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חדשות מאנמין
אהבת וברכת אלוהים נמצאות כאן!

אסיפת יום השנה השלושים וההופעה החגיגית 

ב 7 לאוקטובר 2012 חגגה קהילת מאן מין המרכזית את 
יום השנה ה30 בצוותא עם 10,000 קהילות הבת והקהילות 
השותפות בעריכת אסיפת יום השנה ובהופעה החגיגית הם 

הקריבו הודיה וכבוד לאלוהים.
באסיפת יום ראשון בבוקר הטיף הרועה הבכיר ד"ר ג'יי 
רוק לי את המסר "הקהילה אותה אלוהים אוהב – השמיים" 
המבוסס על ספר ישעיהו פרק ס': 1 – 3, באומרו שאלוהים 
השנים   30 במשך  כלומר,  השמיים.  את  לקהילה  הראה 
שעברו-דרך דבר החיים, כוח אלוהים וההופעות האומנותיות 
יופיו  את  המביעות  ביותר  הנשגבות  ברמות  התרבותיות 
אהבתו  את  אלוהים  הרוחני-הפגין  העולם  של  השמיימי 

הגדולה.
בעת אסיפת יום השנה ה30 אחר הצהריים :דרש ד״ר לי 
את המסר" :"הקהילה אותה אלוהים אוהב – הארץ" אשר 
שהסיבה  הכריז  הוא  ס': 1 – 3,  פרק  ישעיהו  מספר  לוקח 
דברים  אדמות  עלי  החיים  בפנינו  אלוהים  מפגין  שבעטייה 
רוח  לאנשי  להפכינו  בכדי  הינה:   – בשמיים  המתרחשים 

הדומים לו דרך הניסיונות ותהליך ההתקדשות.
השדרים  רייט-נשיא  פרנק  ד"ר  דרש  האסיפה  בעת 
המשיחיים הלאומיים מסר מביע איחולים. הוא אמר, "כיום 
המשיח.  ישוע  בשורת  את  להטיף  חוששות  רבות  קהילות 

באופן  מדהימה  קהילה  הינה  המרכזית  מין  מאן  קהילת  אך 
מיוחד-המכריזה בתעוזה את שם ישוע לעולם כולו דרך כח 

אלוהים".
התחייה  שליחות  אירגון  לי-נשיא  ג'ונגמן  הקהילה  רועה 
בתום  הברכה  את  הכריז  העולמית  המשיחית  הרוחנית 
האסיפה. לאחר מכן החל מופע חגיגות יום השנה ה30  תחת 
את  הביעה  האומנויות  וועדת  וארץ״.  "שמיים  הכותרת, 
ה30  השנה  ליום  הקהילה  את  הדריך  אשר  אלוהים  אהבת 
הזה-בשירים אשר ניתנו ישירות מאלוהים, המופע הציג את 
המלאכים השמימיים וניחוח לב אנשי הארץ אשר עברו את 
איש   500 מ  למעלה  האנושי.  הטיפוח  ההתקדשות  תהליך 
(ניתן  כשעה.  נמשך  אשר  במופע  השתתפו  הצוות  ובכללם 

למצוא את התמונות בעמוד 4)
הבלתי  "המופע  אמר:  מבולגריה  סוילונוב  קיריל  ד"ר 
רגיל נגע ללבי. אני בטוח שהוא בוצע בפני אלוהים" רועה 
הקהילה טסייה פאנג ליו הכריז: "חשתי את היופי השמיימי 
ותשוקה חזקה לשמיים צלחה עלי. הופעה מרהיבה הנוטעת 
באנשים תקווה לשמיים חייבת להיות מופצת בצורה נרחבת 

בעולם כולו״.
והטהור  היפיפה  הניחוח  את  חשו  מין  מאן  קהילת  חברי 
של השמיים והחליטו להתקדש במהרה בכדי לחיות לעד עם 

