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חדשות מאן מין 

הגדולה  הדת  הינו  האיסלם  בו  התיכון  במזרח 
בפקיסטן  מוסלמים  אוכלוסייה  אחוזי   90 עם  ביותר 
האיסלמית  "לרפובליקה  רשמי  באופן  הנֱחשבת   –
 – גיל  טֵאסיק  הקהילה  רועה  הוביל  פקיסטן":  של 

מקהילת מאן מין ָּדֵאֵּג'און ארבעה מסעות.
היתקיימו  גיל  הרועה  של  המטפחת  ריפוי  מסעות 
ּובאבו  בדובאי   (1 (תמונה   2016 לדצמבר   1  – ב 
 4  – ב   .(9 (תמונה  האמירויות  איחוד  של  דאבי 
לדצמבר הוביל מסע נוסף ִּבקהילת הבשורה החדשה 
בפקיסטן (צילום 8). ב – 6 לדצמבר, הוא הוביל אף 
סידרת לימוד ִלצעירים בצוותא עם בישופים ורועים 

רבים שנטלו חלק באף. ג'י. ֵאי. בלאהור שבפקיסטן 
(תמונות 7 ו – 10).

בכל מסע אשר קיבל התקליטור את הכותרת "כח" 
הופגנו פעלי הֳעצמה דרך ד"ר ג'יי רוק לי. המשתתפים 
רועה  ּובתדהמה.  כפיים  ִּבמחיאות  ִּבקריאות,  הגיבו 
חולים  עבור  והיתפלל  המסר  את  חלק  גיל  הקהילה 
רבים:  אנשים  לי.  ד"ר  היתפלל  עליה  המטפחת  עם 
רעות  מרוחות  והישתֲחררו  ִממחלותיהם  מרפא  חוו 
השמע  וליכולת  לעין  הקשורות  ִּכבעיות  ּוממומים 

(תמונות 2 עד 6).
מין  מאן  מקהילת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה 

המרכזית היכריז באומץ את דבר ֱהחיים ּופעל באותות 
הפך  הדבר   – 2000 ִלשנת  בפקיסטן  המאוחד  במסע 
לתופעה בפקיסטן. לאחר מכן שודרו דרשותיו ּופעלי 
העצמה בשידורי טלוויזיית יצחק המכסים את אסיה 
הרועה  הוביל  שנים  עשר  במשך  התיכון.  והמזרח 
לרועים  לימוד  סדרות  בפקיסטן:  הבישור  עבור  גיל 

ּופגישות ריפוי במטפחת.
המבצעים  פקיסטניים  לרועים  נודעו  אלה  חדשות 
מין  מאן  ושירות   – התיכון  המזרח  שירות  את 
לחידוש  שהביא  דבר  אחרים.  לאזורים  אף  היתרחב 

ּותחיית הנפשות שם.

אור התיקווה זהר בארצות 
איסלמיות
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באמצעות סדרות לימוד ַואסיפות ריפוי במטפחת: בפקיסטן, דובאי  ַואבו דאבי באמצעות סדרות לימוד ַואסיפות ריפוי במטפחת: בפקיסטן, דובאי  ַואבו דאבי 

"אינספור אנשים כולל מוסלמים "אינספור אנשים כולל מוסלמים 
חוו את כוח אלוהים"חוו את כוח אלוהים"

יונס טֵסָּגאיי ֵּגְּבֵרוֹוְלד הרועה הבכיר של איחוד 
האוונגלי מים חיים באבו דאבי

"אנשים רבים באסיפה – ּומוסלמים ביניהם: 
אוששה  שמיעתם  מכאבים,  לחופשי  שוֲחררו 
ּומחלות  רבים  פציעות  מסוגי  מרפא  חוו  ואף 
ביקרתי  גבוה.  דם  ולחץ  בשרירים  קרע  כגון: 
קהילות  רועי  פגשתי  בעולם,  רבות  ִּבקהילות 

נודעים והישתתפתי ִּבפגישותיהם. אך מעולם לא פגשתי רועה 
מראים  ידו  על  המבוצעים  הֳעצמה  פֲעלי  לי.  רוק  ג'יי  כד"ר 
האמירויות  לאיחוד  יגיע  שהוא  מקווה  אני  עימו.  שאלוהים 

הערביות ּולאתיופיה וינהיג מסע."

