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חדשות מאן מין 

"תהילה ותודה לאלוהים
עבור בירכתו למאן מין עם כוח הבריאה מחדש!"

12 הסיפורים הגדולים ביותר של מאן מין בִּשנת 2017

12

ֲאסיפת ֲחגיגות ּוביצועי ערב חג המולד 2017
קהילת מאן מין המרכזית קיימה את אסיפת חג המולד בשעה: 11 בבוקר ה 17/25/12. בכדי לֲחגוג 
ארה"ב,  כולל:  מדינות  מ-22  ּומאמינים  קהילה  רועי  מ 400  למעלה  בקהילה  ביקרו  יֲחדיו:  היום  את 
בלגיה, נפאל וקולומביה. רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג׳יי רוק לי חלק את המסר: "ברכה" – שנילקח 
מן האיגרת אל הרומיים פרק י"ג: 10. הוא דחק בַּמשתתפים ליזכור את אהבתו ּוסליחתו המיוחדת של 
אלוהים – והמתנתו להם מאז 2010 בכדי שיטלו חלק בַּהשגת: השגֲחת אלוהים בצוותא עם: ֵהֲאּדֹון 

והרועה.
ב 24/12 ערב חג המולד לאחר אסיפת יום ראשון בערב הציגה וועדת אמנויות הבמה תחת הכותרת: 
"מזל טוב על הולדת ֵהֲאּדֹון!" זה היה בז'אנר עכשווי המציג מיגוון רחב של הופעות חיות הנֱחשפות יחדיו 
עם סיפור ווידאו, תאורה פנטסטית מיוחדת, מוסיקה יפה וריקוד בהרמוניה. עלילת הווידאו היתֲחזקה 
בעקבות שירים חדשים של שבח מאן מין כמו: "לידת ֵהֲאּדֹון", "מסתורין גדול", דרך הישועה", "כוח 

אהבה" ו-"25 לדצמבר". האמנים: שרו ורקדו בלהט נילהב. כל זה הוסיף עוצמה ריגשית לנוכחים.

התחום הרוחני נֱחשף!
הרוחני  התחום  את  בבירור  הוכיח  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה 
מספר  "הרצאות  "גיהינום",  "השמיים",  כגון:  מעמיקים  מסרים  בִּ
אורורה,  אורות  שונות,  קשתות  יוחנן",  חזון  מספר  בראשית", "הרצאות 

שפיריות נוחתות ַוֲחלוקת הרוח.
מיוחד שיֲחררה תפילתו החזקה אנשים מדיבוק שדים. בהיותם עדים  בשנת 2017 בִּ
ִלפעלים אלה: הבינו חברי הקהילה כיצד מפתה השטן האוייב אנשים: לחטוא, מעמיד 
עבור  היזדמנות  עוד  הייתה  זו  לגיהינום.  מובילם  ּולבסוף  וניסיונות  במחלות  אותם 
היתחדשות חברי הקהילה. כמו כן הם חשו אהבה כה גדולה ַועמוקה של אלוהים אשר 

שֲחררה אנשים ֲאחוזי שדים – והעניקה להם חיים מאושרים.

קהילות בת הוקמו על ידי צופי: ג׳י. סי. אן!
ד"ר  דרשות  ות  י כנ תו באמצעות  י  ו נ שי ו  שחו אנשים  של  עצום  מספר 
 . אן . סי . י ׳ ג רי  דו שי דרך  החולים  עבור  תפילתו  בעיקבות  מרפא  ּו  ו ֲח ו לי 
כבר  רבים  החולים:  עבור  תפילתו  ודרך   – העולמית)  המשיחית  הרשת  )
. י ׳ ג דור  שי שירות  באמצעות  תי  משמעו פרי  נישא   2017 בשנת  מרפא.  ו  חו

. אן . סי
באמצעות  רק  לא  מרפא  ו  חו ו לי  ד"ר  למיסרי  בו  היקשי העולם  ברחבי  אנשים 
ות רבות. הצופים  תי רשתות חברתי וב ושירו ו טי יה אלא אף דרך: י ז י ו ות טלו י כנ תו
הקהילה  אסיפות  ַל ו  די ֲח י להיתאסף  החלו  אן  ו ו י טי ו יץ  י ו שו צרפת,  במולדובה, 

