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חדשות מאנמין
ביום האדון נהנית קהילת מאן מין ממנוחה 

אמיתית ּומעונג רוחני

המושגות  האמיתיות  והברכות  השלווה 
להשוותם  אין  השבת  קדושת  שמירת  דרך 
ִלמאומה – לא לעושר, לא לכבוד ארצי ולא 

ִלתהילה.
הכרה  הינה:  השבת'  יום  'שמירת 
אלוהים  אלוהים.  של  הרוחנית  בריבונותו 
את  שומרים  כשאנו  בעיותינו  את  פותר 
ילך  שהכל  לכך  מביא  השבת,  קדושת 
טובה  מבריאות  ליהנות  לנו  ונותן  לטובתנו 
אנו  אם  משמע:  לנפשותינו.  שטוב  כשם 
אלוהים  ישלוט   – השבת  את  שומרים 
נפשינו,  שגשוג  כגון:  אלינו  הקשור  בכל 
בריאותינו, ילדינו, מקום העבודה – כל דבר 
– בכדי שנוכל ליהנות מאושר אמיתי ונחת 
תאונה,  מכל  מוגנים  נהא  אף  ּובגוף.  ברוח 
מחלה ּומכאובים במשך אותו שבוע ככתוב 

בספר ישעיהו פרק נ"ח: 13 – 14.
כל חברי קהילת מאן מין – כולל חברי כ 
10,000 קהילות בת ושותפות – מקדישים 
בשעה 10  בבוקר  ראשון  יום  לֲאסיפת  זמן 
העיקרית  ולאסיפה  המירשתת  דרך  בבוקר 
של יום ראשון בבוקר בשעה 11:30 שעון 
(יו"ר  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית  דרך  קוריאה 

רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי) 
בֲאסיפות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מטיף  לרוב 
ישירות  לי  לד"ר  נמסר  המסר  אלה. 
ּותפילות.  צומות  אינספור  בעת  מאלוהים 
ּורצון  מלב  במדוייק  מדבר  התוכן  לכן: 
הסידרה:  את  מוסר  הוא  כעת  אלוהים. 
'אלוהים אומד את אמונתנו' ואת: 'הרצאות 
על איגרת יוחנן הראשונה'. לא רק סדרות 
האחרות  דרשותיו  אף  אלא  הללו  ההטפות 
של  הראשונות  הרמות  דרך  לנו  עוזרות 
האמונה',  סלע  על  'העמידה  עד  האמונה 
אף  הן  הרוח.  ּומלוא  הרוח  כלפי  התנועה 
אלוהים  דבר  ליישום  הדרכים  את  מציגות 
דבר  ברכות –  לקבל  וכיצד  יום  היום  לחיי 

שגרם לחברים להתמלא בחסד ּובברכה.
כמו כן: המסרים מספקים מודעות לחטא 
אלוהים  ִלרצון  מודעת  והקהילה  מאחר 
הרוצה ילדים מקודשים. דרך דבר אלוהים: 
"הַחד הּוא ֵמֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְוחֹוֵדר ַעד ְלַהְבִּדיל 
ָהֲעָצמֹות"  ְלמַֺח  ְּפָרִקים  ּוֵבין  ְלרּוַח  ֶנֶפׁש  ֵּבין 
אהבתו  את  לחוש  החברים  ידי  לאל  היה 
בכדי  עצמם  ּולשנות  אלוהים  של  ֱהעמוקה 

להתמלא בתקווה לשמיים.

מגיעה  בבוקר  ראשון  יום  אסיפת  לאחר 
העת בה מטפחים החברים התחברות טובה 
באמונה. שליחות הגברים, שליחות הנשים, 
קהילת  הצעירים,  שליחות  כנען,  שליחות 
לקויי  שליחות  הסינים,  קהילת  הזרים, 
(קבוצת  ֱהֳאּדֹון  אהבת  שליחות  השמיעה, 
יֲחדיו  נאספים  קוריאניים)  צפון  פליטים 
הם  שלהם.  האישיים  האסיפה  ִּבמקומות 
ּומטפחים  בצוותא  צהריים  ארוחת  אוכלים 

את התחברותם ְּבאמונה.
לפני אסיפת יום ראשון בערב המתחילה 
החברים  מקדישים  אחה"צ   15:00 בשעה 
בלבבות  לאסיפה  עצמם  ּומכינים  הלל 
מהללת  באסיפה  לחסד.  ּובתשוקה  פתוחים 
תזמורת  של  הנגינה  כלי  עם  המקהלה 
הלל,  כגון:  מיוחדות  הופעות  מגוון  ניסי. 
ריקוד  מסורתי,  ריקוד  מודרני,  ריקוד 
שונות,  מוסיקליות  הפקות  השתֲחוויה, 
מוסיקה קוריאנית מסורתית ּובלט. מצפייה 
ליבם  את  החברים  פותחים  אלה:  במופעים 
רבה  בשמחה  אלוהים  דבר  את  ּומקבלים 
יותר. דרך הופעות אלה: מתמלאת האסיפה 
בחסד ויש לאל ידי החברים לתת כבוד רב 

