
9 באוקטובר, 2016  מס' 52  

חדשות מאן מין 

רועי  כ-1,000  הגיעו  לאוגוסט  ב11 
משלושים  מלמעלה  ומאמינים  קהילות 
מין 2016.  מאן  של  הקיץ  לכנס  מדינות 
במחוז  הזכים  מואן  מי  באתר  ביקרו  הם 
ידי  על  היה  באתר  הביקור  אונאם.  ג'יי 
 – לה  ומחוצה  מקוריאה  רבים  אנשים 
זאת מאחר וזהו המקום בו הישתנו מי ים 
מלוחים מול קהילת מאן מין מואן: למים 
תפילת  לאחר  לשתייה  הראויים  זכים 

הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי.
על מנת להגשים את רצונות ליבם על 

מרצונם  עצמם  טבלו  אלוהים:  כוח  ידי 
מואן  במי  אנשים  מאלף  למעלה  החופשי 

המתוקים.
האחות וונג סָיאו פינג בת 42 מסינגפור 
במשך  ראש  מכאבי  "סבלתי  אמרה: 
ֵהיֵמִני  ניבצר  האחרונות.  השנים  חמש 
לקרוא אותיות מקרוב עקב רוחק ראייה. 
הזכים:  מואן  בריכת  במי  שטבלתי  לאחר 
אלי  ושבה  הראש  מכאבי  השתֲחררתי 

הראייה הטובה".
 43 בן  ראי  בהאדור  ג'יאן  השמש 
עשר  במשך  בברך  מכאבים  סבל  מנפאל 
(דלקת  ִׁשּיָּגּדֺון  לי  "היה  לדבריו:  שנים. 
הייתה  הברך  השמאלית.  בברך  פרקים) 

מבקרי אתר מי מואן הזכים אשר חוו
 את עבודות המקרא, 

פעלי הריפוי והרובד הרוחני

נפוחה וכואבת. היתקשיתי ללכת. במהלך 
תפילת  את  קיבלתי   2016 הקייץ  כנס 
ולאחר   – החולים  בעבור  הבכיר  הרועה 
נעלם  הזכים:  מואן  במי  עצמי  שטבלתי 
וחשתי  הייתה  כלא  ירדה  הנפיחות  הכאב, 
בנוח. סוף סוף לאחר עשר שנים של סבל: 

רגליי קלות".
 41 בן  סיסאיי,  ֶדאגו  אנטון  האח 
זרימת  מהפרעת  מרפא:  חווה  מאוקראינה 

דם. אשתו האחות אנג'לה אוקומה בת 45 
 .(4 בעמוד  (העדות  מדליות  מרפא  חוותה 
רבים אחרים חוו מרפא מכאבים ממחלות 
שונות כולל: עצירות, כף הרגל ּוטחורים.

תחת  מואן  של  המתוקים  המים  בגן 
להם  היה  לי:  סּונגצ'יל  הרועה  הדרכת 
הרועה  הרוחני.  הרובד  את  לחוות  זמן 
אמר:  מהודו   29 בן  ראג'אדּוראי  ֵפרסיאל 
במרכז  ראיתי  אלוהים  חסד  ידי  "על 

השמש צלב עם חמישה עלי כותרת. חשתי 
בנוכחות אלוהים ושמחתי בראותי מסביבי 

מלאכים".
טווה  קינג  לאו  שרה  הקהילה  רועת 
האח  מלאך.  כנפי  ראתה:  ממלזיה  בת 40 
קוואנגון בן 12 מסינגפור ראה צלב ואבקת 
זהב וכסף באוויר. רבים היו עדים לאורות 
צבעוניים מדהימים של מלאכים והיתמלאו 

בחסד האל ביצירות רוח הקודש.

