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חדשות מאן מין 
פֲעלי ֳעצמה ִנתגלו באזורים מרוחקים 

מהכרזת הבשורה!
מצרים, מלזיה, סרי לנקה
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הקהילה  רועה  הדריך  לספטמבר  עד 10  לאוגוסט  מ-30 
ָטֵאסיק גיל (מקהילת מאן מין ָּדֵאֵּג'אֹון) סדרות לימוד לרועי 
קהילות ואף כנסים לריפוי במטפחת: במצרים, מלזיה ּוסרי 
מעדות  רבים  ּומאמינים  קהילה  רועי  חלק  בם  נטלו  לנקה. 
רבות. כשמעל הכל הוכרזו בֳעצמה: אלוהים הבורא וִישוע 
המשיח – ּופֲעלים גדולים ַוחזקים באו לידי ביטוי באמצעות 
תפילת המטפחת אשר עליה היתפלל רועה הקהילה הבכיר 

ד"ר ג'יי רוק (מיפעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12).

לספטמבר:  ה-1  עד  לאוגוסט   31 במצריים:  השירות 
"מפתחות לקבלת תשובות" ּו "מפתחות ִלתחיית הקהילה"

הפנטקוסטלית  ָטְמָּבִּדי  ִּבקהילת  התקיים  הראשון  המפגש 
איפשרה  הממשלה   .(5 (תמונה  לאוגוסט  ב-31  במצריים 
לרשום קהילה זו במרץ 2016 ּוכתוצאה היתרֲחבו: בשורת 

הקדושה ושירות מאן מין במצריים באופן נירחב יותר.
לקבלת  המפתחות  על:  הטיף  גיל  טאסיק  הקהילה  רועה 
רבים  החולים.  עבור  המיטפחת  עם  והיתפלל   – תשובות 
התפילה  דרך  לאלוהים.  כבוד  ונתנו  ממחלותיהם  הֱחלימו 
ּובעזרת האחרים: חש האח נביל אשר סבל מאבנים בכליות 
פוליו  עקב  ללכת  ֵהיֵמנֹו  שניבצר  אחר  אדם  נעלם.  שהכאב 

החל ללכת צעד אחר צעד.
למנהיגי  הלימוד  סידרת  נערכה:  לספטמבר  ה-1  בבוקר 
הבישוף  מכהן  בה  הפנטקוסטלית  ָמאגְָּאה  ִּבקהילת  קהילות: 
ִלתחיית  "המפתחות  היה:  המרכזי  הנושא  מורגן.  עזיז 
נטלו   .(47  –  42 ב:  פרק  השליחים  (מיפֲעלות  הקהילה" 
הריפובליקה  מן:  ואף  קהילות  מעשר  קהילה  רועי  חלק 
הדימוקרטית של קונגו, מניגריה, אתיופיה, דרום סודן וגאנה.
רועי הקהילות אשר נטלו חלק בסידרת אמרו בתּומה: "זו 
הייתה הפעם הראשונה שלי לשמוע בצורה כזו מסר כה מעשי 
על תחיית הקהילה". הבישוף עזיז מורגן הצהיר: "בעקבות 
להתחיל  עלינו   – מחדש  להתחיל  הֱחלטתי  שלמדנו  המסר 
להיתפלל עבור תחיית הקהילה בדיוק כשם שמיתפללים כל 

לילה ִּבקהילת מאן מין המרכזית".
באותו  המיטפחת  ריפוי  פגישת  היתקיימה  ערב  באותו 
מקום. היה לאל ידי האח ָמְמּדּוח להיתכופף בפעם הראשונה 
מזה 18 שנים למן ניתוח דיסק המותניים שלו. האחות איָמאן 
חשה: שהכאב אשר ניגרם לה על ידי סרטן השחלות – נמוג 
לאין  הישתפרה  רבים  ראיית  הקודש!  רוח  אש  קבלת  בעת 
ֲערוך [מאוד]. פֲעלי ריפוי מדהימים רבים ראו אור (תמונות 

6 ו-7).

השירות במלזיה ב-4 לספטמבר: 
"מדוע ישוע הינו מושיענו היחיד?"

