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התהלכות האמונה בת שלושים
השנים של קהילת מאן מין המרכזית
הכרזת הבשורה לכל אומות העולם בלמעֲלה מ 10,000קהילות בת וּקהילות שותפות
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רק האב יודע את התהלכות אמונתי.
זוהי קהילת האב ואלו הן נפשות האב.
כל הימים בם התגברתי בעזרת אהבתו אשר מילאה
אותי בכוח האב.
השגחת האב תתגשם.
כבוד גדול ,אהבה גדולה
אהבת האב.
נותנים אנו כבוד לאדון.

מבט ממעל על המקדש הגדול

יום השנה השלושים לייסוד קהילת מאן מין היה ב 25:יולי
 .2012קהילת מאן מין המרכזית אשר נוסדה במקדש בקוטר
שלושים וּשלושה מטרים רבועים כשהיא מונה שלושה עשר
חברי קהילה ובאמתחֲתה כשבעה דולר -הפכה כעת לִקהילה
בעלת עשרת אלפים קהילות בת ושותפות .זוהי הקהילה
אשר מכריזה את בשורת הקדושה ואת כוח אלוהים לעולם
כולו .דרך שירות שידורי טלוויזיית ג'י.סי.אן[ [GCN TV
,שירות הספרים והחומר המודפס-מפיצה הקהילה את אהבת
האדון וּמדריכה נפשות רבות לדרך הישועה .ההיסטוריה בת
שלושים השנים של קהילת מאן מין חושלה ועוצבה תמיד
בהדרכת רוח הקודש.
בשנת  1974פגש רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי
את אלוהים אשר בו במקום ריפאהו מכל מחֲלותיו .ארבע
שנים מאוחר יותר הוסמך כרועה קהילה והתפלל למען ייסוד
קהילתו .בעת התפילה -אמר לו אלוהים” :פתח את דלתות
הקהילה בעת שהשמש לוהטת“ -וּכשם שאלוהים דיבר אליו ב:
 25ביולי שנת  1982הוא פתח את דלתות הקהילה לראשונה
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והקדיש אסיפת פתיחה במסר” :אוצר האוצרות הינה האמונה“.
מאחר והקהילה התפללה יום-יום למען מלכות וּקדושת אלוהים
במקדש כשם שעשתה זאת הקהילה הראשונה-כך אף העֱניק
להם אלוהים חֱזיונות לבישור העולם ולמקדש הגדול .בדיוק
כשם שתלמידי ישוע אישרו את הדבר באותות אשר נתלוו
אליהם-כך אף פעל ד"ר לי את פעֳלי כוח אלוהים והקהילה
גדלה בִּמרוצת הזמן.
בשנות ה 90:נבחרה קהילת מאן מין ע"י מגזין העולם
המשיחי בארצות הברית כאחת מ 50” :הקהילות הראשיות
בעולם“ .מתחילת האלף השלישי לספירה ערך ד"ר לי מסעות
מעבר לים אשר בם נטלו חלק בין מאות אלפים למיליוני
אנשים בארצות רבות כגון:ארצות הברית ,פקיסטן ,הודו,
רוסיה וגרמניה .במיוחד שבה הבשורה לישראל כשניהל את
המסע המאוחד לישראל בִּשנת  2009וּבו הכריז :שישוע הינו
מושיענו היחיד) .המאמר בעמוד .(4
ההיסטוריה בת שלושים השנים של קהילת מאן מין מסומנת
בצייתנות וּבאהבה-אשר גורמות לחברים להימלא בתודה.

חברים רבים אשר השתדלו להידמות לאדון עמדו על סלע
האמונה או נכנסו לרוח או לִמלוא רוח הקודש כשנפשותיהם
משגשגות .בהתמדה הם לוקחים ’בכוח‘ את ירושלים החדשה-
אשר הינה :המשכן היפה ביותר בשמיים.
כמו כן:הרחיבה טלוויזיית ג'.סי.אן [GCN TV ].את הכיסוי
דרך הפיכתה לִכלל עולמית.כעת היא מכסה  176מדינות.
הקהילה הפיצה את בשורת הקדושה בעזרת צירוף ארגונים
כגון :ספרי אורים ) ,(www.urimbooks.comמכללת מאן
מין הבינלאומית] [MISורשת הרופאים המשיחיים העולמית
).(WCDN
קהילת מאן מין המרכזית תמשיך להדריך נפשות רבות
לדרך הישועה וּלהרחיב את מלכות אלוהים בכוח המדהים
של אלוהים – אשר משנה ַבּאֲחרית הימים את לב האנשים
המלא בחטא וָרשע .כמו כן :תבנה הקהילה את :מקדש כנען
דרך הברכות הניתנות מאלוהים ותשלים את השגחתו באחרית
הימים .נותנים אנו לאלוהים אשר הציף אותנו בשפע פרי  -את
כל הכבוד וההודייה.
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מיוחד :להידמות לקהילה הראשונה