אלוהים השילוש הקדוש בירושלים החדשה.
באסיפות יום השנה ה30 ביום ראשון נטלו חלק אורחים 
לה  ומחוצה  מקוריאה  משיחיים  עיתונאים  ובכללם  רבים 
וחברי  שונים  ומשיחיים  פוליטיים  מתחומים  כבוד  ואורחי 
רשת הרופאים המשיחיים העולמית אשר נטלו חלק בכנסים 
הודו,  קניה,  סין,  הברית,  מארצות  באו  מהם  כמה  בעבר. 
גרמניה, ופרו. סוגי מזון שונים הוגשו בחצר הקהילה הקדמי 
ואף הוקם אולפן צילומים חיצוני לחברי הקהילה והאורחים 

דבר שהוסיף לשמחתם.
בעת אסיפת ערב שבת כולו ב 5 באוקטובר 2012 הוקרנו 
של  השבועית  הווידיאו  ומצגת  מיוחד  מין"  מאן  "ביטאון 
את  הציגו  אשר  האמונה"  "צעדת  הכותרת  תחת  הקהילה 
היסטוריית קהילת מאן מין בת שלושים השנים אשר צמחה 
האסיפה  של  השני  בחצייה  אלוהים.  בהדרכת  במהירות 
הגישה וועדת האומנויות הופעה מיוחדת על בימה חיצונית 

מעוטרת ומהודרת כערוגת פרחים שמיימית.
רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי אמר, "מתחילת יום 
השנה ה 30בחודש יולי -2012ניתן לנו זמן להכין את הכלים 
הקהילה  חברי  על  תבואנה  אשר  והברכות  לברכות,  שלנו 
במידה רבה מיום השנה השלושים ואילך." עדות חבר קהילה 

אשר התברך בגדול הוכיחה את אמיתות המסר.

קהילת מאן מין נוסדה לפני 30 שנה בעבור כל האנשים מכל האומות. היא גדלה והפכה לקהילת ענק המדריכה נפשות אין ספור לישועה: בנסים, נפלאות ובכוח אלוהים. ב7 באוקטובר שנת 2012 פצחה 
קהילתינו בהתחלה חדשה בחגיגות יום השנה ה30. ההופעה החגיגית הציגה במה ענקית מרהיבה, פעלולנים על חבל וקרני לייזר אשר הוסיפו להתרגשות. הכל שודר בשידור חי בטלוויזיית ג׳י. סי. אן. 
ובמרשתת. תמונה 1: רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי תמונה 2: ד"ר פרנק רייט: נשיא השדרים המשיחיים הלאומיים תמונה 3: המופע החגיגי: "שמיים וארץ" תמונה 4: אולפן הצילום החיצוני תמונות 
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Hebrew וידוי האמונה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִי ָזָרח׃ ִּכי-ִהֵּנה ַהחֶֹׁש ְיַכֶּסה-ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִי ִיְזַרח ְיהָוה ּוכבודו ָעַלִי ֵיָרֶאה׃ 
ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵר ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה ַזְרֵח." (ישעיהו פרק ס': 1 – 3)

הקהילה אותה אוהב אלוהים
אהבת אלוהים התגלתה עלי אדמות

אלוהים מוביל את היסטוריית הקהילה הזו בהשגחת אחרית 
הימים. אין רגע החולף בו ללא מובן. לעיתים נראה כאילו אין 
לנו דרך מוצא מן המצב ובפעמים אחרות נראה כאילו הלכנו 
בדרך שלא הכרנו היטב. אך בכל רגע בטחנו באלוהים וחשנו 
את נוכחותו עימנו. הלכנו בעקבות הדרכת אלוהים צעד אחר 
צעד. ברצוני להסביר כיצד אלוהים היה עימנו במשך שלושים 
מקווה  אני  דרכנו.  להשלים  עומד  הוא  ומה  האחרונות  השנים 
שכולכם תהפכו לנלהבים יותר בהשלמת החזון הניתן מאלוהים 

דרך מסר זה.