"פקיסטנים צעירים היתעוררו""פקיסטנים צעירים היתעוררו"
רועה הקהילה יעקוב פול: יו"ר מועצת הבישופים 

המאוחדת בפקיסטן

טֶאסיק  הקהילה  רועה  מסר  את  "כששמעתי 
ִלסדרות  שהיתלוו  הסימנים  את  וראיתי  גיל 
מאוד.  נידהמתי  בפקיסטן:  והמסעות  הלימוד 
הלימוד  סידרת  את  הינהיג  הוא  זה  בביקור 
עורר  והפרי   – הראשונה  בפעם  לצעירים 

ערים  ּומשבע  מלאהור  קהילה  רועי   100  – כ  הישתאות. 
אחרות וכן 2,500 צעירים נטלו חלק. זה ייזכר כסידרת לימוד 

היסטורית המשמשת כבסיס לתחייה המשיחית בפקיסטן."
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דבר ֱהחיים-דרך הישועה (5) 2 

התהליך  את  מתאר  בראשית  בספר  הראשון  הפרק 
 – בם  אשר  וכל  הארץ  השמים,  את:  אלוהים  ברא  בו 
נטע  שאלוהים  לנו  אומר  השני  הפרק  האנושות.  ואת 
את גן העדן והוביל את האדם הראשון לשם. עתה הבה 
ניסתכל על הסיבה שבעטייה: ברא אלוהים את האדם.

1. האדם נברא בצלם אלוהים
ֱאִהים  ְיהָוה  ַוִּייֶצר   ..." נכתב:   7 ב'  פרק  ִּבבראשית 
ֶאת-ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי 
דבר  כל  ִּבדבר  ברא  אלוהים  בעוד  ַחָּיה."  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם 
האדם  את  אישי  באופן  ויצר  עיצב  הוא  ביקום:  אחר 
מעפר מן האדמה. אלוהים ברא את האדם ללא רבב – 
ּולאחר מכן הפך ֱהאדם ִליצור חי לאחר שאלוהים נפח 

באפו נשמת חיים. 
שדמות  יהא  "איכה  ספק:  עם  יאמרו  אשר  יש 
הנוצרת מעפר האדמה תנוע עם חיים?" אך חישבו על: 
או  מלאכותיים,  פנימיים  איברים  מחשבים,  רובוטים, 
דברים  להמציא  יכולים  ֱהאדם  בני  אם  מלאכותי.  עור 
כאלה כמובן שאלוהים היה מסוגל ליברוא את האדם. 
עקב מגבלה שניקבעה במֲחשבותיהם: הם אינם יכולים 

להאמין בכוח אלוהים.
הבורא  האל  להם  העניק  וחווה:  אדם  בריאת  לאחר 
לעולם  להביא  ידיהם  לאל  שיהי  ֱהחיים: בכדי  זרע  את 
הזרע  ביצית.  יש  ולאישה  זרע  יש  לאיש  צאצאים. 
המראה,  כגון:  תכונותיהם  כל  את  מכילים  והביצית 
האישיות, האינטליגנציה, ההרגלים וכו'. לכן ידו להם 

ילדיהם. אם כן: למי דמה אדם – אבי האנושות?
 :27 א'  פרק  בראשית  בספר  קוראים  שהיננו  כשם 
ָּבָרא  ֱאִהים  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו  ֶאת-ָהָאָדם  ֱאִהים  "ַוִּיְבָרא 
בצלם  ניברא  ֱהאדם  אָֺתם."  ָּבָרא  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  אֺתֹו 
הינה  ֱהאדם  רוח  החיצוני:  למראה  בנוסף  אלוהים. 

מאלוהים ודומה לרוחו. ֱהאדם היה לנפש חיה.
רוח ֱהאדם – כשל אלוהים – הייתה מלאה רק: בטוב, 
ָורע  טוב  הדעת  מעץ  אדם  שאכל  לאחר  ּובאמת.  באור 
ספוגים  נולדו  צאצאיו  כל  אלוהים:  כנגד  חטא  ּובזאת 
של  ֱהקדוש  צלמו  את  איבדו  ּולבסוף  ּוברוע  בחטא 

אלוהים.

