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"פרי התשובות והברכות בא בשפע!"
מאמינים קטפו פרי טוב ונתנו כבוד לאלוהים

ִיים  ֵסאונגהו  האח  קיבל  לספטמבר  ב-8 
בתחרות  מיוחד  פרס  ט':  בכיתה  תלמיד   –
שבחסות  ִלסטודנטים  הארצית  המוסיקה 
הבינלאומית.  האומנות  לתרבות  הוועדה 
ידידו  כשראה  רוחנית  אמונה  השיג  הוא 
חווה מרפא משיתוק פזילתי (פזילה) מולד 
רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  את  שקיבל  לאחר 
עזרת  את  וחש  להיתפלל  התחיל  הוא  לי. 
כשניגן  בטחון  היתמלא  הוא  הקודש.  רוח 
הפרס  את  לקבל  ידו  לאל  והיה  בִּטרומבון 

הגדול והמיוחד (תמונה 1).
באוניברסיטת  הלומד  מון  יונגצ'אן  האח 
צ'אנגאנג וחבר בִּשליחות הצעירים – קיבל 
השנה  במחצית  הנושאים  בכל  מלא  ציון 
הראשונה. הוא דורג במקום הראשון וקיבל 
בו  מהיום  השניה.  למחצית  מלאה  מילגה 
אך  הקהילה  בַֻאסיפות  חלק  נטל  הוא  נולד 
בכיתה ו' הוא התבגר ונפל לפיתויי העולם. 
נאחז  שלי  הרועה  את  "ראיתי  אמר:  הוא 
להוביל  לעזור  בכדי  ִּבדמעות  באלוהים 
סטודנטים למישכן השמיימי הטוב ביותר: 
ירושלים החדשה. עמדתי על דעתי לנסות 
בכדי  שהייתי  מקום  בכל  יכולתי  כמיטב 
להֲחזיר לו על חסדו". לאחר מכן הוא יישם 
את סדרת דרשותיו של ד"ר לי :"מפתחות 
ִללמידה טובה "בחייו" – ולמד קשה. הוא 

מלאה  מלגה  וקיבל  לאוניברסיטה  נירשם 
(תמונה 2).

נאקּון  הֲעדה  זקן  קיבל   2/9/16  – ב 
ֵסאֹוְנג המשמש בשותף בכיר במשרד עו"ד 
הפרס  את  פי:  איי.  מין  מאן  של  ּופטנטים 
חלוקת  מטקס  כחלק  לפטנטים  הגדול 
בקוריאה  למיקצוענים  השביעי  הפרסים 
פתח  הוא  העיתונאים.  איגוד  בהנחיית 
טכנולוגיה  ופיתח   2003 בשנת  משרדו 
מאפשר  זה  יּו.  אֹו  ַאי  אתר  בשם:  חדשנית 
פשוטה  הרשמה  באמצעות  רק  אחד  לכל 
באמצעות  חליפין   – פי  ַאי   – ל  בחינם 
שלה  המצויינות  וניתוח.  גישור  התאמות 
הוא  הפרס.  את  קיבל  והמשרד  הוכרה 
לב  שינוי  ללא  דניאל  ִּבתפילת  התפלל 
ואת  אלוהים  רצון  את  להשיג  והישתדל 

המלכות בלב איתן.
הבכירה  המשרתת  ניכנסה   29/9  – ב 
ִמיּוְנְגסּוק לי – מן הֲעדה ה-12 – לתחרות 
 15  – ה  הקוריאנית  השירה  כתיבת 
המשוררים  אגודת  ידי  על  שהיתקיימה 
הקוריאנים. לאחר שקיבלה את תפילת ד"ר 
לי המוקלטת על מערכת המֲענה האוטומטי: 
היא זכתה במקום הראשון וקיבלה את פרס 
שר התרבות הספורט והתיירות (צילום 4).
בדמינטון  שחקן   – קים  ָּדֵאסּונג  השמש 
זכה  סּווֹון)  בעיריית  (כעת  לשעבר  לאומי 
הנשיאות  דגל  בתחרות  הזהב  ִּבמדליית 

ִלשנת 2016.  מקצועי  לבדמינטון  הלאומי 
ִלדבריו: "ב – 12/9 בֲחלומי הופיע: רועה 
הקהילה הבכיר נותן ַהיי פייפ שלוש פעמים. 

