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חדשות מאן מין 

לאחר שירות יום ראשון בערב ב-16/9/18 נערכה: תחרות 
והועברה  המרכזית  מין  מאן  בִּקהילת  ה-18  המקרא  חידון 

במירשתת.
אלוהים,  דבר  את:  הידגיש  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה 
לטימותיאוס  הראשונה  באיגרת  ככתוב  וההיתקדשות  התפילה 
הוא  ּוִבְתִפָּלה".  ֱאִהים  ִּבְדַבר  ְמֻקָּדׁש  הּוא  "...ֶׁשֵּכן   :5 ד'  פרק 
דחק בנו לחמש את עצמנו בִּדבר אלוהים בִּקריאת פרק ּובְּשינון 
פסוק מהכתובים ליום, כמו אף לימוד סידרת דרשות כגון: "פרק 
האהבה", "האשרי" ו-"תשעת פירות רוח הקודש" – זאת בכדי 
להיתקדש ּולהידמות לאלוהים אשר הינו: מהות חיי המאמינים. 
בַּעלון  שבועיים  פסוקים  להיכלל  החלו  החברים  עידוד  לצורך 
השבועי של הקהילה – ּושליחות הגברים החלה לקיים מדי שנה 

את: תחרות חידון המיקרא.
ו-26  המרכזית  מהקהילה  מיתמודדים (70  ּושניים  תישעים 
המוקדמות  התחרויות  דרך  לגמר  היגיעו  הבת)  מקהילות 
פריטי   .2018 לאוגוסט  ב-26  שהיתקיימו  והשנייה  הראשונה 
המיבחן הגיעו מהפסוקים שניכללו בלוח השבועי של הקהילה 
במשך שנה (מאוגוסט 2017 עד יולי 2018). היו סוגים שונים 
היומיום  בחיי  ליישמן  בכוחם  שהיה  כמה  כולל  שאלות,  של 

שלהם. היה להם זמן לחידון פיתאומי ּּוזמן לוטו עבור הקהל.
האח יואל פארק עלה לגמר במשך שלוש שנים בִּרציפות עם 
הרועה היונגיונג פארק (דֵָּאג'ון) – אביו. הוא אמר: "בגיל שש 
היתחלתי לשנן על – פה את פסוקי המיקרא. תשומת ליבי שלי 
גברה כשבזמן השירות תוך כדי הקשבה ִלדרשה שמעתי מיספר 
זו  בדרך  ללימודי.  והן  לרוחי  הן  מועיל  זה  ששיננתי.  פסוקים 
פיתחתי את זיכרוני. בסימסטר האחרון דורגתי בכיתתי במקום 

הראשון. הייתי מאושר מאוד".
האח  בנה  עם  לגמר  עלתה  ֵג׳און  ביונגהי  הבכירה  המשרתת 
"רק  ואמרה:  צ'ו  מינקיונג  הקהילה  רועת  ּובִּיתה  צ'ו  ֵסאֹוקי 
ניסיתי למצוא כיצד אוכל לרצות את ֵהֲאּדֹון – לכן עשיתי זאת. 
היתברכתי  אלוהים.  בחסד  והכל  לגמר  לעלות  רב  כבוד  זהו 
מאוד משינון הפסוקים וחשתי טוב יום יום במֲחשבותי בֲַּעבור 

הפסוקים".
קיבלה  היא  קים.  ִהיּונג'ּו  הקהילה  לרועת  ניתן  הגדול  הפרס 
פרס הוקרה וכרטיס עליה לרגל. מדליית הזהב הלכה למשרת 
סנגקיון קים (ִמשליחות כנען), מדליית הכסף למשרתת הבכירה 
הארד  מדליית  (דֵאֵג'און),  פארק  היונגיאנג  ולרועה  האן  ֵקיּון 

(שליחות  לי  ֵסאּונגג'ּו  למשרתת  (דאג'און),  ֵהא  נמסוק  לרועה 
כנען) ולמשרתת הבכירה סאניאנג קים (מסאן). כל אחד מהם 
קיבל פרס הוקרה ּופרס כספי. כמו כן שאר המישתתפים שעלו 
לגמר קיבלו פרס עידוד ואף פרס כספי. המישתתפים האחרים 

זכו בפרס ההישתתפות.