יותר לאלוהים.
תזמורת ניסי שייכת ִלקהילתינו ּומתמחה 
בהלל. נוטלים בה חלק: חמש מקהלות, 25 
קבוצות מופעים ו-20 סולנים. הם התקדשו 

להלל ּולמופעים שאלוהים נהנה מהם.
אסיפת יום ראשון השנייה ַוֲאסיפת ראשון 
שפות:  לשבע  זמנית  בו  מתורגמות  בערב 
יפנית  צרפתית,  ספרדית,  רוסית,  אנגלית, 
ּומחוץ  בתוך  הזרים  לחברים   – ּומונגולית 
הסימנים  שפת  שירות  כן:  כמו  לקוריאה. 

מסופק ללקויי השמיעה.
המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת  כן:  כמו 
ע"י  רבים  אלוהים  כוח  פעלי  מתרחשים 
ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת 
החברים  לעדויות  הקשבה  רק  לי.  רוק 
הינה  ּוברכות  מענה  וקבלת  הרפואה  על 
הם  בעוצמה.  האמונה  לחיזוק  גדולה  עזרה 
משתפים את מה שגילו לאור דבר אלוהים 
אשר נמסר ּומתפללים אחד עבור השני. זה 

מתיר להם לחוש קשר רוחני כמשפחה.
ּושמירתו  לאלוהים  האדון  יום  בהקדשת 
קדוש – יכולים חברי קהילת מאן מין לחיות 

תחת הגנת אלוהים ּוברכותיו בכל שבוע.

ביום ֱהֲאּדֹון מטיף ד"ר ג'יי רוק לי מסר חזק מאוד, וועדת אומנויות הבמה מבצעת הופעות המזכירות לנו את השמיים וחברי הקהילה משרתים זה את זה ּושבעי רצון בנפשם עם אושר שמיימי. 1. אסיפת יום ראשון בבוקר 2. מקהלת ותזמורת ניסי 3. הלל הפתיחה לפני 
אסיפת יום ראשון בערב 4. הופעה מיוחדת של מקהלת וייט סטון [אבן לבנה] 5. ארוחת צהרים לאורחים חדשים 6. אסיפות קבוצות התאים 7. קבוצת מתנדבי מאן מין עוזרת לָנכים בכיסאות גלגלים
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דבר ֱהחיים – אהבה רוחנית (3) 2 

מחמת  רבות  טעויות  עושה  לרוב  במהירות  המתעצבן  אדם 
חוסר סבלנותו. ישנם משיחיים חסרי סבלנות. כתוצאה: הם אינם 
מסוגלים להמתין באמונה. לדוגמא: הם מתייאשים כשהם חשים כי 
השתנו פחות ממה שציפו למרות שצמו והתפללו בהתלהבות בכדי 
להשליך את החטאים ואת הרוע. או שהם חשים מתיחות ּותשישות 
כשלא קורה מאומה למרות תרומתם ּותפילתם לקבלת דבר מסוים.
אל  הראשונה  באיגרת  הכתובה  רוחנית  אהבה  להשיג  בכדי 
להיות  עלינו   – לתפילותינו  מענה  ּולקבל  י"ג  פרק  הקורינתיים 

סבלניים. לאחר מכן נוכל לשאת פירות יפהפיים.

1. מהי האהבה הסבלנית?
והפסוקים   4 י"ג:  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  האיגרת 
שלאחר מכן מדברים על חמישה עשר מאפיינים לאהבה הרוחנית. 
הדבר  משמעות  מה  ראשון.  כמאפיין  סבלנית"  "האהבה  נאמר: 
מבחינה רוחנית? משמע שעלינו להיות סבלניים במכאובים השונים 
הנוחתים עלינו בעת שאנו מנסים לאהוב את האחרים ושתהא לנו 

אהבה סבלנית כלפי עצמנו.
נניח שפלוני מקנא בכם ושונא אתכם למרות שלא עשיתם כל 
טעות כנגדו. אולי תרצו להתעלם ממנו ואולי לא תרצו אף לראותו 
ברחוב. כשאתם מקשיבים ִלדבר אלוהים האומר לכם לאהוב אף 
אך  תאהבום  בו  האופן  את  לשקול  עלולים  אתם  אוייביכם,  את 
בֲחרדה. בכדי להשיג אהבה רוחנית עליכם להיות סבלניים כלפי 
מישהו כזה ולאהבו. אף אם מישהו מדבר סרה עליכם ללא כל 

סיבה ושונא אתכם – עליך לשלוט בליבכם ולאהבו בסבלנות.
אהבה מעיין זו דהיינו: האהבה הנושאת בכל הקשיים הפוקדים 
אותנו כשאנו מנסים לציית ִלדבר אלוהים היא: 'אהבה סבלנית'. 
אך הסבלנות בפרק האהבה כוללת מובנים קטנים יותר של אהבה 
מן האהבה המאופיינת בתשעת פירות רוח הקודש. סבלנות כאחד 
מפירות רוח הקודש הינה: להיות סבלניים כלפי הכל בכל מצב 
האהבה  בפרק  שסבלנות  בעת  וצדקתו  אלוהים  מלכות  למען 

מיושמת בפרט כסבלנות לאהוב אחרים.