קיבלתי ביטחון גדול יותר" (תמונה 5).
ב – 10/9 קיבל האח הונגקּוק לי מן הֲעדה 
ה-28 את: ציטוט שר הביטחון הלאומי זאת 
 10 במרתון  הראשון  במקום  וזכה  מאחר 
אשר   – החיילים'  'מרתון  ששמו:   – ק"מ 
נערך ע"י: ביטחון לאומי אילּבּו. ב – 25/9 
במרתון  הראשון  במקום  שוב  זכה  הוא 
ּוב  בֵצ'אֹוְנְגוֹון  ָּדֵאֵצ'אֹונג  באגם  של  ה-14 
במרתון  השני  במקום  זכה  הוא   10/23  –
ה-70 של צ'ּוְנֵצ'אֹון שהינו: המרתון הגדול 

ביותר בכל הארץ (תמונה 6).
ֱהאחות ָּג'ֵאָאה לי תלמידת כיתה ז' זכתה 
 – ל  הריצה  בתחרויות  הראשון  במקום 
100מ', 200מ' ו 400 מ' במפגש האתלטים 
שהיתקיים ע"י משרד החינוך של ּבּוֵצ'אֹון 
לספטמבר.   29  – מה-28   (7 (תמונה 
פרס  ב-8/9  קיבלה  ֵהאּו  ִּג'יְהיּו  כשֱהאחות 
מיוחד בסיבוב האחרון בתחרות העשירית 
(צילום  תיכון  ספר  בבתי  היצירתי  לרעיון 

.(8
כל אחד יכול לחוות את אהבתו הגדולה 
לקצור  להם  מאפשרת  אשר  אלוהים  של 
למלא  באלוהים  אמונה  להם  כשיש  פירות 
בתודה,  זאת:  וכל   – בִּתחומם  הצדק  את 

שמחה ּושלמות.



דבר ֱהחיים-דרך הישועה (3) 2 

הוא  כל,  יודע  מושלם,  הנצח,  אל  מהנצח  הינו:  הבורא  האל 
אלוהים אדירים המסוגל לעשות כל דבר. לכן לאורך כל הכתובים 
נמצא פעם אחר פעם את האיזכור של אותות ומופתים אשר אין 

לאל ידי אדם מן השורה להפגינם.
ביטוי  לידי  באו  כבר  הכול-יכול  אלוהים  של  אלה  יצירות 
בדורות השונים על ידי אנשי אלוהים אשר אלוהים הציב והקים – 
ואלוהים ממשיך להראות לנו את ניפלאותיו בכוחו אף כיום. ישוע 
אמר לנו ִּבבשורת יוחנן פרק ד' 48: "אלא אם כן אינכם רואים 
מסוגלים  אינם  אנשים  תאמינו".  לא  פשוט   – ומופתים  אותות 
באותות  המוטבע  לכוחו  עדים  להיות  מבלי  באלוהים  להאמין 

ּובמופתים כאלה.

1. אלוהים היודע – כל: יודע כל דבר
אלוהים יודע לא רק את המילים והמעשים שלנו אלא אף את 
לבבותינו והמֲחשבות הצצות במוחינו. הסיבה לכך הינה: שהוא 
ברא אותנו ככתוב ִּבתהילים מיזמור קל"ט 13: "ִּכי-ַאָּתה ָקנִיָת 
כְִּליֺוָתי ְּתֻסֵּכנִי ְּבֶבֶטן ִאיִּמי". כמו כן יודע אלוהים: דברים הקורים 

כעת וצופה לבאות.
בכתובים ישנן נבואות רבות בנוגע לביאת מושיע המין האנושי, 
חורבן והקמת מדינת ישראל מחדש – ואת הדברים המתרחשים 
דרך  מזאת  יתרה  בנאמנות.  מולאו  אלה  נבואות  הזמנים.  בקץ 
הדברים  את  אלוהים  מגלה  אלוהים:  בעייני  מוֲערכים  אנשים 
ֱהאמורים להתקיים. בספר עמוס פרק ג' 7 נאמר: "ִּכי א יֲַעֶׂשה 

