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"השגחֲת אלוהים למאן מין ַבּאַחֲרית הימים!"
יום השנה ה 36-לִקהילת מאן מין המרכזית
ב 25/7/82 -נוסדה קהילת מאן מין המרכזית
בהשגחה הגדולה של אלוהים להנהיג את כל בני
העמים ִל גאולה – וּב 25/7/18 -חגגנו את יום השנה
הִ 36 -ל פתיחתה.
ב 17/4/74 -פגש הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי
באלוהים חיים – כשהיה על סף המוות לאחר מאחר
וסבל ממחלות רבות .בבת אחת הוא חווה בכח אלוהים
מרפא מכל המחלות – וּמייד קיבל את אלוהים .לאחר
מכן רצה להיות זקן קהילה המוקדש ַל עבודת צדקה
וּלעבודת שליחויות .במאי  1978קרא לו אלוהים
להיות רועה קהילה .הוא למד במכללה לכתבי הקודש,
ִה קדיש עצמו לתורה וּלתפילה ,צם והיתפלל כל הזמן.
בעוד הינו מיתפלל בצום במשך  40יום ַּב ֲע בור
פתיחת הקהילה – אמר לו אלוהים' :לפתוח את
הקהילה כשהשמש תיבער מחום' .לפי דבר אלוהים
פתח ד״ר לי את הקהילה ב 25/7/82 -עם  12אנשים
ִּב היותו בן  .40שם הקהילה "מאן מין" :נימסר לו על
ידי אלוהים ִּכ תשובה ִל תפילותיו .למן פתיחת הקהילה
ניצפו :אותות וניסים רבים – הקהילה היתמלאה ברוח
וָחסד – דבר שהתיר לקהילה לחוות תחייה גדולה.
במאי  1986הוסמך ד״ר ג'יי רוק לי כרועה קהילה –
והתחייה הגדולה הימשיכה עד היום הזה .ביולי 1991
אורגנה קהילת הקדושה המאוחדת של ישוע המשיח
– וּלאחר מכן ִּב שנת  1992נטל ד״ר לי חלק בבישור
הלאומי במסע פריצת רוח הקודש לעולם כיו"ר משותף
של המסע ,כמו כן כיו"ר מינהלי למסע היובל ביום
השנה ה 50 -לעצמאותִּ .ב שנת  1993ניבחרה הקהילה
ע״י מגזין ״המשיחיות העולמית״ )מארה״ב( כאחת :מ
"  50הקהילות הגדולות בעולם".
◆
ביולי  2000החלה הקהילה לנהל מסעות בישור
מאו ֲח דים מעבר לים והמסע הקדוש של אוגנדה החל.
ד"ר ג'יי רוק לי המשיך להטיף את :אלוהים הבורא
ואת ישוע המשיח מלוּ וֶה בכוח הנפץ של אלוהים
– ִּב מדינות רבות אחרות וּבייניהן :פקיסטן ,הודו,
רוסיה ,גרמניה ,פרו וארצות הברית.
ביום  25/7/07בחגיגות יום השנה ה  25לייסוד
הקהילה החל ד"ר לי החל את שירותו הישראלי
בנצרת .הוא ביקר בישראל  12פעמים במשך שלוש
שנים והפיץ את בשורת ישוע המשיח בשילוב כוח
אלוהים .בספטמבר  2009הוביל את המסע המאוחד
ִּב ירושלים בירת ישראל .הקהילה ביצעה ללא הרף
את השירות בישראל והביאה תחייה רוחנית גדולה
לקהילות בישראל.
קהילתינו צמחה ִל קהילת ענק עם כ11,000 -
קהילות בת בכל רחבי העולם .אנו נמשיך ליפעול
להשלמת השג ֲח ת אלוהים ַּב א ֲח רית הימים עם כוח
הבריאה מחדש.

