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חדשות מאן מין 

במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
והתפארת  ההודייה  כל  את  ניתן  הבה 
מאן  קהילת  את  ייסד  אשר  לאלוהים 
מין המרכזית והדריך קהילה זו ברצון 
אשר  אמיתיים  ילדים  אינספור  להשיג 

עימם יֲחלוק את האהבה לנצח.

ִלשנת 2015 – השנה ה33 לקהילה: 
כותרות  ארבעת  את  אלוהים  נתן 
הפרי,  "התפארת,  הבאות:  התפילה 
הבריאה  וכוח  היפייפה  המקדש 

מחדש".

התפילה  בכותרות  נעיין  הבה  כעת 
ִלשנת 2016 אותן נתן אלוהים לחברי 

קהילתנו.

ע"י  האהובה  'הקהילה  ראשית: 
את  הנושאים  ַּבחברים  מלאה  אלוהים' 

פרי האור.
9 אנו  באיגרת אל האפסיים פרק ה' 
טּוב  ָּכל  הּוא  ָהאֹור  ְּפִרי  "ִּכי  קוראים: 
האהובה  הקהילה  ֶוֱאֶמת".  ְצָדָקה  ְוָכל 
על אלוהים שהינו האור הינה: קהילה 
פרי  את  הנושאים  ִּבילדים  המלאה 
ע"י  התֲחדשו  מין  מאן  חברי  האור. 
אלוהים  בהשגֲחת  הרועה  הקרבת 
ושוקדים להשיג את: לב ֱהֲאּדֹון שהינו 
האור  פרי  את  להשיג  בכדי  אך  האור. 
טּוב  כל  את  לממש  עלינו  ִּבשלמותו: 

הלב את הצדק ואת האמת.
הטּוב:  כל  פרי  את  להשיג  בכדי 
את  ּולסלק  הרוע  את  לשנוא  עלינו 
מספיק:  זה  אין  אך  הרוע.  צורות  כל 

בטּוב  בהיתהלכות  פעיל  להיות  עלינו 
את  להשיג  בכדי  עצמנו.  ּובהקרבת 
פרי הצדק: עלינו לציית ִלדבר אלוהים 
באלוהים  בביטחון  הקודש  בכתבי 
חסר  האמת  בפרי  רוֲחנית,  ּובאמונה 
משתנות.  בלתי  ּוְּבמֲחשבות  השקר 
האמת  פרי  את  לשאת  ידיכם  לאל  יהא 
הטּוב  את:  הבדל  כל  ללא  כשתשמרו 
והצדק בם בחרתם ִמרצונכם החופשי.

אנשים  המדריכה  'קהילה  היא  ב. 
לב  בהבנת  ִל'ישועה'  העמים  מכל 

אלוהים.
האיגרת הראשונה לטימותיאוס פרק 
ֶׁשָּכל  ֶהָחֵפץ  "[אלוהים]  אומרת:   4 ב' 
ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת". 
אלוהים שהינו אהבה: רוצה שכל עמי 
שייכנסו  בכדי:   – ייוושעו  העולם 
לשמיים הנצחיים, ישיגו את לב ֱהֲאּדֹון 
אלוהים  של  ֱהאמיתיים  ִלילדיו  ויהפכו 
השמימיים  במשכנות  כשמש  הזוהרים 

היפים ביותר ּוִּבירושלים ֱהחדשה.
מפריד  מגיעה:  הקציר  כששעת 
את  ואוסף  למוץ  החיטה  בין  הזורע 
טיפח  דרך:  באותה  לֲאסמו.  החיטה 
אדמות  עלי  ֱהאדם  בני  את  אלוהים 
לאפשר  בכדי  מאוד  רב  זמן  במשך 
להיכנס  לחיטה  הדומים  לילדים 
הדומים  המאמינים  אומנם  השמיימה. 
להיוושע.  ידם  לאל  יהא  לא  למוץ 
החטאים  שבם  האלה  הימים  ַּבאחרית 
שבני  אלוהים  רצה  גוברים:  והרוע 
ֱהאדם מכל ֱהעמים ייוושעו. לכן הקים 
הקהילה  לחברי  לתת  ורצה  זו  קהילה 

לגדול כמאמינים הדומים לחיטה.
אלוהים:  של  המיוחדת  בהשגֲחתו 
לא  מעולם  לכן   – זו  קהילה  נוסדה 
הפסקתי להתפלל ולֲעמול למען ישועת 
אני  זו.  קהילה  ייסוד  מאז  הנפשות 
נפשות  שתובילו  ֱהֲאּדֹון  בשם  מתפלל 
מאוֲחדים  שתהיו  בכך  ִלישועה  רבות 
עם הרועה בצורה מושלמת ּובביטחון.

