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פעֲלי רוח הקודש היכו באמריקה הלטינית!
מסע רפואת המטפחת של רועת הקהילה :היסון לי בפרו וקולומביה
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מסע רפואת פרו של ד"ר ג'יי רוק לי בשנת 2004

קהילת מאן מין המרכזית החלה שירות
באמריקה הלטינית כשרועה הקהילה
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי :הוזמן למסע
הברכה לקוריאנים בארגנטינה ביולי
 .1996דרך תפילתו לחולים :החֱלימו
אנשים רבים מסוגים שונים של מחֲלות.
הוא אף הידריך סידרת לימוד לרועים
עבור רועי קהילה מקומיים והטיף בפני
למעֲלה מ –  1000איש על" :מפתחות
ליצמיחת הקהילה".
לבקשת רועי הקהילות שקיבלו חסד
רב בסידרת הלימוד :הידריך ד"ר לי את
סידרת הלימוד השנייה לרועי הקהילה
בארגנטינה ואת אסיפת התחייה באוקטובר
 .1997האירוע בן היומיים משך כ –
 8,000בני אדם )תמונה .(2
מסע הרפואה בפרו של ד"ר ג'יי רוק לי
בשנת  2004נערך בפארק מרטה קמפו
שבלימה בירת פרו .המסע משך מעל
 500,000איש )תמונה  :1ד"ר לי עם
נשיא פרו לפני המסע(.
באמצעות פעלי היתפרצות הכוח אשר
היתבטאו במסע :חוו אינספור אנשים
מרפא ,שבו בִּתשובה וקיבלו את ֱהאֲדּוֹן.
מסע זה קבע שיא כמסע הטוב ביותר
והגדול ביותר בהיסטוריה המשיחית של
פרו .לאחר מכן נירשמו/הוקמו כ 670
קהילות ,קהילות בת ושותפות בנוסף

לִקהילת מאן מין פרו .השירות הלטינו
– אמריקאי פעיל וּמתמשך .אנשים רבים
קיבלו חסד רב וִיצירות עצמה נחוו דרך
דרשות ד"ר לי המשודרות בכל רחבי
אמריקה הלטינית באמצעות תחנת
אינלייס :התחנה המשיחית הראשונה
באמריקה הלטינית.
בחודש יולי  2016הידריכה רועת
הדרכת העולם של מאן מין – היסון לי
)תמונה  :(5מיפגש ריפוי מיטפחת בשתי
קהילות בת בִּדרום אמריקה עם המיטפחת
עליה היתפלל ד"ר לי )תמונות 6 ,4 ,3
עד  ;10נ"צ :מיפעֲלות השליחים פרק י"ט:
.(11-12
ב –  14ליולי הוזמנה רועת הקהילה לי
ליום השנה ה 10להיווסדות קהילת מאן
מין פרו .היא העבירה את המסר וּלאחר
מכן היתפללה עבור החולים עם מיטפחת.
לאחר התפילה ילדה שהייתה אילמת
במשך שלוש שנים החלה לדבר – וילד
חווה מרפא מדממת ]המופיליה[ מולדת.
בנוסף רופאו מחֲלות רבות והישתפרו
בעיות בריאותיות כגון :ראות ירודה,
יכולת שמיעה ,ירוד ]קטרקט[ ,לחץ דם
גבוה וּמחלות בלוטת התריס.
בשישה עשר ליולי היא פגשה את
רוזלבָּה רודריגז דה רינקון – נשיאת
טלוויזיה אינלייס קולומביה וּבעלה –