הקהילה הראשונה
יחיםָ .כּל
וּמוֹפִתים וְאוֹתוֹת ַרִבּים ָעשׂוּ ַה ְשִּׁל ִ
ִראָה ְ
ִתַמְלּאָה יְ
ֶפשׁ נְ
ְעל ַהְתִּפלּוֹתָ .כּל נֶ
יעת ַהֶלֶּחם וַ
יחיםַ ,על ַהִהְתַחְבּרוּתַ ,על ְבִּצ ַ
תּוֹרת ַה ְשִּׁל ִ
שׁוֹקִדים ַעל ַ
”הם ָהיוּ ְ
ֵ
ְחְלּקוּ ָ
כוּשׁם וִ
ְאת ְר ָ
יהם וֶ
זּוֹת ֶ
וּבָכל ֲא ֶשׁר ָהיָה ָלֶהם ָהיוּ ֻשָׁתִּפיםֵ .הם ָמְכרוּ ֶאת ֲאֻח ֵ
ַחָדּיו ְ
ַהַמֲּאִמינִים ָהיוּ יְ
אוֹתם ַלכֹּלְ ,לָכל ִאישׁ ְכִּפי ָצְרכּוֹ .יוֹם יוֹם ִהְתִמידוּ ִלְהיוֹת ֵלב
הוֹסיף
ְהאָדוֹן ִ
היםֵ .הם ָמְצאוּ ֵחן ְבֵּעינֵי ָכּל ָהָעם ,וָ
וּמ ַשְׁבִּחים ֶאת ֱא ִ
וּבתֹם ֵלבְ ,
אוֹכִלים ֶאת ְמזוֹנָם ְבּ ִשְׂמָחה ְ
יהםְ ,
בּוֹצִעים ֶאת ַהֶלֶּחם ְבָּבֵתּ ֶ
ְהיוּ ְ
ֶאָחד ְבֵּבית ַהִמְּקָדּשׁ וָ
נּוֹשִׁעים“) .מפעלות השליחים פרק ב'.(47–42 :
יהם יוֹם יוֹם ֶאת ַה ָ
ֲעֵל ֶ
מעת עליית האדון השמיימה:הוכרזה הבשורה בִּירושלים,
בכל יהודה ,בשומרון ועד לִקצה הארץ וּקהילות רבות נוסדו.
מביין הקהילות :אילו הן הקהילות אשר ביצעו את השירות
ההולם ביותר לִרצון האדון?
הייתה זו הקהילה הראשונה אותה ייסדו התלמידים
והשליחים אשר היו עדי ראייה לִתחיית האדון וּלעלייתו
השמיימה וקיבלו את רוח הקודש ואת כוח האדון כִּדבר
האדון .הקהילה חוותה פריצה בצמיחה וּתחייה רוחנית
אף תחת הרדיפוֹת .כמו כן :היא ייסדה את הבסיס לבישור
לעולם כולו בנוסף לִיהודה ושומרון.
מעת ייסודה ועד היום התהלכה קהילת מאן מין המרכזית
בעקבות הקהילה הראשונה והקדישה עצמה לבישור
הלאומי והעולמי .בעֲשותה זאת :הפכה לִקהילה המדריכה
את כל האנשים לדרך הישועה יחד עם עשרת אלפים
קהילות בת ושותפות .לכן ,הבה נעיין במאפייני הקהילה
אותם רוצה אלוהים ונלמד קצת לגבי הקהילה הראשונה.