"מפתחות הברכות נימצאים בכתבי הקודש!"
תחרות חידון המיקרא ה-18 נערכה על ידי שליחות הגברים

לספטמבר  ל-5   4 בין 
הלימוד  סידרת   2018
בה  סין  מהודו  לרועים 
רועים  כמאה  חלק:  נטלו 
לאוס  מיאנמר,  מתאיילנד, 
קהילת  בִּ נערכה   – ווייטנאם 
ָג'ֵאיוט)  קּון  הקהילה  (רועה  סאי  ָמֵא 
ברובע מֵא סאי הסמוך לגבול בין תאילנד למיאנמר.
ָראי  ְצ׳יאנג  (מקהילת  לי  ָג׳ֵאוּון  הקהילה  רועה 
האנושי  הטיפוח  הכותרות:  תחת  הטיף  מין)  מאן 
את  אלוהים  נטע  שבעטייה  הסיבה  אלוהים,  של 
מושיֵעינו  הינו  ישוע  "מדוע  ָורע",  טוב  הדעת  עץ 
היחיד?" הדרשות היו מבוססות על סידרת דרשות 
הישועה"  "דרך  לי:  רוק  ג'יי  ד״ר  הבכיר  הרועה 
הכרת  את  הביעו  הנוכחים  ָוגוף".  נשמה  ו-"רוח, 
העץ  השגחת  את  הסביר  אשר  לי  לד"ר  תודתם 

של  הברורה  הפרשנות  באמצעות  האלוהים  ַואהבת 
המיקרא ּובהשראת רוח הקודש.

הרועים אשר נטלו חלק בסידרת הלימוד הבינו: 
את השגחתו המדהימה של אלוהים, את המסתורין 
המשמעויות  ואת   – ֵהאדם  וטיפוח  בריאת  בִּ
ברוח  היתאחדו  אף  הם  העץ.  בהשגחת  הרוחניות 
ּופגישות  שבחים  עדויות,  באמצעות:  הקודש 

תפילה.

סידרת לימוד לרועים מהודו סין



דבר ֱהחיים-דרך הישועה (26) 2 

למרות שאנשים רבים טוענים שקיבלו את ישוע המשיח 
ביטחון  כל  את  בהכרח  להם  אין  באלוהים:  אמונתם  ועל 
הישועה. עם דו השיח הרוחני בין ישוע לנקדימון כמדריך 
לנו: יעמיק נושא זה של חדשות מאן מין למשמעות של: 
"לידה מן המים ּומרוח הקודש" – והדרך ִלגאולה מושלמת.

1. דו שיח רוחני בין ישוע לנקדימון
ניקודימוס/נקדימון היה: פקיד יהודי, מורה ַלכתובים – 

ַואחד מהפרושים אשר היה בקי היטב בחוק.
ללא  מבחוץ,  "קדושים"  הפרושים:  היו  ישוע  בִּימי 
בתורת  שפיקפקו  רק  לא  הלב;  מן  התורה  על  שמירה 
זאת  עם  ַלהריגתו.  התנועה  את  הובילו  אף  אלא  ישוע 
שלא כִּפרושים אחרים היה נקדימון: צמא לאמת ּובאמונה 

אמיתית. ערב אחד הוא ביקר את ישוע.
נקדימון מודה בבוטות בפני ישוע: "ַרִּבי, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים 
ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  מֹוֶרה,  ִלְהיֹות  ָּבאָת  ֱאִהים  ֵמֵאת  ִּכי 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהאֹותֹות ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֱאִהים ִאּתֹו". 
משחש את צימאון לב נקדימון – השיב ישוע: "ָאֵמן ָאֵמן 
ֲאִני אֹוֵמר ְל, ִאם א ִיָּוֵלד ָאָדם ִמְלַמְעָלה, א יּוַכל ִלְראֹות 

ֶאת ַמְלכּות ָהֱאִהים" – ישוע מעניק לו לימוד רוחני.
אך בשומעו זאת – נקדימון פשוט לא הבין: איכה יכול 
אדם מבוגר להיוולד מחדש זמן רב לאחר היוולדו. כַּמוזכר 
בַּאיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ד' 20: רק כאשר 
אדם מקבל כוח אלוהים בַּהשראת רוח הקודש – יהא לאל 
ידו להבין את הסודות הרוחניים. מבלי להבין את הלימוד 
הרוחני של ישוע – שואל נקדימון: "ֵאי ָיכֹול ָאָדם ְלִהָּוֵלד 
ִאּמֹו  ְלֶרֶחם  ֵׁשִנית  ְלִהָּכֵנס  ָיכֹול  הּוא  ַהִאם  ָזֵקן?  ִּבְהיֹותֹו 