רועה  הוזמן  לספטמבר  ב-4 
הקהילה גיל על ידי קהילת קואלה 
מלזית  קהילה  הינה:  אשר  לומפור 
הם  מסעות.  שני  הנהיג  בה  גדולה 
ידיהם  לאל  שיהא  בכדי  הזמינוהו 
לאושש את אמונתם דרך פֲעלי רוח 

הקודש.
את  העביר  גיל  הקהילה  רועה 
מושיענו  הינו  ישוע  המסר: "מדוע 
למען  היתפלל  כן  אחרי  היחיד?" 
גבר  הכוח.  מיטפחת  עם  החולים 
באוזניים  מצלצולים  מרפא  חווה 
רבות.  שנים  במשך  סבל  מהם 
אחר  אדם  של  השידרה  עמוד 
 {S} ֶאס בצורת  מכופף  היה  אשר 
החלו  רבים  התיישרותו.  את  חווה 
חוו  כשאחרים  יותר  טוב  לשמוע 
את  חוו  הם  בראייה.  הישתפרות 
פֲעלי רוח הקודש וכולם מלאו חסד 

ָורגש (תמונות 1, 2, 3 ו-8).
זקן העדה דוראי מאניקם בבקשו 
באופן  לבקר  גיל:  הקהילה  מרועה 
חשו  שהחברים  אמר:   – קבוע 
יותר  והאמינו  רב  באושר  לבסוף 
כוח  של  המדהימים  הפֲעלים  דרך 

דבר ֱהחיים.

"רמות  לספטמבר,   7 עד   6 לנקה:  ִּבסרי  השירות 
הכוח" ּו "מפתחות לקבלת תשובות"

לרועי  הלימוד  סידרת  היתקיימה  לספטמבר  ב-6 
קהילות בקולומבו שבסרי לנקה. נטלו בה חלק למֲעלה 
מ – 300 רועי קהילות. רועה הקהילה טאסיק גיל הטיף 
הוא   .(12 י"ד:  פרק  יוחנן  (בשורת  הכוח  רמות  על 
לבבות  היפגינו  אשר  קהילות  רועי  מספר  עם  ניפגש 
כמהים לשירות מאן מין. היצטרפו מספר רועים אשר 
גילו עניין רב בשירות מאן מין – והקהילות אשר עבדו 

בצוותא עם מאן מין חוו תחייה רוחנית.
המיטפחת  ריפוי  פגישת  היתקיימה:  לספטמבר  ב-7 
קהילות.  מעשר  למעלה  חלק  בה  נטלו  וואטאלי.  בעיר 
"המפתחות  שכותרתו:  מסר  הטיף  גיל  הקהילה  רועה 
עם  היתפלל  הוא  מכן  לאחר  התשובות".  לקבלת 
ברכיו  את  לכופף  אחד  אדם  ידי  לאל  היה  המטפחת. 
לאחר חמש עשרה שנות סבל, אחר חווה מרפא מכאב 
אחרים  השדרה.  בעמוד  שנה  ושלוש  עשרים  של 
הישתֲחררו מרוחות רעות. רבים חוו מרפא ונתנו כבוד 

לאלוהים (תמונות 4 ו-9).
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בחיינו המשיחיים: חשוב מאוד להבין מיהו אלוהים.
חלק מן המאמינים מצהיר שהינו מאמין באלוהים – אך 
רק  הישועה.  ביטחון  את  להם  ואין  באהבתו  חשים  אינם 
יחסים  מערכת  לנו  תהא  אלוהים:  מקור  את  נדע  כאשר 
מלאים  חיים  ִלֱחיות  ידינו  לאל  ִויהי  אלוהים  עם  קרובה 

ברוח עם הבטחת הגאולה.

והינו:   – סוף  לו  ואין  התחלה  לו  אין  אלוהים:   .1
"אהיה אשר אהיה"

בכל דבר בו היתנסה ולמד ֱהאדם יש תמיד :"התחלה" 
ָוסוף.  התחלה  יש  ולחיות  ֱהאדם  ִלבני  לדוגמא:  ָו"סוף". 
וקיצם  מהוריהם  לידתם  באמצעות:  מסומנת  התחלתם 
מסומן על ידי: מתי ואיך הינם מתים. לא משנה כמה עתיק 
עשוי להיות חפץ כלשהו: בשלב מסוים הוא נוצר על ידי 
מישהו. אף לכל האירועים ההיסטוריים יש: התחלה ָוסוף.