כבוד  בִּ המלא  המקדש  'בית  ג. 
אלוהים' עקב הילדים המקּודשים.

אומר:   6 ל"ז  מזמור  תהילים 
 ּוִמְׁשָּפֶט  ִצְדֶק ָכאֹור  "ְוהֹוִציא 
הכבוד  כל  מגיע  לאלוהים  ַּכָּצֳהָרִים". 
כשילדיו  התפארת  את  מקבל  והינו   –
באמונה.  אותו  מפארים  האוהבים 
ִּבברכות  לכך  תמורה  נותן  אלוהים 
ּומלוא  הרוח  אנשי  כשמספר  עצומות. 
יותר  הפאר  אור  יתֲחזק  ָּגֵּדל:  הרוח 
ִּבקהילה זו – והיסטורית מאן מין אשר 
את  תאפשר  אלוהים  כבוד  את  חשפה 
בניית בית המקדש כנען ּובית המקדש 

הגדול.
לכך  התכוננה  מין  מאן  קהילת 
ּובמיוחד   – האחרונות  ה33  במשך 
עמדו  שעברו:  השנים  חמש  במשך 
חברי הקהילה על סלע האמונה ונכנסו 
מקווה  אני  הרוח.  ּומלוא  הרוח  אל 
ִּבנחישות  כעת  יותר  נלהבים  שתהיו 
בית  בעידן  עיקרי  תפקיד  ּושתשחקו 

המקדש הגדול.

האינסופי'  הכוח  בעלת  'הקהילה  ד. 
אשר תממש את השגחת האב.

אנו   12 ס"ב  מזמור  ִּבתהילים 
ְׁשַּתִים- ֱאִהים  ִּדֶּבר  "ַאַחת  קוראים: 

לאלוהים  ֵלאוִהים".  עֺז  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי  זּו 
הקהילה  אינסופי.  כוח  יש  יכול:  הכל 
משמעותה  האינסופי  הכוח  בעלת 
רבים  כוח  פֲעלי  תפגין  זו  שקהילה 

כשם שכוח הינו אינסופי.
ע"י  יופגנו  אשר  הפֲעלים  לגבי  זה 
הבריאה  של   100% ב  המושלם  הכוח 
ההמראה.  של  השלישי  בשלב  מחדש 
מעבר  עצום  פרי  נישא  זה:  כוח  דרך 
לכל דמיון. אלוהים הידריכני להשלים 
מחדש  הבריאה  של  זה  מושלם  כוח 
פיננסיות  ברכות  מראש  והכין   –
מקיפות. אלוהים אף הדריך את: רועי 
הקהילה, העובדים והחברים – לעלות 
אמונתם  ּולהגביר  הרוח  מלוא  זרם  על 

ִּבמהירות רבה.
כפי   – ההמראה  של  השלישי  בשלב 
(שמשמעו:  מין'  'מאן  השם  שמרמז 
נדריך  אנו  האומות):  מכל  ֱהעמים  כל 
תכנון  וִּבדרכי  ִּבדרכים  ִלישועה  רבים 
הים:  את  מכסים  שמים  כשם  שונות. 
בכדי  רבים  כוח  פֲעלי  אנו  נפגין 
את  לֲחלוטין  תמלא  אלוהים  שתפארת 

העולם.
הבת  קהילות  אלפי  לעשרת 
רועי  בעולם,  השותפות  והקהילות 
במשיח:  והאחיות  והאחים  הקהילות 
שבשנת  ֱהֲאּדֹון  בשם  תפילה  אני 
2016: תממשו את מחוייבותכם כאור 
את  תדיפו  תפנו,  אשר  בכל  ּומלח 
האור  פרי  את  תישאו  המשיח,  ניחוח 

המושלם ּותפארו את אלוהים.

"קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִי ָזָרח׃ 
ִּכי-ִהֵּנה ַהחֶֺׁש ְיַכֶּסה-ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִי ִיְזַרח ְיהָוה ּוְכבֹודֹו ָעַלִי ֵיָרֶאה׃ 

 "ּוְמָלִכים ְלנַֺגּה ַזְרֵח ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵר
.(3  – 1 (ישעיהו פרק ס': 

מסר רועה הקהילה הבכיר לשנה 
החדשה 2016



דבר ֱהחיים-תשעת פירות רוח הקודש (2) 2 

כל מי שמקבל את ישוע המשיח כמושיעו/עה מקבל/ת את 
מתנת רוח הקודש וִיהי לאל ידיהם להיוולד מחדש כילדי ּובנות 
אלוהים – ּולפי מידת חייהם לפי רצון הרוח – משמע: כשהם 
עוקבים אחר האמת בהדרכת רוח הקודש – יהא לאל ידיהם 

לשאת את פירות רוח הקודש.
הבה נעיין כעת ִּבפרי השמחה.