בת. קהילות  ותר  י מאוחר  יסדו  י עלה  המיתֲחברים  שמיספר  ּוככל   – בבתיהם 
דור  השי שירות  עבור  ן  נ היתכו לי  ד"ר 
בשורת  ַלהפצת  יעיל  אמצעי  יהא  שזה  דיעה  י בִּ
יסד  י הוא  לבסוף  הימים.  אחרית  בַּ הקדושה 
 170  – בכ  לשדר  החלה  אשר   – אן  . סי . י ׳ ג את 

נות. מדי
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ישוע הותיר אחריו מספר מילים שנאמרו זמן קצר בטרם 
נשם את נישמתו האֲחרונה על העץ – ואלו היו: "שבע המלים 
המילים  שתי  תוסברנה:  זו  במהדורה  העץ".  על  האֲחרונות 

הראשונות.

המילה הראשונה: "ָאִבי: ְסַלח ָלֶהם – ִּכי ֵאיָנם יֹוְדִעים 
ַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשים".

ישוע – בן אלוהים: היה נתון לעונש אכזרי של צליבה עקב 
חטאותינו. בשם כל האנושות – אשר נועדו לקבל את עונש 
המוות: ניתן ישוע לסבל וייסורים רבים. לכן ללא ידיעה זו: 
לא היססו החיילים הרומיים ּומנהיגי הדת ליתפוס את ישוע 
היה  כאילו  אליו  ואף היתייחסו  בו –  ּומזלזלים  בזים  כשהם 

חוטא אמיתי: בהיותו תלוי על העץ.
עם זאת ישוע סבל בשקט והיתפלל ִלסליחת אלוהים עבור 
האנשים אשר כה היתעקשו שימות. תפילה זו – יש ליזכור: 
לא הייתה רק עבור הקהל שצפה בִּתליית ישוע – אלא אף 
עבור כל האנושות השוכנת בחושך. תפילת האהבה של ישוע 

הינה הסיבה לכך שיש לאל ידי רבים כיום להיוושע.
היתפלל  ַואשר   – רבב  כל  ּוללא  חטא  נטול  שהיה  האחד 
רוצה  העץ  על  האֲחרונים  בִּרגעיו  החוטאים  בעבור  באהבה 
לכן  האנשים.  לכל  ויסלחו  יאהבו  היום  אלוהים  ילדי  שכל 
ָלנּו  "ּוְסַלח   ...: להיתפלל   – ֵהֲאּדֹון  בִּתפילת   – לימדנו  הוא 
ַעל ֲחָטֵאינּו ְּכִפי ֶׁשּסֹוְלִחים ַּגם ֲאַנְחנּו ַלחֹוְטִאים ָלנּו" (בשורת 
מתיתייהו פרק ו': 12). אף כשאנו נירדפים ללא צורך: ישוע 
שניפעל  אלא   – רעים  בִּרגשות  או  ברוע  שנגיב  רוצה  אינו 
רק בטוב כלפי הרודפים אותנו (בשורת מתיתייהו פרק ה': 

.(45-44
לכן בהיתהלכות כִּישוע שאהב אף את החוטאים שתלוהו 
ליסלוח  ואף   – ַואֲחיותינו  אחינו  את  לאהוב  עלינו  לו:  ּובזו 

ולאהוב את אוייבינו.

המילה השנייה: "ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ְל: ַהּיֹום ִּתְהֶיה ַאָּתה 
ִאִּתי ְּבַגן-ֵעֶדן".

לעג  מהם  אחד  ישוע.  צידי  משני  ניתלו  פושעים  שני 
ִלישוע – אך הפושע השני נזף בראשון. לאחר מכן היתחנן 
ִלישוע. "ֵיׁשּוַע!" אמר הפושע: "ָאָּנא ְזכֺר אֹוִתי ַּכֲאֶׁשר ִּתָּכֵנס 
 :על כך ענה ישוע והיבטיח לו "ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ְל "!ְלַמְלכּוְת

ַהּיֹום ִּתְהֶיה ַאָּתה ִאִּתי ְּבַגן ֵעֶדן".
השניות.  במילים  המוטבעת  רבה  רוחנית  משמעות  ישנה 
אל  השנייה  באיגרת  השמיים.  מלכות  של  העדן"  "גן  א. 
שהוא: "ֲאִני  השליח  שאול  כתב  י"ב 4-2  פרק  הקורינתיים 
ר... ִניְלַקח ֶאל ָהָרִקיַע ַהְּׁשִליִׁשי... ֶאל  יַח ֲאשֵׁ ַמּכיר ִאיש בַַּמשִׁ
ַּגן ֵעֶדן – ְוָׁשַמע ִמִּלים ֶׁשֵאין ְלַבְּטָאן". בַּחלקים רבים אחרים 
של המיקרא – כולל נחמיה פרק ט 6 האומר לנו: "ַהָּׁשַמִים – 
ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים" – ישנו איזכור של: "השמים הגבוהים ביותר" 

