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חדשות מאן מין 

היטב  מודעים  מין  מאן  קהילת  חברי 
צעירים,  הינם:  אם  בין  השמיים  לגבי 
הם  קטנים.  ילדים  אף  או  זקנים, 
יודעים: היכן הינם, כיצד הם מחולקים 
ויודעים היטב מה הם עצמם יעשו שם. 
זאת מאחר ורועה הקהילה הבכיר ד"ר 
לגבי  מפורט  הסבר  קיבל  לי  רוק  ג'יי 
ּותפילות  צום  אינספור  ע"י  השמיים 
הספר  בנושא.  מסרים  סדרת  והטיף 
ו-2:   1 "השמיים   – החלקים  שני  בעל 
מסריו  סדרת  בסיס  על  לאור  יצא 
החברים   .(3 בעמוד  נמצא  (הסיפור 

למדו על כך ממנו.
וועדת  ביצועי  את  ראו  הם  כן  כמו 
אומנויות הבמה: אשר עזרו להם לחוש 
מהללים,  הוועדה:  חברי  השמיים.  את 
ותֲחפושות  איפור  ועוטים  רוקדים 
את  לנו  המזכירים  ואבזרים  מעוצבות 

השמיים. אלוהים רצה שחברי הקהילה 
את:  נתן  לכן  יותר  רבה  קירבה  יחושו 
יום  חגיגות  לאירוע  וֱההלל  הכותרת 

השנה ה – 27 לקהילה.
תחת   2009 ִּבשנת  הביצועים 
 –  2010 ּוִּבשנת  "שמיים"  הכותרת: 
המאמינים  את  ביטאו  הים":  "מסיבת 
הנושעים הניכנסים השמיימה ותורמים 
יפיפיות,  במנגינות  והודיה:  שמחה 

ביצועי כלי נגינה ּובריקוד.
את  הביצוע  הראה   2011 בשנת 
מסיבת ירושלים ֱהחדשה תחת הכותרת: 
"ארמון הרועה". לעיני הצופים הוצגה 
ירושלים ֱהחדשה תחת הכותרת: פארק 
ברכבת  ליסוע:  ניתן  בו  השעשועים 
מאוויר  ליהנות  חן,  ַּבאבני  משובצת 

קריר ולרכב רכיבות מרגשות.
הכותרת  תחת  הביצוע   2012 ִּבשנת 

האנשים  את:  הביע  ָוארץ"  "שמיים 
ּוצבא  האדמה  פני  על  היטב  המטופחים 
את  המהללים  השמימיים  המלאכים 
את  תמיד  המדריך  האלוהים  אהבת 

קהילת מאן מין ליום השנה ה 30.
"ארמון  ביצוע:  הוגש   2013 בשנת 
של  הלל  בשירת  החל  הוא   ."2 הרועה 
ראש המלאכים בשפה השמיימית תחת 
מאָקאֵרּתֹוָשה"  "ֲאְּבֵרְסָיה  הכותרת: 
אהבה".  הינו  "אלוהים  משמעו:  אשר 
אלוהים  ַּבאהבת  התמלאו  הצופים 

והתלהבו.
שונים  מקומות  אף  תיאר  הביצוע 
המתארים   – עונות  גני  כגון:  בשמיים 
סתיו  קיץ,  אביב,  העונות:  ארבע  את 
גן  הפרחים;  גן  את:  בשמיים.  ָוחורף 
הים  מעמקי  השעשועים;  פארק  השלג; 

והנתיב.

לאולם  הצופים  הוזמנו   2014 בשנת 
המסיבות של: האגם הצלול ִּבירושלים 
ֱהחדשה המובע בבית המקדש המרכזי. 
כרטיס  "הזמנה".  הייתה:  הכותרת 
בכדי  אלוהים  ע"י  נשלח  ההזמנה 
 – הקהילה  וחברי  הרועה  את  להזמין 
והוא נכתב במילים שמיימיות יפייפיות 
השנה  יום  אירוע  בערב  וחינניות. 
'ארמון  מיימדי:  התלת  הווידאו  הוצג 
הרועה'. הם התמלאו בחסד שעימו היה 
לאל ידם להפיץ את אהבת אלוהים לכל 

האנשים בכל רחבי העולם.
מכינה  הבמה  אומנויות  וועדת 
 .33 ה  השנה  יום  לביצועי  ַּבחריצות 
בעת  יתקיים  השנה  יום  ערב  אירוע 
באוקטובר   9 ב  שבת  ערב  כל  ֲאסיפת 
ואירוע החגיגות ייֲערך ב 11 באוקטובר 

ביום ראשון.

