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חדשות מאנמין

התקיים   2013 לאוגוסט  ה-8  עד  מה-5 
בכפר  המרכזית  מין  מאן  קהילת  של  הקיץ  כנס 
הנופש דאוג'יוסאן במוג'ו שבאזור ג'אונבוק תחת 
העברים  אל  (האיגרת  הרוח"  "מלוא  הכותרת: 
ע"י:  חי  בשידור  שודר  הכנס   .(22 י':  פרק 
טלוויזיית ג'י סי אן (www.gcntv.org). נטלו בו 
חלק מאמינים מקהילות בת קוריאניות: במאסאן, 
של  לצידם  וצ'יונאן.  גוואנגג'ו  דיג'יון,  בוסאן, 
מאמינים מ-22 מדינות: ארצות הברית, ישראל, 

קניה, אסטוניה, שוויצריה והודו.
אסיפת הפתיחה ביום הראשון בשעה 13:30 
לי  בוְקנים  הגברת  ע"י  ניפתחה  הצהריים  אחר 
סיפרה  אשר   – מין  מאן  התפילה  מרכז  נשיאת 
לחברים שרק בעזרת הרוח נוכל להשיג את לב 
מלוא הרוח. היא הוסיפה שעל כולנו לקבל את 
מלוא הרוח דרך תפילה הדומה לאש. הנאספים 

קיבלו זמן להלל ּותפילה.
שהיה   2013  – ב  זה  קייצי  מין  מאן  בכנס 
הקהילה  רועה  עם  שנים  שבע  בתוך  הראשון 
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי מאחר ּובפעם האֲחרונה 
בשנת 2006.   – שנים  כשבע  לפני  נערך  הוא 
שבילתי  וניפלאות  ניסים  סידרת  התרחשה 

היום  בערב  אנושית.  ביכולת  לביצוע  ניתנים 
לי  ד"ר  הגיש  בערב   19:30 בשעה  הראשון 
חזק  גשם  החל  כשהלימוד  לימוד.  סידרת 
האמינו  המאמינים  אך   – הכנס  מקום  על  ניטח 
תנועה.  ללא  למסר  והקשיבו  אלוהים  בהשגחת 
"גשם  התפלל:  לי  ד"ר  התפלל  מה  זמן  לאחר 
להם  להֲעניק  מאלוהים  ּוביקש   – ַחַּדל!"   –
השחורים  העננים  נֱעלמו  מייד  טוב.  אוויר  מזג 

הגדולים והכוכבים הזוהרים הנצו בשמיים.
ד"ר לי אמר: "כנס קייצי זה סוכם עם כנס 
המנהיגים אשר התקיים ביולי 2013. זהו זמן 
המבחן שלכם להפגנת מלוא הרוח שבתוככם, 
טּוב  כמה  אלוהים,  לב  עם  התאֲחדתם  איכה 
הוא  ֲעבדתם".  נאמנות  ּובאיזו   – השגתם 
המשיך לאמר: "אלוהים רוצה שתיזכרו בחסד 
אלוהים  השגחת  להבנת  הרועה  דרך  הניתן 
הרוצה להכריז על כוח הרועה. אלוהים רוצה 
לקבל את ניחוח החברים אשר התקדמו ִּכפרי 
המשתתפים הגישו הלל חרטה וד"ר  הרועה". 

לי התפלל למען החולים.
אנשים רבים חוו רפואה והודו לאלוהים ֱהחי 
העובד בחייהם. עיוורים ַוֲאנשים שראותם חלשה 

לשמוע  החלו  הֵחרשים  היטב,  לראות  החלו 
כיסאות  ללא  רגליהם  על  להלך  החלו  והָנכים 
גלגלים וקביים. עדויותיהם המשיכו ללא מעצור. 
מסרטן,  אישית  רפואה  על  העידו  רבים  אנשים 
התריס  בלוטת  מחלת  [הרפס],  חוגרת  שלבקת 
אן  סי  ג'י  בטלוויזיית  צופת  למיניהם.  ּוכאבים 
התרפאה לאחר שקיבלה את תפילת ד"ר לי בעת 
משפחתה  לבני  סיפרה  היא  בשידור.  שצפתה 