2. כוחה של האהבה הסבלנית 
אבבשורה על-פי מתי פרק ה' 44 אנו קוראים: "וֲַאנִי אֹוֵמר ָלֶכם, 
ֶאֱהבּו ֶאת אֹויְֵביֶכם וְִהְתַּפְּללּו ְּבַעד רֹוְדֵפיֶכם". כאן המושג: 'אוייביכם' 
מתייחס ַלֲאנשים הגורמים לכם נזק רב עד כדי כך שאתם נוטרים 
להם טינה. ישוע שבא לעולם למען החוטאים אהב אוייבים והתפלל 
למען אלו שרדפוהו. בני האדם לעגו לו, בזו לו וזלזלו בו – זה שרק 
עשה למענם דברים טובים. אך ישוע השתדל למענם בפני אלוהים: 
"ָאִבי, ְסַלח ָלֶהם, ִּכי ֵאיָנם יֹוְדִעים ַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשים" (בשורת לוקס 

פרק כ"ג: 34).
ישוע אהב את האנושות בסבלנות על אף שהם הפכו לאויבים 
לאלוהים. כתוצאה: התקיים פועל הישועה המדהים. כל מי שמאמין 
האויב  השטן  משעבוד  להשתחרר  יוכל  כמושיעו  ּומקבלו  באדון 
ולהפוך לבן / בת לאלוהים. כוח האהבה הסבלנית הינו: בעל עוצמה 

רבה מאוד.

לכמה זמן תוכלו להיות סבלניים? האם תוכלו להֲעניק אהבה 
סבלנית לאלו המדברים בעויינות נגדיכם ללא כל סיבה ושונאים 
אתכם? או האם אתם מוצאים שזה קשה לסבול את בן / בת הזוג, 

הילדים והאחים באמונה למרות שאינם אוייבים?
ִּבבשורת מתיתייהו פרק ה' 39 – 40 אנו קוראים: "וֲַאנִי אֹוֵמר 
ָלֶכם ֶׁשֹּלא ְלִהְתקֹוֵמם ַעל עֹוֵׂשה ָהַרע. ַאְּדַרָּבא, ַהּסֹוֵטר ְל ַעל ַהְּלִחי 
ַהיְָמנִית, ַהְפֵנה ֵאָליו ַּגם ֶאת ָהַאֶחֶרת. ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְתּבַֺע אֹוְת ְלִדין 
ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ֻּכָּתְנְּת, ַהַּנח לֹו ַּגם ֶאת ְמִעיְל". כמה שזה משפיל 
כשמישהו רוצה לקחת לכם את החולצה! הקטע אומר לנו להוסיף 

יותר אהבה לאהבה אף במקרה זה.
כיום אנשים רבים אינם מסוגלים לשאת זאת כשמישהו מסכן 
אותם או גורם נזק קטן להם או לרכושם. הם עלולים אף לתבוע 
אותם. אף אם הנזק נגרם מטעם: האישה, הבעל, ההורים, או הילדים 
– יש מהם מי שיתבע אותם. כשאתם שומרים על סבלנותכם עם 
אלו אשר הזיקו לכם – ישנם אנשים אשר יֲחשבו אתכם לטיפשים. 
אך האם עלינו לשלם למישהו ִּכגמולו כשם שהאנשים הגשמיים 

עושים? לא – אל לנו. עלינו לשמור את הסבלנות ולפעול בטוב. 
מועקה  חש  כשאני  סבלני  להיות  אוכל  "איך  שיאמר:  מי  יש 
וזעם רבים כל כך?" אך אנו עושים זאת כשיש לנו אמונה וֲַאהבה 
רוחנית. זאת מאחר ויש לנו את אהבת ואמונת אלוהים האב הסובל 
את החוטאים ּומרחם עליהם למרות שתלו את בנו יחידו על העץ. 
אם אתם מאמינים שקיבלתם אהבה כזו מאלוהים – תוכלו לסלוח 
לכל מי שגורם לכם נזק לא חשוב מהי מידת הנזק. אין מי שאיננו 
מסוגלים לאהוב כשאנו אוהבים את ֱהֳאּדֹון אשר נתן לנו את חייו 

מבלי לחוס עליהם.

3. להשיג סבלנות רוחנית
ּורגשות  הזעם  השנאה,  את:  לדחוק  עצמם  על  הכופים  ישנם 
העויינות – אך הם מתפרצים כשיכולתם המקסימלית לסבלנות 
מכעס  הנובעת  ריגשית  הפרעה  מפתחים  אחרים  מעלה.  צפה 

אשר נדחק מבלי להביע את ריגשותיהם כלפי חוץ עקב האישיות 
המופנמת שלהם.

