חדשות מאנמין
מספר  3 9בפברואר2013 ,

אהרשת המשיחית העולמית :ככל שתתקרבו
יותר כך יהא טוב יותר לנפשותיכם!
טלויזיה משיחית לצופים בִּלמעֲלה מ  170מדינות.

ביום הקמת הרשת המשיחית העולמית ניראה ממשכן שידוריה:
בשמיים מעל בניין האֱמפייר סטייט :צלב זוהר.

בימינו :חיים אנשים בדור המולטימדיה
]שימוש מקביל באמצעֵי מֶדיה שונים –
בדרך כלל אמצעי מדיה קוליים וַחֲזותיים.
למערכות מולטימדיה שימוש נרחב בתחומי
החינוך ,הפנאי והבידור [.במהירות הבזק
עם הלוויינים ,שידורי הכבלים ,הרשתות
הציבוריות ,טלוויזיית המִרשתת ,שידורי
הטלפונים הניידים דרך הטלפון הֱחכם.
המדייה מגוונת מאוד וכמות השידורים
עולה כל הזמן – לכן :נקל לצופים למצוא
ולבחור תוכנית באיכות גבוהה וּמאלפת.
המפיק מביא ישועה לאנשים ,רפואה
אלוהית ,שינוי וּברכות בזמן שידורים
מוּקצה .כערוץ משיחי הרשת המשיחית
העולמית מפיצה את אהבת וכוח אלוהים.
הרשת המשיחית העולמית )שבראשה
יושב :ד"ר ג'יי רוק לי והֱאתר שלה הינו:
 :(www.gcntv.orgנוסדה רק למען כבוד
אלוהים – השילוש הקדוש וּכדי להפיץ את

הבשורה לכולם בכל הֱעמים.
הרשת המשיחית העולמית שופכת את:
אור האמת על תושבי העולם והסובלים
ממחלה כלשהי או מבעיות שונות אחרות.
כמו כן מכריזה על פעלי כוח אלוהים רבים
המאשרים כי אלוהים חי וכי ישוע המשיח
ההינו :מושיענו.
הרשת המשיחית העולמית מציעה
לצופיה תוכניות שונות וּמגוונות לדוגמא:
'דבר הֱחיים' של ד"ר ג'יי רוק לי' ,סוד
הכוח' ו 'הקול המקורי' – המאשרים
את אמיתות ואמינות כתבי הקודש דרך
עדויות חיות מן הצופים .ישנה גם סדרת
דרשותיה של ד"ר סוג'ין לי' :אֱעשה
זאת' ו 'הלל וָשבח' – הסדרה מראה את:
היופי השמיימי דרך ביצועים תרבותיים
אומנותיים באיכות גבוהה.
כמו כן הרשת המשיחית העולמית
מצויידת :במערכת תרגום מיידי לשפות

שונות כקוריאנית ,אנגלית ,ספרדית,
רוסית ,צרפתית ואוּרדו .שידורים מרובי
שפות מאפשרים לצופים במדינות אחרות
לִצפות בתוכניות ללא כל בעיה וּבהבנה.
התוכנית הטובה ביותר הינה' :דבר
הֱחיים' של ד"ר ג'יי רוק לי .דרשותיו
העיקריות כגון' :דרך הישועה'' ,מידת
האמונה'' ,השמיים'' ,הגיהינום'' ,תשעת
פירות הרוח' ו 'פרק האהבה' – הופקו
ושודרו בכל רחבי תבל.
בהכנה למעבר לטלוויזיה הדיגיטלית
אשר יושם ב  1בינואר  2013החלה
הרשת המשיחית העולמית להפיק תוכניות
הטפה בטכנולוגיית הפרדה גבוהה ]-HDה
ג[ .הסקרים על תוכניות ההפרדה הגבוהה
שלה היו טובים מאוד ודרך דרשות ד"ר
ג'יי רוק לי במיוחד ו 'התפילה למען
החולים' המשודרות שלוש פעמים ביום-
קיבלו רבים אנשים את ישוע המשיח ,שבו