ואמרה" :תוכניות ג'י.סי.אן .חולקות עם
הצופים את :הבשורה הטהורה הקדושה
המועברת על ידי ד"ר ג'יי רוק לי ואף
אומנויות תרבות משיחית מצויינות.
באמצעות התוכניות :נושעו רבים וחוו
ריפוי וּברכה .אני מעריכה זאת".
בשיבעה עשר ליולי חל יום השנה הרביעי
לִקהילת מאן מין קולומביה .קהילה זו הוקמה
בעיקר דרך אנשים שקיבלו תוכניות הדרשה
של ד"ר לי אשר שודר באמצעות טלוויזיית
אינלייס .במהלך הטקס היתפללה רועת
הקהילה היסון לי עבור החולים עם מיטפחת

הכוח .לאחר מכן חוו האחות קטלינה קורידור
והאחות קרוליינה גרסיה מרפא :מקוצר
ראייה וצילינדר שהיטרידו אותן במשך עשר
ועשרים שנה בהתאמה .האחות נורה צ'אפָּאנוֹ
חוותה אף היא מרפא מליקוי ראייה :עין עצלה
ממנו סבלה במשך שלושים שנה .כמו חוו
רבים מרפא ממחלות כגון :קצרת ]אסטמה[,
לחץ דם גבוה וּמחלת ריאות חסימתית כרונית
אשר נמשכה ארבעים שנה.
הבה ניתן כבוד ותודה לאלוהים שפעל
בִּדברו וּבסימנים – וּבירך את מאן מין
באהבה וָכוח.

"אינני זקוקה עוד למישקפיים בָּם
הישתמשתי במשך עשרים שנה!"
האחות קרוליינה גרסיה בת 29
מקהילת מאן מין קולומביה
מגיל תשע נאלצתי להרכיב מישקפיים בשל קוצר ראייה וצילינדר .שמעתי שרועת הקהילה היסון לי
המדריכה העולמית של מאן מין תבוא לִקהילתינו להדריך את שירות יום השנה ה –  4ותעֲרוך מיפגש ריפוי
מיטפחת )מיפעֲלות השליחים פרק י"ט.(12 – 11 :
הישתוקקתי לאסיפה לכן עבדתי בלב מיתפלל בִּמקום עבודתי והיתנדבתי לקשט את המקלט עבור יום
השנה לקהילה .היצעתי עד שלושה ימי צום עם אמונה כי רציתי לחוות את עוצמת אלוהים והיתפללתי
בִּירצינות .בשיבעה עשר ליולי ,בִּשעת אסיפת יום השנה של הקהילה וַאסיפת ריפוי המיטפחת :העבירה
רועת הקהילה את המסר -והניחה על עייני את המיטפחת עליה היתפלל ד"ר לי .חשתי שעייני בוערות.
הירכבתי משקפיים .לאחר קבלת התפילה זכרתי שדברים ניראו מטושטשים בעיניי – אך כהורדתי את
המשקפיים שלי :גיליתי כי החילותי לראות היטב .הכל ניראה כה ברורַ .הלְלוּיָה!"
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דבר הֱחיים-תשעת פירות רוח הקודש )(9
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חדשות מאן מין

פרי הריסון הֱעצמי
"ְל ֻעמַּת זֺאתְ ,פּרִי הָרוּ ַח הוּא אַ ֲהבָהִ ,שׂ ְמחָהָ ,שׁלוֹם ,אֺרֶ רוּחַ ,נְדִיבוּת ,טוּב לֵב ,נֶ ֱאמָנוּתֲ ,ענָוָה ,רִסּוּן ַע ְצמִי – עַל מִדּוֹת ָכּ ֵאלֶּה אֵין תּוֹרָה ָחלָה"
)האיגרת אל הגלאטיים פרק ה'.(23 – 22 :
הראשי לעשות משהו מסויים .מנהל זה היה מלא
תשוקה וחש שיש לו רעיון טוב יותר – לכן שינה
כמה דברים לפי שיקול דעתו ועשה את העבודה
בהתאם .לאחר מכן :אף על פי שהוא עבד עם
תשוקה כה רבה – זה אומר שהוא לא שמר על
ההסדר בשל חוסר שליטה עצמית.

