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חדשות מאן מין 

ממֲחלות  סבל  שנות  שבע  לאחר 
שונות פגש הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק 
באלוהים:  כשפגש  חיים.  באלוהים  לי 
הוא חווה מרפא מכל מֲחלותיו ואלוהים 
ד״ר  ייסד   1982 בשנת  לרֹועּות.  משחו 
לי את קהילת מאן מין ּובאמצעות הצום 
אותות,  הקהילה:  הפגינה  שלו  התפילה 
גדלה  וכעת   – רבים  ּופעלים  מופתים 
ִלקהילת ענק (מגה). ד"ר לי ערך מסעות 
רבים במדינות רבות – שבם נטלו חלק 
מאות אלפים או מיליוני אנשים – כולל: 
פקיסטן  הודו,  רוסיה,  הברית,  ארצות 

וקניה.
מרפא  רבים  חוו  תפילתו  באמצעות 
כגון:  וסופניות  מרפא  חשוכות  ממחלות 
הצולעים  שב.  עיניים  מאור  איידס. 
החירשים  וליקפוץ,  ללכת  החלו: 
החלו: לישמוע – ַועקרות החלו: ללדת. 
המוכים  באזורים  גשם  הביאה  התפילה 
גשם  עצרה  כן:  ּוכמו  חמורה  בבצורת 

שוטף. פעלי רוח הקודש מדהימים כאלה 
מכבר  זה  ידועים  בִּתפילתו  המתבטאים 
שלחו  ורבים   – העולם  ברחבי  ַלאנשים 
בקשות התפילה שלהם בהיתמודדם עם 

אסונות.
בתחילת ספטמבר 2017 רעדו אנשים 
ההוריקן  עקב  מפחד  בארה"ב  רבים 
ששאג  "אירמה"  בשם  מאוד  החזק 
הארץ.  של  מזרחי   – הדרום  החלק  אל 
שלחו  הגדול  האסון  את  למנוע  בכדי 
בקשה  תפילת  בארה"ב  קהילה  רועי 
שהיתפלל:  לאחר  לי.  רוק  ג'יי  לד"ר 
את  אירמה  ההוריקן  סופת  שינתה 
היתפוגגה.  ּולבסוף  נֱחלשה   – מסלולה 
מאסון.  הברית  ארצות  ניצלה  לבסוף 
חוו  הזה:  המדהים  הפוֲעל  בטרם  עוד 
פעלים  האמריקנים  והמאמינים  הרועים 
 2016 באוקטובר  פעמים.  מספר  כאלה 
שד״ר  לאחר  יום  "מתיו"  הוריקן  נֱחלש 
"חואקין"  להוריקנים:  אף  היתפלל.  לי 

בשנת 2011 –  בשנת 2015, "איירין" 
ו "גוסטב" בשנת 2008 היו מעט מאוד 

השפעות שליליות עקב תפילתו.
פוֲעל אלוהים זה לגבי הוריקן אירמה 
 6 ביום  פוסט  בוושינגטון  בטור  פורסם 
"הוריקן  הייתה:  הכותרת  באוקטובר. 
הרועה  תפילת  ידי  על  דעך  אירמה 

הקוריאני ד"ר ג'יי רוק לי".
לאַחד  נֱחשב  פוסט  הוושינגטון 
היומיים  האמריקאים  העיתונים 
יורק  הניו  עם  בצוותא   – המובילים 

טיימס – וה 'וול סטריט ז'ורנל.
 – אירמה  שהוריקן  דיווח  הפרסום 
אשר  ההוריקנים  בין  החזק  ההוריקן 
צפוי  היה  האטלנטי:  באוקיינוס  פרעו 
ליגרום למידה רבה של אובדן אך נֱחלש 
לי  רוק  ג'יי  שד"ר  לאחר  רק  והיתפזר 
הכוח":  בעל  "הרועה  בשם  הידוע   –
רועי  של  בקשתם  לפי  למענו  היתפלל 

קהילה בארה"ב.