בִּתשובה וחוו את :כוח אלוהים שמעבר
לזמן ולמרחב.
כמו כן :יש לאל ידי הצופים :להצטרף
לכל אסיפות קהילת מאן מין המרכזית
וַאֲסיפת תפילת דניאל בִּזמן אמת,
תוכניותיה המגוונות משודרות דרך שירות
המרשתת בטלפון הנייד וּזמינים  24שעות
בִּיממה למשתמשי הטלפון הֱחכם ב:
.m.gcntv.org
הרשת המשיחית יצרה אף שיתוף
פעולה עם רשתות שידור מכובדות כגון:
רשת  ,NRBאינלייס ,TBN ,ו .CNL
כמו כן :דרך ערוצי השידור הציבורי,
הלוויינים והטלוויזיה בִּכבלים .תוכניותיה
משודרות בִּלמעֲלה מ  170מדינות .לכן:
יכולים אנשים לִצפות בה בכל מקום וּבכל
שעה .אנו מקווים שרבים יצפו בערגה
למענה וּלִברכות מאלוהים בשנה החדשה
.2013

מספר  3 9בפברואר 2013 ,חדשות מאן מין.
השטן האויב והמלשין הינו' :דבר אלוהים'.
כלוחמים רוחניים היוצא החוצה לעבר
המלחמה הרוחנית – עליכם להצטייד ברוח
וּבדבר אלוהים .משמע :עליכם לא רק להבין
את הדבר – אלא אף להתהלך לפי הדבר .רק
לאחר מכן יהא לאל ידיכם להיות בטוחים
רוחנית וּלהתקדם לקרב ללא כל פחד .אף במובן
הבשרי נאמר :כי על הסייף המיומן להיות
מאוחד עם חרבו .על הלוחם הרוחני להיות אף
הוא מאוחד עם חרב הרוח ]דבר אלוהים[.
דרך אגב' :דבר אלוהים' הינו' :לחם הֱחיים'
בו אנו מאֲכילים את הנפשות שעלינו להדריך
לִישועה .לכן עמוס פרק ח' פסוק  11אומר:
ִשַׁל ְחתִּי
" ִהנֵּה יָמִים ָבּאִים נְאֻם אֲדֺנָי יְהוִה וְה ְ
ָרעָב בָּאָרֶץ אָ -רעָב ַלֶלּחֶם וְאָ-צמָא ַלַמּיִם כִּי
ִשׁמַֺע אֵת ִדְּברֵי יְהוָה" – באחרית הימים.
אִם-ל ְ
אני מקדיש לאלוהים צומות וּתפילות לרוב
ואלוהים האב נתן לִקהילה זו את' :בשורת
הקדושה בחמשת תחומיה' .הוא נתן לִקהילה
זו בשפע את ההדרכה כיצד להחֲיות מחדש
את הנפשות המתות ואת המילים לברך את
נפשיכם לשגשוג.
כמו כן נתן אלוהים אף את 'הכוח' להוכיח
שבשורת הקדושה בחמשת תחומיה הינה
באמת :דבר אלוהים .כשאלוהים העֱניק
לי את הכוח השייך לאלוהים היה לאל ידי
להפגין אותות ונסים רבים .כמו כן :בִּקהילה זו
מתחברים מתפללים נלהבים ויש בה הלל וָשבח
בעלי חן המאפשר לנפשות הנושעות לשמור
את מלוא רוח הקודש וּלחזק את אמונתן .כמו
כן :קהילה זו מצאה דרך מקורית לִשליחות
המסע המאוחד לפיליפינים בִּשנת .2001

לעולם דרך  12מסעות מעבר לים וּבשירות בן
שלושת השנים בישראל .מצאנו את האפשרות
לִקהילה חובקת עולם דרך שירות השידור
וההוצאה לאור.
אלוהים האב התיר לקהילה הזו להצטייד
בדרכים האלה בכלים הטובים ביותר לִתשועת
הנפשות .להשוות זאת עם ההכנות למלחמה ,זה
בדיוק כאילו אתם חמושים וּמיומנים באומנויות
לחימה שונות.
מאידך :אלוהים האב עזר לחברי הקהילה
לִצמוח רוחנית.
אלוהים האב עזר לנו לגדול רוחנית בכדי
להשלים לחֲלוטין את השגחתו לאחרית הימים.
מאחר ואלוהים האב ידע את חֲשיבות העניין
–הוא התיר לִקהילה זו משנת  2010לעלות
על הזרם הרוחני המהיר .אלו השומרים את
אמונתם בנאמנות היה לאל ידם לעלות על
הזרם המהיר של הרוח בצורה טובה בכדי
לעבור צמיחה רוחנית מהירה.
היו אף אלו אשר חטאו חטאים רבים וּפעלו
באי – צדק .באותה עת חשתי אחֲראיות רבה
כלפיהם כרועה – והקדשתי תפילות השתדלות
בהקרבת חיי כביטחון לחברים אשר רצו לשוב
בתשובה .לאלוהים האב היו רחמים גדולים
כלפיהם לִמחילה .אלוהים אף העֱניק להם את
הלב העורג לרוח .לכן בשנת  :2011החברים
בהתנדבות ציידו עצמם בִּדבר אלוהים וקיבלו
לב הנהנה להתפלל.
זרם הרוח בשנת  2012היה שונה מזה של
שנת  .2011אמונתם צמחה באופן חד בשנת

