
ּובאמת,  ברוח  להשתֲחוות  לקהילה,  ללכת  זאת:  במקום 
מאמינים  עם  בהתֲחברות  להיות  אלוהים,  ִלדבר  להקשיב 
אחרים, להשיג אושר ושלום אמיתיים בתוך האמת ּולבקש 

גדילה רוחנית.
חלק  שניטול  בכך  השבת  כל  את  לשמור  אף  עלינו 
מתֲחברים  כשאנו  רק  ּובערב.  בבוקר  ראשון  יום  ַּבאספות 
עם ֱהֲאּדֹון שהינו בדרך זו: ֲאּדֹון השבת. נוכל לקבל מנוחה 

אמיתית.
מודעות  מתוך  השבת  קדושת  את  שומרים  כשאנו 
לריבונותו הרוחנית של אלוהים: מעניק לנו אלוהים ברכות 
כשם שהבטיח. הוא שומר על המאמינים מניסיונות, אסונות 
לכל  וגורם  השבוע  ימי  במשך   – ּומחלות  תאונות  וסכנת 

דבר: לֲחבור יֲחדיו לטובתנו.

2) אל לנו לקנות או למכור דברים

בספר נחמיה פרק י"ג' 15-18 סיפר נחמיה ִלבני ישראל 
ּומכרו  קנו  שעבדו,  בזאת:  אלוהים  מצוות  הפרת  שמחמת 
דברים בשבת – לא ָּיגן עליהם אלוהים. לכן נתקלו בביש 

מזל.
נחמיה אסר עליהם בקפדנות לעבוד או להֲחליף סחורה 
ישנו  אשר  הסוחרים  את  גירש  אף  הוא  בשבת.  גויים  עם 
מחוץ לחומות העיר בשבת בכדי להסיר אף את ההזדמנות 

הקטנה ביותר שעמו ָּיֵפר את השבת. 
אם כן: אם לא נעבוד בשבת, לא נמכור או נקנה דברים 
נזק?  או  אובדן  נסבול  האם   – קדושתה  את  לשמור  בכדי 
רבות  ברכות  מעניק  יכול  הכול  אלוהים  לא.  לבטח   – לא 
יותר ִלילדיו היקרים השומרים את מצוותיו במשך כל ימות 

השבוע.
או  לקנות  מותר:  בם  מיוֲחדים  מקרים  כמה  ישנם  אך 
ארוחות  לספק  הקהילה  על  לדוגמא:  בשבת.  אף  למכור 
לחברי המקהלה מאחר והינם מתאמנים אף לאחר הֲאספות 
לקנות  יכולים  הם  אפשרי:  בלתי  זה  אם  אך  בקהילה. 
לקהילה  השייכת  הספרים  חנות  כן:  כמו  בחוץ.  ארוחות 
ראשון  בימי  אף  פתוחים  בקהילה  הקלות  ֱהארוחות  ודוכן 
– למען חברי הקהילה – אך אין זה מפר את השבת מאחר 
והרווח אינו פרטי. הוא משמש: ַלעבודות השליחות, למעשי 

הנדיבות, או בצורת עבודות טּוב לב ַּבֲאּדֹון.
כשמאמין בעל אמונה ֱמֲעָטה נישא ביום ראשון: הינכם 
יכולים ליטול חלק בחתונה לאחר שנטלתם חלק ַּבאספות 
להתֲחבר  ידיכם:  לאל  יהא  עדיין  הטקס  בעת  ראשון.  יום 
בליבכם עם אלוהים ִּבכדי לשמור את קדושת יום ֱהֲאּדֹון – 
ּולברך את ֱהחתן והכלה. זו אינה הפרת השבת אלא להכיר 

בנפש ִּכיקרה יותר אף מן העולם ולא לפגוע בה.
יהודים  כמה  ִּתישֲאלו   – י"ב  פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת 
את ישוע בסוגייה: "האם מותר לרפא בשבת?" זאת בכדי 
למצוא בו אשמה. אמר להם ישוע: "ִמי ִמֶּכם ָהִאיׁש ֶׁשֶּכֶבׂש 
ֶאָחד לֹו ְוִאם ִיּפֺל ְּבַׁשָּבת ְלתֹו ּבֹור א ַיֲחִזיק ּבֹו ְוָיִרים אֹותֹו? 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר  ָלֵכן  ַהֶּכֶבׂש!  ִמן  יֹוֵתר  ָהָאָדם  ָחׁשּוב  ְוַכָּמה 