לעינינו:  הניראים  (הרקיע)  הבשר  ֵמי  ִלשְׁ בנוסף  וכדומה. 
ח': 27,  פרק  א׳  (מלכים  הרוחנית  הממלכה  של  שמיים  יש 

תהילים מיזמור ס״ח: 33).
"הרקיע השלישי" – בו נימצאת מלכות השמיים – מחולק 
שאול  השליח  נילקח  שאליו  העדן  גן  כולל:  רבים  ִלמקומות 
ואף העיר ירושלים החדשה – ככתוב בַּחזון יוחנן פרק כ"א: 
11-10. ירושלים החדשה נימצאת ברמה הגבוהה ביותר של 
מלכות השמיים – והיא תיושב על ידי המיתהלכים בעיקבות 
ֲאּדֹוֵנינּו, אשר הישליכו לֲחלוטין את כל החטא והרוע – והינם 

נאמנים בכל ההייבטים.
הפושע שנושע בעת שניתלה לצד ישוע קיבל את: אלוהים 
רק זמן קצר לפני מותו. לכן לא היה לו זמן להשליך את החטא 
ואת הרוע שבליבו – ולא עשה דבר בכדי להפגין את נאמנותו 
לאלוהים – ולכן רק נושע. אנשים כאלה ייכנסו לגן עדן – 
המישכן הנמוך ביותר במלכות השמיים. בין גן עדן ִלירושלים 
החדשה ישנן רמות שונות של מישכנות – ּומישכן כל אדם 

ייקבע לפי אומדן: היתקדשותו/ה, אמונתו/תה ונאמנותו/תה.
על פי צידקת אלוהים המאפשרת לכל אדם ליקצור את כל 
מה שזרע בעולם הזה ולימסור לכל אדם על פי מה שעשה: 
מחולקת מלכות השמיים לרמות שונות של מישכנות. במילים 
אחד  מאדם  שונה  יהא  השמיימי  המשכן  מקום  אחרות: 
והיתלהלך  החטא  את  אדם  כל  הישליך  כמה  תלוי  למישנהו 
בעיקבות ֵהֲאּדֹון. באותה מידה יהיו שונים: התהילה, הגמול, 
השימחה והסמכות של כל מישכן שמיימי – בין תושב אחד 

למשנהו.
אל  הראשונה  באיגרת  לנו  נאמר  שבעטייה  הסיבה  זו 
הקורינתיים פרק ט"ו 41: "ַלֶּׁשֶמׁש ָהָדר ִמֶּׁשָּלּה – ֲאָבל ַאֵחר 

הּוא ֲהַדר ַהָּיֵרַח ְוַאֵחר הּוא ֲהַדר ַהּכֹוָכִבים – ֶׁשֲהֵרי ּכֹוָכב ִמּכֹוָכב 
עליו  אמיתית:  אמונה  בעל  הינו  פלוני  אם  ַּבֲהָדרֹו".  ׁשֹוֶנה 
ככתוב  יותר.  טוב  שמיימי  למישכן  להגיע  ליבו  בכל  לרצות 
בִּבשורת מתיתייהו פרק י"א: 12: "... ּוִמיֵמי יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל 
ְוַעד ַעָּתה: ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ּפֹוֶרֶצת – ְוַהּפֹוְרִצים אֹוֲחזִים ָּבּה". 
ככל שיביסו כל אחד / ַואחת מעימנו את השטן האוייב ואת 
ידינו  לאל  יהא  כך   – אלוהים  בעיקבות  ויתהלכו   – החטא 