"בואו ליהנות מאושר 
ויופי השמיים במו עיניכם!"
שמחה שמיימית הורגשה באירוע חגיגות יום השנה לקהילה

ֱהאדון מכין הרבה מקומות מֱחייה בשמיים היפיפיים אף כיום. כשניכנס לשם נחוש את אהבתו המדהימה והנעימה של אלוהים המכינה את: מגורינו השמימיים כרצוננו ַואנו 
נודה לו ִּבדמעות. בכדי שיהא לאל ידינו: להפוך ִלילדיו ֱהאהובים של אלוהים, להללו בשמיים וַלֲחלוק עימו את האהבה לנצח: עלינו לקבל את ֱהֲאּדֹון, לשמור את מצוותיו 

ּולהשביע את רצון אלוהים.
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אלוהים מאחל מכל ליבו שילדיו האהובים יֱחיו בשלום ללא 
אלא  ֳצרכיהם  את  יודע  שהינו  רק  לא  ספקות.  או  דאגה  כל 
שהוא אף משלימם. הבה נעיין כעת במה ֲעלינו לֲעשות בכדי 

להבין את לב אלוהים ולֱחיות בשלום.

המֲחלות  העוני,  מן:  שנתרחק  רוצה:  אלוהים  לב   .1
והֲאסונות

לא קל לֱחיות ללא דאגות או חשש. זאת מאחר ּומאז נפילת 
אדם: קוללה האדמה וֱהחיים עצמם הפכו לחיי סבל (בראשית 

פרק ג': י"ז – י"ח).
חיידקים  להתקיים:  החלו  האדמה  שקוללה  מאז  כן  כמו 
מפני  בפחד  לֱחיות  נאלצו  האנשים  רבים.  מזיקים  ּונגיפים 
מֲחלות. בנוסף לכך החלו האנשים לֱחיות בפחד מתמיד מפני: 

ֱאסונות טבע או תאונות.
ביותר  הגדולים  הגורמים  הינם:  ַואסונות  מחלות  עוני, 
מגיעים  הם  זהירים:  כה  שהיננו  למרות  ּולֲחששות.  ִלדאגות 
סובלים  אינם  רבים  אנשים  רצויים.  ואינם  הזמנה  כל  ללא 
רק ממחלות הנגרמות ע"י חיידקים או נגיפים – אלא אף מ- 

"מיחושים".
המובן המקראי של 'המיחוש' הינו: המצב בו אין לאל ידינו 
או  אחד  וחלק  מאחר  הטבעית  הפיזית  פעילותינו  את  לבצע 
ח':  פרק  מתיתייהו  בשורת  מנוון.  או  משותק  מגופינו:  יותר 
17 מבדילה בין מחלות ּומיחושים כאלה באומרה: "ְלַקֵּים ֶאת 
ּוַמְכאֵֺבינּו  ָנָׂשא  הּוא  'ֳחָליֵנּו  ַהָּנִביא:  ְיַׁשְעָיהּו  ְּבִפי  ֶנֱאַמר  ֲאֶׁשר 

ְסָבָלם'".
אף  סובלים  המשפחה  בני  אך  כואבת:  עצמה  המֲחלה 
פיננסיות  למוגבלויות  הגורם  דבר   – במוח  מכאבים  הם 
משמעותיות. לא יהא לאל ידינו לעבוד אם היננו חולים – דבר 
ֱהֲעלול לגרום לחשבונות מוגדלים בבית החולים. כמובן שזה 
אם יש לנו  אף ִּבמחיר גדול.  מן המחלה  אם נצא  עדיין מזל 
מֲחלה ֲחשוכת מרפא וסּופנית: ֲעלינו לֱחיות כאנשים חולים כל 

שארית חיינו או שֲעלינו למות ִּבמהרה.
ישנם אף אסונות הפוקדים אותנו ללא כל התראה מוקדמת. 
רעידות  :טייפון,  כגון  טבע  מֲאסונות  לֲחמוק  קשה  לדוגמא: 
אדמה, גלי גאות, שפל, או תאונות דרכים הנגרמים ע"י נהגים 
אחרים. בזמן האחרון היו הרבה תאונות התרסקויות מטוסים, 
או  אוטובוסים  הכוללות:  תאונות  או  ספינות,  של  טביעות 

רכבות תֲחתיות הגורמות לנפגעים רבים.
העיקרי  הגורם  הינם:  ַוֲאסונות  מחלה  עוני,  שהוסבר  כפי 
באלוהים  המאמינים  אתם  אך  האדם.  בני  של  לדאגותיהם 
יכולים  אתם  הגשמיים.  ֱהאדם  מבני  שונים  הינכם  ּוַּבֲאּדֹון 

לֱחיות חיי חירות וחופשיות מכל דאגה או חשש. 

