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חדשות מאן מין 

ארצות  את  שעזבו  הזרים  מן  רבים 
אמורים  בקוריאה  והתיישבו  מוצאם 
הבדלים  מחמת:  ִּבבעיות  להיתקל 
תרבותיים, מֲחלות ּומצב כספי. אך אלה 
אשר הופנו ִלקהילת מאן מין המרכזית 
בשורת  באמצעות  בעיותיהם  את  פתרו 
הינם  כעת   – אלוהים  וכוח  הקדושה 

חיים בשלום ואושר אמיתיים.

הֲעדה בארצות חו"ל מאוחדת ַּבאהבה 
מחברי  מורכבת  בחו"ל  הֲעדה 
מדינות  מעשר  שהגיעו  הקהילה 

והתיישבו בקוריאה.
תאים  משישה  מורכבת  הֲעדה 
רוסית,  צרפתית,  אנגלית,  לדוברי: 
וייטנאמית  מונגולית,  יפנית,  ספרדית, 
התא  מנהיגי  למדו  האל  בחסד  ָועוד. 
קצר  זמן  במשך  הקוריאנית  השפה  את 
– לכן הינם מוכרים ִּבמקומות עבודתם 
ועוזרים לרועי הקהילה בתרגום כשהם 

מבקרים חברים אחרים.
דרך  ַואהבה  טּוב  ולמדו  מאחר 
משפחות  הקימו  הם  הקדושה:  בשורת 
הגירושים  ששיעור  למרות   – שלוות 
גבוה  הינו  רב-תרבותיות  משפחות  של 
תרבות  הבדלי  תקשורת,  בעיות  עקב: 
מנהיגת  ַלחמותה.  כלה  בין  וסכסוכים 
התא הווייטנאמית המשרתת ריו בת 33 
אמרה: "למרות החיים בארץ זרה: אני 
אפשרי  בלתי  דבר  ואין  מאחר  שמחה 

תחייה  שלי  התא  חווה  אשתקד  בֲאּדֹון. 
התא  'מנהיג  פרס:  את  קיבלתי  ַואני   –
ברכות  מלא  בעלי  של  ִעסקו  המצטיין'. 
הישתפרה  בעייניי  הראייה  ואף   –

ותירגמתי דרשות".
ּובגזע  בלאום  שונים  הינם  החברים 
 – הרועה  אהבת  את  חשים  הם  אך   –
לשני  אחד  ודואגים  עוזרים  הם  כך 
ּומתאֲחדים עם אהבת הקהילה הראשונה 
(הקדומה). חברי הֲעדה בחו"ל חולמים 
ִּבמדינות  הקדושה  בשורת  את  להפיץ 

מוצאם.

הֲעדה הסינית חוותה את כוח אלוהים 
ורצה ִּבשקיקה כלפי השמיים

משתי  מורכבת  הסינית  הֱעדה 
מסינים  מורכבת  אחת  קהילות: 
בֲעדה  סיניים.  מקוריאנים  והשנייה 
ישנם צוותי: ריקוד ושירה – לכן הינם 
ּולשבח  המקדים  ֵההלל  על  אחראים 

מיוחד בהיתֲחברויותיהם.
כחולים  קשים:  חיים  להם  היו  פעם 
לאחר  אבל   – מצולקים  לבבות  ּובעלי 
מייד  הֱחלימו  הם  מין  למאן  שהודרכו 
פיתרונות  וקיבלו  רבות  ממחלות 

ִלבעיותיהם. עתה הינם מלאי תיקווה.
המשרתת וֹולסּון קים בת 80: חוותה 
שהיתבטא:  בראייה  מכישלון  מרפא 
ּוברקית  (כתמים)  מקולרי  בניוון 
קים  ייאונוק  המשרתת  (גלאוקומה). 

השד,  מסרטן  מרפא  חוותה   78 בת 
מרפא:  חווה   55 בן  קים  צ'וניל  השמש 
המשרתת  כרונית,  (אסטמה)  מקצרת 
מרפא  חוותה   68 בת  קים  סּונג'ה 
הקיבה,  סרטן  של  לוואי  מתופעת 
חוותה   60 בת  לי  מינהווה  המשרתת 
מרפא: מנזלת אפידורלית (מעל הקרום 
יאנגסוק  הבכירה  המשרתת  הקשה), 
ג'אנג בת 52 חוותה מרפא: מגוש בשד 
 49 בת  קים  אילווה  והמשרתת  ואנמיה 
דיכאון  לב,  ממחלות  מרפא:  חוותה 
על  עולות  העדויות  חברתי.  ּוָּבָעת 