"לאל ידי להרים את יד ימין מעל הראש!"
האחות ג'וזפין וו. קריים בת 68 מקהילת מאן מין דאוואו שבפיליפינים

עבדתי כאחות בסעודיה במשך עשרים שנה. 
העבודה  בשל  נֵחלשה  הימנית  כתפי  סחוס 
שנטלתי  למרות  רב.  כאב  חוויתי  הרבה. 
למשך  עזר  זה  פיזיותרפיה:  וקבלתי  תרופות 
זמן מה ועד מהרה שב הכאב. אף ניבצר ֵהימני 

להרים את ידי הימנית מעל לראשי.
של  הקיץ  בכנס  בקוריאה  ביקרתי  בינתיים 
במפגש  חלק  נטלתי   3/8 ב   .2016 מין  מאן 

תפילת  את  וקיבלתי  מין  מאן  תפילת  מרכז 
פחתו  בכתפי  הכאבים  לי.  בוקנים  הנשיאה 
 8 ב  הזרועות.  את  להרים  ידי  לאל  והיה 
האלוהית  הריפוי  אסיפת  במהלך  לאוגוסט 
רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  קיבלתי  הראשון  בלילה 
עשרים  לאחר  נגוז.  ּוכאבי  החולים  בעבור  לי 
ידי  את  בחופשיות  להניע  ידי  לאל  היה  שנה: 

הימנית.

בספר שמות פרק ט"ו: כשהשליך משה עץ לתוך המים המרים במרה: המים הפכו למתוקים. בחודש מרץ 2000 לאחר תפילת הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי שמעבר לזמן ולמרחב הישתנו: מים מהים שמול 
קהילת מאן מין מואן ג'יי אונאם – למים מתוקים. מי מואן הזכים מכילים את: כוח אלוהים. כאשר אנשים שותים מיתמשחים בם או טובלים בם באמונה את עצמם: הם חווים את פועל הריפוי ומקבלים 

תשובות וברכות
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אם הינכם מאמינים עליכם להבין בבירור מדוע נטע האל 
הבורא את עץ הדעת טוב ורע בגן עדן, מדוע ישוע הינו: 
המושיע היחיד לאנושות ומדוע ברא אלוהים את הגיהינום.
הללו  נושאים  שלושת  על  תשובות  לתת  הקהילות  על 
וללמד את המאמינים את השגחת ישועת העץ המכסה את 
הדברים העמוקים והמסתוריים אשר הוסתרו טרם תחילת 
הזמן. רק אז יהא לאל ידיהם להחזיק אמונה אמיתית. מעל 

לכל עליהם ךדעת בבירור את האל הבורא.

אשר  כל  ואת  הארץ,  השמיים,  את  ברא  אלוהים   .1
בם

ישנם אנשים בעולם הזה הטוענים שאין אלוהים. ישנם 
אחרים הסוגדים לאלילים שגברים יוצרים עם דמיונם או 
האמיתית  האחת  האלוהות  אך  יצורים.  של  תמונות  כמה 

והיחידה הינה: אלוהים הבורא שלנו.
העירומות:  לעיינינו  גלוי  להיות  ֵהימנו  שניבצר  למרות 
כל  של  ונגיד  בורא  הינו:  אלוהים  באמת.  קיים  אלוהים 
דבר ביקום כולל האנושות והוא: השופט. אלוהים מתעלה 
אינו  אלוהים  והוא  בלבד  יצור  הינו  אשר   – האדם  על 
להסביר   – אדם  עבור  קלה  משימה  זו  אין  לאומדן.  ניתן 
בידע  אדם  רבה,  בבדיקה  או  בכוונה  לא  אף  אלוהים.  את 
המוגבל שלו ניבצר ֵהימנו להבין במלואו את אלוהים. אך 

התנ"ך נותן תשובה ברורה לכל זה.
אלוהים  ברא  "בראשית  נאמר:   1 א'  פרק  בבראשית 
את השמים ואת הארץ". ממצב האין כלום: ברא אלוהים 
וביום   – הארץ  ואת  השמים  את  ימים  בשישה  בדברו 
השישי והאחרון לבריאה: ברא אלוהים את האדם, האיש 