ַהּטֹוב ְּבַּׁשָּבת".
החולים,  למען:  לב  בטּוב  עובדים  והאחיות  הרופאים 
וסדר  ביטחון  על  השומרים   – המשטרה  ּוקציני  החיילים 
חטא  זה  אין  לכן  הלב.  לטּוב  שייכת  עבודתם  המדינה. 
עבורם לעבוד ִּבימי ראשון לאחר שנטלו חלק ַּבאספות. אני 
מאחל שתיהנו מהחירות בתוך האמת – ַּבֲאּדֹון אשר השלים 

את התורה באהבה.

ּושמירת  השבת  כי  ִזכרו  ַּבמשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
והכרה   – המשיחיים  לחיים  חיונית  מצווה  הינן:  קדושתה 
בריבונותו הרוחנית של אלוהים. אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון: 
השבת  קדושת  את  תשמרו  המשיח,  ישוע  את  שתקבלו 

ּותקבלו ברכות גדולות כילדי אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו׃ ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֺד ְוָעִׂשיָת ָּכל-ְמַלאְכֶּת׃ וְיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָוה ֱאֶהי
 א-ַתֲעֶׂשה ָכל-ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ַעְבְּד ַוֲאָמְת ּוְבֶהְמֶּת וְֵגְר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי" (שמות פרק כ': 7-9).
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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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מהן המֲחשבות הבשריות?

באיגרת אל הרומים פרק ח' 7 אנו 
קוראים: "ֶׁשֲהֵרי ַמְחְׁשבֹות ַהָּבָׂשר 

עֹוְינֹות ֶאת ֱאִהים ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן ִנְכָנעֹות 
ְלתֹוַרת ֱאִהים, ַאף ֵאיָנן ְיכֹולֹות 

ְלִהיָּכַנע". מדוע ההתמקדות שהינה 
בבשר הנקרא אף: 'מֲחשבות בשריות' 

– העויינות את אלוהים?

זאת מאחר והמֲחשבות הבשריות 
מונעות מן האנשים לקבל אמונה 

רוחנית המשביעה את רצון אלוהים. 
הן עוצרות את המֲענה והברכות – 
והינן: מכשול בפני הכניסה לרוח.

כעת הבה נעיין בנושא: מהן 
המֲחשבות הבשריות ונבדוק את 

המֲחשבות בכלל.

המֲחשבות הבשריות עויינות את אלוהים

בכדי שֵּתֵהָנא לנו מֲחשבות רוחניות אותן 
מבקש אלוהים

דוגמאות מֲעשיות ַלמֲחשבות הבשריות

במוח האנושי ישנם תאי מוח הכוללים את: 'הזיכרון' – והם מסוגלים: 
'המֲחשבה'.  הינה:  הנצבר  'הידע'  הפעלת  'ידע'.  ּולחדש  לשמור  להכניס, 

הזיכרון צבר את הידע – ותהליך ההפעלה הרכיב את: 'הנפש'.

מעשי הנפש מסווגים ִלשתי מֲחלקות: 'מעשה הרוח' – ּו 'מעשה 
הבשר'. 'המֲחשבה הרוחנית': מתפקדת בצורה בה האמת מטּופחת 
במֲחשבה  רצון  שבע  אלוהים  לכן  'הנפש'.  על  ּומשתלטת  בלב 

הרוחנית. 
 נהפוך הוא: 'המֲחשבה הבשרית' עובדת בדרך בה השקריות 
התאוות  בעקבות  ההולכים   – הנפש  מעשי  דרך  יוצאת  שבלב 
המתסיסות את הלב. לגבי זאת נאמר באיגרת אל הרומיים פרק ח' 

7: "...ַמְחְׁשבֹות ַהָּבָׂשר עֹויְנֹות ֶאת ֱאִהים".