 .1היא הקהילה שבה התרחשו הרבה נסים ואותות.
מפעֲלות השליחים פרק ב'  43אומר” :כָּל נֶפֶשׁ נִ ְת ַמלְּאָה
ַשּׁלִיחִים“ .כאן’ :מופתים
יִרְאָה וּמוְֹפתִים וְאוֹתוֹת ַרבִּים עָשׂוּ ה ְ
ואותות‘ הן תופעות בלתי ניתנות לביצוע בִּיכולת אנושית ,אך
ביצוען מתאפשר רק בכוח אלוהים הכל יכול.
לדוגמא :המטרת גשם בלב בצורת ארוכת טווח .שינוי מסלול
טייפונים והוריקנים – ואף לגרום להם להיעלם .פעֳלי הרפואה
הבלתי ניתנים לביצוע בִּיכולת אנושית :כמו הקמת מתים
לִתחייה,פקיחת עייני עיוורים ואוזני חירשים ,לגרום לנכים
ללכת -ניתן לאמר שאלו הן דוגמאות’:לאותות וּלמופתים‘.
כשאותות רבים מתרחשים:אלה שאינם מאמינים וּבעלי
אמונה קטנה יפגשו את אלוהים החי וירכשו אמונה רוחנית .כיום
בִּמיוחד כשהמדע מתקדם והחטא וההפקר מתעצמים — נחוצים
לנו מאוד האותות והמופתים )בשורת יוחנן פרק ד'.(48 :
אם כן :מדוע אותות ונסים רבים התרחשו בִּימי הקהילה
הראשונה?התשובה :בעת ההיא חיו המאמינים תמיד חיים

בגיל  21אובחנה בי דרגה שלישית של שחפת ונאמר לי
כי אֲמות בקרוב .בינואר  1983נשאה אותי אימי על גבה
לִקהילת מאן מין המרכזית לאסיפת ערב שבת כולו .סבתי:
אשר חיה בקרבת מקום -הובילה אותי לקהילה לאחר שראתה
את פעלי אלוהים הגדולים אשר הופגנו בקהילה .נדהמתי
לראות את האנשים מובאים באלונקות אל תוך המקדש
ויוצאים ממנו בכוחות עצמם .בראותי את האנשים מתרפאים
ממחלות שונות בִּתפילת ד"ר ג'יי רוק לי -נבצר ממני להתכחש
לעובדה שאלוהים חי .לאחר מכן :הכנתי את עצמי לִרפואה
דרך שלושה ימי צום ונטלתי חלק ַבּאֲסיפות התפילה .שבתי
בִּתשובה ממעמקי הלב על שהייתי אכזרית כלפי אחי עקב
הליכתו לקהילה ועל התעלמותי מאלו שהטיפו את הבשורה.
קיבלתי את תפילת ד"ר לי .לאחר התפילה :הפסקתי

להשתעל שיעול דמי ולחוש כאבים בחזה .בִּמהרה שבה
אלי בריאותי והוספתי כְּ 20ק"ג למשקלי .התהלכתי בחיים
החדשים בחסד אלוהים והפכתי לרועת קהילה.
רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי אימן רועי קהילה ועזר
לעניים באמונה בחזון לבישור הלאומי ולעולם אף כשהיה
מחֲסור בכסף בקהילה .בקהילתינו עדיין ישנה וועדת רווחה
העוזרת ללמעֲלה מ 1.000בתי אב כולל הילדים יתומים ,זקנים
שאין להם על מי להסתמך וחולים שאנו מספקים להם כסף,
אוכל וּצרכים אחרים .הקהילה עוזרת אף לתלמידים ֱה ִענִיִּים
בתשלום שכר הלימוד.
האותות ,הנסים וּפעלי הכוח אשר התעצמו נתנו לי בטחון
והבטחה כרועת קהילה .אני מודה ונותנת כבוד לאלוהים
המברכני בהתהלכותי כעדה לאדון.

המלאים ברוח הקודש .הם ניסו ככל יכולתם להתהלך בעקבות
לימודי ֱהאֳדּוֹן ע"י לימודי השליחים בכדי שפעֳלי כוח רוח
הקודש יתרחשו בעוצמה .כמו כן :השליחים שירתו באופן
אישי את הקהילה .כאן ’השליחים‘ מיוחסים לאלו שאין להם
רצון משלהם ,אלא משרתים וּמצייתים לאדון בכל ליבם.לכן
שליחי ֱהאֳדּוֹן השליכו את כל צורות הרשע ,התקדשו לחֲלוטין,
השלימו את לב האדון וּביצעו את מלוא רצון אלוהים כמו זה
של האדון .הם השיגו את :הוקרת ואהבת אלוהים .הם קיבלו
את הכוח ממעל וניסים נתלוו אליהם.
אם רועי הקהילה כיום יקבלו הכשרה כשל השליחים – הרי
שפעֳלים מדהימים יתלוו אף אליהם בדיוק כשם שהתרחשו
הדברים בקהילה הראשונה .מאחר והקהילה הראשונה חוותה
את כוח אלוהים :צמחה אמונת החברים מִדי יום .היו שם אף
חברים אשר התהלכו בכוח אלוהים כאֱסטפנוס וּפילפוס.
 .2הקהילה בה כל הדברים משותפים וכל הרכוש והנכסים

