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חדשות מאן מין 

סיפרי ד"ר ג׳יי רוק לי הוצגו בִּיריד הספרים העולמי בִּניו דלהי 2018

בראשית ינואר 2018 עצרה תפילת הרועה הבכיר ד"ר ג׳יי 
הואינאן  את  שפקד  כבד  שלג  ולזמן:  למרחב  שמעבר  לי  רוק 

שבסין.
מרכז החיזוי הלאומי של סין חזה שהשלג הכבד יכה בהואינאן 
הממוקמת במחוז אנהוי למרגלותיו התחתוניים של נהר יאנג צה 
 8:00 ל  ועד  -4לינואר  ה   בבוקר   8:00 מ  זה  בחורף  שבסין 
בבוקר ה-5 לינואר. הוצאה התראת סופת שלגים – ּותנאי השלג 
 1.15 של:  בשווי  כספי  להפסד  וגרמו   – הרוגים  ארבעה  גבו: 

מיליון דולר.
חברי מאן מין רבים חיים באואינאן – שהינם מגדלים ירקות 
חווה בַּחממות. בבוקר ה-4 לינואר ירדו כ – 20 ס"מ של שלג 
הם  ניפגם.  היה  היבול  לרדת:  ממשיך  השלג  היה  אם  באזור. 

שלחו בקשת תפילה לד"ר לי.
לי  ד"ר  החל  בקוריאה:  לינואר  ה-4  בערב   18:15 בשעה 
מכן  לאחר  ולזמן.  למרחב  שמעבר  תפילה  עבורם  להתפלל 
כלי   .19:00 בשעה  לֲחלוטין  שנעצר  עד  לישקוע  השלג  החל 
התקשורת המקומיים דיווחו על התראת סופת השלגים שתימשך 
בזמן  בערב  בערב (19:00  בשעה 18:00  הוסרה  היא  אך  ה -5לינואר –  בבוקר  עד :008 

הקוריאני) של ה – 4 לינואר.
החברים אמרו שניטח שלג כבד – אך השלג נעצר לֲחלוטין בשעה 19:00 (שעון קוריאה). 
היה זה פחות משעה לאחר תפילת ד"ר לי. יתרה מזאת החממות שלהם לא ניפגעו מן השלג 
באזור  אירעו  רבות  דרכים  שתאונות  בעת  בביטחה  מוגנות  נותרו  ּומכוניותיהם   – הכבד 

(צילום, מימין).

לינואר  ה-14  עד  ה-6  מן 
ג׳יי  ד"ר  סיפרי  הוצגו   2018
הספרים  בִּיריד  הוצגו  לי  רוק 
שנערך   2018 העולמי 
שבדלהי  מיידאן  בפראגאטי 
הספרים  מירידי  אחד  זהו  הודו. 
בו  נטלו  השנה  באסיה.  ביותר  הגדולים 
חלק כ-800 בתי הוצאה לאור מ-35 מדינות ו-1.2 מיליון איש 

ביקרו בתאיהם.
פירסם  אורים  סיפרי  של  המקומי  והשותף  לאור  המוציא 

רחבי  בכל  לי  ד"ר  סיפרי  את  וחילק 
קהילת  רועה  הציג  שלו  בתא  העולם. 
מהדורות  קים) –  דלהי (ג'ון  מין  מאן 
'דרך  לי:  ד"ר  סיפרי  של  בהינדי 
אמונתי'.  ,'חיי  ,'הגיהינום'  הישועה' 
אף המהדורות באנגלית של: 'השמים', 
'רוח, נשמה וגוף' הוצגו. מספר רב של 

אנשים ביקרו ודיפדפו בספרים.
לקוראים  המאפשרת  בהינדי  חדשה  תוכנית  פורסמה  כן  כמו 
לגשת לסיפרי ד"ר לי על: מדיה דיגיטלית, קטעי וידאו המיוצרים 
עבור SNS או למישתמשי היו – טיוב ּומגזין חדשות מאן מין. 
ללב  דיברה  לי  ד"ר  של  ֵהחזקות  יצירותיו  על  הווידאו  מצגת 

מבקרים רבים.
בִּיריד ספרים שנתי זה חוו יותר ויותר אנשים: פעלים מדהימים 

של רוח הקודש – באמצעות עדויות על ריפוי דרך 
תפילת ד"ר לי ּובשורת הקדושה.