ֲאדֺנָי יְהִוה ָּדָבר ִּכי ִאם-ָּגָלה סֹודֹו ֶאל-ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים".
אף כיום מגלה אלוהים את הדברים העומדים לבוא דרך אנשים 
המתֲחברים עימו לעומק. אף אני העברתי נבואות רבות אשר גילה 
בחירת  את  ניבאתי  בשנת 1987  לדוגמא:  זו.  ִלקהילה  אלוהים 
ָטֵאוּו רֹוה ִלנשיאות דרום קוריאה ושבעיקבותיו יבואו הנשיאים 
יּונגסאם קים וָּדֵאג'ּונג קים. כמו כן חזיתי את בחירת: רונלד רייגן 
ִלנשיאות ארצות הברית ושל: מרגרט תאצ'ר לראשות ממשלת 
בריטניה. אלוהים אף גילה לי מראש על מות של ראש ממשלת 
הודו: אינדירה גנדי ושל מזכ"ל ברית המועצות לשעבר: ֵצ'רנֵנקֹו.
ניבאתי אף את: מחיר הנפט הגולמי, את עתיד המזרח התיכון 
הברית,  ארצות  ממשלת  קרי:   – המעצמות  שלוש  וכיצד   –
עם  בצוותא  לשעבר  הקומוניסטיות  והאומות  האירופי  האיחוד 
מי שתחת השליטה הקומוניסטית בסין ורוסיה יתֲאחדו ִלשלושה 
כוחות מתמודדים בעולם. חזיתי אף את כישלון: "מדיניות זריחת 
הצפון  את  לשתף  הייתה  שמטרתה  קוריאה  דרום  של  השמש" 
– וכיצד צפון קוריאה תפתח זמנית את שעריה – אך עד מהרה 

ִתיַסַּגְרָנה.
ניבאתי אף על נושאים ואירועים רבים אחרים – כשכל אחד 
מהם היתגשם זה מכבר או בתהליכי היתגשמות. אלוהינו המכיר 
את זרימת הזרם ואת עתיד ההיסטוריה העולמית – יודע אף את: 
היבטי  כל  הפקדתכם  ע"י  מעימנו.  אחד  כל  בחיי  לבוא  ֱהעתיד 
ֱהחיים בידי אלוהים הכול-יכול: אני מפציר בכם תמיד להיתהלך 

בדרך השיגשוג והברכה.

כמוזכר   – אלוהים  של  מוגבל  הבלתי  העילאי  כוחו   .2

בכתובים
דרך משה שלח אלוהים את עשרת מכות מצריים בטרם יצאו 
ישראל ממצריים. כמו כן בכוח אלוהים: ניקרע ים סוף ִלשניים, 
יצאו מים מן הסלע ומי מרה המרים הומתקו. בכח אלוהים: ניבא 
כאשר  אף  שנים.  וחצי  שלוש  שתימשך  קשה  בצורת  אליהו 
הַמֲעֶנה  את  אלוהים  לו  נתן  ברצינות:  לאלוהים  אליהו  היתפלל 
באש והתיר גשם כבד. באמצעות כח אלוהים קמו מתים ִלתחייה.
אף בעידן הברית החדשה ראו אור יצירות אלה של אלוהים 
הכול-יכול. ישוע השיב לחיים את אלעזר שמת מזה ארבעה ימים, 
פקח את עייני העיוור, ריפא חולים ַואנשים עם נכויות ּומוגבלויות, 
ריפא אנשים ֲאחּוזֵי שדים, הרגיע את הרוח והים ואף היתהלך על 

פני המים.
אף לאחר תחיית וַעלייתו ישוע השמיימה: בא כח אלוהים לידי 
ביטוי באמצעות ישוע ותלמידיו. במקרה של השליח כיפא: נשאו 
אנשים את החולים לרחובות בכדי שלפחות צילו ייפול על כל 
אחד מהם ואולי יֲַחוּו מרפא (מיפֲעלות השליחים פרק ה': 15). 
במקרה של שאול השליח: כאשר מטפחות או סינרים שנילקחו 
מגופו הונחו על החולים – יצאו ִּבמהרה המחלות ורוחות הטומאה 

(מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12).
רוצה  אדם:  בני  ִליכולת  שמעבר  מדהים  כוח  הפגנת  ידי  על 

אלוהים שכל האנשים יפגשו עימו וייוושעו.