הראשון של כל בני האדם.
מאחר והאדם נברא על ידי אלוהים, באופן אינסטינקטיבי 
הוא מכיר במעמקי ליבו: בקיומה של ישות על-טבעית. אנו 
מוצאים בספר קוהלת פרק ג' 11: "ֶאת-ַהּכֺל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו 
בליבם  אלוהים  הגדיר  בזאת  ְּבִלָּבם".  ָנַתן  ֶאת-ָהעָֺלם  ַּגם 
ומחפשים  מכירים  טוב  מצפון  עם  אנשים  :"הנצח".  את 
איזושהי אלוהות – אף מבלי לשמוע או לדעת את אלוהים.

באיגרת אל הרומיים פרק א' 20 נאמר: "ֲהא ַעְצמּותֹו 
ַהֶּנְעֶלֶמת, ִהיא ּכֺוחֹו ַהִּניְצִחי ֵואוהּותֹו, ִנְרֵאית ְּבֵברּור ֵמָאז 
ַהְּדָבִרים  ְּבֶאְמָצעּות  ַּבֵּׂשֶכל  ִנְתֶּפֶסת  ִּבְהיֹוָתּה  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת 
ֶׁשִּנְבְראּו. ָלֵכן ֵאין ָלֶהם ַּבֶּמה ְלִהְצַטֵּדק". כשם שמזכיר לנו 
פסוק זה: אף מבלי לראות את אלוהים פנים אל פנים – אנו 

יכולים לדעת כי: האל הבורא חי ושיש רק בורא אחד.

2. העדויות המאפשרות לנו להאמין באל הבורא
הזה  בעולם  אתניות  וקבוצות  שונים  מגזעים  אנשים  א. 
עשויים להיראות: שונים, דוברי שפות שונות, באים מרקע 
תרבותי שונה ובעלי צבעים שונים של עור. עם זאת, כל 
לנו:  יש  כי  כולם  אצל  זהה  הינו  ארץ  כדור  פני  על  אדם 
שתי עיניים, שתי אוזניים, אף אחד ופה אחד – כשחלקים 
אלה ממוקמים בעמדות זהות לכל הגברים. יתרה מזאת – 

ציפורים,  חיים,  בעלי  בין:  קלים  הבדלים  שקיימים  בעוד 
 – שלהם  הספציפיים  המאפיינים  פי  על   – דגים  חרקים, 
הרי שבמהותו: מראם זהה במבנה אשר מעיד כאילו עוצבו 

ויוצרו על ידי הבורא היחיד בלבד.
קבעו  רשאי  מהם  אחד  כל  היה  בוראים  כמה  היו  אם 
ויצרו צורה ופונקציות של בני אדם וחיות על פי כל אחת 
מההעדפותיהם האישיות. מאידך: חסידי תורת האבולוציה 
טוענים שהאנושות התפתחה מחיות גבוהות, אשר התפתחו 
לצורות חיים נמוכות. עם זאת, כפי שאנו מוצאים בספר 
בראשית פרק א' 21: "ַוִּיְבָרא ֱאִהים ֶאת-ַהַּתִּניִנים ַהְּגדִֺלים 
ְלִמיֵניהם  ַהַּמִים  ָׁשְרצּו  ֲאֶׁשר  ָהרֺוֶמֶׂשת  ַהַחָּיה  ָּכל-ֶנֶפׁש  ְוֵאת 
ְוֵאת ָּכל-עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאִהים ִּכי-טֹוב". מלכתחילה 

ברא אלוהים הכל על פי מינו.
לא  וציפורים  מדגים  היתפתחו  לא  הקרקע  על  יצורים 
היתפתחו מיצורים ביבשה. האדם לא היתפתח מקוף; קוף 
נוצר כקוף מלכתחילה – והאדם נברא כאדם מלכתחילה. 
מכל היצורים האדם לבדו ניברא בצלם אלוהים עם: רוח, 
נשמה וגוף. לא משנה עד כמה עשוי הקוף להידמות לאדם: 
האדם  כדרך  אלוהים  את  יעבוד  או  יבין  שקוף  יתכן  לא 