גדותיהן בקהילה.
בת  וֹון  צ'אנגסון  הבכירה  המשרתת 
כשהיגעתי  הראשון  "ביום  אמרה:   63
לקהילה חוויתי במהלך האסיפה מרפא 
ממחלה תיפקודית בעין ּומפריצת דיסק 
לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  ע"י  מותני 
מאחר  קטנות  אותיות  ִלקרוא  היתחלתי 

ּוראייתי השתפרה."
על  משגיחים  הסינית  הֲעדה  חברי 
מסורים  והינם  ִלקשיים  הניקלעים 
תפקידיהם.  ּולמילוי  הבשורה  ַלהפצת 

לכן קהילתם חוותה תחייה רוחנית.

"עיר אמונתי הינה: ִּבדרום קוריאה"
הֲעדה בחו"ל, העדה הסינית ּושליחות אהבת ֱהֲאּדֹון: מצאו אושר ִּבמדינות חוץהֲעדה בחו"ל, העדה הסינית ּושליחות אהבת ֱהֲאּדֹון: מצאו אושר ִּבמדינות חוץ

שליחות אהבת ֱהֲאּדֹון מצאה שלווה ָואושר ִּבדרום קוריאה
קוריאה.  צפון  מפליטי  מורכבת  מין  מאן  קהילת  של  ֱהֲאּדֹון  אהבת  שליחות 
הם חוו מרפא ממחלות רבות כגון: אוטם מוחי, ירוד (קטרקט) ודלקת פרקים. 
כאבי הלב אף הם היתרפאו כולל: תיסמונת חרדה ודיכאון. התמיכה המתמדת 
מזאת:  ויתרה   – ּומאושרים  יציבים  מחיים  ליהנות  להם  עוזרת  הקהילה  של 
אמונה נטועה בליבם. כעת הינם שומרים את השבת כולה וחיים חיים שלווים 

ּומאושרים עם תקווה לשמיים.
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של  העמוקה  השגֲחתו  את  מכירים  שאינם  אנשים 
נטע  "מדוע  לשאול:  עשויים  ֵהאדם  בטיפוח  אלוהים 
אלוהים את עץ הדעת טוב ָורע בגן עדן – ואת האדם שם 

על הדרך ַלאבדון?"
אלוהי האהבה לא מיקם את עץ הדעת טוב ָורע בגן עדן 
בכדי להוביל בכוונה תחילה את האנושות ִלנתיב המוות. 
ָורע  טוב  הדעת  עץ  את  אלוהים  נטע  מטרה  לאיזו  כן  אם 

בגן עדן?

הראשון:  לאיש  ניתנו  אשר  והאזהרה  הברכה   .1
אדם

 – אדם   – הראשון  האיש  היה  בריאתו  שבעת  מרות 
מבחינה פיזית: אדם מבוגר – אך נפשית הוא היה כתינוק 
לעבור  אדם  על  היה  עדן  בגן  שהותו  בעת  לכן  יומו.  בן 
תהליך של השגת מידה רבה של ידע רוחני כולל דברים 
על: אלוהים, העולם הרוחני, האמת, הטוב, האור וכדומה 
– ּוכמו כן ֵיָדע דרוש שבאמצעותו יהא לאל ידו לישלוט 
על כל הבריאה. לאחר תהליך כזה – כאדון כל הבריאה: 
לאל  יהא  שבעזרתם  הדרושים  הכישורים  את  אדם  רכש 

ידו לישלוט ּולהכניע את כל הדברים.
א'  פרק  בראשית  בספר  לאדם  אלוהים  שאמר  כשם 
28: "ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ" – הביא האיש הראשון 
כל  ּוכאדון   – 'פוריים'  נעשו:  אשר  רבים  ילדים  לעולם 
דבר הוא הֵחזיק בידיו במשך זמן רב סמכות עצומה. עם 
זאת העניק אלוהים לאדם רצון חופשי ורק דבר אחד מנע 
ממנו לעשות. אלוהים ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת 
טוב ָורע. לאחר זמן רב ניבצר מאדם וחווה לציית למצָוות 

אלוהים – ּולבסוף אכלו מעץ הדעת טוב ָורע.