1. פרי השמחה: להיות מאושרים ּושמחים בכל מצב נתון
אף  ּומאושרים.  שמחים  השמחה הרוחנית איננה רק להיות 
הלא מאמינים שמחים כשהם חווים דבר טוב: אך זה רק רגעי. 
אם  אך  ואושרם.  שמחתם  נעלמים  ִּבקשיים:  ניתקלים  כשהם 
ידינו  לאל  יהא  הרוח:  מפירות  כאחד  השמחה  פרי  את  נישא 

לשמוח ולהיות מאושרים בכל מצב ּומקרה נתונים.
 :18 – ה' 16  פרק  לתסלוניקים  הראשונה  באיגרת  נאמר 
"ִׂשְמחּו ָּתִמיד; ַהְתִמידּו ְלִהְתַּפֵּלל; הֹודּו ַעל ָּכל ָּדָבר; ִּכי ֶזהּו ְרצֹון 
ֱאלוִהים ְלַגֵּביֶכם ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע". לשמוח תמיד ּולהודות על כל 

דבר זוהי שימחה רוחנית.
השימחה הינה: אחד מקני המידה שלפיהם לאל ידינו לבדוק 
אנשים  ישנם  הולמים.  משיחיים  בחיים  מיתהלכים  אנו  האם 
נתון  רגע  בכל  ּובשמחה  באושר  ֱהֲאּדֹון  דרך  את  הלוקחים 
ֲחרוצים  חיים  כבֲעלי  להיראות  עלולים  אחרים  אך  בחייהם. 
באמונה – אך אין בם שמחה או הודייה הנובעות ממרכז ליבם. 
כאילו  מאלוהים  הניתנות  מחוייבויותיהם  את  מבצעים  רק  הם 
ִּבקשיים  נתקלים  הם  אם  מסויימת.  אֲחראיות  מממשים  הינם 
מסויימים ּובלתי צפויים: הם מֲאבדים את שלוות נפשם וליבם 
מזדעזע מכעס. אני מפציר בכם לבדוק אם הינכם שמחים מכל 

הלב בהיתקלכם במצבים קשים.
למעשה רק חסד הישועה הינו: סיבה מספקת לשמוח תמיד. 
רק מלֲחשוב על כך שאנו נושעים מאש הגיהינום וִיכולים ללכת 
השמיימה: נותן לנו את הסיבה לשמחה בילתי ניתנת לתיאור. 
שמחת 'האהבה הראשונה': כשקיבלנו את ֱהֲאּדֹון לראשונה – 
היא ֲעצומה מאוד. אף אם אין לנו דבר לאכול מחר, או אם היננו 
עייפים לאחר יום עבודה קשה: עדיין ההלל בפינו. אף אם היננו 
נרדפים או סובלים ִמקשיים בלתי מוצדקים בשם ֱהֲאּדֹון: פשוט 

נשמח ממֲחשבה על השמיים.
זו  שמחה  לשמור  ידם  שלאל  רבים  אין  הדברים  במציאות 
של האהבה הראשונה בליבם. לאחר זמן מה: שמחה זו נעלמת 
בהדרגתיות – ואף כשאדם כזה חושב על חסד הישועה: אין לו 
את הרגשות עצמם כבראשונה. ִּבקשיים הם לראשונה מתחילים 
זאת  זו?  בצורה  משתנים  הם  מדוע  בסבלם.  ולגנוח  להיֲאנח 
מאחר ויש להם בשר בלב. אחד ממאפייני 'הבשר' הינו שהוא 
מישתנה. מי שיש לו טבע בשרי עלול להיות לו אושר שופע 
ברגע – אך הוא עלול להישתנות בכל עת ואותה שימחה שחווה 

עלולה להיֲעלם בין רגע.

2. בכדי לשאת את פרי השימחה
1) עלינו לסלק את ֱהבשר

כשהאחרים מיתברכים ּומקבלים מֲחמאות – אם אין בתוכנו 
את מאפייני הבשר הנקראים: 'צרּות עין וקנאה' – יהא לאל ידינו 

לשמוח כאילו קיבלנו את הברכה והמֲחמאה. מאידך: לפי מידת 
הקינאה וצרּות ֱהעין אנו חשים אי נחת כשאחרים נראים כאילו 
הינם טובים מעימנו. אנו עלולים לֲאבד את שמחתנו ּומתייאשים 