1. הן מונעות מעימנו להאמין ִּבדבר אלוהים

4. הם מביאים מֲחשבות שליליות ּומכּוָוצֹות 
    ֵּשָמא תבטחו בעצמיכם

2. הן גורמות לכם לא להֲאמין ִּבדבר אלוהים אם 
    דברים אינם מועילים לכם

3. הן מגבילות ֲעבורכם את האפשרויות לחוות 
    את: פעלי אלוהים

מסבירים  הם  רוח.  שהינו  אלוהים  דבר  הינם:  הקודש  כתבי 
לגבי העולם הרוחני. חלקים רבים בספר הבריתות בלתי ניתנים 
להבנה: בידע, בהשֲערות, או במסגרות הֲחשיבה המושגים בעולם 

הבשרי.
אנשים בעלי מֲחשבות בשריות משתמשים מייד בידע שלהם 
שישוע  או  ישוע  את  ילדה  הבתולה  שמריים  שומעים  כשהם 
התהלך על המים. הם עלולים לֲחשוב: 'כיצד היא יכולה להיכנס 
להיריון למרות שאינה נשואה ַועדיין לא הכירה את בעלה'. כמו 
'האם הוא באמת הלך על המים – אולי הלך רק על החלק  כן: 
הרדוד של הכינרת?' הם פשוט אינם מסוגלים להאמין ִּבדברים 

כאלה.

אם תעשו טעות כלשהי, או דבר שגוי, או שתגלו ִמגרעות: אתם 
עלולים לחוש צער בפני אלוהים וליבכם יכאב. אך אף במקרה 
אני  'מודה  להתפלל:  רוחניות  מֲחשבות  בעלי  אנשים  יכולים  זה 
לך אלוַהי על כך שהתרת לי לגלות את מגרעותיי'. הם מעודדים 
את עצמם ַּבמֲחשבה: 'לא אֱחזור שנית על אותה טעות. אתֲחדש 

ִּבמהירות בכדי להשביע את רצון אלוהים'.
נהפוך הוא: במֲחשבות הבשריות עלולים אנשים לֲחשוב: 'יש 
או:  אותי'.  לאהוב  יכול  אינו  אלוהים  רבים.  ִּבדברים  מֲחסור  לי 
'ניסיתי כה קשה אך טעיתי בשנית. אינני יכול לעשות דבר'. הם 
את  מבצעים  אינם  מתפללים,  אינם  להתייאש,  לעצמם  גורמים 
מחוייבויותיהם ואף אינם מגיעים לכמה אספות שעליהם ליטול 

בן חלק.
ּומנסים  רוחניות  במֲחשבות  המשתמשים  קשיים  אותם  בעלי 
קשה יותר לשנות את עצמם ִּבמהרה – אך אנשים בעלי מֲחשבה 
בשרית נכנסים עמוק יותר למֲחשבות השליליות, מתייאשים יותר 

ּולבסוף מוותרים.

באיגרת אל הרומיים פרק ח' 5-6 נאמר: "ֲאָנִׁשים ֶׁשַחּיִים ְלִפי 
ָהרּוַח  ְלִפי  ֶׁשַחּיִים  ֲאָנִׁשים   ַא ַלָּבָׂשר,   ֶּׁשַׁשָּי ְּבַמה  הֹוִגים  ַהָּבָׂשר 
הֹוִגים ְּבַמה ֶּׁשַּׁשָּי ָלרּוַח. ַמְחְׁשבֹות ַהָּבָׂשר ָמֶות ֵהן, ֲאָבל ַמְחְׁשבֹות 