ּוְלִהָּוֵלד?" 
ִאם   ,ְל אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  "ָאֵמן  ישוע:  לו  עונה  בִּתגובה 
ְלַמְלכּות  ְלִהָּכֵנס  יּוַכל  א  ְוָהרּוַח  ַהַּמִים  ִמן  ִאיׁש  ִיָּוֵלד  א 
ָהרּוַח  ִמן  ְוַהּנֹוָלד  הּוא  ָּבָׂשר  ַהָּבָׂשר  ִמן  ַהּנֹוָלד  ָהֱאִהים. 
רּוַח הּוא. ַאל ִּתְתַמּה ַעל ֶׁשאֹוֵמר ֲאִני ְל ִּכי ֲעֵליֶכם ְלִהָּוֵלד 
ִמְלַמְעָלה". ישוע אומר: על מנת שאדם ייכנס השמיימה – 

על הרוח הבילתי נראית להיוולד מחדש.
אדם (הראשון) – אבי האנושות: ניברא כִּישות חיה. אך 
מחמת חטאיו: מתה רוחו. לאחר מכן כל צאצאי אדם נולדו 
כשרוחם מתה – ּומאחר והפכו ִליצורי בשר: ניבצר מהם 

להיכנס השמיימה.
לימנוע  משמע:   – זאת  ולמנוע  לתקן  היחידה  הדרך 
ורוח  מהמים  להיוולד  הינה:   – לגיהינום  ללכת  ִמפלוני 
ֵהיָכן  נֹוֶׁשֶבת  "ָהרּוַח  לנקדימון:  ישוע  אמר  לכן  הקודש. 
ֵמַאִין  יֹוֵדַע   ֵאיְנ  ַא ׂשֹוֵמַע,  ַאָּתה  קֹוָלּה  ְוֶאת  רֹוָצה  ֶׁשִהיא 
ָהרּוַח".  ִמן  ֶׁשּנֹוָלד  ִמי  ָּכל   ָּכ הֹוֶלֶכת.  ִהיא  ּוְלָאן  ָּבָאה  ִהיא 
כשם שהרוח אינה נראית – וכיווניה אינם ניתנים לחיזוי: 
כך לאל ידינו לחוש ולֲחוות את ענייני העולם הרוחני רק 

על ידי פעלי אלוהים ועוצמת רוח הקודש.
נקדימון  את  רואים  אנו  ישוע:  עם  זו  פגישה  לאחר 
יוצא ַלהגנת ישוע כאשר הפרושים מותחים עליו ביקורת 
על  ישוע  מות  ּולאחר   – ז': 50-51)  פרק  יוחנן  (בשורת 
 – ַוֲאָהלֹות  מֹור  ַּתֲערֶֺבת  עם:  ישוע  אל  נקדימון  בא  העץ: 
ממעשים  י"ט: 39).  פרק  יוחנן  (בשורת  ִליְטָראֹות  ְּכֵמָאה 

כאלה אנו יודעים שנקדימון נושע.

2. המשמעות רוחנית של "ֵלידה מן המים"
בִּבשורת יוחנן פרק ד' 14 אנו קוראים: "ֲאָבל ַהּׁשֹוֶתה 
ִמן ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֲאִני ֶאֵּתן לֹו א ִיְצָמא ְלעֹוָלם; ַהַּמִים ֶׁשֶאֵּתן 
לֹו ִיְהיּו ּבֹו ִלְמקֹור ַמִים נֹוְבִעים ְלַחֵּיי עֹוָלם". "המים" כאן 
הינם: "כְּמקור מים נובעים לחיי עולם" – אותם נותן לנו 

ישוע.
מה אם כן הינו: "מקֹור ַמִים נֹוְבִעים ְלַחֵּיי עֹוָלם". המים 
הנצחיים שישוע נותן לנו? אנו יודעים שמבלי אכילת בשר 
ישוע – בן האדם ּושתיית דמו: אין בנו חיים (בשורת יוחנן 

פרק ו': 53).
בִּבשורת יוחנן פרק ו' 54 קובע ישוע: "ָהאֹוֵכל ֶאת ְּבָׂשִרי 
ַּבּיֹום  אֹותֹו  ָאִקים  ַוֲאִני  עֹוָלם  ַחֵּיי  לֹו  ֵיׁש  ָּדִמי  ֶאת  ְוׁשֹוֶתה 
ָהַאֲחרֹון". אכילת בשר בן האדם הינה: לעשות לחם ִמדבר 
לפועל.  אלוהים  דבר  הוצאת  הינה:  דמו  ּושתיית  אלוהים 
אכילת בשר בן ֵהאדם ּושתיית דמו – דבר אלוהים עצמו – 