2. התהליך בו ניכנס החטא ַלאדם
ניכנס  בו  התהליך  את  מפרט   :1 ג'  פרק  בבראשית 

האיש הראשון – אדם: לחטא.
אלוהים:  ברא  אשר  השדה  חית  מכל  ֵהערום  הנחש 
רוב  כיום  מוצאים  שבעטייה  הסיבה  חווה.  את  פיתה 
האנשים שנחשים הינם מתועבים הינה: שהנחש הוביל 

את האנושות ֵאֵלי מוות.
בגן עדן טרום הפיתוי – בניגוד לימינו: ניראה הנחש 
מקסים ּוְמׁשֹוֵבב עין. הוא אף היה כה ערמומי – ששבה 

אף את ליבם של אדם וחוה.
יום אחד אמר הנחש לאישה: "ַאף ִּכי-ָאַמר ֱאִהים א 
לנחש:  האישה  אמרה  ִּבתשובה  ַהָּגן?"  ֵעץ  ִמּכֺל  תֺאְכלּו 
"ִמְּפִרי ֵעץ-ַהָּגן נֺאֵכל׃ ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו-ַהָּגן ָאַמר 

ֱאִהים א תֺאְכלּו ִמֶּמּנּו ְוא ִתְּגעּו ּבֹו ֶּפן-ְּתמותּון."
 – תמותון"  מות   ..." ברורות:  אמר  שאלוהים  בעוד 
תמותון."  להם: "...  אמר  שאלוהים  לנחש  חווה  אמרה 
תוך כדי זילזול במצוות אלוהים – הוסיפה חווה ושינתה 
את דיברי אלוהים: "מות תמותון" ל "תמותון." הנחש 
אשר ידע איזו היזדמנות נפלה לידיו – קפץ על המציאה 

ִּכי  ֱאִהים  יֵֺדַע  ִּכי  ׃  ְּתמותּון  מֹות   – "א  לחווה:  ואמר 
ֵּכאוִהים  ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם  ְוִנְפְקחּו  ִמֶּמּנּו  ֳאָכְלֶכם  ְּביֹום 

יְֺדֵעי טֹוב ָוָרע."
תאוות  הופעלו:  הנחש –  בפיתוי  חווה  משנפלה  כעת 
העץ  ּופרי   – ֵהחיים  וגאוות  העיניים  תאוות  הבשר, 
ניתפס כמאכל ֲעֵרב ותענוג לעיניים. לבסוף אכלה חווה 

מעץ הדעת טוב ָורע ואף נתנה מִּפריו לבעלה אדם.
על פי חוק העולם הרוחני האומר: "שכר החטא הינו 
דבר  חל   –  (23 ו':  פרק  הרומיים  אל  (האיגרת  מוות" 
עליו  משמע:   – ֵהאדם  על   – תמותון"  "מות  אלוהים: 
לשלם על החטא. עם זאת אין זה אומר שחיי אדם וחוה 

תמו מיד לאחר שאכלו מעץ הדעת טוב ָורע.
לא  הייתה  הכוונה   – תמות"  "מות  אמר:  כשאלוהים 
 – הרוח  למות  אף  אלא   – אדם  של  הפיזי  למוות  רק 
שהינה: אדון ֵהאדם; סוף התקשורת בין אלוהים ואדם 
החטא  לאחר  מזאת:  יתרה  ֵהאדם."  רוח  "מות  הינו: 
הראשוני הפך כל צאצא של אדם לחוטא ּולכפוף למוות 
וכל דבר על פני האדמה קולל אף הוא (בראשית פרק: 

17 ואילך).
שאר  מכל  מאשר  יותר  חמורה  בצורה  קּולל  הנחש 
"...ַויֺאֵמר   :14 ג'  פרק  ִּבבראשית  נאמר  הבריאה. 
ָּכל- ּתֺאַכל  ְוָעָפר   ֵתֵל  ַהָנָחש...ַעל-ְּגחֺוְנ ֵאל  ֵאלֹוִהים 

ְיֵמי ַחֶּיי." מבחינה רוחנית מיוחס כאן "הנחש": לשטן 
האדם  את:  מסמל  "העפר"  ואילו  והמלשין  האוייב 

הנוצר מ "עפר האדמה."
משמע   – עפר  יאכל  שהנחש  לאמר  אחרות  במילים 
ניסיונות,  ויביא:  ישלוט  והמלשין  האוייב  שהשטן 
זוהי  חטא.  שטופי  בשריים  לאנשים  ָוסבל  מכאובים 
הסיבה שבעטייה: אנשים שנפלו בעולם הזה חֹוִוים סבל 

– הבא עליהם מכוח סמכות השטן האוייב והמלשין.