לכן שואלים אנשים: "מי ברא את אלוהים?" או: "מאיזו 
אחרים  לפניו?"  שם  היה  וֶמה  אלוהים  התקיים  נקודה 
חושבים ותוהים: איכה היה {ניברא} אלוהים מלכתחילה 
אם  זאת  עם  לקיומו.  ההתחלה  נקודת  שיש  כאילו   –
כשלעצמו  זה  התחלה:  הייתה  והמוֱחלט  הבורא  לאלוהים 

היה הדבר המוזר ביותר מכל.
אם אלוהים החל להיתקיים בשלב כלשהו בהיסטוריה: 
קדמו  שאולי  דברים  על  שיֲחשבו  אנשים  יהיו  ספק  ללא 
היה  יכול  אינו  אלוהים  היותו.  בטרם  הזמן  ועל  לאלוהים 
להיות הבורא המוֱחלט אם מישהו אחר יצר או ילד אותו. 
לכן אם אלוהים הוא אכן מוֱחלט ּומושלם: עליו להיות ללא 

התחלה או סוף ּולהיתקיֵים בכוחות עצמו.
בנושא מיהו אלוהים? אמר אלוהים למשה בספר שמות 
פרק ג' 14: "אהיה אשר אהיה". אף אחד הביא לעולם או 
יצר את אלוהים. מן הנצח היה אלוהים בעולם – למעשה 

מהזמן שלפני נצח הנצחים (מעבר לנצח).

2. אלוהים קיים ְּכאור ָוקול אך היתגלה ָּכשילוש של: 
אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש

היה  אשר  אלוהינו  היתקיים  תמונה  או  צורה  באיזו 
קיים: טרום הנצח? נימסר לנו ִּבבשורת יוחנן פרק א' 1: 
"בראשית היה הדבר והדבר היה עם האלוהים – ואלוהים 

היה הדבר".
בריאת  טרום  ִלזמן  מתייחסת:  "בראשית"  המילה  כאן 
הדברים ביקום – כאשר אלוהים היה קיים בגפו. זה מסמל 
עידן בו ניבצר מאדם שהינו יצור רגיל להבין עם בניסיון 
היתקיים  אשר  זה  אלוהים  לגבי  שלו.  המוגבל  הידע  או 
בעצמו בטרם הנצח נימסר לנו ִּבבשורת יוחנן א' 1: "הדבר 
היה עם אלוהים". הוא לא נטל עדיין כל צורה מסויימת – 

אלא היתקיים כדבר עצמו וזהו: "הקול".
נאמר לנו באיגרת הראשונה ליוחנן פרק א' 5: "...ְוֶזה 
ָלֶכם:  ַמְׁשִמיִעים  ַוֲאַנְחנּו  ִמֶּמּנּו  ָׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבׂשֹוָרה  ְּדַבר 
ֶׁשָהֱאוִהים אֹור הּוא ְוָכל חֶֺׁש ֵאין". יש משמעות רוחנית 

"חושך"  המונח  "חושך".  ו  "אור"  במונחים:  המוטבעת 
כולל: כל מה שאינו דובר אמת, לרשע, להפקרות ּולחטא 
אמת:  שדובר  מה  לכל  מתייחס  "אור"  המונח  ואילו   –
כאהבה, טוב לב, יושר וכיוצא בזה. עם זאת אלוהים אינו 
רק: "אור" במונחים רוחניים – אלא שהיה קיים אף כאור 

ִּבטרום תקופה זו.
יפה  כֺה  אור  של:  בעיצומו  קיים  הדבר  שהינו  אלוהים 
וקסום עם קול ברור ושקוף. הוא היה קיים בעיצומו של 
האור היפה ביותר הבילתי ניתן לעיקול ּוכקול: שקוף, רך, 

עדין, מלכותי ורועם – אשר הידהד ברחבי היקום.
פיתח  ָוקול:  כאור  קיים  שהיה  אלוהים  בחירתו –  בעת 
לב ִלבריאת אדם ; אלוהים רצה מישהו שעימו יֲחלוק את 
אדם  טיפוח  לגבי  התוכניות  כל  את  לממש  בכדי  האהבה. 
משמע:  השילוש".  "לאלוהים  עצמו:  את  אלוהים  הפך   –

אלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש.
יותר:  מוחשית  צורה  אלוהים  נטל  ואילך  זו  מתקופה 
פרק  בראשית  בספר  ככתוב  כן  כמו  השילוש.  כאלוהים 
א' -26יודעים אנו כיצד הוא ניראה: "ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו 
ִּכְדמּוֵתנּו". במילים אחרות: כשאלוהים השילוש ברא את 
של  החיצוני  המראה  בצלמו.  האדם  את  ברא  ֶהאדם-הוא: 
ֶהאדם נברא בצלם אלוהים ולב ֶהאדם נברא כך שיידמה: 
ללב אלוהים. עם זאת מרגע שאדם חטא – לבו שהיה ְּכֵלב 
להיתרחקות  בהדרגה  גרם  וזה  לרעה  הישתנה  אלוהים: 

מאלוהים.

