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חדשות מאן מין 

שלוש  בן  השירות  למן 
הקהילה  רועה  של  השנים 
לי  רוק  ג׳יי  ד"ר  הבכיר 
בשורת  הןפצו  בישראל: 
הרבה  ַועבודתה  הקדושה 
בעולם  רבים  מקומות  בִּ
הבדולח  צוות  ידי  על 
הקהילה  רועי  (היתֲאֲחדות 
בחודש   – פרי  כִּ בישראל). 
מיפגשי  שישה   :2017 יוני 
בשש  נערכו  במטפחת  ריפוי 
ולטביה  באוקראינה  קהילות 
ין  עם רועת הקהילה ד"ר סוג'
 – הרועים  איגוד  נשיאת  לי: 
כדוברת (מיפעלות השליחים 

.(11  – 12 פרק י"ט: 
התקיימה  ליוני   9  – ב 
הראשונה  הפגישה 
סקיידור  קהילת  בִּ
ק  ס ב ו ר ט פ ו ר פ י י נ ד בִּ ש
 – כ  בנוכחות   – אוקראינה 

.(2 900 אנשים (תמונה 
יורי  הקהילה  רועה 
ליפגוש  היתפלל  קונובלוב 
ּובא   – אמיתי  רוחני  במנהיג 
על  הבדולח״  מ״צוות  לשמוע 
יי רוק לי ושירות מאן  ד"ר ג'
הוא   2016 בנובמבר  מין. 
בסידרת  בישראל  הישתתף 
הקהילה,  לרועי  הלימוד 
רועת  של  במסר  היתברך 
לי  ין  סוג' ד״ר  הקהילה 

והזמינה ִלקהילתו.
חלקה  לי  הקהילה  רועת 
 – "אמונה"  המסר:  את 
 – החולים  עבור  והיתפללה 
חוו  רבים  אנשים  במטפחת. 
חלקם  מחלות.  ממגוון  מרפא 
הישתפרה ראייתם – ַואחרים 
ֵלּגָיה  מֵהִמיפְּ הישתֲחררו 
הגוף  מחצית  שיתוק   –
חמורה  פרקים  מדלקת  או 
והחלו להיתהלך ללא קביים. 
דמעות:  ֵהאחות ֵלרה העידה בִּ
אשר   – בתה  ריפוי  על 
עת  ּובטרם  עיוורת  נולדה 
פקחה  התפילה  לאחר  אך   –
ידיה  לאל  והיה  עיניה  את 

להיתמקד. ֵהאח טימותי חווה 
ֵהאחות  לב,  ממחלת  מרפא 
משבר  מרפא  חוותה  לריסה 
וֵהאח   – השדרה  עמוד  בַּ

הליכה  מקשיי  אלכסנדר 
חוו  אחרים   .(1 (תמונה 
כולל   – ממֲחלותיהם  מרפא 
ניתוח  של:  לוואי  תופעות 

בריקמת  (גידול  לימפומה 
בלוטת  מֲחלות  הלימפה), 

התריס – ודלקת פרקים.
10 ליוני היתאספו מעל  ב-

מלכות  קהילת  בִּ איש   700
בעיר  הממוקמת  אלוהים 
ביניהם   – קייב  הבירה: 
ערים   15 מ- קהילה  רועי 
העובדים  אוקראינה  של 
הקהילה  עם  כאיחוד  יֲחדיו 

.(3 (תמונה 
ניהל  סטניסלב  הבישוף 
הקהילה  ורוע  הפגישה –  את 
"אשרי  המסר:  את  חלקה  לי 
לאחר  באור".  המיתהלך 
החולים  עבור  היתפללה  מכן 
באמצעות  המיטפחת.  עם 
רבים  הישתֲחררו  התפילה 
ראייה  כגון:  רבות  ממחלות 
פרקים  דלקת  ירודה, 
ּו כליות  מחלות  בברכיים, 
רבים  בצוואר.  דיסק  בקע 
של  כתוצר  מצהבת  שסבלו 
חוו  לסמים:  היתמכרות 
הנוכחים  הרועים  מרפא. 
פגישה  בִּ שמדובר  היסכימו 
שהבינו  אמרו  הם  גדולה. 
כמה חשוב עבור רועי קהילה 
את  ּולקבל  מקודשים  להיות 

כוח אלוהים.
הדריכה  ליוני   11 ב-
פגישה  לי:  הקהילה  רועת 
המאגדת  וויקטורי  קהילת  בִּ
קהילות   200  – מ  למעלה 
חלקה  היא  באוקראינה.  בת 
את  איש  כ-2000  בפני  בעוז 
המשיח  ישוע  "מדוע  המסר: 
היחיד?"  מושיעינו  הינו 
היתפללה  היא   .(4 (תמונה 
 – המיטפחת  עם  עבורם 
שקיבלו  העידו  מהם  ורבים 
את אש רוח הקודש ושוֲחררו 
 – רבות  ּוממחלות  מכאבים 
בצוואר,  דיסק  פריצת  כולל: 