3. אלוהים הכול-יכול עובד אף כיום
הכתובים מספרים לנו שישוע הינו: אתמול והיום ּולעולמים 
(האיגרת אל העברים פרק י"ג: 8). לכן כח אלוהים דרך ישוע 

המשיח יכול לבוא לידי ביטוי אף כיום.
מתרחשים  כבר  אלוהים  של  אלה  עוצמה  פֲעֵלי  גילויי 
עדויות  היווסדה.  מאז   – המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילתינו-קהילת 
שבוע  מדי  מתקבלות  מרפא  ֲחשוכות  מֲחלות  מיני  כל  לריפוי 
מכל רחבי העולם. עובדה מדהימה הינה: שאנשים רבים חוו את 

הריפוי ממֲחלותיהם ּומחולשותיהם לא רק כשקיבלו את תפילתי 
באופן אישי אלא אף כשקיבלו תפילתי רק במירשתת או דרך 

אתר ג'י אס אן.
וַעשרות  שנים  במשך  ילדים  חשוכי  רבים  נשואים  זוגות 
שנים: ילדו ילדים. מחו"ל מיתקבלות בקשות תפילה רבות עם 
כשאני  האלקטרוני  הדואר  או  הפקס  באמצעות  חולים  תצלומי 
מתפלל ַּבהנחת ידיי על אנשים או תצלומים: כח אלוהים מתקיים 
מעבר לזמן ולמרחב. בכל פעם שקיימתי ֲאסיפות תחייה רוחנית 
מיוחדות בקוריאה או במסעות בחו"ל, היתפללתי עבור החולים 
מן הבמה –זאת מאחר וניבצר ֵהיֵמנִי להניח את ידיי על כל אחד 
זמן  באותו  מרפא  חוו  אנשים  של  עצום  מספר  זאת  בכל  מהם. 
ונתנו תהילה לאלוהים. רבים שמהם ניבצר להישתתף בפגישות 
או במסעות התחייה הללו באופן אישי: מעידים על הריפוי שלהם 
כשצפו באתר המירשתת, באמצעות הלוויין, או בטלוויזיה. לאחר 
המסעות אנשים רבים בכל רחבי העולם שלחו את עדויותיהם 

בפקס או בדוא"ל.
עתה הבה נביט לתוך האותות שאלוהים הכול-יכול הביא לידי 
ביטוי. בעת ִּכנסי הקיץ או אירועים מיוחדים חוו חברי מאן מין 
את הדרכים שָּבן שלט אלוהים במזג האוויר. כאשר היתפללתי 
באמונה: פסקו לעיתים הגשמים הכבדים ּופעמים אחרות עננים 
מאור  מין  מאן  חברי  על  גוננו  השמים  כנפות  מארבע  שנאספו 
ניתן  לא  החוץ.  פעילויות  עבור  ההכנה  בעת  הקופחת  השמש 
ְלֲחֵׁשב את המספר המדוייק של עדויות או מקרים שבם קהילתינו 
וחבריה ראו וחוו את: הריפוי ממחלות ּומכאובים, ניסים יוצאי 

דופן, אותות ּומופתים בטבע שעירבו עננים, כוכבים ּוקשתות.
אהבת  עקב  כיום  מתקיימים  עדיין  אלה  מדהימים  פעלים 
אלוהים הרוצה לא רק לשֲחרֵרנו ממֲחלותינו, לענות ִלתפילותינו 

– ואף ִלפתוח את הדרך ִלישועה לכל בני ֱהאדם.

חיים  אלוהים  מביא  כיום  אף  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
לידי ביטוי כל מיני דברים שהינם פשוט מעבר ִליכולת ֱהאדם. 
אני מיתפלל בשם ֱהֲאּדֹון כי על ידי האמונה באלוהים הכול-יכול: 

תוכלו לתת לו כבוד ּולהוביל אינספור נשמות לדרך הישועה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ִהֵּנה ֲאִני ְיהָוה ֱאוֵהי ָּכל-ָּבָׂשר ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל-ָּדָבר?" (ירמיהו פרק לב': 27)

אלוהים הכול-יכול

Hebrew ווידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 08389
טלפון: 82-2-818-7047 
פקס: 82-2-818-7048 

 http://www.manmin.org/english :אתר
 www.manminnews.com

manminen@manmin.kr :דואראלקטרוני
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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"ישוע המשיח 
הינו מושיעינו 

היחיד"

פורסם ב-60 שפות,
חובה לקרוא לכל אדם מכל ֱהעמים
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א .מאחר ַועדיין לא 
ניצברה הכמות 

הנדרשת של אמונה 
הנחוצה לקבלת 

התשובה.

ב .מאחר ַואמרתם 
מילים שליליות

ג. מאחר והינכם 
שופטים את הרועה 

שלכם

מדוע אנשים מסויימים לא מקבלים מֲענה
למרות שדלת התשובות פתוחה ִלרווחה?