3. רק "אהיה אשר אהיה" הינו: מושא הישתֲחווייתנו
אלוהים  היתקיים  גרידא:  יצור  שהינו  לאדם  בניגוד 
לבדו עוד מטרום הנצח. רק "אהיה אשר אהיה" הינו: האל 
האמיתי המושלם ורק הוא חייב להיות מושא הישתחווייתנו 
ַואהבתנו. עם זאת יש אנשים שאינם יודעים את אלוהים 

גילו  כאלה  אנשים  ֶהאדם.  ידי  על  אלילים  נוצרו  וכך   –
הינם  ָואבן-אשר  עץ  כסף,  זהב,  ֶהעשויים:  חפצים  ויצרו 

מישתֲחווים ִּבפניהם!
לזרים  הלך  והוא  אתכם  לזהות  מילדיכם  שניבצר  נניח 
מאוכזבים  כמה  "אבא!"  או  "אימא!"  להם:  קורא  והחל 
לתאר  יכולים  אתם  דומה:  באורח  תהיו.  בלב  ּופגועים 
לעצמכם כמה מאוכזב ּופגוע יהא האל הבורא אם תשרתו 
שבעטייה  הסיבה  זו  אדם?  ידי  המצֲאת    – כלשהו  אליל 

מתעב אלוהים :עבודת אלילים.
"א- אלוהים:  לנו  מורה   3  –  5 כ'  פרק  שמות  בספר 

ַוֲאֶׁשר  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְוָכל-ְּתמּוָנה  ֶפֶסל   ְל ַתֲעֶׂשה 
א-ִתיְׁשַּתֲחֶווה  ָלָאֶרץ׃  ִמַּתַחת  ַּבַּמִים  ַוֲאֶׁשר  ִמָּתַחת  ָּבָאֶרץ 
ָלֶהם ְוא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֺכי ְיהָוה ֱאוֶהי ֵאל ַקָּנא ּפֵֺקד ֲעוֹון 
ְועֶֺׂשה  ְלׂשְֺנָאי׃  ְוַעל-ִרֵּבִעים  ַעל-ִׁשֵּלִׁשים  ַעל-ָּבִנים  ָאבֺות 
ואלוהים  מאחר  ִמְצוֹוָתי".  ּוְלׁשְֺמֵרי  ְלאֲֺהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד 
הינו: "אהיה אשר אהיה" היחיד – הוא: האלוהות היחידה 

הנכונה. לכן עלינו להשתֲחוות ּולשרת רק אותו.
ישנו דבר נוסף שעלינו לזכור כאן: המושיע ישוע אשר 
בא לעולם הזה – הינו: זהה לאלוהים הבורא. אף גבר או 
ישוע  שבבוא  כמובן  שלו.  ההורה  אינו יכול להיות  אישה 
ונולד  בשר  לבש  הוא  המושיע:  להיות  כדי  הזה  לעולם 

ִלבתולה [לידה ניסית].
 :18 א'  פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת  קוראים  אנו  זאת  עם 
"ִמְרָים ִאּמֹו ָהְייָתה ְמאֶֺרֶסת ְליֹוֵסף ּוְבֶטֶרם ִהְתַאֲחדּו ִנְמְצָאה 
כאן:  מכונה  שמריים  לכך  הסיבה  ַהּקֶֺדׁש".  ְלרּוַח  ָהָרה 
"אמו" של ישוע – הינה: רק מאחר וזה הוזכר על ידי אחד 
השפעה תורשתית  עם כל  לא נולד  ישוע  ישוע.  מתלמידי 
אשר הועברה אליו מזרע יוסף או ביצית מריים. הוא נולד 
בכוח רוח הקודש [נקודה]. אלוהים רק הישתמש ְּבֵהְריֹון 

מריים הבתולה ככלי לשאת את המושיע.
קורא  ישוע  את  רואים  אנו  בכתובים  רבים  ִּבמקומות 
למריים הבתולה: "אישה" – אך לא "אימא". בשום מקום 
לא ניכתב שהוא קורא לה: "אימא". אף אישה – שהינה 
יצור גרידא: אינה יכולה אי פעם להיות אם האל הבורא. 
כשם  הבתולה  מריים  את  ּומהללים  הסוגדים  אנשים  יש 
כאן  זאת  עם  ּובעצמו.  ִּבכבודו  לאלוהים  סוגדים  שהינם 
עלינו לזכור שאף בִריה אינה יכולה אי פעם להיות מושא 
הישֲתחווייתנו. עלינו לזכור תמיד: שרק אלוהים השילוש 

הקדוש יכול להיות מושא הישתֲחווייתנו.