קשיי הליכה – ַואסטמה.
הנרי  הבכיר  הרועה 
"כשקיימתי  אמר:  מדבה 
"ל: היתרחשו  מיפגשים בחו
אך   – הקודש  רוח  פעלי 
רוח  פעלי  יותר  חשתי 
פגישתה"  בִּ חזקים  הקודש 

. (3 בעמוד  (המשך 

בשורת הקדושה הוכרזה באוקראינה ולטביה 
כשאליה היתווספו אותות מדהימים
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דבר ֱהחיים-דרך הישועה (11) 2 

ביקום,  הדברים  כל  ֲאּדֹון  אלוהים,  בצלם  היה:  ישוע 
"מלך המלכים" ַו "אדון ַהֲאּדֹוִנים" (האיגרת אל הפיליפים 
פרק ב': 6; חזון יוחנן פרק י"ט: 16). אך מדוע היה עליו: 

לבוא ארצה בבשר, להיות מונח באבוס ולֵחיות בעוני?

1. הסיבה שבעטייה נולד ישוע באורווה והונח באבוס
ּובעלה  מריים  בה  סצינה  ישנה  ב'  פרק  לוקס  בִּבשורת 
יוסף: הלכו לבית לחם בכדי להירשם – ושם ילדה מריים 

את ישוע.
אנשים רבים היצטופפו בבית לחם ּומילאו את הפונדק. 
באורווה.  ישוע  את  ללדת  אלא  ברירה  היתה  לא  למריים 
ֵהעטוף  ישוע  את  להניח  מתאים  מקום  היה  ולא  מאחר 
בבד-חוט: הניחה מריים את ישוע התינוק באבוס. היה זה 

בהתאם ַלהשגֲחת אלוהים.
ַעל- ְּבִלִּבי  ֲאִני  "ָאַמְרִּתי  לנו:  אומר   18 ג'  פרק  ֺקהלת 

ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאִהים ְוִלְראֹות ְׁשֶהם-ְּבֵהָמה ֵהָּמה 
ָלֶהם" יש ֵהעשויים לתהות מדוע אומרים הכתובים שהינם: 
"בהמה". אני חושב שהשוואה זו מוזרה. אך זוהי רישעות 
לדרגת  מתחת  אותו  מציבה  קרובות  שלעתים   – ֵהאדם 

ֵהחיות.
מהסס:  ֵהאדם  אין   – חומרית  חמדנות  לספק  בכדי 
להיתווכח, ליתבוע, או אף להרוג מבני משפֲחתו. בראשית 
ברא אלוהים את ֵהאדם בצלמו הטוב וֵהקדוש. אך למן חטא 
מתה.  ורוחם  לחוטאים  הפכו  צאצאיו  כל  הראשון:  אדם 
מיני  כל  וחטאו   – ֵהאדם  חובת  תחושת  את  איבדו  לבסוף 
חטאים בכדי לספק את רצונותיהם העולמיים ואת תאוות 

הבצע.
בִּבשורת יוחנן פרק ו' 51 אומר לנו ישוע: "ֲאִני ַהֶּלֶחם 
ַהַחי ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים. ִאם יֺאַכל ִאיׁש ִמן ַהֶּלֶחם ַהֶּזה ִיְחֶיה 
ֶׁשל  ַחָּייו  ְּבַעד  ְּבָׂשִרי  ֲהֵריהּו  ֶאֵּתן  ֲאֶׁשר  ְוַהֶּלֶחם   – ְלעֹוָלם 
השמיים"  מן  היורד  ֵהחי  הלחם  "אכילת  כאן  ָהעֹוָלם". 

מיוחסת: ִלבריאת הלחם מדבר אלוהים שבלב.
בדיוק כשם שֵהחיים מיתמשכים באמצעות צריכת מזון 
זו  רוחני.  לחם  צריכת  באמצעות  הרוח  מיתמשכת  כך   –
העולם  אל  אלוהים –  דבר  ישוע –  בא:  שבעטייה  הסיבה 
רק  כולה.  האנושות  עבור  ֵהחיים  לחם  ונעשה  בבשר  הזה 
כאשר נאכל את לחם ֵהחיים הניתן על ידי ישוע: יהא לאל 
יד׳ינו לשֲחזר את צלם אלוהים אשר איבדנו. בכדי לֲחשוף 
מונח  להיות  ִלישוע  אלוהים  התיר  זו:  השגחה  עבורינו 

באבוס.
כיצד אם כן יכולים אנו להשתֲחרר מחיי ֵהחיות ּולבצע 
את חובותינו כִּבני אדם? נאמר בֺקהלת פרק יב' 13: "סֹוף 
ְׁשמֹור  ְוֶאת-ִמְצֹוָתיו  ְיָרא  ָהֱאִהים   – ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֺל  ָּדָבר 
שמירת  הינו:  ֵהאדם  בני  חובת  ביצוע  ָּכל-ָהָאָדם".  ִּכי-ֶזה 
מצוות האל. לכן זה אומר: לעשות את הדברים שאומר לנו 
המיקרא לעשות – לא לעשות את הדברים שהמיקרא אומר 

