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חדשות מאנמין
פֲעליי הרוח כיונה

היורדת על הנפשות באירופה
הכללית  המדריכה  לי –  ִהיסּון  הקהילה  רועת  נסעה  במאי 2013  ל-2  עד  לאפריל  מ-16 
ִּבשליחות הגברים והנשים ִלשליחות בחמש מדינות אירופאיות: צרפת, בלגיה, לטביה, אסטוניה 

ּובולגריה.
ב-17 לאפריל הדריכה רועת הקהילה לי את אסיפת התפילה: 'מלוא הרוח' ִּבקהילת מאן מין 
צרפת – בה משרת השליח שאול [פאול] ד. קאנג. ב-19 לאפריל היא ביקרה את חברי קהילת מאן 
מין ָהיינאוט בה משרתת השליחה קריסטינה ה. רו – וייעצה להם שם. ב-20 לאפריל היא הטיפה 
מסר על: 'מפתחות ִלתחייתה הרוחנית של הקהילה' ִּבפגישת לימוד רועי הקהילה אשר התקיימה 

ִּבקהילת מאן מין ָהיינאּוט.
רועת הקהילה לי (תמונה 1) הסבירה את עובדות המפתח הגורמות לקהילת מאן מין המרכזית 
בסיאול קוריאה: לגדול ולהפוך ִלקהילת ענק בעלת כ-10,000 קהילות בת ושותפות מסביב 
לעולם. התדהמה היכתה ברועי הקהילה הנוכחים כששמעו על שירותו של ד"ר ג'יי רוק לי. הם 

שבו ִּבתשובה על שלא צייתו ִלדבר אלוהים – והֱחליטו החלטות חדשות (תמונה 4).
ביום ראשון 21 לאפריל: ערכה קהילת מאן מין ָהיְינָאּוט את אסיפת יום השנה הראשון. רועת 
הקהילה ִהיסּון לי הטיפה ועודדה את החברים להפגין את מעשי הצייתנות ּולקבל ברכה בדיוק כפי 
שעשה נעמן. אחר הצהריים התקיימה אסיפת רפואת המטפחת (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 

11 – 12) ורבים מחברי הקהילה קיבלו רפואה ממֲחלותיהם ונתנו כבוד לאלוהים.
לאחר מכן ב-23 לאפריל הדריכה רועת הקהילה היסון לי את אסיפות רפואת המטפחת בקהילה 
בקולדיגה שבלטביה (תמונה 5) ובקהילה בטאללין באסטוניה ב-24 באפריל (תמונה 2, 3). מספר 
חברים קיבלו מענה ִלתפילותיהם וחוו רפואה אלוהית דרך תפילת המטפחת של רועת הקהילה לי.

ב-26 לאפריל נטלה רועת הקהילה לי חלק בכנס הבלקן הראשון שהתקיים: בסופיה בולגריה 
– אותו ֵאירחה WCDN בולגריה. תחת הכותרת 'אלוהים המרפא' היא הטיפה את המסר לגבי 
אותות, נסים, ומעשי כוח שונים אשר הופגנו ע"י רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'ירוק לי בקהילת 

מאנמין המרכזית.
'קבוצת הכוח' השייכת לוועדת אומנויות הבמה בקהילת מאן מין המרכזית נתנה כבוד לאלוהים 
בהלל נלהב ּובהופעות בכל אסיפה. ההופעות: פתחו את הדלת ללב הנוכחים, הדהימו אותם בחסד 

ּוִּברגשות וזכו באהבת האנשים (תמונה 6).
בעת הנסיעה ּובעת ביקורם בחמש המדינות כולל בריסל בבלגיה (תמונה 7) שהינה בירת 
האיחוד האירופאי: הציתה קבוצת השליחות את להבת בשורת הקדושה באירופה בה המשיחיות 
נמצאת ִּבירידה תלולה. כל ההודייה והכבוד לאלוהים אשר ניחם ונתן שלווה לנפשות האירופאיות 

ע"י: פעלי רוח הקודש היורדים כיונה!