ָהרּוַח ֵהן ַחּיִים ְוָׁשלֹום".
למרות שאנו מנסים להתמקד במֲחשבותינו בדברי הרוח – אם 
יש בליבנו שקרים: לא יעלה בידינו אלא להיות בעלי מֲחשבות 
על  לאחור  להסתכל  עלינו:  לכן  למוות.  המובילות  בשריות 
הבשריות,  והמֲחשבות  השקרים  את  לסלק  עת,  בכל  לבבותינו 
לנסות ללכת בעקבות האמת ושתמיד תהנא לנו מֲחשבות רוחניות.
את  כוללת   5 ד':  פרק  טימותיאוס  אל  הראשונה  האיגרת 
הדרך לעשות זאת – שם נאמר: "ֶׁשֵּכן הּוא ְמֻקָּדׁש ִּבְדַבר ֱאִהים 
ּוִבְתִפָּלה". עלינו: לחמש עצמינו ַּבֲחריצות ִּבדבר אלוהים, להתפלל 
לֲחלוטין.  השקריים  הדברים  את  לסלק  ּובזאת  בהתלהבות 
לחיים  אותנו  המביאות  רוחניות  מֲחשבות  לקבל  ידינו  לאל  יהא 
ּולשלום – ּולבסוף נוכל לקבל את התשובות המוכנות מאלוהים 

ואת ִּברכותיו.

כשאנשים מקבלים את ישוע המשיח ואת רוח הקודש: נפקחות 
אוזניהם הרוחניות. הם מבינים את דבר אלוהים – וניתנת להם 
לפעמים  עלולים  הם  מאמינים:  שהינם  למרות  בדבר.  האמונה 

להפר את דבר אלוהים כשדברים אינם מועילים להם.
להיות  צריך  ביניכם  "הגדול  אומרים:  הקודש  כתבי  לדוגמא 
לכם למשרת". הם אף מורים לנו: לבקש את תועלת האחרים. 
אך הם עלולים לֲחשוב: 'אם אני משרת/ת אותם – הם עלולים 
רק  אם  הרבה  ֲאפסיד  לא  'האם  ו   – בהתנשאות'  עלי  להסתכל 
אבקש את תועלת האחרים?' באורח טבעי: בצורה זו ייבצר מהם 

לציית ִלדבר אלוהים.
אנשים חושבים שהמשרתים יסבלו הפסדים. אך אלוהים עומד 
אחר דברו. כשאנו משרתים את האחרים ּומצטנעים מתוך אמונה 
וייתן  האחרים  ע"י  מוכרים  שנהא  אלוהים  יברכנו   – באלוהים 
לנו להיות הראש ביניהם. אומנם במֲחשבות הבשריות: לא נוכל 

לציית ִלדבר אלוהים – וליהנות מן הברכות הניתנות מאלוהים.

היינו עדים לכך שאנשים רבים חוו מרפא ממֲחלותיהם וקיבלו 
יהיו  אם   – ִּבבעיה  נתקלים  כשאנו  אומנם  ִלתפילותיהם.  מענה 
לנו מֲחשבות בשריות: לא תהא לנו אמונה מספקת ִלפתור אותה 

ִּבתפילה. אף אם נקבל תפילות: האמונה הרוֲחנית לא תוֲענק לנו. 
האמונה אינה יכולה להוביל ִלפעלי אלוהים.

נניח שיש לכם שבב קטן באצבע ואינכם יכולים להוציאו. יש 
ביניכם החושבים: 'זו אינה מחלה. אם כן מדוע לא ללכת לבית 
החולים – שם יוכלו להוציאו דרך טיפול רפואי פשוט?' למרות 
זאת אם הינכם משנים את דעתכם ויש לכם מֲחשבה רוחנית: 'אם 
אלוהים הבורא עובד – זה מאומה בשבילו לבצע זאת' – זה יכול 

להשביע את רצון אלוהים והוא יפעל לפי אמונתכם.
כמו בדוגמא ִּדְלֵעיל: במקרים מסויימים אנו עלולים לא להפגין 
אמונה ואיננו מסוגלים לֲחשוב על להפגינה כלל. בזאת שנקשיב 
כאלה.  בשריות  מֲחשבות  להרוס  נוכל  רבים:  למקרים  לעדויות 
לכן אל לנו להניח את הקו האישי שלנו לגבי פעלי אלוהים. אלא 
שחייבת להיות לנו מֲחשבה רוחנית: 'אף לזה תהא תשובה מאת 

אלוהים'. לאחר מכן אין דבר בילתי אפשרי.
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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