להיכנס למישכן שמיימי טוב יותר – ּולהתגורר בו.
קינאה,  כגון:  חטאים  עם  השמיימה  להיכנס  לנו  יותר  אם 
ֲחמדנות,  מירמה,  בגידה,  שינאה,  גינוי,  שפיטה,  עין,  צרות 
זעם, ניאוף וכדומה – לא יוכלו השמיים להיות מישכן קדוש 
השמיימה עם חטא ָורוע  ּומשמח. לכן איננו יכולים להיכנס 
שנותרו עדיין בליבנו – אלא רק עם מה שטיפחנו בליבנו עם 
טּוב ָורוח. מאידך אלה שטיפחו כמות דומה עם טּוב ָורוח יֱחיו 
באותם מישכנות. בדיוק כשם שמישהו מוצא שזה מהנה יותר 
דומות  אישיות  או  גיל  מקבוצות  אנשים  עם  ולֱחיות  לעבוד 
יותר  ּומשמחים  נוחים  בַּשמיים  ֵהחיים  יהיו  כך  הזה  בעולם 
כשהינם חיים עם אנשים בעלי מדדים דומים של: היתקדשות, 

אמונה – והמידה בה היתהלכו עם ֵהֲאּדֹון.
בגן  עימי  תהא  לצידו: "היום  שניתלה  לפושע  אמר  ישוע 
עדן". אין זה אומר שישוע ישכון בגן עדן עם הפושע. ישוע 
אמר זאת לפושע מאחר והינו: ֲאּדֹון כל המישכנות השמימיים 

ַואשר ישלוט עליהם לאחר תחייתו ַועלייתו השמיימה.
כמו כן: "היום" אינו אומר שישוע הלך לגן עדן ביום בו 
ניתלה. כשהפושע הפך לבן אלוהים לאחר תשועתו באמונה 
– אמר לו ישוע: שהוא יהיה עימו בכל מקום מרגע זה ָואילך. 
יום  מאותו  ונושעים –  אלוהים  את  מקבלים  כשאנו  כן  כמו 

ָואילך: יזכרנו ֵהֲאּדֹון וִיהי עימנו תמיד.
לאן הלך ישוע באותו יום שישי בו מת על העץ? נאמאר 
לנו בִּבשורת מתיתייהו פרק י"ב 40: "...ָּכ ִיְהֶיה ֶּבן ָהָאָדם 
ְּבֵלב ָהֲאָדָמה ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות". נאמר באיגרת אל 
האפסיים פרק ד' 9 שישוע: "ָעָלה – ַמה ֵּפרּוָׁשּה ִאם א ֶׁשַּגם 
לכיפא  הראשונה  באיגרת  ָאֶרץ".  ַּתְחִּתּיֹות  ֶאל  וְָיַרד  ִהְקִּדים 
פרק ג' 19 נאמר :..."ּוָבה ַּגם ָהַל ּוִבֵּׂשר ָלרּוחֹות ַהְּכלּואֹות 
ַּבַּמֲאָסר (אף בימינו)". מוזכר שלאחר נשימתו האחרונה על 
ָלרּוחֹות  ּובִּיֵּׂשר   אלא: "ָהַל  – עדן  לגן  ישוע  הלך  לא  העץ 
ַהְּכלּואֹות ַּבַּמֲאָסר" כאן: "רּוחֹות ַהְּכלּואֹות [עתה] ַּבַּמֲאָסר" – 
מתייחס לכל אשר נושעו אך מתו בטרם עלה ישוע על העץ 

ַוהפך למושיע.

אחים ַואֲחיות יקרים במשיח: ממש עד הרגע האחרון לחייו 
עלי אדמות: היתפלל ישוע בַּאהבה עבור כל האנושות ונטע 
אני  אותו.  קיבל  אשר  פושע  כל  בלב  לשמיים  התקווה  את 
תפילה בשם ֵהֲאּדֹון שכל אחד ַואֲחת מכם תיקחו בכוח מישכן 

שמיימי טוב יותר על ידי הבנת אהבתו בצורה ברורה יותר.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָאִבי ְסַלח ָלֶהם – ִּכי ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשים... ְוֵהם ִחְּלקּו ֶאת ְּבָגָדיו ְלַאַחר ֶׁשִהִּפילּו ּגֹוָרלֹות" (בשורת לוקס פרק כ"ג: 34).

"ָאֵמן. אֹוֵמר ֲאִני ְל, ַהּיֹום ִּתְהֶיה ַאָּתה ִאִּתי ְּבַגן-ֵעֶדן" (בשורת לוקס פרק כ"ג: 43).