אנו יכולים ליראות בעולם הזה שאלה שאין
להם ריסון עצמי הופכים את חייהם למורכבים
– וּמכבידים על עצמם .כמו כן :למרות שהם
יודעים שעליהם לנהל וּלטפל במישפחותיהם – יש
בייניהם המכורים להימורים או לצורות אחרות
של הנאה והורסים את מישפחותיהם – מאחר
ואינם יכולים לשלוט בעצמם.
פרי הריסון ֱה עצמי הינו :אחד מפירות רוח
הקודש שעל ילדי אלוהים לשאת – וזה חשוב
ִבּ מיוחד בכדי להוביל לחיים מוצלחים.
ֲ .1ח שיבות הריסון ֱה עצמי
שליטה עצמית הינה ריסון למימוש על :דחפי
ֱה אדם עצמו ,רגשותיו ,או רצונותיו .היא שולטת
בכל הדברים בכדי שהכל יעמוד יציב וּמוצק.
אדם עם ריסון עצמי חלש מיתקשה לממש
שליטה .לכן אדם כזה אינו מוצא זאת קל ל ֱח יות את
חיי המאמין .כאשר אנו מקשיבים ִל דבר אלוהים
וּמקבלים חסדו :אנו מ ֲח ליטים במוחנו לא לקבל
יותר בשר – אך עדיין אנו יכולים להיתפתות שוב
על ידי העולם.
אנו יכולים לראות זאת בדברים היוצאים מפינו.
אנשים רבים מיתפללים ששפתותיהם תהפוכנה
ִל קדושות וּמושלמות .אך בחייהם :הם שוכחים על
מה היתפללו – וּפשוט בעיקבות הרגלים ישנים:
מדברים ִכּ רצונם.
יש אנשים הממהרים להיתלונן או מיתמלאים
טינה אם יש להם קשיים או שהינם רואים משהו
שקשה להם להבין .כמו כן יש האוהבים לדבר
עד כדי כך שלמן הרגע בו הינם מתחילים :ניבצר
מהם להפסיק .אין להם יכולת הב ֲח נה בין הדברים
שעליהם לאמר ואינם צריכים – לכן הם עושים
טעויות רבות.
פרי הריסון ֱה עצמי כאחד מפירות רוח הקודש:
אינו מתייחס פשוט ִל שליטה על עצמנו מפני
ביצוע החטאים .הריסון ֱה עצמי כאחד מפירות רוח
הקודש :שולט בפירות אחרים של רוח הקודש
בכדי לגרום להם להיות מושלמים.
כאשר פירות אחרים של הרוח הנולדים בלב
מוצגים חיצונית ִבּ שליטה עצמית כמרכז הבוררות
הקובע ושומר הרמוניה וָסדר .גם כשאנו לוקחים
משהו טוב ב ֲא דּוֹן :לא תמיד הרוב טוב .אנו אומרים
משהו גרוע יותר ממשהו לקוי .אף ברוח :עלינו
לעשות הכל ִב מתינות בעקבות רצון רוח הקודש.
לדוגמא :למרות שיש לנו את פרי השימחה –
איננו יכולים פשוט להביע את שימחתינו בכל