מחמת ריגשות הנחיתות שבתוכנו.
'כעס'  הנקראים:  הבשר  טבעי  את  בתוכנו  אין  אם  כן  כמו 
ו'טינה' – נהא תמיד שלווים אף כשמתייחסים אלינו בצורה לא 
תרעומת  מתמלאים  אנו  הפסדים.  או  נזק  כשניסבול  או  טובה 
כבדי  לבבותינו  לכן  בתוכנו.  הנמצא  הבשר  מחמת  ַואכזבה 
מֲעמסה. אנו עלולים לחוש כאב ואף כקורבנות כשאנו חושבים 

שאנו נמצאים במֲחסור או בנזק בהשוואה ַלאחרים.
לקבל  ידינו  לאל  יהא  לא  בתוכנו  בשר  שיש  ככל  כן  כמו 
לאל  שאין  מכל  יותר  לדאוג  נוטים  אנו  לכן  רוחנית.  אמונה 
שלהם  האישי  העסק  את  המנהלים  אלוהים.  על  לסמוך  ידינו 
ישגשגו יותר בכל דבר ִּבברכות שופעות אם יקשיבו בבירור 
לקול רוח הקודש וללכת בעקבותיו. אך אם בתוכם: ֲחמדנות, 
חוסר סבלנות ּומֲחשבות בשריות – יהיו להם קשיים. ככל שאנו 
השימחה  לתוכינו  תיכנסנה  כך  מליבנו:  בשר  יותר  משליכים 

וההודייה הרוחניות.

2) ֲעלינו להיתהלך בעקבות רצון רוח הקודש בכל דבר
אנו לא מבקשים את שמחת העולם הזה. במקום זאת: אנו 
מבקשים את השמחה הניתנת ע"י רוח הקודש והבאה ממעל. 
יהא לאל ידינו לחוש את השימחה ואת מלוא הרוח רק כשרוח 
ִּבמיוחד  שמחה  לקבל  ידינו  לאל  יהא  בתוכנו.  שמחה  הקודש 
כשאנו: מישתחווים לאלוהים, מיתפללים אליו, מהללים אותו 
מכל ליבנו ומיתהלכים לפי דבר אלוהים. כשנבין שהשתנינו ע"י 

האמת? נהא שמחים מאוד ּומלאי הודייה.
בחיי היום יום שלכם: יהא תמיד לאל ידיכם לבחור בין רצון 
רוח  ִּברצון  פעם  כל  תיבֲחרו  אם  הבשר.  ּורצון  הקודש  רוח 
הקודש: תישמח בקירביכם רוח הקודש – ּובזאת תימלאו אף 
אתם באושר. באיגרת השלישית ליוחנן פרק א' 4 כתוב: "ֵאין 
ככתוב:  ָּבֱאֶמת".  ִמְתַהְּלִכים  ֶׁשּיְָלַדי  ִמִּלְׁשמֺוַע  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ִלי 

את  לכם  ונותן   – האמת  לפי  נוהגים  כשאתם  שמח  אלוהים 
השמחה ִּבמלוא הרוח.

לדוגמא: נניח שהרצון להשיג את תוֲעלתינו האישית והרצון 
להשיג את תועלת האחרים מיתנגשים ומצב זה מיתמשך לכמה 
זמן: תיֲאבדו לבסוף את שימחתכם. אם תלכו בעקבות הבשר 
ּותבקשו את תוֲעלתיכם האישית: לא תקבלו שמחה רוחנית – 
למרות שתקבלו את מבוקשכם לאותו רגע. אתם עלולים לחוש 
אף מעורֲערים נפשית. מאידך: אם תֲחליטו לבקש את תועלת 
ֱהאחרים – למרות שייראה שתספגו הפסדים מסויימים: תקבלו 
שימחה ממעל מאחר ורוח הקודש שמחה. רק אלו שלמעשה 
האושר  זה  זה.  אושר  להבין  ידם  לאל  יהא  כזו  שמחה  עברו 

שהעולם לעולם לא יוכל לתת או להכיר.
האחרים  את  לשפוט  נהג  מישהו  אם  הכל.  לגבי  הך  היינו 
לב  בטּוב  האחרים  את  להבין  ּומתחיל  מישתנה  שלו:  בתקנים 
כשאנו  זה.  טּוב  בתוך  ֲחשיבתו  מידת  לפי  שלום  יקבל  הוא   –
'מתים' לעצמי שלנו בצורה זו בניסיון לגרום נחת לאחרים: יהא 
לאל ידינו לֲחוות את השלום והשמחה. כמו כן תמיד יהא לאל 
ידיכם ליהנות מן השלום והשמחה הללו אם תסירו את הרגשות 
המיתנגדת  'שונה'  אישיות  יש  אחר  שלמישהו  לכם  האומרים 
לאישיותכם או אף את רגשות הסלידה לזולת. כשאתם ממשיכים 
להיתהלך בעקבות רצון רוח הקודש: תיגבר שימחתכם הרוחנית 
ּולבבותיכם ישתנו אל תוך האמת. לפי אותה המידה: תישאו את 

פרי השמחה – ועל פניכם תקבלו את הזוהר הרוחני.