3.  הסיבה שבעטייה: נטע אלוהים את עץ הדעת טוב 
ָורע בגן העדן

הדעת  מעץ  יאכל  שאדם  מראש  ידע  שאלוהים  למרות 
אלוהים  רצה  כי  העץ  את  שם  נטע  עדיין  הוא  ָורע:  טוב 

להֲעניק ַלאדם אושר אמיתי!
בעת שהותו בגן עדן לא חווה אדם צער. כתוצאה: לא 
היה לאל ידו לחוש ולֲחוֹות אושר אמיתי. על מנת שכל אחד 
יעריך את ׁשֹוויֹו האמיתי של משהו: עליו לחוות תחילה את 
היפוכו של "הדבר" – כשם שלומדים דרך תורת היחסות.
לדוגמא: אם מעת לידתכם עדיין לא חליתם: ייבצר מכם 
להבין את סדר גודל הסבל והצער הקודם למחלה – ולא 
יהא לאל ידיכם להעריך – באמת: בריאות טובה. רק אלה 
שחוו רעב יש לאל ידיהם להֲעריך את שפע המזון – ורק 
כאשר יש רוע ָוחושך: מֲעריכים אנשים באמת את הטוב 

והאור.
היה  לא  מצער:  ֵהחף  עדן  בגן  המוות  את  לחוות  מבלי 
אם  לו:  אמר  כאשר  אלוהים  את  להבין  לא  אדם  ידי  לאל 
את  משחווה  תמות."  ָורע – "מות  טוב  הדעת  מעץ  תאכל 
למוות,  לחום,  לקור,  לרעב,  הקשורים:  והצער  הייסורים 
ִלפרידה, לחטא ּולרוע בעולם ֵהארור הזה אדם – היה סוף 
שמחים  עדן:  בגן  חייו  היו  כמה  עד  להבין  ידו  לאל  סוף 

ּומאושרים.
אם  אדם –  חיי  להיות  יכולים  שופעים  כמה  משנה  לא 
לאל  יהא  לא   – חייו  של  האמיתי  האושר  את  יודע  אינו 
כדאיים  חיים  משמעות?  ְמֵלֵאי  חיים  חי  שהוא  לאמר  ידו 
לעיתים  אם  אף  אושר  חש  האדם  בו  מהסוג  יהיו  באמת 
עדן  בגן  אלוהים  נטע  שבעטייה:  הסיבה  זוהי  סובל.  הינו 
את עץ הדעת טוב ָורע – על מנת שדרך חוויית צער ָוסבל 

יתאפשר לאדם להכיר ּולהבין את תורת היחסות.
אדם אכל מעץ הדעת טוב ָורע ִמרצונו הֳחפשי – ּומחמת 
חטא זה החלה האנושות לֵחיות בעיצומו של סבל הנובע: 
וכדומה.  מוות  פרידה,  רעב,  עוני,  מחלות,  חום,  מקור, 
כשניכנס השמיימה לאחר שלמדנו את תורת יֲחסות זו ואת 
הטיפוח האנושי – יהא לאל ידינו להבין: עד כמה ניפלאים 
ואף   – הלב  מכל  לאלוהים  להודות  בשמיים,  ֵהחיים  הם 

ִלֵחיות באושר ושמחה תמידיים.

אחים ַואחיות יקרים במשיח: אלוהים נטע בגן עדן את 
עץ הדעת טוב ָורע – טיפח בני אדם והכין דרך לכל בני 
ֵהאדם החוטאים: בכדי שייוושעו. כשם שהאיגרת השנייה 
אל הקורינתיים פרק ד' 17 אומרת לנו: "ֵהן ָצָרֵתנּו ַהַּקָּלה 
ֶׁשל ָהֶרַגע ְמִכיָנה ָלנּו ְּכבֹוד עֹוָלִמים ָּגדֹול ְוַרב ַעד ְמאֺד" – 
כך שאף אם נעמוד לרגע בפני צער ּומכאוב לרגע בעולם 
הזה – עדיין יהא לאל ידינו ליהנות "ִמְּכבֹוד עֹוָלִמים ָּגדֹול 

ְוַרב ַעד ְמאֺד" – בשמיים מפוארים ּוָּבל יתוארו.
הישועה,  דרך  את:  שתבינו  ֱהֲאּדֹון  בשם  מתפלל  אני 
בשמיים  ִּתֵחיו  ּולבסוף   – ּובאושר  בשמחה  בה  תֲחזיקו 

הנצחיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לֳעבדה ּולֳשמרה. ויצו יהוה אלוהים על האדם לאמור: מכל עץ הגן אכֺל תֺאכל; ּומעץ הדעת טוב ָורע לא תֺאכל ממנו כי ביום 
ֳאכלך ממנו מות תמות" (בראשית פרק ב': 15-17).