"שליחותו הגדולה של ֵהאֲדּוֹן הינה :השלמת כוח הנפץ של רוח הקודש!"
זקן הקהילה ג'וני קים :מנהל ג׳י.סי.אן
ראיתי את השג ֲח ת וַחזון אלוהים עבור מאן מין מושלמים
באמצעות הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי ללא כל טעות.
הוא העיד באומץ אף בארצות מוסלמיות וּ בִמדינה הודית
דומיננטית – על :אלוהים הבורא – והכריז שישוע המשיח
הינו :מושיעינו היחיד .מאחר ואישר את המסר על ידי
הצגת אותות וניסים :קיבלו רבים את אלוהים.
ביולי  2007החל השירות הישראלי ִבּמלוא כוחו –
כשם שאמר אלוהים בעת ייסוד הקהילה .במשך שלוש
השנים האחרונות :הִתעודדו היהודים המשיחיים בישראל
והית ֲחזקו כנגד הרדיפות הרבות מהן סבלו .הם חוו

תחייה והיזמינו מדי שנה את צוותי הֵהלל של קהילתינו
לאירועיהם .בכל הביקורים הוכנסה התרבות הקוריאנית
לישראל ויוקרתינו הלאומית :זכתה לַהכרה.
ד"ר לי הרועה הבכיר הית ֲחבר עמוקות עם אלוהים
בהשראת רוח הקודש על ידי תפילה נילהבת בשילוב
צום-וציֵית לִרצון האל .חברי הקהילה הלכו בעקבותיו
והיתפללו בלהט .אלוהים בירכני ליפגוש ַבּאנשים כאלה
כשם שהכין את השלמת המשימה בעולם ,פעמים רבות
חוויתי היתערבויות מדהימות של אלוהים .הינני נותן
תודה וּתהילה לאלוהים שהינחה את שירות מאן מין.
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לאכול את בשר בן הֵאדם ולשתות
את דמו )(١
ִשׁתּוּ אֶת דָּמוֹ :אֵין ָלכֶם ַחיִּים ְבּ ִק ְר ְבּכֶם.
ְשׂר בֶּן – הָאָדָם וְא תּ ְ
"אָמַר ָלהֶם יֵשׁוּעַ" :אָמֵן אָמֵן ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶם ,אִם א תֺּאכְלוּ אֶת בּ ַ
ַשׁקֶה ֲא ִמתִּי״ )בשורת יוחנן פרק ו'.(53-55 :
ְשׂרִי הוּא ַמ ֲאכָל ֲא ִמתִּי וְָדמִי הוּא מ ְ
ְשׂרִי וְשׁוֹתֶה אֶת ָדּמִי יֵשׁ לוֹ ַחיֵּי עוֹלָם וֲַאנִי אָקִים אוֹתוֹ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן – כִּי בּ ָ
הָאוֹכֵל אֶת בּ ָ

דבר אלוהים המצוי בכתובים וּמפורש רק בהשראת רוח
הקודש .באמצעות ידע זה של הדבר המוקנה על ידי רוח
הקודש – על המאמינים ללמוד על :אלוהים חיים ,הדרכים
בן ניתן ליפגוש בו – והמודל הנכון של הֵחיים במשיח
הדרושים לִישועה.