אחים ַואֲחיות יקרים במשיח – אלוהים אשר הינו: "אהיה 
אשר אהיה" – קיים מבראשית כאור ָוקול. על מנת לקבל 
ילדים אמיתיים שעימם הוא יכול לֲחלוק את האהבה לנצח 
למען  האנושי.  הטיפוח  את  והחל  ֱהאדם  את  ברא  הוא:   –
השילוש.  כאלוהים  להיתקיים:  החל  הוא   – ֱהאדם  טיפוח 
הינני מיתפלל בשם ֱהֲאּדֹון: שעל ידי זיכרון תמידי שהאל 
הבורא בלבד הינו: האל האמיתי והישֲתחווייה אך ורק לו 

– תנהלו חיים מבורכים במשיח.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"... וַּיֺאֶמר ֱאִהים ֶאל-מֶֺׁשה: "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה". וַּיֺאֶמר: "ּכֺה תֺאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם"" (שמות פרק ג': 14).

אהיה אשר אהיה

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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עלינו להאמין ללא ספק 
בהיתגשמות תפילת 

הברכות ודברי הברכה 
ברגע הכרזתם בשם 

אלוהים.

2  
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עליכם להציע את: 
'מנת המטעמים' – 
המשביעה את רצון 

אלוהים.

מפתחות לקבלת תשובות ּוברכות
ִּברצון אלוהי האהבה: לברך, להגן ּולהֲעניק חסד ושלום ִלילדיו (במדבר פרק ו': 24 – 26). 

אך בכדי לקבל את ִּברכות אלוהים: עלינו לישמור – על: חוק הצדק. 
אלוהים כתב את חוק הצדק בכתובים בפירטי פרטים – כך שיהא לאל ידי המאמינים המצייתים לחוק ברוח 

ּובגוף: לקבל את ִּברכותיו. 
להלן חוקי הצדק לקבלת תשובות ּוברכות :

ִמִּפי  ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ְדָבִרי  ִיְהֶיה  "ֵּכן  אומר:   11 נ"ה  פרק  ישעיהו 
ֲאֶׁשר  ְוִהְצִליַח  ָחַפְצִּתי  ֶאת-ֲאֶׁשר  ִאם-ָעָׂשה  ִּכי  ֵריָקם  ֵאַלי  א-ָיׁשּוב 
ְׁשַלְחִּתיו". אלוהים הכריז את רצונו דרך הנביאים והשליחים – 

ּומה שהוכרז בהֱחלט היתקיים.
יצחק  את  רימה  שיעקב  רואים:  אנו  כ"ז  פרק  בראשית  בספר 
אביו בכדי שיברכו. יצחק היה זקן מכדי לראות בבירור ּולזהות 
לאחר  ּובירכו.  לעשיו  יעקב  את  חשב  יעקב  אנשים.  פרצופי 
שגילה זאת הוא רעד מכעס. זאת מאחר וידע היטב שאינו יכול 
לבטל או לנטרל את הברכה ברגע שהכריזה: בשם יהוה אלוהים.
היה  וזה  מאחר  ליעקב.  הבכור  בירכת  הוֲעברה  הכל  לאחר 
אותה  וקיבל  הברכה  תפילת  בכוח  האמין  יעקב  לצדק.  בהתאם 
נזיד  בעבור  בכורתו  את  מכר  עשיו  הוא:  נהפוך  שוקק.  בלב 
בה  שהשיטה  למרות  כנשותיו.  גויות  לקח  הוא  כן  כמו  עדשים. 

הישתמש בכדי לקבל את הברכה לא הייתה מושלמת: היה יעקב 
ראוי לה.

על  כלל.  נעלמת  אינה  אלוהים  איש  מיתפלל  אותה  הברכה 
י"ח  פרק  (דברים  אלוהים  ידי  על  מקובל  אדם  להיות  המיתפלל 

.(22
הברכה.  ּובתפילת  המוכרזת  אלוהים  ִּבדבר  להאמין  עליכם 
שילטון  זהו  בגישתכם.  שינוי  כל  ללא  להאמין  עליכם  כן  כמו 
(בשורת  התשובה  את  לקבל  בכדי  ליזכור  עליכם  אותו  הצדק 
מרקוס פרק י"א: 24). עליכם להאמין עד שהתפילה נענית – עד 
וליתהות  מדוכאים  להיות  או  ספק  להטיל  צריכים  אינכם  הסוף. 
לא  מאמינים:  הינכם  באמת  אם  למעשה.  תיתממש  התפילה  אם 
באמת  אם  ברכה.  תפילת  או  מילה  כל  הדעת  ִּבקלילות  תיקחו 

תאמינו שזה יתממש: לעולם לא תשכחו זאת.