3) ֲעלינו לשתול ַּבֲחריצות את זרעי השמחה וההודייה
לקצור  בכדי  קשה  ולעבוד  הזרע  את  לשתול  הֲחקלאי  על 
את הפרי. באותה דרך: בכדי לשאת את פרי השמחה הרוחנית 
ֲעלינו למצוא את הדברים המביאים שמחה והודייה – ּולאחר 
מכן להודות לאלוהים. אם יש בנו אמונה: ישנם דברים רבים 

להודות ֲעליהם בכל יום.
ניתנת  אינה  שלעולם  הישועה  שמחת  את  לנו  יש  ראשית 
להמרה ִּבמאומה. כמו כן: אלוהים הטוב הינו אבינו. הוא מגן 
על ילדיו ֱהחיים בתוך האמת ּומגיבים על כל מה שאנו מבקשים. 
כמו כן אם תישמרו את השבת ותיתנו מֲעֶׂשר מלא במשך השנה: 
לא תיתקלו בביש מזל או ִּבתאונות באותה שנה. אם תישמרו 
את מצוות אלוהים ותהיו נאמנים לו מבלי לחטוא: תקבלו תמיד 

ברכות בשפע.
לפתור  הדרכים  את  תדעו  קשים:  למצבים  תיכנסו  אם  אף 
אותם. אם ֲעשיתם טעות כלשהי: תוכלו לקבל את רֲחֵמי אלוהים 
ואת הפיתרון. אם אין ֲעליכם כל תלונה: יהא לאל ידיכם לשמוח 
ּולהודות יותר (האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ג': 21). אלוהים 

יהפוך הכל לטובה ויֲעניק לכם יותר ברכות.
לנו  ייתן  מודים:  אנו  ֲעליהם  הדברים  את  למצוא  כשננסה 
ושימֲחתינו  הודייתינו  עליהם.  להודות  דברים  עוד  אלוהים 

ִּתיגברנה ּולבסוף נישא לֲחלוטין את פרי השימחה.
אחים ַואחיות יקרים במשיח: ֲעלינו לשאת את פרי השמחה 
בכדי שיהא לאל ידינו לשמוח בכל יום. אני מיתפלל בשם ֱהֲאּדֹון 
שתישאו אף את שאר פירות רוח הקודש בשפע ותיהנו לנצח 

מכל השימחה שייתן לכם אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ְלֻעַּמת זֺאת, ְּפִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִׂשְמָחה, ָׁשלֹום, אֶֺר רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות, ֲעָנָוה, ִרּסּון ַעְצִמי – ַעל ִמּדֹות ָּכֵאֶּלה ֵאין ּתֹוָרה ָחָלה" 
(האיגרת אל הגלאטיים פרק ה': 22 – 23).

פרי השמחה

Hebrew וידוי האמונה
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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 מדלקת באצבע תוך רק שלושה ימים"

"חוויתי מרפא מנזלת כרונית"

"כיס בגודל אגרוף נעלם דרך תפילת הכוח"

"כעת הינני מאושר יותר לאחר שיכולת השמיעה שלי שבה"
הרופא  הימנית.  באוזן  בעיה  לי  הייתה  שנים  כעשר  במשך 
אמר: שאיבדתי 40 אחוז מיכולת השמיעה שלי. לרוב ניכשלתי 
רפואת  בחוויות  וצפיתי  שמעתי  אמרו.  שאחרים  מה  ַּבהבנת 
רבים מחברי מאן מין ממֲחלותיהם בכנס הקיץ של מאן מין – 

לכן אף אני רציתי לחוות מרפא בכנס הקיץ של מאן מין.
 – בבוקר  ראשון  יום  אסיפת  בעת   :2015 מרץ  בחודש 
הקשבתי למסר: "המֲעשר המלא והתרומות ההולמות". הבנתי 
שלא נתתי את מֲעשר הלוואת המשכנתא על הבית. לכן מייד 
בכנס  בקוריאה  לביקור  בצד  הינחתי  אשר  יורו  נתתי 2,000 
ֱהקיץ. הֱחלטתי לתת את השאר כשאמשוך את תוכנית החיסכון 

בשנה הבאה.
חלק  ליטול  בכדי  בקוריאה  ביקרתי  אוגוסט 2015:  בחודש 
בכנס הקיץ של מאן מין. סוף סוף חוויתי את הכוח המדהים! 
בלילה הראשון: כשקיבלתי את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי למען 
החולים – קיבלתי מספר פעמים את אש רוח הקודש על אוזניי 
ועל הבטן – מייד התחלתי לשמוע היטב באוזני הימנית שלי. 