מסע הבשורה הקדושה בקניה בִּשנת .2001

 2011אך צמחה באיטיות בשנת  .2012זאת
מאחר ואלוהים האב הנהיג את זרם הרוח
בכדי שיוכלו לחזק את אמונתם בשנת .2012
נראה כי דבר הבטחת אלוהים האב היה איטי
בהתגשמותו .במקרה כזה פיקח עליהם אלוהים
האב בכדי לראות האם האמינו לדברי הרועה
או הטילו בם ספק .כשם שאברהם מעולם לא
הטיל ספק בִּדבר ההבטחה בכל מצב בו היה –
כך רצה אלוהים האב כי חברי הקהילה יחֲיו
באמונה כזו.
באותו זמן רצה אלוהים שהם יתאחדו עם
הרועה באהבה .אלו שבאמת אוהבים את
אלוהים ואת הרועה באופן טבעי ירצו לחֲלוק
את נטל הרועה יחֲדיו .אלוהים האב אמר כי אין
שנה אחרת במשך  30השנים האחרונות למעט
שנת  2012בה לבבותיהם התחזקו כך .בשנת
 2012המון רב התאסף יחֲדיו בלב וּבשכל בכדי
להוות מקור כוח לרועה שלהם .שנת 2012
הפכה לִשנת ברכה.
אלוהים האב מדד את הבטחת ואהבת כל
פרט – וּבהתאם לפי המידה ,הוא נתן להם
ממעל אמונה רוחנית .במיוחד העובדים האלה
של האמונה יכלו לקבל יכולות בזרם הרוח
בשנת  .2012כשאיחדו את ליבם וחוכמתם
ועברו את הקשיים – הם הצטיידו בִּיכולות
להנהיג את עידן מקדש כנען.
 .3חוק רוחני מיושם להגדלת מספר
הנושעים.
בהתאם למידה בה אנו הופכים לאנשי רוח
– נוכל להשלים בצורה מושלמת יותר את
כנס הנס בִּשנת  2000בנָגּוֹיָה.

המסע המאוחד לפקיסטן בִּשנת .2000

המסע המאוחד לישראל בִּשנת .2009

ד"ר ג'יי רוק לי :הרועה הבכיר בִּקהילת מאן מין המרכזית.

שיֵירד גשם בישראל.
תחזית מזג האוויר בישראל.
שידורי ערוץ .10

היו אלה חדשות מעודדות בעֲבורינו שלא
ראינו גשם במשך זמן כה רב.

וידוי 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.
ְשָׁמה וָ
נוֹתן ַחיִּים וּנ ָ
”שֲׁהֵרי ַלכֹּל הוּא ]אלוהים[ ֵ
ֶ
ְכל ָדָּבר) “.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 ָ