מקרי  וחוקרת  מנתחת  העולמית  המשיחית  הרופאים  רשת 
רפואה אלוהית על בסיס המידע הרפואי אשר התקיים בכל זווית 
לה  יש  הקודש.  בכתבי  המעשים  אמינות  את  ומייסדת  בעולם 
למֲעלה מ 17 סניפים מעבר לים כולל סניפים בארצות הברית 
ּוברוסיה. הכנס הבינלאומי לרופאים המשיחיים מתקיים מדי שנה 

בנוכחות רופאים מכל רחבי העולם.
ביניהם מתכוננת רשת הרופאים המשיחית העולמית בולגריה: 
לכנס הרועים המשיחיים אשר יתקיים ִּבשנת 2014. בינתיים: הם 
אירחו את כנס הבלקן הראשון יחד עם המרכז המשיחי בסופיה 
וארגון ֱהעתיד והתקווה הטובים מה-26 עד ל-28 לאפריל 2013. 
אלוהית  רפואה  על  מצגות  שונים,  בעניינים  מסרים  כלל:  הכנס 
לבנות  ההזדמנות  את  לנוכחים  סיפקו  אשר   – לימוד  ּוְסדרות 
התחברות מסויימת ּולהתפלל בֲעבור מדינות בחצי האי הבלקני.

קולומביה – 'מדינת הקפה': ממוקמת 
ִּבצפון מערב אמריקה הדרומית. ב-28 
לאפריל 2013 ערכה קהילת מאן מין 
את:  בוגוטה  הבירה  בעיר  קולומביה 

אסיפת יום השנה הראשון.
ג'אנג  ג'.  דויד  הקהילה  רועה 
ּולאחר   – הטיף  בקהילה  המשרת 
הילדים  החגיגי.  האירוע  התקיים  מכן 
האחיות  מיוחדים,  ריקודים  ֲחלקו: 
סיפקו:  ג'אנג  וסיסיא  הוואנג  צ'אנמי 
מאן  קהילת  וחברי  מיוחדים  שירים 
מין פרו ערכו הופעות מיוחדות. כל זה 

הגביר את השמחה והאושר.
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הכנס הבלקני הראשון שנֱערך 
ע"י WCDN – בולגריה

אסיפת יום השנה הראשון
ִלקהילת מאן מין קולומביה 



דבר ֱהחיים – האהבה הרוחנית (6) 2 

 – לשמיים  להגיע  בכדי  זמנית  נחוצות  ותקווה  אמונה 
והאהבה  התקווה  האמונה,  מבין:  לכן  נצחית.  האהבה  אך 
האהבה  מאפייני   15 מבין  האהבה.  היא  מכולן  הגדולה   –
אל  הראשונה  באיגרת  י"ג  בפרק  המוצגים  הרוחנית 
כתבי  תתנשא'.  'לא   – הינו  החמישי  המאפיין  הקורינתיים: 
שאלוהים  הרעים  המאפיינים  שֲאחד  לנו  אומרים  הקודש 

שונא הינו: ההתנשאות.

1. מאפייני האיש המתנשא

כאן: 'ההתנשאות' איננה להתייחס ַלאחרים ַּכֲחשובים יותר 
מאיתנו אלא להתעלם מהם ּולהתייחס לעצמנו כטובים יותר 
יותר  נשגבים  חשים  הגאוותניים  האנשים  תחום.  בכל  מהם 
מטה, להדריך ּולצוות  עליהם  הם נוטים להסתכל  מאחרים. 
עליהם כל הזמן. בדרך כלל הם פועלים ִּביהירות כלפי אנשים 
הנראים ִּכפחותי ֲחשיבות מהם – אך ִלפרקים הם מתעלמים 

אף מן הממונים עליהם.
כשעליכם לדבר עם אנשים אלה: לרוב זה יוביל לסיבוכים 
להתפרץ  עלולים  שהם  הינו:  יותר  שגרוע  מה  ּוִלמריבות. 
בזעם ולֲעמוד על צדקתם – וזה הופך ִלמריבה. בספר משלי 
פרק י"ג 10 אנו קוראים: "ַרק-ְּבָזדֹון ִיֵּתן ַמָּצה ְוֶאת-נֹוָעִצים 
נאמר:   23 ב'  פרק  לטימותיאוס  השנייה  באיגרת  ָחְכָמה". 
ּגֹוְרמֹות  ֶׁשֵהן  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ְוִנְבָערֹות;  ֱאוִויִלּיֹות  ִמְּׁשֵאלֹות  "ְרַחק 

ְמִריבֹות".
ראה,  אחד:  וכל  מאחר  שונים  וידע  מצפון  יש  ַלאנשים 
שמע, למד וחווה דברים שונים. מה שהמתנשא למד למעשה 
הינו: מלא ִּבשגיאות. אם הידע השגוי התקשה במשך זמן רב 

– הוא יוצר צדק אישי ּומסגרות ֲחשיבה אישיות.
כאן, 'הצדק העצמי' הינו: לדרוש לאחר תקופה מסויימת 
האישיות.  המסגרות  בתוך  המתגבש   – שלנו  הצדק  את 
האישיות או הידע שלנו מתמצקים במסגרות כאלה. זה מגבש 
את 'העצמי' שלנו. מאחר וזה כמבנה איתן: קשה להרוס את 