המסוגל לעבוד את אלוהים ברוח.
לאחר מכן נימצאו ראיות על תופעות טבע המעידות על: 
"האל הבורא" בבהירות רבה ביותר. עם הסיבוב והמהפכה 
של כדור הארץ עדיין ישנן תופעות שיטתיות לקיום: שינוי 
ונמוכים  גבוהים  ושפל  גאות  עונות,  ארבע  ולילה,  יום 

וזרימת האוויר.
מיצוב ותנועות שמימיים נוצרו בכדי ליצור את הסביבה 
המתאימה ביותר המתאימה לקיום כל צורות החיים, כולל 
המרחק  או  הארץ,  וכדור  השמש  בין  המרחק  האדם.  בני 
בין כדור הארץ לירח הינו המתאים ביותר: השמש, כדור 
הארץ והירח אינם רחוקים מדי או קרובים מדי, אף ללא 

שיטתי  באופן  ומסתובבים  מסתובבים  כבר  קלה:  שגיאה 
במשך זמן רב מאוד. היקום לא נוצר בטעות על ידי "מפץ 

גדול" כהצעת חסידי תורת האבולוציה.
לדוגמא: אנו יודעים כי שעון מורכב ממספר עצום של 
שמישהו  בהתאם. נניח  ופועל  בקפידה  הורכב  וכי  חלקים 
טען: "בעת היתפרצות הר געש – כל חלקי שעון זה באו 
יחדיו בכוחות עצמם והחלו לפעול". כל אחד היה מאמין 
לסיפור זה? כעת אם כן כיצד יתכן שיקום זה בו אנו חיים 
והינו מסובך לאין שיעור יותר מאשר שעון: נברא מעצמו 

והחל לפעול בצורה כה מסודרת?
כל זה אפשרי כי כל דבר ביקום: תוכנן, נוצר ופועל על 
ידי חוכמת אלוהים. לכן אף אחד לא יכול לתרץ לאלוהים 

ביום הדין ולאמר: "אינני חושב שאתה באמת קיים!"

להאמין  מסוגלים  אינם  שאנשים  לכך  סיבות   .3
באלוהים

מדוע, אם כן אנשים עדיין מסרבים להאמין באלוהים אף 
כשהינם עדים לעדויות ברורות כאלה של בריאה? אנשים 
נוטים להאמין רק בדברים הניראים לעיין וניתנים למגע. 
ובמחשבה  בידע  להבין  יכולים  שהם  דברים  מקבלים  הם 
נראה,  בילתי  אלוהים  בקיום:  מאמינים  אינם  הם  שלהם. 
הינם  אלה  כל  דומה.  משהו  או  מקראיים,  וניסים  אותות 

מעבר ליכולת האדם. עם זאת הכל נכון בכתבי הקודש.
כשם שישוע אומר לנו בבשורת יוחנן פרק ד' 48: "ָאַמר 
לֹו ֵיׁשּוַע: "ִאם ֵאיְנֶכם רֹוִאים אֹותֹות ּומֹוְפִתים, ְּבׁשּום ָּפִנים 
א ַּתֲאִמינו" רק כשאנשים עדים לאותות ומופתים שאינם 
ומסגרות  הידע  יתנפצו  האדם:  יכולות  ידי  על  אפשריים 
וחווים  שומעים  רואים,  כשאנשים:  שלהם.  המחשבה 
דברים אשר אין לאל ידי אדם לעשות – הם יבואו להכיר 

בעובדה כי: דבר אלוהים הינו: האמת.
לנו  מגלה  כוחו:  של  מספור  רבים  ביטויים  ידי  על 
קיים.  שהוא   – מיקראיות  בדמויות  ושוב  שוב  אלוהים 
אלוהים היתגלה לפרעה מלך מצרים הלא מאמין ומלוויו 
בן  שהינו  הוכיח  אדוננו  ישוע  המכות.  עשרת  באמצעות: 
השליח  בעוד  ומופתים,  אותות  של:  ביטוי  דרך  אלוהים 
שאול: ריפא חולים וחלשים, גירש שדים, והחיה את המת 