על מנת לקיים חיים פיזיים :על הֵאדם לאכול מזון
ולשתות מים בכדי להישאר רווי .המים מאפשרים עיכול
וּספיגת חומרים מזינים ,כמו אף הזרמת פסולת מיותרת
וחומרים רעילים מתוך הגוף .אותו סוג תהליך חל אף
במובן הרוחני.
לאחר שאנו מקבלים את ישוע המשיח ונולדים מחדש
מן המים וּמרוח הקודש :אנו משיגים את הזכות להיות
ילדי אלוהים .לאחר מכן עלינו" :לאכול את בשר בן הֵאדם
ולשתות את דמו" – בכדי לקיים את חיינו הרוחניים.
הבה ניתעֲמק היום במשמעות של" :לאכול את בשר בן
הֵאדם".
 .1משמעות" :אכילת בשר בן הֵאדם וּשתיית דמו"
מהי משמעות :אכילת בשר בן הֵאדם? ליצרוך את בשר
ישוע שהינו מזון אמיתי המוביל חיי נצח :זה רוחני.
ָשׂר
ִבּבשורת יוחנן פרק א'  14נאמר לנוַ " :ה ָדּבָר נִ ְהיָה בּ ָ
ְשׁכַן בְּתוֹכֵנוּ; וַ ֲאנַחְנוּ ָראִינוּ אֶת כְּבוֹדוֹ ,כְּבוֹד בֵּן יָחִיד ִמ ִלּ ְפנֵי
וָ
אָבִיוָ ,מלֵא ֶחסֶד וֶ ֱאמֶת" .ישוע תיאר עצמו אף ַכּ" ַה ֶלּחֶם
ַשּׁ ַמיִם .אִם יֺאכַל אִישׁ מִן ַה ֶלּחֶם ַהזֶּה יִ ְחיֶה
ַהחַי הַיּוֹרֵד מִן ה ָ
לְעוֹלָם" .המחצית הראשונה של בשורת יוחנן פרק ו'.51 :
אכילת בשר בן הֵאדם – דבר אלוהים ,לחם החיים –
קשורה קשר הדוק להשוואת ישוע ל "שה" .הדרך לאכול
אותו כתובה בספר שמות פרק יב' דרך משל )נס( ֶׁשה
הפסח.
לרוב מצייתת הכבש לקול הרועים .הכבשים עדינות
וּמספקות לאדם רק יתרונות .באורח דומה :בציות
רק לִרצון אלוהים :העניק ישוע לאנושות רק דברים
טובים – וּכשה עדין הוא הפך להיות קורבן כפרה
ַבּעבורנו )וּ ִבּמקומינו( .מבין הכבשים אלה שהינן
מתחת לגיל שנה :הינן טהורות ִבּמיוחד מאחר וטרם
היזדווגו – וּבמונחים רוחניים :הן הושוו לִישוע שלנו
שהינו ללא רבב וָדופי.
כשמכת בכורות סחפה את כל מצריים והיכתה כל
בכור בארץ – ככתוב בספר שמות פרק י״ב– 7-10 :
הורה אלוהים לִבני ישראל :״ליטול כבש ,ליטול מעט דם
ולמורחו על שתי מזוזות וּמשקוף הבתים בם הם אוכלים –
את הכבש״ .אלוהים אף נתן לעם ישראל הוראות מפורטות
כיצד לאכול את השה.
השה.
 .2אכילת ֶׁ
 (1לא לאוכלו נא ואף לא מבושל במים – אלא :צלוי
על האש.
כאן ה"-אש" מייצגת את האש של רוח הקודש וַעלינו
להבין ולעשות לחם מִדבר אלוהים בהשראת רוח הקודש

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי

)האיגרת השנייה לכיפא פרק א' .(20-21 :האיגרת
השנייה לכיפא פרק ג' 16 :מזהירה אותנו שפרשנות
דבר אלוהים שלא בהשראת רוח הקודש – אלא בצורה
מעוותת :תרחיקנו מן האמת וּלבסוף תובילינו ַלאֲבדון.
"לאכול את דבר אלוהים" זוהי :פרשנות מילולית לִדבר
אלוהים מבלי להבין את המשמעות הרוחנית הטבועה בו.
צריכת מזון נא עלולה להוביל לקלקול קבה או לִכאבי
בטן .באורח דומה" :אכילת דבר אלוהים נא" עלולה
להוביל לפרשנויות שיקריות וּבלתי זהירות של המיקרא.
לדוגמא ישוע אומר לנו ִבּבשורת מתיתייהו פרק ו' :6
ֲשׁר ִתּ ְת ַפּלֵּל ִה ָכּנֵס ְל ַח ְדרְ ,סְגֺר אֶת ַה ֶדּלֶת ַבּ ַעדְ
"...וְאַתָּה ַכּא ֶ
ֲשׁר ַבּ ֵסּתֶר – וְאָבִי הָרוֹאֶה ַבּ ִמּ ְס ָתּרִים
וְ ִה ְת ַפּלֵּל לְאָבִי א ֶ
יִגְמֺל לְ ."עם זאת באף מקום במקרא איננו קוראים על
זאת :שאבות האמונה מיתפללים ב"חדר סגור"; ישוע אף
הוא לא התפלל בחדר פנימי אלא בגן או במקום נידח.
משמעות הדבר הינה :שכאשר אנו מיתפללים אל לנו
להיתפס בצֳרכי וּבענייני העולם וּבזאת לשוב על אותם
דברים – עלינו להיתחֲבר עם אלוהים ממעמקי ליבנו.
השה "מבושל במיים" – משמע:
כעת לא לאכול את ֶׁ
שאין להוסיף לִדבר אלוהים יסודות של העולם הזה.
מחֲשבות הֵאדם והידע שלו מוגבלים ביותר ואין השקפת
העולם הזה מושלמת .דבר אלוהים עולה על כל ידע עולמי
– והינו אמת מתמשכת וּבלתי מִשתנה .בהתחֲשב בזאת אין
להעיד על הידע או על השערות העולם הזה – אלא על

