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חדשות מאן מין 
יום השנה ה17 למי מואן הזכים 
המלאים באהבת וכוח אלוהים

אסיפת  התקיימה   11:00 בשעה  ב1/3/17-1 
 17 ה  השנה  ליום  החגיגיים  הביצועים  עם  ההודיה 
מואן  מין  מאן  בקהילת  הכוח  ּובעלי  הזכים  מואן  למי 
הממוקמת במואן אשר במחוז ג'יאו נאם אותה מדריך 
ד"ר  הקהילה  רועת  קים.  מיונגסול  הקהילה:  רועה 
של  הקדושה  הברית  קהילת  יו"ר  סגנית   – לי  סוג'ין 
"תהילה  שכותרתה:  הדרשה  את  מסרה  המשיח  ישוע 
 – ג'  פרקים:  קל״ה  תהילים  על  המבוססת  לאלוהים" 
ו'. רועי קהילה רבים ַוחברים מן הקהילה המרכזית ּו

מקהילות בת נטלו חלק באסיפה בצוותא עם אורחים 
רבים כגון: מנהיגי ּומנהלי קבוצות ממואן גּון ַואנשים 

מקומיים באו לֲחגוג את יום השנה.
 .2000 למרץ  חוזרת  הזכים  מואן  מי  היסטוריית 
לאזור  המחובר  אי  על  נוסדה  מואן  מין  מאן  קהילת 
מן  ניבצר  מחדש.  דרישה  ֵמיזם  באמצעות  היבשה 
האנשים לקבל מים ראויים ִלשתייה מן הבארות שחפרו. 
המים היחידים שקיבלו היו מי ים מלוחים. היה עליהם 

לקבל מים מאגם הנימצא במרחק 3 ק"מ משם.
להיתפלל  החלו  הקהילה  ַוחברי  קים  הקהילה  רועה 
בִּרצינות עם הרשומה המקראית הכתובה: בספר שמות 
 ֶאל-ְיהָוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵל פרק טו' 25: "ַוִּיְצַעק 

ֶאל-ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים..."
רוק  ג'יי  ד"ר  הראשי  הרועה  תפילת  את  ביקשו  הם 
לי למען הבאר שלהם. אלוהים קיבל את תפילתו בעת 
מי  את  המיר  ּוכתוצאה   – בִּתפילה  ההר  על  שהותו 
מואן  "מי  הניקראים:   – מתוקים  במים  המלוחים  הים 

המתוקים".
במהלך 17 השנים האחרונות: חוו רבים מרפא מסוגים 
היתעוררו  ַוחיות  גוססים  צמחים  מֲחלות.  של  רבים 
לחיים – ּומישאלות ליבם של רבים: היתממשו (עדויות 

בַּנושא נימצאות בַּעמודים 3 ו – 4).
אתר המים המתוקים במואן הפך לארץ קדושה שעולי 
מרץ  בחודש  בה.  לבקר  ממשיכים  העולם  מכל  רגל 
2003 הוקם אקווריום מי מואן המתוקים בִּקהילת מאן 
מין המרכזית בכדי להעיד על כוח אלוהים. האקווריום 
הינו מקום בו דגי ים ודגי מים מתוקים חיים בצוותא. 

למן הפתיחה: ביקרו במקום מיליוני אנשים.
של  והמצויינות  הבטיחות   :2010 ו   2007 בשנים 
בדיקות  סוגי  שבעה  ידי  על  אושרה  המתוקים  מואן  מי 
ארצות  של  והתרופות  המזון  מנהל  ידי  על  שנערכו 
שופעים  הזכים  מואן  שמי  מראה  התוצאה  הברית. 
במינרלים ּומכילים פי שלושה סידן מאשר מי מעיינות 
מפורסמים. בשנת 2013 נירשמו מי מואן הזכים במשרד 
הפטנטים האמריקאי וסימני המיסחר. הבה ניתן את כל 
הכבוד והתודה לאלוהים אשר מעניק ברכות מדהימות 

ּופורש יצירות רבות עוצמה דרך מי מואן המתוקים.