שבע המילים האחרונות של 
ישוע על העץ (١)

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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! לי ד"ר  ספרי  דרך  לאנשים  ניתן  חסד  יותר 
האהבה  משמעות  על  להרהר  לקוראים  מתירים  לי  ד"ר  סיפרי 

האמיתית ּומוסיפים את חסד אלוהים.
מכיל  זה  ספר   . הספר: "דמעות" לאור  הוצא   2017 אפריל  בחודש 
הנישפכות  הדמעות  משמעות  הבנת  די  י על  ו  נ שו אשר  נים  מאמי הודאת 
המכר  כרב  דורג  הספר  האהבה.  את  ּולחוש   – והרועה  ן  האדו אלוהים,   : די י על 
ים במשך שישה שבועות ברציפות – ואף  ן ספרים משיחי עי והחודשי מבי השבו

הקוראים. ללב  עמוקות  נגע 
הו  אלי את  "אשלח  ות:  "כי תנ ות  י דמו סידרת  עוד  לאור  יצאה  דצמבר  בחודש 
 : בחרתי אשר  יה", "יעקב  דיד  י האחרת: "אברהם –  הסידרה  בעקבות   , אליכם"
וסף:  "י ו יה";  דיד –  י אברהם –  צאצא 
ברית אלוהים" – אשר כולם  המעבר ִל
ן  בי מכר  כרבי  טובה  בצורה  ימכרו  נ
או  הבי הספרים  ים.  המשיחי הספרים 
נוסף  וחסד  רוחנית  להיתעוררות 

נים. ַלמאמי

הוריקן אירמה נֶחלש והיתפוגג לאחר תפילת ד"ר לי!
באוקיינוס  "אירמה"  בשם  ביותר  חזק  הוריקן  ניצפה   2017 בספטמבר 
האטלנטי וגרם לפאניקה בארה״ב. רועי הקהילה בארה"ב שלחו את בקשות 
תפילתו:  לאחר  צפוי.  חמור  נזק  לימנוע  בכדי  לי  לד"ר  שלהם  התפילה 
היצליחו  הם  היתפוגגה.  ּולבסוף  מהרה  בִּ נֱחלשה  כיוונה,  את  אירמה  שינתה 
"וושינגטון  פירסום:  בַּ נישא  אלוהים  של  זה  מדהים  פועל  ביותר.  חמור  מנזק  להימלט 
הייתה:  הכותרת  בארה''ב.  המובילים  היומיים  העיתונים  ַלאחד  נֱחשב  אשר   –  " פוסט 

"הוריקן אירמה דעך לאחר תפילת רועה קהילה קוריאני – ד"ר ג'יי רוק לי".
 – וגוסטב  איירין  חואקין,  מתיו,  כגון:  רבים  טייפונים  תפילתו:  דרך   – כן  לפני  אף 
שינו את מסלולם ונעלמו מן העולם. בעיקבות תפילתו חוו רבים הגנה במהלך רעידות 
עזים  ּוגשמים  חמורות –  בצורות  במהלך  זרם  מתוק  גשם  יער.  ּושריפות  גדולות  אדמה 
אסונות שמעבר ִלשליטה  ושוטפים נעצרו במהלך הצפות. אנשים חוו את הגנת אלוהים בַּ

אנושית.

אהבת אלוהים גלשה על גדותיה: ב'מסיבה השמיימית'!
בחודש מאי 2017 היזמין ד"ר לי לבית התפילה שלו על ההר – מאמינים 
"המסיבה  את:  ואירח   – כולה  הרוח  ואת  הרוח  לב  את:  ֵהשיגו  אשר 
השמיימית". משנת 2014 עיטר מדי שנה את: בית התפילה שלו – והיזמין 
את האנשים שניסו קשה והיצליחו ִלדמות ַלאדון. הוא היתכונן ַלמסיבה בטיפול 
וכוח  נחמת  את  לקבל  השמיים,  ואושר  יופי  בְּ לחוש  להם:  לעזור  בכדי  רבים  ּודאגה 
ִלירושלים  יותר  רבה  תיקווה  להם  ותהא  יותר  נאמנה  בצורה  יפעלו  למען   – אלוהים 

החדשה.
של  מיוחדת  נוכחות  עם  יותר  משמעותית  הייתה   2017 בשנת  שנערכה  המסיבה 
אלה  רק  לא   .(8 יב':  פרק  במדבר   ;11 ל״ג:  פרק   ,10 ט״ז:  פרק  שמות  (ספר  אלוהים 
את  לשרת  והציעו  היתאספו  לקוריאה  שמחוץ  אחרים  קהילות  חברי  אף  אלא  שהוזמנו 