את  וטיפח  אלוהים  ברא  שבעטייה:  הסיבה   .2
האנושות

לשאלה:  התשובה  את  ּולהבין  לחפש  ִּברצונינו  אם 
על  לענות  ידינו  לאל  שיהא  צריך  כאן?"  אנו  "מדוע 
וכיצד  ּומדוע   – אלוהים  בראנו  "מדוע  השאלות: 
משלים  ישנם  בתנ"ך  האנושות?"  את  מטפח  הינו 
ִּבבשורת  והקציר.  האדמה  לטיפוח  המתייחסים  רבים 
מתיתייהו פרק י"ג: הישווה ישוע את לב ֱהאדם לארבעה 
מתיתייהו  ִּבבשורת  והמוץ"  החיטה  "משל  שדה.  סוגי 
פרק ג' ּוִּב"משל העשבים" ִּבבשורת מתיתייהו פרק י"ג 

– מספר לנו התנ"ך על: הדין ֱהעתיד לבוא.
אלוהים:  לנו  אומר  בתנ"ך  כאלה  משלים  עם 
בהיסטוריית  והשליטה  האנושות  ִּבבריאת  שהשגחתו 
כשם  היבול.  ּוקצירת  השדה  לטיפוח  זהה  הינה  העולם 
שחקלאי מטפח את שדהו לקציר: כך מטפחינו אלוהים 

היום.
הוא  שעימם  אמיתיים  ִּבילדים  לזכות  רוצה  אלוהים 
מטיל  כשופט  המופלא  כוחו  עם  האהבה.  את  יֲחלוק 
עוררין  ללא  סמכות  בעל  הינו  הבורא  האל  אימה: 
תכונות  בעל  אף  הינו  ּומאידך   – מחד  קפדנית  ּוצדקה 
וכיוצא  רחמים  חמלה,  באהבה,  המאופיינות:  אנושיות 
לקונן  או  להיתאבל,  לשמוח,  יכול:  אלוהים  כי  באלה. 
את  רצה  הוא  לבד  שיהא  במקום   – ֱהאדם  ִּכבני  בדיוק 

אלה שעימם הוא יכול לֲחלוק את האהבה.
עם  לצידו.  שמימיים  מלאכים  אינספור  לו  היו  כבר 
לו  יצייתו  אשר  אמיתיים  ילדים  אלוהים:  רצה  זאת 

מתוך אהבה מעומק הלב ּומרצונם החופשי.
נניח שיש לכם בבית רובוט העושה כל שתאמרו לו 
לעשות ואת ילדיכם שלעתים גורם צרות – אך כשיגדל 
של  והאהבה  החסד  על  תודה  אסיר  יהא:  הוא  לבסוף 
הוריו ויֲחלוק עימכם את האהבה. מבין השניים: את מי 
הייתם רואים כיקר יותר? לא משנה כמה צייתן הרובוט 
יכול להיות: הוא אינו יכול לבוא במקום ילדיכם עימו 
הינכם יכולים לשתף את הלב. כמו כן אלוהים ברא את 
ִוישתפו  לו  יציית  אשר  ילדים  ורצה  מאחר  ֱהאדם:  בני 

את ליבם עימו מרצונם החופשי.

3.  החיטה והמוץ
הקציר  בעת  ַּבֲחריצות:  האיכר  עבד  כמה  משנה  לא 
הוא יקצור את המוץ כאת החיטה. עם זאת מאחר והמוץ 

יֲחדיו  יאוֱחסנו  כאשר  בחיטה  ויפגע  אכיל  בילתי  הינו: 
באותו אסם – הוא יכול לשמש רק כדומן או שישרף. 

מפריד  ֱהאדם:  טיפוח  מסתיים  כאשר  מידה  באותה 
אלוהים את החיטה מן המוץ. ִּבבשורת מתיתייהו פרק 
ג' 12 נאמר: "ְּבָידֹו ִקְלׁשֹון ַהִּמְזֶרה ְלַנּקֹות ֶאת ָּגְרנֹו ְוהּוא 
ְּבֵאׁש  ִיְׂשרֺף  ַהּמֹוץ  ֶאת   ַא ָהָאָסם,  ֶאל  ְּדָגנֹו  ֶאת  ֶיֱאסֺף 
ִּבְלִּתי ִנְכֵּבית." כאן "אש בילתי ניתנת לכיבוי" מייצגת 

את: אש הגיהינום.
יביא  הימים  ַּבאֲחרית  אלוהים  ע"י  שתיבחר  בעת 
אדם  כל  וישפוט  ֱהאדם  טיפוח  את  סיום  לידי  אלוהים 
שהינם  אלה  הדין:  ביום  הזה.  בעולם  פעם  ֵאי  חי  אשר 