אלוהים רוצה שילדיו ֱהאהובים יקבלו ִּפתרונות ִלבעיות חייהם דרך מעשי אמונה ויתנו לו כבוד. 
בזאת מאפשר להם אלוהים להבין את לב ּורצון אלוהים בתוך פֲעלי רוח הקודש – 
ּומסייע להם לקבל אמונה רוחנית בזאת שהוא: מפגין אותות, ניפלאות ּופֲעלי כוח.

אלוהים פותח את הדלת ִלברכות נירחבות עבורנו – אך ישנם אנשים שעדיין אינם יכולים לקבל תשובות. 
ֶמה הסיבה לכך? הבה ניתֲעמק ַּבעקרונות ֱהחבויים ַּבקבלת תשובות ּוברכות רבות.

אומד  הרוחות  שבע  עם  לדוגמא: 
אמונה,  ההיבטים:  שבעת  את  אלוהים 
מצוות,  שמירת  הודייה,  תפילה,  שמחה, 
רמה  ישנה  אדם  לכל  ַואהבה.  נאמנות 
כל  על  לכן  להשיג.  עליו  אותה  מסויימת 

אדם להתֲאמץ להגיע לרמה זו.
מיתפללים  שאינם  אנשים  ישנם  אך 
שיש  למרות  אלוהים  עבור  עובדים  או 
בכוחם לעשות זאת. הם נֲעשים מדוכאים 
אינם  הם  מאוד.  קטנים  דברים  מחמת 

לשמור  מנסים  ואינם  להישתנות  מנסים 
את מצוות אלוהים. ישנם אנשים שפשוט 
לעשות  מבלי  התשובות  לבוא  ממתינים 
תשובה  לקבל  רוצים  עדיין  הם  אם  דבר. 
סטודנט  כמו  זה   – זו  בדרך  מאלוהים 
שאינו לומד למבחן אך מצפה לקבל ציון 

טוב.
אלוהים  אומר  מסויימים  במקרים 
 – מיוחדות  ּוברכות  תשובות  להם  שייתן 
אך האנשים אינם מכינים עצמם לקבלתן. 

ִּבדבר  מאמינים  שאינם  מראה  רק  זה 
אלוהים.

אמונה  לנו  חסרה  אם  לבדוק  עלינו 
כך  כדי  עד  חלשה  אמונתנו  האם  או 
ציות  ידי  על  ֱהֲאּדֹון.  את  מעציבים  שאנו 
כל  את  הבודקת   – הקודש  רוח  להדרכת 
ֲעלינו  אלוהים:  מעמקי  את  אף  הדברים 
(האיגרת  רוחנית  בגרות  להשיג  ִלשקוד 
 ;10 ב':  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה 

האיגרת אל האפסיים פרק ד': 13).

מקרים  ִלמצוא  יכולים  אנו  בכתובים 
להיתפלל  מעמו  אלוהים  ביקש  ָּבם  רבים 
להפיל  יכלו  שלא  אלה  הברכות.  למען 
התשובה  את  קיבלו  בעצמם  תשובות 
למען  היתפללו  אלוהים  אנשי  כאשר   –

ִּברכותיהם.
אליהו  ביקש  קשה  בצורת  בעת 
שארית  עם  לחם  קצת  לאפות  מהאלמנה 
ושהייתה  לה  שנותרה  והשמן  הקמח 
עבורה  האחרונה  הארוחה  להיות  אמורה 
הֱחליטה  אם  קורה  היה  מה  בנה.  ַועבור 

במֲחשבה:  האלוהים  איש  את  לישפוט 
"איכה יכול איש אלוהים להיות כה חסר 
ברור  כזה?"  דבר  ֵהיֵמִני  ּולבקש  בושה 
של  המדהים  הנס  את  חווה  הייתה  שלא 
אזלו  שלא  שלה  השמן  ַוצפחת  הקמח  כד 
כלל עד קץ הבצורת (מלכים א' פרק י"ז).

מאמינים  ּולגנות  לשפוט  נכון  זה  אין 
אחרים אך זה אף גרוע יותר ּובלתי ניסלח 
ניסים,  המפגין:  קהילה  רועה  ִלשפוט 
בספר  אלוהים.  בכוח  ּומופתים  אותות 
בצרעת  מרים  חלתה  י"ב:  פרק  במדבר 

לאחר ששפטה את משה – איש שאלוהים 
היה עימו.