הללויה!
להקשיב  ואף  אומרים  שאחרים  מה  לשמוע  ידי  לאל  כעת 
למוסיקה. אני שמח מאוד כעת כי אין לי כל בעיה בחיי היומיום 
שלי. אני נותן את כל התפארת וההודייה לאלוהים אשר ריפאני.

בחודש מאי 2015: היתפתחה דלקת מתחת ַלאגודלי הימני 
– אשר לא הישתפרה אף לאחר חודש. הדלקת חילֵחלה תחת 
תוך  אל  היתפתחה  והדלקת   – היתֲעבתה  והאצבע  הציפורן 

הציפורן. הציפורן עמדה ליפול. כל תרופה לא עזרה.
כרוקחת: ניסחתי תרופות ורשמתי מרשמים. הדלקת גרמה 
לי  אמר  אשר  עור  לרופא  פניתי  יולי  בחודש  רבות.  ִלבעיות 
חודשים  משישה  למעלה  במשך  בהקפאה  טיפול  לקבל  שעליי 
עד אשר יצמח עור חדש. לא חשתי כל כאב – אך לא היה לאל 

ידי להשתמש באותה יד כשעסקתי ִּבתרופות ּובמטלות הבית. זו 
הייתה בֲעבורי אי נוחות גדולה וחשתי מוֲעקה רבה. 

אך דבר מדהים קרה לי יום לאחר שקיבלתי את תפילת ד"ר 
ג'יי רוק לי למען החולים בעת כנס הקיץ של מאן מין בחודש 
החלו  הגלדים  הציפורן.  תחת  משהו  ֲחשתי   .2015 אוגוסט 
תוך  עיקבות.  כל  ללא  לֲחלוטין  נעלמו  הם  יומיים  תוך  לרדת. 
שלושה ימים חוויתי רפואה שלמה – דרך תפילת ד''ר ג'יי רוק 

לי. הללויה!

חסום  היה  אפי  מנזלת.  לסבול  החילותי  שנים  כעשר  לפני 
למעלה לכן היתרגלתי לנשום דרך הפה. לכן הייתי חסר נשימה 
אף בעת הארוחות. מחמת קולי הנזלתי: התקשיתי אף להתֲחבר 

עם אחרים. היו חברים שאף לעגו לי.
כמובן ששמעתי עדויות רבות על חברי הקהילה אשר קיבלו 
רפואה ממֲחלותיהם דרך תפילת הרועה הבכיר אך מאומה לא 
עם  לבלות  העדפתי  ַלאסיפות:  שהיגֲעתי  למרות  במוחי.  עלה 
חבַרי ּולשחק משחקים. אמונתי לא גדלה. אך אלוהים לא חס 

על חסדו ֱהעצום – עבור ילד כמוני.
זמן קצר לפני כנס הקיץ של מאן מין 2015: נתן לי אלוהים 

הייתה  וזו  מאחר  לכנס  ללכת  הרצון  בתוכי  היה  ערגה.  בליבי 
האסיפה האחרונה בה היה לאל ידי ליטול בתור תלמיד תיכון. 
רציתי אף לֲחוות מרפא ככל המאמינים האחרים אשר היתרפאו.
בכנס  חלק  נטלתי  מועד  ִמבעוד  בשמחה;  התנדבתי  אף 
כחבר קבוצה מתקדמת, נשאתי את המזוודות וניקיתי מקומות 

בשמחה.
ב3 לאוגוסט – כשד"ר לי היתפלל למען החולים: אירע לי 
ִלנחיריי  ֲחדרו  באמונה:  תפילתו  את  כשקיבלתי  מדהים.  דבר 
ַמַׁשֵבי רוחות קרירות. באותו רגע פסקה הנזלת וקיבלתי רפואה 

שלמה. הללויה!

לפני כארבע שנים חשתי כאב בִציִּדי. עברתי בדיקת אולטרה 
אמר שיש לי כיס על יד הכבד.  הרופא  סאונד בבית החולים. 
הוא הוסיף לאמר כי לפעמים כיס כזה שוקע או נעלם בצורה 
טיבעית. הוא הציע לפקח עליו. לאחר מכן לא היו לי כאבים – 
לכן לא לקֲחתי את העניין ִּברצינות. בחודש אוקטובר 2015: 
חשתי שהבטן שלי אינה טיבעית. בחודש נובמבר: הכיס כבר 

היה בגודל אגרוף וסבלתי כאבים.
בעבר ֲחוויתי את פוֲעל הרפואה מדלקת התוספתן דרך תפילת 
המטפחת אשר עליה התפלל ד"ר לי (מיפֲעלות השליחים פרק 