1. להפוך לאנשים השייכים לשמיים ולא לארץ

העולם  את  וחרט  בשמיים  העדן  גן  את  ראה  השליח  שאול 
הרוחני בליבו. רק מצפייה פעם אחת בכבוד ויופי השמיים הוא 
הבין את חוסר משמעות הבשר והקדיש את שארית חייו להשגת 
אשר שייך לשמיים הנצחיים. אלוהים רוצה שכל אחד/ת-לא רק 
שאול-יבקש/תבקש את הדברים השמימיים – כלומר: דברים 
את  השליכו  אשר  לילדיו  בהתלהבות  מצפה  אלוהים  רוחניים. 
השייכים  כאנשים  והתקדמו  המשמעות  חסרי  הבשר  דברי 
אלוהים  הפגין  האחרונות  השנים  שלושים  במשך  לשמיים. 
בקהילה אינספור דברים לגבי השמיים. דרך המסרים הרוחניים 
תידע אותנו אלוהים על העולם הרוחני- דברים שאנשים אינם 
מסוגלים לדעת. בכדי לאשר את כל המסרים אשר הועברו כאן. 
אלוהים  שרק  הכוח  פעלי  את  ביצע  הוא  המשיח  ישוע  בשם 
מסוגל לבצע. כמו כן דרך שירי ההלל אשר קיבלנו מאלוהים-
הוא אף נתן לנו לחוש את לב אלוהים האב בצורה אמיתית יותר.
כל המסרים, כל פעלי הכוח וכל המלים והלחנים של שירי 
אלוהים  של  הכנה  אהבתו  זוהי  האב.  באהבת  כלולים  ההלל 
הרוצה שכל המאמינים יראו, ישמעו ויבינו בליבם בכדי שיהפכו 

בביטחה לאנשים השייכים לשמיים.
הזו-זה  בקהילה  שמיימיים  דברים  חשף  שאלוהים  למרות 
בעצמו אינו יכול לשנות את המאמינים באופן אוטומטי ולגרום 
פרט  כל  הצדק:  לפי  לשמיים.  השייכים  לאנשים  להפוך  להם 
חייב זמן כדי לעבור את הזיקוק ועליהם להיאחז בכוח במלכות 
אותם  שראה  מי  כל  לא  רבים-אך  נסים  הפגין  ישוע  השמיים. 
נושע. למרות שראו כוח כה חזק מופגן-ישנם אנשים שדחו את 
ישוע מאחר ולא הבינו אותו או מאחר וחשבו שאינו מביא להם 
תועלת. ישנם אנשים שהלכו בעקבותיו עקב הנסים והאותות 
חזקים-הם  רוחניים  למסרים  משהאזינו  בתחילה-אך  שראו 
מעדו ונטשו אותו. תלמידי ישוע ברחו והתחבאו כאשר ישוע 
בסכנה.  שחייהם  וחשו  העץ-מאחר  על  לתלייה  ונלקח  נעצר 
אחד מהם (כייפא) אף התכחש לישוע. אך לאחר שעברו את 
כל הניסיונות-והיו עדים לתחיית האדון והשתנו במהרה בפעלי 
רוח הקודש-הפכו לאנשים השייכים לשמיים-המסוגלים לבשר 

באומץ את האמת בכל סכנה או איום.

אלוהים לא שינה את התלמידים, נתן להם כוח ועשה מהם 
תלמידים בבת אחת-רק מאחר ואלוהים הינו כל-יכול. הם ראו 
את כוח ישוע ובטחו בו-אך עד שהייתה בם אמונה כזהב טהור 

היה על כל אחד מהם לעבור תהליך זיקוק בניסיונות.