הינן: המים המעניקים ַלאדם חיי עולם.
בדיוק כשם שמים מטהרים את הטומאה ונותנים חיים 

 – "מים"  רוחניים:  במונחים  כך   – ֵהחיים  היצורים  לכל 
דבר אלוהים – מטהרים את החטא והרוע בליבנו ועוזרים 
לנו להשיג חיי עולם. כאשר דבר אלוהים מיתמקם בליבנו 
ּומטהר אותו: אנו ניפטר מיסודות חוטאים ורעים – כגון: 
ונשיג  מחדש  ניוולד  חם,  ּומזג  שינאה  עין,  צרות  קינאה, 
לכן   .(21 ג':  פרק  לכיפא  הראשונה  (האיגרת  ישועה 
 – מדבר  לחם  ממנו  ּובֲַּעשותינו  אלוהים  בִּדבר  בִֵּחיותנּו 
אשר משמש לטיהור חטאינו: נהפוך בהדרגה ִלמקודשים 

ָוצדיקים – וזה בתורו ישמש הוכחה ִלישועתינו.

מרוח  מחדש  "הלידה  של:  רוחנית  משמעותה   .3
הקודש"

הקודש  רוח  את  הנושעים  ִלילדיו  העניק  אלוהים 
פרק  השליחים  מיפעלות  ט"ו: 26,  פרק  יוחנן  (בשורת 
ב': 38) ורוח הקודש עוזרת להם להשיג אמונה ּובמותם 

מחיה את רוחותיהם.
מוזכר: "ִמי   5-8 ה'  פרק  ליוחנן  הראשונה  באיגרת 
הּוא  ֵיׁשּוַע  ִּכי  ַהַּמֲאִמין  ִאם  ִּבְלִּתי  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהְמַנֵּצַח 
ֵיׁשּוַע   – ּוְבָדם  ְּבַמִים  ָּבא  ֲאֶׁשר  הּוא  ֶזה  ֶּבן-ָהֱאִהים? 
ַהָּמִׁשיַח; א ַּבַּמִים ִּבְלַבד, ִּכי ִאם ַּבַּמִים ּוַבָּדם – ְוָהרּוַח 
ִהיא ַהְּמִעיָדה: ֶׁשֲהֵרי ָהרּוַח ִהיא ָהֱאֶמת. ֵהן ְׁשלֹוָׁשה ֵהם 
ָהֶאָחד  ְלֵׁשם  ּוְׁשָלְׁשָּתם  ְוַהָּדם  ְוַהַּמִים  ָהרּוַח  ַהְּמִעיִדים: 

ֵהם".
את  מסמל  ּוְבָדם"  ְּבַמִים  ָּבא  ֲאֶׁשר  הּוא  "ֶזה  הביטוי: 
לבשר.  שהפך  ַהָּדָבר  שהינו:   – ישוע  ּומות  דם  שפיכת 
במות ישוע על העץ – נושענו בדמו. לכן "ֶזה הּוא ֲאֶׁשר 
הקודש  ורוח   – המשיח  ישוע  הינו:  ּוְבָדם"  ְּבַמִים  ָּבא 
לנו  עוזרת  השמיימה  עלייתו  לאחר  אלינו  שנישלחה 

להאמין בעובדה זו.
בן  הינו  שישוע  שהמאמין  לנו  אומרים  אף  הכתובים 
אלוהים: "ְמַנֵּצַח ֶאת ָהעֹוָלם" – וזה מתייחס לכיצד אסור 
לנו להימרח בִּשקרים על ידי לחימה נגד והיתגברות על 
להאמין  לנו  עוזרת  רק  לא  הקודש  רוח  העולם.  תאוות 
העולם  הוכחת  ידי  שעל  אלא   – באלוהים  וודאות  בכל 
את  אף  לנו  תיתן  היא  משפט:  ועל  צדק  ועל  חטא  על 

הכוח להיתגבר על העולם ועל דרכיו.
ֲחשיבות  את  החטא,  מהות  את  מבינים:  שאנו  ברגע 
אנו  יבוא:  אשר  במשפט  ּומאמינים   – הצדק  הגשמת 
נאלצים לֵחיות על פי רצון רוח הקודש. על ידי השלכת 
החטאים וצורות הרוע מליבנו יום יום: נשנה את ליבנו 

ּונמלאו בַּאמת.