המסגרת האישית ברגע שזו מתבססת.
עשיר  אדם  רואה  הוא  נחיתות.  רגש  יש:  שלמישהו  נניח 
או  ִּבבגדיו.  מתרברב  שֱהעשיר  וחושב  עניבתו  את  המסדר 
שכאשר: מישהו משתמש בביטויים קשים סביבו – הוא חש 

שזאת בכדי לזלזל בו.
אדם מתנשא אינו מודה בטעותו – ועומד על דעותיו שלרוב 
צנוע  אדם  הוא:  נהפוך  מוטעות.  שרובן  להֲחלטות  מובילות 
אינו גורם ִלמריבות אף אם הצדק עימו והאחרים טועים. אף 
אם הוא בטוח במאה אחוזים ברעיונו – הוא עדיין חש כי הוא 

אולי טועה. זאת מאחר ואין לו כל רצון לשלוט באחרים.
רוחנית  אהבה  לכם:  שיש  משמע  צנוע  לב  לכם  יש  אם 
מתייחסים  אתם  מֶּכם.  יותר  כחשובים  לאחרים  המתייחסת 
למרות  הלב  ּוממעמקי  לעצמיכם  מאשר  יותר  טוב  אליהם 

אתם  ַוֲחלשים.  מחונכים  פחות  עניים,  להיות:  יכולים  שהם 
מתייחסים אף לילדים הקטנים. זאת מאחר והינכם חושבים 
שהנפשות יקרות ערך כילדי אלוהים אשר נושעו ִּבמחיר יקר 

קרי: דם ישוע המשיח.

2. ההתנשאות הבשרית וההתנשאות הרוחנית

בתוכנו  חיצונית  התנשאות  מעשי  למצוא  בקלות  נוכל   
הללו  המאפיינים  מאחרים.  התעלמות  או  התרברבות  כגון: 
להיפטר  מנסים  המשיחיים  רוב  בשרית'.  'התנשאות  הינם: 
המשיח  ישוע  את  מקבלים  שהם  ברגע  אלה  ממאפיינים 
את  למצוא  קל  לא  מאידך:  האמת.  את  לדעת  ּומתחילים 

ההתנשאות הרוחנית ּולהשליכה.
משיחיים  הינכם  אם  הרוחנית'?  'ההתנשאות  מהי  כן:  אם 
זמן – לבטח יהא לכם ידע רב בכתבי הקודש. ניתנים  מזה 
לכם תארים ּומחוייבויות ַוֲאתם הופכים למנהיגים. בינתיים: 
ישנם אנשים החושבים שהם טיפחו את ליבם ִּבדבר אלוהים 
למרות שזה נשאר אצלם רק כידע – ַוֲאתם עלולים לֲחשוב 
האמת  לפי  נכון  והלא  הנכון  בין  להבחין  ידיכם  לאל  שיש 
האחרים,  טעויות  על  מצביעים  אתם  שלמעשה  למרות 

שופטים ּומגנים אותם.
שעליהם  מיוחדות  ִמפקודות  המתעלמים  אנשים  ישנם 
לציית להן למען תועלתם האישית. הם שוברים את הכללים 
באופן מוכח – אך הם חושבים: "אני יוצא מן הכלל מאחר 
'לב  ל  נֱחשב  זה  ערמומי  לב  הזה".  הנשגב  במעמד  ַואני 
בלב  שם  שאלוהים  והסדר  מהתורה  תתעלמו  אם  מתנשא'. 
ערמומי כזה – אין זה נכון שהינכם אוהבים את אלוהים. אם 
תשפטו או תגנו: זה יהא בלתי אפשרי לאמר שיש בכם אהבה 

רוחנית.
מעלה  מסויימת  במידה  לכולם  יש  לקדושה  שִהגיעו  לפני 
זו של התנשאות. לכן: חשוב לנו מאוד לעוקרה משורשיה. 
אם אינכם עוקרים אותה לֲחלוטין דרך תפילה נלהבת כאש 
– תהפכו ִליהירים מבלי לדעת. זה כעשבים הצומחים בשנית 
במילים  השורש.  מן  עקרנום  לא  אותם  שחתכנו  לאחר  אם 
אחרות: אם לא עקרנו לֲחלוטין את הטבע החוטא – תיכנס 

הגאווה לליבנו פעם נוספת אף בחיינו המשיחיים.
לכן עלינו: להצטנע בפני ֱהֲאּדֹון ִּכילדים, להתֲחשב זה בזה 
ביותר  הטובה  ַלאהבה  שנגיע  עד  שינוי  ללא  ולרוץ  ְּכעצמנו 

המתאימה לחיינו.