2. אלוהים נתן לחברי קהילתינו זמן להתאמן בכדי שתהא 
בם אמונה איתנה

למצוא  ניתן  בקושי  בעולם-אך  רבות  קהילות  ישנן  כיום 
מאמינים המבקשים את המטרה להתקדש. כתבי הקודש מורים 
כ':  פרק  ויקרא  קדושים (התייחסות:  להיות  רבות  פעמים  לנו 
בשורת   ,16 – א': 15  פרק  לכייפא  הראשונה  האיגרת   ,26
שבני  החושבים  המאמינים  רוב  אך   (48 ה':  פרק  מתיתייהו 
האדם אינם יכולים להתקדש ורק לא לחטוא-אינם מבינים את 
משמעות הרוח ומלוא הרוח, לכן הם חושבים שהלא מאמינים 
הם האנשים הבשריים והמאמינים אשר קיבלו את האדון הינם 
במטרה  האהובה  קהילתו  את  אלוהים  בחר  לכן:  הרוח.  אנשי 
:במסגרת  למעשה  לקדושה.  בקשר  לעולם  דוגמא  שתהווה 
אמונתו-לא  בחיי  הכוח  בכל  מנסה  שמישהו  למרות  הרגילה, 
קל לעמוד על סלע האמונה. אף בכתבי הקודש לא קל לאדם 
בעל מלוא לצאת מתוך דור שלם. כעיקרון: על האדם להיות 
בעל לב פנימי טוב ובהתערבות מיוחדת מאלוהים עליו להבין 
הניסיונות  בתהליך  שלו  האני  את  ולשבור  לחלוטין  עצמו  את 
הקהילה  לחברי  מיוחד  חסד  העניק  אלוהים  אך  הזיקוק.  למען 
אותה אהב. משמעות הדבר שנתן לנו זמן אימון בכדי לשנות 
את מעמקי ליבנו ולהשלים במהרה את מלוא הרוח. מעת ייסוד 
הקהילה ראו החברים פעלי כוח באורח תדיר והתמלאו ביטחון 
מדי  המתרחשים  אלוהים  כח  בפעלי  מצפייה  החי.  באלוהים 

שבוע-הם התמלאו ברוח ונראה כי אמונתם גדלה במהרה.
אך אלוהים העניק לנו מספר נקודות מפנה לבינת אמונתינו 

של  בעיתות  האמת  מן  לנו  היה  אשר  שכל  נראה  לזמן.  מזמן 
שלום ושלווה-אך בעת הניסיונות ניתן היה להבחין בין האמת 
אשר  במבחנים  ביותר  הטובות  הדוגמאות  אחת  השקר.  ובין 
עברה הקהילה בשנים 1998 ו 1999 הייתה, שחברים אשר 
נראו נאמנים כלפי חוץ הופרדו ע"י רוחם החזקה של המבחנים 
הגדולים בדיוק כמקרה בו גרגירי החיטה המלאים מופרדים מן 
המוץ בעת הדייש. אנשים שנראו כנאמנים כלפי חוץ אך לא מלו 
את ליבם הופרדו מאלה אשר השליכו את חטאיהם באהבתם 
לאלוהים. אנשים שחששו מפני בני אדם והתפשרו עם העולם 
בפני  צידקתם  את  לשמור  איתנה  אמונה  בם  שהייתה  ואלו 
הקהילה  מחברי  אחד  הזה-לכל  המבחן  בלב  הופרדו.  אלוהים 

ניתנה הזדמנות פז לבדוק ולהבין את אמונתם.
לקהילה  אלוהים  התיר  בשנת 2000  המבחנים  תום  לאחר 
זו לצאת לעולם בגדול. אלוהים התיר לאמונת חברי קהילתינו 
מסוימת  בנקודה  אך  לים.  מעבר  מסעות  דרך  אף  יותר  לגדול 
בזמן, אירע דבר מוזר. כוח אלוהים הופגן באופן עצום יותר, אך 

בתחומים מסויימים גדילת אמונת חברי הקהילה החלה להאט.
חברים רבים אמרו כי הם מנסים בכל כוחם בתשוקה לרוח, 
ששבו  חשבו  מקרים  בכמה  נכון.  שאינו  דבר  שישנו  חשו  אך 
בתשובה, אך מאחר וחומת החטא אשר הוקמה בעבר עדיין לא 
נהרסה כליל-גדילת אמונתם החלה להאט. במקרים אחרים היו 
החברים חרוצים באמונתם, אך בנקודה מסויימת בזמן הינכם 
מתחילים לבחון את העולם שנית ומבצעים חטאים המובילים 
ממעל-לכן  וכוח  חסד  לקבל  מסוגלים  היו  לא  אחרים  למוות. 
האמונה האטה את מהירות השלכת החטא ולא היה קל לשבור 