מנמנמים  אשר  חברים  כמה  אף  ישנם 
ּומֲחשבות  ספקות  בשל  הדרשות  במהלך 
שומעים  אינם  הם  ַואחרות.  אלו  בשריות 
לכם  יש  אם  ברכות.  על  המסרים  את 
וגינוי:  שיפוט  של  אלה  מֵעין  מֲחשבות 
אני מקווה שתבינו עד כמה חמור רוע זה 
לעומק.  ִּבתשובה  ותשובו  בליבכם  שיש 
כל  את  לקבל  תוכלו  כך  ַּבֲעשותכם 

הברכות שאלוהים מֲעניק לכולם.

הרומיים  אל  באיגרת  נאמר  לדוגמא 
ִאיׁש  ַמֲאִמין  ְּבִלּבֹו  "ֲהֵרי   :10 י'  פרק 
נאמין  אם  ְוִייוָּוַׁשע".  יֹוֶדה  ּוְבִפיו  ְוֻיְצַּדק, 
ּומתהלכים  ליבנו  את  מלים  אנו  בלב: 
להודות  הצדק.  מן  הנובעות  מילים  עם 
זהו:   – מושיֵעינו  הינו:  המשיח  שישוע 
באמת  שאנו  המאשר   – ציות  של  אקט 

מאמינים בו.
את  מייצגות  אדם  שבפי  המילים 
מרקוס  ִּבבשורת  אמר  ישוע  אמונתו. 
ָּכל  ָלֶכם,  ֲאִני  אֹוֵמר  "ָלֵכן   :24 י"א  פרק 
ַמה ֶּׁשְּתַבְקׁשּו ִּבְתִפָּלה – ַהֲאִמינּו ֶׁשִּקַּבְלֶּתם 
אֹותֹו, ְוִיְהֶיה ָלֶכם". אם ניתפלל באמונה: 
אם  בסבלנות.  לתשובות  להמתין  עלינו 
התשובה:  בקבלת  הביטחון  את  לנו  יש 
ּולהמתין  לֲחשוב  פשוט  יכולים  אתם 
ִּבידיעה שאלוהים ייתן לכם את תשובתו 

ַּבמועד המתאים ביותר.

אם אין לכם סוג זה של ביטחון: עליכם 
עד  חיוביים  ווידויים  ּולהפגין  להיתפלל 
אמונה  לבקש:  עליכם  הביטחון.  קבלת 
להאמין  האמונה  את  המהווה   – רוחנית 
את  קיבלתם  ּוכבר  מאחר  זאת  מהלב. 
התשובה. כמו כן אם הינכם רק ממלאים 
יכולה  התשובה  הדרוש:  הצדק  מדד  את 

להגיע מיד.
תשובה  קיבלתם  שלא  לאמר  רק 
הביטחון  לכם  הייה  לא  פעם  שאף  אומר 
מראה  זה  מלכתחילה.  לקבלתה 
 – בטוחה  שאיננה  אמונה  לכם  שיש 
תקבלו  לא  או  תקבלו  שאולי  ושחשבתם 

את התשובה.
כל  שלילי:  ווידוי  עושים  אתם  אם 
עליכם  שיהא  משמע  ייעלם.  שְצברתם 
מחדש.  ּולהתחיל  האפס  לנקודת  לשוב 
אכזבה:  וחשים  מיתלוננים  הינכם  אם 

אין זו אמונה. זה אומר שאתם רק רוצים 
לקבל זאת על ידי המזל ּוללא אמונה.

אם אתם חשים שתשובתכם מיתעכבת: 
עליכם ִלבדוק את לבבותיכם ּולמלא את 
ווידוי  נותנים  הינכם  אם  לכם.  ֱהחסר 
בילתי  דברים  אף   – אמונה  של  חיובי 

אפשריים יתאפשרו לאור הווידוי.
לדוגמא: כמה תשובות באות מיד, אך 
אחת  ניפתרות  בעיות  אחרים  במקרים 
בהדרגה.  באות  והברכות  השנייה  אחר 
 – אט  מֲעלים  אף  מכאובים  או  מֲחלות 
תעידו  אם  אלה  במצבים  ֲארוכה.  אט 
אלוהים:  פוֲעל  ההדרגתי הינו:  שהריפוי 
אמונה  כווידוי  אלוהים  זאת  יקבל 
רק  לא   – הסוף  עד  בֲעבורכם  ויפֲעל 
שייתן לכם ברכה חד פעמית – אלא אף 
ישמור שתשגשגו ותוֲענקנה לכם ברכות 

מיתמשכות.
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חדשות מאן מין 

בצוותא עם עובדי משרד עו"ד ופטנטים של: מאן מין איי. פי.