לנו לא לעשות, לישמור את הדברים שהמיקרא אומר לנו 
לנו  אומר  שהמיקרא  הדברים  מן  להימנע  וכן   – לישמור 

להימנע מהם.
הורינו  לקשים.  חיינו  את  להפוך  מיתכוון  אינו  אלוהים 
הבסיסיות  חובותיו  את  ילדיהם  את  מלמדים   – בַּאהבתם 
או  "לימדו!"  כמו:  דברים  להם  שאומרים  בזאת  ֵהאדם 
ִלילדיו  ואומר  אלוהים  מלמד  מידה  באותה  "היתקלחו!" 
מיגוון דברים – כך שיהי לאל ידיהם לבצע את החובה כִּבני 
אדם ּולהיתהלך בחיים מבורכים. זוהי אהבתו הגדולה של 

אלוהים הרוצה שכל האנשים ייוושעו וייכנסו השמיימה.

2. הסיבה שבעטייה חי ישוע בעוני
ֵיׁשּוַע:  לֹו  "ָעָנה  נאמר:   20 ח'  פרק  מתיתיהו  בִּבשורת 
ֶּבן-ָהָאָדם   ַא ִקִּנים,  ַהָּׁשַמִים  ּוְלעֹוף  ְמאּורֹות  ֵיׁש  ַלּׁשּוָעִלים 
את  שהיכריז  למרות  רֺאׁשֹו".  ֶאת  ְלַהִּניַח  ָמקֹום  לֹו  ֵאין 
הבשורה וריפא חולים רבים: לא היה ִלישוע מקום ייעודי 
למנוחה. אף שפעל ניסים רבים במהלך שירותו – מדוע חי 

ישוע בעוני?
 :9 ח'  פרק  לקורינתיים  השנייה  באיגרת  שנאמר  כשם 
"ֵהן יֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהֶחֶסד ֶׁשל ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח 
– ֶׁשִּבְהיֹותֹו ָעִׁשיר ַנֲעָׂשה ָעִני ְלַמַעְנֶכם, ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעִׁשירּו ַאֶּתם 
את  לנו  להעניק  בכדי  בעוני  חי  ישוע  ֲעִנּיּותֹו".  ַעל-ְיֵדי 

בירכת השיגשוג.
כאשר חי אדם בגן העדן: הכל היה בשפע ולא היה עליו 
לעמול כלל. אך לאחר החטא: קוללו כל צאצאיו. היה לאל 
אפו  ּובזיעת  עמל  באמצעות  רק  חייו  את  לקיים  אדם  ידי 
(בראשית פרק ג': 17). מאחר וכל בני האדם נֲעשו ַלעניים 
מחמת חטא אדם הראשון, ישוע עצמו חי בעוני בכדי לגאול 

את האנושות מעוניים.
ברכות  מאלוהים  לבקש  בסדר  לא  שזה  האומרים  יש 
חומריות – אך דוגמאות רבות של הבטחותיו להעניק לנו 
ברכות נמצאות בכתובים. אנו רואים אף שאבות האמונה 
כגון: אברהם, יצחק, יעקב ויוסף ָיְראּו את אלוהים וצייתו 
ִלדברו – כך חיו חיים בשפע ושיגשוג. בחסד ֲאּדֹוֵנינּו אשר 
פדה אותנו מן העוני, עלינו להיות מסוגלים לקבל ברכה. 
בכדי  אלא   – חמדנות  מתוך  ברכות  לבקש  שעלינו  כמובן 
שהעושר שלנו ישמש ַלֲחשיפת תהילת אלוהים באמצעות 
תמיכה  לנזקקים,  מצרכים  מתן  כגון:  טובים  מעשים 
במיפעלי השליחות ּומתן מינחות מיוחדות ִלבניית המיקדש. 
מבקשים  שהם  מה  כל  את  ִלילדיו  לתת  רוצה  אלוהים 
לא  אך   –  (11 ז':  פרק  מתיתייהו  (בשורת  באמונה  ממנו 
כל המיתפלל אליו ואומר: "אלוהים – ברכיני!" יקבל את 
בירכותיו. לדוגמא – כשם שהאיגרת השלישית ליוחנן פרק 
טֹוב   ְל ֶׁשִּיְהֶיה  ִמיְתַּפֵּלל  ֲאִני  לנו: "ֲחִביִבי –  מזכירה  א' 2 
שיהא  בכדי   –  "ְלַנְפְׁש ֶׁשּטֹוב  ְּכֵׁשם   – ָּבִריא  ְוִתְהֶיה  ַּבּכֺל 
נפשינו  על  ראשית  הבחינות:  מכל  לשגשג  ידינו  לאל 
להשבת  מתייחסת:  כאן  לנפשך"  "טוב  האמירה:  לשגשג. 
צלם אלוהים – אשר איבדנו: וזאת דרך היתהלכות בִּדבר 

אלוהים.
נאמר אף בספר דברים פרק כ״ח 2: "ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל-

ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאֶהיך". 
באמונה  ליזרוע  עליו  אלוהים:  בִּדבר  חי  פלוני  אם  אף 
אמונה  בעל  אדם  אלוהים.  ברכות  את  לקבל  בכדי 
גדולה יקצור בשפע רק אם יזרע בשפע. אם הוא זורע 
השנייה  (האיגרת  בקמצנות  יקצור  רק  הוא  בקמצנות: 
אל הקורינתיים פרק ט': 6). סוג הברכות שמעניק לכם 
 – ְוׁשֹוַפַעת  ְּגדּוָׁשה  ְּדחּוָסה,  ָיָפה,  ִמיָּדה:  והינו  אלוהים 
יוענק: "יותר מפי שניים" – ּוככל שנישמתכם תצליח 
ּומאה  שישים  שלושים,  פי:  אלוהים  לכם  יגמול   –

פעמים.
ְלמידת  או  לכמות  רק:  מתייחס  אינו  בשפע"  "זורע 
הזריעה. אלוהים מיתעניין בסוג: הלב, האהבה והאמונה 
שבם זורע פלוני – ואלוהים אף מקבל את ניחוח לב כל 
שתי  שהניחה  מיסכנה  אלמנה  ישוע  ראה  כאשר  אחד. 
את  שיבח  הוא  האוצר:  בקופת  קטנות  נחושת  מטבעות 
האישה – שעל אף עונייה נתנה את כל שהיה למחייתה. 

אלוהים מרוצה מניחוח לב ּומימסירות כאלה.

אחים ַואחיות יקרים במשיח. אני תיקווה שתבינו את 
אהבת ַוהשגֲחת אלוהים אשר: שלח את בנו ישוע, הניחו 
באבוס והותירו לֵחיות בעוני. הינני מיתפלל בשם ֵהֲאּדֹו

תבצעו  המשיח,  ישוע  את  תקבלו  כך  שכשבַּעשותכם  ן 
את חובתכם כִּבני אדם – ּותהללו את אלוהים אשר ייתן 

לכם מענה ויושיעכם. 

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ַהּיֹום נֹוַלד ָלֶכם מֹוִׁשיַע ְּבִעיר ָּדִוד – הּוא ַהָּמִׁשיַח ָהָאדֹון – וְֶזה ָלֶכם ָהאֹות: ִּתְמְצאּו ִּתינֹוק ְמֻחָּתל ׁשֹוֵכב ְּבֵאבּוס" (בשורת לוקס פרק ב': 12 – 11).
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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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המשך מעמוד 1 

האם הינכם מבורכים כמובטח?
בכתובים מעניק אלוהים הנאמן הבטחות של ברכות ִלילדיו. אך כמה מהם מקבלים את הברכה – 
בעוד אחרים אינם. חלקם מקבלים הרבה ואילו אחרים מקבלים מעט. עתה הבה ניתעמק בכיצד 

ליקצור פירות בשפע – בשלושת השלבים הבאים.

ריפוי  פגישה  התקיימה  ליוני  ב-13 
קולדיגה  בִּקהילת  נוספת  מטפחת 
בעמוד   5 (תמונה  שבלטביה  בקולדיגה 
חלקה  לי  סוג'ין  הקהילה  רועת   .(1

הינו:  המשיח  ישוע  "מדוע  המסר:  את 
עבור  היתפללה  היא  היחיד?"  מושיעינו 
חוו  רבים  אנשים  המטפחת  עם  החולים 
דיכאון  כולל:   – רבות  ממחלות  מרפא 
מכאב  סבל  קהילה  רועה  פרקים.  ודלקת 
ברצועה  ניתוח  תוצאת  זו  הייתה  עז. 
בִּזרועו.  שניזוקו  עצבים  ואף  הקרועה 
החל  והוא  הכאב  נעלם  התפילה  לאחר 

להניע את זרועו בחופשיות.
ב-14 ליוני היתקיימה פגישה בִּקהילת 
הדור החדש בריגה בירת לטביה (תמונה 
סוג'ין  ד"ר  הקהילה  רועת  בעמוד 1).   6
לי חלקה את המסר: "אשרי המיתהלכים 
המטפחת.  עם  והתפללה  באור" 
דיסק  מפריצת  מרפא:  חוו  המישתתפים 
בדרכי  מחלות  פרקים,  דלקת  במותניים, 

ִויכולת  ראייה  הושבו:  ודיכאון.  הנשימה 
מרפא  חוותה  קהילה  רועת  שמיעה. 
עליה  שהעיקה  בצוואר  דיסק  מפריצת 
בִּתשובה  שבה  היא  שנה;   15 במשך 
בִּדמעות מול האנשים על שלא היתהלכה 

באור.
אמר  לדיאייב  אלכסיי  הקהילה  רועה 
מאן  שירות  על  החדשות  את  שפירסם 
מין בכל מקום אליו הלך – ּוביקש מרוע 
ּו בג'ורג'יה  לבקר  לי:  סוג'ין  הקהילה 