בשם ישוע המשיח.
הבילתי  עבור  בדורנו.  אף  נחוצים  האל  פעלי  גילויי 
שבאמצעותו  בטוחה  הוכחה  הינו  אלוהים  כוח  מאמינים: 
חיים  באלוהים  להאמין  מודרכים  להיות  יכולים  הינם 
הבורא. מאז ייסוד קהילת מאן מין המרכזית כבר היתגלמו 
הגדל  אלוהים  כוח  של  וגילויים  רבים  ומופתים  אותות 

ומתעצם כבר מיתרחשים בחלוף הזמן.
אחים ואחיות במשיח: הראיות המעידות על קיום אלוהים 
– מיתגלות בבירור: בכל יצור ביקום, באותות ובמופתים 
ובהיתגלמות כוחו. על ידי יראת אלוהים והיתהלכות לאור 
מצוותיו, אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שתחוו את פועל אלוהים 

ותיתנו לו כבוד ללא איפוק.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" (בראשית פרק א': 1).

האל הבורא

Hebrew וידוי 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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היתוודעתי למאן מין דרך המסע לרוסיה שנערך בשנת 2003 (תמונה 1). באותו זמן הייתה רוסיה בלתי יציבה ּוכמרקחה. קהילות 
פרוטסטנטיות שוסעו ללא תחושת אֲחדות. אך המסע גרם להם להיתאחד. למרבה הצער לא חל כל מסע כזה בארץ עד כה.

במסע לרוסיה, הייתי עד ִלפעלי עצמה אשר בוצעו ע"י ד"ר לי. אני זוכר היטב אנשים שהיללו את אלוהים עם עדויות על חוויות 
הריפוי שלהם.

לי  ד"ר  שירות  על  ושמעתי  אוסיפוב  וולדימיר  הקהילה  רועה  את  פגשתי  לאחרונה  מין.  מאן  בשירות  מאז  היתעניינתי 
והישתוקקנו  מאחר  בלהט  לבעור  לליבי  גרם  השירות  הקדושה.  בשורת  עם:  רוסיה  כולל  כולו –  העולם  להיתעוררות 

לפגוש רועה המטיף את בשורת הקדושה ּומפגין את כוח אלוהים. זאת מאחר ַואנו חיים את השעה האחרונה כאשר 
החטאים נפוצים ּוקהילות אף לא מדברות על קדושה. לבסוף אירָגנו את אגודת הקהילות המאוחדות תחת השם: 

כל ֱהעמים.

✦

בכדי לראות ולֲחוות את שירות מאן מין ַּבעבודה עם הבשורה הקדושה ּופעלי הכוח באופן אישי: נטלנו 
חלק בכנס הקיץ 2016 של מאן מין. היה לנו את הידע על הבשורה הקדושה מקריאת סיפרי ד"ר לי 

וצפייה בכמה קיטעי ווידאו. היה לאל ידינו לחוש איך חברי מאן מין משתוקקים ִּברצינות להיתקדש 
ּולהקריב את עצמם. הופחֲענו ִּבראותינו את החברים מיתפללים כל לילה במפגש תפילת דניאל. 

הבנו כי מדובר בכיצד מיישמים את בשורת הקדושה לחיינו האמיתיים – לא רק לרכוש זאת 
כידע.

ֱהאדון  אלוהים,  את:  אוהבים  החברים  כמה  ִּבראותינו  רב  חסד  קיבלנו  מזאת  יתרה 
והרועה. במיוחד, היתרגשנו מאוד מכנות ואהבת ד"ר לי לאלוהים ּולצֺאנֹו – מילדים 

קטנים ועד קשישים.