ד"ר  של:  עדותו  את  כלל  הפרסום 
הדיפלומטיה  מייסד  מרגוליס –  מיכאיל 
הפוֲעל  בפלורידה.  המתגורר  הרוחנית 
אשר בוצע ע״י ד"ר לי הוא אשר גירש 
הדמוקרטית  ברפובליקה  האסון  את 
עם  מהראיון  כחלק  דווח  בקונגו 
המיפלגה  מנהיג   – אימפיטו  סבסטיאן 
הדמוקרטית  ברפובליקה  המשיחית 
 2014 "בשנת  הצהיר:  אשר  בקונגו 
היתפרע נגיף האבולה בִּמדינתי. שלחתי 
את בקשת התפילה לד"ר ג'י רוק לי – ּו
פסקו  שלו  האמונה  תפילת  באמצעות 

הקורבנות והמוות".
אסיסטנט  ידי  על  דווחו  הפרסומים 
www.) באמריקה  סרוויס  ניוזוויק 
טלגרף  כריסטיאן   ;(assistnews.net
 ,(www.christiantelegraph.com)
מדיה מובילה בקנדה; חדשות קיי.אן.אס 
(www.kns.tv); העיתונות המשיחית ּו

באמצעי תיקשורת אחרים.

הפועל רב העוצמה להרגעת ההוריקן
הופיע בעיתונים שונים

כולל את הוושינגטון פוסט!
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רצה  אשר   – אלוהים  בהשגחת  תלייתו  את  סבל  ישוע 
להושיע את האנושות – אשר הפכו כולם לחוטאים. אז מהי 

משמעות של ההשגחה בה מוסמר ישוע בידיו ּוברגליו?

1.  הסיבה שבעטייה מוסמר ישוע בידיו ּוברגליו.
קצר  זמן  בפרק  מיסתיימות  להורג  ההוצאה  צורות  רוב 
יחסית – מבלי ליגרום ִלכאב רב בגוף. עם זאת תלייה (כשל 
זו של הרומיים) גורמת ִלכאב קיצוני מאוד במשך תקופת 
על  ממוסמרות  והרגליים  הידיים  שתי  כאשר  ארוכה.  זמן 
צלב עץ – אותו מעמידים לאחר מכן על האדמה: כל משקל 
גוף התלוי נע כלפי מטה ּוכאב חזק יותר פוקד את הנקודות 
נימנעים  כשהתליינים  מזאת  יתרה  המסמרים.  חדרו  בן 
ממיסמור חלקים חיוניים בגוף: מדמם התלוי ללא הרף ונתון 

לכאב ָוסבל עד לרגע בו הינו נושם את נשמתו האֲחרונה.
זאת  הייתה  ּוברגליו?  בידיו  ישוע  מוסמר  כן  אם  מדוע 
ביצעו  אשר  החטאים  מכל  ֵהאדם  בני  את  ליגאול  בכדי 

ִויבצעו בִּידייהם ּוברגלייהם.
 בִּבשורת מרקוס פרק ט' 45-43 אנו קוראים: "ִאם ָיְד
ַּתְכִׁשיל אֹוְת, ַקֵּצץ אֹוָתּה. מּוָטב ְל ָלבֹוא ַלַחּיִים ִּגֵּדם ֵמֲאֶׁשר 
ִּתְכֶּבה.  א  ֲאֶׁשר  ָהֵאׁש  ֶאל  ְלֵגיִהּנֹום,  ָיַדִים  ְׁשֵּתי  ִעם  ָלבֹוא 
[ְּבָמקֹום ֲאֶׁשר ּתֹוַלְעָּתם ֵאיָנּה ֵמָתה ְוָהֵאׁש ֵאיָנּה ִנְכֵּבית]. ְוִאם 
ַרְגְל ַּתְכִׁשיל אֹוְת, ַקֵּצץ אֹוָתּה. מּוָטב ְל ָלבֹוא ַלַחּיִים ִקֵּטַע 
ָהֵאׁש  ֶאל  ַרְגַלִים.  ְׁשֵּתי  ִעם  ְלֵגיִהּנֹום   ֻמְׁשָל ִלְהיֹות  ֵמֲאֶׁשר 
מחטאותינו  אותנו  פדה  מפשע  החף  ישוע  ִנְכֵּבית".  ַהִּבְלִּתי 
המבוצעים בידיים ּוברגליים על ידי מיסמורו בידיו ּוברגליו 