היקשבתי  מרפא.  לֲחוות  כעת  אף  רציתי  לכן  י"ט: 11 –12). 
 (www.gcntv.org) לִמסרי ד"ר לי דרך טלוויזיית ג'י סי אן
והתפללתי עימם. בכל פעם שחשתי ִּבכאב: קיבלתי את תפילתו 

למען החולים כמה פעמים דרך מערכת המֲענה האוטומטי.
ַּבאלימות  נע  משהו  כאילו  וחשתי  להֲאדים  החלה  הבטן 
מן  יצאה  נוזלים  של  גדולה  וכמות  לשירותים  הלכתי  בתוכה. 
והבטן  נעלם  והכיס  מאחר  נחת  כעת  חש  אני  הללויה!  הבטן. 
והכבוד  ההודייה  כל  את  נותן  הינני  הטיבעי.  למצבה  חזרה 

לאלוהים אשר ריפאני דרך תפילת הכוח.

החֹוִוים את אהבת וכוח אלוהים
כשאתם חיים לפי דבר אלוהים: יהא לאל ידיכם לקבל מֲענה לכל שתבקשו. 

כמו כן תקבלו רפואה ממֲחלות ֲחשוכות מרפא וסופניות ללא טיפולים רפואיים, תשתֲחררו מכל מכאובים ותהיו מוגנים מכל: 
מֲחלה, תאונות ַואסונות – והכל תחת אהבת אלוהים.

המשרת פאבריס פלאנדר בן 47 
מקהילת מאן מין היינאוט – בלגיה

המשרתת ֵהֵיאוק ג'יאון בת 51 – מן 
הֲעדה ה 9 ִּבדרום קוריאה

האח טייוון יון בן 19 תלמיד כיתה י"ב 
בבית הספר של יום א' ִּבדרום קוריאה

המשרתת ביונגהי סונג בן 83 מן הֲעדה 
ה-21 ִּבדרום קוריאה
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ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 
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www.urimbooks.com
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(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 

לפני התפילה
0 0.5\ שמאל  ימין 

לאחר התפילה
0.1 1.0\ שמאל  ימין 

"וואו! העיוורון בעייני נעלם והיה לאל ידי לראות!"
פלדה.  בצינור  בראשי  חבט  מישהו  חבריי.  עם  רבתי  בגיל 17 
לאחר מכן במשך עשר שנים איבדתי אט – אט את הראייה בעיני 

השמאלית עד שלבסוף איבדתי את הראייה לֲחלוטין.
כולם –  ניקטעו  לראייה  הקשורים  הדם  שכלי  אמרו  הרופאים 
והעין היתֲעוורה. הם אמרו שהמצב חשוך מרפא. נאלצתי לעזוב את 
עבודתי. אף התייאשתי מחמת אי הנחת שניגרמה מעיין אחת. חייתי 

חיי הוללות: ִּבשתיית אלכוהול, הימורים – והימשכתי עם נשים.
בחודש אפריל 2010: ביתי – אשר נישאה לקוריאני: ביקשה 
 :2010 ספטמבר  בחודש  נישארתי.  בה   – לקוריאה  לבוא  ממני 
הודרכתי ִלקהילת מאן מין המרכזית. אף קיבלתי עבודה – אך זו 
מאוחר  גב.  ִמכאבי  סבלתי  ּובנובמבר 2014  קשה  עבודה  הייתה 
להניע  הימני  ניבצר  אותה  הימנית  רגלי  על  אף  השפיע  זה  יותר 
בצורה טובה. בבית החולים נאמר לי שעלי לעבור ניתוח אך היה 
עלי לשוב למונגוליה במאחר ופג תוקף הוויזה שלי בחודש פברואר 

.2015
מונגוליה.  מין  מאן  בהילת  ַּבאסיפות  חלק  נטלתי  מכן  לאחר 
הישקפתי על עצמי בכל אסיפת הישתֲחוויה ּופגישת תפילת דניאל. 
היתפללתי למען רפואתי – אך הֱחלטתי אף להשליך את חטאיי ואת 

הרוע הנימצא בליבי כפי שלמדתי ִּבדבר אלוהים. צמתי והיתפללתי 
למען העניין.

המטפחת  תפילת  ַּבאסיפת  חלק  נטלתי  באוקטובר 2015  ב31 
אשר התקיימה ִּבקהילת מאן מין מונגוליה (מיפֲעלות השליחים פרק 
י"ט: 11 – 12). השליח פוטזוריג פּורּוב היתפלל למעני במטפחת 
עליה היתפלל ד"ר ג'יי רוק לי. חשתי בגבי את אש רוח הקודש. 
רגלי  את  להניע  ַוהחילותי  נעלמו  הימנית  ּוברגלי  בגבי  הכאבים 

בחופשיות. כמו כן שב אלי מאור ֵעייני השמאלית. הללויה!
הינני  חלום.  כבתוך  חש  אני  ספרים.  לקרוא  אף  ידי  לאל  כעת 

מודה לך אלוהים!