ניסי רפואה, 
חסד המסיים את הסבל

עיניים רוחניות ניפקחות.
קשתות נוצרות בשמים כחולים.
אנו רואים את התהילה חסרת 

הגבולות של השמים,
פעלי כוח הבאים לידי  בִּ
ביטוי על ידי אלוהינו.

מים אלה הניתנים מאלוהים: 
אשר אינם מים מן האדמה הזו – 
צובעים את העולם הזה באורות 

השמיים היפים.
אנו רואים את התהילה חסרת 

הגבולות של השמים.
המקבל את האמונה יקבל ברכות.

מהלל מאן מין: 'מים מתוקים של כוח'

מים מואן המתוקים
מים מואן המתוקים



דבר ֱהחיים-דרך הישועה (7) 2 

אחר  שם  אין  מדוע  התוהים:  אנשים  ּופגשתם  ייתכן 
ישוע  שם  מלבד   – להיוושע  עלינו  ושדרכו  ניתן  אשר 
המשיח. ייתכן אף כשניתקלים בַּאנשים שיש להם נקודות 
מבט קריטיות לגבי זה. אם כן הבה נביט לתוך הסיבות 

שבעטיין רק ישוע יכול להיות מושיעינו.

1. דרך הישועה האנושית הוכנה בטרם הדורות
מבלי לֲחוות צרה ּומצוקה: ניבצר מאנשים להעריך את 
ידיהם  לאל  וסבל  צער  סובלים  הם  כאשר  רק  האושר. 
תודה  אסירי  ולהיות  האמיתי  האושר  ערך  את  להבין 
על כך מהלב. אלוהים נטע את עץ הדעת טוב ורע ּומנע 
מאדם לאכול ממנו כך שיום יבוא והאדם יוכל להבין את 
היחסות. אלוהים אף נתן לאדם רצון חופשי שבאמצעותו 
יהא לאל ידו לקבל הֲחלטות על עצמו לבסוף נטש אדם 

את מצוות אלוהים ואכל מעץ הדעת טוב ורע.
ִלטבולים  הפכו  היום  אנשים  בו  בַּתהליך  היתבוננות 
בחטא ורוע תעזור לנו להבין את התהליך בו ניכנס הרוע 
לא  אחרים  ילדים  הזמן  כל  המכה  ילד  לדוגמא:  לאדם. 
חטא  תכונות  בתוכו  שהיו  כמובן  מלכתחילה.  כזה  היה 
בשל החטא המקורי בו נולד. עד שפיתח הרגל מרושע זה 
– להכות ילדים אחרים: היה עליו לעבור תהליך בו הילד 
פוגעים  אנשים  ראה  הוא  את הרוע. בהתחלה  הוא קיבל 
באחרים והחל לחקות אותם פעם או פעמיים – לאחר מכן 

הוא הפך למישהו המכה אחרים.
 – ורע  טוב  הדעת  מעץ  אדם  אכל  החופשי:  ִמרצונו 
אלוהים:  שהיזהירו  כשם  הנחש.  בפיתוי  הנפילה  לאחר 
"מות תמות" רוח אדם מתה. אדם נותק מההיתחברות עם 

אלוהים והפך לעבדו של השטן האוייב.
ו'  פרק  הרומיים  אל  באיגרת  שניאמר  כמו  נעשה  זה 
16: "ַהֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם מֹוְסִרים ֶאת ַעְצְמֶכם 
ַּכֲעָבִדים ְלִמיֶׁשהּו ְּכֵדי ְלַצֵּית לֹו, ֲעָבִדים ַאֶּתם ְלִמי ֶׁשַאֶּתם 
 ֶאל ָמֶות, אֹו ַלִּצּיּות ַהּמֹוִלי ְמַּצְּיִתים – אֹו ַלֵחְטא ַהּמֹוִלי
הסמכות  על  לוותר  אדם  נאלץ  זמן  באותו  ְצָדָקה?"  ֱאֵלי 
השטן  לטובת   – הבריאה  כל  כשליט  שקיבל  והכבוד 
האויב (בראשית פרק א' :28, בשורת לוקס פרק ד': 6).
עם הזמן נעשה האדם גרוע יותר ויותר. השטן האוייב 
צער  דמעות,  אסון,  עוני,  מֲחלות,  אף:  ַלאנשים  מביא 
השגחת  זאת  עם  לגיהנום.  ייקחם  ּולבסוף:   – וייסורים 
אלא   – לגיהינום  ֵהאדם  בִּנפילת  טמונה  לא  אלוהים 
בהדרכתו: לֲחוות את היחסות בעולם הזה ּולהכינו לקבלת 