ווידוי האמונה
 .1קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם :דבר נשמת אלוהים וּמושלמים הם וּללא כל רבב
 .2קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בָּאחֲדות וּבִּפעֳלי אלוהים השילוש :אלוהים האב הקדוש ,אלוהים הבן הקדוש וּבאלוהים רוח הקודש.
 .3קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
 .4קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בתקומתו וּבעלייתו השמיימה של ישוע המשיח ,בביאתו השנייה ,במלכות אלף השנים ]המילניום[ וּבשמיים הנצחיים.
 .5חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך” :הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יחֲדיו וּמאמינים בִּתכולתה מילה במילה.
”שׁ ֲהרֵי לַכֺּל הוּא ]אלוהים[ נוֹתֵן ַחיִּים וּנ ָ
ֶ
ְשׁמָה וְכָל ָדּבָר“ )מיפעלות השליחים פרק י"ז.(25 :
ָשׁע“ )מיפעלות השליחים פרק ד'.(12 :
ַשּׁ ַמיִם ,וּבוֹ ָעלֵינוּ ְל ִהוּ ַ
”וְאֵין יְשׁוּעָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין ֵשׁם אַחֵר נָתוּן ִל ְבנֵי אָדָם ַתּחַת ה ָ

" (2את הראש ואת הרגליים יחד עם הקרביים" – יש
לאוכלם לחֲלוטין.
זה אומר שאנו עושים לחם :מִדבר אלוהים הנימצא בכל
המיקרא מ – בראשית ועד חזון יוחנן.
בעת קריאת הכתובים משמיטים אנשים מסויימים
חלקים קשים כמו ויקרא בעוד אחרים מסרבים או
מהססים להאמין במקרים של אותות וניסים המוזכרים
בבירור במיקרא .אם אנשים מיתעלמים או משמיטים את
חלקי המיקרא שאינם באים בהסכמה עם מחֲשבותיהם –
מה שנותר אינו האמת ואף לא האמונה.
רק האתיקה והמוסר יישארו .כמו כן אם אף אינם
שומרים בליבם את מצוות האל שקשה להם לשמור
עליהם :הם לא יזכו לחיי עולם ולא משנה כמה פעמים או
באיזו תדירות יקראו את הכתובים.
דבר אלוהים לא יילקח ַבּחלקים וּקטעים אלא שעליו
להיות לחם ִבּכללותו .כך יהא לאל ידינו להשיג חיי עולם.
 (3עד למחרת :אין להשאיר אף חלק מהכבש – ואת כל
השאריות לישרוף.
זה אומר שהיה עליהם לאכול את הכבש בטרם יגיע
הבוקר .במונחים רוחניים" :לילה" מתייחס לִתקופת זמן
בה משליטים השטן האויב והמלשין סמכות על העולם
הזה" .הבוקר" מסמל את הזמן בו ישוב ֵהאֲדּוֹן .חובה
לאכול את כל דבר אלוהים – את בשר בן הֵאדם – טרם
שיבת ֵהאֲדּוֹן.
ַבּאחֲרית הימים :כשהעולם נעשה ספוג יותר ויותר
בחטא וָרוע :החשיכה רק תיגדל .כש ֵהאֲדּוֹן ישוב :יסולק
החושך והאור יביא את הבוקר .האנשים יבינו שכל מה