ודימם עד מוות.
מבלי  להיסלח  כמושיעו  ישוע  את  שקיבל  מי  כל  לכן 
ַלֲחתוך את ידיהם ורגליהם כשהינם מיתחרטים ּולאל ידיהם 
אף להיפטר בכוח רוח הקודש: מכל החטאים. בכדי לסלוח 
את חטאותינו ולמנוע מעימנו ליפול אל אש הגיהינום: נתן 

ישוע את עצמו לסבל האכזרי על העץ.
וטוענים  בִּישוע  אמונתם  על  המיתוודים  בקרב  זאת  עם 
בשיפתותיהם לשיבתם בִּתשובה על חטאותיהם: רבים מהם 
ליוחנן  הראשונה  באיגרת  נאמר  החטא.  בתוך  חיים  עדיין 
 ,ַּבחֶֺׁש פרק א' 6: "ִאם נֺאַמר ֶׁשִהְתַחְּברּות ָלנּו ִאּתֹו ְוִנְתַהֵּל
באמת  אם  ָהֱאֶמת".  ֶאת  ְמַקְּיִמים  ְוֵאיֶנּנּו  ֲאַנְחנּו  ֶׁשֶקר  ּדֹוְבֵרי 
על  וסבל  ּוברגליו –  בידיו  מוסמר  שישוע  הינכם  מאמינים 

העץ מחמת חטאותיכם: אינכם יכולים לֲחטוא שוב. 

2. ללכת באור בכדי להישתֲחרר מקיללת התורה.
ישוע נטול החטא קולל בִּשמנו באמצעות המוות על צלב 
חטאותינו  כל  על  ניסלֲחנו  בזאת  המאמינים  ַואנו   – העץ 
ושוֲחררנו מקיללת התורה. אלה שקיבלו באמונה את ישוע 
ַואסונות  עוני –  מכאובים,  ממֲחלות,  השֲחחררו:  כמושיעם 

רבים אחרים.

ּו וחיים  אלוהים  את  קיבלו  אשר  אלוהים  ילדי  לכן 
עייני  תחת  תמיד  נימצאים  אלוהים  דבר  לאור  מיתהלכים 
גם  בדרכם  באים  והסבל  הניסיונות  אם  הפקוחות.  אלוהים 
אם הינם מיתהלכים לאור דבר אלוהים נועדו: ניסיונות אלה 
ָהִאיׁש  "ַאְׁשֵרי   :12 א'  פרק  יעקב  באיגרת  נאמר  ִלברכה. 
ַהַּמֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבִנָּסיֹון, ִּכי ְלַאַחר ָעְמדֹו ַּבִּנָּסיֹון ְיַקֵּבל ֶאת ֲעֶטֶרת 
ַהַחּיִים ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח ָהָאדֹון ְלאֹוֲהָביו". כאמור: היתגברות על 

הניסויים בשמחה תביא ברכות ברוח ּובבשר.
באים  והסבל  הניסיונות  באים  אם  לעשות  עליכם  מה 
זה  אלוהים?  דבר  לאור  מיתהלכים  אינכם  אם  בדרכיכם: 
הזמן לשוב בִּתשובה בִּמהירה ולפנות מדרכי העבר. ברגע 
שתהרסו באמונה את חומת החטא ותיתפללו: יסולקו מאין 
עלולים  מסויימים:  במקרים  והסבל.  הניסיונות  ברירה: 
הינכם להיתמודד עם קשיים לא מחמת חטאותיכם אלא עקב 
אמונתכם  פי  על  אלוהים  יפעל  כאלה:  בזמנים  אף  תקלות. 
העץ:  על  זו  בצורה  קולל  משישוע  בו.  בוטחים  הינכם  אם 
לאל ידי כל אחד ַואחת לקבל באמונה סליחה על חטאותיהם 