סיפור יפיפה של ”קהילת מאן מין“

”קהילת מאן מין הינה:
קהילה יפיפייה המשלימה
היטב את רצון אלוהים“

התחברתי בִּקהילה באזורי הכפר .לאחר שקיבלתי את רוח
הקודש -נהניתי מהתחברותי בקהילה .כשנתתי את טבעת
הזהב האחרונה שלי לאלוהים ,ביקשתי ממנו בִּתפילה להתיר
לי להשיג :אמונה בלתי משתנה ,אמונה כזהב טהור .שמע
אלוהים את תפילתי,נטע בי אמונה בלתי משתנה ועזר לי
להטיף את הבשורה לאנשים בצורה בלתי משתנה.
הפרי היקר ביותר הינו :אחי הצעיר -ד"ר ג'יי רוק לי
הרועה הבכיר בִּקהילת מאן מין המרכזית .בהיותו על סף
המוות ללא כל תקווה מחמת מחלות רבות -באתי לסיאול
בכדי לקחֲתו לקהילה .הגיתי תירוץ :שאינני טובה בכיוונים
וּביקשתי ממנו להדריכני לאסיפה בהנהגת המשרתת הבכירה
שינאֶה היון .האמנתי לחֲלוטין שאלוהים ירפא את אחי.
באותה עת היה אחי חולה אֲנּוּש  -אך נבצר ממנו לסרב
לי והוא הלך לשם איתי .עקב אווירת אסיפת התפילה-כרע
אחי ברך ללא מחֲשבה .בו ברגע התרפא מכל מחֲלותיו באש
המשרתת הבכירה גָּ'נְגסוּן לי רוח הקודש .הללויה!
)ארגון חסידי התפילה(
לאחר מכן :הוא נקרא ע"י אלוהים לרועות.בּשנת 1982

”מעת ייסוד הקהילה-
הופגן כוח אלוהים“

רועת הקהילה ָדּהֵאהִי צ'ו
)רועת הקהילההשנייה בגודלה(

הוא ייסד את קהילת מאן מין המרכזית .שכעת חוגגת את
יום השנה ה 30:להיווסדה .בְּחסד אלוהים הפכה קהילתו
לעצומה בגודלה ולה כעשרת אלפים קהילות בת ושותפות.
באוגוסט  1982באתי לקהילת מאן מין המרכזית וּלמן
אותו יום התפללתי כל יום בקהילה .באותה עת היו רק
שישה חסידי תפילה ,אך כעת מספר החסידים הינו למעֲלה
מ .170 :הם מתפללים יום-יום למען הקהילה ,הרועה,
מדינתינו והבישור לעולם.
כשנוסדה הקהילה :העֱניק לנו אלוהים את ֱהחֳזּוֹן לשירות
צפון קוריאה .אלוהים אמר לנו כי כמה מאיתנו יילכו לִצפון
קוריאה וִיבצעו את פועֳלו כשצפון קוריאה תפתח את
דלתותיה לִמדינות אחרות .אלוהים אף אמר לנו שאחד מִילדי
יממש זאת .אני פשוט מודה לאלוהים על ילדִי אשר יילך
בדרך שאול השליח אשר הלך בה למען השגחת בִּישועה
וּלמען נפשות רבות אשר נקנו במחיר דם ֱהאֳדּוֹן.
אני נותנת את האהבה וההודייה לַאדון המברך את קהילתנו
וּמשפחֲתנו בכדי שנגשים את רצונו הטוב של אלוהים.
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מחולקים ביין החברים.
מפעלות השליחים פרק ב'  45 – 44אומר” :כָּל ַה ַמּ ֲאמִינִים
ֲשׁר ָהיָה ָלהֶם הָיוּ ֻשׁ ָתּפִים .הֵם ָמכְרוּ אֶת
הָיוּ יְַחדָּיו וְּבכָל א ֶ
ְכוּשׁם וְִחלְּקוּ אוֹתָם לַכֺּלְ ,לכָל אִישׁ ְכּפִי
ֲאחֻזּוֹתֵיהֶם וְאֶת ר ָ
ָצרְכּוֹ“ .זה מוכיח כמה שופעת הייתה האהבה הרוחנית בקהילה
הראשונה .מאחר וכולם היו אחים ואחיות בדם המשיח הם לא
אמרו” :זה שייך לי! זה שייך לך!“ הם התהלכו באמת באהבת
האדון וָּבּ ֱאמֶת .בייניהם היו אנשים אשר היו עדים לִתחיית
האדון .לכן לבבותיהם בערו רק בתקווה לשמיים .לא הייתה
בם תאוות בצע לצבור רכוש בעולם הזה .הם מכרו את רכושם,
שיתפו איתם את העניים -והכל היה משותף .כיום :החומריות
והאֲנוכיות התעצמו בעולם .לא קל למצוא מאמינים כאלה אשר
חיו בימי הקהילה הראשונה .אך אם יש לכם אחֲווה אמיתית
באמונה וּמשליכים אתם את התאווה לִרכוש -תוכלו לעשות