סבל   :53 בן  שארמה  פראקאש  סאטיה  ֵהָאח 
ניבצר  כי  עד   – חמורה  פרקים  מדלקת 
הימנו ללכת כראוי. אך הוא קיבל מבִּיתו 
שביקרה ביריד הספרים: תקליטור המכיל 
כדי  תוך  לי.  ד"ר  של  החזקים  פעליו  את 
צפייה בו הוא חוה מרפא מדלקת הפרקים. 
אישתו שהייתה משותקת בגופה התחתון 
שבה  כשהתחושה  מרפא  היא  אף  חוותה 

לרגליה.
האח אדארש וורמן בן 25 – משמאל בתצלום: ניסה לימצוא 
בדעתו  נחוש  שהיה   –  22 ה  בן  רינקו  דודו  בן  לריפוי  דרכים 
לקבל נכות קבועה כתוצאה משיתוק מוחי מולד. הוא ביקר בִּיריד 

הספרים ושמע על ד"ר לי.
הוא לקח עימו את בן דודו ִלקהילת מאן מין דלהי. לאחר שקיבל 
את התפילה בקהילה: החל בן הדוד ללכת בפעם הראשונה בחייו.

התפילה עצרה: סופה בהואינאן שבסין

הואינאן

שלג כבד
שלג כבד מאוד
תנאי שלג
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העץ:  על  האחרונה  נשמתו  את  נשף  בטרם  קצר  זמן 
הותיר ישוע מאחור – בכל הכוח שנותר בו – את מילותיו 
על  האֲחרונות  המלים  "שבע  בִּשמן:  הידועות  האֲחרונות. 
היום  ֵנֵהגֶּה  הבה   – האחרונה  למהדורה  ."בהמשך  העץ 

בחלקן השלישי של מילותיו האֲחרונות על העץ.

"!1. "ִאָּׁשה – ִהֵּנה ְּבֵנ
ּבִּבשורת יוחנן פרק י"ט 26 נאמר: "ְּכֶׁשָרָאה ֵיׁשּוַע ֶאת 
ִאּמֹו ְוֶאת ַהַּתְלִמיד ָהָאהּוב ָעָליו עֹוֵמד ְלָיָדּה – ָאַמר ְלִאּמֹו: 
"ִאָּׁשה – ִהֵּנה ְּבֵנ!" "כאן" ְּבֵנ" מתייחס: לתלמיד אשר 
אהב [ישוע] – יוחנן. ישוע מבקש ִממריים אימו להתייחס 

אל יוחנן כאל בנה.
יסוד   ?"!ְּבֵנ ִהֵּנה   – "ִאָּׁשה  ישוע:  אמר  כן  אם  מדוע 
אחד שאליו יש לשים לב כאן הינו – העובדה שישוע קרא 
למריים אימו: "אישה". התנ"ך מעולם אינו מתעד מקרה 

כלשהו בו ישוע היתייחס אל מריים כאל: "אימו".
המונח "אמא" בִּבשורת יוחנן שימש מנקודת המבט של 
המחבר: יוחנן – ולא של: ישוע. בִּבשורת יוחנן פרק ב': 
הוא  כאן  ושוב   – ליין  מים  ישוע  הופך  בה  סצינה  ישנה 
התייחס וקרא למריים: "אשה". הסיבה לכך הינה שמריים 
מריים  יכולה  איכה  ישוע.  אם  להיות:  תוכל  לא  לעולם 
(האיגרת  לאלוהים  שווה  כשישוע   – ישוע  אם  להיות: 
מתוך  הבן  אלוהים  הינו:  ואף  ב': 6)  פרק  הפיליפיים  אל 

אלוהים השילוש?
"אהיה  הינו:  עולמים  ּולעולמי  הנצח  מן  הינו  אלוהים 
הביאו  לא  אחד  אף   .(14 ג':  פרק  (שמות  אהיה!"  אשר 
"בצורת  שהינו:  מישוע  ניבצר  לכן  אותו.  יצר  או  לעולם 
בלבד: "אמא".  יצור  שהינה  למריים –  ליקרוא  אלוהים" 
מלבד זאת אף מנקודת מבט ביולוגית מריים אינה יכולה 
להיות אם ישוע. אנשים נוצרים באמצעות שילוב של זרע 

וביצית. עם זאת הריון ישוע היה: מרוח הקודש.
כשילד נולד באמצעות הזרעה מלאכותית – האם האישה 
שנשאה את הילד הינה: "אימו"? אם הילד השקיע זמן מה 
החממית:  כונה  תְּ האם  אינקובטור)  או  (ָמדְּגֵָּרה  בֲחַמִמית 
למריים "אימא" –  ישוע  קרא  לא  מידה  באותה  "אימו"? 
רק מאחר ושהה ברֲחמה בטרם נולד. אלוהים לא היה ואינו 
מרוצה אם אנשים חושבים ּוִמיתייֲחסים למריים כאל אם 