}
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ההשגחה לאחֲרית הימים אשר מציגה את לב
אלוהים הרוצה שכל בני האדם ייוושעו .זאת
מאחר וככל שהאור זוהר יותר כך החושך חלש
יותר .לכן :עלינו להיות בעֲלי יותר אנשי רוח
למען קהילה זו בכדי לקום וּלהאיר לעולם הזה
בו החטא והרוע נפוצים והחושך כה רב במובן
הרוחני.
בבוא העת :אנשי הרוח יאירו את האור
במלואו כשהרועה במרכז .כתוצאה מזאת:
החיים בחטא וּברוע ישיגו יותר הזדמנויות
להיוושע .לפי המידה בה אתם נכנסים לרוח
וּלמלוא הרוח ,יותר נפשות תקבלנה הזדמנות
לִישועה .זהו חישוב העולם הרוחני.
לכן :לא רק למען ההדר שלכם – אלא אף
בכדי להשיג את מידת הצדק לִתשועת נפשות
רבות – עליכם להיכנס לרוח .אף בהקרבתי
וּבמסירותי כרועה עבורכם – חברים רבים
יכולים להשיג הזדמנות לִישועה ואת החסד
לעלות על זרם הרוח .הגיע הזמן שתיטלו
את התפקיד .כל שעליכם לעשות הינו :לבצע
את עבודתכם וּלהיכנס לרוח וּלמלוא הרוח.
הנפשות הללו המתות ַבּאֲפלת החטאים והרוע
יהא לאל ידן למצוא את האור ולצאת מן
החושך .כתוצאה :אף אתם תוכלו לממש את
השגחת אלוהים הֱחפץ להושיע כמה שיותר
נפשות ַבּאֲחרית הימים.
לכן :מייחל אני שתיכנסו לרוח וּלמלוא
הרוח במחוייבות הניתנת .אני תפילה שכולכם
תשלימו את השגחת אלוהים האב ותעמדו
יחדיו בקו הכבוד –בשם ֱהאֳדּוֹן ישוע המשיח
אני מתפלל!
מסע הבשורה הקדושה באוגנדה שנת  2000מדווח ב:
.CNN

ד"ר ג'יי רוק לי הכריז בִּתעוזה לעולם כולו שאלוהים
הבורא חי וִישוע המשיח הינו :מושיענו היחיד.
אותות ,נסים וּפעלי כוח המוכיחים את אמינות
כתבי הקודש!

{

כשהוא מנהיג את המסעות מעבר לים בִּמקומות רבים
בעולם – מצהיר רועה הקהילה ד"ר ג'יי רוק לי את אמינות
כתבי הקודש ,שאלוהים הבורא חי ושישוע המשיח הינו:
מושיענו היחיד.
כתוצאה מתפילותיו :העיוור רואה ,החירש שומע ,האילם
מדבר ,הנכה הולך וּמקפץ וכל סוגי המחלות כולל :סרטן
ואיידס מתרפאים .יתרה מזאת :תפילתו גרמה :להיעלמות
טייפונים וּלגשם שיֵרד בִּמדינות אשר סבלו מבצורת
חריפה .אותות ,נסים וּפעלי כוח מדהימים הנותנים כבוד
לאלוהים – נחֱשפו.
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דבר הֱחיים.

השגחֲה לאחרית הימים.
ָשׁעוּ וְיַגִּיעוּ ְל ַהָכּרַת ָה ֱאמֶת" )האיגרת הראשונה לטימותיאוס פרק ב'.(4 :
"]אלוהים[ ָחפֵץ ֶשׁכָּל ְבּנֵי אָדָם יִוּ ְ

אלוהים הינו אהבה – לכן רוצה הוא שכל בני
האדם שמספרם עובר את השבעה מיליארד:
יקשיבו לִבשורת הקדושה ,ייוושעו ויידעו את
האמת .השגחה זו לאחרית הימים מתייחסת
לתוכנית אלוהים הֱחפץ להוביל אנשים רבים

פסטיבל רפואת הנס ברפובליקה הדומיניקנית בקונגו
בִּשנת .2006

מסע ניו יורק בִּשנת .2006

פסטיבל רפואת הנס בהודו בִּשנת  2002בנוכחות אדירה
של שלושה מיליון בני אדם.