2. המפתחות לכך שיהא לאל ידיכם לֱחיות חיי חירות 
מכל דאגה ַוחֲרדות באמונה הינם: 

1) להאמין ִּבדבר אלוהים ּולציית לו.
ביותר  הבסיסיות  המצוות  שתי  את  נישמור  פשוט  אם 
זה  מלא:  מעשר  ּומתן  ֱהֲאּדֹון  יום  קדושת  שמירת  דהיינו:   –

ישֲחררנו מרוב: העוני, המחלות והֲאסונות.

ילדי  שהינכם  ידה להוכיח  שלאל  ביותר  הזעירה  ההוכחה 
אלוהים הינה: שמירת קדושת יום ֱהֲאּדֹון ּומתן מֲעשר שלם. 
לא  ביותר:  המועטה  האמונה  את  רק  מפגינים  הינכם  אם 

תיֲאלצו לדאוג: מעוני, מֲחלות ַוֲאסונות. ֱמה עצום אלוהינו! 
אלו מיכם אשר האמינו ִּבדבר אלוהים וצייתו לו חוו לבטח 
אף   – בעסקים  לדוגמא:  שנים.  מיספר  תוך  נעלם  שהעוני 
מקבלים  ַואתם   – בעצמם  נפתרים  ביותר  הזעירים  הדברים 
את  לבזבז  ֲעליכם  אין  כן  כמו  הצרכנים.  מן  הזמנות  יותר 
לכן  אחד:  אף  רימיתם  ולא  שנגנב  דבר  ואין  מאחר  כספכם 

אינכם נידבקים ַּבמחלות – ואינכם נקלעים ַלֲאסונות.
בכתבי  הכתובות  במילים  האמנתי  נושעתי:  בו  הרגע  למן 
הקודש והיתהלכתי לפיהן. אף בהיותי במֲעמקי חובות עצומים 
ונאבקתי לשלם רק את הריבות: נתתי יותר מן המֲעשר שלי. 
כתוצאה: כה בורכתי עד שהיה לאל ידי לאמר בביטחון שנתתי 
את המֲעשר ֱהגדול ביותר וֲעזרתי לניזקקים – יותר מכל רועי 

העולם (ספר מלאכי פרק ג' – 10).
מאז שפגשתי ַּבֲאּדֹון ַוהחילותי להיתהלך ִּבדברו: לא קרה 
שאושפזתי בבית החולים או נטלתי תרופות. מעולם אף לא 

נקלֲעתי לכל אסון. היינו הך לגבי בני משפֲחתי.
מֲעשר  ותיתנו  ֱהֲאּדֹון  יום  קדושת  את  תשמרו  רק  אם 
מלא: יגרש אלוהים את העוני מכם וישמור ֲעליכם ממֲחלות 
או  במֲחלה  החולים  אנשים  ישנם  ִלפרקים  אך  ּומאסונות. 
נקלעים לאסון על אף שמירת שתי המצוות הללו. לבטח יש 
לזאת סיבה. אין מצב שאלוהים לא יברך אתכם או יגן עליכם 

אם תצייתו ִלדברו.
רצון  כנגד  הולכים  שהינכם  סימן  זאת:  עושה  אינו  אם 
אלוהים. לדוגמא: במקרה של מחלה ֲחמורה כסרטן – במקרים 
אלי  המובילים  חטאים  מבצעים  משפֲחתם  בני  או  הם  רבים 

מוות.
כמובן שקיימים מקרים אחרים שבם מֲחלות אלה: מותרות 
ע"י אלוהים בהשגֲחתו המיוחדת. פירוט רב יותר לגבי העניין 

מוסבר בספר או במסר: "ה' רופאינו".
רגל  פשיטת  כגון:  ִּבקשיים  ֱהאדם  בני  נתקלים  ִלפרקים 