אישור כניסה השמיימה.
כשם שידע אלוהים עוד כשתיכנן את הטיפוח האנושי: 
שאדם יאכל מעץ הדעת טוב ורע מרגע שהכין את נתיב 
ישוע  הינה:  הזאת  והדרך  החוטאת  לאנושות  הישועה 
המשיח. אך עד ַלהגעת הזמן המיועד – ִהיסתיר אלוהים 

את הדרך.

2. נתיב הישועה למין האנושי וחוק גאולת האדמה
אם כן כיצד יהא לאל ידי האנושות החוטאת להיוושע? 
אלוהים פועל הכל מתוך אהבתו וצידקתו. מאחר ואלוהים 
פועל הכל בִּגבול החוק והסדר הרוחני: סליחתו ּוגאולתו 

לחוטאים ניתנות אף הן בצדק המושלם שלו.
על פי החוק הרוחני המכתיב: "שכר החטא הוא מוות" 
החטא  שכר  את  במקומינו  לשלם  היה  מישהו  על  היה   –
בן  ישוע  לכן  החוטאים.   – כולנו  את  להציל  בכדי  שלנו 
אלוהים: הפך לבשר, בא ארצה ומת על העץ בכדי לגאול 
מאמינים  שאינם  אנשים  החטא.  מן  האדם  בני  כל  את 
גאולה  מקבלים  היננו  "למה  תמיד:  שואלים  זו  בעובדה 

רק כאשר אנו מאמינים בִּישוע המשיח?"
במיפעלות  לנו  אומרים  שהכתובים  כשם  זאת  עם 
ֵׁשם  ֵאין  ִּכי  ְּבַאֵחר,  ְיׁשּוָעה  "ְוֵאין   :12 ד  פרק  השליחים 
ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהָּוַׁשע". אף 
אחד אחר מלבד ישוע אינו יכול להיות המושיע ואף אחד 

לא יכול להיוושע מבלי לקבלו כמושיע.
אם כן מדוע ישוע המשיח הינו מושיעינו היחיד? זאת 
נועדה  האנושות  כל  לפיו  אשר   – הרוחני  החוק  עקב 
למוות מחמת חטא אדם אדם הראשון: "שכר החטא הוא 
האויב  לשטן  לעבדים  הפכו  האנשים  כל  כאשר  מוות". 
ַאֶּתם  האומר: "ֶׁשַּכֲאֶׁשר  הרוחני  החוק  יושם  והמלשין – 
לֹו,  ְלַצֵּית  בְּכֵדי  ְלִמיֶׁשהּו  ַּכֲעָבִדים  ַעְצְמֶכם  ֶאת  מֹוְסִרים 

ֲעָבִדים ַאֶּתם לזה ֶׁשַאֶּתם ְמַּצְּיִתים לו".
האנושות  יכולה  החוק הרוחני  של  הוראה  איזו  פי  על 

החוטאת לקבל סליחה ּולהיוושע? אנו יכולים למצוא את 
התשובה לשאלה זו בתנ״ך ב"חוק גאולת האדמה".