ּולהשתֲחרר מקיללת התורה.
מאמין/נה!"  אני  "אדון:  שהיתוודותינו:  אומר  זה  האם 
הראשונה  באיגרת  ככתוב  תנאי?  ללא  ִלסליחה  תצדיֵקנו 
ליוחנן פרק א' 7: "ֲאָבל ִאם ִנְתַהֵּל ָּבאֹור, ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּבאֹור, 
ִּכי ָאז ִהְתַחַּבְרנּו ֶזה ִעם ֶזה ְוַדם ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְּבנֹו ְמַטֵהר אֹוָתנּו 
ִמָּכל ֵחְטא. סליחת החטאים מותנית בכך ש"להתהלך באור". 
באף מקום במיקרא איננו מוצאים: שיהי לאל ידינו להיוושע 

למרות החטא.
ישוע אומר לנו בִּבשורת מתיתייהו פרק ז' " :21א ָּכל 
ָהאֹוֵמר ִלי 'ֲאדֹוִני, ֲאדֹוִני' ִיָּכֵנס ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים, ֶאָּלא ָהעֹוֶׂשה 

ותיתגשם  הסליחה  תוֲענק  לכן  ֶׁשַּבָּׁשַמִים".  ָאִבי  ְרצֹון  ֶאת 
כמושיענו,  ישוע  את  נקבל  כאשר  רק  המושלמת:  הגאולה 
 – שוב  לֲחטוא  לא  נישאף  חטאותיינו,  על  בִּתשובה  נשוב 

וניתהלך באור.

שנאמר  מה  של  המקראיים  בתרשימים  ההבדלים   .3
על ידי שני השודדים.

ישוע  את  העליבו  רבים,  היתאספו  ישוע:  ניתלה  כאשר 
ניתלו  עליהם  עץ  צלבי  שני  עמדו  צדדיו  משני  לו.  ולעגו 
שני שודדים. לגביהם אנו מוצאים בִּבשורת מתיתייהו פרק 
כ"ז 44: "ָּכ ֵחְרפּוהּו ַּגם ַהּׁשֹוְדִדים ֶׁשִּנְצְלבּו ִאּתֹו". כמו כן 
מן  שאחד  מוצאים  אנו   :39-43 כ"ג  פרק  לוקס  בִּבשורת 

השודדים "התעלל" בִּישוע ואת השודד השני נוזף בו.
כיצד ניתן להסביר את ההבדל בתרשימים? זה היה חלק 
מפוֲעל אלוהים, כך שקוראי הדורות הבאים יקבלו תמונה 
שלושה  בראשיכם:  תמונה  ציירו  האירוע.  של  יותר  חיה 
בכדי  מיתאסף  גדול  קהל  גולגותא,  על  עומדים  עץ  צלבי 
היו  ּובאות.  הממשמשות  להורג  ההוצאות  את  ליראות 
רב  המון  ּומגינים:  בֲַּחניתות  להדוף  שניסו  רומאים  חיילים 

של צופים.
על פי נסיבות פרועות כאלה היה לאל ידי אדם שעמד לצד 
אך  השודד –  ידי  על  הנאמר  בבירור  לישמוע  אחד:  שודד 
לא כל כך ברור את מילות השודד ֵהאחר. במלים אחרות: 
נזיפת השודד החוזר בִּתשובה בשודד האחר – שהעליב את 
נזף  למעשה  בתשובה  החוזר  השודד  כאילו  נישמעה  ישוע 
בִּישוע. עם זאת היה לאל ידי העם העומד לצד השודד החוזר 
ִוישוע  השודדים  שני  דיברי  את  בבירור  לשמוע  בתשובה 

ולתת עדות מדוייקת של האירוע.
המיקרא  לכותבי  לֲחשוף  יכול  אדירים  שאלוהים  כמובן 
כל פרט שהיתרחש. על ידי מתן הבדלים אלה בתרחיש. עם 
זאת אלוהים איפשר לקוראי המיקרא לקבל בהשראת רוח 
הקודש תמונה חיה של תליית ישוע בדומה ִלצפייה בסרט 

על מסך גדול בתיאטרון מאובזר היטב.
לכן, כשאנו ניתקלים בחלקים מהמיקרא שאינם תואמים 
את דרכי ֲחשיבתינו בִּמקום לישפוט אותם על ידי מֲחשבות 
רוח  בהשראת  להבין  עלינו  ראשית  תיקניות:  בשריות 

הקודש את המשמעות הרוחנית.