בעסק שלהם או פיטורים ִממקום ֲעבודתם. אם תֲחפשו סיבות 
בשר  מעשי  ביצעו  הם  רבים  שבמקרים  תמצאו  רוחניות: 
מוכחים השוללים ישועה (האיגרת אל הגלאטיים פרק ה': 19 
– 21). במקרה כזה אף אם שמרתם את יום ֱהֲאּדֹון או נתנם 
להתֲחרט  עליכם  לכן  ֲעליכם.  להגן  מאלוהים  ייבצר  מֲעשר: 

מעומק הלב ולשוב לֲחלוטין ִּבתשובה מאותם חטאים.
ִּבתשובה.  לֲחלוטין  ושובו  ליבכם  מעומק  התֲחרטו  לכן 
מאחר ואלוהים הינו אהבה: הוא תמיד רוצה לברך את ילדיו 

ּולהגן ֲעליהם.

2) לבקש בראשונה את מלכות אלוהים ואת צידקתו.
נותנים  ֱהֲאּדֹון,  יום  קדושת  את  השומרים  אנשים  ישנם 
מֲעשר מלא ואינם מבצעים חטאים ֲחמורים: אך עדיין חיים 
נתקעה  אמונתם  ּוגדילת  מאחר  זאת  ּובֲחששות.  ִּבדאגות 
בה  אמונה  לרמת  מתבגרת  אינה  אמונתם  משמע:  בקיפאון. 
הינם מסוגלים לבקש בראשונה את: מלכות וצידקת אלוהים.

אם ילדים קטנים גדלים ורק מבקשים מהוריהם לתת להם 
ילדים  עדיין  שהם  הדבר  משמעות   – בֲחזרה  שיתנו  מבלי 
קטנים. באורח דומה: אם הינכם מאמינים תקופת זמן ממושכת 
ואם וֲעדיין תבקשו רק את הדברים הפיזיים – תהא זו ּבּושה.

ַמה  ֵלאמֺר:  ִּתְדֲאגּו  ַאל  "ָלֵכן  כאלה:  לאנשים  אומר  ישוע 
ְמַבְקִׁשים  ֵאֶּלה  ָּכל  ֶאת  ֵהן  ִּנְלַּבׁש?  ּוַמה  ִּנְׁשֶּתה?  ַמה  ּנֺאַכל? 
ַהּגֹויִים, ַוֲהֵרי ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים יֹוֵדַע ֶׁשְּצִריִכים ַאֶּתם ְלָכל ֵאֶּלה. 
יִָּוְספּו  ֵאֶּלה  ְוָכל  ִצְדָקתֹו,  ְוֶאת  ַמְלכּותֹו  ֶאת  ְּתִחָּלה  ַּבְּקׁשּו  ַאֶּתם 

ָלֶכם" (בשורת מתיתייהו פרק ו': 31 – 33).
חדש  למאמין  נֲעשיתי  בו  מיום  זו  ַּבהבטחה  האמנתי  אני 
אלוהים  למלכות  עצמי  להקדיש  יכולתי:  ככל  ניסיתי  לכן   –
ולעזור למאמינים הנזקקים. כתוצאה מאמונה זו: ֲעדיין הינני 
שמישהו  ִּברצינות  מֲאחל  הינני  אך  ִּבתרומות.  אחד  מספר 

יעבור אותי.
כמו כן עבר כבר זמן רב מאז שדאגתי או התפללתי למען 
ליבי  את:  תחילה  כשנתתי  פיזיים.  ִלצרכים  או  משפֲחתי  בני 
מוחי, נפשי, כספי ּוזמני למען מלכות אלוהים ּולמען הנפשות 
– מילא אלוהים את כל צרכיי, אף את ֳצרכי בני משפֲחתי. הוא 
הגן עליהם וגידל את ילדיי. הוא לא רק נתן ברכות כספיות 

אלא אף הגן עלי ממֲחלות ַוֲאסונות.
מלכות  את  כזו:  רוחנית  ּובאמונה  בראשונה  תבקשו  אם 
אלוהים ואת צידקתו – ייתן לכם אלוהים ברכות שופעות בכל 

דבר.