ִתָּמֵכר  א  "ְוָהָאֶרץ  אומר:   23-25 כ״ה  פרק  ויקרא 
ִעָּמִדי׃  ַאֶּתם  ְותֹוָׁשִבים  ִּכי-ֵגִרים   – ָהָאֶרץ  ִּכי-ִלי  ִלְצִמֻתת 
 ִּכי-ָימּו רביעי  ָלָאֶרץ׃  ִּתְּתנּו  ְּגֻאָּלה  ֲאֻחַּזְתֶכם  ֶאֶרץ  ּוְבכֺל 
ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקרֺב  גֲֺאלֹו  ּוָבא  ֵמֲאֻחָּזתֹו  ּוָמַכר   ָאִחי
ִמְמַּכר ָאִחיו". הוראת חוק זו נקבעה בעסקאות הקשורות 
שנוצר  האדם  על  אף  מיושמת  והיא   – ישראל  בקרקע 

מעפר האדמה.
אלוהים חילק את ארץ כנען על פי כל שבט ּומשפחה 
בישראל – ּומאחר וכל הארץ שייכת למעשה לאלוהים: 
ניבצר מן האדם לימכור אותה כרצונו. אם בעל הקרקע 
משפֲחתו  קרוב  הקרקע:  את  למכור  ונאלץ  היתרושש 
הקרוב יכול לקנותה בחזרה ּולהשיב את הקרקע לבעלים. 
של  הגאולה  נתיב  הקרקע:  גאולת  על  זה  בחוק  מוטבע 
האנושות החוטאת. הסיבה לכך הינה: שהחוק על מכירת 
מעפר  נוצר  אשר  לאדם  ישירות  קשור  הקרקע  ּוקניית 

האדמה.
"ְּבֵזַעת  לאדם:  אלוהים  אומר   19 ג'  פרק  בבראשית 
ֻלָּקְחָּת  ִמֶּמָּנה  ִּכי  ֶאל-ָהֲאָדָמה   ׁשּוְב ַעד  ֶלֶחם  ּתֺאַכל   ַאֶּפי
 23 ג'  פרק  בִּבראשית  ָּתׁשּוב".  ְוֶאל-ָעָפר  ַאָּתה  ִּכי-ָעָפר 
אנו קוראים: "ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱאִהים ִמַּגן-ֵעֶדן ַלֲעבֺד ֶאת-

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם״.
 – האדם  בו  באופן  ישירות  קשור  הארץ  גאולת  חוק 
יכול  האויב:  השטן  לידי  ונמסר  האדמה  מן  נילקח  אשר 
לאלוהים:  שייכת  שהארץ  כשם  בדיוק  לאלוהים.  לשוב 
כך הוא קבע שסמכות אדם – אשר במהותה שייכת לו: 

לא "תימכר לצמיתות".
האויב  והשטן  אלוהים  ידי  על  המוסכם  החוק  זה  היה 
אף  וכך   – האויב  השטן  לידי  והוסגר  חטא  שאדם  בעת 
כל  על  לוותר  ונאלץ  האויב  לשטן  לעבד  הפך  אדם  אם 
סמכותו: הרי שבהופעת מישהו אשר יוכל לספק את דין 
גאולת הארץ – היה על השטן האויב להשיב לו את: "מה 

שנמסר".
מעץ  לאכול  עמד  שאדם  מראש  ידע  ואלוהים  מאחר 
הדעת טוב ורע: הוא הכין את המושיע אשר יספק את כל 
השגחות החוק על גאולת הארץ – מושיע זה הינו: ישוע 
המשיח. ניראה זאת בהמשך בגיליון הבא של חדשות מאן 

מין.

ישוע  את  הכין  אלוהים  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
הדורות.  בטרם  עוד  המיסתורין  את  והֵחביא  המשיח 
את  ּומילא  בבשר  לעולם  ישוע  בא  הזמן:  הגיע  כאשר 
שתאמינו  האדון  בשם  מיתפלל  הינני  כמושיע.  חובתו 
בִּישוע המשיח: כמושיע, תכריזו אמונתכם בו ותיוושעו.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ֵאין ְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר, ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים, ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהָּוַׁשע" (מיפעלות השליחים פרק ד': 12).

דרך הישועה האנושית הוכנה בטרם הדורות

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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"חוויתי מרפא מפזילה 
משתקת לא מזוהה!"

בעת  מאוד  עיניי  היתעייפו   :2016 דצמבר  בִּתחילת 
על  (אחד  חופפים  להיראות  החלו  דברים  למחרת  הנהיגה. 
לעשות  ֵהימני  שניבצר  עד  חמור:  כה  היה  התסמין  השני). 