שנכתב במיקרא הינו אמת לַאמיתה.
לכן בטרם יגיע הבוקר – טרם ביאת ֵהאֲדּוֹן – עלינו
להכין ִבּמלוא המרץ לחם מכל דבר אלוהים ,להשלים את
הכנותינו ככלת ֵהאֲדּוֹן וּלהמתין לביאתו.
אחים וַאחֲיות יקרים במשיח :המידה שבה עשינו לחם
טוב מִדבר אלוהים – תיקבע את איכות החיים בעולם הזה
ואף בשמיים מִבחינת מישכנות ותגמולים שמימיים.
לכן הינני מיתפלל בשם ֵהאֲדּוֹן שתעשו לחם מכל פיסת
דבר אלוהים ותיכנסו למישכן הניפלא ביותר ַבּשמיים.
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"חוויתי מרפא מדיכאון וּממחלת לב וזכיתי לשלום במשפחֲתי!"
בני משפ ֲח תי נהגו
לעבוד אלילים ו ֲח סרה
לנו אהבה .בהיותי
קטנה היכוני הורי
לעתים קרובות .זה
גרם לי לדיכאון ואף
ניסיתי להיתאבד .לאחר
שניש אתי – הית ֲח ברתי
ֵ
בקהילה בצוותא עם
בעלי .שאפתי להיתנחם
וּלהוביל חיים מאושרים
– אך לעתים קרובות
היתווכחתי עם בעלי.
לא היה שלום בינינו.
בדצמבר  2010שמעתי מן המשרת לוּ ְק ַה י ֵס נג על
קהילת מאן מין המרכזית .קראתי את" :מגזין חדשות
מאן מין" וצפיתי ַּב די.ווי.די" :כוח" .הופתעתי ִמ פ ֲע לי
כוח אלוהים שקרו בקהילה וקיבלו חן רב .לאחר מכן
חלמתי חלום מסתורי בו היקשבתי ִל דרשה ושיבחתי
במקום מוזר עם הרבה אנשים שדיברו בשפה אחרת.
עד מהרה גיליתי שזו הייתה קהילת מאן מין המרכזית.
◆
רציתי לדעת יותר על הקהילה ועל הרועה הבכיר ד"ר
ג'יי רוק לי .פגשתי את העלמה דבורה טאנג – נשיאת:
״הוצאה לאור מאן מין מלזיה" באמצעות המשרת לו
ְק ָה יי ֵס נג .שמעתי על בשורת הקדושה המסבירה ברורות
משמעויות רוחניות הטבועות בכתבי הקודש וּמציגה את
הדרך להפוך ִל ילדיו האמיתיים של אלוהים.

המשרתת הוּ אן הוּנג בת ִ 41מסאראוואק שבמלזיה
למדתי אף שדברים עם דמויות מסויימות כגון דרקונים
הינם :אלילים .הישלכתי מהביית את כל הדברים הללו.
לאחר מכן חשתי טוב מאוד וּמאושרת .בני משפ ֲח תי
החלו לקרוא את ספרי ד"ר לי ,כולל :דרך הישועה,
השמיים ,אומדן האמונה ,הגיהנום וַאחרים .היתברכנו
מאוד דרך המסרים .אף טלוויזיית ג׳י.סי .אן .מחוברת
והיצטרפנו לשירותי ֵה הלל של מאן מין.
לאחר שקיבלתי את תפילת ד"ר לי עבור החולים
במהלך כל אסיפת הלל – חוויתי מרפא :מכאבי ראש
כרוניים ,דיכאון וּמחלת לב .הברכות באו על העסק של
בעלי – וַהפכנו למשפחה מלאה ִּב צחוק מאושר וּללא
וויכוחים.
למרבית המזל באוגוסט  2014היגענו בצוותא
עם המשרת לו ְק ַה י סנג להציע שירותי הישתחווייה