אחים ַואחיות יקרים במשיח – אם הינכם: מאמינים ִּבדבר 
אלוהים, מצייתים לו ּומתהלכים לפיו – יהא לאל ידיכם לֱחיות 
חיים שלווים חופשיים ִמדאגות ּומֲחששות לגבי: עוני, מחלות 

ַואסונות (ספר שמות פרק ט"ו: 26).
הדאגות  כל  את  ֱהֲאּדֹון  בפני  שתשליכו  בכם  מפציר  הינני 
אלוהים.  דבר  לפי  להתהלך  ותשֲאפו  הגשמיות –  והֲחששות 
ַּבֲעשותכם זאת – הינני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון: שתֲאחזו בכוח 
והשמחה  השלום  את  ותשיגו  בכוח  ֱהחדשה  ִּבירושלים 

ֱהֲעצומים ביותר.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָלֵכן ֲאל ִּתיְּדֲאּגּו אָמר ָמה נֺאַכל ּוָמה ִניְׁשֶּתה ּוָמה ִניְלָּבש ִּכי ֶאת ֳּכל ֶאֵּלה ְמָבְקִׁשים ֲהּגֹויִים. ֲהא ָיָּדע ֲאִביֶכם ֲאֶׁשר ַּבָׁשַמיִים ִּכי ֲאֶּתם ְצִריִכים ְלָכל ֵאֶּלה. ֲאך ָּבְקׁשּו ָּבִראׁשֹוָנה ֶאת 
ָמְלכּות ֵאלֹוִהים ְוֶאת ִציְּדָקּתֹו וְנֹוָסף ָלֵכם ָּכל ֵאֶּלה" (בשורת מתיתייהו פרק ו': 31 – 33).

לב אלוהים

Hebrew וידוי האמונה
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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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כמעט לכולם יש שאלה: האם השמיים והגיהינום קיימים? התשובה הברורה ִלשאלה זו מוסברת בפרוטרוט בספרים 
"השמיים 1 ו- 2" ו- "הגיהינום" מפרי עט ד"ר ג'יי רוק לי. תכולתם ניתנה ע"י אלוהים בעקבות אינספור צום ּותפילות. 

הם תורגמו ויצאו לאור בשפות רבות ַואנשים רבים אהבו אותם.

השמיים והגיהינום קיימים באמת!

הינו המקום בו תולעים אינן מתות והאש אינה כבה (בשורת 
מרקוס פרק ט': 48). ישנם אך ורק פחד ּוכאב נוראיים. מדוע 
התיר אלוהי האהבה למקום המיואש הזה להתקיים אף מתוך מודעות לאומללות 

הגיהינום?
רצון  לפי  המיתהלכים  רק  וקדוש.  דופי  כל  ללא  הינו  השמיים:  בֲעלי   – אלוהים 
חיים  רעים  אנשים  אם  ז': 21).  פרק  מתיתייהו  השמיימה (בשורת  ייכנסו  אלוהים 
בשמיים המלאים בטוב ּובאהבה יזוֲהמו השמיים היפיפיים. השמיים הינם המקום 
בו מֲאמינים הדומים לחיטה יֱחיו לעד. לכן לא הייתה לאלוהים כל ברירה אלא ליצור 

מקום הנקרא: "גיהינום" – שהינו מקום ניפרד מן השמיים.
ִּבבשורת לוקס פרק ט"ז נאמר: שֱהעשיר לא האמין בגיהינום – לכן סופו היה באש 
הגיהינום הבוערת כשהוא שרוי ַּבֲחרטה. אלוהים אינו רוצה שלו נפש אחת תיכנס 

לגיהינום. לכן אל לנו להתֲחרט מאוחר יותר אלא להבטיח את כניסתנו לשמיים. 

הגיהינום

אלוהים  כס  משכן  הינם 
השילוש הקדוש. הם צחים 
ִּכבדולח, יפיפיים ּומלאים ִּבפאר אלוהים. השמיים 
הינם: מקום מדהים באמת. אין עושר, כבוד, או 
פאר ֲעלי אדמות המשתווים להדר השמיים – שם 