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
מקום וּבכל זמן .למרות ששימחת קבלת הישועה
הינה כה גדולה :עלינו לישלוט בה על פי המצב.
חשוב להיות בעלי שליטה עצמית אף כאשר אנו
נאמנים לאלוהיםִ .בּ מיוחד אם יש לנו חובות
רבים :עלינו להקצות את הזמן כראוי – כך שיהי
לאל ידינו להיות במקום בו עלינו להיות בזמן
המתאים ביותר.
היינו הך לגבי כל פירות רוח הקודש כולל:
אהבה ,רחמים ,טוב וכו' .כאשר הפירות הנישאים
בלב מוצגים כמעשים :עלינו ללכת אחי קול
הדרכת רוח הקודש בכדי להפוך אותם למתאימים
ביותר .עלינו לשים את העבודה ַבּ ֲע דיפות ראשונה
ואת אשר יכול להיעשות מאוחר יותר .עלינו
ליקבוע אם עלינו ללכת קדימה או ליצעוד לאחור.
יכולה להיות לנו הבחנה דרך :פרי זה של השליטה
העצמית.
 .2אם אנו נושאים את :פרי הריסון ֱה עצמי
א .נעקוב אחר הסדר בכל דבר.
אנו מבינים את עמדתנו בתוך הסדר .אנו מבינים
מתי עלינו ִל פעול וּמתי לא .אנו אף יודעים :מתי
לדברֶ ,מ ה עלינו לאמר ומתי לא לדבר כלל .איננו
מיתווכחים עם האחרים ואין לנו אי הבנות .איננו
עושים דבר שאינו ראוי או דברים שהינם מעבר
ִל גבולות מ ֲע מ ֵדּ ינו .עם זאת אם אין בנו שליטה
עצמית :אנו עלולים לישבור את ההסדר וּלאבד
את מ ֲע מ ֵדּ ינו.
לדוגמא :נניח שנשיא חברה ביקש מן המנהל

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.
”שׁ ֲהרֵי לַכֺּל הוּא ]אלוהים[ נוֹתֵן ַחיִּים וּנ ָ
ֶ
ְשׁמָה וְכָל ָדּבָר“ )מיפעלות השליחים פרק י"ז.(25 :
ָ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 ָ

ב .אנו יכולים לשקול את :התוכן ,התיזמון
והמיקום.
לדוגמא :ליזעוק ִבּ תפילה זה דבר טוב – אך
אם תיז ֲע קו בכל מקום שאתם רוצים :זה עלול
לבייש את אלוהים .כמו כן כשהינכם חולקים את
הבשורה או מבקרים חברים לשם הדרכה רוחנית:
עליכם להיות ב ֲע לי יכולת הב ֲח נה על המילים
שהינכם אומרים .למרות שבאופן אישי יש לאל
ידיכם לקבל חסד רב מתוכן המסר הרוחני – יהא
עליכם לא להפיץ זאת לכולם.
אם הינכם חולקים דבר שאינו מתאים למידת
אמונת המ ֲא זין :זה עלול לגרום לו לימעוד,
לישפוט או לגנות .במקרים מסויימים :ייתכן
שתיתפסו אדם כשהוא עסוק ות ֲח לקו עימו את
עדותכם .למרות שהאדם יכול להקשיב לכם:
כניראה שהינכם מפריעים לו בעודו עסוק וּמוחו
נמצא במקום אחר.
אף על פי שהתוכן טוב :קשה לגעת – במצב כזה
– באדם ללא שליטה עצמית ראויה.
ג .לאל ידיכם להיתמודד עם כל מצב :באב ֲח נה
ראויה – ולא בחוסר סבלנות – כי אם בשלווה.
אלה שאינם ב ֲע לי שליטה עצמית ,חסרי סבלנות
עם חוסר הת ֲח שבות בזולת – כשהם ממהרים :יש
להם פחות כוח להבחין כראוי והינם מפספסים
מיספר דברים חשובים .זוהי הסיבה שבעטייה
איננו צריכים להפריע בקוצר רוח כשמישהו אחר
מדבר .עלינו להקשיב היטב עד תום בכדי להימנע
ממסקנות חפוזות .יתר על כן בדרך זו יהא לאל
ידינו להבין את כוונת אותו אדם להיתמודד עם
זאת כראוי.
ב ֲע לי שליטה עצמית לא מיזד ֲע זעים בקלות על
ידי דיברי אחרים .לאל ידיהם להקשיב ַל אחרים
ברוגע וּלהבחין ַבּ אמת על ידי :פ ֲע לי רוח הקודש.
אם הם מבחינים בריסון עצמי וּמ ֲע ניקים תשובה:
יהא לאל ידיהם להפחית טעויות רבות שעלולות
להיגרם עקב ה ֲח לטות פסולות .במובן זה:
לדיבריהם יהיו סמכות וּמשקל – כך שדיבריהם
יכולים להיות ב ֲע לי השפעה כבדה על אחרים.
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כנס הקיץ של מאן מין " :2013בונים את הביטחון"
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וטיפות גשם החלו לרדת .עד מהרה ירד
גשם כבד.
הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי היתפלל:
"אבינו שבשמים :תן לנו מזג אוויר טוב.
ענני גשם :לכו מכאן! לכו מפה כעת! אבא:
שלח לנו ניקוי העננים .הראה לנו כוכביםֵ .היֵה עימנו כל הזמן .גשם :עצור! תן
לאור לבוא! בשם ישוע הינני מיתפלל .אָ ֵמ ן".
בו ברגע היתפזרו ענני הגשם ִמ ַמ ֲע ל – וּמעל המקום היתגלו השמים הכחולים.
השמים הכחולים שניראו ְכּ חוֹר וזה מוקף בענני הגשם .עד תום הקורס :חור
ענני הגשם לא היתכנס .הגשם פסק וּבכל מקום הקורס לא ירד גשם .בשמיים
הכחולים אף ניתן היה ליראות כוכבים מבהיקים.
היה זה מדהים מאחר וענני הגשם הסמיכים המכסים את השמים היתפזרו
בשני הכיוונים .יתרה מזאת :העננים לא היתקבצו במשך כארבע שעות .זה
היה מדהים! אף נשבה רוח קרירה שייבשה ִבּ מהרה את הבגדים הרטובים של
האנשים.
פלא מדהים זה שיפר את אמונת הנוכחים .לאחר הקורס חוו רבים מרפא
ממ ֲח לותיהם דרך התפילה עבור החולים.