קבלת כמיהתם: בירכם אלוהים בריפוי ּותשובות. אלוהים. בַּ

 – האנשים  לב  את  מֲחממת  הקודש  רוח  של  האש  טבילת 
אסיפת תפילת דניאל! מיוחד בַּ בִּ

אסיפת  2017 נישפכה על הנוכחים: טבילת אש רוח הקודש בַּ בפברואר 
שני מיפגשים  תפילת דניאל המיוחדת הראשונה של השנה אשר היתקיימה בִּ
בני 42 ימים. כל האנשים שהיצטרפו ברחבי העולם דרך שידורי ג׳י.סי.אן. כמו 
תשובה באורח יסודי, לֲחוות מרפא ּולקבל ברכה  אף חברי הקהילה קיבלו חסד: לשוב בִּ
פיננסית. רצונות ליבם היתגשמו כגון: קבלת עבודה או קידום, טיבעם החוטא נישרף – 

ּומיסגרות מֲחשבותיהם נהרסו.
הכותרת:  תחת  השנה  של  השנייה  המיוחדת  דניאל  תפילת  אסיפת  נערכה  באוקטובר 
על  בהיסתמך  עצמם  את  לשנות  רבה  רצינות  בִּ היתפללו  הם  הרועה".  של  הכוח  "פרי 
זרימת  את  האיצו  המיוֲחדות  הפגישות  שתי  עבורם.  מילא  אשר  והצדק  הרועה  אהבת 

זרימה. הרוח כולה והעניקו להם היזדמנות נוספת לנצל את המסע בִּ
נשיאת  ּובראשו  כולו)  שבת  ערב  (אסיפת  ערב  מדי  מיתקיים  דניאל  תפילת  מיפגש 
תפילת  ּופגישת   – לי,  בוקנים  הגברת  מין  מאן  מרכז 

שני פרקים מתקיימת פעמיים בשנה. דניאל המיוחדת בִּ

בכנס הקייץ של מאן מין הייתה הטמפרטורה תחת שליטה בכנס 
הקיץ של מאן מין!

ף: פועל השליטה על הטמפרטורה – בכנס הקיץ  מ-7 – 10 לאוגוסט נֱחשָׂ
של מאן מין 2017 שהיתקיים באתר הנופש דאוג'יוסאן – מּוז'ּו.

מקום  בִּ הטמפרטורה  אך   – הארץ  רחבי  בכל  הוכרזה  רציניים  חום  גלי  אזהרת 
במהלך  לי  ד"ר  שהיכריז  כפי  נעשה  זה  צלסיוס.  מעלות   26  – ל   25 בין  נישמרה  הכנס 
רוחות,  באמצעות:  תבוקר  שהטמפרטורה  אמר  אף  הוא  לאוגוסט.  ה-6  ראשון  יום  אסיפת 

גשם, עננים – ותעמוד בין 25 ל-26 מעלות צלסיוס.
טווחי  חוו  שתיהן  בתאילנד  ראי  צ'יאנג  מין  מאן  ּוקהילת  מונגוליה  מין  מאן  קהילת 
בהודו  ג׳.סי.אן.  של  החי  השידור  דרך  לכנס  היצטרפו  כאשר  בבית  זהים  טמפרטורה 
ביום   – מעלות  ל-26  מ-32  שירד  טמפרטורה  שינוי  מאדּוָריי  מין  מאן  קהילת  חברי  ראו 
הטמפרטורה  הייתה  שלישי:  ביום  וֵההלל  השבח  מדורת  מחנה  כשהחל  לכנס.  הראשון 
קונגו  של  הדמוקרטית  ברפובליקה  קינשאסה  מין  מאן  קהילת  חברי  מעלות.   26 כבר 
ירדה  וֵההלל:  השבח  מדורת  בִּ כשהיתבוננו  מוקלטת.  בתוכנית  צפייה  בִּ מחנה  בַּ חלק  נטלו 

יתרה  מעלות!  ל-25  צלסיוס  מעלות   33 עד   30 מ  הטמפרטורה 
מזאת הטמפרטורה נישלטה ברמה אופטימלית בכל אירוע שנערך 

מקום האירוע. על ידי הקהילה בִּ

הדרך להיות משרתים חזקים הוצגה בכנס המנהיגות!
"כוח"  המרכזי:  הנושא  תחת  המנהיגות  כנס  נערך   2017 יולי  בחודש 
 21 מ  אנשים  חלק  בו  ונטלו   –  12 י"ד:  פרק  יוחנן  בשורת  על  המבוסס 
אלוהים:  של  המקורי  ליבו  הכוח,  משמעות  על  הטיף  לי  ד"ר  מדינות. 