זאת .דרך מעשים כאהבת רעך כאת עצמך -תוכלו להפיץ את
ניחוח ואור המשיח .בִּראותם את פעליו-יבואו רבים אל האדון.
ֲשׁר ָהיָה ָלהֶם הָיוּ ֻשׁ ָתּפִים“.
”כָּל ַה ַמּ ֲאמִינִים הָיוּ יְַחדָּיו וְּבכָל א ֶ
אין זה אומר רק מבחינה כספית .הם אף שיתפו את לבבותיהם
זה עם זה .באורח דומה  :אל לכם להתעקש על דעותיכם אלא
לכבד את דעות האחרים .כתוצאה לא תהיינה מחֲלוקות או
מריבות .אם נשמור על שלום בכל דבר ,נשתף את כל דברים
זה עם זה וּנטפל באחרים באהבה -נוכל להפוך את קהילתנו
לִיפיפיה בעייני אלוהים.
 .3הקהילה בה החברים התאספו בהיכל אלוהים באופן
יומי.
פסוק  46אומר” :יוֹם יוֹם ִה ְתמִידוּ ִלהְיוֹת לֵב ֶאחָד ְבּבֵית
ַה ִמּ ְקדָּשׁ וְהָיוּ בּוֹ ְצעִים אֶת ַהֶלּחֶם ְבּ ָבתֵּיהֶם ,אוְֹכלִים אֶת מְזוֹנָם
ְשׁ ְבּחִים אֶת אֱהִים“” .בּוֹ ְצעִים אֶת ַהֶלּחֶם“
ְשׂ ְמחָה וּבְתֺם לֵב ,וּמ ַ
בִּ
אין משמעותו :שהם נאספו בכדי לאכול לחם כאוכל .מבחינה
רוחנית הפירוש הינו :שהם נאספו ,שמעו ,למדו והכינו מִדבר
אלוהים לחם רוחני למענם .חברי הקהילה הראשונה
שמעו ולמדו את הדבר בחריצות מלימודי השליחים.
הם הקדישו עצמם לִתפילה בלב אחד וּלהתהלכות
לאור דבר אלוהים אשר למדו .לכן התאספו
בבית המקדש מִדי יום .מאחר והקדישו עצמם
להתאסף בקהילה בצורה זו והתפללו -הם
קיבלו את הכוח ממעל והיו מסוגלים
להתהלך לפי דבר אלוהים .הם אף
בורכו בארץ וצברו תגמולים
שמיימיים בהכרזת הבשורה
וַּבּעֲבודה נאמנה.
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כיום :קהילות רבות אינן מתאספות במקדש .ישנן קהילות
בן אין אסיפות שחר .האיגרת אל העברים פרק י' 25 – 24
ֲשׂים טוֹבִים .בַּל נַזְנִי ַח
אומר ...” :לְעוֹרֵר זֶה אֶת זֶה לְאַ ֲהבָה וְּלַמע ִ
ָשׁים ,כִּי אִם נְעוֹדֵד אִישׁ אֶת
אֶת ִה ְתַכּנְּסוּתֵנוּ ְכּ ִמנְהַג ַכּמָּה ֲאנ ִ
ֵרעֵהוּ ,וְּביִחוּד ִבּרְאוֹ ְתכֶם כִּי ָקרֵב הַיּוֹם“ .על הקהילות להקדיש
עצמן ’להתאספות‘ במקדש וּלתפילה בלב אחד .כשהקהילות
ממשיכות להתאסף וּלהתפלל -הן יכולות להפוך לּקהילות
מלאות בחסד באמת וּבִּפעלי כוח רוח הקודש.
 .4הקהילה שהאדון הוסיף למספרה בכל יום את הנושעים.
ְשׁ ְבּחִים אֶת אֱהִים.
מפעלות השליחים פרק ב'  47אומר” :מ ַ
הֵם ָמצְאוּ חֵן ְבּעֵינֵי כָּל ָהעָם ,וְהָאָדוֹן הוֹסִיף ֲעלֵיהֶם יוֹם יוֹם
ַנּוֹשׁעִים“ .הם היו מסוגלים :להלל את אלוהים ,לשמוח
אֶת ה ָ
וּלהודות לו בתקווה מלאה לשמיים.
כשאתם מדיפים את ניחוח המשיח -הנשים יתוודו” :וואו!
האדם ההוא הינו משיחי אמיתי .אני רוצה ללכת לִקהילה
וּלהאמין כשם שהוא מאמין“! יהא זה כבוד לאלוהים והוא
ידריך רבים לִקהילתכם .באורח דומה :כשקהילתכם מתהלכת
לחֲלוטין בעקבות רצון אלוהים וּמתפקדת לפיו-יהא אלוהים
מרוצה ,יאפשר ברכות ויביא תחייה רוחנית גדולה.
אחים וֲַאחֳיות יקרים :בספר תהילים מזמור ל"ז  4אנו
ִשׁאֲת ִלבֶּ .“כשאנו
קוראים” :וְִה ְתַענַּג עַל-יְהוָה וְיִתֶּן-לְ מ ְ
מאמינים בִּדבר אלוהים ,מצייתים לו וּמשביעים את רצון
אלוהים  -לא רק הקהילה אלא אף אנו באופן אישי-נקבל
ברכות שגשוג לנפשותינו ,בריאות טובה ,טוּב כספי וּמשפחתי.
בעצם נוכל לקבל את כל שנבקש .אני מתפלל בשם האדון
שתיתנו כבוד לאלוהים בכוח רוח הקודש ותדריכו רבים לדרך
הישועה כשם שעשתה זאת הקהילה הראשונה.

רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי

באוגוסט  1982הודרכתי ע"י המשרתת הבכירה גיאומסאן
ווין לאסיפת ערב שבת כולו בקהילת מאן מין המרכזית שהינה
אישתי .לתדהמתי :התחלתי להאמין בכל דבר אלוהים .מאחר
והבנתי את חֲשיבות התפילה בחיים המשיחיים-לא חֲדלתי
להתפלל לעולם.
אלוהים הטיל עלי מספר מחוייבויות :חבר המחֲלקה
הפיננסית ויושב-ראש וועדת בניית המקדש .גיליתי מתקשה
לטפל בכספי הקהילה -אך פשוט הפקדתי זאת בידי אלוהים
בּתפילה .רק האמונה איפשרה לנו לטפל בהעברת מיקום
המקדש .אלוהים התיר לנו לעבור כשחברי הקהילה מילאו את
המקדש לחֲלוטין באסיפות ימי רביעי ימי ראשון וַאֲסיפות ערב
שבת כולו .מספר החברים גדל בִּמהרה – כך שלא היה לנו
מספיק זמן לבנות את המקדש הגדול בכוחות עצמנו.
רועה הקהילה ג'יי רוק לי הפגין תמיד את דוגמת האמונה

הפתעה!

בכל פעם שעברנו .אלוהים היה שבע-רצון באמונתו והבטיח
אותה .מצפייה בִּפעֳלי אלוהים המופגנים-אנו עובדי המחֲלקה
הפיננסית גדלנו באמונה.
אלוהים הטיל על קהילת מאן מין את המחוייבות לבנות את
המקדש הגדול בעת נטיעת הקהילה .אלוהים הראה את הגג,
הפְּנים ,תשעים ושישה עמודי השיש וצורת העץ ]צלב המשיח[
המעוצבת על התקרה .מראהו מן האוויר נראה כל שבוע בלוח
המודעות של הקהילה שלנו.
כעת כל חברי קהילת מאן מין התאחֲדו כאחד בִּכדי לבנות
את מקדש כנען ואת המקדש הגדול המכבד את אלוהים
בעולמנו .אני אֲסיר תודה וּמלא אושר מן המחֲשבה על היום
בו ילדי אלוהים הדומים לאדון יהללוהו במקדש המלא בִּכבודו
וֲַהדָּרוֹ .אני מודה ממעמקי ליבי לד"ר ג'יי רוק לי המשיג את כל
הדברים האלה רק מתוך ציות.