2000 Pakistan United Crusade

לִישועה .מה עלינו לעשות בשנת  2013בכדי בגיל  37התכוננתי לייסוד הקהילה אף
להכין את לבבותינו בשנית להשלמת ההשגחה כשהייתי סטודנט שנה ראשונה .התפללתי
העליונה לאחרית הימים – בשלמות וּבִּמלואה? לאלוהים במיוחד למען קהילתי בכדי שתיקרא
ע"י אלוהים עצמו .לאחר שלוש שנים :זמן קצר
 .1אהבת אלוהים כלולה בשם' :מאן מין' .לאחר ייסוד הקהילה – נתן לי אלוהים את
אלוהים האב רוצה לחֲשוף את ליבו המענה .אלוהים אמר" :קרא לקהילה' :קהילת
בכדי להושיע את 'מאן מין' משמע :מאן מין'.
בכדי להשלים את השגחתו באחרית הימים
את 'כל הֱעמים' או 'כל האנשים'
דרך קהילה זו .לכן הוא קרא ייסד אלוהים קהילה זו וקרא לה' :קהילת מאן
לִקהילה זו' :קהילת מין' .בתחילת הדרך קראנו לקהילה 'קהילת
מאן מין' .למן מאן מין' .אך מאחר וייחלנו לקהילות בת רבות
כניסתי למכללה – קראנו לה מחדש 'קהילת מאן מין המרכזית'.
ל ת ו ר א ה כיום :לִקהילה זו יש למעֲלה מ  10,000קהילות
בת וּקהילות שותפות.
השגחתו הֱאדירה של אלוהים להושיע לא
רק את חברי קהילת מאן מין – אלא
אף את כל בני האדם בכל העולם –
היתה כבר בלב האב .הגיע הזמן לחֲשוף
בחֲריצות את השגחתו לאחרית הימים
– אשר נשמרה בליבו .במובן זה :עד
כה עשה אלוהים כמה הכנות .לחֲשוף
הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
ַבּחֲריצות את השגחתו לִתשועת כל

מסע הרפואה בפרו שנת .2004

פסטיבל הנס בגרמניה בִּשנת .2004

המסע המאוחד לישראל בִּשנת .2009

הֱעמים משמע :התחלת מלחמה רוחנית מקיפה.
גנרל ]אלוף[ מוכשר מכין הכנות מקיפות
בטרם הקרב .ראשית עליכם להכין כלי נשק
טובים .כמו כן על חייליכם להיות מאומנים
בצורה טובה מאוד .עליהם להיות מוכנים
לטפל בנשק בִּמיומנות וַעֲליהם להיות מסוגלים
אף להבין את תורת ניהול המלחמה .כמו כן:
עליהם להיות מוכנים לִפקודת הממונים עליהם.
כלומר :על המשמעת הצבאית להיות מבוססת
בצורה הטובה ביותר .מעל לכל :על החיילים
להיות בטוחים בהשגת הניצחון .דברים אלה
מיושמים במלחמה הרוחנית .בהתאם למידת
רצונכם העז בִּישועת הנפשות – עליכם להכין
עצמיכם בִּיסודיות )האיגרת אל האפסים פרק
ו'.(13 – 12 :
 .2הכנת אלוהים להשגחת אחרית הימים.
ראשית :אלוהים חימש אותנו בכלים מהרמה
הגבוהה ביותר לִתּשועת הנפשות.
מהו הכלי הנחוץ ביותר לִתשועת הנפשות?
זהו' :דבר הֱחיים' ככתוב באיגרת אל האפסים
פרק ו' .17 :הנשק ההתקפי החודר לִמזימות

פסטיבל הנס ברוסיה בִּשנת .2003

מסע רפואת הנס בהונדורס בִּשנת .2002
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עֵדויות.

מספר  3 9בפברואר 2013 ,חדשות מאן מין.

חלומה של מתמחָה
במשפטים הרואָה את
העולם בחוכמת אלוהים.
האחות האנביט לי
)סטודנטית שנה אחרונה באוניברסיטת האנקוק ללימודי חוץ
– השליחות השלישית לִצעירים(.

נולדתי בחודש יוני שנת  :1989בחודש
השמיני להיריון – ושקלתי רק  1.8ק"ג
) 3.9פאונד( .שהיתי במדגֵרה ]אינקובטור[
במשך זמן מה .נאמר לי כי עברתי חוויית:
כמעט מוות מספר פעמים אך התרפאתי
בחסד אלוהים לאחר שאימי המשרתת
קוואנג בון קים שבה בִּתשובה בִּבכי עקב
חייה המשיחיים השטחיים .בשנה שלאחר
מכן :היא נרשמה כחברה בִּקהילת מאן מין
המרכזית .גדלתי כשאני מקשיבה לִדרשות
ד"ר ג'יי רוק לי ,הייתי עדה וחוויתי את פעלי
הכוח שבוצעו דרכו.