את ההצדקה העצמית ואת מסגרות החשיבה.
לעולם  להיכנס  תוכלו  לא  תיפתרנה  לא  הללו  הבעיות  אם 
הרוחני.  העולם  על  רבות  ושמעתם  שראיתם  למרות  הרוחני 
פריצת הדרך לבעיה זו הייתה ההזדמנות לשיבה בתשובה אשר 
הייתה לנו ב 25 בדצמבר 2010 כשנפתרו הבעיות המקוריות 
היה  -ניתן  נהרסו  החטא  וחומות  הרוחנית  לנסיגה  גרמו  אשר 
לקפוץ שלב באמונה. הינכם מבינים את אהבת אלוהים במעמקי 
אף  אלא  מחטאותיכם  בתשובה  שבתם  רק  לא  ליבכם-לכן 
התקדמתם עד כדי עמידה על סלע האמונה וכניסה לרוח ולמלוא 

הרוח. זוהי אהבת אלוהים אשר נחשפה בעולם הזה.
סלע  על  יעמדו  מכם  רבים  קצר  זמן  בתוך  ואחיותיי  אחיי 
אז  רק  'לרוח'.  קרוב  יהא  אמונתכם  ממוצע  כן  וכמו  האמונה 
תוכלו להשלים את המחוייבות הגדולה לבישור לעולם ולבניית 
המקדש הגדול. אלוהים האב היה סבלני עימנו במשך שלושים 
השנים האחרונות כאילו היו יום אחד-בהמתנה לבוא היום הזה.

אני תקווה שתבינו לב זה של אלוהים ותתקדמו במהרה כפרי 
השגחת  להשלמת  ערך  יקרי  לכלים  שתהפכו  הקדושה-בכדי 
אלוהים באחרית הימים. הרשו לי להודות פעם נוספת ממעמקי 
נתן  אשר  ההבטחות  כל  את  יממש  אשר  האב  לאלוהים  הלב 

לקהילה זו.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047

פקס: 8228187048
www.manmin.org/english :אתר

manminministry@gmail.com :דואר אלקטרוני
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 ַלּכֹל הּוא [אלוהים] נֹוֵתן ַחִּיים ּ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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הנני רועה קהילה מבולגריה העובד עם 15 
קהילות בת בשנת 2011 אחד מחברי קהילתי-
שהינו פרופסור במכללה לרוקחות נטל חלק 
משיחיים  לרופאים  הבינלאומי  השמיני  בכנס 
קהילה  חבר  דרך  באוסטרליה.  שהתקיים 

למדתי על שירות קהילת מאן מין.
ביקרתי  ולבסוף  אלוהים  לכוח  השתוקקתי 
בקהילת מאן מין המרכזית נגע ללבי לראות 
את חברי הקהילה משרתים את אלוהים מכל 

הלב ומתפללים מדי יום.

אדם  הינו  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה 
צנוע מאוד ובעל לב רחב. הוא אוהב ומשרת 
אנשים רבים. המסר שלו הינו חזק ביותר והוא 
האמונה  לגבי  משיחיים  יסוד  מפתחות  מלמד 

המשיחית. 
כסטודנטים  אשר  ואני  אישתי  במיוחד 
למדנו מוסיקה-קיבלנו חסד בל יתואר בהופעת 
מדהים  היה  המופע  ה30.  השנה  יום  חגיגות 

ביופיו כאילו השמיים נחשפו בפנינו.
תזמורת ניסי של קהילת מאן מין הרשימה 

להיות  קל  זה  ואין  מאחר  היא  אף  אותנו 
תזמורת בקהילה. אישתי המשמשת כמדריכת 
זלגו  הרבות  ודמעותיה  בקהילתנו  המוסיקה 
במשך  ונוכחותו  אלוהים  אהבת  את  משישה 
בירכונו  והריקודים  הטהור  ההלל  המופע. 
היה  כזה  טהור  שמופע  הבנו  נוקבת  ובצורה 
ברצוני  לאלוהים.  הוקרב  אשר  קורבן  בעצם 
מהו  בקהילתי  והילדים  הצעירים  את  ללמד 
ההלל המשביע את רצון אלוהים בכך שאראה 

להם את המופע.