כמוץ יפלו לתוך להבות הגיהינום.
את  קיבלו  אשר  לאנשים  מתייחסת  כאן  "החיטה" 
לאלוהים.  באהבתם  הדבר  לאור  ּומיתהלכים  ישוע 
וזוכים  והרוע  החטא  את  ַּבֲחריצות  משליכים  אף  הם 
בצלם אלוהים. מאידך: "המוץ" כולל את כל אלה שלא 
המשיח  ישוע  את  מקבלים  ואינם  באלוהים  האמינו 

כמושיעם.
הבא  כל  שלא  הינו:  כאן  לזכור  שעליכם  אחד  דבר 
לקהילה הינו "חיטה". אם הם נוטשים את דבר אלוהים 
שלהם  הגשמיים  הרצונות  פי  על  חיים  זאת  ּובמקום 
הסיבה  זוהי  ל"מוץ".  אלוהים  בעיני  נֱחשבים  הם   –
פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת  לנו  ישוע  לנו  אמר  שבעטייה 
ז' " :21א ָּכל ָהאֹוֵמר ִלי 'ֲאדֹוִני, ֲאדֹוִני' ִיָּכֵנס ְלַמְלכּות 

ַהָּׁשַמִים, ֶאָּלא ָהעֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים."
יהפכו  ליבו,  את  ידעו  האנשים:  שכל  חפץ  אלוהים 
לטימותיאוס  הראשונה  (האיגרת  וייוושעו  "חיטה"  ל 
פרק ב': 4). לכן נתן לנו את בנו יחידו שימות על העץ 

למעננו.
למרות כל זאת הממשיכים לֵחיות בחטא ללא קבלת 
בערכם  ִלזכות  ידיהם  לאל  יהא  לא  כמושיעם  ישוע 
האמיתי כאנשים אשר ניבראו בצלם אלוהים. הם הינם 
רק כמוץ. המוץ אינו נאסף השמיימה. אם אנשים הינם 
וצורות  דעות  חילוקי  חמדנות,  קינאה,  שינאה,  חדורי: 
רוע אחרות יורשו להיכנס השמיימה – ייפגמו השמיים.

הכניסה  עליהם  שנאסרה  לאנשים  יקרה  מה 
אלמוות:  בת  הינה  אדם  בכל  והרוח  מאחר  השמיימה? 
יחדיו,  תיאספנה  הן  להיכחד.  יכולה  אינה  היא 
תקבלנה  חטאיהן  שכר  ּולפי  לנצח  בגיהינום  מרותקות 
מיתכלה  הבילתי  באש  נצחיים  עונשים  מהן:  אחת  כל 
"הגיהינום"  בספר  עיינו  נוסף:  (למידע  הגיהינום  של 

שחיבר ד"ר ג'יי רוק לי).

בשם  מתפלל  הינני  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
ֱהֲאּדֹון שתיתקדמו כמאמינים הדומים לחיטה – משמע: 
לאלוהים,  הדומים  אלוהים,  של  אמיתיים  ִּכילדים 
לנצח  וחיים  אהבה  עימו  וחולקים  מקודש  לב  משיגים 

בשמיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"... וַּיִיֶצר ְיהָוה ֱאִהים ֶאת-ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ָהֲאָדָמה וִַּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחּיִים וְַיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה" (בראשית פרק ב' – 7).

אלוהים בורא את האדם

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
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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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ההודייה: נתיב המעבר דרכו אנו מורידים תשובות מאלוהים

ההודייה הינה: הכוח לשנות את עצמנו

הודייה: המפתח לברכה!
אלוהים רוצה שילדיו הטובים בהיותם על פני האדמה יקבלו ברכות ברוח ּובגוף ואף יקבלו תגמולים שמימיים. 

ִּבשנת 2017 הבה ניהנה מתשובות ּוברכות בשפע באמצעות ההודייה.

תנאים  חווים  אנו  כאשר 
לאלוהים.  מודים  כולנו  טובים: 
להודות  ידינו  לאל  אם  אך 
בלתי  כמעט  בם  במצבים  אף 
זוהי  להודות:  עבורנו  אפשרי 
באיגרת  ככתוב  לאמונה.  הוכחה 
 :18 הראשונה לתסלוניקים פרק ה' 
ביטוי  זהו  הדברים  בכל  תודה  לתת 

לציות ִלרצון האל.
ילדי אלוהים אינם צריכים להישאר 
ציות  מתוך  הודייה  מתן  של  זו  ברמה 
שאנו  העובדה  בשל  רק  האל.  לרצון 
לתת  מסוגלים  להיות  עלינו  נושעים: 
אלוהים  חסד  ללא  דבר.  כל  על  תודה 
מן  לנצח.  ונסבול  הנצחית  באש  ניפול 
להבין  ידינו  לאל  יש  זאת:  על  המֲחשבה 
שהינה:  אלוהים  מתנת  גדולה  כמה  עד 
על  לכן  היפיפיים.  לשמיים  ַוהגעה  ישועה 