3. אנשים מתנשאים הבוטחים בעצמם 

נבוכדנצר – מלך בבל: פתח את עידן הזהב של האימפריה. 
באותה עת ניטעו הגנים התלויים בבבל שהיו אחד משבעת 
נפלאות העולם העתיק. הוא חשב כי הוא יסד בעצמו ממלכה 
עצומה ואת כל הזכויות זקף לעצמו. הוא אף גרם לאנשים 
להשתחוות לו כאל. לבסוף נתן אלוהים למלך המתנשא הזה 
להבין שאלוהים הינו: שליט העולם והאנושות (דניאל פרק 

ד': 30 – 32).
 – ִּכבהמה  עשב  אכל  הוא  מארמונו.  המלך  גורש  לבסוף 
מכן:  לאחר  שנים.  שבע  במשך  נשר  כנוצות  צמח  ושערו 
שבה אליו שפיותו. הוא הבין את התנשאותו והכיר באלוהים 

(דניאל פרק ד': 33 – 37).
שהם  אומרים:  נבוכדנצר  כמלך  מאמינים  הלא  מן  רבים 
שאינם  רבות  ִלבעיות  נקלעים  הם  אך  בעצמם.  רק  בוטחים 
מסוגלים לפתור בחייהם ביכולות האנושיות. למרות שהמדע 
והתרופות התפתחו באופן מדהים: אין כל דרך לעצור אסונות 
טבע כגון: טייפון, רעידות אדמה, או מחלות שאך זה נתגלו.

מה שגרוע יותר הוא שמספר מאמינים עדיין מסתמכים על 
עצמם או נוקטים ִּבצעדים גשמיים. אלוהים רוצה לעזור להם 
– אך הוא לא יכול לעשות זאת אלא אם בני ֱהאדם מצניעים 
את עצמם. לכן נבצר ממנו להגן עליהם מידי השטן האויב 

והמלשין ּוהובילם לשגשוג.
אלוהים אומר: שהאדם היהיר הינו טיפש. האנושות כולה 
יש  אם  אף  ֱהעצום.  אלוהים  בפני  פשוטות  ישויות  רק  הינה 
לכם הרבה על מה להתרברב: החיים עלי אדמות זמניים ויום 

הדין לבטח בא. 
למידת  בהתאם  בשמיים  יותר  נשגבת  בצורה  נינשא  אנו 
צניעוֵתנו בנוכחות אלוהים ולשירות שלנו. זאת מאחר וֱהֲאּדֹון 
"ַהְׁשִּפילּו   :10 ד'  פרק  יעקב  באיגרת  ככתוב  אותנו  ירומם 
אני  הצטנעו.  לכן:  ֶאְתֶכם".  ְירֹוֵמם  ְוהּוא  יהוה  ִלְפֵני  ַעְצְמֶכם 
מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שבכך תהיו אנשים גדולים וִיקרים בפני 

אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

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

האהבה לא תתנשא

Hebrew וידוי האמונה.

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

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

   www.manminnews.com
manminministry@hotmail.com :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 ַ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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האשרי

נותנים לנו להבין את הברכה האמיתית 

אשרי  2 ליוני ,2013  חדשות מאנמין    מספר 13 

האשרי
על ההר – הטיף ישוע להמונים את המסר היקר הנקרא: 'הדרשה על ההר'. 

את האנשים אשר ייעלמו ִּבמהרה ַּכֲערפל לימד ישוע על הברכה הנצחית 
– כלומר הברכות האמיתיות בכדי שיהא לאל ידינו לבחון את עצמנו בכדי 

להיכנס למלכות השמיים. מסר זה הינו ה-'אשרי'. זהו ציון דרך בעבורנו 
בכדי שיהא לאל ידינו לבדוק את עצמנו ּולהיכנס ִלירושלים החדשה משכן 

כס אלוהים. הבה נתעמק בנושא!

ִיְׂשָּבעּו".  ֵהם  ִּכי  ְלֶצֶדק,  ְוַהְּצֵמִאים  ָהְרֵעִבים  "ַאְׁשֵרי 
(בשורת מתיתייהו פרק ה': 6)

אלוהים  רצון  בעקבות  להתהלך  הינו:  כאן  הצדק 
כשם  בדיוק  והאמת.  הטוב  שהוא  דברו  פי  על  ולנהוג 
בהתלהבות  ּומים  אוכל  מחפשים  והצמאים  שהרעבים 
כך עלינו להיות רעבים ּוצמאים לצדק בכדי להשלימו. 
 – שלנו  הרוחניים  והצמא  הרעב  את  להשלים  בכדי 
את  ולשתות  [ישוע]  האדם  בן  בשר  את  לאכול  עלינו 

דמו.
ּולהתהלך  אלוהים  דבר  את  לשמור  שעלינו  משמע 
לפיו  ולנהוג  לדבר  להקשיב  נמשיך  אם  בהתמדה.  בו 
את  להשיג  נוכל   – לצדק  ּוצמאים  רעבים  כשאנו 
הניתן  הרוחני  השובע  זהו  שקר.  בו  שאין  הרוח  לב 

לרעבים ולצמאים לצדק.