"כל החנויות שלי היו מוגנות מן האש"
 :2009 בשנת  בינתיים  ֱהחיים.  דבר  את  חיפשנו  ַואני  אישתי 
צפינו במקרה בד"ר ג'יי רוק לי ִמקהילת מאן מין המרכזית בתחנת 
הטלוויזיה טי בי אן רוסיה. היקשבנו ִלמסריו דרך אתר המירשתת 
של קהילת מאן מין www.manmin.org. ִּבימי ראשון היצטרפנו 

לשידור ֱהחי של אסיפת קהילת מאן מין המרכזית.
כשהיתהלכנו בדרך הנכונה בעסק שלנו וצייתנו ִלדבר אלוהים 
קיבלנו   – ּולהשליך  לשמור  לעשות,  לא  לעשות,  לנו:  האומר 
בקניון  חנויות  מיספר  מנהלים  אנו  כעת  בעסק.  רבות  ברכות 
ָּבאָראָּבאָׁשוְוָּבה. המֲעשר שלנו גדל אף הוא. מתוך ֲאסירות תודה: 
שִּבדרום  המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת   2014 בפברואר  ביקרנו 
קוריאה. שם היתמלאנו ברוח הקודש ונהנינו. לא מזמן: חשנו שוב 

את אהבת אלוהים ֱהעצומה.
נמצאות  בו  בקניון  ענק  שריפת  פרצה  לנובמבר 2015:  ב 14 
החנויות שלנו. הקניון כולל שני בניינים גדולים ּושניהם מחוברים 
פרצה  כאילו  ונראה  מאוד  גדולה  הייתה  השריפה  קטן.  גשר  ע"י 
ברגע. בניין מס' 2 נשרף כמעט כליל. כל 150 ֱהחנויות נישרפו. 
שריפה זו היתפשטה לעבר בניין מס' 1 שם היו ֱהחנויות שלנו. היה 
זה כה דחוף שניבצר מעימנו לֲחשוב על היתקשרות ִלקהילת מאן 

מין המרכזית בסיאול. פשוט היתפללנו: "אלוהים אבינו: הגן עלינו 
במרחב הרועה".

מייד היתרחש דבר מדהים. למרות שהאש באה במהירות: לא 
ִּבשלמותם.  נותרו  בתצוגה  המוצרים  כל  אף  שלי.  ֱהחנויות  ניזוקו 

הללויה!
יהיו  הקהילה  חברי  שכל  מֲאחל  הבכיר  הקהילה  שרועה  כשם 
רחוקים: מעוני, מחלות ַואסונות – אף אנו היינו מוגנים באוקראינה. 
את  חידש  אשר  לאלוהים  והכבוד  ההודייה  כל  את  נותן  הינני 

לבבותינו ִּבבשורת הקדּושה והוביל אותנו לדרך הברכות.

"ריכבי התהפך – אך לא ניפצעתי כלל"
לנתיב  בכוח  ונכנסתי  ברכב  נהגתי   2015 לספטמבר  ב21 
ברצועה  והתרסק  עף  גדולה,  במשאית  חבט  ריכבי  הנגדי. 
השבור.  החלון  דרך  הרכב  מן  יצאתי  היתהפכתי!  החיצונה. 

חלקים שבורים רבים עפו מן הרכב.
לא ניפגעתי כלל. אף לא היו כל עיקבות לתאונה על בגדיי או 
אך  החולים  לבית  לקחני  האמבולנס  תודה.  ֲאסיר  חשתי  נעליי. 
בטרם זאת קיבלתי את תפילת ד"ר לי דרך מערכת המֲענה הקולי 
האוטומטי (822-830-5320). בדיקות ה CT ו- ה MRI הראו 

שהכל נורמלי אצלי והינני שלם לֲחלוטין מכף רגל ועד ראש.
המשיחיים  האמונה  חיי  על  להביט  לי  איפשרה  זו  תאונה 

הפושרים שלי. הבנתי אף ששיניתי נתיבים מאחר ּוביקשתי את 
כל  את  נותן  הינני  ַּבאחרים.  להיתֲחשב  מבלי  האישית  תוֲעלתי 
הכבוד וההודייה לאלוהים אשר הגן עלי בתאונה הגדולה והֵעניק 

לי בינה.

האח ֵקֵקסּורין בן 59 מקהילת מאן מין 
במונגוליה

האח אנטון ֵּבגּו ואישתו בן 40 מחרקיב 
שבאוקראינה

האח אליהו קים בן 28 מקהילת מאן מין 
ָּדֶאֵג'און שִּבדרום קוריאה