מחדש  כשתיוולדו  רק  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
תוכלו  רוח:  בכם  נושאת  ּוכשהרוח   – והרוח  המים  מן 

להיכנס למלכות השמיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ֵאָליו: ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְל, ִאם א יִָּוֵלד ָאָדם ִמְלַמְעָלה, א יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַמְלכּות ָהֱאִהים" (בשורת יוחנן פרק ג': 3).

הישועה מוֲענקת רק לנולדים מן 
המים והרוח

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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בקהילה  והתחברתי  משיחית  למשפחה  נולדתי 
נאמנים.  חיים  יתי  חי לא  אך   –

 .2006 בשנת  בעלי  עם  היתחתנתי 
י חידשתי את  אנ הוא היה משיחי – ַו
וקראתי  אמונה  י  בחי נותי  י י היתענ

קראתי  הקודש.  כיתבי  את 
י  י ג' ד"ר  ספרי  את  אף 

הישועה"  "דרך   : לי רוק 
אותם   – -"השמיים"  ו

היתברכתי   . אימי לי  נתנה 
ּולאחר  הספרים  דרך  הרבה 

ו  שקראתים שמעתי את דרשותי
הקהילה. אתר  בַּ

בביתי  היתקנתי   2011 בשנת 
קיבלתי  דרכו  אן  . סי . י ׳ ג מקלט 

משאבים רוחניים באמצעות תוכניות 
ו להישתתף  י היתחלנ אנ שונות. בעלי ַו

קהילת  בִּ בערב  ן  ראשו יום  בשירות 
בעלי  סבל  זמן  באותו  נאגויה.  ן  מי מאן 
הישתחרר  הוא  אך   – רגשית  ִממצוקה 
הרועה  תפילת  קבלת  לאחר  ֵמנה  י ֵה

חשתי  י  אנ אף  החולים.  עבור  הבכיר 
המסרים  ּובעיקבות  מאחר  זאת   – שימחה 

אשר  רעות  תכונות  להשליך  ידי  לאל  היה 

ו  נ י הי לאלוהים.  יותר  והיתקרבתי  בליבי  נערמו 
תודה. אסירי 

י האמונה לשיגרה  אך ככל שחלף הזמן הפכו חי
חשתי   27/5/18 ב- לפושרת.  הפכה  ואמונתי   –
של  סימפטומים  לי  ו  והי ּוכאב  צמרמורת 
. בעבר סבלתי  דלקת בשלפוחית השתן
ויתי  חו אך  השתן  שלפוחית  מדלקת 
הבכיר.  הרועה  תפילת  לאחר  מרפא 
אך הפעם זה לא הישתפר. כשזה נעשה 
כל  לשירותים  ללכת  נאלצתי   : י נ רצי
שמעתי  זמן  באותו  שעה.  עד  שעה  חצי 
שהיגיעה עת ההרשמה לכנס הקיץ של מאן 
אחרות  ממדינות  חברים  עבור   .2018 ן  מי
נירשמתי   . י נ ו לי  17 ה- עד  המועד  היה 
אמונתי  על  תשובה  בִּ לשוב  והיתחלתי 

. ליבי את  חידשתי  הפושרת – 
ולי היתמוטטה אמי עקב דימום מוחי  4 לי ב-
הצליחה  הניתוח  לאחר  בהול.  ניתוח  ועברה 
השמאלית.  רגלה  את  להניע  הצליחה  בקושי 
תשובה  בִּ שמה  בִּ שבתי  כי  עד  מאוד  היצטערתי 
בירכה  אשר   – אלוהים  רחמי  את  ּוביקשתי 

מהירה. בהיתאוששות 
ן במהלך  , היא הלכה בעזרת הליכו ולי 10 בי ב-
השמאלית  רגלה  תנועת  אך  זיותרפיה.  הפי

בצד  הזנחה  לה  והיתה   – מאוד  איטית  היתה 
בולט  שבו  גי  נוירופסיכולו (מצב  ההמספטיאלי 
של  אחד  צד  של  ּומודעות  לב  תשומת  חוסר 
בהפרעה  מדובר  שלא  למרות   – הראייה  שדה 
מכל  שליש  רק  ליראות  ידה  לאל  היה   . חזותית)

הנוף.
ן המרכזית  ולי שלחתי ִלקהילת מאן מי 25 לי ב-
ירשם  את כותרות התפילה של אימי ושלי למען ֵנ
לאחרי  מיד   . ן מי מאן  של  הקיץ  לכנס  כחולות 
טוב!  יותר  הרבה  חשתי  מדהים.  דבר  קרה  מכן 