כולנו להודות בכל דבר.
אמונה  הבעת  הינה:  ההודייה  הבא  בשלב 
י"א  פרק  מרקוס  ִּבבשורת  אלוהים.  ִּבדבר 
ַמה  ָּכל  ָלֶכם,  י  ִנ ֲא אֹוֵמר  ֵכן  "ָל נאמר:   24

אֹותֹו,  ֶׁשִּקַּבְלֶּתם  ַהֲאִמינּו   – ִּבְתִפָּלה  ֶּׁשְּתַבְקׁשּו 
מאחר  זה  בפסוק  נאמין  אם  ָלֶכם."  ְהֶיה  ִי ְו
אם  אף  ניתאכזב  לא  באלוהים:  מאמינים  ַואנו 
מאמינים  ַואנו  מאחר  זאת  כרגע.  תשובה  אין 
ביותר  הטובה  התגובה  את  לנו  ייתן  שאלוהים 
אין  כך  אם   – ביותר  הטוב  בזמן  לבקשותינו 
זה משנה אף אם התנאים הפיזיים או המצבים 
מאמונה.  מגיעה  ההודייה  לפיכך  יֲחמירו. 
הניתנת  רוחנית  אמונה  הינה:  כזאת  אמונה 

ממעל על ידי אלוהים.
בשרית  אמונה  אמונה:  סוגי  שני  ישנם 
אנשים  בשרית:  אמונה  עם  רוחנית.  ואמונה 
שבא  ּובֶמה  רואים  שהינם  במה  רק  מאמינים 
עלינו  זאת  עם  מֲחשבותיהם.  עם  בהסכמה 
להאמין ִּבדבר אלוהים מהלב – רק אז יהא לאל 
נֱחשבת  מעשים  ללא  במעשים.  לציית  ידינו 
 : ב' פרק  יעקב  באיגרת  ככתוב  כמתה  האמונה 
לא  ממעשים,  הריקה  בשרית  אמונה  עם   .26
אינה  היא  מזאת  יתרה  ּוברכות.  תשובות  נקבל 
אמונה  חייבים  אנו  לכן   – ִלישועה  מובילה 

רוחנית המלווה במעשים. 
להאמין  לנו  מאפשרת  רוחנית  אמונה 

עם  מסכימה  שאינה  למרות  אלוהים  ִּבדבר 
שנאמין:  ּוברגע   – שלנו  והמֲחשבות  הידע 
של  תנאי  באף  לעולם  האמונה  תישתנה  לא 
י"א:  פרק  העברים  אל  (האיגרת  מציאות 
רק  שאינה  אמונה  של  סוג  זהו  כן  כמו   .(2-1
כהוכחה.  במעשים  מלווה  שהינה  אלא   – ידע 
מקבלים  רוחנית  אמונה  בעלי  אנשים  לכן 
שהם  שמה  למרות  תפילה  באמצעות  תשובות 
מנת  על  אפשרי.  כבילתי  ניראה  מבקשים 
ִלדבר  לציית  עלינו  רוחנית  אמונה  לקבל 

במעשים. אלוהים שלמדנו 
לאל  אף  יש  רוחנית  אמונה  לנו  יש  אם 
מישתבש.  המצב  אם  אף  להודות  ידינו 
אלוהים  משנה  תודה:  נותנים  אנו  כאשר 
יותר  טובים  למצבים  המצבים  את 
מיתאפשרים  אפשריים  הבילתי  והדברים 
ואף למֲעלה מזה. כאמור ההודייה הינה: 
וציות  אלוהים  ִּבדבר  אמונתנו  ביטוי 
דרך  זהו  אחרות:  במילים  ִלדברו. 
יכולים  אנו  שבאמצעותו  המישעול 
בזאת  ממעל  ּוברכות  תשובות  לקבל 

שנמלא את צידקת אלוהים.