נֲחלוק אהבה עם ֱהֲאּדֹון לנצח.
ישנם משכנות שונים בשמיים. גן עדן הינו המקום 
המשיח –  ישוע  את  קיבלו  אשר  אנשים  חיים  בו 
לאלו  הינה  הראשונה  המלכות  בקושי.  ונושעו 
הנמצא  אלוהים  דבר  לפי  להתהלך  ניסו  אשר 
ַלאנשים  הינה:  השנייה  המלכות  הקודש;  בכתבי 
כבוד;  לו  ונתנו  אלוהים  דבר  לפי  היתהלכו  אשר 
התקדשו;  אשר  לאלו  הינה:  השלישית  המלכות 
השיגו  אשר  לאלו  הינה  ֱהחדשה  ירושלים 
התקדשות והיו נאמנים בכל התחומים. לאחר יום 
הדין של הכס הלבן הגדול: יינתן לכל אחד ואחת 
הללו.  המקומות  ַּבאחד  אמונתו/ה  מידת  לפי 
ייכנסו  האהובים  ילדיו  שכל  רוצה  האב  אלוהים 
ביותר  המהודר  המשכן   – ֱהחדשה  ִלירושלים 

בשמיים וִיֲחלקו עימו אהבה לנצח.

השמיים 
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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 

"אוזניי החירשות נפקחו 
ַוהחילותי לשמוע!"

"הברכות שופעות בעסק שלי" "אלוהים ריפאני ממֲחלות 
ֲחשוכות מרפא!"

"כל דאגותיי נעלמו, רק האושר שופע!"
ִלפרקים אנו נתקלים ִּבקשיים במסע חיינו. אך אם נפקיד את חיינו בידי אלוהים: יהא לאל ידינו להתגבר על כל 

הקשיים. כמו כן דרכם תתגבר אמונתינו ונבין את אהבת אלוהים. חברי קהילת מאן מין רבים חיים בצורה זו – ועל ידי 
קבלת המֲענה והברכות הם מעבירים את אהבת אלוהים אשר פגשו.

האחות סומאפון קאווימון בת 46 מקהילת 
מאן מין צ'יאנג ראי שבתאילנד

המשרת ג'ונגקיו לי בן 38 מקהילת מאן מין 
ָּדֵאגּו שבדרום קוריאה

ד"ר דניאל ַפאָראי בן 56 מקהילת מאן מין 
קינשאסה ִּברפובליקת הקונגו הדמוקרטית

נולדתי חירשת לכן לא שמעתי מאומה למן היום 
בו נולדתי. ִּבמקום עבודתי: התקשיתי לתקשר עם 
אנשים רגילים. חשתי צער רב ולרוב חשבתי כמה 

טוב יהא זה אם יהא לאל ידי לשמוע ּולדבר.
שרועת  :שמעתי   2015 מאי  בחודש  בינתיים 
מאן  של  העולמית  המדריכה   – לי  היסון  הקהילה 
ִּבשליחות  ראי  צ'יאנג  מין  מאן  ִלקהילת  תגיע  מין: 
מטעם קהילת מאן מין המרכזית בסיאול ותנהיג את 
מסע המטפחת (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 
12). הימתנתי ַלאסיפה זו בלב עורג – זאת מאחר 

ּובקרב ליבי רציתי לשמוע.

שֲעבדתי  לאחר  דניאל  תפילת  ַלאסיפת  היגעתי 
רבה.  ַּבֲעייפות  שחשתי  למרות  זאת   – הלילה  כל 
ליבי.  למישֲאלת  המֲענה  את  מאלוהים  ביקשתי 
רועת  המטפחת.  תפילת  ֲאסיפת  התקיימה  לבסוף 
הקהילה לי התפללה למען החולים במטפחת ֲעליה 

התפלל רועה הקהילה הבכיר.
החלה  הימינית  ואוזני  התפילה  את  קיבלתי 
בתחילה  לשמוע.  החילותי  אט  אט   – להיפתח 
שמֲעתי כמה קולות באוזני השמאלית. היה זה נס! 
ידי  ּולאל  אחרים  אומרים  מה  מבינה  הינני  עתה 

להתֲחבר עימם.
לא יכולתי לדמיין זאת. כעת אני מסוגלת לאמר 
גב  מכאב  מרפא  קיבלתי  ואף   – פשוטות  מילים 
עשר  במשך  לי  הפריעו  אשר  קיבה  ּומהפרעות 
אלוהים  כוח  את:  מהללת  אני  האֲחרונות.  השנים 

הבורא – אשר ברא הכל יש מאיין – הללויה!