אחים ַואחיות יקרים במשיח: כעת משלמדתם את הסיבה 
לקבל  עליכם   – ּוברגליו  בידיו  ישוע  מוסמר  שבעטייה 
ֵהֲאּדֹו בשם  מיתפלל  הינני  לחטאותיכם.  סליחה  באמונה 

מבורכים  כִּשליחים  תשמשנה  שלכם  ורגליכם  שידיכם  ן 
אלוהים  דבר  את  שתבינו  מושיעינו,  אהבתת  את  החולקים 
בהשראת רוח הקודש – ותיהנו מכל הסמכות והברכות להן 

הינכם זכאים כילדי אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ְוהּוא ְמחָֺלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֺתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא-ָלנּו" (ישעיהו פרק נ״ג: 5).

הסיבה שבעטייה מוסמר ישוע 
בידיו ּוברגליו

Hebrew ווידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 08389
טלפון: 82-2-818-7047 
פקס: 82-2-818-7048 
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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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ב-8 לאוקטובר חגגה קהילת מאן מין המרכזית את יום השנה ה-35. 
רועי קהילה ּומאמינים רבים מאזורים רבים בקוריאה ועשרים ושלוש מדינות מעבר לים נטלו חלק בחגיגות. 

ביניהם היה רועה קהילה מארגנטינה מדרום אמריקה: 
ד"ר מרטין פרנסיסקו אלוורז – שעבד כחבר הוועדה המארגנת של סדרות הלימוד לרועי הקהילה ּופגישת 

התחייה הרוחנית עם ד"ר ג'יי רוק לי שנערכה בארגנטינה לפני עשרים ואחת שנים. ה
וא הגיע לקוריאה עם לוח – ההוקרה לשירות של מאן מין – ַוהרי עדותו:

ת. 

ת

"פגשתי שוב בד"ר ג'יי רוק לי לאחר  
שנים!

הוא חמים ַועדין – וכוחו היתעצם יותר!"

רועה הקהילה: ד"ר מרטין פרנסיסקו אלווארז

■ רקטור הקונוס הדרומי של האוניברסיטה הלטינית 
     לתוראה

■ נשיא היתאחדות רועי פלורנציו ורלה
■ קונסול כבוד של רפובליקת בורונדי בארגנטינה

■ חבר הוועדה המארגנת למסע ההתעוררות הרוחנית 
      עם ד"ר ג'יי רוק לי ב-1996 ּוב-1997

עם ד"ר ג'יי רוק לי וראש עיריית פלורנציו ורלה. 

ההיתעוררות  ַוֲאסיפת  הקהילה  לרועי  הלימוד  סידרת 
הרוחנית בִּשנת 1997.

סידרת הלימוד לרועים בארגנטינה בשנת 1996.

21

הראשון  בביקורך  חש  הינך  מה   ◈
בִּקהילת מאן מין המרכזית?

ג'יי  ד"ר  עם  שוב  להיות  ותודה  גדולה  שימחה  חש  הינני 
רוק לי כעת ביום השנה ה – 35 ִלקהילת מאן מין המרכזית. 
הישתוקקתי לבקר בִּקהילה זו המלאה באהבה גואה במהלך 
היתגשם  בו  הרגע  וזהו   – האֲחרונות  השנים  ואחת  עשרים 

רצוני הממושך היקר מכל. זוהי ברכה ואף כבוד נהדרים.

◈ פגשת שוב בד"ר לי לאחר עשרים 
מלא  בטוח  הינך  לבטח  שנים.  ואחת 

בִּרגשות.

לי  בד"ר  לראשונה  פגשתי   1996 בִּשנת  נכון.  זה  כן. 
אלוהים  איש  שהינו  חזקה  תחושה  לי  הייתה  בארגנטינה. 
ושירותו   – יותר  גבר  כוחו  שנים.   21 חלפו  מאז  מיוחד. 

הורחב מאוד.
כאילו  ממש  חשתי  בקוריאה.  זה  בביקור  שוב  בו  פגשתי 
הינני פוגש באבי. עיניו היו עלי וחשתי בן ּובאהבתו אהבתו 
לא  ּומשפֲחתי.  אבי  עם  הייתי  כאילו  עמוקות  לליבי  נוגעות 
הרגש  משפחה.  בן  שהינו  חשתי  אף  אלא   – שכיבדתיו  רק 

נגע עמוק לליבי.