כל אי-נחת .בטחֲתי בכך שאני מסוגלת להשיג
הכל כשאלוהים עימדי – לכן דבר לא הפריע
לי.
למדתי יומם ולילה בהאֲזנה לעשרות קלטות
ביום כולל :ההרצאות על החוקה הבסיסית,
מלחמת הֱאחים ,חקר הפשע ]קרימינולוגיה[,
לימודים על ההליכים המשפטיים ,הרצאות
על מבחני הזיוף וּמדגם שאלות מבחינות
קודמות .כתוצאה מזאת באפריל :2011
עברתי את המבחן ה –  53לקבלה למשפטים.
חשתי אסירת תודה לאהבת אלוהים אשר
פיקח עלי ועודד אותי לאורך כל הדרך.

עברתי את מבחן הקבלה הלאומי הראשוני
במשפטים – באמונה בלבד.
בפברואר  :2008הצטרפתי לאוניברסיטת
האנקוק ללימודי חוץ כִּסטודנטית בבית
הספר למשפטים .אבי :האח אִילְהוּ לי ייעץ
לי לעבור את מבחן הקבלה במשפטים לכן
התחלתי להתכונן בדצמבר  .2009היגשתי
בקשה לחל"ת ]חופשה ללא תשלום[ מבית
הספר בשנת  .2010אך זו הייתה התקופה
בה בית הספר למשפטים עוצב לפי שיטת
התארים המתקדמים האמריקאית .הוא קיבל
בתחילה אישור בקוריאה וזה צמצם את מספר
הנבחרים אשר עברו את מבחן הקבלה .לכן:
היה עלי לקחת בחשבון בשנית את מטרתי
ולחשוב לגבי מצבי .לבסוף החֱלטתי להתכונן
למבחן הקבלה.
משהתחלתי זאת – מצבי לא היה כה טוב.
נבצר ממני להקשיב למרצים ידועים או
להרצאות במרשתת עקב מצבם הכלכלי של
בני משפחתי .קניתי קלטות האזנה להרצאות
בחנות סִפרי יד שנייה – לכן :לא עלה
בידי אלא ללמוד לאט יותר מן הסטודנטים
האחרים אשר התכוננו לאותו המבחן .למרות
זאת :לא התלוננתי על העניין ולא הייתה בי

לבסוף עברתי את מבחן הקבלה הלאומי
למשפטים.
קיבלתי ביטחון כשעברתי את המבחן
הראשוני בתוצאה טובה יותר מזו שציפיתי
לה – לכן :עברתי למבחן השני לקבלה
למשפטים ביוני  .2011אך נכשלתי מחר ולא
היה לי מספיק זמן להתכונן לו .למן אותה עת
בירכני אלוהים ולקח שליטה על כל מצבי כדי
שאוכל להתרכז אך ורק בלימודים.
בחודש נובמבר  :2011עברתי את המבחן.
לכן :ללא כל תהליכים היה לאל ידי להצטרף
– אך לפי עצת מנהל הקבוצה הראשי יכולתי
להצטרף ל 'אֱיוהיאֲנְגאֶה' שהינה :קבוצת הכנה
למבחן למשפטים המאורגנת ע"י אוניברסיטת
האנקוק ללימודי חוץ .משהצטרפתי :היו לי
הזדמנויות להשיג ידע רב לגבי המבחן וכיצד
להתכונן .כמו כן :בית הספר דאג לי לדירת
סטודיו הקרובה לבית הספר בכדי לעזור לי
לחסוך את זמן הנסיעות .בית הספר סיפק לי
אף את ספרי ההרצאות בחינם בכדי שאוכל
להתכונן למבחן הראשי ללא כל עומס כלכלי.
בחודש יוני  2012כשנותר לי מעט פחות
מחודש עד למבחן הראשי – קיבלתי את
תפילת ד"ר ג'יי רוק לי להכנות הסופיות.