ַואני  מאשתי  ניבצר 
להביא ילד לעולם אך לאחר תפילת 
ד"ר ג'יי רוק לי- הֵעניק לנו אלוהים את ילדינו: האיול 

והאראנג – ואף נתן לי שפע ברכות בעסק שלי.
האש  על  מסעדה  פתחתי   2011 מאי  בחודש 
מֲעשר  נתתי  תחילה  סיטי.  בגומי  לאוכל  בסמטה 
בין 200 ל- 300 דולרים. אך לאחר שקיבלתי את 
תפילת הברכה במאי 2013: צמח כל חודש המֲעשר 
של:  בגובה  מֲעשר  לתת  ידי  לאל  וכעת   – שלי 

שלושת אלפים דולר!
כדי  עד  אלוהים  לברכת  תודה  ֲאסיר  הייתי 
אף  בורכתי  לאלוהים.  התרומות  את  שנתתי  כך 
עצמי  את  לשים  כשניסיתי  שלי  העסק  בהרחבת 

במקום הצרכנים ּולהתֲחשב בם.
בחודש פברואר 2014 פתחתי את: "יֹוְקּפּוְנג" – 
היא  אף  אשר  באינדונג  מיושן  לבשר  מיוחד  מותג 
בגומי סיטי. אף התחלתי עסק זיכיון בבשר מיושן 
הראשונה  הפעם  [זו  מאכל  צבעי  כל  ללא  מיובש 
פי  מוצא  לפי  התפרסמה  שלי  המסעדה  בקוריאה]. 

ֲאניני הטעם – ִוידוֲענים רבים ביקרו בה.
בתחילת יולי 2014 קיבלתי את הזיכיון – המוכר 
רחבי  בכל  הופץ  הוא  מבטיח.  עסקי  כמותג  כעת 
קוריאה – וכעת ישנה רשת של 32 מסעדות כאלה. 
פיננסית  ּומנהלת  תא  כמנהיגת  משרתת  אשתי 
מנהל  ַואני   – ראשון  ימי  ספר  בבית  לתלמידים 
בית  לתלמידי  המדריך  והמורה  הגברית  השליחות 
ורצים  ֱהֲאּדֹון  למען  עובדים  אנו  ראשון.  יום  ספר 

לכיוון השמיים בתקווה.
אני נותן את כל ההודייה והפאר לאלוהים אשר 

הֵעניק לי ברכות רבות ברוח ּובגוף.

במשך  ושחפת  גבוה  דם  לחץ  מסוכרת,  סבלתי: 
לאכול.  והתקשיתי  רב  שיעול  לי  היה  וחצי.  כשנה 
בקושי  הזמן.  כל  ורעדתי  מאחר  לשבת  התקשיתי 
יכולתי ללכת – אלא רק בעזרת אחרים. רוב הזמן 
התמוטטתי והובהלתי לבית החולים. למרות היותי 

רופא: "ניבצר הימני לרפא את מֲחלתי ִּבתרופות.
לי  סיפרה  כלפיי,  בצער  חשה  ִמיֵרִייל:  אֲחייניתי 
ד"ר  של  ספרים  שני  לי  ונתנה   – ֱהחי  אלוהים  על 
האמונה".  "מידת  ו-  הישועה"  "דרך  לי:  רוק  ג'יי 
 2014 ספטמבר  בחודש  חסד.  וקבלתי  קראתים 

נרשמתי כחבר ִּבקהילת מאן מין קינשאסה.

והחילותי  לי  ד"ר  למסרי  אף  האזנתי 
כל  ַּבאספות  חלק  נטלתי  מרפא.  שאקבל  להֲאמין 

ערב שבת. התפללתי ַּבֲחריצות לקבלת מרפא.
ניסיתי תמיד להתבטא באמונתי, סמכתי על כוח 
ִּבתשובה  שבתי  מעשר.  לתת  והחילותי   – אלוהים 
הקיץ  בכנס  מרפא  לחוות  רציתי  ֱהעבר.  חטאי  על 

של מאן מין 2015 והתכוננתי בצום ּובלב שוקק.
המוקלט  בשידור  כשצפיתי   2015 באוגוסט 
את  קיבלתי   :2015 מין  מאן  של  הקיץ  כנס  של 
קבלת  לאחר  ולמרחב.  לזמן  מעבר  לי  ד"ר  תפילת 
ללכת  התחלתי  לֲחלוטין.  הישתנה  מצבי  התפילה 
ולאכול בצורה טובה – ולא היה לי עוד שיעול. כל 

התסמינים השתפרו.
אני נותן את כל ההודייה והכבוד לאלוהים אשר: 
בירכני להבין את האמונה האמיתית, עזר לי לראות 

מעשי אמונה וענה ִלתפילותיי.