ההשגחה בעץ הדעת טוב ָורע

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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"אנו שמחים ַּבֲאּדֹוָני!"
להלן העדויות של אלה שהונחו/הודרכו ִלזרועות ֱהֲאּדֹון כשהם מזילים דמעות בדד בסבל, 

חווים את כוח אלוהים שגאל את בני משפחותיהם ממוות דרך התפילה – ושל אלה אשר חוו את אהבת אלוהים 
– אשר גרם לכך שכל הדברים יֲחברו יֲחדיו לטובה.

"בעלי ַואני קיבלנו את הפרס "בעלי ַואני קיבלנו את הפרס 
ִמיֵּדי מפקח החינוך"ִמיֵּדי מפקח החינוך"

המשרתת ָקייונג פארק בת 34 מן הַעדה ה-17 
של קהילת מאן מין המרכזית

"סבלתי בדיכאון ונכנסתי "סבלתי בדיכאון ונכנסתי 
לתרדמת – אך חוויתי מהפך לתרדמת – אך חוויתי מהפך 

נפשי והֱחלמתי!"נפשי והֱחלמתי!"
האח ג'אסוואנט סינג בן 69 ִמקהילת מאן מין 

ֵצ'ָנאי שבהודו

בנובמבר 2014 ביקרתי את אחותי שגרה בעיר צ'נאי בחלקה הדרומי של הודו 
והונחיתי ִלקהילת מאן מין צ'נאי. סבלתי מצער עקב מות אישתי שנה קודם לכן. אף 

סבלתי מקשיי נשימה בֳשכבי ּובקומי.
 2/8 ב  אובדניים.  ִלדחפים  ליגרום  עלול  אשר  דיכאון  עם  אובחנתי  ביולי 2016 
סבלתי שוב מקשיי נשימה והלכתי לבית החולים. למחרת הועברתי למֲחלקת טיפול 
נמרץ. ביקשתי ְמִּביִּתי ליקרוא לרועה הקהילה ג'וזף האן אשר נטל חלק בכנס הקיץ 
ד"ר  תפילת  את  בֲעבורי  את  לקבל  ממנו  לבקש  לה  ואמרתי  בקוריאה  מין  מאן  של 
ג'יי רוק לי. ביום השישי שלאחר שהותי בבית החולים: ֲחוויתי התקף לב וניכנסתי 

לתרדמת.
כף  על  שמי  עם  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  ידי  את  האן  הקהילה  רועה  לחץ   7/8 א'  ביום 
ידו הימנית. בו ברגע חל הנס והיתעוררתי מן התרדמת! הועברתי למֲחלקה כללית 

ּולמחרת השתֲחררתי מבית החולים. היתרפאתי לֲחלוטין מן הדיכאון. ַהְללּוָיה!

"היתקבלתי למֲחלקת המוסיקה "היתקבלתי למֲחלקת המוסיקה 
הקֹולית של האוניברסיטה הקֹולית של האוניברסיטה 

הלאומית בסיאול"הלאומית בסיאול"
האח היונגמין וו – בן 20 
מקהילת מאן מין ּבֺּוסאן

"עצמותי המרוסקות היתֲאחו""עצמותי המרוסקות היתֲאחו"
זקן הֲעדה ֵסאוקג'יל
 סונג בן 56 – נשיא
 שליחות הגברים של
 קהילת מאן מין המרכזית

סבלתי ממחלות רבות כולל: מחלת 
עיניים, מחלת הפה והטלפיים וָסֵעֶפת 
אך  מדבקת).  עור  מחלת  (ָּגֵלֶּדת: 
הרועה  תפילת  ידי  על  מרפא  חוויתי 

הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי והֱחלמתי.
אהבתי  עקב   – י"א  בכיתה  בהיותי 

ידעתי  קולית.  מוסיקה  ללמוד  התחלתי  מין  מאן  קהילת  של  ֵההלל  לשירי  הרבה 
שאיני יכול לעשות זאת בכוחות עצמי לכן טרם שיעורי הקול קיבלתי את תפילת 
ד"ר  היתפלל  עליה  המטפחת  את  בכיסי  שמתי  בתחרויות  כששרתי  הבכיר.  הרועה 
ּולקבל  לנצח  רבות  ידי  לאל  היה   .(11  –  12 י"ט:  פרק  השליחים  (מיפעלות  לי 
פרסים גדולים למרות שרק למדתי מוסיקה קולית במשך זמן קצר והיתמודדתי עם 

סטודנטים יריבים אחרים מתיכון לאמנויות. ֵהיֵׂשָגי הפתיעו רבים מסביבי.
הלאומית  לאוניברסיטה  להיתקבל  ידי  לאל  יהא  בה  אמונה  לי  העניק  אלוהים 
בסיאול אם ֵאתהלך באמונה. זה ניראה לי קשה מאוד להיתכונן לזאת במשך זמן כה 
צעירים  היו  והם  מאחר   – קולית  מוסיקה  שלמדו  אחרים  תלמידים  לעומת   – קצר 