דברים רבים.
הלכתי למירפאת עיניים והאבחנה הייתה פזילה משותקת 

למירפאות  הלכתי  מזוהה.  לא 
אחרות בתקווה שאין זה נכון – 
אך ניתנה לי אותה אבחנה. הם 
ּוביקשו  בכתב  בקשה  לי  נתנו 
ממני לפנות לבית חולים גדול 

אחר.
עד  פוזל  כה  הייתי 
היצליחו  לא  שמשקפיים 
שלי.  הראייה  את  לתקן 
על  רטייה  לענוד  נאלצתי 
לינהוג.  היתקשיתי  אחת.  עין 
ַוחסר  מטושטש  ניראה  הכול 

לתקן  ונאלצתי  בית  של  בקיר  פעם  שהיתנגשתי  כך  מיקוד 
שֲאכשל  חששתי  במדרגות:  בירידה  אף  שלי.  המכונית  את 

בִּצעדי.
לגרום  היה  שיכול  מה  על  ולֲחשוב  להיתפלל  התחלתי 
בִּסרטים  לצפות  בסדר  שזה  חשבתי  לי.  לקרות  זה  לכל 

אף  ּובִּסרטים.  בטלוויזיה  מצפייה  ליהנות  והתחלתי  טובים 
הכל  על  בִּתשובה  שבתי  אלוהים.  דבר  לפי  היתהלכתי  לא 
ברצינות  קיוויתי  המתוקים.  מואן  מי  את  בעייני  וריססתי 

להירפא.
ב-16 לדצמבר לאחר אסיפת כל ערב שבת: עמדתי לברך 
את רועה הקהילה הבכיר. ניתנה 
לי אמונה שאירפא אם עייני רק 
ונגעתי  בידו  אחזתי  בידו.  יגעו 
"יגיע  אמר:  הרועה  בעייני.  בה 

האור".
רגילה.  נעשתה  הימנית  עייני 
אבל בעין השמאלית שלי עדיין 
ניסיתי  כפולה.  ראייה  הייתה 
למצוא את הדברים שלא חזרתי 
והתחרטתי  בתשובה  עליהם 
עליהם. ב-25 בדצמבר, קיבלתי 
את תפילת רועה הקהילה הבכיר 

לריפוי מוחלט.
ועיני השמאלית החלה להישתפר. בתחילת ינואר 2017, 

שתי עיניי שבו כבראשונה.
עייני  ּומאֹור  ראיה  רוחק  עוד  לי  היה  לא  מזאת:  יתרה 

הישתפר. הינני נותן תודה וכבוד לאלוהים אשר ריפאני.

השמש מין ֵסאונג בן 48 מן הֲעדה ה-19 בִּקהילת מאן מין המרכזית

המשרתת קיבֵייאון פארק בת 59 מן הֲעדה ה-28 בִּקהילת מאן מין המרכזית

כלות יפות של ֵהאדון כלות יפות של ֵהאדון 
הינן:... הינן:... 

תמימות כיונים, חושבות 
ּומיתהלכות בטוב לב.

חכמות ּופיקִחיות כִּנחשים 
ומפיצות את ניחוח ישוע.

ליבן יפה ואלגנטי כמשי.

יש להן פנים בהירים והינן 
בריאות – אך חשות ביישנות 

ליפרקים.

אינן בוטות – אלא עליזות, 
זוהרות ַוחביבות.

עדינות ּוצנועות – ולא 
קיצרות רוח, מציגות 

היתהלכות נאותה ּולעולם אין 
פועלות בחוסר נימוס.

עיניהן צחות ונוצצות.

ביגדיהן מסודרים, אלגנטיים 
ּומסוגננים – אך הן אינן 

ראוותניות.

צנועות, פסקניות ּומוסריות.

אינן משקרות, נותנות 
תשובות נאותות – ושאינן 

משמיצות.
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קטעים מדרשת ד"ר ג'יי רוק לי: 
'דרישות מן הכלות'

ב-26 לינואר העיד המשרת מין ֵסאונג בצוותא עם אישתו בפני 
רועה הקהילה הבכיר על חוויית הרפואה שלו.