באולם הכנס ונתנה את עדותה.
בבוקר.  בשעה 9  השני  ביום  חל  השדה  יום 
שנייה  ראשונה,  קבוצות:  ארבע  חלק  נטלו 
ּושלישית מן הקהילות הגדולות ּוקבוצה מקהילות 
הבת. ד"ר לי התפלל בטקס הפתיחה: "כסה את 
השמש ַּבֲעננים כבדים והרשה לרוח לישוב בכוח 
עז יותר. רוח נישבי! שיבוא האור". מייד שלח 

אלוהים את מזג האוויר הֵמייטבי ביותר.
יום השדה החל ִּבמלוא הכוח במשיכת חבל 
ּולאחריו גילגול בלונים ענקיים מנופחים, מירוץ 
מכשולים,  מירוץ  כדור-יד,  המטרים,   100
מירוץ המרחק ֱהֲארוך, מיני כדורגל, היֲאבקות 
ּומירוץ  [הורדות]  זרוע  היאבקות  קוריאנית, 
הנלהבות  והתשואות  התרועות  בלב  שליחים. 

בֲאליפות.  הבת  קהילות  קבוצת  זכתה  הגיעה, 
הראשונה  לקהילה  הלך  המעודדים  פרס 
ביותר  המוערכים  "השחקנים  פרס  בגודלה. 
"היה מנת חלקם של האח ג'ּון הו מקהילת מאן 
מהקהילה  צ'ה  סוהיאנג  והמשרתת  גומי  מין 

השנייה בגודלה.
התקיים  בערב  שמונה  בשעה  השלישי  ביום 
בגן  מיוחדת  במה  :על  וההשתֲחוויה  האש  הלל 
הקהילה  חברי  כל  פארק].  [ג'אמפינג  הקפיצות 
המשביע  אחד  בלב  ֱההלל  ניחוח  את  הקריבו 
את רצון אלוהים. הם חשו שימחה רבה ּומלאו 
באושר כאילו נטלו חלק בִֺּמסיבה שמיימית ונהנו 

מן השמחה באהבת אלוהים.
כמו כן: לכל שליחות היו האירועים המיוחדים 
הקהילות  וחברי  העובדים  הקהילה,  רועי  לה. 
שמעבר לים נטלו חלק בסידרת השיעורים של: 
הגברת בוקנים לי, רועי הקהילות היג'ין לי, היסּון 
הקול  מזאת:  יתרה  קים.  קריסטל  וסוג'אונג  לי 
המקורי פרץ ביחד עם נסים ניפלאות ּופֲעלי כוח 
אשר פרצו ונֱחשפו בכדי שאמונת החברים תגדל, 
האמונה.  סלע  על  ַוֲעמידה  האמונה  ִלשמירת 

המאמינים נכנסו לרמת הרוח ּומלוא הרוח.

כשהחום להט והגשם ירד בֳחזקה באזורים אחרים התקיים: כנס הקיץ של קהילת מאן מין ִלשנת 2013 בצוותא עם ד"ר ג'יי רוק לי (תמונה 1) במזג אוויר קריר. הקול המקורי ניתן ונסים ניפלאות ּופֲעלי כוח רבים 
מילאו את ימי הכנס (תמונות 4, 6), יום השדה (תמונה 5), הלל האש וההשתֲחוויה (תמונות 2 ו- 3)

סידרת ניסים וניפלאות
שבילתי ניתנים להיֲעשות ִּביכולת האנושית!
אנשים מעשרים ּושתיים מדינות נטלו חלק בכנס הקיץ של קהילת מאן מין אשר 

שודר בשידור ישיר דרך טלוויזיית ג'י.סי.אן.
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הולכים  אינם  כשהדברים  בנקל  המיתרגזים  אנשים  ישנם 
ִּכרצונם.

האהבה מיטיבה ללב בני ֱהאדם. מאידך: הכעס מזיק ועושה 
רע ללב. לכן אם תירגזו: לא תוכלו להישאר באהבת אלוהים 

ּוגדילתכם הרוחנית תּואט.
כשגורמים לילדי אלוהים לירגוז – יכול השטן האויב לגרום 
להם ִלמעוד. המלכודת הגדולה ביותר שהשטן האויב טומן בפני 

ילדי אלוהים הינה השינאה והרוגז.
רוחנית  אהבה  לנו  שתהא  בכדי  לעשות  עלינו  מה  כן  אם 

שאיננה מתרגזת ִויהי לאל ידינו לתת כבוד לאלוהים ִּכילדיו?