"ַאְׁשֵרי ָהַרֲחָמִנים, ִּכי ֵהם ְיֻרָחמּו". 
(בשורת מתיתייהו פרק ה': 7)

'הרֲחמים' זה להבין, לסלוח ּולהדריך אחרים לדרך 
הנכונה אף אם הם מתנהגים בִרשעות כלפינו ללא כל 
סיבה. זה לא לֲחשוב מנקודת מבטנו בהליכה בעקבות 
התועלת האישית שלנו אלא לֲחשוב מנקודת מבטם של 
אחרים בכדי שנוכל להבינם ּולהפגין רחמים כלפיהם.

'הרֲחמים' נֱחשפים כלפי חוץ ִּבדרכים רבות ושונות. 
אם  הנדיבות.  במעשי  ואף  עונש  סליחה,  רֲחמי:  ישנם 
לנו  יסלח  אחרים  כלפי  רֲחמים  ּולהפגין  לסלוח  נוכל 

אלוהים על חטאותינו ִויירחם עלינו.

"ַאְׁשֵרי ָּבֵרי ֵלָבב, ִּכי ֵהם ִיְראּו ֶאת ֱאִהים". 
(בשורת מתיתייהו פרק ה': 8) 

'להיות ברי לבב' משמע: לפעול באופן רוחני בידע 
ּובחינוך ולא רק כלפי חוץ – אלא שעלינו אף להיות 
טהורים  לבבות  לקבל  נוכל  ּומקודש.  קדוש  לב  בעלי 
לפי: מידת השלכת את הרוע מליבנו, ההתהלכות לאור 
לעשות  כדי  באמת.  עצמנו  את  ּומילוי  אלוהים  דבר 
האישי  והרצון  המאמץ  זה  צריכים  שאנו  מה  זאת, 
רוח  לעזרת  אף  ּוזקוקים  דברו  לפי  לנהוג  כדי  שלנו 
את  לראות  הברכה  מאלוהים.  ּולחיזוק  לחסד  הקודש, 

דמות  את:  לראות  על  רק  מצביעה  אינה  כאן  אלוהים 
ליבם  ִלרצונות  המענה  לקבלת  אף  אלא  האב  אלוהים 

ּולתפילותיהם, לפגוש ולחוות את אלוהים בחייהם.

ִיָּקֵראּו".  ֱאִהים  ְּבֵני  ִּכי   – ָׁשלֹום  רֹוְדֵפי  "ַאְׁשֵרי 
(בשורת מתיתייהו פרק ה': 9) 

המובן הרוחני לשלום הינו: להקריב עצמנו אף עד 
הקרבתינו למען אחרים. רק לאחר שיש לנו שלום עם 
בינינו  הניצבת  החטא  חומת  הריסת  ע"י  הבא  אלוהים 
השלכת  ע"י  עצמנו  עם  שלום  והשגת  אלוהים  לבין 
הדברים השקריים כגון השנאה – נוכל לֱחיות בשלום 

עם אחרים.
אם נקריב את עצמנו בכל דבר ונשליך את כל צורות 
בני/ּובנות  וניקרא  השלום  בעקבות  ללכת  נוכל  הרוע 
הרוחנית  בסמכות  שותפים  להיות  אף  נוכל  אלוהים. 
ּובכוח ישוע המשיח (בשורת מתיתייהו פרק י': 11). 
אלוהים  כס  משכן  ֱהחדשה  ִלירושלים  ניכנס  כן:  כמו 
ּוניהנה מן הכבוד וֱההדר ִּכילדיו האמיתיים של אלוהים.