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

"נכדי בן עשרה חודשים: 
בלע בורג – אך היה מוגן"

ב-23 לינואר 2017 טיפלתי בנכדי. הישארתיו לרגע בגפו בטרם שבתי אליו. מצאתי 
חיפשתיו  לכן   – ס"מ   1.5 היה  הבורג  גודל  בו.  שיחק  הוא  חסר.  המגירה  שבורג 

בחיפזון מאחר וזה עלול להיות מסוכן מאוד אם נכדי בלע אותו.
אף על פי שחיפשתי בכל מקום: לא מצאתיו. נכדי שיחק כרגיל אך נתתי לו לשתות 

את מי מואן הזכים רק למיקרה הצורך לקבל את תפילת רועה הקהילה הראשי של 
ד"ר ג'יי רוק לי עבור החולים ברשת ג׳י סי אן. לאחר מכן הישגֲחתי עליו בלב מיתפלל 

– אך הוא היה נורמלי לֲחלוטין.
ב-26 לינואר – כִּשלושה ימים לאחר מכן: קיבלתי את 
תפילת רועה הקהילה הבכיר בעבור נכדי – זאת כשהלכתי 
כשיצאתי  השנה.  ראש  בחופשת  לברכו  בכדי  לביתו 
הבורג  את  שמצאה  ואמרה  ביתי  אלי  היתקשרה  מביתו 
ימים.  שלושה  במשך  לילד  קרה  לא  דבר  נכדי.  בצואת 

הינני מודה לאלוהי האהבה שהגן עליו.
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 האחות מאיה דווי מקהילת מאן מין דלהי שבהודו

האחות ֵאיּונהי הו בת 12 מקהילת מאן מין גומי המשרתת יונגג'א פארק בת 52 מן הֲעדה הסינית 1 מקהילת מאן מין המרכזית

"קיבלתי עפעפיים כפולים לאחר הזלפת מי מואן הזכים""קיבלתי עפעפיים כפולים לאחר הזלפת מי מואן הזכים"

המשרתת הבכירה 
סיונסוק צ'וי, בת 46

 זקן העדה יאנג-ג'ון 
פארק בן 60

המשרתת יונקיונג 
פארק בת 45

"הפכתי ַלֲחסידה גדולה של מי מואן הזכים 
לאחר שחוויתי מרפא ממחלות רבות"

"חוויתי מרפא מצריבה דרך 
התפילה המוקלטת ּובעזרת מי 

מואן המתוקים"

"בעזרת מי מואן המתוקים
חוויתי מרפא מסרטן הרחם 

ּומדלקת פרקים ניוונית"

יתוש.  ידי  על  נעקצה  כאילו  לגרד  הימנית  אגודלי  החלה   2016 מאי  בחודש 
כשהימשכתי לגרד: קיבלתי זיהום מוגלתי בחלק הנגוע שהחל אף לדמם. חוויתי 
כאב רב. באותה עת היה חם מאוד בהודו כ 50 מעלות צלזיוס. יתרה מזאת: לעתים 
בו  והמאוורר  המזגן  את  להפעיל  אפשרי  בילתי  זה  היה  החשמל –  כשל  קרובות 

זמנית. זה גרם למגיפת מחלות עור.
אף הכתפיים שלי היו נפוחות וזה גרם לי כאב רב. בקושי היצלחתי להניע את 
ּומשככי  תרופות  נטלתי  הימנית.  זרועי 

כאבים אך התסמינים רק החמירו.
מאלוהים  מרפא  לקבל  הֵחלטתי 
על  המתוקים  מואן  מי  את  וריססתי 
תפילת  את  קיבלתי  הפגועים.  האזורים 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה 
למען החולים במענה הקולי בטלפון הנייד 
והכאב  בִּמהירות  היתרפא  מרפא  כחשוך  שניראה  הפצע  מדהים.  דבר  קרה  שלי. 

לקדמותו  שב  הכל  יוני  בתחילת  נעלמו.  והנפיחות 
לחלוטין.