1. ההבדל בין הפגנת כעס צודק לרוגז
רוגז אין משמעותו רק: לכעוס, לצרוח, לקלל ולנהוג ֲּבֲאלימות. 
דיבורכם  וצורת  משתנה  הופעתכם  אם  מתעוותים,  פניכם  אם 
הופכת לגסה: כל זה הינו חלק מהתנהגות רוגזת. למרות שהדרגה 
וריגשות  השנאה  של  החיצונית  ההבעה  זוהי  מקרה:  בכל  שונה 
המראה  שמסקירת  הדבר  משמעות  אין  אך  שבלב.  העויינות 
החיצוני של פלוני נוכל לשופטו או לגנותו במֲחשבה שהינו כועס. 

אלוהים הינו היחיד המסוגל לקרוא את הלב במדוייק.
ִּבבשורת מתיתייהו פרק כ"א: סילק ישוע את המוכרים בבית 
 – למיניהם  הֲחלפנים  בשולחנות  פעלו  עת  באותה  המקדש. 

וסוחרי משק ֱהחי ְלמּול עולי הרגל בחג הפסח.
ִּבצעקה  נישא  לא  וקולו  רב  לא  הוא  מאוד,  אדיב  היה  ישוע 
אחרת.  הגיב  המקדש:  בבית  במתרחש  כשצפה  אך  ברחובות. 
הוא ָׂשָרג שוט מחבלים, פיזר את משק ֱהחי והפך את שולחנות 

הֲחלפנים ּומוכרי היונים.
שהוא  חשבו  כך:  נוהג  ישוע  את  ראו  הגשמיים  כשאנשים 
כועס. אך לא היה זה כעס גרידא אלא – פשוט כעס צודק. הוא 
נתן להם להבין שאי צדק הטמֲאת בית מקדשו הינו בלתי מקובל 
למרות שזה נועד לשרת כוונות טובות. כעס צודק מסוג זה הינו 

כתוצאה מאהבת אלוהים – המשלים את אהבתו בצדקתו.
בבית  ישוע  פגש  בשבת  ג':  פרק  מרקוס  ִּבבשורת  ככתוב 
הכנסת אדם בעל זרוע יבשה [משותק]. האנשים ציפו לראות 
אם הוא יירפא את האיש בשבת בכדי שיוכלו להאשימו בחילול 
ְלֵהיִטיב  ֻמָּתר  "ַהִאם  שאל:  ליבם  את  ידע  אשר  ישוע  השבת. 
ְּבַׁשָּבת אֹו ַלֲעׂשֹות ָרָעה? ְלַהִּציל ֶנֶפׁש אֹו ַלֲהרֹג?" (בשורת מרקוס 

פרק ג': 4) הדיבור ניטל מהם.
ישוע  את  ולהרוג  לגנות  רעים  אנשים  ניסו  ימים  באותם 
ִלפרקים  ישוע  בם  נזף  לכן  טובים.  מעשים  ורק  אך  שביצע 
בם  וישובו  שיבינו  ורצה  מאחר  זה  היה  חזקים.  בביטויים 
כלפי  ישוע  שהפגין  הצודק  הכעס  צורה  באותה  מחטאותיהם. 
הפרושים והסופרים נבע מאהבתו כשרצה לעוררם ּולהדריכם 
לחיים. בצורה זו הרוגז והפגנת הכעס הצודק הינם שונים. רק 
חיים  לתת  ידו  לאל  יהא   – חטא  ללא  ויהא  ייתקדש  כשפלוני 

לזולת ִּבנזיפותיו ותוכחותיו.

2. מדוע רוגזים בני ֱהאדם?
הסיבה לרוגז הינה ראשית :עקב אי ההסכמה בלב ּובמֲחשבה. 
לכל אחד מכם יש לב שונה ודעות שונות מאחר ּוגדלתם בסביבה 
שונה, בצורה שונה ולימודיכם היו שונים. כללי ההתנהגות או קנה 
– המידה למשפט שונים בין אדם לאדם. אך ייבצר ּמֶּכם להתאים 

את הזולת ִלקנה-המידה שלכם ורק להיות בֲעלי רגשות עויינים.
אם  לכם.  מצייתים  אינם  ואחרים  :מאחר  הינה  נוספת  סיבה 
אתם אֲחראיים או חושבים שהינכם טובים יותר בדבר מסויים: 
אולי תרצו שיצייתו לכם. כמובן זה דבר טבעי לעובדים לכבד 
את הממונים עליהם ּולציית לסדר ּולִמידרג הסמכות – אך אין 
זה נכון לֱאנוס אותם לציית. אם הממונה משתמש רק בכפייה 
התֲחשבות  כל  ללא  דעותיו  בעקבות  ללכת  להם  לגרום  בכדי 