אך סוג הסבלנות שאלוהים רוצה שתהא לנו הינו: השמירה על 
הסבלנות עד הסוף מבלי להשתנות. במילים אחרות: זהי סבלנות 
שאינה צריכה את המונח: "סבלנות". משמעות הדבר לא לצבור 
המקוריים  מהשורשים  להיפטר  אלא  בליבנו,  נוחות  ואי  שנאה 
הסבלנות  הינו:  סבלנות  של  זה  סוג  ּולאהבה.  לרחמים  ּולשנותם 

האמיתית במובן הרוחני.
לא קשה לאהוב אף את האוייבים כשאין בנו רוע ואנו מתמלאים 
באהבה רוחנית. אם כן: אין מי שיהא אוייבנו וכולם ייראו חינניים 
אף אם הוא או היא עושים דברים שאינם מובנים. לא נשנא אנשים 

מחמת מגרעותיהם אף אם הם שונאים אותנו.
נהפוך הוא: אם יש לנו שקרים כגון: שנאה, סכסוכים, קנאה 
וצרות עין – נראה את מגרעות האחרים ונשנא אותם כשהם לא 
מסכימים איתנו למרות שהם אנשים נחמדים מאוד. אם אתם טובים 
בלשקר – תֲחשבו שאף האחרים משקרים למרות שהם אומרים 

לכם את האמת.
אם כן: כמה פעמים עלינו להיות סבלנים עם מבצעי הרוע? שאל 
כיפא את ישוע: "ֲאדֹונִי, ַכָּמה ְּפָעִמים יֱֶחָטא ִלי ָאִחי וְֶאְסַלח לֹו? ַהִאם 
ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים?" ֵהִׁשיב לֹו ֵיׁשּוַע: "ֵאינֶּנִי אֹוֵמר ְל ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים 

ֶאָּלא ַעד ִׁשְבִעים ָוֶׁשַבע" (בשורת מתיתייהו פרק י"ח: 21 – 22).
כאן: המספר 'שבע' מסמל את דרגת השלמות – משמע: שעליכם 
לסלוח בצורה מושלמת. אלה אהבה ּוסליחה בלתי מוגבלות. כמובן 
שלא קל לשנות את השנאה לאהבה בין לילה. אך עליכם לנסות 
בכל הכוח לאהוב ללא הרף. אף כשיש לכם ריגשות עויינות וָָּכעס 
– עליכם להֲחזיק בם תחילה ּולנסות בכל הכוח להיפטר מהם. אזי 

הם ישתנו לאמת והאהבה הרוחנית תגדל בתוככם.
תוכלו להיפטר מן הטבע החוטא הנמצא עמוק בליבכם כשאתם 
להשתדל  אף  עליכם  הקודש.  רוח  ִּבמלוא  בהתלהבות  מתפללים 
לראות את האחרים באהבה ּולהתייחס אליהם בטוב. כשתֲעשו זאת 
– תיֲעלם השנאה בתוככם ותתחילו לאהוב את האחרים. כשאין 
בשמחה  תחושו  אתם  שתשנאו –  מי  ואין  עויינות  ריגשות  בכם 
את כל  בשמיים. מאחר והישלכתם  נמצאים  אתם  וָאושר כאילו 
השקר והתמלאתם בטוב ּוְּבאהבה – לא יהא עליכם להיות סבלניים 

אלא פשוט תאהבו את כולם.
סבלניים.  להיות  מה  על  להם  אין  רוע  בם  שאין  הטוב  אנשי 
כשעליהם להיות סבלניים כלפי מישהו – הם אינם צריכים לנסות 
להיות סבלניים אלא שהם מחכים עד שהוא / היא ישתנו. האם 
יש  בשמיים  בשמיים?  לסבלנות  זקוקים  שאתם  חושבים  אתם 
רק אהבה וטוב לב. אין דמעות, אין צער, אין כאב ואין רשע. אין 
מה לשנוא, לכעוס עליו ולנטור לו טינה. אך אלוהים מסביר כי: 
'האהבה סבלנית' כדי שבני האדם יוכלו להבין את האהבה בצורה 

טובה יותר.
אחים וֲַאֲחיות יקרים: אני מתפלל בשם הֳאּדֹון שעל ידי השלכת 
כל צורות הרוע תהיו: סבלניים, תאהבו ותחכו לעצמכם ּולאנשי 

הרוע ואין זה חשוב כמה רשעים הם.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָהַאֲהָבה ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבה; ָהַאֲהָבה ֵאיָנּה ְמַקֵּנאת; ָהַאֲהָבה א ִּתְתָּפֵאר ְוא ִּתְתַנֵּׂשא" (האיגרת הראשונה לקורינתיים פרק י"ג: 4).

האהבה סבלנית 

Hebrew וידוי האמונה.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047

פקס: 8228187048
www.manmin.org/english :אתר

manminministry@hotmail.com :דואר אלקטרוני
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 ַלּכֹל הּוא [אלוהים] נֹוֵתן ַחִּיים ּ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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ְּבׁשּוֵלי  ְזָרִעים  ַּכָּמה  ָנְפלּו  ָזַרע  "ַּכֲאֶׁשר 
אֹוָתם"  ְוָאְכלּו  ִצֳּפִרים  ּוָבאּו   ַהֶּדֶר

(בשורת מתיתייהו פרק י"ג: 4).