בבולגריה.
ב-16 ליוני חלקה רועת הקהילה לי את 
ההיתגלות  בִּקהילת   – "אמונה"  המסר: 
 .(1 בעמוד   7 (תמונה  שבוולמיירה 
כאשר היתפללה עם המטפחת: חוו רבים 
מרפא מכאבים: בידיים, ברגליים ּובגב – 

והעידו בשמחה על הריפוי.
בטרם חלוקת המסרים הוצג: תקליטור 
רוק  ג'יי  ד"ר  של  העוצמה  רב  השירות 
לי – אשר נטע אמונה בלב המישתתפים. 
ההישתֲחוויה  כוח  ריקוד  קבוצת  הופעות 
רב  חסד  העניקו  קים  ג'יונגיון  והאחות 

לאנשים – ועוררו הלל רב.
חברי מאן מין אשר היצטרפו לשירותי 
ּו באוקראינה  המירשתת  דרך  ההלל 
לפגישות  הדרך  כל  הגיעו  במולדובה 
חברים  ַועשרה   – באוקראינה  שנערכו 
שירות  באמצעות  השירות  מן  חירשים 
הגיעו  במירשתת  הסימנים  שפת  תירגום 
יכולת  חזרת  חוו  בלטביה,  לפגישה  אף 
השמיעה – ואף מרפא: משיתוק בפנים ּו

מדלקת עור אלרגית.

הדור  קהילת  בִּ מיטפחת  ריפוי  מפגש 
החדש בריגה שבלטביה.

שלב 1

חייבת להיות לכם אמונה

"… ּוְבִלי ֱאמּוָנה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָרצּוי 
ֵלאִהים, ִּכי ָּכל ַהָּקֵרב ֶאל ֱאִהים ָצִרי ְלַהֲאִמין 

ֶׁשהּוא ַקָּים ְוהּוא נֹוֵתן ְּגמּול ְלדֹוְרָׁשיו" 
(האיגרת אל העברים פרק י"א: 6).

 
 סוג של אמונה המרצה את אלוהים גורם לנו להאמין בכל 
מילה בכל שישים ָוששת סיפרי הכתובים. אף אם כמה פעלים 
במיקרא ניראים כבילתי אפשריים: עליכם להאמין בזאת. סוג 
זה של אמונה הינו: אמונה רוחנית – אשר משמחת את אלוהים.

ֱאֵהי  ְיהָוה  ֲאִני  "ִהֵּנה  ל״ב 27  פרק  ירמיהו  בספר  ככתוב 
ָּכל-ָּבָׂשר ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל-ָּדָבר?" אלוהים ברא את הכל בִּדברו 
– ושלט: בהיסטוריה האנושית, בחיים, במוות, במזל ּובביש 

המזל.
להאמין  יכולים  אתם   – בזאת  מאמינים  באמת  הינכם  אם 
לֲחלוטין בִּדברו לא משנה מהו. זה אולי נשמע בילתי אפשרי – 

אך כאשר אלוהים אומר: "אעשה זאת" – זה ייעשה.

❖

בם  ּומאמינים  דבריו  את  בליבכם  שומרים  הינכם  כאשר 
לֲחלוטין: תוביל אתכם האמונה ִלברכות. רק באמצעות אמונה 
זו – המיתענגת על אלוהים: יהא לאל ידיכם לחוות את יצירותיו 

וליהנות מן הברכות שהיבטיח להעניק לנו.
עליכם  החזקות:  יצירותיו  את  וחווים  עדים  הינכם  אם 
להאמין לֲחלוטין בִּדבריו המוזכרים בכתובים. עליכם להאמין 

בַּהשגֲחתו ּולקוות שתהיו שותפים למילוי רצונו.
בדיוק כשם שהיננו קוראים באיגרת הראשונה לתסלוניקים 
ַיֲעֶׂשה  ַּגם  ֲאֶׁשר   – ֶאְתֶכם  ַהּקֹוֵרא  הּוא  "ֶנֱאָמן   :24 ה'  פרק 
יפעל  בכוחכם:  זאת  לעשות  יכולים  שאינכם  למרות  זֺאת", 
אלוהים עצמו בעבורכם – כשהינכם מיסתמכים עליו באמונה. 
תישאו  באמונה:  דבר  בכל  אלוהים  על  מיסתמכים  כשהינכם 

פרי רב.

שלב 2 

עליכם להראות אמונה במעשיכם

 "רֹוֶאה ַאָּתה ִּכי ָהֱאמּוָנה ָעְזָרה ְלַמֲעָׂשיו – 
ּוִמּתֹו ַהַּמֲעִׂשים ֻהְׁשְלָמה ָהֱאמּוָנה" 

(יעקב פרק ב': 22).
 