בדעתם – אין זה נכון.
שאינה  בצורה  אליהם  שמתייחסים  או  נפגעים  כשאנשים 
ללא  טינה  נגדם  נוטר  כשפלוני  לדוגמא:  מתרגזים.  הם  הוגנת 
כל סיבה, אם הינם סובלים מחיסרון, אם הכפופים להם אינם 
עובדים כשם שהם רוצים או כשם שהדריכום לעשות ּוכשהם 
שומעים קללות מאחרים או מושפלים – כל אלה הינם דברים 

היכולים בקלות לגרום להם לרגוז. 
מליבם.  נובעים  העויינות  רגשות  מתרגזים:  אנשים  בטרם 
וגורמים  ריגשותיהם  את  מסיתים  מעשיהם  או  ֱהאחרים  דיברי 
ריגשותיכם  אם  כלומר:  חוץ.  כלפי  ככעס  לצאת  לרגשות 
אך  רוגז.  טרום  של  בדרגה  נמצאים  שאתם  משמע:  מושפעים 
אם נירגז לא נוכל להישאר באהבת אלוהים ותהא לזאת השפעה 
תוך  אל  להשתנות  נוכל  לא  הרוחנית.  צמיֲחתנו  על  שלילית 

האמת כל עוד אנו אוחזים ִּברגשות רעים אלה.

3. התוצאות למתרגזים
אליהו.  מורהו:  [רוח]  מהשראת  שניים  פי  קיבל  אלישע 
כמו כן פעל יותר מפֲעלי כוח אלוהים: הוא בירך אישה עקרה 
שיהיו לה ילדים, החייה מתים, ריפא צרעת והביס את צבאות 
האויב ִּבתפילה. הוא הפגין להדהים את כוח אלוהים. אך הוא 
שפעל בחייו. ֱמה הייתה  הפֲעלים הגדולים  מת ממחלה למרות 

הסיבה לזאת?
מן  יצאו  נערים  אל.  לבית  אלישע  שעלה  בעת  מקרה  אירע 
ב'  מלכים   ) ֵקֵרַח!"  ֲעֵלה  ֵקֵרַח  באומרם: "ֲעֵלה  לו  ולעגו  העיר 
פרק ב': 23) מאחר ואלישע היה דליל שיער ולא היה כה מושך 
לו  ללעוג  המשיכו  הם   – להפסיק  בנועם  מהם  ביקש  הוא   –
קשיחות. כשניבצר הימנו לשאת זאת יותר – הוא קיללם. שתי 

דובות יצאו מן היער הקרוב ּומחצו 42 מהנערים.
המקרה אירע עקב לעגם ֱהאכזרי של הנערים – אך זה הראה 
אין  הזה  שלמקרה  לא  בליבו.  עויינים  רגשות  היו  שלאלישע 
קשר למותו ממחלה – זה מצביע על כך שכילדי אלוהים אל לנו 
להתרגז. ככתוב באיגרת יעקב פרק א' 20: "ֶׁשֲהֵרי ַּכַעס ָאָדם א 

ִיְפַעל ִצְדַקת ֱאִהים".

4. בכדי שלא לרגוז
קפיץ אוגר יותר אנרגיה כשהוא דחוס – דהיינו: הוא 'קופץ' 
הכעס  את  נֱאצור  אם  דומה:  באורח  לפתע.  משוחרר  כשהוא 
יום  יתפרץ  הכעס  בו  משבר  למצב  להגיע  עלולים  אנו  בפנים 
אחד. בכדי לא לרגוז שומה עלינו להשליך את רגשי העויינות 
אלא   – הרגשות  את  לדחוס  לא  רוגז.  לאגור  לליבנו  הגורמים 
רגשות  בֲעלי  להיות  לנו  אל  העויינות.  ריגשות  מכל  להיפטר 