ישוע – ועובדים אותה כשם שעובדים אלילים.
כשם שאומר לנו אלוהים בספר שמות פרק כ' 4 – 3: 
"א-ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל ְוָכל-ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר 
ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ׃ א-ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם 
ָאבֺת  ֲעֹון  ּפֵֺקד  ַקָּנא  ֵאל   ֶהיֱא ְיהָוה  ָאנִֺכי  ִּכי  ָתָעְבֵדם  ְוא 
לנו  אסור  כך  ְלׂשְֺנָאי".  ְוַעל-ִרֵּבִעים  ַעל-ִׁשֵּלִׁשים  ַעל-ָּבִנים 
לעולם: ליצור, לשרת, או לעבוד אלילים של כל היצורים.
נועדו   "!ְּבֵנ ִהֵּנה   – "ִאָּׁשה  ישוע:  של  הבאות  מילותיו 

לנחם את מריים. בעת היותה עדה לסבל הבלתי יאומן של 
ישוע האהוב שלה: סבלה אף מריים גם מכאב שובר לב 
ָוצער. ישוע שהינו כה מיתֲחשב זכר את מריים אף בִרגעי 
חייו האֲחרונים – לכן נתן לה להיסתמך על תלמידו יוחנן 

– כאל בנה.

"!2. "ִהֵּנה ִאְּמ
בשורת יוחנן פרק י"ט 27 ממשיכה: "ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמר 
ַהַּתְלִמיד  אֹוָתּה  ָאַסף  ָׁשָעה  ֵמאֹוָתּה   ."ִאְּמ "ִהֵּנה  ַלַּתְלִמיד: 
ְלֵביתֹו". מכאן ַואילך מספר לנו המיקרא שיוחנן לקח את 
הביאה  שכִּבתולה  לאחר  כאימו.  ושירתה  לביתו  מריים 
לעולם את ישוע: ילדה מריים עוד ילדים עם בעלה יוסף 
– ּובכל זאת לא ביקש ישוע מילדי מריים ויוסף להשגיח 

עליה אלא הפקיד משימה זו בידי תלמידו יוחנן.
הקודש  כתבי  בבירור?  מודעים  להיות  עלינו  למה 
אומרים לנו באיגרת אל הפיליפים פרק ג' 2: "ֲאֶׁשר ָלנּו – 
ֶאְזָרחּוֵתנּו ַּבָּׁשַמִים ִהיא; ִמָּׁשם ַּגם ָיבֹוא מֹוִׁשיַע ֲאֶׁשר ְמַחִּכים 
ָאנּו לֹו – ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח". ילדי אלוהים אשר נושעו: 
ּו ֵהֲאּדֹון  את  קיבלו  אשר  אלוהים  ילדי  לשמיים.  שייכים 
רוחנית  ִמשפחה  יוצרים  ֵהחיים  בספר  ניכתבו  שמותיהם 

המשרתת את אלוהים כְָּאב.
אלוהים הינו: מקור ֵהחיים. אף על פי שכל אחד/ַואחת 
ּוביצית  כשזרע   – הביולוגיים  מהורינו  נולדו  מעימנו 
הורינו ניתנו להם על ידי אלוהים. כשאנו עוקבים לאחורה 
בשושלת מישפֲחתינו: אנו מוצאים רק שאבי כל האנושות 
– אדם: בא אף הוא מאלוהים. אלוהים עצמו ברא את גופו 

של אדם ונשף ִלנחיריו את נשימת החיים – לכן חיינו הינם 
מאלוהים. אף אם גבר ואשה מתחתנים: ייבצר מהם להביא 
חיים אחרים ללא רשות אלוהים – שכן הסמכות לתת רוח 

לרך הנולד אף היא שייכת לאלוהים.
ככל שהיתפתחו המדע והטכנולוגיה לרמה חסרת תקדים: 
כך היתעוררה מֲחלוקת סביב שיבוט אנושי – אך איש אינו 
מסוגל ליצור את רוחו. יתכן שיהא לאל ידי אנשים לשֲחזר 
את הבשר – אך מאחר ובשר משוֱחזר יהא נטול רוח: הוא 
לא יהא שונה מאשר בעלי חיים – ולא יהא ניתן לֲחשוב 
המראה  המאפיינים,  המין,  מזאת:  יתרה  אדם.  כעל  עליו 
מעבר  הם  אף  הנולד  הרך  של  אחרות  ּותכונות  החיצוני 

ִלשליטת ההורים.
לבדו  שאלוהים  הינה:  לעירעור  ניתנת  הבלתי  העובדה 
שולט על חיי המין האנושי. רק אלוהים מֲעניק ַלאדם את 
ּו קללות  על  המוות,  ֵהחיים,  על:  שולט  הוא  ורק  הרוח 