בנו  את  להקריב  לו  אמר  כשאלוהים  מיידית  ציית  אברהם 
רק  האמין  הוא  תירוץ.  כל  נתן  לא  הוא  לעולה.  יצחק  היחיד 
בִּרצונו הטוב של אלוהים. לא היו לו כל אי-הבנה או אי-נוחות. 
מן  בנו  את  להקים  אלוהים  שבכוח  האמין  הוא  מזאת:  יתרה 
המתים (האיגרת אל העברים פרק י"א: 19 – 17). הוא דווקא 
והיא  מאחר  זאת  כזו:  פקודה  לו  שנתן  כך  על  לאל  תודה  חש 

הראתה שאלוהים מכיר באהבתו אליו ּובאמונתו בו.
אלוהים צפה באברהם והימתין עד לרגע האחרון בו נטל את 
הסכין בכדי להרוג את יצחק. באמצעות מיבחן הציות והאמונה 
המושלמים: הפך אברהם לאב האמונה וקיבל את כל הברכות 

שהיבטיח שאלוהים (בראשית פרק כ״ב).
אם לא חצו בני ישראל את הים ואם משה לא חצה את ים סוף 
– בִּתפילה: הם היו ניתפסים על ידי הכוחות המצריים (שמות 
פרק י״ד). למרות שהכוהנים צעדו במימיו הזורמים של נהר 
הירדן (אשר נעצר מייד) – ואם בני ישראל לא היו חוצים את 
כנען  לארץ  להיכנס  ידיהם  לאל  היה  לא  בעיקבותיהם:  הנהר 

(יהושע פרק ג').

❖

בַּהבטחת  מאמינים  שהינכם  תאמרו  אם  שאף  מראה  זה 
אלוהים: רק כאשר תפגינו את האמונה במעשים – תקבלו את 
הברכה שהיבטיח אלוהים (האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ג': 
22 – 21). אם באמת הינכם מאמינים בחזון הנתון מאלוהים 
בִּמלואם  יתגשמו  שדבריו  עד  להיתפלל  עליכם  ּובהבטחתו: 
ּו  – תפילותיכם  את  יקבל  אלוהים   .(37 ל״ו:  פרק  (יחזקאל 

כמענה לכך הוא יראה את הדרך להשיג זאת וייתן לכם לשאת 
פרי רב.

שלב 3

עליכם להמתין בסבלנות ללא שינוי

"ַאל ָנא ִיְרּפּו ָיֵדינּו ֵמֲעׂשֹות טֹוב; ְּבבֹוא ָהֵעת 
ִנְקצֺר, ִאם א ִנְרֶּפה" 

(האיגרת אל הגלאטיים פרק ו': 9).
 

אלוהים  להם  הורה  יריחו:  העיר  את  ישראל  בני  כשכבשו 
להקיף את העיר במשך שיבעה ימים. אם הם היו עוקבים אחר 
מֲחשבות הבשר: היה ניבצר מהם לֲחשוב שזה מסוכן לעשות 
זאת ללא נשק. עם זאת – אף אחד לא היתלונן. הם צייתו וסבבו 
את העיר – ּוכשצעקו: נהרסה העיר. ללא הפגנת האמונה של 
כל בני ישראל: אולי לא הייתה העיר נהרסת. בכדי לאמוד את 
א':  פרק  האחרון (יעקב  לרגע  עד  אלוהים  בם  צפה  אמונתם: 

.(6 – 7
כשאלוהים הורה ִלבני ישראל ליכבוש את ארץ כנען: ניבצר 
מהם להיכנס מיד לאחר שיצאו ממצריים. היה עליהם לחצות 
את: ים סוף ּונהר הירדן – והם סבבו והרסו את יריחו באמונה 

(יהושע פרק ו').

❖

באורח דומה: על מנת לקבל את בירכת אלוהים – עליכם: 
ידי  על  אמונתכם  את  להפגין  שינוי,  ּוללא  לֲחלוטין  להאמין 
מעשים. לאחר מכן יהי בכוחכם לקבל את הברכות שהיבטיח 

אלוהים – ואלוהים יקבל דרכיכם את התהילה.
והיכולת  הדימיון  על  העולה  בצורה  פועל  ֵהאדיר  אלוהים 
האנושיים. אף אם זה ניראה כאילו מאומה אינו קורה במציאות 
אלוהים  יפעל  לבטח  הרף:  ללא  אמונה  מעשי  תפגינו  אם   –
התשובה  את  תקבלו  המיועד:  הזמן  יגיע  וכאשר  בעבורכם – 

תוך זמן קצר.
עליכם  מאלוהים:  התשובה  את  תקבלו  בו  לרגע  עד  לכן 
את  להפגין  ּובהבטֲחתו,  הנאמן  באלוהים  לֲחלוטין  להאמין 
לאחר  שינוי.  ללא  בסבלנות  ּולהמתין   – פעליו  עם  אמונתכם 

מכן תיקצרו פרי רב.
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היותי תלמידת כיתה  בִּשנת 1994 בִּ
הקיבה  סרטן  ניתוח  אימי  עברה  ט': 
היתאוששה  היא  הסופי.  בשלב 
בִּמהרה לאחר קבלת תפילת ד"ר ג'יי 
המענה  במערכת  המוקלטת  לי  רוק 
באתי  החילותי  ָואני   – האוטומטי 
(השנייה  חיים  באלוהים  להאמין 