ַמְלכּות  ָלֶהם  ִּכי   – ַהֶּצֶדק  ִּבְגַלל  ַהִּנְרָּדִפים  "ַאְׁשֵרי 
ַהָּׁשַמִים". (בשורת מתיתייהו פרק ה': 10)

כשאנו מתֲהלכים לאור דבר אלוהים בעקבות האמת 
השנייה  באיגרת  ככתוב  ִּברדיפות  ניתקל  לפעמים   –
שהחשכה  כשם  בדיוק   .12 ג':  פרק  לטימותיאוס 
המֲאמינים  מספר  ּגֵּדל  כך   – מגיע  כשהאור  נעלמת 
האויב  השטן  של  השולט  האור וכוחו  שהינו  בֲאּדֹון – 
שולט  והמלשין  האויב  השטן  מתמעט.  והמלשין 
באנשים הגשמיים השייכים לו. הוא מסיתם לרדוף את 
המאמינים למען לא יתֲהלכו בחיים משיחיים הולמים.

הסיבה שבֱעטייה יכולים אנו לשמוח אף בעת שאנו 
רדופים למען שם ֱהֲאּדֹון הינה: תגמולינו יהיו גדולים 
מאוד במלכות השמיים. ע"י ההתגברות על הרדיפות: 
יותר  טוב  למשכן  להתקדם  נוכל  ואנו  אמונתינו  ְּגֵּדלה 

במלכות השמיים.

תמצית מן הספר 'האיש ההולך בעקבות הברכה 
האמיתית'.
פרי עט הסופר: ד"ר ג'יי רוק לי

ַהָּׁשַמִים".  ַמְלכּות  ָלֶהם  ִּכי  ָהרּוַח,  ֲעִנֵּיי  "ַאְׁשֵרי 
(בשורת מתיתייהו ה': 3)

בו:  שאין  לב  בעל  להיות  זה  רוח'  'עניי  להיות 
או  אישיים,  רצונות  אנוכיות,  התנשאות,  גאווה, 
בֵיתר  הבשורה  את  הרוח'  'עניי  מקבלים  לכן  רוע. 
המשיח:  ישוע  את  מקבלים  שהם  ּולאחר   – קלות 
מסוגלים  אף  הם  הרוחניים.  לדברים  עורגים  הם 

להשתנות ִּבמהירות בכוח אלוהים. 
את:  להשליך  עלינו   – רוח  לעניי  להפוך  בכדי 
הנכסים.  וגאוות  העיניים  תאוות  הבשר,  תאוות 
במילים אחרות עלינו תמיד: לחפש ולמצוא דרך דבר 
תפילה  ע"י  להשליכם  שבתוכנו,  הרוע  את  אלוהים 
לאל  יהא  אז  רק  רוחניים.  ִלילדים  ולהפוך  נלהבת 
ידינו ליהנות מן הברכות הנצחיות –משמע השמיים.

"ַאְׁשֵרי ָהֲאֵבִלים, ִּכי ֵהם ְיֻנָחמּו". 
(בשורת מתיתייהו פרק ה': 4)

כאן: 'האבלים' הכוונה: לאבל הרוחני למען מלכות 
וִצדקת אלוהים – לא לאבל הבשרי הנגרם מן הצער 
האישי ּומהרצונות הֲאנוכיים. בכדי שנתאבל רוחנית 
אהבה רוחנית.  בנו  לנו  להיות  חייבת  לכל –  מעל   –
אחים  למען  ִּבתשובה  ַוֲחזרה  הֲחרטה  אבל  ישנו 
כשאנו  נפשות.  יותר  תשועת  למען  ואבל  באמונה 
לנו  הנחוץ  את  אלוהים  לנו  נותן  רוחנית:  מתאבלים 
במלכות  פרסים  לנו  מֲעניק  אף  הוא  יותר.  ואף   –

השמיים.

"ַאְׁשֵרי ָהֲעָנִוים, ִּכי ֵהם ִייְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ".
 (בשורת מתיתייהו פרק ה': 5)

הענווים רוחנית חזקים ַוֲאמיצים באמת ּובאותו זמן 
ישרים,  והם  מאחר  ככותנה.  ַוַרך  עדין  שלהם  הטבע 
על  ַלאחרים  לסלוח  מסוגלים  הם   – ַוֲענווים  טובים 
אנשים  ּולחבקם.  להבינם  וטעויותיהם,  עוולותיהם 
בשלווה  וליהנות  מנוחה  בם  למצוא  מסוגלים  רבים 
לדרך  רבים  זו  בצורה  מובילים  והם  מאחר  מהם. 
הישועה – יש לאל ידיהם לקבל חלקות ארץ רחבות 

בשמיים.