שאנו חייבים לדחוס – אלא לבנות טּוב ַוֲאֲהָבה בלבבותינו. 
ּולמלא  העויינים  הרגשות  כל  את  להשליך  פשוט  נוכל  לא 
את הלבבות בטּוב ַוֲאֲהָבה בין לילה. עלינו לנסות כל יום ּוללא 
הרף. ראשית כשאנו נתקלים במצבים מרגיזים: עלינו לאמן את 
עצמנו שלא לכעוס. במצב כזה מאיץ אני בכם לקחת זמן בכדי 
לֲחשוב לגבי מהי התועלת אותה נשיג מן הכעס – וכך לא יהא 

עלינו מאוחר יותר לשוב ִּבתשובה ּולהתבייש.
אם נישא זאת בסבלנות בכדי להשיג אהבה רוחנית בעזרת 
רגשי  את  להשליך  יותר  מאוחר  ידינו  לאל  יהא  הקודש  רוח 
מעשר  פוחתת  הרוגז  תדירות  לרגוז.  לנו  הגורמים  העויינות 
שלוות  לנו  תהא  יותר  מאוחר  והלאה.  שמונה  לתשע,  פעמים 

נפש אף אם מישהו ּיָיקשה עלינו. 
אחים  לעייני  סבלניים  הינכם  האם  יקרים:  ואֲחיות  אחים 
באמונה אף במצבים היכולים לגרום לכם לרגוז בתוך הקהילה 
– אך מתרגזים ִּבמהרה בבית או בעבודה? אלוהים אינו נמצא 
אך ורק בקהילה! אלוהים רואה בנו בית מקדש בֲעבורו ותמיד 
בכל  ֱהאדם  ומֲחשבות  מוח  דרך  רואה  אלוהים  עימנו.  נמצא 
מקום ּובכל עת. אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שתיתנו כבוד לאלוהים 

במילים ּובמעשה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ִהיא [האהבה] א ִּתְנַהג ְּבַגּסּות, א ִּתְדרֹׁש טֹוַבת ַעְצָמּה, א ִּתְרַּגז ְוא ַּתֲחׁשֹב ָרָעה" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 5).

האהבה לא ִּתרָּגז

Hebrew וידוי האמונה.
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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 ַ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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הזולת  למשאלות  מצייתים  הינכם  האם 
בשלווה?

את  המתרצים  :יש  בכעס  פורצים  שהם  למרות 
התנגדותם או את אמצעיהם. יש ביניהם המדברים 
היינו  אם  מה  עויינות.  רגשי  מתוך  בהֱחלטיות 
אשר  והמעשים  המילים  מה  כעס?  ללא  נותרים 
דברים  אומרים  היינו  לא  ואומרים?  מראים  היינו 
ולא היינו מראים מעשים אם היו דברים שאלוהים 
עם  להסכים  ּומנסים  מבינים  היינו  אם  מה  שונא. 
וחיים  אליהם  מסתגלים  התשובה:  הזולת?  רצונות 
עימם בשלום כל עוד זה אינו שייך לשקריות אף אם 
רעיונותיהם או ּומעשיהם אינם באים בהסכמה עם 

שלנו או אם יגרמו לנו לחוש נחותים מהם.

בני  כל  עם  השלום  על  אנו  שומרים  האם 
ֱהאדם ועובדים בנאמנות ללא כל הבדל?

אם אתה חשים אי נוחות עם עמיתים לֲעבודה 

מראה  זה  חסרונותיהם  את  לראווה  המפגינים 

כל  השלכת  לאחר  עויינים.  רגשות  לכם  שיש 

כל  עם  בשלום  לֱחיות  תוכלו  העויינים  הרגשות 

ֵּתראינה  בחייהם  החזקות  והנקודות  האנשים 

בפניכם. כמו כן לאחר השלכת הרגשות העויינים 

שבלב תוכלו :ליהנות, לשמוח ולעבוד בנאמנות 
אף אם מעשיכם לא יוכרו.

מקבלים  כשאחרים  מאושרים  הינכם  האם 
שבח והתוכלו להלל יֲחדיו עימם?

אם אינכם אוהבים את הזולת משמע: שהשנאה 
עדיין קיימת. האהבה נֱחשפת כהוכחה באלו אשר 
אושר  לחוש  יכולים  הם  לכן  הושלכה.  שנאתם 
ללא קינאה וצרות עין כשהאנשים שהם אוהבים 
השינאה.  מן  נובעת  הקינאה  שבח.  מקבלים 
ואו  שינאה  בתוכנו  קיימת  אם  לבדוק  נוכל  לכן 
ּומהללים  שמחים  כשניָמֵצא  לֲחלוטין  שהוסרה 

כשאחרים מקבלים שבח והוקרה.