משמאל בתמונה).
במיכללה:  לימודי  ימי  במהלך 
אלוהים.  דבר  לאור  היתהלכתי  לא 
לא  ַלעבודה:  שניתקבלתי  לאחר  אף 
באסיפת  בינתיים  ִלדברו.  צייתתי 
שאלך  חשבתי   :2003 השנה  ראש 
לגהינום אם ֵאיתקע בדרך ֵהחיים הזו 

ַועשיתי הֲחלטה.
היגעתי   2003 מרץ  בחודש 
דניאל.  תפילת  של  מיוחדת  ִלפגישה 
בִּתשובה  שבתי  הראשון  בלילה  כבר 
ידי  לאל  היה  חטאי.  על  מוֵחלטת 

החילותי  מכן  לאחר  ארצית.  מהנאה  להיתרחק 
קבוצה.  ּוכמנהיגת  מקהלה  כחברת  בנאמנות  לשרת 
נשמות ּובמפגשים מובילים. היתברכתי מאוד מטיפול בִּ

בסמסונג  אלקטרוני  לחומר  בכירה  חוקרת  הינני: 
SDI. בִּשנת 2013 החילותי – במקום עבודתי: לנסות 
להיתהלך לאור דבר אלוהים. את רוב זמני ביליתי שם. 
עלי  והיה  המייזם  על  כאחראית  שימשתי  עת  באותה 
לעבוד עם מישהי אחרת (שחמקתי מעבודה עימה). היה 
כשהיתפללתי  אך  מלכתחילה –  עימה  לעבוד  קשה  לי 
ּומוטרדת  ניסערת  חשתי  להבינה.  החילותי  רצינות  בִּ
בליבי.  בקלות  אותה  הבנתי  אך  כן:  לפני   – קימעא 
כשניסיתי ללהניע את ליבה בהיתֲחשבות ַואהבה: היה 

לאל ידי לסיים את המייזם בהצלחה.
לאחר העבודה – הלכתי לסיים תואר שני והישתתפתי 

פגישת דניאל. בבית נאלצתי: לעשות מטלות, לילמוד  בִּ
 3 או   2 עד   – שלי  התזה  את  לכתוב  או  למבחנים, 
בבוקר. באותה עת האנשים בעבודה היו רגישים עקב 
אחרים  דברים  אף  לי  היו  העובדים.  ביצועי  בדיקת 
לעשות כמו: לילמוד אנגלית וכמה עבודות הקשורות 
לפטנט. אף הייתי אחראית על סביבת מעבדה בטוחה. 
היה עלי להיתעורר בשעה 5 בבוקר וליסוע למפעלים 
מחוזות אחרים ברכבת האקספרס של קוריאה. בכל  בִּ
מספר  חשבתי  שונים:  קשיים  עם  שהיתמודדתי  פעם 

פעמים במשך היום לעזוב את עבודתי.
הרף.  ללא  והיתפללתי  אלוהים  על  היסתמכתי  אך 
ממני  הצעירים  מן  יותר  אף  ענווה  בַּ לילמוד  ניסיתי 
לבצע  ידי  לאל  היה  כן  בַּעשותי  לי.  הכפופים  או 
לקבל  הימשיכה  ּומעבדתי   – בהצלחה  המשימות  את 

פירסי היצטיינות. דורגתי אף גבוה 
סקירת הביצועים. בִּ

מאחר  הכל  ליסבול  ידי  לאל  היה 
באו  הללו  הקשיים  שכל  והאמנתי 
רצה  אשר  אלוהים  מאהבת  עלי 
שאגדל ברוח. החילותי לקבל מיגוון 
להיתמודד  כיצד  ולילמוד  חוויות 
בעיות.  של  רבים  סוגים  עם 
שני  תואר  הישגתי  אלוהים  בחסד 
קיבלתי  ואף  יונסיי  באוניברסיטת 
ביותר.  הטובה  התזה  פרס  את 
כשהכול הפך שליו נעשיתי: שאננה 
ביוני  בינתיים  שלי.  האמונה  בחיי 
2016 הועברתי ִלסניף בצ'אונגג'ו.

פגישת  בִּ חלק  ליטול  עלי  היה 
ג׳י.סי.אן  באמצעות  דניאל  תפילת 
שבוע  בסופי  שבצ'יונג'ו.  בבייתי 
בכדי  ברכבת  לסיאול  היגעתי 
הבנתי  ההלל.  באסיפת  להישתתף 
שלאל  מזאת  רק  תודה  אסירת  להיות  עלי  כמה 
חשתי  מין:  מאן  של  הקיץ  בכנס  במיקדש.  לשבת  ידי 
על  להשיב  מאוד  הישתדלתי  לרועה,  עמוקה  אהבה 
שמעתי  בספטמבר  לרוח.  להישתנות  וניסיתי   – חסדו 
 – חודשים  שישה  רק  בצ'אונגג'ו  להישאר  עלי  שיהא 
לרוח.  שנכנסתי  ושמעתי   – מקוצר  היה  זה  שנה.  לא 

ַהְללּוָיה!
טוב  שהיה  כשם  מישפֲחתי  את  אף  בירך  אלוהים 
לנפשי. אבי – השמש יאנגמאוק יו קיבל ברכה כספית, 
ֲחריצות את החובה  אמי המשרתת היג'ונג האן מבצעת בַּ
ג'יאון  המשרתת  ַואחותי   – מאלוהים  קיבלה  אותה 
אומנויות  וועד  של  הקריסטל  לזמרי  חברה  הינה:  יו 
הבמה. הינני מודה ּומהללת את אלוהים אשר בירך את 

מישפֲחתי לנהל חיים עם תקווה ִלירושלים ֵהחדשה.

ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 82-70-8240-2075+
www.urimbooks.com

urimbook@hotmail.com

טלפון: 82-2-818-7039+
www.wcdn.org 

wcdnkorea@gmail.com 

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 82-2-818-7334+
www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
www.gcntv.org

webmaster@gcntv.org

"חיי התֲחדשו על ידי 
הבשורה הקדושה!"

המשרתת ִמֵיאֹון יּו בת 39 ממשלחת כנען

"פגשתי את האב – אלוהי האהבה!"

האחות נאראפורן 
סאווֵאינגָצ'אי בת 25 

ִמקהילת מאן מין צ'יאנג ראי 
שבתאילנד

נולדתי למשפחה בודהיסטית. כשהייתי 
ליד  עברתי  במכללה  השנייה  בשנתי 
(שבהנהגת  ראי  צ'יאנג  מין  מאן  קהילת 
רועה הקהילה ָג'ֵאוֹון לי). ראיתי שלט עליו 
ניכתב: שהקהילה מאפשרת הרצאות חינם 
זמרת  ַואהבתי  מאחר  הקוריאנית.  בשפה 
קוריאנית.  לילמוד  רציתי  קוריאנית:  פופ 

לכן היתֲחברתי בקהילה.
בשיעור  חלק  נטלתי  שלישי  בִּימי 
חברי  נטלו  השיעורים  לאחר  בקהילה. 
הקהילה חלק בַּאסיפת הלל והישתחווייה. 
משראיתי אותם משבחים בשמחה: רציתי 
ִלדרשות  היקשבתי  בשירות:  להיצטרף. 
ד"ר ג'יי רוק לי וקיבלתי חסד רב. החילותי 

להישתתף ִמדֵּי שבוע בשירות.
בכנס  חלק  נטלתי   :2011 ליוני  ב-26 
המשיח  ישוע  את  וקיבלתי  הקהילה  של 
כַּחברה  נירשמתי  למחרת  כמושיעי. 

ִלדרשות  והיקשבתי  קראתי  בקהילה. 
הרועה הבכיר בַּאתר המירשתת של קהילת 
מאן מין המרכזית ּובאתר יו טיוב. שמרתי 
את יום ֵהֲאּדֹון קדוש, היתפללתי והיתנדבתי 
בֲַּחריצות. בִּשנת 2015 ניבחרתי כִּנשיאת 
אף  היתחלתי  הצעירות.  הנשים  שליחות 
לשרת כמורה בבית הספר של יום ראשון 
ואף כִּמתרגמת. עתה הינני עובדת במשרה 

מלאה בקהילה.
הורי הועסקו במשך זמן רב כמורים – 
מסורתית  תאילנדית  רפואה  למדתי  ַואני 
רצו  הורי  ראג'אָבאט.  באוניברסיטת 
איתם  ַואגור  מדינה  כעובדת  שאשמש 
ידי  לאל  היה  רציתי:  אם  מולדתנו.  בעיר 
מיספר  זאת  ביקשו  והם   – זאת  לעשות 
עבור  לעבוד  רציתי  באמת  אך   – פעמים 
אלוהים. הינחתי בצד את השפע והנוחות, 
נישארתי בצ'יאנג ראי אותה לא היכרתי. 

אך אני כה מאושרת מאחר והינני חיה עם 
תיקווה לשמיים.

סבלתי  היצטננתי.   :2017 בִּתחילת 
אך  הגוף.  בכל  עז  ּומכאב  גבוה  מחום 
חלק  נטלתי  ואף  להיתפלל  היפסקתי  לא 
דניאל.  תפילת  של  מיוחדת  בִּפגישה 
הבכיר  הרועה  בֲַּחלומי  הופיע  בלילה 
אף  לאחר  ימים  מיספר  מרפא.  ַוֲחוויתי 
בפועל   – הלחמית  מדלקת  מרפא  חוויתי 
אש רוח הקודש. לאחר מכן זכיתי בחידון 
המיקרא שהיתקיים בקהילה. כִּפרס אטול 
שיתקיים  מין  מאן  של  הקיץ  בכנס  חלק 
הינני  הקרוב.  אוגוסט  בחודש  בקוריאה 
אשר  לאלוהים  ּותהילה  תודה  נותנת 
לגיהנום  בדרך  שהייתי  אני   – הושיעני 
– מבלי לדעת את האמת. הינני מודה אף 
עבור  המיתפלל  הבכיר  הקהילה  לרועה 

נשמות תאילנדיות.