קהילת הר האושר אשר הוקמה באתר המסורתי בו דרש ישוע את: הדרשה על ההר.קהילת הר האושר אשר הוקמה באתר המסורתי בו דרש ישוע את: הדרשה על ההר.
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"אף כאן בֱאסטוניה הנני בתוך 
זרם השינוי"

"ְּכשליבי התמלא באהבת 
אלוהים – התרפאתי"

האחות אנסטסיה קוליסובה (קהילת נהרות האמת באסטוניה) 

האחות ננסי קאפור (קהילת מאן מין דלהי שבהודו)

אני מנהיגה חיים מאושרים מאחר והבנתי את אהבת אלוהים והתחלתי לחיות חיים משיחיים אמיתיים. 
הכרתי את שירות הכוח של קהילת מאן מין המרכזית ושל רועה הקהילה ד"ר ג'יי רוק לי דרך אבי: רועה 
הקהילה גֵרגורי קוליסוב. באותם ימי חודש יוני 2010: סבלתי ִמכאבי בטן אשר הפריעו לי מזה שש 
שנים. הרופאים לא ידעו ֶמה הייתה הסיבה. מששמעתי שהמתים קמים ִלתחייה וכי אפשר לקבל רפואה 
מכל המחלות דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק לי היו אלה חדשות מדהימות ּומבשרות טוב. בטֲחתי שאתרפא 

בקבלת תפילתו.
סיפורו של ד"ר לי: 'חיי – אמונתי' נגע מאוד לליבי. קראתיו ִּבדמעות ּובאמונה אמיתית ואהבתו הגדולה 
של אלוהים חדרה אל ליבי. מעל לכל הבנתי: שהמחלות נגרמות ע"י החטאים ונסיתי למצוא את חומת 
החטא הניצבת ביני לבין אלוהים. שבתי ִּבתשובה צמתי והתפללתי לקבלת רפואה. ב-2 ליולי 2010 דרך 
צפיתי דרך המירשתת המשדרת את ֲאסיפת ערב שבת כולו ִּבקהילת מאן מין המרכזית: ִּבתפילת ד"ר לי 

שמעבר לזמן ולמרחב – וקיבלתי רפואה שלמה.
ב-30 ּוב-31 לאוקטובר 2010 התקיים: מסע רפואת הנסים של ד"ר ג'יי רוק לי בטאּלין שבאסטוניה. 
נטלתי בו חלק בלב שוקק. מספר הנוכחים היה ֱהגדול ביותר בהיסטוריה המשיחית באסטוניה וכולם נתנו 
את הכבוד לאלוהים. ד"ר לי הכריז את מסריו תחת הכותרות: "אלוהים הבורא", "מדוע ישוע המשיח 
הינו מושיענו היחיד"? לאחר מכן: הוא התפלל על הבמה למען החולים. כשהתפלל ּולאחר מכן: החלו 

העיוורים לראות, והנכים ללכת ּומחלות רבות רופאו.
הייתי עדה ראשונית ִלפעלי הכוח שנראו לרוב רק בעידן כתבי הקודש. מצפייה בהם חשבתי שאלוהים 
באמת חי ּופועל בכוחו דרך משרתיו האהובים. מאותה עת הקשבתי לִמסרי ד"ר לי באתר קהילת מאן מין 

המרכזית בשפה הרוסית וחיי המשיחיים השתנו מדי יום.

ֲאסיפות קהילת מאן מין המרכזית בן צפיתי בווי.או.די. [ווידאו עפ"י דרישה] – נראו מלאות באהבת 
אלוהים והזכירו לי את השמיים. האותות, הנסים ּופעלי הכוח המשיכו להתגלות ללא הפסקה. בכל ליבי 
רציתי לבקר בקהילה. אך באותה עת לא עלה בידי לעשות זאת מחמת בעיות תקציביות – לכן התפללתי 

בהתלהבות ואלוהים ענה ִלתפילתי.
לבסוף בקיץ 2011 ביקרתי ִּבקהילת מאן מין המרכזית – זה היה מעבר לכל דמיון. האושר והשמחה 
שפעו. חוויתי אותות ונסים בכנס הקיץ של מאן מין. כששבתי לאסטוניה: הקשבתי בֵערנות לִמסרי ד"ר 
לי: "מפתחות הלמידה הטובה" – ויישמתי את המילים ללימודי. כתוצאה: סיימתי את התיכון בתוצאות 

מדהימות. יתרה מזאת: נרשמתי לאוניברסיטת ָטרטּו שהינה האוניברסיטה הטובה ביותר באסטוניה.
אני צוָפה ַּבֲאסיפות יום ראשון , בֲאסיפות ערב שבת כולו ּובֲאסיפות תפילת דניאל דרך השידור הישיר 
במירשתת. בכדי להצטרף לֲאסיפות ימי ראשון: עלי לקום בשעה 4 בבוקר עקב הבדל הזמנים – אך הנני 
עוָשה זאת בלב משתוקק. כמו כן: אני מתפללת להשגת הקדושה בֲאסיפת תפילת דניאל הכפולה אשר 
החלה ב-18 למרץ 2013 – בעת התפילה הייתי ספוגה בזיעה ּוִּבדמעות. אני מוָדה מאוד ִלכבוד אלוהים 

אשר ריפֲאני ּובירכני לרוץ את המרוץ ִּבמלואו.