אם  הרוחני.  אבינו  הינו  זה  ואלוהים   – האנושות  ברכות 
פי רצונות הדרכים הארציות  את חייהם על  אנשים חיים 
מבלי להאמין בו – ייבצר מהם ליקרוא לאלוהים: "אבא" 

(בשורת יוחנן פרק ח': 44).
בעולם  מסויימים  אנשים  עם  בדם  ניקשר  אם  אף  לכן 
הזה: לא נישכון עימם בשמיים הנצחיים אם אינם מאמינים 
באלוהים. אף ישוע ִהזכיר לנו על נושא מיוחד זה בִּבשורת 
ָאִבי  ְרצֹון  ֶאת  ָהעֹוֶׂשה  ָּכל  "ִּכי   :50 י"ב  פרק  מתיתייהו 
מהות  את  ולימדנו   – ְוִאִּמי"  ַוֲאחֹוִתי  ָאִחי  הּוא  ֶׁשַּבָּׁשַמִים 

המשפחה האמיתית – אשר הינה: משפחה רוחנית.
זו  אך  הבשרית –  משפֲחתינו  את  לאהוב ּולשרת  עלינו 
חייבת להיות אהבה רוחנית הראוייה בעיני אלוהים. אהבה 
אמיתית הינה: לא להיכנע ולאהוב את המשפחה המגדפת 

את אלוהים והולכת בִּדרכים שהינן נגד רצונו.
נניח שאחד מן ההורים וֵהאחים הבשריים אמרו ִלפלוני: 
"אל תלך לקהילה", או: "היצטרף אליי בביצוע פשע זה". 
אהבה  של  בדרך  לא  זה  אחריהם:  עוקב  אדם  אותו  אם 
אלא אני בדרך של מוות. לכן בעוד אנו אוהבים ּומשרתים 
לעשות  עלינו  הבשריים:  ַואֲחיותינו  אֵחינו  הורינו,  את 
זאת בתוך גבולות האמת. יתרה מזאת: אם יש לנו אהבה 
עימם  ַלֲחלוק  עלינו:  ראשית   – משפֲחתינו  כלפי  אמיתית 

את הבשורה ּולהדריכם השמיימה.

של  השלישית  במילתו  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
ישוע במהלך תלייתו – מוטבעת אהבת ישוע אשר ביקש 
שכל  לנו  אומר  אף  ֲאּדֹוֵנינּו  המקוננת.  מריים  את  לנחם 
ֵהאחים והאחיות הנימצאים בו הינם: ִמשפֲחתינו האמיתית. 
בֵיתֵּר  ֲאּדֹוֵניּנּו  לב  את  שתבינו  ֵהֲאּדֹון:  בשם  מתפלל  הינני 
בהירות, תאהבו את אלוהים יותר ותֲחלקו זה עם זה אהבה 

רוחנית – בֲַּאּדֹון.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ְּכֶׁשָרָאה ֵיׁשּוַע ֶאת ִאּמֹו ְוֶאת ַהַּתְלִמיד ָהָאהּוב ָעָליו עֹוֵמד ְלָיָדּה, ָאַמר ְלִאּמֹו: 
"ִאָּׁשה, ִהֵּנה ְּבֵנ". ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמר ַלַּתְלִמיד: "ִהֵּנה ִאְּמ". ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָאַסף אֹוָתּה ַהַּתְלִמיד ְלֵביתֹו" (בשורת יוחנן פרק י"ט: 26 – 27).
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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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אהבה  מלא  בלב  מוצעת  להיות  התפילה  על  ראשית 
ְלאלוהים וַלֲאּדֹון.

פני  בִּ המלכה  אסתר  באה  חורבן:  סף  על  היו  כשיהודים 
את  להציל  ממנו  לבקש  בכדי  י  ּוָמדָּ פרס  אימפריית  מלך 
להורג  תוצא  שאסתר  סכנה  הייתה  למעשה  היהודים. 
אסתר  אך  האימפריה.  חוק  על  ַלעבירה  נֱחשב  וזה  מאחר 
אמות,  "אם  באומרה:   – ּובאמונה  בכח  באלוהים  אֲחזה 
אמות". והיא היתפללה בצום – ּולבסוף קיבלה את המענה 

ִלתפילתה.
בכדי  אלא   – נוחים  לחיים  לא  היתפלל.  דניאל  אף 
על  תשובה  בִּ שב  הוא  עמו.  למען  אלוהים,  רצון  את  למלא 

ידי  על  היתקבלה  האהבה  של  ההפגעה  תפילת  חטאותיהם. 
המלאך  באמצעות  ִלתפילתו  השיב  ואלוהים   – אלוהים 
גבריאל (דניאל פרק ט׳). באורח דומה על תפילתכם להיות 

מוצעת באהבה.