עליכם  ִּבמהירות:  לקבלן  ּובעיקר   – ּוברכות  תשובות  לקבלת 
לתת לאלוהים 'מטעמים' כאלה. עבור אנשים מסויימים הברכות 
תבואנה מייד – בעת שעבור אחרים הן תבואנה לאט יותר. הבדל 

זה תלוי באם הם הציעו לאלוהים צלחת מלוחה אם לאו.
"ַוֲעֵׂשה-ִלי  לעשיו:  יצחק  אמר   4 כ"ז  פרק  בראשית  בספר 
נְפִׁשי   ְּתָבֶרְכ ַּבֲעבּור  ְואֵֺכָלה  ִּלי  ְוָהִביָאה  ָאַהְבִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים 
עליו  תבוא  לא  הברכה  שתפילת  ידע  יצחק  אך  ָאמּות".  ְּבֶטֶרם 
זריעה"  "מעשה  להיות:  שעליו  ידע  הוא  משמע:  תנאי.  כל  ללא 
– באמונה שהברכה תבוא למעשה. מסיבה זו הוא ביקש מעשיו 

להביא מאכל טעים אותו אהב למען ֵּתָּקל דעתו.
מה  דבר  לקבל  מבקשים  הינכם  בו  המקרה  לגבי  הך  היינו 
מאלוהים. לבטח יש מעשה זריעה. זאת מאחר והאמונה תושלם 
נאמר:   22 ב  פרק  ביעקב  זריעה.  מעשה  דרך  אלוהים  ִּבפני 
ֻהְׁשְלָמה  ַהַּמֲעִׂשים   ּוִמּתֹו ְלַמֲעָׂשיו  ָעְזָרה  ָהֱאמּוָנה  ִּכי  ַאָּתה  "רֹוֶאה 

ָהֱאמּוָנה".
המועט  האחרון  האוכל  עם  הנביא  את  שירתה  צרפת  אלמנת 
מעשה  באמצעות  ולמות.  בנה  עם  לאכול  עמדה  אותו   – שלה 
אמונה זה: היא קיבלה ברכה גדולה בזאת שהאוכל שלה לא אזל 
עד תום הבצורת. כמו כן אנו רואים באיגרת אל הפיליפיים פרק 
ד' 18 – 19: שכאשר שאול בירך את קהילת הפיליפיים כשאספו 
ָמֵלאִתי  ְּבֶׁשַפע;  ַהּכֺל  ִלי  "ֵיׁש  נאמר:   – שירותו  בעבור  כספים 
ְׁשַלְחֶּתם –  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ֶאַּפְפרֹוִדיטֹוס  ִמיֵדי  ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ְלַאַחר 
ֵריַח ִניחֹוַח ֵהם, ִמְנָחה ֲעֵרָבה ְרצּוָיה ֵלאִהים. ֵואוַהי ְיַמֵּלא ֶאת ָּכל 

ָצְרְּכֶכם ְּכִפי עֶֺׁשר ְּכבֹודֹו ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּוַע".
לכן בבואכם לקבל תפילה: עליכם להכין את 'מנת המטעמים' 
לב  את  להניע  שעליכם  משמע  אלוהים.  את  לרצות  שבכוחה 

אלוהים באהבתכם ּוִּבמסירותכם.
תירגול רצון אלוהים הינו: לשמוח תמיד, להיתפלל ללא הרף 
'מנת המטעמים' – (האיגרת  ולתת תודה בכל הדברים – אף זו: 
שבעת  השגת   .(18  –  16 ה':  פרק  התסלוניקים  אל  הראשונה 
התקנים ְּבאומדן שבעת הרוחות: אמונה, שמחה, תפילה, הודיה, 
שמירת המצוות, נאמנות ַואהבה – אף היא הינה: 'מנת המטעמים'. 
אלוהים  מצוות  את  לשמור  חייו  כל  מנסה  אחד  כאשר  לדוגמא: 
כפי שהם – ּוכשהינו מנסה להיות נאמן עד מוות – אף זה לתת 

לאלוהים את :'מנת המטעמים'.
כללי  ותרגול  ידיעת  ידי  על  המטעמים'  'מנת  לתת  ביכולתיכם 
שלמות  שמירת  ליבכם,  שדה  טיפוח  כגון:  והקצירה  הזריעה 
כשאתם  בלבד.  הנכונה  בדרך  ַוהליכה  מלא  מעשר  מתן  השבת, 
מכל  זאת  עשו  הישתֲחווייה:  ִּבתפילות  ּומשתתפים  מיתפללים 
הלב. תנו הכל ִּבמסירות – כולל: זמן, כסף, או הכישרון שלכם 
הבישור  על  דגש  שימו  קיבלתם.  אותו  החסד  על  הודיה  עם   –