"ֲאֵחִרים ָנְפלּו ַעל ַאְדַמת ְטָרׁשִים, ְּבָמקֹום 
ּוִמֲהרּו  ֲאָדָמה  ַהְרֵּבה  ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא 
ֲאָדָמה  ָלֶהם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ִלְצמַֹח 
ִנְצְרבּו  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֶׁשָּזְרָחה  אּוָלם  ֲעֻמָּקה. 
ּוְבֵאין ׁשֶֹרׁש ִהְתַיְּבׁשּו" (בשורת מתיתייהו 

פרק י"ג: 5 – 6). 

ָצְמחּו  ַהּקֹוִצים   ַא קֹוִצים  ֵּבין  "...ָנְפלּו 
ְוֶהֱחִניקּו אֹוָתם" (בשורת מתיתייהו פרק 

י"ג: 7).

ְוָעׂשּו  טֹוָבה  ֲאָדָמה  ַעל  ָנְפלּו  "ַוֲאֵחִרים 
ִּפי  ְוֶזה  ִׁשִּׁשים  ִּפי  ֶזה  ֵמָאה,  ִּפי  ֶזה  ְּפִרי, 
י"ג:  פרק  מתיתייהו  (בשורת  ְׁשלֹוִׁשים" 

.(8

איזה סוג של שדה לב יש לכם?

הסיפור הראשי  3 במרץ, 2013  חדשות מאנמין    מספר 10 

ישוע דיבר ִּבמשל השדה ִּבכדי להסביר לגבי שדה לב בני האדם.
ישוע דיבר על ארבע סוגי אדמה: שולי הדרך, אדמת טרשים, שדה הקוצים והאדמה הטובה. לפי סוגי כוח ֱהֳחיִים שהם מקבלים מהוריהם  –שדות הלב שלהם נוצרים אחרת. לפי הסביבה בה גדלו 

והלימודים אשר קיבלו – כך משתנה שדה ליבם.
ההבדל בלבבות גורם להבדל בחיי כל אחד. במיוחד: מהירות הכניסה לרוח יכולה להיות שונה מאוד לפי סוג שדה הלב. אך הדבר ֱהֳחׁשּוב ביותר הינו: שכוח אלוהים מסוגל לשנות את כל סוגי השדה 

לאדמה טובה. כמו כן: העבודה בטיפוח הינה מאומה בהשוואה לאושר בקציר השופע. אנו מקווים שעל ידי בדיקת שדה ליבכם וטיפוחו תישאו פרי שופע של אור.

שולי הדרך 

אדמת טרשים 

שדה הקוצים  

האדמה הטובה 

מספר   – הזרעים  את  שותל  כשהזורע 
הסמוכים  הדרך  בשולי  נופלים  זרעים 
לשדות. אם הזרעים נופלים על שולי הדרך: 
הם לא יוכלו להכות שורש. ואינם נקברים 
בתוך האדמה – לא יוכלו ללבלב. לפרקים 

באות הציפורים ואוכלות זרעים אלה.
הלבבות  על  מרמזים  הדרך  שולי 
מסוגלים  אינם  שאיתו  הלב  זה  הנוקשים. 
בו  להאמין  או  אלוהים  דבר  את  להבין 
הדומים  האנשים  אותו.  שומעים  כשהם 

לשולי הדרך באים לקהילה ועוזבים מבלי 
ששדה  אלו  על  הקודש.  רוח  את  לחוות 
יותר  קשה  לנסות  הדרך  כשולי  הינו  ליבם 
אינם  הם  המקרים  ברוב  אך   – מהאחרים 

עושים זאת.
הדרך  כשולי  שהוא  שדה  לטפח  בכדי 
הגאווה,  היהירות,  מן:  להיפטר  עלינו 
העקשנות והשקריות ולשבור את ההצדקה 
הם  האישית.  המֲחשבה  ּומיסגרות  העצמית 
מקשים את ליבם במשך זמן ממושך ברוע 

לשבור  להמשיך  עליהם  לכן   – ּובשקריות 
זאת ללא הרף בכדי לטפח את השדה.

לדוגמא: אם המסר אינו בא בהסכמה עם 
לֲחשוב  עליכם   – האישיות  מחשבותיכם 
כן:  כמו  באמת.  נכונה  דעתכם  אם  לעומק 
שיוכל  בכדי  טובים  מעשים  לצבור  עליכם 
של  במקרה  חסדו.  את  לכם  לתת  אלוהים 
שבני  חשוב  הדרך:  לשולי  הדומה  הלב 
משפֲחתם ּומנהיגי הקהילה יתפללו למענם 

וידריכום.