◆

הינכם  אם  אלוהים:  מלכות  למען  מיתפללים  כשהינכם 
יודעים וחשים את לב אלוהים הרוצה שכל האנשים ייוושעו 
ר רצינות למען  ֶיתֵּ ויגיעו ִלידיעת האמת – הרי שתיתפללו בְּ

ממלכתו (האיגרת הראשונה לטימותיאוס פרק ב׳: 4).
כאשר הינכם שומעים שמספר עצום של אנשים נהרגים 

להימלא  ליבכם  עשוי  טבע:  אסונות  בַּ או  גדולות  תאונות  בִּ
חולה  אדם  אם  הנפשות.  ִלגאולת  נילהב  ולהפוך  צער 
עבור  רק  ולא   – ממחלות  הסובלים  אנשים  עבור  מיתפלל 
עצמו: תפילתו תיענה מהר יותר והוא יירפא. זאת מאחר ּו

רֲחמיו  ניכמרים  אלוהים:  לב  את  מניעה  האהבה  כשתפילת 
עלינו ַואנו יכולים לקבל את המענה.

ואת  הרועה  את  אלוהים,  את  באמת  אוהבים  הינכם  אם 
הנשמות: יהא לאל ידיכם להיתפלל בהשראת רוח הקודש – 
ואף להציע תפילות נוגעות ללב עם דמעות מאת: אלוהים, 
לב ֵהֲאּדֹון – ואף הרועה. בדרך זו משמשת האהבה למעבר 

למענה מהיר.

ולעשות   – מישתנים  בילתי  להיות  משמע:  כנים  להיות 
שכשהינם  אנשים  ישנם  ּובכנות.  בנאמנות  יכולתנו  כמיטב 
אך  ּובהיתלהבות.  דמעות  בִּ מיתפללים  הם  בחסד:  מלאים 
חוזרים  והם   – ִלקהה  ליבם  הופך  מיתקרר:  כשהלהט 

בתפילה על אותן מילים.
עליכם לשוב על כותרות התפילה רק בשפתיים. עליכם 
להיות בעלי כמיהה רצינית בכדי להשיג את רצון אלוהים 
כשהינכם   – כנה  תפילה  בִּ ַואמיתי.  נאמן  בלב  ּולהתפלל 
תפילה  נקודות  בִּ תיזכרו  בקהילה:  אירוע  עבור  מיתפללים 
עבור  בפירוט:  תיתפללו  הקודש.  רוח  בהשראת  מפורטות 
האוויר  מזג  על  לאירוע,  המתכוננים  העיקריים  העובדים 

ולתת  חסד  לקבל  שיגיעו  אלה  ועל  הכספים  על  הנכון, 
תהילה לאלוהים.

◆

בכוחכם  יהא  כזה:  כנה  בלב  מיתפללים  הינכם  אם 
האירוע  פירטי  כל  עבור  הקודש  רוח  בהשראת  להיתפלל 
להיתפלל  ידיכם  לאל  יהא  משמעות.  חסרת  חזרה  ללא 
כשהינכם  ליבכם.  מעומק  המגיעות  ַואהבה  אמונה  בְּ
מיתפללים עבור מלכות אלוהים ּומבקש את טובת הזולת – 

לא שלכם: יקבל אלוהים את התפילה בשמחה.
אלוהים-אך  מלכות  עבור  בהתחלה  המתפללים  יש 

עצמם.  עבור  להיתפלל  מתחילים  הם  ים:  משִׂ מבלי  באמצע 
רפואת  כגון:  דעתם  על  באים  אישיים  ועניינים  מאחר  זאת 
תפילה:  בִּ צועקים  אחרים  ברכות.  ַוקבלת   – המשפחה  בני 
מלכות  עבור  מיתפללים  כשהם  אך   – תשוקותיהם  למען 

אלוהים: תפילתם אינה נילהבת.
בשורת מתיתייהו פרק ו׳ 33: "ַאֶּתם ַּבְּקׁשּו ְּתִחָּלה  נאמר בִּ
ֶאת ַמְלכּותֹו ְוֶאת ִצְדָקתֹו – ְוָכל ֵאֶּלה ִיָּוְספּו ָלֶכם". זהו הסוד 
אלוהים  מלכות  את  דורשים  כשהינכם  המענה.  לקבלת 
ואת צדקתו: אין כותרת תפילה שאינכם יכולים לקבל את 
מאחר  באמונה –  יותר  מהר  תיגדלו  ַואתם  עליה –  המענה 

ואלוהים מרוצה.