אמיתית  אמונה  מתוך  חיים 
ִּבדבר  ליבנו  את  למלא  משמע: 
ּושמיעה  למידה  ידי  על  אלוהים 
להיפטר  עלינו  כלומר:  ַּבֲחריצות. 
בטוב  ּולהמירם  בליבנו  משקרים 
כשם  באור  ניתהלך  אם  ַואהבה. 
לנו  יש  באור:  נימצא  שאלוהים 
ישוע  ודם   – זה  עם  זה  התֲחברות 
(האיגרת  חטא  מכל  אותנו  מטהר  בנו 

.(7  – 5 הראשונה ליוחנן פרק א': 
אנו אסירי תודה שלאל ידינו להקשיב 
מן  מיתרגשים  ַואנו  הרוחנית  למילה 
ההשגחה המסתורית של אלוהים הכלולה 
ככתוב  מיתוודים  אף  אנו  בכתובים. 
103: "ַמה-ִּנְמְלצּו  קי"ט:  מזמור  ִּבתהילים 
שעל  כשם  ְלִפי!"  ִמְּדַבׁש   –  ִאְמָרֶת ְלִחִּכי 
הזהב הטהור לצאת מן הכיבשן כך אף עליו 
להיטהר באש בכדי שיוסרו הזיהומים. כמו 
נקי  שהוא  האמת  לב  את  להשיג  בכדי  כן 

לעבור  עלינו  פגם:  או  כתם  כל  ללא  וטהור 
תהליכים מסויימים.

ראשית: עלינו לגלות את החטאים והרוע 
 – אלוהים  דבר  את  הנוגדים  בנו  אשר 
כדי  עד  החטאים  נגד  נילחם  אם  ּולהסירם. 
הלב:  מן  הרוע  את  ונשלך  דמים  שפיכות 
משיחיים:  בחיים  להיתהלך  ידינו  לאל  יהא 
רוח  ִּבשלמות   – תודה  אסירי  שמחים, 

הקודש.
אך יש אנשים שמאבדים את ליבם כשהם 
שהינם  חושבים  הם  השקרים.  את  מגלים 
משיחיים  בחיים  מכבר  זה  מיתהלכים 
בם  שיש  מגלים  הם  שכאשר  כך   – נאמנים 
מיתאכזבים.  או  מופתעים  הם  כזה:  רוע 
שלא  מראה  זה  מדוכאים:  חשים  אתם  אם 
מוכיחים  אלא   – הרוע  את  הישלכתם 
הרוע  הושלכו.  שהם  חשבתם  שבטעות 

פשוט נישאר בילתי פעיל.
 13 ד'  פרק  הפיליפיים  אל  באיגרת 

ַהּנֹוֵתן  ֶׁשל  ְּבֶעְזָרתֹו  ָיכֹול  ֲאִני  "ַהּכֺל  נאמר: 
." אם ניזעק ִּבתפילה בכדי להתֲחדש  ִּבי ּכַֺח
את  אלוהים  עלינו  ישפוך  האמת:  בתוך 
לנו  תעזור  הקודש  ורוח  והכוח  החסד 
אם  השקר.  את  להשליך  שנוכל  בכדי 
תודה  במתן  וניכשל  ייאוש  מתוך  נוותר 
רוחנית  ִלברכה  היזדמנות  שנפספס  הרי 

גדולה. אנו מיתגברים על זה רק בתודה.
א'  פרק  לכיפא  הראשונה  באיגרת 
ַהְּצרּוָפה  ֶׁשֱאמּוַנְתֶכם  "ְּכֵדי  נאמר:   7
ְוַהְיָקָרה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּזָהב, ַהִּנְׁשָחת ַעל 
ַאף ִהָּצְרפֹו ָּבֵאׁש ֵּתֵצא ִלְתִהָּלה ּוְלָכבֹוד 
ּוְלִתְפֶאֶרת ְּבִהְתַּגּלֹות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח." 
כשאנו  בתקווה  ונישמח  נודה  הבה 
ּובזאת  שבתוכנו  הרוע  את  מגלים 
בכדי  להישתנות  הכוח  את  נקבל 
שיהא לאל ידינו: לעמוד על סלע 
ולרוח  לרוח  להיכנס  האמונה, 

השלמה.
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חדשות מאן מין 

רועה  דרך  המרכזית  מין  מאן  קהילת  את  היכרתי 
פראקאן  צ'אי  מין  מאן  ִמקהילת  טאווין  הקהילה 
להישתתף  החילותי   2014 מינואר  שבתאיילנד. 
כל  נערך  העיון  יום  הקהילה.  לרועי  הלימוד  ִּבסדרות 
חודשיים ִּבקהילת מאן מין צ'יאנג ָראי. רועה הקהילה 
המסר  את  העביר  הוא  הקהילה.  את  שירת  לי  ג'ֵאוון 
ִּבקהילת  הבכיר  הרועה  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  קיבל  אותו 
מאן מין המרכזית קיבל מאלוהים דרך הזמנים הבלתי 