והלל בבניין בו היה
העסק שלו בסיבו
שבסאראוואק .כעת
כ30 -
מיתאספים
אנשים י ֲח דיו ואף
מיצטרפים לשירות
ההלל של מאן מין
תפילת
וּ ִל פגישת
באמצעות
דניאל
רשת גִ׳י.סי .אן.
◆
משפ ֲח תי
בני
וַאני ביקרנו לעתים
ִּב דרום
קרובות
קוריאה בכדי ליטול חלק בסדרות הלימוד של
הקהילה ,בכנסי הקיץ וּבאירועים מיו ֲח דים .בכל
פעם שביקרנו :היינו עדים ִל פ ֲע ֵל י רוח הקודש
והיתמלאנו ַּב אהבת אלוהים ו ֵה ֲא דּוֹן – והיגדלנו את
התיקווה לשמיים .לכן היננו מבקרים בקוריאה בכל
פעם שאנו יכולים .בשורת הקדושה היפה חידשה:
את חיי ,גרמה לי להירפא וגרמה למשפ ֲח תי להיות
מאושרת.
בכדי להעביר את דבר ֵה חיים ַל אחרים :היצגנו
את  300ספרי הרועה הבכיר בעסק של בעלי – ואף
לקדם את ספריו ִּב ירידי ספרים .הינני אסירת תודה
ַל ֲח לוטין ִל ישוע המשיח שהתיר לי ליפגוש את הרועה
היקרַ ,ל ֲח וות מרפא ולהיות בעלת משפחה מאושרת
וּבאמונה אמיתית.

"חוויתי מרפא מדלקת התוספתן על ידי
פועֲל רוח הקודש כרוח קרירה!"
המשרתת הבכירה קיסוּק לי בת  73מן העֲדה הראשונה ִבּקהילת מאן מין המרכזית

המשרתת הבכיקה קיסוק לי
וּבתה המשרתת אוּנג'וּ שין.
על שמע וּסריקת סי.טי.

▲ טרם התפילה :צואה פקנדיאלית ודלקת
שגרמה לדלקת התוספתן.

▲ לאחר התפילה :התוספתן שהיה נפוח וּבוער
שב לקדמותו.

ב 23/3/18-היה לי כאב ֲח מוּר באופן בילתי הפיך
ב ִּב טני .חשתי כעיין חשמל בגבי .סבלתי אף מכאבי ראש
וחום .לאחר ששתיתי מעט מים :היתייבשתי והיה לי אף
קשה )אפילו קשה לי( להטיל את מיימי.
למחרת עברתי בדיקת על שמע )אולטרסאונד( בה
ניצפתה דלקת התוספתן )אפנדציט( ֵה עלולה להיתפתח
לדלקת הצפק )הקרום העוטף את חלל הבטן( כאשר הינה
מיתפרצת .הייתי בסכנה גדולה .אך הייתי בטוחה ש ֲא רפא
בעיקבות תפילת של הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי.
בטרם היגעתי למאן מין הית ֲח ברתי ִּב קהילות אחרות
– אך צמאתי מבחינה רוחנית .ביקשתי מאלוהים
ִּב תפילה שינ ֵח ני ִל קהילה בה אוכל לישמוע את דבר
ֵה חיים וליפגוש באלוהים חיים .לאחר תפילה זו הובלתי
ִל קהילת מאן מין המרכזית .למן אותו יום הייתי עדה
לאותות ,לניסים וּ ִל פ ֲע לים רבי עוצמה שקרו בשם ישוע
המשיח דרך הרועה הבכיר.
ב 25-לחודש היגעתי לקהילה על כיסא גלגלים בכדי
לקבל את תפילת הרועה .כשקיבלתי את תפילתו :חשתי