18 אומר: "ָאֶון ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי:  תהילים מיזמור ס״ו 
י". כשהינכם מיתפללים עם רוע בלב: לא  א ִיְׁשַמע ֲאדָֺנ
יכולים  אינכם  מכן  לאחר  ִלתפילתכם.  אלוהים  מקשיב 
קיים  בפועל:  רוע  ביצעתם  אם  מזאת  גרוע  מענה.  לקבל 

פחות סיכוי שתקבלו מענה. 
ְּדָלַתִים  ְסּגֺר  ִי ְו ַגם-ָּבֶכם  "ִמי  קובע:   10 א'  פרק  מלאכי 
ְיהָוה  ָאַמר  ָּבֶכם  ֵחֶפץ  ֵאין-ִלי  ִחָּנם  ְּבִחי  ִמְז ְוא-ָתִאירּו 
והזהיר  נאנק  אלוהים  ִמֶּיְדֶכם"  א-ֶאְרֶצה  ּוִמְנָחה  ְצָבאֹות 
ללא   – רשמית  לו  שהציעו  הקורבנות  לגבי  האנשים  את 

יראת כבוד לאלוהים.
להעריץ את אלוהים זה לישנוא את הרוע (משלי פרק 

אלוהים:  את  מעריצים  הינכם  אם  כן  אם   –  (13 ח׳: 
הראשונה  (האיגרת  רוע  של  צורה  כל  להשליך  עליכם 
22). לכן אלה שבאמת יראי כבוד  לתסלוניקים פרק ה׳: 
לשאת  לא  ואף  חטאים  לבצע  יכולים  אינם  לאלוהים 

חטאים בליבם.

◆

אתם  אך   – אלוהים  יראי  שהינכם  אומרים  הינכם  אם 
למניע  בהתאם  אינם  הדברים  כאשר  נוח  בְּ שלא  חשים 
שלכם, או אם הינכם חשים בקינאה מאחרים, או אם אתם 
חשים ניסערים כלפי מישהו המיתנגד ִלרצונכם ּומתווכחים 

עימו בכעס: תפילתכם לא תיתקבל על ידי אלוהים.
מאחר  להתקבל  יכולה  חדש  ן  מאמי שתפילת  כמובן 
. עם זאת אם יש בכם  ואלוהים רואה את רמת אמונתו
אמונה: לבטח עליכם להשליך את הרוע – ּולהציע את 

. בעצמו וטּוב  אהבה   : נו שהי לאלוהים  הטּוב:  ניחוח 
ולֲחׂשֹוף  ִלישועה  רבות  נשמות  להדריך  מנת  על  לכן 
להיות  עליכם  רוחניים:  כלוחמים  אלוהים  כבוד  את 
וטּוב.  כנות  אהבה,  תפילת:  ּולהציע   – מקודשים 
חזקה  תפילה  להציע  כוח  מקבלים  כשהינכם  כן  כמו 
ונלהבת המניעה את כס המלכות: עליכם להיות עובדי 

הכוח.

היתפללתם? ן  ּדֹו ֲא ַל ו לאלוהים  אהבה  בכמה 

אלוהים? מלכות  למען  היתפללתם  כנות  בכמה 

היתפללתם? טּוב  בכמה 

תפילה המרצה את אלוהים

בכדי להפוך ללוחמים רוחניים ּולהגשים את השגֲחת אלוהים עבור אחרית הימים: מעל לכל עלינו להיתפלל בלהט. 
הסיבה לכך הינה: שיחד עם היתקדשותינו – ניחוח התפילה הנילהב שלנו הינו מקור הכוח: להנעת צבא השמיים והמלאכים, 

ַלֲהריסת סמכות הרוחות הרעות באוויר ַוֲהריסת מחנה החושך. עתה הבה ניבדוק את תפילתינו בִּשלושה היבטים.
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י  הּוכֵּיתִּ התיכון  הספר  בית  שנות  במהלך 
עיני  הספר.  בבית  בכיר  תלמיד  ידי  על 
שניבצר  כך  כדי  עד  היתנפחה  השמאלית 
עם  שככה  הנפיחות  לפותחה.  י  ִנ ֵהיֵמ
לכישלון  גרמה  כניראה  אך   – הזמן 
הראייה שלי. מגיל 18 ניראו לי הדברים 
להיכשל.  החלה  ּוראייתי  מטושטשים 
בעת  משקפיים  הירכבתי   :25 בגיל 
י ליראות את  ִנ הנהיגה מאחר וניבצר ֵהיֵמ
אף  הֱחמירה  מהרה  עד  הכביש.  תמרורי 
נאלצתי  לבסוף  הימנית.  בעייני  הראייה 