ממני. אך בטֲחתי באלוהים הכל-יכול והיתכוננתי למבחן ִּבשקיקה.
היו לי כמה וכמה חלומות אשר בם הופיע הרועה הבכיר. החלומות העניקו לי יתר 
ביטחון לגבי הקבלה לאוניברסיטה. עם שלום בראשי בדקתי את רשימת המועמדים 
לאמר:  מלבד  דבר  לעשות  ידי  לאל  היה  לא  שמי  את  ראיתי  כאשר  המוצלחים. 

"אלוהים סלל עבורי דרך!" הינני נותן את כל הכבוד וההודייה לאלוהים.

ב 18/6/16 בעת רכיבה על אופניים ניפצעתי קשות. רופאי אמר שעברתי 
פריקת כתף ימין כשחלק מן העצם: נימחץ. עוד אמר שעלי לעבור ניתוח 
מספר  להשיב  ניסו  רופאים  כמה  סיכות.  עם  השבורים  החלקים  לאיחוי 
פעמים את העצם המרוסקת שלי אך העלו חרס בידם. קיבלתי את תפילת 
ד"ר ג'יי רוק לי למען החולים השמורה ַּבמענה הקולי בטלפון ֵהחכם שלי.
יתרה  כבראשונה.  העצמות  שבו  שוב:  ניסה  הרופא  כאשר  מכן  לאחר 
מזאת: חלקי העצם המרוסקים שבו ִלמקומם ללא כל צורך בניתוח. ב 3/7 
קיבלתי את תפילת 
 – הבכיר  הרועה 
לקהילה  בשובו 
על  התפילה  מבית 
וחשתי   – ההר 
במהלך  נינוח 
בערב  התפילה. 
תמיכת  את  הסרתי 
ושבתי  ההגנה 
נורמליים.  לחיים 

ַהְללּוָיה!

בימי בית הספר שלי קיבלתי חסד רב: ִמדרשות הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי – על 
ספר בראשית – ַוהחילותי לֲחלום על היותי מוָרה למדעים המקנה דעת לתלמידיה על: 
אלוהים הבורא. עד המינוי למוָרה בבית הספר התיכון עבדתי ִּבתנאי תחרות גבוהה – 
אך היה לאל ידי ליגבור על הכל באמונה – עקב תפילת הרועה הבכיר. על מנת להשיב 

על החסד: ִנכנסנו בעלי ַואני ִּבשנת 2016 לתוכנית לימודים לתואר שני בחינוך.
למרות מאמץ קטן זה מצידנו העניק לנו אלוהים בסוף אותה שנה: ברכות גדולות. 
כאות הוקרה על תרומתו ִלמדיניות החינוך זכה בעלי השמש סּונגג'ין קים – המשמש 
כמוֶרה בבית ספר יסודי: ִּבפרס ִמיֵּדי מפקח החינוך – ַואני קיבלתי שני פרסים ִממפקח 
המדעים  בהוראת  יצירתיות  הוראה  שיטות  פיתוח  על:  הוקרה  ַּבקבלת   – החינוך 
מאוניברסיטת  חינוך  לבוגרי  שני  לתואר  אף  זכינו  ּומצטיינים.  מחוננים  ְלתלמידים 

יֹוְנֵסיי.
ִלמשרתים  הפכו  המשפחה  בני  כל  הבשורה!  את  חוותה  משפֲחתי  זאת –  כל  רק  לא 
ִּבשליחויות שונות בקהילה. הינני נותנת לאלוהים את כל הכבוד וההודייה על: אהבתו.

ת  שֶׁ ַגבשֶׁ של  השבורים  החלקים 
כאילו  היתֲאחּו  הזרוע  עצם  (פיקת) 
שבה  הנקּועה  והעצם  בניתוח  חוברו 

ִלמקומה הטיבעי.

טרם התפילה:

כתף  ֲחוותה  חיצונית:  פגיעה  בשל 
עצם  (פיקת)  ת  שֶׁ וַגבשֶׁ פריקה  ימין 

הזרוע רוסקה ַלחתיכות קטנות.