! ן הליכו ללא  לנוע  אימי  ידי  לאל  היה  למחרת 
הכנס:  של  ן  הראשו בלילו   – לאוגוסט   6 ב-
לאחר  החולים.  למען  התפילה  את  קיבלתי 
כל  ויתי  חו לא  מושלם.  מרפא  ויתי  חו התפילה: 

כתינוקת. בלילה  ישנתי  בעיה.  כל  ולא  כאב 
רבות  היתאוששה   – ביפן  שהייתה  אימי  אף 
אמרה  היא   . ן הראשו ביום  התפילה  קבלת  לאחר 
הישתפרו  ההמספטיאלי  בצד  ההזנחה  י  נ שאיבחו
כל  את  ליראות  ידה  לאל  שהיה  כך  כדי  עד 
ראתה  כן  י  לפנ שלה.  הדיגיטלי  ן  השעו מיספרי 
נותנת  י  נ נ הי מאוד!  שמחתי  מחציתם.  את  רק 
י  ריפאנ אשר  לאלוהים  והתהילה  התודות  כל  את 
י  נ נ הי  . ולזמן למרחב  מעבר  אימי  על  ועבד 

הבכיר. לרועה  תודתי  הכרת  את  מביעה 

כתפי  בִּ ּוכאב  צמרמורת  חשתי   2018 במרץ 
ן טוב בלילה.  י לישו השמאלית. חשתי כאב שמנע ממנ
אך  ישתפר.  זה  מן  הז שעם  וחשבתי  זאת  סבלתי  פשוט 
לבית  הלכתי  אפריל:  בראשית   . פו רי הֱח והכאב  הקור 
כתף  '  : אצלי אובחנה   . טי . סי בדיקת  ועברתי  החולים 

. קפואה'
אשר  הכאב  להקלת  תרופות  ונטלתי  זריקה  לי  נתנו 
הישתפרו  שהאיבחונים  ניראה  חודשים.  במשך  סבלתי 
י  ִנ ֵמ י למשך זמן מה – אך הכאב עדיין הישתהה. ניבצר ֵה

או להזיזה לאחור. השמאלית  את זרועי  להרים 
על  היסתמכתי  שלא  על  תשובה  בִּ לשוב  תי  לו החי
הישלכתי  באמונה.  מרפא  לקבל  והחלטתי   – אלוהים 
רק  ותרפיה.  י ז פי לקבל  והיפסקתי  התרופות  כל  את 
שלא  הדברים  מכל  תשובה  בִּ ולשוב  לימצוא  תי  יסי נ
מרפא  לחוות  תי  רצי אלוהים.  דבר  לפי  להם  יתתי  צי
 9 ה- מן   : ו הז הכמיהה  כל  ועם   – אלוהים  בכוח  על 
וצמתי  דניאל  תפילת  אסיפת  בַּ תפילה  היצעתי  לי  ו לי

הארוחה. בעת 

"פעלים מדהימים של אלוהים החלו לקרות 
מיד לאחר שנירשמנו לכנס – כחולים!"

"לאחר שחשתי כאילו הינחתי רטייה 
מקררת –חוויתי מרפא מהכתף הקפואה!"

אחות נאקאגאווא ֵמגומי בת 37 מקהילת מאן מין נאגויה שביפן

המשרת טאיו קים בן 57 מן העדה ה-31 בִּקהילת מאן מין המרכזית

י מחפש דרך לרצות את אלוהים: עלה בדעתי  דנ בעו
לשכנים  צו  פי ֲה ַל תי  לו חי ֲה ַו  " ן מי מאן  חדשות  ן  י ז "מג
בכנס  התשובה  ַלקבלת  בערגה:  עצמי  את  ן  ּולהכי שלי 
להיתנדב  היתבקשתי   .2018 ן  מי מאן  של  הקיץ 
הכנס  ן  ו ו לכי מוקדמת  יציאה  ִל מיתקדמת  קבוצה  כִּ
ן לאירועים – כולל מיפגש האתלטיקה.  נ בכדי להיתכו

מאוד. מאושר  תי  י הי ו יתתי  צי
הקהילה  כשרועת  הלימוד  סידרת  לאחר   6 /8 ב-
עליה  המטפחת  עם  החולים  עבור  היתפללה  לי  ן  י ג' סו
פרק  השליחים  (מיפעלות  הבכיר  הרועה  היתפלל 