 האם אתם מדברים בכנות בכל מצב נתון?

אם נכשלתם ולא הייתם כנים -- למרות שאין 

בכם כל כוונה לשקר: זה מראה שעדיין יש בכם 

שבוע:  לפני  למישהו  שאמרתם  נניח  שקר.  לב 

אלוהים  דבר  את  שלמדתי  מאוד  שמח/ה  "אני 

בחריצות אֲחמש עצמי ִּבדברו". אך אינכם עושים 

זאת: עליכם אומר לו את האמת. כך עלינו לבחון 

זו  מעיין  ההתבטאות  ּולאחר  מקרוב  עצמנו  את 
עלינו לטפל בעניין.

של  הכוח  נקודות  את  סוקרים  הינכם  האם 
הזולת?

:השמצה,  עם  ביד  יד  השפיטה  פוסֲעת  לרוב 
בנו  יש  אם  לראות  בכדי  וגינוי.  השוואה  מדידה, 
עד  לֲחשוב  עלינו  שומה  הזולת  את  לשפוט  רצון 
שלהם  הכוח  נקודות  את  לראות  מנסים  אנו  כמה 
ת   / מהרהר  שאינו  מי  בייניכם  יש  ּולשבחם. 
במגרעות הזולת ואף לא מדברים עליהם בעויינות. 
אך אם לרוב רואים הינכם את מגרעותיהם משמע: 
בתוככם.  נמצא  עדיין  האחרים  שפיטת  שמאפיין 
הרואים את נקודותיהם הטובות של ֱהאחרים אינם 

מסוגלים לשופטם או לגנותם.

ולא  הבטחותיכם  את  הינכם  מקיימים  האם 
ניכשלים על אף שניראים הם שוליים?

בעלי לב משתנה מפרים הבטחותיהם לאחרים 

ִלכאורה.  התוכניות  את  ּומשנים   – ּולעצמם 

שנדרו  הנדרים  את  משנים  מהם  כמה  הזמן  רוב 

שכזה  משתנה  מלב  להיפטר  נוכל  לאלוהים. 

מהשוליות  הבטחותינו  כל  את  לשמור  כשננסה 

נדר  לנדור  לנו  אל  לכל  מעל  ביותר.  לֲחשובות 

ִּבפזיזות או להֲחליט בפזיזות בפני אלוהים. נוכל 

בטרם  ִּבתבונה  כשנֲחליט  כזה  מאפיין  להשליך 

הבטחה לא רק בפני אלוהים אלא אף בפני אנשים 

ונבטיח לקיים את שהבטחנו אף אם זה יגרום לנו 
לחיסרון או יפגע בנו.

עד כמה הינכם ממלאים ליבכם ּומֲחשבותיכם 
באהבת ֱהֲאּדֹון?

ֱהאּדֹון אומר כי כל המסתכל על אישה בתאווה 
ִּבבשורת  ככתוב  בליבו  ניאוף  בה  ביצע  כבר 
את  לעקור  עלינו   :28  –  2 ה'  פרק  מתיתייהו 
עדיין  אם  ּובמעשים.  במֲחשבה  שבלב,  הניאוף 
שהיא  במֲחשבה:  השני  המין  על  הינכם  מביטים 
טוב  הניראים  בזוגות  מקנאים  הינכם  אם  יפה, 
הניאוף  את  לבדוק  עליכם   – ִּבבדידות  וחשים 

שִּבלבבכם ּולמלא את ליבכם באהבה ַלֲאּדֹון.

עד כמה מרוצים הינכם ּושמחים לתת?

התשוקה יולדת חטא. ללא תשוקה ותֲאַוות בצע 
לא תהא בנו קינאה ָּבֶמה שיש לאחרים והחטאים 
ממנה  תשוקה  בנו  ואין  מאחר  זאת  'ייוולדו'.  לא 
ֵנֵהֵנינּו מלכתחילה. אם אין בנו תאוות בצע נהא 
דברים  ממתן  וניהנה  נתון  מצב  בכל  רצון  שבעי 
לאחרים. יהא לאל ידינו ליהנות ּולהודות למרות 

שעדיין לא קיבלנו את שביקשנו מאלוהים.

האם גומלים אנו חסד על החסד אשר קיבלנו 
מבלי לשכוח זאת?