לאחר התפילה:
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מֲחבת  על  זרוי  מלח  כמו  יסבלו  בגיהינום  "השוהים 
להקשיב  לי  היזדמן   2009 באוקטובר  מחומם!" 
שודרה  אשר   – 'הגיהינום'  לי:  רוק  ג'יי  ד"ר  ִלדרשת 

טי בי ֵאן רוסיה. הייתי בהלם וִהתרגשתי ֲעמוקות. בְּ
למרות  וחטאתי  מאחר  קשיים  ֲחוויתי  עת  ְּבאֹותה 
ֵהיותי חצוצרן בקהילה ּומנצח. מסר זה גרם לי לחוש 
ֲחשתי  המדבר.  באמצע   – מדבר  ִּבנווה  שהיתי  כאילו 

תענוג רב.
קראתי, היקשבתי וסיכמתי את דרשות ד"ר לי כולל: 
"דרך הישועה" ו "מידת האמונה" – אשר שודרו ַּבאתר 
טיוב  ביו   ,(www.manmin.org) הקהילה  מירשתת 
קיבלתי  וויקטורי).  (אין  "בניצחון"  מירשתת  ּוַּבאתר 
החילותי  והעישון.  השתייה  עם  והיפסקתי  רב  חסד 
אשר   – ּושכָני  חברי  בין  מין  מאן  שירות  את  לֲחלוק 

הופתעו וקיבלו חסד רב.

אימי גססה מגידול בלב – אך שבה לחיים תקינים
באפריל 2014 היתכנסנו תישעה אנשים תחת השם: 
את  הפצנו  ִּבשקיקה  יֲחדיו.  והישתֲחווינו   – מין'  'מאן 
בשורת הקדּושה המסבירה בבירור את כיתבי הקודש 
אנשים  ויותר  יותר  אלוהים.  ִלרצון  אנשים  ּומדריכה 
כוח  את  חוויתי  בינתיים:  ַלהיתֲחברות.  להגיע  החלו 

אלוהים.
במאי 2014 ִאיִמי: ַטאְזָיאָנה 
סבלה  אשר   – ַטאָּבאַראנּו 
(שהינו  בלב  חריף  מגידול 
חדרו  של  וכישלון  הרֲחבה 
ִּכתגובת   – הלב  של  הימני 
היתנגדות כלי דם מוגברת או 
לחץ דם גבוה בתוך הריאות). 
ונּוקשה  ָּתפּוֲח  היה  גופה  כל 
סבלה  היא  עץ.  ִּכקליפת 
הרופא  נשימה.  ִמקשיי  אף 
כשישה  תשרוד  שהיא  אמר 
וייעץ   – מותה  טרם  שבועות 
מהי  לאמר  לשכנעה  לי 

בקשתה האֲחרונה.
בקשת  בחופזה  שלֲחתי 
מין  מאן  ִלקהילת  תפילה 
תפילתו  במהלך  עבורה  היתפלל  לי  וד"ר   – המרכזית 
עבור החולים לאחר הדרשה. למרבה הפלא תוך יומיים 
ירדה כליל הנפיחות – והיא החלה ִלנשום כבראשונה. 

היא היתאוששה ִּבמהרה – ונותרה בריאה עד היום!
ַוהחילותי  ִלקהילה  מקום  שכרתי   2014 באוקטובר 

ְלָציידֹו ִּבדברים נחוצים. כעת אנו מונים כ 70 חברים 
בשורת  ידי  על  חודשו  כולם  אשר   – ילדים  כולל   –
ִלירושלים  ִּתקווה  עם  באמונה  ּומיתהלכים  הקדושה 

החדשה.

וִלירושלים   – מין  למאן  מישתוקקים  מולדבים 
החדשה

 – בוקר  כל  שעה  במשך  תפילה  פגישת  לנו  יש 
מציעים  אנו  הזמן:  הבדלי  מחמת  ערב.  מדי  ּושעתיים 
את אסיפת יום ראשון בבוקר עם הקובץ המוקלט של 
וערב  בערב  ראשון  אסיפת  ואת  בג'י.סי.אן  השירות 
חילקנו  קוריאה.  מין  מאן  עם  בצוותא   – כולו  שבת 
למען  אותנו  לסובבים  לי  ד"ר  של  ּודרשות  ִספרי  את 
העוצמה  פֲעלי  את  ואף   – הקדּושה  בשורת  ֲחלוקת 

ְּבערים אחרות.
בדצמבר 2016 ביקרתי ִּבקהילת מאן מין המרכזית 
שפגשנו  ברגע  קהילתי.  חברי  בצוותא  ֲחלומי  זה  היה 
תוך כדי ִּפיְרּפּוֵרי לב את הרועה הבכיר ד"ר לי: ניבצר 
ִמלבבות  נבעו  אשר   – דימעותינו  בעד  לעצור  מעימנו 
ֱאסירי תודה. ד"ר לי בירכנו ְכָאב ִּבלבביות עם: אהבה 