קרירה כאילו מאוורר הופנה כלפי חזי וּביטני .הרוח
הקרירה ריעננה אותי ,הישת ֲח ררתי מיידית מכאבי הבטן
והיה לאל ידי לקום מכיסא הגלגלים .תוך זמן קצר החילותי
ללכת! ב 28-לחודש ערכתי בדיקת על שמע נוספת אשר
הראתה שכבר ה ֱח למתי ִמ דלקת התוספתןַ .ה לְלוּיָה!
◆
חוויתי את כוח אלוהים מספר פעמים .יום אחד
כשהרמתי את ראשי הוא נ ֱח בט בטעות בדבר קשה
מאוד .חוויתי התייבשויות וחשתי שכל הגוף שלי קפא.
הובהלתי לחדר מיון בבית חולים .בדיקת דימות התהודה
המגנטית –  MRIשלי הראתה שלקיתי בדימום במוח.
עם זאת כשהרועה הבכיר היתפלל עבורי בשם ישוע
המשיח :נמוג הכאב במהרה .לאחר מספר ימים הייתה
לי שוב בדיקה רפואית אשר גילתה שאני נקייה .הינני
נותנת כל התודה והתהילה לאלוהים אשר ריפאני וּבירכני
ִל ֵח יות בשמחה ותודה .הינני מביעה אף הודיה ממעמקי
ליבי לרועה הבכיר המגן עלינו ִּב ישוע המשיח ִּב תפילת
הכוח שלו.
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חדשות מאן מין

מאן מין מחדשת את החיים ואת שירות
המשיחיים ברחבי העולם
מר סרגיי וֶלבוביץ':
נשיא קבוצת המדייה – בניצחון )אִין וִויקטורי( קנדה

ד"ר אנדרי גסיורובסקי:
נשיא הקואליציה לעזרה – ישראל

"מצאתי כאן אמונה
אמיתית לשרת את אלוהים
בנאמנות"

"חברי מאן מין מאושרים
ִבּזכות מסירות הרועה
וַאהבתו"

קהילת מאן מין המרכזית וד"ר ג'יי רוק לי הראו כיצד על משיחיים אמיתיים
לחיות .אנשים רבים למדו מהם מהי מסירוּת אמיתית לאלוהים – ואף חוו מרפא
וקיבלו מענה בעיקבות תפילת ד"ר לי .אף אישתי חוותה את עבודת תפילתו לפני
שבע שנים .בחודש התשיעי להיריון :במשך מספר ימים היא לא חשה כל תנועה
של העובר .אך מיד לאחר שקיבלה את תפילת ד״ר לי :החל התינוק לזוז שוב.
◆
למרות שפגשתי רועים משפיעים רבים בכל רחבי העולם :מעט מאוד תמיד
מוכנים לשרת את חברי הקהילה  24שעות – שבעה ימים בשבוע כשם שעשה
ד"ר לי .הכרחי שהרועים יבצעו את משרתם בגישה כשל ד"ר לי ויגעו בחיי חברי
הקהילה .אנו עושים כמיטב יכולתנו להפיץ את שירותו לרועים ברחבי העולם.
הינני אסיר תודה לזכות שהוענקה לי לילמוד את בשורת הקדושה שאינה
מושפעת ממגמות ארציותִּ .ב מסריו מציין ד"ר לי את החטאים אותם שונא אלוהים
וּמדגיש שעלינו להיות ילדי אלוהים אמיתיים החיים לאור דברו.
הינני גאה מאוד שהיה לאל ידי להיצטרף לשירותו.

פתרתי בעיות אישיות רבות על ידי תפילתו ה ֵה חזקה של ד"ר ג'יי רוק
לי .אף אישתי חוותה מרפא ִמ בעיות בגב על ידי תפילתו .אני מאמין שפעלי
כח רבים המבוצעים דרך ד"ר לי יכולים להיתבצע רק מאחר והגיע לדרגת
קדושה והקדיש את כל חייו ִל תפילה וָצום עם תחושת חובה גדולה למען מלכות
אלוהים .פעלים מעיין אלה אינם יכולים לצאת לפועל רק עם ידע פשוט על
אלוהים וּבהית ֲח ברות מועטה עימו.
בביקורי במאן מין חוויתי את החיים המאושרים המלוּ וִים :בריפוי של אלוהים,
בתשובות וּ ַּב ברכה .כאשר פגשתי את ד"ר לי היתרשמתי מאהבתו המו ֱח לטת
לחברי הקהילה וּמענוותו ִּכ משרת אלוהים .הוא הראה לי דוגמא מצויינת לכיצד
יהא לאל ידינו להפוך לחברי אלוהים .כשראיתיו :ה ֱח לטתי להית ֲח דש.
◆
עם הזמן היתרחב שירות מאן מין יותר ויותר והראה דוגמאות טובות לכיצד
אמורה עבודת אלוהים להיות מושלמתִּ .ב רצוני להמשיך לעזור לשירות מאן מין
ולהיות עד לאלוהים הפועל עם ד"ר לי.