סקיילה מקהילת מאן מין פנאנג לחרשים שבמלזיה הייתה בת שנה
באותה תקופה .הוריה היו חירשים ורצו שביתם לא תהא חירשת .אך
האב ֲח נה הרפואית הראתה שסקיילה חירשת .עם זאת :הם לא התאכזבו
והאמינו שבתם ת ֲח לים כשנטלו חלק בכנס הקיץ של מאן מין שנערך
בקוריאה.
ב 5/8/13-ללאחר התפילה למען החולים :החלה
ביתם להגיב ִל צלילים .כשמישהו שאל אותה משהו:
היא הינהנה כאילו הבינה זאת .היא אף היסתובבה
כשקראו ִבּ שמה .אימה עלתה לבמה כשביתה
ִבּ זרועותיה והעידה ִבּ דמעות על הריפוי שלה.
השׁ ָמ שׁ גָ' ֵא זוּ גֵ'אוֹן ִמ קהילת מאן מין
ָ
ָדּ ֵא גּוּ בן ה  :70אובחן כחולה סרטן הלבלב בדרגה
שלוש .הוא הביט לאחור על חייו בעבר ושב בתשובה
פעמים רבות על שהיקשה על האחרים רבות .היו לו
כאבים עזים שגרמו לו לחוש שמעיו ניקרעים .אך
כשקיבל את תפילת ד"ר לי עבור החולים :הכאב נמוג.
הוא היה סמוך ובטוח שהיתרפא – וּלאחר ששב
לביתו הלך לבית חולים .רופאו אמר" :אינני יודע מה קרה אך הגידול
הפך כה קטן שלא ניתן ליראותו ".בלב אסיר תודה לאלוהים אשר
ריפא אותו :הוא החל להקדים לבוא בימי ראשון לקהילה וּלנקות את
המיקדשים .כל יום הוא היתפלל למען קדושת :ליבו ,רועה הקהילה
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי וחברי הקהילה .הוא חפר והוציא מליבו את
חסד אלוהים.