חמה ָוחסד – והיתפלל למעֵנינו.
ּובמפגשים  המולד  חג  ערב  בשירות  הישתתפנו 
אחרים והיבטנו סביב על אהבת והיתֲחשבות הקהילה. 
האֲחרִאיּות  ּותחושת  הלחץ  נגוזו  הרועה  אהבת  עקב 

שלי כמנהיג ִּבקהילתי.
קיבלתי אמונה חזקה שאין דבר בילתי אפשרי כאשר 
אלוהים הבורא ִוישוע המשיח נימצאים עימדי – ּוכיש 

לי את: בשורת הקדּושה ּופֲעלי העוצמה.
ברומניה  הקדּושה  בשורת  את  ַלֲחלוק  ִּברצוני 
ּובמולדובה ּולהדריך רבים לדרך הישועה. הינני נותן 
בירכני  אשר  האהבה  לאלוהי  וההודייה  הכבוד  כל  את 
לרועה  אף  מודה  הינני  היקר.  הרועה  את  ִלפגוש 

הקהילה הבכיר אשר הידריכני לדרך ֱהחיים.

האח אלכסנדר טאבאנארּו בן 32 ִממולדובה

המשרתת הבכירה ג'ונגסים ַּבֵאק בת 53 מן הֲעדה ה-12 ִּבקהילת מאן מין המרכזית

"בשורת הקּדּושה והכוח שינתה את 
האנשים במולדובה"

"ֲחוויתי שיפור בראייה ּומרפא מאבנים באוזן"

לכן   –  0.4  /  0.6 הייתה:  שלי  ְרִאָייִּתי 
ניבצר  אך  משקפיים.  להרכיב  נאלצתי 
ִלפריחה  לי  וגרמו  מאחר  להרכיבם  ֵהיֵמִני 
ִלבעיות  לי  גרם  הדבר  האוזניים.  מאחורי 
הקהילה  רועה  אמר   2016 ִּבשנת  רבות. 
ֵּכֶנס  שבטרם  לי:  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר 
עבור  יתפלל  הוא   – מין  מאן  של  הקייץ 
חברי הקהילה לשיפור הראייה. היתכוננתי 

לזאת בלב שוקק.
הכנס:  של  הראשון  בלילו   8/8  – ב 
קיבלתי את תפילתו. לאחר מכן לא חשתי 
בֵעיניי.  ּוַּביובש  ַּבעקצוץ  ַּבעייפות,  יותר: 
ִּבתחילת אוקטובר ניבדקה ראיית העין שלי 
ועמדה על: 1.0 / 1.0 (20/20). החילותי 

לראות הכל בצורה ברורה יותר – ואף לא 
היתקשיתי יותר ִּבקריאת: אותיות קטנות.

לפתע  ֲחשתי  אוקטובר:  בסוף 
ֲחשתי  שבועיים.  שארך  דבר  ִּבסֲחרחורת. 
ֲחשתי  אף  התיאבון –  את  איבדתי  בחילה, 
בחולשה אשר גרמה לי אף ִלבעיות בביצוע 

מטלות יומיות. נותרתי עם הסֲחרחורת.
בכדי  חולים  לבית  הלכתי   10/11  – ב 
ִללמוד מה גרם לכל הבעיות הללו. עברתי 
בדיקת על ֵשמע (אולטרסאונד) במירפאת 
ֶעֶצב[ֲעצבים])  (ניתוחי  נוירוכירורגיה 
מאבנים  סובלת  שהינני  ושמעתי   –
שלי  המֲחלה  על  דיברתי  למחרת  באוזן. 
הינני  אשר  התפילה  חסידי  בהיתאחדות 

משתייכת אליה. היתפללנו יֲחדיו ִּבדבקות 
לריפוי – ַוֲחשתי שהוֲענק לי כוח.

לֲחלוטין:  לֵהירפא  ורציתי  מאחר 
הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת  את  קיבלתי 
במהלך שירות ערב שבת כולו. מיד לאחר 
ֲחשתי  ולא  הסֲחרחורת  נגוזה  התפילה: 
ֲחוויתי   – בבטן  נוחות  אי  או  בחילה  יותר 

מרפא.
בבית  לביקורת  הלכתי   14/11  – ב 
שב  שהכל  ושמעתי   – בשנית  החולים 
להיות נורמלי ּוללא כל בעיה. הינני נותנת 
אשר  לאלוהים  וההודייה  הכבוד  כל  את 
הקהילה  לרועה  אף  נתונה  תודתי  ריפאני. 

הבכיר על תפילתו ַּבֲעבורי.