והטיפול בנשמות. כל אלה יכולים להיות: 'מנת המטעמים'. 
כשם שבאיגרת אל האפסיים פרק ה' 10 נאמר: "ַּבֲחנּו ְוִהָּוְכחּו 
בכדי  ַּבֲחריצות  עיין  לפקוח  עליכם   – ָהָאדֹון"  ְּבֵעיֵני  ָרצּוי  ָמה 
לגלות דבר אותו הינכם יכול לתת 'ִּכמנת המטעמים'. ַּבֲעשותכם 

כן כל נקודות תפילכם ֵּתיֲעֵנָנה.
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חדשות מאן מין 

יצאתי   2011 בשנת 
לקולומביה  מוונצואלה 
בשנה  ללמוד.  מנת  על 
 – הורי  מכן  שלאחר 
שהיו בוונצואלה: דיברו 
ד"ר  על  בטלפון  איתי 

ג'יי רוק לי ִמקהילת מאן מין המרכזית בקוריאה.
הם קיבלו חסד רב דרך: טלוויזיית אינֵלייס – טלוויזיה משיחית 
מובילה ַּבאמריקה הלטינית. הם אף צפו ִּבמסריו ביו טיוב ּובאתר 
חיי,  ספריו:  את  ִּבספרדית  קראו  הם  הקהילה.  של  המירשתת 

אמונתי! רוח, נשמה ַוגוף ואף את: עורי ישראל.
מאן  ִּבקהילת  להיתֲחבר  התחלתי  הצֲעתם  עקב   2013 ִּבתחילת 
מין קולומביה. הוריי הגיעו ִלקהילת מאן מין קולומביה באירועים 
אבי  חווה  לי:  ד"ר  היתפלל  עליה  המטפחת  עם  ִּבתפילה  מיוחדים. 
מרפא מתופעות לוואי של ניתוח סרטן ואימי הישתֲחררה מכאבים 

ברגליה (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12).
לאחר מכן היתלהבתי בהובלת חיי המשיחיים. קראתי את ספרי 
ד"ר לי: עורי ישראל, דרך הישועה, חוכמה, גיהינום, אהבה הינה 

היתגשמות התורה, חיי אמונתי ורוח, נשמה ָוגוף.
בחודש מרץ 2016 חוויתי את פוֲעל הריפוי: עקב עבודתי הקשה 
את  קיבלתי  נשימה.  ִלקשיי  לי  שגרם  דבר  בחזה –  כאבים  לי  היו 
תפילת המטפחת מאת רועה הקהילה: דוד ג'אנג לפני אסיפת תפילת 

דניאל. חשתי שגופי מתֲחמם והיתרפאתי.
בחודש יולי 2016 קרה דבר שהידהים את משפֲחתי. אחי בן ה 
18: הפך לאדם חדש. הוא למד בבית ספר תיכון בארה"ב בשנים 
האחרונות. מגיל צעיר ביותר הוא אהב לשחק במשחקי ווידאו. הוא 
שקע עמוק כל כך במשחקים, לא דיבר עימנו והיה די ארסי לגבי 

הכל.
עם זאת לאחר שנטל חלק בשירות יום השנה הרביעי להיווסדות 
קהילת מאן מין קולומביה בראשות רועת הקהילה היסון לי – רועת 
ההדרכה העולמית של מאן מין: הוא חודש לחלוטין. הוא הפך לאדם 
חדש. הוא אמר שהוא אוהב את מסרי רועה הקהילה הבכיר עד כדי 

כך שהוא קורא את המסרים באתר ּומתחיל להיתפלל.
בחודש אוגוסט 2016 הישתתפתי בכנס הקיץ של מאן מין ּוכפי 
ששמעתי קודם: רבים הֱחלימו. שפיריות נחתו עליי והטמפרטורה 
הייתה תחת שליטה לייצור התנאים הטובים ביותר. כאשר חוויתי 
את פֲעלי אלוהים חשתי אסירות תודה. חשתי ַּבאהבת ואושר אלוהים 
האב. במהלך מחנה אש ההישתֲחיוויה: חשתי בליבו הכן של הרועה 
להובילנו למשכן הטוב ביותר – ירושלים ֱהחדשה. קיבלתי תקווה 

מסויימת וכוח שלבטח אתֲחדש ַוֲאַּכֶנס ִלירושלים ֱהחדשה.
כל  את  נותנת  אני  והרועה.  ֱהֲאּדֹון  אלוהים,  באהבת  מלאה  אני 
ועוזר  הזמן  כל  מאושרים  שנהא  הרוצה  לאלוהים  והפאר  ההודיה 

לנו תמיד.