◈ שמענו שזה עתה ייסדת קהילת בת 
למאן מין בארגנטינה.

כשהיתכוננתי לפגישה שנערכה בארגנטינה בשנת 1997: 
תירגמתי וערכתי את סיפרי ד"ר לי ואת מגזין חדשות מאן 
בשירות  ניכללתי  זו:  היזדמנות  באמצעות  ִלספרדית.  מין 
חיצוני  כצופה  לשמש  מאשר  שונה  מאוד  זה  היה  מין.  מאן 

על מאן מין. חשתי תדהמה ּוברכה ברמה אחרת.
לפני  קיימתי  מין:  מאן  עם  ניסיוני  על  בהיתבססות 
כחודשיים את הפגישה הראשונה תחת שם קהילת הבת של 

מאן מין בארגנטינה. הינני מתכנן לֲחלוק על שירות מאן מין 
ּודבר ֵהחיים של ד"ר לי.

סדרות  רקטור  של  המבט  ִמנקודת   ◈
לימוד התוראה התוכל להגיב על דרשות 

ד"ר לי?

ישנם  הימים  אֲחרית  בַּ כעת  אלוהים.  לאמת  צמא  זה  דור 
רועי ּונביאי שווא רבים המטעים אנשים. מעולם לא שמעתי 
ּו מסריו  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  מיסרי  כמו  חיים  דבר  כן  לפני 

דבר החיים שהינו: האמת. בשורת הקדושה  ספריו מלאים בִּ
תוראות  ואין  מאחר  זאת   – מפז  יקרה  הינה  מטיף  שהינו 
הליברלית  והתוראה  המיתקדמת  המשיחיות  כגון:  אחרות 
המסוגלות להישתוות לה. כמו כן היא מחדשת את מערכת 
היחסים שלנו עם אלוהים בצורה מאוד מובנת. היא מסבירה 
פי  על  להיתהלך  כיצד  אלוהים,  רצון  את:  ברורה  בצורה 

רצונו – ואת תכלית ֵהחיים המשיחיים.
הינני רקטור הקונוס הדרומי של אוניברסיטת התיאולוגיה 
ּו טיגרינו  מנואל  ד"ר   (LUT) לוט ה –  ּונשיא  הלטינית – 

רצוני לעבוד עם מכללת מאן מין הבינלאומית. בִּ

העצמה  פעלי  על  חושב  הינך  מה   ◈
המתעלים מעבר למרחב ולזמן – ִבקהילת 

מאן מין?

 – לי  ד"ר  שמיתפלל  כשם  להיתפלל  יכול  אחד  כל  לא 
אף  זה  אלוהים.  הכרזת  פי  על  נעשה  דבר  כל  כאילו  זה 
כִּתפילת אליהו אשר פתחה את הדלת השמיימה – ושאישה 
היתברכה להרות תינוק לאחר נבואת אלישע. אלוהים עונה 

ִלתפילת ד"ר לי – איש האלוהים.

מואן  מי  באתר  ביקורך  היה  כיצד   ◈
הזכים?

 – לי  ד"ר  תפילת  את  קיבלה  שלא  הבאר  ממי  טעמתי 
הבריכה השוכנת בִּסמיכות לבאר המים של מי מואן הזכים. 
מואן  מי  אך  מרים.  אף  אלא  מלוחים  רק  היו  לא  המיים 
חשתי  ּומתוקים.  רכים  היו:  לי  ד"ר  היתפלל  עליהם  הזכים 
מתישים  זמנים  מלוחות  הביתה  שבתי  כאילו  ּומסופק  רענן 

– והתקלחתי.
ניפקחו  הרוחניות  עייני  הרוחני.  העולם  את  אף  חוויתי 
וראיתי מלאכים גדולים יותר מעצים העומדים במערך חצי 

ירח בנקודה בה מי מואן הזכים פרצו החוצה. ראיתי 
ּודמות  מסתובבת  השמש  את  השמש,  סביב  קשת 
השמש  את  אף  ראיתי  השמש.  באמצע  לב  בצורת 
 – העוברים  כחלוקת  בדיוק  חלקים  לכמה  מחולקת 
פוריים  שאינם  שזוגות  ההכרה  את  לי  הביא  וזה 
הזכים.  מואן  ממי  שישתו  לאחת  תינוקות  יֲחבקו 
כוח  את:  מכילים  הזכים  מואן  שמי  בטוח  הינני 