"קיבלתי את: הפרס הגדול בחלק הפטנטים עם הרעיון שאלוהים נתן""קיבלתי את: הפרס הגדול בחלק הפטנטים עם הרעיון שאלוהים נתן"

"תשובות ניתנות במרחב ברכות אלוהים! אני שמח!""תשובות ניתנות במרחב ברכות אלוהים! אני שמח!"
עבור  עובד  אני 
במתן  קיי.  אף.  טי.  תאגיד 
הטיסה.  במהלך  קייטרינג  שירותי 
 20,000  – מ  למעלה  בעל  הינו  התאגיד 
עובדים בכל רחבי העולם. אני מסינגפור ועובד כעת 
בסניף ִּכסגן נשיא וישנם כ – 1,600 עובדים כאן. אני יוצא 

ִלמקומות רבים בכל רחבי העולם.
אסתר  ֱהאחות  אשתי  דרך  המרכזית  מין  מאן  קהילת  על  למדתי 
את  וקראתי  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  ִלדרשות  היקשבתי  מכן  לאחר  סים. 

ספריו. 
 :2011 מינואר  החל  שנים  ארבע  במשך  בסעודיה  כשעבדתי 
היקשבתי להרצאות ד"ר ג'יי רוק לי בסיפרי בראשית, חזון יוחנן 
ועל: 'פרק האהבה'. קראתי אף את ספריו: 'השמים'; 'מידת האמונה'; 
'רוח, נשמה, גוף'; 'דרך הישועה'; ו 'גיהינום'. קיבלתי תשובות לכל 

השאלות הרבות שהיו לי בכתובים – והיתרגשתי.
נאריטה  הבינלאומי  התעופה  ִּבשדה  הוצבתי   2014 מאוקטובר 
ביקרתי  וראשית  טוקיו  מין  מאן  קהילת  על  דיברה  אשתי  שביפן. 
לליבי.  נגע  וזה  בחיבוק  קיבלני  צ'וי  בייונגראן  הרועה  בקהילה. 
כשהקשבתי  להתפלל.  והיתחלתי  שירות  של  סוג  בכל  הישתתפתי 
למסרים של ד"ר לי דרך ג'י. סי. אן היתֲחזקה אמונתי. היתנדבתי 
ללמד את התלמידים אנגלית ולשיר במקהלה. מאחר וחיפשתי מה 

ִּביכולתי לעשות למען ֱהֲאּדֹון – עשיתי זאת בשימחה.

המיתקדשים  אמיתיים  ילדים  להשיג  רוצה  שאלוהים  הבנתי 
בשורת  לבבי.  את  למול  שעלי  למדתי  ֱהאדם.  טיפוח  באמצעות 
הקדושה ניתנה לרועה הבכיר כפרי ִלתפילותיו ודמעותיו המוקרבות 
את  הולדתו  ביום  ַלעבודה  ְלעמיתי  נתתי  לכן  אינסופית.  בצורה 

הספר: 'דרך הישועה'. עד ּכֺה כבר חילקתי למעלה מ 100 ספרים.
בחודש יוני 2016 לא חשתי כשורה והיה לי תסמין לא נורמלי. 
היה לי דם בשתן. שבוע לאחר מכן זה קרה בשנית. ניזכרתי שנאמר 
במיקרא: שמֲחלות באות מחטאים (שמות פרק טו': 26) – ושבתי 

לעומק ִּבתשובה על חיי בעבר.
בחודש יולי נעלם התסמין. הלכתי לבית החולים ועברתי בדיקות: 
בכליות, בשלפוחית השתן ּובדרכי השתן – מחשש לזיהום. הבדיקות 
הראו שפעם הייתה לי ערמונית אך לא נותר ֵהיֵמָנה דבר. ַהְללּוָיה! 
ידי  על  מרפא  חוויתי  עצמי  שאני  לאחר  אך  רבות  עדויות  שמעתי 