חדשות מאן מין 

"קיבלתי את משֲאלת ליבי דרך
   כוח מי מואן הזכים"

מוסְקָרט אסיף ִמקהילת השליחות החדשה בפקיסטן השמש ָּתֵאג'ין ֵהאו מן העדה ה-1

ד"ר דניאל פוֲאנטס אקוסטה רופא נשים ּומיילד ממקסיקו המשרתת הבכירה סונג'א פארק מן העדה ה-14

מיאקו שימוָדְיָרה מקהילת מאן מין איידה שביפן המשרתת מיג'א ג'ּו מן העדה ה-7

בנימין ֵדבורי מצרפת המשרתת יּוְנמי קים מן העדה ה-1

ָג'ָיה מארי מקהילת מאן מין שינאי שבהודו האחות בייול קים משליחות הצעירים

דאגתי מאוד מכך שבמשך עשר שנים ניבצר ֵהיֵמִּני להרות. בעלי אני ניסינו 
שיטות רבות – אך מאומה לא צלח. בינתיים שמעתי על מי מואן הזכים ועל 
הפעלים הרבים שהושגו דרכם. בטוחה הייתי אף אני אוכל להרות אם אשתה 
וילדתי  ההיריון  בירכת  את  קיבלתי  לבסוף  והתפללתי.  שתיתי  באמונה.  מהם 

ילד בריא.

לפני מספר שנים סבלתי מטחורים בגודל רבע הזרת. אך כשטבלתי במי מואן 
השידרה.  בעמוד  בקע  אצלי  אובחן  יולי 2014  בחודש  מרפא.  חוויתי  הזכים: 
שבע  באמונה  בבריכה  עצמי  וטבלתי  הזכים  מואן  מי  לאתר  בשנית  הלכתי 
פעמים בדיוק כשם שעשה נעמן בכתבי הקודש. לא היו לי יותר כל בעיות בחיי.

בני דניאל סבל מלידה מדלקת עור ִּבזרועותיו ּוברגליו. כשפגשתי את קבוצת 
אן)  די.  סי.  (דבליו.  הבינלאומית  המשיחיים  הרופאים  רשת  של  השליחות 
מישהו  שאם  אמרו  הם  הזכים.  מואן  מי  על  במקרה  שמעתי  קוריאה:  ִמדרום 
מזליף או שותה את מי מואן הזכים באמונה הוא או היא ייחוו את פעלי הרפואה 
האלוהית. היזלפתי את המים והתפללתי. באופן מדהים באותו שבוע: התרפא 

דניאל לֲחלוטין.

בעת שבישלתי: שפכתי את המרק הרותח על ירכיי ּוברכיי. היזלפתי את מי 
שאנשים  כפי  אך  לֲחלוטין.  נמוג  הכאב  השרופים –  החלקים  על  הזכים  מואן 
לכן  שנית.  חזר  העז  הכאב  קרח.  שקית  הינֱחתי  לעשות:  לי  ייעצו  אחרים 
נמוג,  הכאב  ניזוקו.  אשר  החלקים  על  ש  הזכים  מואן  מי  את  בשנית  היזלפתי 

חשתי קרירות – והתרפאתי לֲחלוטין ללא כל תופעות לוואי.

השתֲחררתי מכאב אשר נגרם מדלקת קיבה לאחר ששתיתי ממי מואן הזכים. 
וניבצר  דיממו  הן  שעבר.  בחורף  רגליי  אצבעות  בעשר  עור  מכוויות  סבלתי 
החולים  למען  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  את  שקיבלתי  לאחר  אך  ללכת.  ֵהיֵמִּני 
עברתי  השתפרה.  ראייתי  כמו  מרפא.  חוויתי   – הזכים  מואן  מי  את  ושתיתי 
ניתוח קטרקט לפני חמש שנים. ִּבמקום להשתמש בטיפות העיניים אשר נרשמו 
לי במרשם – ִהזלפתי באופן סדיר את מי מואן הזכים. ראייתי השתפרה מ 0.6 

ל-1.5.