הבריאה מחדש.
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ֵהאחות ּבֹוקסּון צ'וי בת 62 מקהילת 
מאן מין טוקיו שביפן

מקהילת  ֵהאחות ּבֹוקסּון צ'וי בת 62
מאן מין טוקיו שביפן

"רוח הקודש הובילה אותי ִלקהילת מאן מין המרכזית!"

"דרשות ד"ר ג'יי רוק לי שינו לֲחלוטין את חיי בִּמלואם!"

רועה הקהילה פרנסיסקו לוריט אקספוזיטו: מקהילת מאראן אתא (ֵהֲאּדֹון בא) ִלתחייה רוחנית שבספרד

המשרתת סונג'א צ'ו מנאפולי שבִּפלורידה – ארה"ב

לפני שבע שנים שמעתי שאדם על סף מוות חווה מרפא לאחר על 
יש  רועה  שלאותו  הייתה  הדבר  משמעות  קהילה.  רועה  תפילת  ידי 
את: כוח אלוהים. תהיתי מי הוא? מאחר והיה בי רצון עז להפגין את 

כוח אלוהים.
רציתי מאוד לדעת עליו יותר ותהיתי מה איפשר לו להפגין את כוח 
אלוהים. מיד חיפשתי ּוביקרתי באתר המירשתת של קהילת מאן מין 
הקהילה  רועה  ִלדרשות  היקשבתי  השירות.  על  ולמדתי   – המרכזית 
הניסים  האותות  מאוד.  והתרשמתי  באתר –  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר 

והניפלאות שבאו לידי ביטוי היו מדהימים ביותר.
מין.  למאן  וכבוד  ציפייה  ויותר  יותר  לי  היו  הזמן  בחלוף 
ולשמוע  אישי  באופן  לי  בד"ר  ליפגוש  בקהילה,  לבקר  הישתוקקתי: 

על ֵהחזון ֵהעתידי עבור מאן מין.
סוף  ביקרתי   2017 אוקטובר  ּובראשית   – הדרך  את  פתח  ֵהֲאּדֹון 
סוף בצוותא עם זקן קהילתי: בקהילה בעת יום השנה ה – 35 שלה. 
הקהילה:  חזיונות  על  ושמעתי  ראשון  ממקור  מין  מאן  את  כשראיתי 

הייתי המום.
הדבר המדהים ביותר היה: אהבתו המקריבה ּומסירותו של ד"ר לי. 

You-) דרשה ביו טיוב יום אחד בשנת 2014 צפיתי באקראי בִּ
רב  חסד  קיבלתי  "גיהנום".  שכותרתה:  דרשה  היתה  זו   (Tube
מן המסר שתאם בדיוק למיקרא. תהיתי איזו קהילה זו – ּומי היה 

הרועה? היה זה רועה קהילת מאן מין המרכזית.
 :(www.manmin.org) זו  קהילה  של  המירשתת  אתר  בַּ
ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  הטיף  אותן  דרשות  מאות  מצאתי 
האמת  את  מטיף  "הוא  חשבתי:   – להם  מקשיבה  בעודי  לי.  רוק 
שאלותי  כל  על  ענה  הוא  ִלדרשותיו.  להקשיב  הימשכתי  בלבד!" 

שעברו תמיד במוחי. שמחתי מאוד.
נטלתי  בשנה  רבות  ּופעמים  בסינוסים  מדלקות  סבלתי  בעבר 
עבור  אנטיביוטיקה. אך בעיקבות תפילת רועה הקהילה הבכיר בַּ
מצוקה  בִּ הייתי  מדוע  הבנתי:  ִמדרשותיו  מרפא.  חוויתי  החולים: 
שבתי  העבודה.  מקום  בִּ שלי  הצוות  עם  ִליהירה  הפכתי  רוחנית: 
תשובה – ורוח הקודש מילאה את ליבי. ככל שנישמתי שיגשגה  בִּ