באדמת טרשים סלעית יש רק מעט עפר על 
הסלעים. בשדות כאלה האדמה איננה עמוקה. 
הם   – כזו  אדמה  על  נופלים  כשהזרעים 
מתפתחים מעט. אך תוך זמן קצר הם נצרבים 

מקרני השמש מאחר ואדמתם אינה עמוקה.
מחמת  שורש  מכה  אינו  אלוהים  דבר  זרע 
'הסלעים' הנמצאים בלב. לכן: בבוא המבחנים 
טרשים  שדה  לב  להם  שיש  אלו  והפיתויים: 
ייפלו ִּבמהרה. יתרה מזאת: 'הסלע' הינו בשר 
הלב האוהב את העולם הזה. במובן רחב יותר: 

האנשים  בעד  המונעים  השקרים  הם  אלו 
מלהאמין באלוהים ולאהוב אותו. אך לא כל 
אדמות הטרשים הן היינו הך. כמות השקרים 
המונחת בשדה לב כל אחד שונה מאדם לאדם.
שלא  משמעותו:  שורש'  הכו  'לא  כאן 
למרות  אמיתית.  רוחנית  אמונה  להם  הייתה 
פירושו  אין   – אותו  והבינו  לדבר  שהקשיבו 
של דבר שהם הבינו אותו בליבם או האמינו 
בו ממעמקי הלב. אמונה כזו נקראת: 'אמונה 

בשרית' או 'אמונת ידע'.

עלינו  הטרשים:  אדמת  את  לטפח  כדי 
ּולהתפלל  אלוהים  דבר  לפי  בחריצות  לנהוג 
רוח  מלוא  על  לשמור  עלינו  בהתלהבות. 
הקודש. אל לנו לעצור את הטיפוח באיזשהו 
בֲחריצות  לציית  עלינו  הדרך.  באמצע  מקום 
שרוח  ולקולות  מקשיבים  אנו  להם  למסרים 
שאנו  מאמינים  כשאנו  לנו.  נותנת  הקודש 
בכוח  שלנו  הלב  את  לטפח  מסוגלים  בטוח 
כפי  לנו  ייעשה   – מוותרים  ואיננו  אלוהים 

שהאמנו.

צמחים  ענפי  כמה  הינם:  'קוצים'  כאן 
קוצניים הנראים כשיח. הזרעים הנופלים 
פרי  לשאת  יכולים  אינם  הקוצים  בין 
במידה  וצומחים  מלבלבים  שהם  מאחר 
יותר  לצמוח  יוכלו  לא  אך   – מסוימת 

מאחר והם נֱחנקים ע"י הקוצים.
'הקוצים' בלב במובן הרוחני מיוחסים 
משמע  העושר.  ּומירמת  העולם  ִלדאגות 
ִלתהילה  לעושר,  תאוותניים:  הם 

כזה  לב  שדה  שלהם  אלו  ּולסמכות. 
אך   – הדבר  לפי  חיים  שהם  אומרים 

עדיין חיים במבחנים ּובניסיונות.
שבלב  הרוע  את  לעקור  עלינו 
מן:  נובעים  כאלה  'קוצים'  משורשו. 
המֲחשבות הבשריות ושורשיהן מסמלים 
לא  מֲחליטים  שאנו  אף  על  שבלב.  רוע 
נוכל  לא   – בשריות  מֲחשבות  לקבל 
רוע.  בליבנו  יש  עוד  כל  אותן  לעצור 

עוקרים  אנו  אם  הרבים  השורשים  בין 
בצע  תאוות  הנקראים:  השורשים  את 
הבשר  את  להשליך  נוכל   – ִויהירות 

מליבנו במידה משמעותית.
ִּבדבר  תמיד  מהרהרים  אתם:  אם 
את  ּומקבל  תמיד  מתפללים  אלוהים, 
לעוקרם.  בקלות  תוכלו   – הרוח  עזרת 
עליכם  לכל  מעל  זאת:  לעשות  בכדי 

להבין כמה כאב גורמים לכם הקוצים.

האדמה הטובה אינה קשה כמו שולי הדרך 
באדמה  נשתלים  כשהזרעים  רכה.  היא   –
הזרעים  את  תחבק  הרכה  האדמה  הטובה: 
כן:  כמו  הנכונה.  בצורה  שיישתלו  בכדי 
הזרעים  לכן:  ּומים –  אוויר  כוללת  האדמה 
יכולים ללבלב ולצמוח בצורה הטובה ביותר. 
באורח דומה: לב האדמה הטובה מקבל את 

דבר אלוהים בצורה הטובה ביותר.

דבר  לכן   – סלעים  אין  הטובה  באדמה 
אלו  רבה.  ִּבמהירות  שורש  מכה  אלוהים 
שיש להם לב של אדמה טובה יצייתו ִלדבר 
רדיפה.  או  ניסיון,  מבחן,  בכל:  אלוהים 
שיחיו  ֱהחפץ  אלוהים  לב  את  חשים  הם 
ביותר  הטוב  המשכן   – החדשה  ִּבירושלים 
מתהלכים  איתן,  נאחזים  הם  לכן  בשמיים. 
ברכה  פירות  ונושאים  בשמחה  דברו  לפי 

בשפע בחייהם – ככתוב ִּבבשורת לוקס פרק 
ח': 15.