אחת  הדבר.  לגבי  דאגתי  קידמית.  שיער  מנשירת  סבלתי  אך  אישה  הינני 
מעמיתותיי הסבירה על מי מואן הזכים ואמרה לי להזליפם על ראשי. היזלפתים 
תוך  שיערי.  צמיחת  למען  והתפללתי   – מקום  בכל  בבית,  בקהילה,  באמונה: 
את  רואה  כשהינני  כעת  ראשי.  בקידמת  רב  שיער  ראיתי  חודשים:  שישה 

השיער בראי: אני שמחה מאוד.

עצם  את  ושברתי  נפלתי  ַוחברים:  משפֲחתי  בני  עם  כדורגל  כששיחקתי 
החולים  למען  לי  ד"ר  תפילת  את  קיבלתי  אך   – עזים  כאבים  חשתי  הבריח. 
www.manmin.)) הנמצאת באתר המירשתת של קהילת מאן מין המרכזית
על  והְזִלְפִּתים  הזכים  מואן  מי  את  שתיתי  אף   .org/foreign/main_fr.asp
העצם השבורה. בו במקום נעלם הכאב והיה לאל ידי להניע את הכתף – זה 

היה מדהים!

את  שקיבלה  על  עדותה:  את  דיברה  חברתי  סיפרה  להאמין  כשהתחלתי 
תפילת ד"ר לי למען החולים מן הדוכן לאחר המסר שלו: היא קיבלת עפעפיים 
כפולים יפיפיים אותן כמהה לקבל. אף אני קיבלתי את תפילתו ונטֲעתי בליבי 
עפעפיים  קיבלתי  התפילה  דרך  יפיפיים.  כפולים  עפעפיים  לקבל  הרצון  את 
כפולים בעין אחת בלבד. משהיזלפתי את מי מואן הזכים על העין השנייה: נוצר 

אף בה עפעף כפול יפיפה. הללויה!

פרה בביתי עמדה להמליט עגל. הצירים היו קשים. מעולם לא חוויתי דבר 
אמרו  סביבי  אנשים  בייאוש.  צעדתי  פשוט  באזור.  ווטרינר  כל  היה  ולא  כזה 
הבאתי  אשר  הזכים  מואן  מי  במוחי  בזקו  לפתע  קצר.  זמן  תוך  ימות  שהעגל 
העגל  את  המליטה  והיא   – הזכים  מואן  במי  הפרה  את  ִהשקיתי  מקהילתי. 

בביטחה. הללויה!

הייתה לי יבלת על כף רגלי. משצמחה יותר התקשיתי לנעול נעליים וללכת. 
קיבלתי את תפילת רועה הקהילה הבכיר המוקלטת במשיבון האוטומטי (-822
ונעלמה  התרככה  היבלת  הזכים.  מואן  במי  רגלי  את  וטבלתי   (830-5320
לֲחלוטין! אחותי חוותה מרפא משעורה בעפעפיים ואימי מאקזמה קשה. סבתי 

היזליפה את מי מואן על עץ האפרסמון הגוסס – וזה האחרון שב לחיים.

אהבת אלוהים וכוחו: נמצאים במי מואן הזכים. אנשים חוו מרפא 

ממֲחלותיהם דרך המים – והדבר אף קרה עם חיות ּוצמחים. הבה 

נעיין ב-10 עדויות מבין אינספור עדויות.

"לאחר עשר שנים של המתנה – קיבלתי לבסוף את ברכת 
ההיריון" "חוויתי מרפא מבקע בעמוד השידרה ּומטחורים"

"בני חווה מרפא מדרמטיטיס (דלקת עור)" "החלקים הצרובים התרפאו במהרה"

"חוויתי מרפא מדלקת קיבה ּוכוויית עור – ּוראייתי 
השתפרה" "הפסקתי לדאוג בקשר ִלנשירת השיער"

"חוויתי מרפא משבר עצם הבריח" "קיבלתי עפעפיים כפולים ללא ניתוח פלסטי"

"העגל שגסס בעת הצירים הקשים: שב לחיים" "בעיות בני משפֲחתי נפתרו בעזרת מי מואן הזכים"

מחוץ 
לקוריאה

בתוך
 קוריאה