והעידו  אחת  בבת  מרפא  חוו  רבים   – מין  מאן  של  הקיץ  כנס  של  הראשון  בלילו 
על חווייתם. כשהיגענו לסיאול: חווינו מזג אוויר לוהט שאף פעם לא חווינו קודם 

לכן – זאת מאחר ּובתקופה זו: לא כל כך חם ברוסיה – אף לא בקיץ. אך הפלא 
ופלא לא היה חם במקום הכנס – וזה היה פשוט טוב שניטול חלק בסידרת 

הלימוד (תמונה 2).

✦

הכיצד  וחשבתי:  הופתעתי  הספורט.  יום  היתקיים  השני  ביום 
זה  מעין  היטב  ומאורגן  שיטתי  אירוע  לארגן  קהילה  יכולה 

(תמונה 3). חשתי אף את מגע ידי אלוהים: ברוחות הקרירות, 
בעננים ּובטמפרטורה. הדבר המדהים ביותר היה: אֲחדות 

ֱהעמיתים. אף אחד לא היפגין חוסר נוחות. כולם ניראו 
מאושרים ומאוֲחדים כאחד בחסד אלוהים.

✦

ניבצר ֵהימני להביע במילים את שחשתי במהלך מחנה אש שירי ֱההלל והשבח ביום האחרון. הבמה 
המפוארת והגדולה, הצלילים, הזיקוקים המדהימים ּוצעקות הלהט של המשתתפים שכמותם לא 

חוויתי מעולם (תמונה 4). יתרה מזאת חרף היותו הרועה הבכיר של קהילה גדולה זו הדריך 
ד"ר לי הדריך בעצמו את ֱההלל. חשתי את ענוותו ואהבתו. 

✦

ביום רביעי אחר הצהריים: היפלגנו בגונדולה להר בכדי לראות את השפיריות 
והטבע היפה. לאחר הליכה של 600 מטרים היגֲענו לפיסגה. חשתי שרגליי 

מתוחות מאחר ואינני מיתעמל בדרך כלל.כמו כן חוויתי צרבות ּוכאבי בטן 
– אך כשקפצתי ושיבחתי במחנה אש שירי ֱההלל והשבח: שבו רגליי 

כבראשונה. באמצע תפילת ד"ר לי למען החולים נמוג כאב הבטן.
אזכור את שראיתי ולמדתי ַוֲאנסה יותר בכדי שעבודת התחייה 

הקדושה.  בשורת  באמצעות  ויותר  יותר  תיגדל  ברוסיה 
ַהְללּוָיה!

"פיצוץ גדול של: כוח, 
טמפרטורה מיטבית, ניהול 
שיטתי ַואֲחדות האהבה!"

הרועה אלכסנדר סאָמנוב בישוף איגוד הקהילות המשיחיות :
"איחוד המאמינים" של בישופות קלנינגרד (משמאל) המשיחית  המסחר  (לשכות  ברוסיה  העמים  תרבות  מרכז  מנהל  ולאסוב:  אלכסנדר  מר  משמאל  שני 

הבינלאומית); רועה הקהילה ואלרי טֵרנוג'ין: בישוף איגוד הקהילות המשיחיות "שרות מערב אורל" 
– והאב וולדימיר אוסיפוב: בישוף קהילת קדושת ישוע המשיח המאוחדת – רוסיה.
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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 

פעלים בריאה מדהימים: 
אוזניים חירשות ניפקחו!