להפתעתי הרבה :חל שיפור בלמידה שלי
והחילותי להתמקד בלימודי בצורה טובה
יותר .למדתי שמונה ,תשע ואף עשר שעות
ביממה כשמועד המבחן התקרב .בינתיים:
למדתי סבלנות ,שקדנות והתמדה וקיבלתי
וודאות לכך שאני מסוגלת לעשות זאת.
כמו כן ספרו של ד"ר לי' :מפתחות הלמידה
הטובה' שיחק תפקיד חשוב בשיפור יכולת
הלמידה שלי .כשהתכוננתי למבחן :למדתי
קשה אף למבחני בית הספר שלי וקיבלתי
מלגות לִסטודנטים מצטיינים.
לבסוף הגיע היום :המבחן נמשך ארבעה
ימים מ  27ליוני ועד ל  30ביוני .2012
המבחן הראשי כלל כתיבת מאמרים כּתשובה.
כתבתי עד שמילאתי את כל ניירת המבחן בכל
תחום .אלוהים הודיע לי דרך שני חלומות כי
עברתי את המבחן .אחד מהם הראה את שמי
וּמספר הנבחן על לוח המודעות בצוותא עם
שמות הנבחנים המצליחים .החלום השני היה
קבלת שלוש רשומות המכריזות על הצלחתי
בבחינות.
ב  19לאוקטובר  2012התקבלה התוצאה
שעברתי את המבחן .באותו רגע אמרתי:
"תודה לך – אלוהים!" פני ד"ר לי אשר
התפלל למעני צצו בעייני רוחי .ב  13לנובמבר
עברתי :ריאיון שהינו חלקו השלישי והאחרון
של כל התהליך .ב  21לנובמבר נתקבלה
רשימת המצליחים הסופית .היה לאל ידי
למצוא שם את שמי' :האנביט לי' .הללויה!
אהבת אלוהים הדריכה את דרכי.
היה לאל ידי לעשות כל זאת עקב חסד
אלוהים ואהבתו .בסוף שנת  2011וּבִּתחילת
שנת  :2012נתנו לי רועה קהילתי והרועה
הבכיר בעת ביקורם להבין את חֲשיבות
התפילה .לאחר מכן :נטלתי חלק ַבּאֲסיפת
תפילת דניאל במרשתת בלב לוח הזמנים
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הֱעמוס שלי .חשתי בטוחה יותר וזה גרם
לשיפור הלמידה.
למדתי על-פה פסוק מכתבי הקודש
וקראתי פרק בכל יום .כמו כן :קראתי פרק
מספר משלי .בזאת ניסיתי בכל כוחי להשיג
חוכמה והבנה מכתבי הקודש .החילותי ללמוד
בכל בוקר ע"י קבלת תפילת ד"ר לי לברכת
היום .כשהתעֲייפתי האֱזנתי להלל קהילת מאן
מין הניתן מאלוהים – העייפות נעלמה והמוח
התנקה ונהניתי מִבריאות טובה בכל עת.
אנשים סביבי ייעצו לי לבוא ללמוד בבית
הספר בִּימי ראשון וללמוד מהבוקר .אך
שמרתי את קדושת השבת אף כשהמבחן היה
על הפרק ונטלתי חלק אף במסעו הֱקטן של
רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי למען
הסטודנטים לאחר אסיפות יום ראשון בערב.
במסע מפציר בנו ד"ר לי תמיד :לשמור
את אמונתינו בעולם הֱאפל הזה המלא חטא
וָרשע ולהפוך לילדיו הקדושים של אלוהים.
הוא אף לא שכח להעֲניק כרטיסי מתנה לכל
הסטודנטים ,מתלמידי בית ספר יסודי ועד
לסטודנטים במכללות .אהבת ד"ר לי הניעה
את הסטודנטים במאן מין – דבר שגרם
לשינוי רוחני מהיר בין הסטודנטים .אף אני
מודה על אהבתו והייתה בי התלהבות בוערת:
''אֱעבור את המבחן הראשי בכדי להשביע את
רצון רועה הקהילה הבכיר!''
בחודש מרץ ֲ 2013אַכּנֵס למכון המחקר
המשפטי וההדרכתי בקוריאה ואֱלמד שם
במשך שנתיים בכדי להתמחות בחברה
המשפטית .היה לי חלום שאשים על הרועה
הבכיר את גלימת השופט .דמיינתי זאת מספר
פעמים.
ראשית אֱלמד קשה במטרה להסמכה
רשמית ולהפוך לִמקור כוח לקהילה ולרועה.
אני מודה מכל הלב ונותנת את כל הכבוד
לאלוהים השילוש הקדוש.
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