להיות  עליכם  כזה:  טוב  לב  לטפח  בכדי 
אתם  בה  המידה  לפי  סבל.  כוח  בֲעלי 
משתֲחווים ברוח ּוְּבאמת, מתפלל בהתלהבות 
ושומרים ַּבֲחריצות את הדבר – תוכלו לטפח 
אלוהים  את  ּולכבד  הטוב  הלב  את  במהרה 

בשפע פרי ברוח ּובגוף.
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wcdnkorea@gmail.com :דואר אלקטרוני

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 8228187334+
www.manminseminary.org :אתר

manminseminary2004@gmail.com :דואר אלקטרוני

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 822824717+
www.gcntv.org :אתר

webmaster@gcntv.org :דואר אלקטרוני
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דיוויד  ממר  קיבלתי   2010 נובמבר  בחודש 
עדויות  מין".  מאן  חדשות  "מגזין  של:  עותק  לּו 
הדברים המתגלים ע"י כוח אלוהים הדהימו אותי 
מאוד. אך הדבר שהרשימני מכל ונגע לליבי עמוק 
יותר היה המסר של רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי 
רוק לי. כשקראתי את כתבי הקודש היה קשה לי 
המסר  אך  מתוסכל.  והייתי  פסוקים  מספר  להבין 
מאוד  קל   – מין"  מאן  חדשות  "מגזין  ב  הכלול 

להבנה.
כך נכנס דבר אלוהים לחיי אשר החלו להשתנות. 
אישתי ַוֲאני, שחיינו בחוסר הרמוניה עקב מריבות 
על צורות חשיבה שונות – הפכנו למשפחה שלווה.
כמו כן: דרך ההיכרות עם מר דיוויד לּו פגשתי 
מאן  לאור  הוצאה  נשיאת   – טאנג  דבורה  את 
מהו  ידעתי  עימה  פגישתי  לאחר  במלזיה.  מין 
הסגידה  על  ִּבתשובה  שבתי  דרכה  אלוהים.  רצון 

לאלילים. השלכתי את האלילים כגון אלה שחרוט 
כאילו  חירות  חשנו  מכן  לאחר  דרקון.  עליהם 
השתחררנו מעול כבד. אושר אמיתי ושמחה באו 

על משפחתי.
ג'י. טלוויזיית  תוכניות  על  יותר  מודה  אני 
כגון: "טעימת חיי הנצח  סי.אן ועל ספרי ד"ר לי 
בטרם מוות" ו-"הגיהינום" אשר היו לי לעזר רב 
ִּבגדילתי הרוחנית. ב-11 לאפריל 2011 נרשמתי 
המרכזית,  מין  מאן  בקהילת  המירשתת  דרך 
ביקרתי בקוריאה והצטרפתי לכנס הקיץ של מאן 

מין בקיץ 2012.
אני מקווה לארגן את שליחות מאן מין במלזיה 
ִּברצוני  הקדושה.  בשורת  את  להפיץ  בכדי 
בלהט  הקדושה  בשורת  את  המפיץ  עובד  להיות 
ּובהתלהבות בספרי ד"ר לי ּוב: "מגזין חדשות מאן 

מין".

ִלניו  משפחתי  היגרה   :2005 בשנת 
חלק  נטלנו  הברית.  שבארצות  יורק 
יורק  ִּבניו  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  במסעו 

במדיסון סקוויר גארדן – ביולי 2006.
נסים  רפואה,  ַלֲחרטה,  עדה:  הייתי 
באו  אשר  המתפרצים  הכוח  ּופעלי 
ונראה  ברוח  התמלאתי  הקהילות.  על 
לא  מכן:  לאחר  אך  גדלה.  אמונתי  כי 
הובלתי  מה  זמן  כעבור  לכן:  התפללתי. 
חיים משיחיים אשר התפשרו עם העולם.

מחמת ניתוחים חוזרים ונישנים ודימום 
קיצוני – נראה היה שלא ֲאשוב ִלתחייה 

בשנית,  הריתי   :2012 שנת  בתחילת 
12 שנים לאחר ביתי הראשונה שלי. עקב 
פוליפ [תפיחה חולנית] ברחם עד לחודש 
קרובות  לעיתים  לי  היו  בהיריון  הרביעי 
לעיתים  הובֲהלתי  לכן  דם.  פליטות 

תכופות לטיפול נמרץ.
דרך המירשתת קיבלתי את תפילת ד"ר 
ג'יי רוק לי למען החולים – על הבטן שלי 
– במטפחת הכוח אשר עליה התפלל ד"ר 
י"ט: 11 –  פרק  השליחים  לי (מיפֲעלות 
12). זמן קצר לאחר מכן הפסקתי לדמם 

ולא היו לי כל בעיות עד תום ההיריון.
בשעה 11 בבוקר לערך ב-6 בנובמבר 
2012 עברתי: ניתוח קיסרי ללידת ביתי 
השנייה מאחר ועברתי ניתוח קיסרי בעת 
עברו  זו  לעת  אך  הראשונה.  ביתי  לידת 
ּולבסוף  הממוצע  מן  למֲעלה  שעתיים 