"ברכות אלוהים שפעו לאחר 
שפגשנו את מאן מין"

שמיעתם  שיקום  את  שחוו  רבים  חירשים  היו 
הקיץ  בכנס  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  באמצעות 
את  חוו  חרשים   28 מתוך   27  .2015 מין  מאן  של 
תפילת  באמצעות   – מזאת  יתרה  אוזניהם.  פתיחת 
אוזניי  ִּכפתיחת  בריאה:  פעלי  חלו   – המיטפחת 

חרשים.
חירשים:   29 הגיעו  מין  מאן  של  הקיץ  בלנס 
מלזיה  הודו,  דנמרק,  פארו,  איי  גרמניה,  מצרפת, 
ותאיילנד. הם התכוננו לקראת הכנס בצום ארוחת 
ִּבפגישת  חלק  ונטילת  יום  ארבעים  במשך  בוקר 

אסיפת תפילת דניאל מדי ערב.
הראשון:  בלילה  האלוהי  הריפוי  אסיפת  במהלך 
הם קיבלו את תפילת ד"ר לי למען החולים. חלקם 
חשו בחום, חלקם בקור ַואחרים חשו ִּבמעין נוכחות 
תדר אלקטרוני במהלך התפילה – הם החלו לשמוע 

וחלקם אף לשמוע יותר ויותר בבירור.

החל  ממלזייה:   23 ה  בן  לוק  קאר  ליאו  האח 
הגיע  אך  מין.  מאן  של   2015 הקיץ  בכנס  לשמוע 
אוזניו,  ִּבשתי  יותר  טוב  לשמוע  בכדי  השנה  לכנס 
הוא אף החל לדבר קימעא. השמשית המלזית סינית 
מחירשות  מרפא  אשתקד  חוותה  50ה:  בת  יִּנג  לי 
באוזן ימין והשנה באה בכדי לשמוע יותר צלילים.

ֱהאחות ִּביֶטה גייֵסלסוֵאֶּדר בת 47 מגרמניה: חשה 
בחום ִּבשתי אוזניה והחלה לשמוע. היא אף חוותה 

מרפא מתופעות-הלוואי של ניתוח בלוטת התריס.
האח הנס ֵוויִהי הנסן בן 31 מאיי פארו חווה את: 
פתיחת אוזנו השמאלית בעת הכנס האחרון. השנה 
השמאלית  באוזנו  יותר  טוב  לשמוע  בכדי  בא  הוא 
למרבה הפלא הוא החל לשמוע אף באוזנו הימנית. 
חווייה דומה עברו אף: ֱהאח אּוֵמש גרובר בן ה 44 
מהודו והאח פסקל ָּפווליקווסקי בן ה 48 מצרפת – 

אשר החלו לשמוע באוזניהם הימניות.

ֱהאח  מדנמרק;   58 בת  דאל  ִג'יֶטה  ֱהאחות 
פרישאן  ֱהאח  מתאיילנד;   ,24 בן  ָטָסה  סיוואפונג 
ת'אס באסקאראת'אס בן ה 28, ֱהאח ליוו קאר פונד 
בן 23, ֱהאח אּוִאי הונג הּוי בן, 38 ֱהאח צ'ּואה סּו 
ֶּבנג בן 49, ֱהאח פּו לּון ֵלאֹוְנג בן, 23 ֱהאחות לים 
וֱהאחות   50 בת  לי  ֵאנג  ֱהאחות   ,16 בת  ִקי  ְסֵזה 
לים סּון סיאונג בת 21 ממלזייה חוו: יכולת שמיעה 

משופרת בכנס 2016.
בת  צ'ו  הייג'ין  השמשית  מקוריאה  החברים  בין 
מכשיר  ללא  הימנית  באוזנה  לשמוע  החלה   47
השמשית  היתבהרה.  והגייתה   – שלה  השמיעה 
בשתי  לשמוע  החלה   :67 בת  ָצ'ֵאה  יּוַאנגסּוק 
ּוְמיּוק   45 ה  בת  לי  ג'ּונגסּוק  השמשיות  האוזניים. 
לשמוע  בכדי  אשתקד  שהגיעו   48 ה  בת  ֵצ'אונג 
לאל  וכעת  יותר  טוב  לשמוע   2016 בכנס  החלו 

ידיהן לשמוע עוד קולות בצורה ברורה יותר.