חווה  קומאר  סוניל  האח  בעלי 
היו  ולא   – קיבה  מהפרעת  מרפא 
אותו.  שהטרידו  סיוטים  יותר  לו 
ֵהֲאּדֹון:  יום  קדושת  את  כששמר 
גדולה.  כלכלית  ברכה  קיבל  הוא 
בלב אסיר תודה על חסד אלוהים: 
מי  בקהילה.  בשמחה  היתנדבנו 
התרופה  הינם  המתוקים  מואן 
הביתית שלי! בני משפֲחתי בריאים 

אף ללא היצטננות או חום.
ההודייה  כל  את  נותנת  הינני 

והכבוד לאלוהי האהבה. כמו כן הינני מודה לרועה הבכיר שהיתפלל בעבורינו.

מין  מאן  בִּקהילת  החברות  ַואחותי  אימי  בסין:  בהיותי 
המרכזית – ניסו לבשר לי. בִּשנת 2011: נירשמתי לקהילה 
המתוקים  מואן  מי  את  להשיג  היתקשיתי  המירשתת.  דרך 
קיבלתי  בספל:  שהותרתי  המים  מן  מעט  כשהיזלפתי  בסין. 

עפעפיים כפולים! חשתי תדהמה ואושר.
בחודש מרץ 2012: דיממתי ללא הפסקה. בבית החולים 
לי  אמר  הרופא  האחרון.  בשלב  הרחם  סרטן  עם  אובחנתי 
כך  על  שמעה  אימי  הרחם.  ַלהסרת  ניתוח  לעבור  שעלי 
והחלה מיידית צום ּותפילה. היא ביקשה את תפילת הרועה 
הבכיר. הרועה היתפלל בעבורי על המיזבח. בַּקבלת תפילתו 
שמעבר למרחב ולזמן ברשת ג׳י סי אן: חוויתי מרפא מסרטן 

הרחם.
לנהל  כשהיתחלתי  לקוריאה.  עברתי   2013 בספטמבר 
את חיי המשיחיים בִּקהילת מאן מין המרכזית: חוויתי מרפא 
מדלקת מפרקים ניוונית שגרמה לי צרות גדולות במשך 20 

השנים האחרונות. הינני נותנת את כל ההודיהי לאלוהים אשר נטע בי אמונה על ידי קבלת 
עפעפיים כפולים דרך הזלפת מי מואן הזכים.

כוס  עבור  חשמלי  בקומקום  מים  הירתחתי  לאפריל 2016  ב-27 
ראמן (נודלס) נמס מיידית. כשמזגתי את המים לספל: שפכתי אותם 
בטעות על ירכי השמאלית. זה היה כה חם אך מיד קיבלתי את תפילת 
המשיבון  מערכת  על  המוקלטת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
את  קיבלתי   .(822-830-5320+) האוטומטי 

התפילה שבע פעמים והחום שחשתי נעלם.
במשך כל היום היזלפתי את מי מואן הזכים 

על החלקים השרופים וקיבלתי באותו ערב את תפילת הימטפחת מן הרועה 
המשרת בִּקהילת מאן מין גומי (מיפעלות השליחים פרק י"ט: 12 – 11). 
למחרת קיבלתי שלפוחיות אך חשתי בִּכאב כאשר המשכתי להזליף את מי 
מואן המתוקים. קיבלתי שוב את תפילת רועה הקהילה הבכיר. כעת בכוחי 
להיתאמן בִּספרינט. זכיתי במקום הראשון במרוץ ספרינט ל 100 מטר ּו

במרוץ השליחים ביום הספורט בבית הספר ביום המחרת.
ב 30 לאפריל נטלתי חלק בַּאסיפת תפילת מלוא רוח הקודש בהדרכת 
רועת הקהילה היסון לי: רועת ההדרכה העולמית של מאן מין בִּקהילת מאן מין וולסאן. לאחר 
שקיבלתי את תפילת המיטפחת: חוויתי מרפא בִּמהרה. בתוך שלושה שבועותאף נשרו גלדים 

ושבתי כבראשונה. הינני מודה לֲאּדֹון שריפאני ללא כל צלקת.