איבדתי את הכרתי.
זה קרה עקב זיבת לידה שהינה: פליטה 
הלידה.  לאחר  מייד  המתרחשת  בנרתיק 
הראשונה.  לידתי  לאחר  קרה  שלא  דבר 
הפליטה דבקה ברחם ּובשלפוחית השתן 
הרחם  הִׁשלייה,  מזאת:  יתרה  כמורסה. 
ושלפוחית השתן נדבקו זו לזו-דבר שעצר 

בעד יציאת הִשלייה.
הרופאים  הסירו  שהיה  הקושי  למרות 
הרחמית  ההתכווצות  אך  השלייה.  את 
חזק.  דימום  לסבול  לי  וגרמה  נֱחלשה 
וניסו  דם  מנות  תשע  של  עירוי  קיבלתי 
בכדי  רחמי  לתוך  עורי  תוך  דחיסה  בלון 
לעצור את הדימום – אך ללא כל תועלת.
בשעה 9 באותו ערב: ביצעו לי חבישה 
עורקית בכדי לעצור את הדימום אך אף 
בערב:   10 בשעה  לבסוף  עזר.  לא  זה 

עברתי כריתת רחם. 
הדבוק  הרחם  את  כרתו  הרופאים 
לשלפוחית השתן בטיפול רב ותיקנו את 
השתן  בשלפוחית  ניזוקו  אשר  החלקים 
– אך כולם לא עבדו בצורה נכונה ּובטני 
התנפחה מאוד מחמת הדימום שעדיין לא 
חדל. בסופו של דבר :פתחו לי את הבטן – 
משמע: עברתי ניתוח בדופן הבטן. הרופא 
שלי פתח את בטני, הסיר את הדם ותיקן 
האחורי  בצידה  נמצאו  אשר  חורים  כמה 

של הִׁשלייה – אך הדימום נמשך.

שבתי ִלתחייה ע"י תפילתו של ד"ר ג'יי 
רוק לי שמעבר לזמן ולמרחב 

מקהילת  שים  ג'יימס  הקהילה  רועה   
ואשתו  הבינלאומית  יורק  ניו  מין  מאן 
משפחתי  אף   – בצום  למעני  התפללו 
בקוריאה הקדישה צום ּותפילה בחרטה – 
בשם משפֲחתי על שלא התֲהלכנו בחיים 

משיחיים הולמים.
שלי  המקרה  דחיפות  אלוהים:  בחסד 
התפלל  אשר  לי  רוק  ג'יי  לד"ר  נודעה 
שהוא  שמעתי  שבהרים.  תפילתו  בבית 
התפלל בהתלהבות בכוח אלוהים הגורם: 
ִלְּפֲעִלים שמעבר לזמן ולמרחב להתרחש. 
ברגע  בדיוק  נֱעצר  הדימום  כי  לי  נאמר 
שד"ר לי התפלל למעני. היה זה אותו כוח 

היה  אשר  אלעזר –  את  ִלתחייה  שהקים 
מת במשך ארבע ימים – והוקם ִלתחייה 

ע"י ישוע. הללויה!
שבתוך  מהירה  ּכֺה  הייתה  הֲחלמתי 
נמרץ  מטיפול  אותי  העבירו  יומיים 
למֲחלקה. הרופאים נדהמו ואמרו שהיותי 
חיה ושהֲחלמתי המהירה הינם בגדר נס. 
והמקרה  אלוהים  מעשה  שזהו  אמרו  הם 
החולים.                                                                                                                                           בבית  שיחות  לנושא  הפך  שלי 
למן שֲחרורי מן האישפוז ב 27 בנובמבר 
לאחר  מאוד.  טוב  במצב  אני   –  2012
תרחיש זה התחרטתי על כך שלא הייתה 
שאמרתי  אף  על  אמיתית  אמונה  בי 
שהאמנתי באלוהים ולא סמכתי לֲחלוטין 
ג'יי  ד"ר  ע"י  המופגן  אלוהים  כוח  על 
לאינספור  עדה  הייתי  ש  למרות  לי  רוק 

מקרים.
כמו כן: הבנתי שחיי העולם – להם אין 
הבלים.  הבל  הינם  לאלוהים –  קשר  כל 
ותקווה  אמונה  לי  הוענקו  מזאת:  יתרה 
ִלירושלים ֱהחדשה – המשכן הטוב ביותר 
בשמיים – אשר היה מטושטש קודם לכן.
אשר  לאלוהים  והכבוד  ההודיה  כל 

החייני – אני שהייתי מיועדת למוות.

המשרתת הֶיימין ָצ'ֶאה 
 (קהילת מאן מין הבינלאומית בניו יורק שבארצות הברית)

האח דוני יי סינג צ'ין (השני משמאל) ּומשפֲחתו
 (סיבו – מזרח מלזיה)

"בשורת הקדושה היוותה 
נקודת מפנה בחיי"

"אלוהים השיבני ִלתחייה לאחר 
שאבדה כל תקווה לשיקום"

המשרתת היימין ָצ'ֶאה ּובנותיה סוני והאני 