ניתנים לאומדן של צום ּותפילה.
לא  מעולם  בעבורי.  מאוד  חדש  היה  זה 
שזה  להגיד  יכול  אני  אך  כזה  מסר  שמעתי 
היה רוחני. שמחתי מאוד ללמוד שכל מאמין 
מידת  לפי  בשמיים  שונה  למישכן  ייכנס 
ביותר  הטוב  השמימי  המישכן  וכי  אמונתו 

הינו: ירושלים החדשה.
להבין  שהתחלתי  על  תודה  אסיר  הייתי 
בבירור את תקן הישועה. שמירה על השבת 
התפילה  אף   – חובה  הינן  המעשר  ּומתן 

חשובה.
ֱהחיים  מדבר  גדול  חסד  כשקיבלתי 

מין  מאן  ִּבקהילת   2015 באוגוסט  ביקרתי  הזה:  היקר 
מקרוב  לי  ד"ר  ִלדרשת  היקשבתי  כאשר  בקוריאה. 
בבית המיקדש המרכזי: הגרתי דמעות ברגש ּובהשראת 
רוח הקודש. זהו זיכרון חי שייזכר לאורך כל שארית 
עד  והייתי  מין  מאן  של  הקיץ  בכנס  הישתתפתי  חיי. 
חוויתי  הקהילה.  חברי  גוף  על  הנוחתות  לשפיריות 
את מזג האוויר המיטבי וראיתי: אותות, נסים ּופעלים 
רבי עוצמה כולל את מי מואן הזכים (שמות פרק ט"ו' 

שבתי  ליבי.  תוך  אל  האל  אהבת  חדרה  כן  כמו  :כה'). 
מילאו  מכן  לאחר  לאחרים.  סלחתי  שלא  על  ִּבתשובה 

ההודייה והאהבה את ליבי לֲחלוטין.
דבר  לאור  להיתהלך  ניסיתי  לתאיילנד:  כשחזרתי 
אלוהים. התוצאה הייתה מדהימה. קהילתי חוותה יותר 
ממחלותיהם  מרפא  חוו  וחברי  כפולה  רוחנית  מתחייה 

באמצעות מי מואן הזכים.
כ  חיטה  דמויי  למאמינים  והפכו  באמונה  גדלו  הם 
ונתנו  השבת  את  שמרו  מהחברים  אחוז   90
ממושמע  בילתי  להיות  שהיה  בני  מעשר. 
חוויתי  בשירות.  לי  ועוזר  לטובה  הישתנה 
תפילת  דרך  ּוטחורים  מסוכרת  מרפא  אף 
המיטפחת (מיפעלות השליחים פרק י"ט: 11 

.(12 –
הינה  חיי  בכל  ביותר  הגדולה  הברכה 
פגישתי עם ד"ר ג'יי רוק לי, החילותי להבין 
הפועל  לרועה  והפכתי   – אלוהים  רצון  את 
ּומלמד את דבר אלוהים. ַהְללּוָיה! הינני נותן 
שבירכני  לאלוהים  והתהילה  התודה  כל  את 

למצוא את הדרך להפוך לרועה אמיתי.  חברי קהילת מאן מין פונגג'וק (תאיילנד) חודשו באמצעות הבשורה הקדושה וחוו פעלי ֳעצמה רבים

רועה הקהילה דוֵסנג סומבּון בן 55 מקהילת מאן מין פונגג'וק תאיילנד

"ד"ר ג'יי רוק לי הינו: הברכה הגדולה ביותר עבורי!""ד"ר ג'יי רוק לי הינו: הברכה הגדולה ביותר עבורי!"

שלי  החכם  בטלפון  הישתמשתי  או  נימנמתי 
לדרשות.  להקשיב  מבלי  ההלל  שירותי  במהלך 
משיחיים  בחיים  להיתהלך  הֱחלטתי  חסד  כשקבלתי 

מפוכחים אך תוך זמן קצר נפלתי שנית לעולם.
אלוהים.  את  חוויתי   2016 יולי  בחודש  בינתיים 
חשתי מוטרדת עקב התנגשויות חמורות עם חברתי. 
מכן  לאחר  ִּבמהרה.  ניפתר  הכל  היתפללתי:  כאשר 
טעמתי אושר אמיתי ושלום שלא חשתי באף מקום 
בחודש  הרף.  ללא  להיתפלל  החילותי  בעולם. 
קרובי  מגורי  מקום  לצ'ּונֵצ'און  הלכתי  אוגוסט 