25 שנה. להרכיב משקפיים במשך 
מין:  במאן  כחבר  שנירשמתי  לאחרי 
טובה  ִלראייה  שזכו  ִלבני-אדם  עד  הייתי 
את  לשֲחזר  רציתי   ,2014 בשנת  יותר. 
הרועה  אמר   2015 בשנת  הראייה. 
עם  שרבים  הדרשה:  נשיאת  בעת  הבכיר 
ודחק  ראייתם  את  שיֲחזרו  ירודה  ראייה 
בנו להיות מוכנים. היתפללתי בגעגועים 
בכנס  בהיתנדבות  לעבודה  והיצטרפתי 
הקיץ של מאן מין. במהלך הכנס קיבלתי 

ן גדול. את תפילות הרועה עם: ֲאמֵּ
הכנס  במהלך  הישתפרה  לא  ראייתי 
קיבלתי  דווקא  ִהתייאשתי.  לא  אך   –
הרף  ללא  אלוהים.  את  לרצות  חזק  רצון 
אלוהים  לפני  תודה  אסיר  לב  על  שמרתי 
שלוש  במשך  לריפוי.  תקווה  ושמרתי 
היפגנתי  כנס.  בכל  היתנדבתי  שנים 
ביליתי  כי  עבודתי  מקום  בִּ ר  יֶּתֵּ רצינות 
שלג:  או  גשם  כשירד  בחוץ.  רב  זמן 

את  וחסמו  מישקפיי  על  המים  ניתזו 
הראייה. נעשיתי רציני ביותר.

המיוחד  המולד  חג   2017 בדצמבר 
היום  היה  וזה   – לפינה  מעבר  היה 
אשר  השנים  שבע  תקופת  את  לסיים 
עבורנו.  מיֵלא הרועה הבכיר את הצדק בַּ
לדצמבר   17 ב- ונירגש.  מאושר  הייתי 

את  לקדם  בכדי  הבכיר  לרועה  הימתנתי 
זולגות  שדמעות  לי  אמרה  אישתי  פניו. 
 – בהפתעה  בטישו  אותם  קינֵחתי  מעיני. 

י לעצרן. ִנ אך ניבצר ֵהיֵמ
הרועה  עם  ידיים  שלחצתי  לאחרי 
ראשון  יום  לשירות  הלכתי  הבכיר: 
בבוקר. המסך ניראה מטושטש קימעא – 

ביום  רצינות.  בִּ לזאת  היתייחסתי  לא  אך 
ראשון בערב ניראו הדברים מטושטשים 
הזמן.  כל  פני  על  זלגו  ּודמעות   – יותר 
המשקפיים  את  "קניתי  לתומי:  חשבתי 
זה  האם  מזמן.  לא  האלה  החדשים 
הראייה  את  שוב  ליבדוק  עלי  בעטיים? 
שלי?" הורדתי אותם בכדי לנגב דמעות. 

באותו רגע: הייתי המום!
בהירות  הכיתוב על המסך עלה לעיני בִּ
רבה." הוי מה קרה לי"! היבטתי מסביב. 
המשקפיים.  את  פעמים  מספר  הירכבתי 
המסך  על  שהדברים  אמיתי  בהֱחלט  זה 
המשקפיים.  ללא  יותר  ברורים  לי  ניראו 
לחצתי  כאשר  הישתפרה  כבר  ראייתי 

ידיים עם הרועה הבכיר!
את  ּובדקתי  החולים  לבית  הלכתי 
הראייה. למעשה בדקתיה חודשיים לפני 
אך   .0.2  /  0.2 הייתה  והתוצאה   – כן 
 0.9 שלי:  הראייה  הייתה  זו  בדיקה  בִּ
"וואו!  אמרתי:  ידיעתי  ללא   !0.9  /
כששמע  הישתפרה"!  שלי  הראייה 
רק  "הראייה  הרופא:  אמר  דבריי  את 
להישתפר".  יכולה  אינה  היא  מֲחמירה. 

הוא לא האמין לי.
באומץ  לאמר  יכול  אני  זאת  עם 
בכוח  רגע  בין  הישתפרה  שלי  שהראייה 
אלוהים הכל יכול !ביום הריפוי: חוויתי 
סבלתי  ממנו  באוזניים  מצילצול  אף  מרפא 
במשך מספר שנים. הינני נותן תודה ּותהילה 

ְלֵאלֹוַהי האהבה והכוח.