”קהילת מאן מין הינה
פרי האמונה ,הציות
והאהבה“

זקן ה ֲעדָּה בועז לי
)יושב-ראש וועדת בניית המקדש(

אורות זוהר הקוטב המזכירים לנו את יופי השמיים

וידוי האמונה.
 .1קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם  :דבר נשמת אלוהים וּמושלמים הם וּללא כל רבב
 .2קהילת מאן מין המרכזית מאמינה  :בָּאחֲדות וּבִּפעֳלי אלוהים השילוש :אלוהים האב הקדוש ,אלוהים הבן הקדוש וּבאלוהים רוח הקודש.
 .3קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
 .4קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בתקומתו וּבעלייתו השמיימה של ישוע המשיח ,בביאתו השנייה ,במלכות אלף השנים ]המילניום[ וּבשמיים הנצחיים.
 .5חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך” :הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יחֲדיו וּמאמינים בִּתכולתה מילה במילה.
ְכל ָדָּבר) “.מיפעלות השליחים פרק י"ז(25 :
ְשָׁמה וָ
נוֹתן ַחיִּים וּנ ָ
”שֲׁהֵרי ַלכֹּל הוּא ]אלוהים[ ֵ
ֶ
ָשׁע) “.מיפעלות השליחים פרק ד'(12 :
ַשּׁ ַמיִם ,וּבוֹ ָעלֵינוּ ְל ִהוּ ַ
”וְאֵין יְשׁוּעָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין ֵשׁם אַחֵר נָתוּן ִל ְבנֵי אָדָם ַתּחַת ה ָ
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השירות בישראל
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ד"ר ג'יי רוק לי החל את מסע  777הימים לשירות ישראל.
ב  25ביולי  1982ייסד אלוהים את קהילת מאן מין המרכזית
והעֱניק לקהילה את החזון לבישור הלאומי והעולמי והקמת
המקדש הגדול .אלוהים אמר :שהקהילה ”תעורר“ ישראלים
כששיבת ֱהאֳדּוֹן ְק ֵרבָה לבוא.
לבסוף ב  25ביולי  2007התיר אלוהים לאסיפה הראשונה
להתקיים בנצרת בה גדל ישוע –היה זה יום השנה ה 25לייסוד
הקהילה .במשך  12ביקוריו הבאים :הכריז ד"ר לי את הבשורה
בהתהלכותו בעקבות האדון מצפון ישראל ועד דרומה במשך
שלוש שנים .ביקוריו גרמו לרועי הקהילה בישראל להבין את
אהבת והשגחת אלוהים כלפי ישראל בִּפעלי אש רוח הקודש.
כתוצאה מכך :התאחֲדו הרועים כאחד במחֲשבה לגבי גדילת
הקהילות בישראל וּבאיחוד רועי הקהילה הם הקימו אירגון
רועי קהילה ישראלים בשם’:צוות הבדולח‘]’קריסטל פורום‘[.
כשהחברה המשיחית בישראל תפסה תשואה החל ד"ר לי
להכריז ברצינות את הבשורה ליהודים החרדים וניסה ככל
יכולתו להגשים את השגחת אלוהים הכתובה בכתבי הקודש.
בִּשנת  2009התקיים המסע המאוחד לישראל בִּשנת
 2009התקיים בבנייני האומה בִּירושלים.
ב 6וּב 7לספטמבר שנת  2009התקיים מסעו המאוחד][2009
של ד"ר ג'יי רוק לי במרכז בנייני האומה בִּירושלים .תחת
הכותרת” :אלוהים גדול“ .נטלו בו חלק מקומיים וּמספר רב של
אנשים מ 36 :מדינות .האירוע הפך לרגע היסטורי.
ד"ר לי העֱביר את מסר” :אלוהים הבורא“ ואת המסר:
”מדוע ישוע הינו מושיענו היחיד?“ דבריו הוכחו בניסים שבאו
בעִקבותיהם .בִּתפילתו למען החולים-התרפאו רבים  .הם עמדו
על הבמה בשורות ארוכות בכדי לתת כבוד לאלוהים בעדויות
הרפואה שלהם.
המסע תורגם לשמונה שפות ושודר בשידור חי דרך
טלוויזיית ג'י .סי.אן ,[GCN TV].אינלייס ,סי.אן.אל,[CNL].
טי .בי .אןTBN] ] .רוסיה ודיגיטל קונגו .כמו כן שודר ע"י:
התחנות הממשלתיות ,הטלויזיה בִּכבלים והטלוויזיה בלוויין
כגון :דֵיי סטאר ,טלוויזיית נס]מיראקל טיוי[ ,טלוויזיית שמיים
]ֶהבֶן טי וי[  .7אשר דרכן שודר המסע ללמעֲלה מ 220מדינות.
כתוצאה מכך:נתפס המסע כִּמאורע היסטורי חֲסר תקדים
בהיסטוריה המשיחית.
גשם כבד]מבול[ ירד בישראל לאחר תפילת הכוח בעת
המסע המאוחד.
בִּשנת  2009סבלה ישראל ממחֲסור גדול במים מחמת
תקופת בצורת ארוכת טווח .במסע המאוחד לישראל התפלל