האחות ֵּבנִּג'יְנג ֵסּתּו בת 21 
מקהילת מאן מין קולומביה

"מקווה אני להיכנס למשכן "מקווה אני להיכנס למשכן 
היפה ביותר בשמיים: היפה ביותר בשמיים: 

ירושלים ֱהחדשה!"ירושלים ֱהחדשה!"

המשרתת ֵמאֵג'אֹונג קים בת 44 מקהילת מאן מין ָּדֵאֵג'אונג

עם משפֲחתה (משמאל: אח, אבא, אחות, אימא והאחות בנג'ינג)

"ליבי פועם בכוח וגאווה באלוהי מאן מין!""ליבי פועם בכוח וגאווה באלוהי מאן מין!"
בֵערגה  ציפיתי  מאשתקד 
מין  מאן  של  הקיץ  לכנס 
לקבל  באמת  רציתי   .2016
את התשובה ִלתפילתי. מדי יום 
מי  את  היזלפתי  ּובערב  בבוקר 
ועל  העיניים  הפה,  על:  הזכים  מואן 
ָוצום  נדר  תפילת  והיקרבתי  אמונתי  על  הצהרתי  פניי. 

(שמות פרק ט"ו: 25).
חמור  ראיה  מליקוי  סבלתי  שלי  התיכון  שנות  למן 
שלושה.  או  שניים  כמו  לי  ניראה  מסויים  כשעצם   –
הן  כאילו  חשתי  עייני.  מאוד  כאבו  כשהיתעייפתי 
יוצאות. זה גרם לי ִלכאבי ראש. מחודש אפריל 2016 
כשלא  אף  כאב  זה  בגרון.  ּומֲחמיר  הולך  כאב  חשתי 
בלעתי. היו לי כאבים באוזן ימין – דבר אשר גרם לי 
ִלכאב כשלחצתי עליו. האבֲחנה הרפואי הייתה: דלקת 

גרון ָואוזן.
עם  מין  מאן  של  הקיץ  לכנס  יצאתי  לאוגוסט:   8 ב 

אימי המשרתת הבכירה :אוהג'ו ֵסאֹו בת 75 אשר סבלה 
מחולשה בצידה הימני. במהלך אסיפת הריפוי האלוהי 
למען  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  היתפלל 
החולים. כשקיבלתי את התפילה הרחתי ניחוח פרחים. 
אף  אך  סביבי  היבטתי  בושם.  הזליף  שמישהו  חשבתי 

אחד לא היה.
הבנתי שחוויתי מרפא באותו לילה. כאשר פקחתי את 
עלתה  היא  שם.  הייתה  לא  לצידי  שישבה  אימי  עיני: 
על הבמה בכדי להעיד על הריפוי שלה. במשך 4 שנים 
היו רגליה ּוזרועותיה רדומות וכאבו – אך היא חוותה 

במהלך  מרפא 
ה  ל י פ ת ה
על  ועלתה 
בכדי  הבמה 

להעיד.
ם  ו י ס ב
ה  ת ו ד ע

ברור  כה  ניראה  סביבי  הכל  מהבמה.  אותה  הורדתי 
הימני  ניבצר  שמש.  מלא  בהיר  בוקר  זה  היה  כאילו 
לראות היטב בלילה כי הדברים ניראו כה מטושטשים 
כאילו היה ערפל סביבי. לא חשתי כל כאב סביב האוזן 
הימנית. ניסיתי לבלוע וגיליתי שלא היה לי כאב בגרון. 

ַהְללּוָיה!
אימי אמרה: "סוף סוף הבנתי מדוע ניקראת קהילה 
האנשים  (כל  מין  מאן  משמע:  מין.  מאן   – בשם  זו 
הינני  כאילו  חשה  אני  וייוושעו.  יבואו  הארצות)  מכל 
בשמיים. אין מקום אחר בו אוכל לקבל חסד נהדר זה 
מלבד מאן מין". היא הייתה כה מאושרת: "לא היה לי 
כל כאב בגרון, באוזניים, בעיניים, או בראש. הראייה 
השמים  כולל:  ברור  ניראה  הכל   – יותר  טובה  בעין 
הכל  לראות  שמחה  אני  והפרחים.  העצים  הכחולים, 

ִּבראייה ברורה כל יום".
הינני נותנת את כל ההודיה והתהילה לאלוהי האהבה 

אשר ריפֲאנו ורוצה תמיד להֲעניק לנו דברים טובים.