כנס הקיץ של מאן מין לִשנת " :2014להוכיח את ביטחוננו"
שחייב להיות רצונו
הטוב של אלוהים –
זאת
על
והיתגברו
בביטחה .כשקורה דבר
לא צפוי :רוצה אלוהים
מעימנו שנפגין אמונה
אמיתית עם ביטחון
בילתי מישתנה .שוב
זוהי אמונה להאמין
שאלוהים הוא טוב בכל
מצב שהוא .היה זה
מה שציפה אלוהים לימצוא ָבּ נוּ במהלך הכנס .באמצעותו איפשר אלוהים
למישתתפיםֵ :ל ֵא מוֹד כמה קרובה אמונתם לאמונה בה רוצה אלוהים.
בשנת  2013הפסיק אלוהים את הגשם ַבּ אהבתו .אך ב –  2014נתן להם
אלוהים היזדמנות למלא את הצדק בגשם .זו הייתה היזדמנות להוכיח את:
אמונם ,אהבתם ואמונתם לאלוהים ולרועה .יתרה מזאת :זה הוריד ִמ מעל מ ֲע נה
ִל תפילת רבים אשר חוו מרפא ממ ֲח לותיהם וקיבלו פיתרונות ִל בעיותיהם.
ה –  :4/8/14היה היום הראשון של כנס הקיץ של מאן מין .משהו חסר
תקדים התרחש :ירד גשם במהלך שירות תחילת סידרת הלימוד .רוב
המשתתפים היקשיבו למסרים בגשם ללא מטריות פתוחות.
הגשם הזכיר להם את דמעות :אלוהיםֱ ,ה ֲא דּוֹן והרועה אשר נישפכו ַבּ ֲע בורם
– הדבר הוסיף להם חסד שיבעתיים .הם חשבו על מסע הודו של ד"ר ג'יי
רוק לי בשנת  2002בו נותרו אנשים מבלי לזוז כשהם מיתמקדים במסר אף
בגשם ֱה כבד .לאחר תום הקורס היתפלל ד"ר לי עבור החולים .רבים חוו
מרפא וּתהילת אלוהים היתגלתה יותר מבעבר .ממ ֲח שבה על המסע :הם שמחו.
זה ניראה קשה לעם לחושש אסירי תודה וּמאושרים – אך רובם האמינו

רועה הקהילה איגור באשלוב )מקהילת הברכה שבגִ'יוואסקוּלה פינלנד( אמר:
"למורה גדול יש תלמידים גדולים .נידהמתי ליראות את האנשים יושבים בגשם עד
תום סידרת הלימוד .מה עוד :שד"ר לי לא עזב בגשם עד שהכל תם לחֲלוטין לאחר
דרשתו וּתפילתו .פיקפקתי אם יש רועה כמותו בעולם .חשתי כאילו כל הנוחים
עברו את מבחֲן האמונה".
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אלוהי עמנואל עימנו!
קהילת מאן מין המרכזית מקיימת את כנס הקיץ שלה מידי שנה בחודש אוגוסט.
משפחת מאן מין מכל רחבי העולם מתקבצת יחֲדיו ורבים אחרים מיצטרפים באמצעות שידור חי של שידורי גִ'י.סי.אֵן.
כעת הבה ניזכר בִּפעֲלי העצמה של אלוהים אשר באו לידי ביטוי במהלך כנס הקיץ על ידי העלאת זיכרונות משלושת הכנסים
האחרונים )תהילים מיזמור ס"ב –(11

כנס הקיץ של מאן מין " :2015לבקש את אהבת אלוהים כציידי אוצרות"
ילד אשר חווה מרפא :מאוטיזם – וּמחלות חשוכות מרפא
רבות היתרפאו אף הן – וכן שבה ל –  27מ  28אנשים
חירשים ממדינות זרות :יכולת השמיעה.