בליבנו  ִעקביים  איננו  ִעניינינו  לקידום  אם 
ּובמעשינו :זוהי ערמומיות וזה מפגין שעדיין יש 
ָּבּנּו לב בוגד. ֶמה עלינו לעשות בכדי לא לשכוח 
את החסד שהֱעניק לנו אלוהים ּולהשיבו בֲחזרה? 
התועלת  את  לבקש  רוצים  אנו  אם  לבדוק  עלינו 
שלנו, או אם יש בנו יוהרה. בכל עת עלינו לנסות 
לזכור את האנשים אשר הֱעניקו לנו חסד בכל עת.
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א  כוס  בתחתית  אך  זכים –  מיים  יש  ו-ב  א  הכוסות  שבשתי  המיים ניראה  את  כשבוחשים  משמאל).  בתמונה  (ראו  אבנים  וחלקי  :חול  להיוותר: נקיים, טהורים וטובים בכל מצב אך ורק לאחר שאנו משליכים ב נותרים נקיים וזכים (ראו בתמונה מימין). מכאן נובע שאף אנו יכולים בשתי הכוסות בכפית מתלכלכים המיים הנמצאים בכוס א והמיים בכוס יש 
את כל סוגי הרוע מליבנו.

A AB B חוכמת ֱהֲחיים
רשימה להבנה עצמית 

"ָלֵכן ֱהיּו ְׁשֵלִמים, ְּכמֹו ֶׁשֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָׁשֵלם הּוא" (בשורת מתיתייהו פרק ה': 48).
"ֶאָּלא ֱהיּו ַּגם ַאֶּתם ְקדֹוִׁשים ְּבָכל ַּדְרֵכיֶכם ְּכמֹו ֶׁשָּקדֹוׁש הּוא ֲאֶׁשר ָקָרא ֶאְתֶכם. ֶׁשֲהֵרי ָּכתּוב, "ְקדִֺׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני"" (האיגרת הראשונה לֵּכיפא פרק א': 15 – 16).

אבינו שבשמיים רוצה שילדיו האוהבים יהיו מושלמים ּוקדושים. אם כן כמאמינים חכמים ֶמה עלינו לעשות? עלינו לנסות בכל כוחינו לגלות את עצמנו על בסיס דבר 
אלוהים; להיֲאבק נגד החטא אשר גילינו זוב דם; כמו כן עלינו להשליך כל אחת מצורות הרוע. הבה נבדוק את עצמנו בשנית דרך רשימת המודעות ֱהעצמית הבאה.
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ספר שמות פרק ט"ו 25 מזכיר כי :המיים המרים במרה הפכו למי שתייה זכים בִעקבות תפילת משה. בחודש מרץ שנת 2000 לעייני חברי קהילת מאן מין מואן 
שבמואן גון אשר באזור ֵג'אונאם הפכו: ֵמי הים המלוחים בבאר למי שתייה מתוקים – בעיקבות: תפילתו הנלהבת של ד"ר ג'יי רוק לי.

ֵמי מואן המתוקים כוללים בתוכם את :כוח אלוהים הבורא. אם פלוני/ת ישתו או יזליפּום באמונה הוא יחווה פֲעלי רפואה מדהימים וִיקבל מענה. מאמינים רבים 
מקוריאה ּו מחוצה לה: פגשו את אלוהים, קיבלו את ישוע המשיח ּומשֲאלות ליבם התממשו דרך מי מואן שהומתקו. מאמר מיוחד זה עומד להציג בפניכם מספר 

מקרים אשר התרחשו ברפובליקת פקיסטן המוסלמית. לאלוהים כל הכבוד!

"שמחה גולשת בפקיסטן!"
בכוח ישוע המשיח 

        יום אחד סאבא – אישה מקראצ'י 
:באה אלי בטאטא [קבוצת עסקים הודית] 
והתעקשה לבקש תפילה – בטֲענה: שבנה 
שבעה  ִמזה  ממלריה  סובל  השנה  בן 
החום  מחמת  מסוכן  במצב  והינו  חודשים 

הגבוה והמתמשך.
ב-15 לפברואר 2013 הלכתי לקראצ'י 
:להתפלל ֲעבור בנה. נתתי לו לשתות ממי 
ושבתי  למענו  התפללתי  המתוקים,  מואן 
שיחת  קיבלתי  מה  זמן  לאחר  הבייתה. 
טלפון מסאבא אשר אמרה בטלפון :"החום 

התינוק  התפילה".  את  וקיבל  המתוקים  מואן  מי  את  ששתה  לאחר  נירדם  והוא  ירד 
בריא ּומתפתח בצורה טבעית. זהו חסד אלוהים הבורא – הללויה!