מקום עבודתי. – כך קיבלתי ברכות רבות יותר בִּ
אספות ֵההלל של מאן מין ּותפילת דניאל – דרך  נטלתי חלק בַּ
המיררשת. דרשות רועה הקהילה הבכיר שינו את חיי – והטפתי 

על מאן מין בכל מקום אליו הלכתי.
נתתי העתקי דרשותיו של ד"ר לי ַלאנשים במפגשים משיחיים 
המסרים  עם  שמחים  כשראיתים  באמת.  אהבון  והללו   – שונים 

כשראיתיו פנים אל פנים: הוא בירכני בַּעדינות רבה וחיבקני בחום. 
למעשה ד״ר לי הינו: רועה קהילה מוצלח ויש לו את כוחו ֵהגדול של 

אלוהים – אך הוא כה צנוע ַועדין. פניו הרשימוני עמוקות.
היתרגשתי אף מביצועי החגיגות כי חשתי את רוחניותם ֵהעמוקה. 
לאחר שחוויתי את ענוות ואהבת מאן מין: עברתי שינויים משמעותיים 

בשירותי ּובחיי האישיים.
מעולם לא ראיתי שרות כשירותו של ד"ר לי המלווה: בכוח ֵהֲאּדֹו
ההיבטים  בכל  ַוֲחזקה  רוחנית  הינה:  מין  מאן  ּובניפלאות.  באותות  ן, 
לכוח  בִּדחיפות  ניזקק  הזה  הדור  ניפלאות.  ּובַּ בַּאותות  ּובִּמיוחד:   –
אלוהים הנימצא תמיד במאן מין. אני מאמין שמאן מין הינה: התוכנית 
העמים  מכל  האנשים  כל  עבור  אלוהים  של  והמפוארת  המדהימה 

בַּאחרית הימים.
 

לציית  אמשיך  מין.  ּולמאן  לי  תוכנית  יש  שלֲאּדֹון  אף  מאמין  אני 
שרועי  בכדי  מין  מאן  עם  בצוותא  ולעבוד   – הקודש  רוח  להדרכת 
מין  מאן  את  יכירו  אירופה  מדינות  ּובכל  בִּספרד  ּומאמינים  קהילות 

ואת הכוח.

מיוחד  הרוחניים: חשתי מאושרת. אנשים אהבו את ספריו – ּובִּ
את: "דרך הישועה", "מידת האמונה" ו- "תורת אלוהים".

היותי  על  עמוקה  בתודה  חשתי   2017 ספטמבר  תחילת  בִּ
סופת  את  בשלום  ועברתי  מאחר  זאת  הייתה  מין.  במאן  חברה 
ההוריקן: "אירמה" – ֵהחזקה ביותר. פורסמה אזהרה לתושבי 
נאפולי – מקום מגורי: שהוריקן "אירמה" אמור לעבור בעיר 

שלי. ניתבקשנו לפנות את העיר.
רבים אמרו לנו לעזוב את הבית מאחר ּומאחור ישנה תעלה. 
האמנתי  ַואני   – עבורנו  בַּ היתפלל  הבכיר  הקהילה  רועה  אך 
הגשם  לאחר  לרוב  בשלום.  בבית  נישארתי  מוגנים.  שנהא 
ביתי  שמאחורי  בתעלה  המים  אך   – התעלה  את  מים  מציפים 
הגרים  שאנשים  אף  שמעתי  מדהים!  היה  זה  גובה.  איבדו 
מאחר  לסירה  לעבור  נאלצו  מביתי  דקות   30 של  במרחק 
מוגנים  שאנו  יותר  בטוחה  להיות  לי  גרם  זה  הוצף.  והאיזור 

בחלל הרועה.
אם לא הייתי פוגשת ברועה הקהילה הבכיר – גם אם קראתי 
את כתביו פעמים רבות: לא היה לאל ידי להבין את המשמעויות 
הייתי  לבטח  הקודש.  מכתבי  בקטעים  המוטבעות  הרוחניות 
הינני  שבי.  ֶקר  השֶׁ את  לימצוא  מבלי  נכונה  הלא  לדרך  פונה 
נותנת את כל ההודיה לאלוהים אשר קרא לי כיבשת מאן מין. 