אמונה – חשתי יותר ַּבאהבת אלוהים ואמונתי גברה.
ִּבתחילת אוקטובר: ביקרתי בצוותא עם אישתי ִּבקהילת מאן מין 
הקהילה  את  משראיתי  לקהילה.  השנה – 34  יום  לרגל  המרכזית 
המלאה ִּבְרֲאיֹות על אלוהים חיים ואת החברים שהעידו על מה שהם 

קיבלו מאלוהים: היתמלאתי בתיקווה לשמיים.
הלב  מכל  ּומודה  לאלוהים  והתהילה  ההודייה  כל  את  נותן  אני 
המדריכה  הרועה   – לי  להיסון  מודה:  אף  אני  לי.  רוק  ג'יי  לד"ר 
העולמית של מאן מין ּולרועה הקהילה ביונגראן צ'וי מקהילת מאן 

מין טוקיו.

ב – 2/9/16 קיבלתי 
את הפרס הגדול על הפטנט 
הפרסים  חלוקת  מטקס  כחלק 
בהנחיית  בקוריאה  למקצוענים  השביעי 
המיוחד  העיתונות  איגוד  העיתונאים.  איגוד 
בקוריאה העניק פרסים למומחים ב – 18 תחומים לרבות 

פוליטיקה וניהול.
קטף  גדולים  דין  עורכי  משרדי  כולל  רבים  פטנטים  משרדי  בין 
משרד עו"ד ּופטנטים של מאן מין איי. פי. את הפרס הגדול. זאת 
מאחר ופיתחנו מערכת בתיווך סחר הדדי הוגן המבוססת על אמון 
מידע בקשות בינלאומיות לפטנטים – בפעם הראשונה בהיסטוריה.

משראיתי שרועה הקהילה הבכיר שלי: ד"ר ג'יי רוק לי חי חיים 
למופת ִּכדבר המיקרא והייתי עד ליצירות העצמה המתבטאות על ידו 
הונֲעתי לנהל חיים משיחיים חרוצים. באהבתו והקרבתו האינסופיות 

היה לאל ידי – במאי 2015 – להשיג את לב הרוח.
משהו  קרה   – יותר  מאוחר  חודשים  שלושה   – לאוגוסט  ב-31 
מיסתורי במהלך מיפגש תפילת דניאל. היתפללתי עבור העסק שלי 
כרגיל. לפתע עלה במוחי רעיון על פטנט מערכת תיווך בינלאומית 

ושיטת ניתוח של נתונים גדולים.
המֲחשב  עם  אותו  ניסיתי  לבית  ּומשחזרתי   – אותו  רשמתי  מיד 
עיסקאות  כל  לניתוח  מרכזי  פתרון  היצטייר  מפתיע  באורח  שלי. 

הפטנט בכל רחבי העולם.
הייתי בור ִּבנתונים ּובסטטיסטיקות גדולים – אך הנתונים נותחו 

בקלות. היה זה מדהים ּובלתי מוסבר. לא היה דבר היכול להסביר 
רוח  פוֲעל  והיה:  אלוהים –  חסד  ידי:  על  ניתן  הוא  אך  הרעיון  את 

הקודש.
שנה  בדיוק  המערכת.  של  לפטנט  בקשה  היגשתי   2/9/15 – ב 
הפטנט.  בחלק  הגדול  הפרס  את  קיבלתי  ב – 2/9/16:  מכן  לאחר 

ַהְללּוָיה!
לפני ִּכשלוש עשרה שנים עזבתי את עבודתי הראשונה במשרד 
את  ּופתחתי  אלוהים  שייתן  לברכות  ִּבתשוקה  הקוריאני  הקניין 
ִּברצוני  מ"ר.   13.22 בגודל  שהיה  קטן  במקום  הפטנטים  משרד 
אותי  ניחם  אשר  שלי  הבכיר  לרועה  שלי  הלב  מעומק  להודות 
והיתפלל ַּבֲעבורי מכל הלב. אני אף מודה לעובדים במשרד הפטנטים 

הבינלאומי של מאן מין.
מעל לכל אני נותן את כל ההודייה והתהילה לאלוהי האהבה ֱהחי 

והעונה לנו על פי אמונתנו.

שותף בכיר במשרד עו"ד 
ּופטנטים של מאן מין איי. פי.
זקן הקהילה נאקּון סאונג גיל 

57 מן העדה ה-12 קהילת 
מאן מין המרכזית

זקן הקהילה: ווינסנט צ'אן בן 
51 מקהילת מאן מין טוקיו 

שביפן ואשתו ֱהאחות אסתר 
סים