לאח באמפה סֵלה עומר בן 65
מאן

מקהילת

מין

קינשאסה

שבקונגו אובחן איידס .הוא
הלך ונחֱלש יותר ויותר ,ניבצר
הֵי ֵמנוֹ לאכול וללכת .כל שניתן
לו היה רק להמתין בשקט למותו.
אך הוא החל בחייו המשיחיים ִבּקהילת מאן
מין קינשאסה באוקטובר  .2014בינתיים נטל חלק בכנס
הקיץ של מאן מין  2015דרך השידור המצולם של גִ'י.
סי.אֵן .כשקיבל את תפילת ד"ר לי דרך הג'י .סי .אן .הוא חש
עצמו מיתחֲמם באש של רוח הקודש .כל התסמינים נמוגו

ב 3/8/15-היום הראשון לכנס הופיעה סביב השמש קשת מעגלית .חברי הקהילה חשו
בַּאהבת אלוהים בעת צאתם לכנס והיתמלאו ברוח הקודש.
בכנס זה ביצע אלוהים נס :כשרוח קרירה נשבה ודרכה נקבע מזג אוויר אופטימלי.
למעֲשה המימשל הוציא באותה עת :התראֲת שרב במידייה ובטלפונים הניידים – והדיווחים
הודיעו על אובדן חיי אדם .עם זאת רוח קרירה וּמרעננת נשבה כל הזמן באזור הכנס .היא
שלטה בטמפרטורה וּבלחות – ובזאת שמרה על מזג הֱאוויר הטוב ביותר.
נחילים גדולים של שפיריות עטו כבעבר והירחיקו יתושים וחרקים מזיקים .הן אף נחתו
באורח ידידותי על המישתתפים .עננים רבים עם תמונות רוחניות רבות ריחפו סביב מקום
הכנס .כל פגישה במהלך הכנס הייתה מלאה חסד וָרגש .הם חשו מאוד שמחים לימצוא
וליראות את :הראיות לנוכחות אלוהים.
יתרה מזאת :במיפגש הרפואה האלוהית – חוו אנשים מרפא :מסרטן ,מחֲלות עור,
פריצות דיסק ,עצמות שבורות וּכאבים רבים וּמגוונים .לרבים היתחֲזקה יכולת הראייה
והשמיעה .חלקם אף החלו ללכת והישליכו את מטות הֱהליכה וכיסאות הגלגלים שלהם.
הם מילאו את הבמה בכדי להעיד על חֲוויית הרפואה שלהם )תמונה בהמשך( .היה אף

וּבריאותו הטובה שבה.

◆

היום רבים מתרחֲקים מאלוהים .חטאים ורוע שכיחים .הם אינם מאמינים אלא אם כן הם
רואים הוכחות בעייניהם .עבור הדור הרע הזה היפגין אלוהי האהבה :סימנים אינסופיים,
ניסים וּפעֲלי עוצמה באמצעות ד"ר ג'יי רוק לי .מסיבות אלה לאל ידי חברי מאן מין
בהתנדבות על ידי בחירה חופשית שלהם להשיג את הלב הכמה לִקדושה שהינו לב הרוח
וּמלוא הרוח .הם נחושים בדעתם להיות מקור שמחה עבור :אלוהיםֱ ,האֲדּוֹן והרועה .כעת
הינם כבר שואפים להשיג לב כנה בביטחון מלא )האיגרת אל העברים פרק י'.(22 :
שנה אחר שנה מיתווספים לחברי מאן מין בקוריאה וּמחוץ עוד אמון וַאהבה לרועה
בכנסי הקיץ של מאן מין .בשלב השלישי של ההמראה – יהא לאל ידיהם כלוחמים רוחניים
להשיג את :השגחֲת אלוהים לכל בני האדם מכל הֱעמים באחֲרית הימים הזו .עתה הינם
מצפים לכנס הקיץ של קהילת מאן מין לִשנת  2016וּלהיתפרצות המרהיבה של הברכות.
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