        ב-23 במאי שנת 2009 ילדתי 
את תינוקי. היו לי צירים קשים – ברגע 
ההכרה.  את  לאבד  עמדתי  הקריטי: 
הקודש  רוח  לי  הזכירה  רגע  באותו 

שבקירבי את :מי מואן המתוקים.
לי  להביא  משפחתי  מבני  ביקשתי 
הובאו  המיים   – המתוקים  מואן  מי  את 
לי ע"י גיסתי. שתיתי את המיים וילדתי 
ליבי  מכל  אני  מודה  התינוק.  את  מייד 
לאלוהים אשר הגן עלי ועל התינוק מכל 
סכנה. אני מביעה את מלוא תודתי לרוח 
הקודש אשר הזכירתני בעת המשבר את 

מי מואן המתוקים.

        בחודש אפריל 2012 החודש הרביעי לֵהריוני. מי השפיר ירדו עקב בקע קרומי. 
ָסייקה  הקהילה  מרועה  ביקשתי  עלי.  מגן  שאלוהים  האמנתי  אך   – הפלה  על  המליץ  הרופא 
ֲאשרף להתפלל למעני. הוא התפלל, נתן לי את מי מואן המתוקים ואמר שהללו כוללים בחּוָּבם 

את כוח אלוהים ואמר לי לשתות ֵמֶהם באמונה. שמעתי 
אף שאנשים רבים קיבלו רפואה ממחלות שונות דרך מי 

מואן המתוקים – שתיתי אותם באמונה.
לא היו לי תופעות בלתי רגילות לאחר מכן – אך בחוש 
השביעי להריוני תקפני כאב חד פתאומי. הרופא אמר לי 
בשנית שאם לא אלד בתוך שעתיים הוולד ימות בקירבי 
עקב מֲחסור במי שפיר. שתיתי את מי מואן המתוקים 
וילדתי בת יפייפיה בלידה טיבעית. ִּביִּתי נולדה בחודש 
השביעי ּוְּגֵּדָלה ֵּבבריאות מאחר וכל יום ִהנני נותנת לה 
כמה טיפות ממי מואן המתוקים ּומזליפה עליה מן המים. 
הראשון.  הולדתה  יום  את  :חגגנו   2013 יולי  בחודש 

נותנת אני לאלוהים את כל התודה והכבוד.

    

    

        במשך עשר שנים לנישואי הייתי ֲעקרה. בֲעלי ֲוֲאני ניסינו ַלֲהרות ִּבדרכים 
רבות ושונות – אך ללא הצלחה. ב-14 למרץ 2012 ביקרתי ִּבשכונתי את האחות 
אסתר נּורין. היא הסבירה לי לגבי מי מואן המתוקים וקיבלתי אמונה שיהיה לי תינוק 
כששתיתי  בהתלהבות  התפללתי  אלוהים.  כוח  את  הכוללים  אלה  ממיים  אשתה  אם 

ִמֵמי מואן המתוקים.
ראש  ִמכאב  :סבלתי  אחד  יום 
לבית  אימי  עם  והלכתי  חזק 
החולים. האבֲחנה הייתה שֲהריתי-

הללויה! התמלאנו אושר ותדהמה. 
:ילדתי   2013 לפברואר  ב-14 
במי  אלוהים  כוח  פֲעלי  בריא.  בן 
מודה  :מדהימים.  המתוקים  מואן 
אני ַלֲאּדֹוָּני האוהב אשר הדריכני 

לדרך המֲענה והברכות.

     

    

האחות מוסקָרט אסיף (מקהילת השליחות החדשה) 

"ִהתברכתי בתינוק!"
"בסכנת לידת [תינוק] מת: ילדתי 

תינוק בריא"

"ריפוי ממלריה" "הייתה לי לידה טובה"

האחות ראפיה ליאקאט (מקהילת סי סי סי ַאיי)

רועה הקהילה: ג'ון מאטו' (מקהילת ג'ון ווסלי הבפטיסטית) האחות ָׁשְזָּיה טאריק (מקהילת סי סי סי איי) 