סבתי.  בזכות  ֲאּדֹון  בַּ וגדלתי  משיחית  למשפחה  נולדתי 
בתקופת השלטון הקולוניאלי היפני היא עברה בצוותא עם 
משפֲחתה לסכלין. למרות שבאותה עת רוסיה הוציאה את 
השתֲחווייה  שירותי  סבתי  ייסדה  לחוק:  מחוץ  המשיחיות 
בבית עם עוד מספר משפחות. כשניפקחו עיניה הרוחניות: 
שהמלאכים  פעם  אמרה  היא  השמיים.  על  דיברה  היא 

מציעים את השבחים היפים ביותר בפני כס אלוהים.
ִלדרום  לשוב  הינה  תשוקתה  חייה  שכל  אמרה  היא 
בארץ  יופיע  עוצמה  רב  ורועה  מאחר  זאת   – קוריאה 
וידריך את כל בני ֵהעמים ִלגאולה. בשנת 1998 היתגשמה 
מישאלתה – ּומשפֲחתי שבה לקוריאה והחלה לֱחיות: חיי 

אמונה חופשיים.
בינתיים הונחה אבי ע״י מכר ִלקהילת מאן מין המרכזית. 
בִּשנת 2009 החילותי אף אני להיתֲחבר בקהילה. בהיותי 
 – עוצמה  רבי  ּוִלפעלים  ,ניפלאות  ניסים  לאותות,  עדה: 
עליו.  דיברה  שסבתי  זה  הינו  הבכיר  שהרועה  שוכנעתי 
בתירגום  בחו"ל  שלי  הֲעדה  לרועת  עזרתי   2012 משנת 

חשתי  רוסית.  דוברי  אנשים  ביקרה  כאשר  לרוסית 
מאושרת לעבוד עבור מלכות אלוהים. בחרתי עבודה שלא 
למרות  זאת  קהילתי –  לרועת  בעזרתי  בעיה  לשום  גרמה 
שקיבלתי הצעות טובות יותר. באותה עת הדריכני אלוהים 

למקום עבודה טוב יותר.

◆

לי  ואמר  הבכיר  הרועה  ֲחלֹוִמי  בַּ הופיע   2013 בשנת 
אם  שאלני  אף  הוא   – טובה  עבודה  שעשיתי  ֲעדינות  בַּ
שזה  חשבתי  עבודתי.  בִּמקום  לי  הולך  וכיצד  טוב  אכלתי 
בסיאול  חולים  בית  ידי  על  נישכרתי  מכן  לאחר  מדהים. 

מתרגמים  כִּמנהלת  לעבוד  החילותי  לעבוד.  רציתי  כי 
עלתה  השנתית  ּומשכורתי   – רוסית  דוברי  לחולים 
מיומנת  ִלמתורגמנית  הפכני  תפקידי  מכיפליים.  יותר 
והירחיב את ליבי. יום אחד הופיע שוב הרועה הבכיר 
דוברי  התאים  מחברי  אחד  לכל  התקשר  הוא  ֲחלומי.  בַּ
הרוסית ּוביקש שאטפל בם היטב. לאחר ֵהחלום קיבלתי 

חובה כמנהיגת תא דובר רוסית בִּקהילת חו"ל ּוכמתורגמנית 
רוסית לשירות הערב של יום ראשון.

הכנס  ִלקראת  הכנה  לטיול  היצטרפתי   2017 במאי 
העולמית.  המשיחיים  הרופאים  רשת  של  הבינלאומי 
כשקיבלנו את תפילת הרועה הבכיר טרם הנסיעה: הוא 
עליהם.  חשבתי  שלא  כאלה  אף  פרט  כל  על  היתפלל 
ֶזת ִלמנהלת  מקום עבודת: ִמָרכֵּ בחזרה לסיאול קודמתי בִּ
כל  על  מפקחת  אני  הבינלאומית.  המחלקה  של  ראשית 
לצוות  פרט  לשפות  התירגום  על  האחראים  המנהלים 
 – ַלהשגה  קשים  רישיונות  מספר  אף  רכשתי  האנגלי. 

והכנסותי גדלו.
וועידת רשת הרופאים  באוקטובר 2017 נטלתי חלק בִּ
ברוסיה   – העולמית  המשיחית 
חסד  וקיבלתי  מתורגמנית  כִּ
מקצוע  ַואנשי  מרופאים  רב 
שהוכיחו את פעלי  הרפואה  
נתונים  סמך  על  האלוהית 
נותנת  הינני  רפואיים. 
הודיה ּותהילה לאלוהים 
דרכים  בִּ הובילני  אשר 

ּובגוף. ברוח  מבורכות 

"ראייתי הישתפרה בכוח 
אלוהים"!

"ברכה גואה בִּמקום עבודתי!" 

49 בן  לי  ן  ּו גי סאנ השמש 
המרכזית ן  מי מאן  קהילת   12 מפאריש 

מן   39 בת  אירנה  השמשית: 
המרכזית ן  מי מאן  קהילת  בִּ  – לים  שמעבר  הקהילה 