באמונה. אותה  קיבלתי   : (11-12 "ט:  י
עליה  נחתי  הי לו  כאי קרה  שכתפי  חשתי  רגע  באותו 
השמאלית  עי  זרו את  להפנות  תי  יסי נ קרה.  יה  רטי
מעניק  י  נ נ הי כאב!  כל  חשתי  לא  ּולאחור.  לפנים 
מהכתף  י  ריפאנ אשר  לאלוהים  והתהילה  התודה  כל 
אף  י  אנ העץ.  אהבת  בַּ י  ענ הושי אשר  ן  ּדֹו ֲא ַל ו הקפואה 
שהיתפלל  הבכיר  לרועה  תודתי  הכרת  את  מרחיב 

. מן הז כל  רי  עבו
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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: 82-2-818-7331+
www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
www.gcntv.org

webmaster@gcntv.org

"פעלים חריגים כאלה עדיין 
ִמתרֲחשים דרך מיטפחת הכוח!"

"הייתי מאושר שלאל ידי לרוץ 

בַּאהבת אלוהים!"

רועה הקהילה ואראּפון ִיינגוואטאנאקּון בן 59 מקהילת מאן מין ָצ'אי פָּראקן אשר בתאיילנד

האח ג'ּונג׳ּון ִיים בן 26 מן השליחות ִלמבוגרים 
צעירים בִּקהילת מאן מין המרכזית

שכותרתו:  תקליטור  מחבר  קיבלתי   2008 בִּשנת 
"כוח". היתרגשתי מן העובדה שפעלים חזקים שניכתב 
עליהם בכיתבי הקודש מיתרֲחשים אף כיום – ּוביקרתי 
הרועה  את  ליפגוש  בכדי  המרכזית  מין  מאן  בִּקהילת 
הוא  ַועדין:  חמים  שהיה  אף  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר 

עדיין שיקף סמכות רוחנית גדולה.
הקודש  ברוח  מלא  הייתי 
על  תפילתו  את  וקיבלתי 
שלי.  המטפחת 
שפעלים  שמעתי 
כגון:  דופן  יוצאי 
מחלות  גירוש 
שבוצעו  ושדים 
מיטפחות  בעזרת 
ע״י  וסינרים 
שאול  השליח 
מיתרחשים   –
ה  ל י ה ק ב

(מיפעלות השליחים פרק י"ט: 11-12).
ג׳י.  ברשת:  הרוחניים  ִלמסריו  היקשבתי  מכן  לאחר 
סי.אן – ּובמאי 2009 נירשמה קהילתי נירשמה כִּקהילת 

בת של מאן מין.

◆

יותר  מדהימים  היו  המיטפחת  דרך  אלוהים  פעלי 
מאשר תיארתי לעצמי ֵאי פעם. כשהינחתי את המיטפחת 
ללכת,  הנכה  החל  באמונה:  והיתפללתי  החולים  על 
תאונת  עקב  שותק  גופה  וכל  ההכרה  את  שאיבדה  ילדה 
דרכים – חוותה מרפא – והשאמאן (רופא ַהאליל) ּובני 
את  שינתה  מגוריה  ועיר   – ֵהֲאּדֹון  את  קיבלו  משפחתה 
הקהילה  בבית  כשהיתפללתי  זאת  מלבד  לנצרת.  שמה 
עד  חוו  הם  המטפחת:  עם  החולים  הקהילה  חברי  עבור 

מהרה מרפא והעידו על חוויית הריפוי.
בכל  ַועייפות  לב  ממחלת  מרפא  חוויתי  עצמי  אני 
מרועת  המיטפחת  תפילת  קבלת  לאחר  זאת  גופי. 
מאן  של  העולמית  ההדרכה  רועת  לי:  הייסון  הקהילה 

מהודו  הקהילה  לרועי  הלימוד  סידרת  במהלך   – מין 
עת  באותה  עלי  באה  הקודש  רוח  אש  ב-2017.  סין 

ַוחוויתי מרפא.
שניגרם  מכאב  סבלה  אשר  אישה   2018 בינואר 
מן  הישתֲחררה  השד  סרטן  של  האחרון  השלב  מחמת 
עיר  תושבת  היא  המיטפחת.  תפילת  בעיקבות  הכאב 
מולדתי. משיחה עימה בטלפון: שמעתי שניבצר ֵהיֵמָנה 
היצטערתי  המחלה.  עקב  במיטה  נישארת  והיא  לקום 
היא  הכוח.  מטפחת  עם  בטלפון  למענה  והיתפללתי 

היתאוששה והחלה ללכת ולנוע. הללויה!