"הטפת  בקהילת  כרועה  משמשת  הנני 
הבשורה" בה משרת אף בעלי: רועה הקהילה 
לאהאט. לפני כשנתיים בשנת 2010, התרפא 
שראה  לאחר  חמור  אסטמה  ממקרה  בעלי 
של  הראשי  במקדשה  הנמצאת  התמונה  את 
את  אף  קיבלנו  המרכזית.  מין  מאן  קהילת 
תפילת המטפחת של ד"ר ג'יי רוק לי (מפעלות 
והתפללתי   (12  –  11 י"ט:  פרק  השליחים 

באמצעותה בעבור חברי קהילתי .דרך
בקלטת  לי  ד"ר  של  המוקלטות  תפילותיו   
קהילתינו  חברי  התרפאו   '4 אלוהים  'כח 

מין  מאן  קהילת  את  שלגלות  מאמינה  אני 
המרכזית היה הדבר הטוב ביותר אשר קרה 

הכרתי את קהילת מאן מין המרכזית בדיוק 
לפני מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי לניו 
קים  ג'יי  ג'וני  העדה  זקן  בשנת 2006.  יורק 
את  להכין  בכדי  הברית  לארצות  לפניו  הגיע 
הרקע למסע. הוא התפלל למעני עם המטפחת 
אשר עליה התפלל ד"ר ג'יי רוק לי. התרפאתי 
מתופעות לוואי שלאחר ניתוח ברגלי הימנית.

המאוחד  במסע  חלק  נטלתי  מכן  לאחר 
אלוהים  כוח  לפעלי  עד  והייתי  יורק  לניו 
חיי  חודשו  דרכם  לי.  ד"ר  ע"י  הופגנו  אשר 
"דרך  שלו  למסר  משהקשבתי  המשיחיים. 

במעשיה  אלוהים  את  מכבדת  המרכזית  מין  מאן  קהילת 
היפים כמעשי הקהילה הראשונה. התחייה הרוחנית וצמיחתה 
הינן מדהימות. בכדי שיהא לכם ידע ממקור ראשון על שירות 
אורחים  לי-ביקרו  רוק  ג'יי  ד"ר  בהדרכת  מין  מאן  קהילת 
רבים מחו"ל בקהילה. הבה נשתף עדויות אלו אשר נטלו חלק 

באירועי יום השנה ה30 וביקרו בקהילת מאן מין מואן.

"ד"ר ג'יי רוק לי הינו אדם צנוע מאוד והמסר שלו הינו חזק ביותר!"

"חשתי שמחה ואושר כאילו הנני בשמיים"

"חוויתי את העולם הרוחני באתר מי מואן המתוקים"

"אהבת וחסד האדון גלשו דרך כל תכניותי"

| בולגריה |

| בולגריה |

| יפן |

| ארצות הברית |

רועה הקהילה איוואן האזארבאסאנוב

רועת הקהילה: אלי טאנוויג'איה

האחות יאמאני קייוקו

ד"ר סרגיי מרטינוק
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"פגישתי עם חברי קהילת מאן מין המרכזית 
גרמה לאושר הגדול ביותר בחיי!"

ממחלותיהם ובעיותיהם נפתרו.
לפני כשבע שנים בשנת 2005, אחד מחברי 
קהילתינו נתן לנו את ספרי ד"ר לי 'השמיים 1' 
ו 'הגיהינום'. בקוראינו אותם חשנו במציאות 
הגדולה ביותר של החיים-החיים שאחרי. מאז 
הפצנו את הספרים לאנשים רבים וחילקנו את 
האינדונסית  בשפה  מין"  מאן  חדשות  "מגזין 
לשכנינו. רבים מהם שמחו באומרם כי מדהים 
קיומה של קהילה בה מתרחשים ניסים כאלה.

בתפילה  התכוננתי  שנים  שבע  במשך 
לביקורי בקהילת מאן מין. בביקורי חשתי את 
אהבתו העמוקה של ד"ר לי לחברים וכרועה 

קיבלתי חסד רב.
ה30  השנה  יום  חגיגות  בהופעת  מצפייה 
חשתי אושר רב כאילו הייתי בשמיים. יכולת 
אותי.  הדהימה  כזה  מופע  להעביר  קהילה 
מדהימים  היו  הבמה  ואביזרי  התלבושות 
ואומנותיים ביותר. צלח בי רצון להכין מופע 

כזה המביא תקווה לשמיים.