האח יורדניס קסטרו
ִמגוּאַיאקוויל שבאקוודור

"היפסקתי לישתות אלכוהול
ולקחת סמים-וּכתוצאה:
חודשו חיי"
בטרם נודע לי על שירות מאן מין היו חיי ִכּספינה השוהה בלב האוקיינוס ללא מצפן.
אני במקור ִמ קובה – אך לאחר שאיבדתי את הוריי עברתי לאקוודור .לאחר שפוטרתי
מעבודתי :חייתי בבדידות וּכאב והיתחלתי לישתות אלכוהול וּלעשן מריחואנה.
הישתתפתי בבית ספר לִקסמים וּביצעתי קסמים לפרנסתי בתוכניות שנערכו :בבתי
חולים ,בתי ספר ,בתי קולנוע וּבתוכניות טלוויזיה לִילדים .תוך כדי עבודה :התיידדתי
יותר עם העולם .שתיתי אלכוהול ,נטלתי סמים ועישנתי אותםֵ .ר יאוֹ ָת י החלו להיפגע
– והשלכות ניתוח השבר ברגלי גרמו לי ליסבול מכאב בקרסוליים וּבגב .החילותי
ליסבול ִמ נזלת אלרגית כרונית וּמהפרעות עצבים.

החילותי לחפש את דבר ֵה חיים שבכוחו להציליני מן החושךִ .בּשנת  2015קראתי
במקרה מאמר במירשתת על ד"ר ג'יי רוק וּקהילת מאן מין המרכזית .עדות ד"ר לי
הניעה את ליבי .החילותי להקשיב לִדרשותיו והיתפללתי .חוויתי מרפא ִמ מחלותי
בעיקבות תפילת ד״ר לי עבור החולים! היתחלתי דף חדש .היפסקתי :לישתות
אלכוהול ,ליטול וּלעשן סמים .חוויתי מרפא ִמ נזלת אלרגית כרונית וריאו ָת י שבו
לקדמותן .הישת ֲח ררתי אף ְמ הפרעת עצבים האלרגית.
לאחר שקיבלתי חסד מדהים זה :החילותי להפיץ את עדותי לאנשים אחרים כמו
את "דרך הישועה" של ד"ר לי .הינני מיצטרף לשירותי ֵה הלל של קהילת מאן מין
פרו ושל קהילת מאן מין קולומביה דרך יו טיוב ועתה הינני לומד את מיס ֵר י ד"ר
לי באמצעות אס ֵא ן ֵא ס .הינני קורא אף את :מגזין חדשות מאן מין ִבּספרדית ַבּאתר
הקהילה.
כולי תיקווה שדבר ֵה חיים יועבר לַאנשים רבים יותר ושרבים כולל בני משפ ֲח תי
וַחבריי ייוושעוִ .בּרצוני אף לבקר יום אחד ְבּקוריאה וליפגוש באופן אישי את ד"ר
לי .הינני מודה מכל ליבי לרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי שהובילני :לחפש כל יום את
אלוהים ,לאהוב את ישוע המשיח וּלהיתפלל ברוח הקודש.

MIS
)הרשת המשיחית העולמית(
טלפון+82-2-824-7017 :
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

)רשת הרופאים המשיחיים העולמית(
טלפון+82-2-818-7039 :
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

ספרי אורים

)מכללת מאן מין הבינלאומית(
טלפון+82-2-818-7331 :
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

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