◆

 2018 באוגוסט  שלי.  השירות  את  חיזקה  מין  מאן 
נטלתי חלק בצוותא עם אישתי בכנס הקיץ של מאן מין 

שנערך בקוריאה – בפעם הרביעית.
ּולמחרת   – ברוח  היתמלאתי  הלימוד  סידרת  במהלך 
והיהשתֲחוויה:  השבחים  האש  במחנה  השבח  כדי  תוך 
הישתֲחררתי מכאב בחזה שניגרם עקב אוטם לב איסכמי 

(שמוכנס עקב פגיעה בזרימת הדם בגוף).
רפואי.  מרכז  מפעילה:  ָסֵאנגדּוָאן  דאּוָאם   – אישתי 
היא מתירה לתחנת ג׳.סי.אן להישאר במירפאה שלה – 
טיבעי  באורח  נֱחשפים  לרופא  הממתינים  שהחולים  כך 
ּומקבלים  לטלוויזייה  ניגשים  חלקם  הקדושה.  לבשורה 
את תפילת הרועה הבכיר עבור החולים. אחרים רוצים 
מיתפללת  והיא   – המיטפחת  תפילת  את  מאישתי  לקבל 
ּומירפאתה   – מרפא  חוו  כבר  רבים  אנשים  בַּעבורם. 

היתפרסמה.
הינני נותן תודה ּותהילה לאלוהים אשר מילא את חיי 

באהבה ָוכוח דרך שירות מאן מין.

טרם כנס הקיץ של מאן מין 2018: היתבקשתי לרוץ 
היזדמנות  שזוהי  חשבתי  האתלטיקה.  במיפגש  במירוץ 
טובה לכבד את אלוהים – אך לא היה לי קל לתרגל זאת 
מאחר והיה עלי להיתאמן לאחר שעות נוספות בעבודה 
בִּמקום עבודתי. באמצע חשבתי להרים ידיים – אך לא 

עשיתי זאת מאחר ורציתי להיות מקור הכוח לרועה.
יֵרכי  בִּ כאב  חשתי  כדורגל  כששיחקתי  לאוגוסט  ב-4 
את  להרים  ִהיתקשיתי  והֱחמיר.  הלך  הכאב  השמאלית. 

הרגל וללכת.
רועת  הטיפה  הכנס  של  הראשון  יומו  לאוגוסט  ב-6 
 – "רוחניות"  הכותרת:  תחת  מסר  לי  סוג'ין  הקהילה 
אמונה  לי  הוענקה   .24 ד':  פרק  יוחנן  בשורת  פי  שאחווה מרפא וקיבלתי שלום בליבי. לאחר המסר היא על 

היתפלל  עליה  המיטפחת  עם  החולים  בעבור  היתפללה 
יֵרכי  הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי. חשתי שהשרירים בִּ

השמאלית נעים. הייתי משוכנע שהיתרפאתי.
כאב  היה  לא  רגלי  את  להניע  ניסיתי  התפילה  לאחר 
כלל. חוויתי מרפא. ביום המחרת רצתי במירוץ השליחים 

במפגש האתלטיקה וזכיתי במדליית הזהב.
הראשון  בכנס   – ריאות  מדלקת  מרפא  אף  חוויתי 
בשנת  מין  מאן  כחבר  שנירשמתי  לאחר  הישתתפתי  בו 
2006. סבלתי לסירוגין מן המחלה מאז היותי בן ארבעה 
חודשים. מאחר ולא היתרפאתי: נאלצתי כל הזמן ללכת 
סחרחורת,  חשתי  בכנס:  כשהישתתפתי  החולים.  לבית 

היה לי חום, ניבצר ֵהיֵמִני לאכול – והיתקשיתי לינשום. 
הראשון.  היום  של  הלימוד  סידרת  טרם  זאת  כל 
החולים.  בעבור  הבכיר  הרועה  תפילת  את  כשקיבלתי 
לי  גרמה  אשר  הריאות  מדלקת  מרפא  חוויתי  זאת  עם 

כאבים במשך 13 שנים.
בריאות  לי  שהעניק  על  לאלוהים  תודה  אסיר  הינני 
ּותהילה  תודה  נותן  הינני  לרוץ.  אף  אוכל  למען  טובה 
מודה  הינני  אמונה.  לי  והעניק  ריפאני  אשר  לאלוהים 
ַלֲאּדֹון שטיהרני מחטאותי והושיעני. בִּרצוני להביע אף 
את  להכיר  לי  שהתיר  הבכיר  לרועה  תודתי  הכרת  את 
בתקווה  יקרים  חיים  לֱחיות  ואף  ֵהֲאּדֹון  ואת  אלוהים 

ִלירושלים ֵהחדשה.