הישועה" הובלתי חיים משיחיים שמחים.
מאמינים  שהם  אומרים  רבים  אנשים 
יוכלו  כיצד  יודעים  אינם  רובם  אך  באדון. 
יותר  טוב  במשכן  לאחוז  באמונה,  לצמוח 
רבים  מושלמת.  לישועה  ולהגיע  בשמיים 
מהם מתפשרים עם העולם. אך ד"ר לי מלמד 
משיחיים  לחיים  המפתח  עובדות  את  אותנו 
הולמים כגון: משכנות (מקומות מחייה) שונים 
לחיות  שנוכל  בכדי  האמונה  ומידת  בשמיים 
את חיינו המשיחיים בתקווה. ביקורי בקהילת 
מאן מין המרכזית היה מלא באהבת אלוהים 
חיים  ראיתי  התוכניות.  בכל  האדון  ובחסד 
משיחיים אמיתיים המגולמים בחברי הקהילה. 
שהוא  לי-הבנתי  ד"ר  תפילת  את  כשקיבלתי 

רועה אמיתי האוהב את כולם מכל הלב.
וארץ"  "שמיים  ב  לצפות  מאוד  שמחתי 
המורכב  ה30  השנה  יום  חגיגות  מופע 
הניתנים  והתזמורת  הריקודים  ההלל,  מן: 

מאלוהים. בזאת גברה תקוותי לשמיים .

נתנו  אשר  והמופעים  החברים  אהבת  לי. 
אינני  בקהילה.  נמצאים  לשמיים  תקווה  לי 
במיוחד  כראוי.  אושרי  את  להביע  יכולה 
מי  באתר  בביקורי  מדהימים  מעשים  חוויתי 
מואן המתוקים בו המיים המלוחים הפכו למי 
(שמות  לי  ד"ר  תפילת  דרך  מתוקים  שתייה 
מין  מאן  לקהילת  הלכתי   .(25 ט"ו:  פרק 

אף  באו  אשר  הזרים  המבקרים  עם  בצוותא 
הם לחגוג את יום השנה ה30 של קהילת מאן 
מין. אלוהים פקח את עיניהם הרוחניות והתיר 
לרובם לראות את העולם הרוחני. אף ראיתי 
נביאים בין העצים, חרב הרוח, אבני חן בצבע 
זהוב, וסולם מהשמיים אשר ירד עלי. מסביב 
לשמש-ראיתי חרבות רבות של דבר אלוהים. 

ראיתי אף אורות בצבע ירוק וצבעים אחרים 
ואור זהוב עצום בצורת עץ.

הרוחני- העולם  קיום  את  לחוש  התחלתי 
לשמיים.  יותר  גדולה  תקווה  לי  נתן  אשר 
עייפות  בכתף,  מהתקשות  התרפאתי  כן:  כמו 
בעיניים ונפיחות ברגל לאחר שטבלתי עצמי 

שבע פעמים בבריכת מי מואן המתוקים.
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הופעת יום השנה ה30 
החגיגית.

"שמיים וארץ"

מבוא

השמיים

הארץ

בקטע  מתחיל  "מבוא"  הראשון:  החלק 
אלוהים  השגחת  את  המביע  תזמורתי 
ריקוד  ביצוע  בא  בעקבותיו  המדהימה. 
מלאכי ללחנים יפיפיים אפופי מיסתורין; 
ותרועת  העוצמה  רבת  החגיגית  הצעדה 
ההופעה  תחילת  על  המכריזה  החצוצרות 

החגיגית.

החלק השני: "שמיים" מביע את אהבת 
של  וההלל  הריקוד  דרך  האב  אלוהים 
המלאכים וראשי המלאכים החוגגים את 

יום השנה ה30 לקהילת מאן מין.

ילדי  את  מייצג  "ארץ"  השלישי  החלק 
הטיפוח  תהליך  את  עברו  אשר  אלוהים 
האנושי עלי אדמות בהקרבת הלל בעקבותיו 
בא ריקוד החצר המלכותי ולאחר מכן הגיע 
אשר  חגיגית.  באוירה  שמחה  מלא  ריקוד 
בצוותא  הקהילה  חברי  כל  הגישו  בסיומו 

הלל שמחה לאלוהים.  

ה30