כוח – ועל סוג כוח המשנה לב אנשים. המוטבע בַּ
המישתתפים למדו שבכוח נימצאים: טּוב ַואהבת אלוהים – הרוצה להושיע את בני ּו
טיפוח  של  שופע  פרי  ִלקטיפת  כוח  בַּ הצורך  את  חשו  הם  מזאת:  יתרה  ֵהעמים.  כל  בנות 

אחרית הימים. הם הֱחליטו ַלהפוך ִלמשרתים בעלי כוח. האדם – בעולם מלא בחטא בַּ
עבור המאמינים – למען ירכבו היטב  ִמשנת 2011 מיתקיים כנס המנהיגות מדי שנה בַּ

על זרימת הרוח ועל מלוא הרוח.

 – ֵג'אונבק  שבִּמחוז  מּוז'ּו   ▼
כלל  ניכלל  לא  הכנס:  מקום 

במפת התראת גלי החום.
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ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 82-70-8240-2075+
www.urimbooks.com
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לחוות  בכדי  מין  במאן  הזמן  כל  ביקרו  מחו"ל  אורחים 
כוח! בַּ

מין  מאן  שירות  על  למדו  אשר  שונים  ִמתחומים  נודעים  אורחים 
ראשון: ביקרו בקהילה. פעלי הכוח ממקור  בִּ וכמהו לֲחוות 

בכנס  חלק   – מדינות   21 מ- ּומאמינים  קהילה  רועי  נטלו   2017 ביולי 
 – מדינות   37 מ- רבים  בישופים  ּובם   – איש   1,100 כ- נטלו  ּובאוגוסט   – המנהיגות 

מין. מאן  חלק בכנס הקיץ של 
23 מדינות – כולל: ארה"ב, גרמניה,  קהילה: אורחים מ- בחודש אוקטובר ביקרו בַּ
35 של הקהילה. במהלך  כדי לֲחגוג את יום הולדתה ה- ישראל, לטביה ַוארגנטינה בִּ
ליבם  שמשאת  לאחר   – מחלות  ריפוי  של  ֵהחזקים  הפעלים  את  חוו  הם  הביקור 

את: התחום הרוחני. והם ֲחוו  היתממשה – 

סיפקו:  העולמית  המשיחיים  הרופאים  היתֲאֲחדות  רופאים 
הוכחות לריפוי אלוהי במקרים רפואיים!

לעורר  מנת  על   2004 בִּשנת  נוסדה  העולמית  המשיחיים  הרופאים  רשת 
היתאֲחדות  של  הבינלאומי  הכנס  השם:  תחת  הימים.  בַּאֲחרית  המלומדים  אנשים 
הרופאים המשיחיים העולמית מיתאספים מדי שנה רופאים ַואנשי מקצוע רפואיים מכל רחבי 
מלּוִוים  אלוהי  ריפוי  מקרי  ּומציגים  העולמית –  המשיחיים  הרופאים  היתֲאֲחדות  לכנס  העולם 

בִּנתונים רפואיים כִּראיה.
כ-400  חלק  נטלו  בו  ה-14  הבינלאומי  הכנס  ברוסיה  היתקיים   2017 אוקטובר  בחודש 
רופאים ַואנשי מקצוע רפואי מ-13 מדינות. רוב המיקרים שהוצגו היו אלה שבוצעו באמצעות 
תפילת ד"ר לי. הם אף למדו את החוק הרוחני ֵהָחל על ריפוי אלוהי דרך הרצאה מיוחדת: "סיבת 
המחלות" המבוסס על ספרו של ד"ר לי: "ֲאּדֹוני רופאינו". הווידאו: "המבול של נח" שהופק 
על בסיס הרצאות מד"ר לי מספר בראשית אף הוא: קיבל תשומת לב גדולה. כולם היו גאים 

להיצטרף לשירות: "היתֲאֲחדות הרופאים המשיחית העולמית".