משפֲחתי והיתֲחברתי ִּבקהילת מאן מין צ'ונצ'און.
הספר  בבית  השלישית  משנתי  שלבקת  לי  הייתה 
שנה.  עשרה  שתים  במשך  ממנה  וסבלתי  היסודי 
רמת  וכאשר   – לֲחלוטין  מיתרפא  אינו  זה  נגיף 
פעמיים  קורה  זה  מיתגלה.  הוא  יורדת  החיסון 
נורמלי,  בילתי  עיני  תוך  לחץ  בשנה:  שלוש  או 

כאבים.  ּובעיקבותיה  צריבה 
שלפוחיות נוצרות על העיניים 
הנגיף  אם  מֲחמיר.  והמצב 
מערכת  לעבר  מיתפשט 
יכול  זה  המרכזית:  העצבים 

התפשטה  היא  אם  המוח.  קרום  לדלקת  להיתפתח 
לעיניים: זה עלול לגרום עיוורון. 

ב 13/10/16 סבלתי מעייפות מיצטברת שניגרמה 
לעייני  שגרם  דבר  חלקית:  במישרה  עבודה  ידי  על 
מתוסכלת  מעט  חשתי  בשלבקת.  שוב  להיפגע 
באמונה  ריפוי  לקבל  הֱחלטתי  אך   – בהתחלה 
ּולפאר את אלוהים. זאת מאחר ּוכבר חוויתי מרפא 

מסימפטומים בילתי נורמליים רבים כולל הצטננות 
ּותפילת  החולים  למען  לי  ד"ר  תפילת  באמצעות 
המיטפחת (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12).
העין  עפעפי  על  נוצרו  שהשלפוחיות  לאחר 
ִּבתשובה.  ושבתי  עצמי  על  לאחור  היסתכלתי  שלי, 
 (25 ט"ו:  פרק  (שמות  הזכים  מואן  מי  את  ריססתי 
בעבור  הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת  את  וקיבלתי 

מנפח  זה  נגיף  הקולי.  במענה  המוקלטת  החולים 
זה  הפעם  אך  מדממות.  הן  יום  ותוך  העיניים  את 
במהלך  ימים.  שלושה  במשך  בעצלתיים  היתקדם 
החולים.  לבית  ִּבמהירות  לצאת  עליה  היה  רגיל 
הפעם לא הלכתי לבית החולים ולא מרחתי מישחה. 
מאחר והאמנתי בכוח אלוהים הכל יכול: לא הייתי 
מפגש  במהלך  הודייה  תפילת  היצעתי  מודאגת. 

תפילת דניאל בערב אותו יום.
מיפגש  נערך  לאוקטובר   16  – ב  המזל  למרבה 
ריפוי במיטפחת ִּבקהילת מאן מין צ'ונצ'און. קיבלתי 
את תפילת המיטפחת מהרועה דונגֵהיון קים. לאחר 
אל  באה  אלוהים  ַואהבת  מיגרעותי  את  הבנתי  מכן 
המחלה  מן  יותר  שאסבול  רצה  לא  אלוהים  ליבי. 

ורצה לרפאיני לֲחלוטין.
מלחץ  סבלתי  בעיניי.  שיפור  חל  התפילה  לאחר 
והחשתי  הדם  פרץ  ידי  על  שניגרם  גבוה  עיני  תוך 
זאת   – מיצמצתי  כאשר  כאב 
אך  השלפוחיות.  מחמת 
העיניים החלו לחוש בנוח. הן 
הנפיחות  בימהרה,  התאוששו 
בעיניים  הדם  ושטף  ירדה 
הפך לנורמלי. חוויתי לֲחלוטין מרפא בתוך שלושה 

ימים מן התפילה. ַהְללּוָיה!
שהטיל  היקרות  המחוייבויות  את  מקיימת  אני 
עלי אלוהים בתור חברה: בצוות המקהלה, ִּבקבוצת 
מאן  בקהילת  הצעירים  משלחת  ּוכמנהיגת  המחול 
מין צ'ונצ'און. הינני נותנת את כל התודה והתהילה 

לאלוהים שיש לו אהבה כה רבה ושהוא כה טוב.

"חוויתי מרפא משלבקת""חוויתי מרפא משלבקת"

האחות ֵאיוג'ין לי בת 21 
מקהילת מאן מין צ'ונֵצ'און