המסע המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי לישראל בִּשנת .2009

ד"ר ג'יי רוק לי לְגשם .רועה הקהילה דניאל רוזן :נשיא צוות
הבדולח ]קריסטל פורום[ אמר” :ביום שלישי -יום לאחר
המסע -שמעתי בטלוויזיה שגשם ירד במרכז ישראל.בחודש
ספטמבר בקושי יורד גשם בישראל .אך שבוע לאחר המסע
בהיותי בדרכי מירושלים לתל אביב ירד גשם כבד .זה קרה
בדיוק כשם שהתפלל ד"ר לי .זו הינה הוכחה על כך שעמנואל-
אלוהים איתנו“.
תחֲזית מזג האויר המדווחת ע"י השרות המטאורולוגי
הישראלי הודיעה :שממוצע הגשמים אשר ירדו בִּתקופה זו הינו
גדול יותר מממוצע הגשם באותה תקופה בשנים שחלפו.חדשות
ירושליים -הג'ירוזלם פוסט -שהינו העיתון הישראלי הגדול
באנגלית סקר את הסיפור בכותרת” :הרועה ד"ר ג'יי רוק לי
הנכבד מקהילת מאן מין המרכזית בִּדרום קוריאה התפלל למען
רדת גשמים בישראל“ .בְּניצחון -אין ויקטורי שהינו ֱה ֳאתָר
המשיחי הגדול במדינות הדוברות בשפה הרוסית דיבר אף על
העניין במאמר תחת הכותרת” :רועה קהילה קוריאני מתפלל
למען הגשם“.

במסע השליחות
הגדול בישראל,
הוכרז :שם ישוע

יהודים משיחיים מכריזים את הבשורה בליווי ְפּעֳלי רוח
הקודש.
במרוצת הזמן מאז המסע המאוחד לישראל גדל מספר
רועי הקהילה השייכים לצוות הבדולח-קריסטל פורום
והקהילות המקומיות עוברות תחייה רוחנית .הם אף ערכו
מסע מיוחד בכל שנה -כתזכורת ’למסע המאוחד של ד"ר
ג'יי רוק לי לישראל בֳּשנת  .‘2009למעשה :יהודים
משיחיים הוזנחו ונודו ע"י החברה רק מאחר וקיבלו את
ישוע המשיח-אך בעקבות אירועים אלה הם התחזקו
ותפסו פיקוד בהפצת הבשורה.
בִּמיוחד ערכו מספר רועי קהילה אסיפות רפואת נסים בליווי
מטפחת  -עליה התפלל ד"ר לי -לא רק בישראל אלא במדינות
רבות וּבהן :ארצות הברית ,רוסיה ,אוקראינה ,בולגריה,
אסטוניה וּפינלנד )מפעלות השליחים פרק י"ט.(12 – 11 :
כמו כן :ספרי ד"ר לי המתורגמים למגוון שפות כגון:
'עורי ישראל!'' ,דרך הישועה'' ,מידת האמונה'' ,לטעום מחיי
הנצח בטרם מוות' ו'השמיים
 1ו ,'2-נמצאים בישראל
וקיבלו את אהדת הציבור.
כמו כן :סדרות לימוד מכללת
מאן מין הבינלאומית] ]MIS
דבר העוזר לִגדילתם הרוחנית
של רועי הקהילה והמאמינים
בישראל.
כיום יכולים אנשים בישראל
לִצפות בִּדרשות ד"ר לי וּלקבל
את תפילותיו למען החולים דרך:
טי.בי.אן TBN]].רוסיה ,טלוויזיית
סי.אן.אל , [CNL] TVטלוויזיית
אלוהים הקדוש ]הולי גאד [TV
וטלוויזיית רודנוי ישראל.
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