המטפחת! עם  ניתגלו  ּותשובות   – יותר  ּומהירים  גדולים  י  ריפו פעלי 
ֵואִהים  . . ." קוראים:  אנו   12-11 "ט  י פרק  השליחים  במיפעלות 
ְּפאּו  ְר ִנ ֶׁשחֹוִלים   ָּכ י  ֵד ְּכ ַעד  ָׁשאּול,  י  ֵד ַעל-ְי ילֹות  ִג ְר י  ִּת ְל ִּב ְּגבּורֹות  ָעָׂשה 
ְטָּפחֹות  ִמ ֵליֶהם  ֲא הּוְבאּו  ֲאֶׁשר  ַּכ ֵמֶהם  ְצאּו  ָי ָהָרעֹות  ָהרּוחֹות  ְו ַּמֲחלֹוֵתיֶהם  ִמ
ְגעּו ְּבעֹור ּגּופֹו". באורח דומה בוצע: כוח אלוהים באמצעות המיטפחת  ָּנ ִרים ֶׁש ָּנ אֹו ִס
ריפוי  מיפגשי  של  רב  מספר  היתקיימו  לבדה   2017 שנת  בִּ לי.  ד"ר  היתפלל  עליה 
בלטביה,  באוקראינה,  במולדובה,  בצרפת,  בגרמניה,  בארה"ב,  בישראל,  מטפחת: 

מצריים. ּובְּ בפקיסטן  בתאילנד,  במונגוליה,  בקניה, 
היתפלל  עליה  המטפחת  עם  החולים  עבור  והמנהיגים  הקהילה  רועי  בהיתפלל 
ּופרקינסון  איידס  כגון:  מחלות  של  רבים  מסוגים  מרפא  רבים  אנשים  חוו  לי:  ד"ר 
חוו  אחרים  שדים,  מאחיזת  שוֲחררו  כמה  שוֲחזרו;  השמיעה  יכולת  ִו ראייה   –
מלכות  את  הרחיבו  הקודש:  רוח  של  הלוהטים  פעליה  ליבם.  משאלות  היתגשמות 

יותר. רבות  מהירות  ּובִּ בעוצמה  אלה  פעלים  ניפרשו   2017 שנת  ּובִּ אלוהים – 

יופי  את:  הבמה  אל  הביאה  הבמה  לאמנויות  הוועדה 
השמיים!

הפכו  לאלוהים  השבחים  ואף  מאחר  הזה:  הדור  על  ריחם  לי  ד"ר 
אלוהים  ן  רצו את  המשביעים  ששבחים  ניסה  לכן   – ניים  לחילו
 :2009 שנת  בִּ  – אלוהים  החל   : ליבו ן  ִלרצו כמענהה  לקהילה.  יוצעו 
ּומישתמשים   –  " ן מי מאן  "שבח  מכונים:  אלוהים  שנתן  השירים  שירים.  לתת 
ּו אלוהים  באהבת  החברים  לבבות  את  מילאו  הם  הקהילה.  ּובמופעי  באירועי  בם 

ן העלתה וועדת אומנויות הבמה: מופעים יוצאי  בתקווה לשמיים. עם שבח מאן מי
העולם. ברחבי  המשיחית  התרבות  את  הידריכה   / והחלה  העולם  רחבי  בכל  דופן 

יום  ארוע  עם  ן  ּדֹו ֲא ֵה ַואהבת  הקרבת  את  האמנים  הביעו   2017 אפריל  בחודש 
וזכה  הקהל  ללב  מאוד  מאוד  נגע  המופע   ." ן ּדֹו ֲא ֵה "דמעות   : זיקלי המו התחייה 

רבים. ִלשבחים 
חגיגת  בהופעת  אוקטובר  בחודש 
הוצגה:  ַלקהילה   35 ה- השנה  יום 
ירושלים  בִּ השמיימית  המסיבה 
וולס,  רקדו  המבצעים:  ֵהחדשה. 
גו  והצי שמימי –  מים  ספורט  תיארו 
מצגת   : י ו ו בלי שונים  מופעים 

. וידאו ו
חג  מופע  היה  דצמבר  בחודש 
המיוצרת  חיה  הופעה  המולד: 
היא  ויל.  ודו ו הפקת  של  אנר  ' בז
העץ  אהבת   , ן ּדֹו ֲא ֵה י  חי את  תיארה 
תחת  הרועה  הקרבת  שנות  ושבע   –
המופע   ." ן ּדֹו ֲא ֵה "לידת  הכותרת: 

לקהל. גדול  חסד  העניק 