רוסיה.  ֵאן.  בי.  טי.  מ  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מיסֵרי  על  ידענו  ַואני  אנג'לה  אישתי 
המרכזית  מין  מאן  קהילת  של  המירשתת  ַּבאתר  ִלדרשותיו  להקשיב  הימשכנו 
שעקבתי  בעת  אלוהים.  רצון  בעקבות  להיתהלך  וניסינו   www.manmin.org

אחר הנתיב הנכון: פרח ושיגשג העסק שלי וחוויתי ברכה פיננסית.
שמונת בני משפֲחתי: מיתפללים, קוראים פרק בכתבי הקודש ּומשננים פסוק כל 
השש.  בן  בני  למעט  ביתי  עם  בצוותא  בחודש  ימים  שלושה  צמים  אף  אנו  בוקר. 

כשהיננו עושים זאת: אנו חווים את אהבת אלוהים.
אשרה  לו  הוֲענקה  לאחרונה  באוניברסיטה.  מֲחשבים  הנדסת  לומד  פיליפ  בני 
לומדת  סוזנה  ביתי  לארה"ב.  אשרה  באוקראינה  לקבל  שקשה  למרות  לארה"ב 
רפואה באוניברסיטה. לאחר שלמדה להקשיב לידרשת ד"ר לי: "מפתחות הלימוד 

הטוב" – היא ניבֲחרה ִּכסטודנטית עם מילגה.
בתקווה  האמת  לפי  וליפעול  אלוהים  את  ראשית  לאהוב  מנסה  מישפֲחתי 
ִלירושלים ֱהחדשה – שהינה: המשכן היפה ביותר בשמיים. בינתיים אישתי ַואני 
אהבת  את  חשנו  מין.  מאן  של   2016 הקיץ  לכנס  בערגה  שנה  במשך  היתכוננו 

אלוהים הגדולה אף כשהיתחלנו במסע לקוריאה.
שבים  היינו  כמתוכנן:  עזבנו  באם  דובאי.  דרך  לקוריאה  מאוקראינה  טסנו 

הבייתה מחמת תאונה בשדה התעופה בדובאי. אך אלוהים הידריכנו לעזוב מוקדם 
מן המתוכנן בכדי שנוכל להגיע לקוריאה ללא בעיות ּולהישתתף בכנס הקיץ.

ב 2/8 יצאנו מאוקראינה והיגענו לקוריאה ב – 3/8. נמל התעופה בדובאי היה 
משותק. כל הטיסות מאוקראינה לדובאי בוטלו. באם היה על טיסתי לשוב לדובאי 
הייתה הדרך סגורה בפניה. אם היינו עוזבים יום לאחר מכן: היה ניבצר מעימנו 

להישתתף בכנס.
במקום  מארצי:  יותר  חם  זה  שהיה  למרות  ָורגש.  בחסד  היתמלאתי  הכנס  בעת 
על  נחתו  שפיריות  נשבו,  קרירות  רוחות  ַּבעננים,  כוסו  השמים  קריר.  היה  הכנס 
הכתפיים והאצבעות – ורבים חוו ממֲחלותיהם באמצעות תפילת ד"ר לי. בעודי עד 

לכל הפעלים ֱהחשובים הללו: ניתנה לי אמונה להיתקדש.
לחוש  לי  גרם  אשר  דבר   – ביותר  הנוחה  בטמפרטורה  היתקיים  הספורט  יום 
ּבאֲחדות מאן מין. במחנה האש וההלל: היתמלאתי ַּבאהבת אלוהים, ֱהֲאּדֹון והרועה 
מואן  מי  ַּבאתר  ביקורי  בעת  למסע  האחרון  ביום  לשמיים.  תקווה  יותר  וקיבלתי 
מואן  במי  טבלנו  ַואני  שאישתי  לאחר  זהב.  באור  רבים  מלאכים  ראיתי  הזכים: 
המתוקים: חוויתי מרפאת מהפרעות במֲחזור הדם כשאשתי חוותה מרפאה מדליות. 

ַהְללּוָיה!

ֱהאח אנטון ֵּדּגּו סיָסי בן 41 מחרקוב אוקראינה