הנני כעת ִּבשנת הלימודים השלישית במֲחלקת האנושות באוניברסיטת 
דלהי. טרם בואי ִלקהילת מאן מין דלהי המודרכת ע"י רועה הקהילה ג'ון 
קים – ביקרתי בבתי קהילות אך לא חוויתי כל שינוי בחיי. ִלפרקים חלקתי 

את הבשורה והתפללתי אך התעייפתי ללא כל תקווה.
באותה עת סבלתי מזה שישה חודשים ממֲחזור בלתי סדיר עקב תסמונת 
העיקריים  הסממנים  וצ'יסטות].  שלפוחיות  [ריבוי  פוליציסטי  השֲחלה 
הינם: ביוץ הגורם למֲחזור בלתי סדיר, העדר ווסת ואי פוריות הקשורה 
בשתי  ּוכאבים  ראש  כאבי  שינה,  הפרעות  עקב:  כאבים  לי  היו  בווסת. 
הידיים והרגליים שנגרמו עקב ניתוח דלקת בחוליה שעברתי בגיל 14. 
התפללתי כל בוקר ִלרפואה – אך לא הייתה כל דרך בֲעבורי להתגבר על 
כך. שכחתי לחייך והפכתי לעצבנית מאוד – לכן רבתי רבות עם אחרים 

והתפרצתי בזעם. מחמת הכאב ֲעייפתי מאוד ורציתי למות.
יום אחד: שמעתי מפי אחד מֲעמיתי האח לאוי אגוגוסטין על: ִמסרי ד"ר 
ג'יי רוק לי ועל פעלי הכוח. הוא ידע על ד"ר לי מקריאת ִספרו 'הגיהינום' 
אותו קיבל מידידו. חסד רב הוא קיבל מן הספר ּוכתוצאה: גלש במירשתת 
לאתר קהילת מאן מין המרכזית – www.manmin.org. חייו ִּכמשיחי 
התֲחדשו משהקשיב לִמסרי ד"ר לי באתר והוא החל להתֲחבר ִּבקהילת 
את  לפגוש  ממנו: רציתי בכל כוחי  זאת  ששמעתי  מין דלהי. לאחר  מאן 

אלוהים החי המסוגל לרפא אותי ולענות ִלתפילותיי.
מן היום בו התֲחברתי ִּבקהילת מאן מין דלהי ב-3 לפברואר 2013 – 
השתנו חיי לֲחלוטין. התחלתי להבין את המובן הרוחני שִּבדבר אלוהים 
הישיר  בשידור  המרכזית  מין  מאן  קהילת  בֲאסיפות  שצפיתי  בעת   –
באתר המירשתת. למדתי שאם אנו אוהבים את העולם – אהבת אלוהים 
ונהניתי  בטלוויזיה  לצפות  הפסקתי  ואילך  יום  מאותו  בתוכנו.  אינה 
מקריאת כתבי הקודש. קראתי את כתבי הקודש, הקשבתי לִמסרי ד"ר 
וכל  לשמיים  בתקווה  מלאה  אני  כעת  יום.  מדי  ספריו  את  וקראתי  לי 

השייך לעולם אינו נכנס יותר לליבי. 
החילותי להאמין שמחלתי ֵּתירפא כשאני שומרת את מצוות אלוהים 
באהבתי אליו. זאת מאחר והבנתי את אהבת אלוהים האב המדריך את 
ילדיו האהובים להיות מבורכים. בשמירת האהבה בליבי – קיבלתי את 

תפילת ד"ר לי למען החולים בכל אסיפה.
מדהים:  מקרה  עימי  ארע   – לילה  לעת   2013 שנת  למרץ  ב-25 
הלכתי ברחוב כששמעתי מישהו אומר לי: "ִהתרפאְּת מכל מֲחלותיך – 
בדקי את התיק הרפואי שלך". הסתכלתי סביבי – אך לא היה שם אף 
אחד. לתדהמתי: הכאבים בידיי ּוברגלי אשר נגרמו ע"י דלקת החוליה 
נגוזו ועימם אף כאבי הראש. כיום אני ישנה טוב וִהתרפאתי אף מאי 

סדירות במֲחזור החודשי.
לי  ּולד"ר  ִלתפילתי  נענה  אשר  לאלוהים  לב  מקרב  מודה  אני 

שהתפלל למעני.


