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חדשות מאנמין
כל הכבוד וההודייה 

לאלוהים חיים!

קהילת מאן מין המרכזית חוגגת את יום השנה ה-31 לקהילה בשנת 2013. עד כה הדריכה הקהילה 
בצוותא עם 10,000 קהילות בת ושותפות: רבים ִלישועה.

ומופתים  אותות  בהפגנת  הימים  לאֲחרית  ההשגחה  את  השיג  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה 
מדהימים ּופֲעלי כוח של בריאה מחדש – בדיוק כשם שעשה ישוע.

חברי קהילת מאן מין: מתאספים יֲחדיו בבית המקדש, מתפללים בהתלהבות, משלימים את לבבות 
הרוח הטובים והיפים ּומתמלאים בתקווה ִלירושלים ֱהֲחדשה בשמיים.

עדויות חברי קהילה אשר שוֲחררו ממחלות ּומעוני וכעת משתתפים במעשי השליחות.

קשת בלתי רגילה בענן
(קהילת מאן מין מואן-27 לינואר 2011)

משדר טלוויזיית ג'י סי אן במגדל
 האמפייר סטייט ִּבניו יורק

הכנס הרפואי הבינלאומי העשירי של וו סי די אן אשר 
התקיים במקסיקו (יוני 2013)

ספרי ד"ר ג'יי רוק לי המתורגמים ל-58 שפות

סיור הרצאות מכללת מאן מין הבינלאומית בתשע מדינות לטיניות 
(נובמבר 2007)

פגישה עם הנשיא הפרובייאני אליחנדרו טולדו בארמון הנשיאותי 
(30 לנובמבר 2004)

מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי לישראל בשנת 2009 
(6 – 7 לספטמבר 2009)

אתר מי מואן הזכים
(הייג'י-מיון מואן – גאן מחוז ג'יאונאם)

מראה ממעל: על מקדש כנען החושף את כבוד אלוהים ּומפיץ את האור

ד"ר ג'יי רוק לי במסע העולמי להתפרצות 
רוח הקודש בשנת 1992

מופעי חגיגות יום השנה ה-30 לקהילה (7 לאוקטובר 2012)

אסיפת תפילת דניאל בהנהגת הגברת בוקנים לי: 
נשיאת מרכז מאן מין ִלתפילה

המעידים על רפואתם בכנס הקיץ של מאן מין 
(5 לאוגוסט 2013)

עצרת ההשתחוויה של מאן מין אשר שודרה דרך טלוויזיית ג'י סי אן והמרשתת ּובה נטלו חלק אנשים מ-170 מדינות לערך



דבר ֱהחיים – האהבה הרוחנית (11) 2 

האהבה שרוצה בה אלוהים מבקשת את טובת הזולת ּומֲעניקה: 
שמחה, תקווה וחיים; כמו כן הינה: אהבה רוחנית שאינה משתנה 
שלה  העצמי  את  מבקשת  הבשרית  האהבה  הוא:  נהפוך  לעד. 
באיגרת  מוזכרים  הרוחנית  האהבה  מאפייני   15 ּומשתנה. 

הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג הנקרא: "פרק האהבה".
במהדורות  תשעה  חשפנו  הרוחנית –  האהבה  מאפייני  מבין 
הקודמות: ָהַאֲהָבה – ַסְבָלִנית, ְנִדיָבה, ֵאיָנּה ְמַקֵּנאת. האהבה :א 
ִּתְתָּפֵאר, א ִּתְתַנֵּׂשא, א ִּתְנַהג ְּבַגּסּות, א ִּתְדרֺוׁש טֹוַבת ַעְצָמּה, 

א ִּתְרַּגז וא ַּתֲחׁשֺב ָרָעה.
כעת הבה נעיין במאפיין הבא של האהבה הרוחנית: האהבה 
החיצוניים  למעשים  מתייחסת  העוולה  ָּבַעְוָלה.  ִּתְׂשַמח  א 

המביישים. תשיגו אהבה רוחנית: רק כשלא תשמחו בעוולה.
אם כן מה משמעות המילים: "ָהַאֲהָבה א ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה"? – 
ּומה עלינו לעשות בכדי להשיג אהבה רוחנית שאינה שמחה בכך?

1. מהי משמעות: לא לשמוח בעוולה?

במדינה מפותחת ישנם סיכויים גבוהים שאנשים ישרים ינחלו 
בלתי  במדינות  נפוצים  הצדק  ואי  השחיתות  מאידך:  הצלחה. 
כאלה.  במדינות  הכסף  באמצעות  נעשה  הכל  כמעט  מפותחות. 

העוולה קשורה מאוד לעליית או לנפילת מדינה מסויימת.
אף יש לה השפעה גדולה על חיי הפרט. אם הינכם ֲאנוכיים 
מכם  ייבצר  בחיים:  ֱהֲחשוב  הדבר  הינו  ששגשוגכם  וחושבים 
אלוהים  מלמדינו  לכן  אחרים.  ולאהוב  אמיתי  סיפוק  לקבל 
לשמוח  אלא  בעוולה  לשמוח  לא  הינה:  האמיתית  שהאהבה 

ָּבאמת.
נשמעים  ָרָעה'  ַּתֲחׁשֺב  ו-'א  ָּבַעְוָלה'  ִּתְׂשַמח  'א  המשפטים: 
כדומים. אך ההבדל הינו: ש 'א ַּתֲחׁשֺב ָרָעה' זה להיות ללא כל 
צורת רוע בלב בעת ש-'א ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה' משמע: לא לשמוח 
במעשים או בפעולות החיצוניות המביישות ולא ליטול בן חלק.

נניח שתקנאו בחבר על היותו עשיר. אף לא תחבבוהו מאחר 
ונראה שהוא תמיד מתרברב בעושרו. אף תֲחשבו על משהו 
כגון: 'הוא עשיר מאוד ּומה איתי? אני מקווה שיפשוט רגל'. 
זה בעצם לֲחשוב רעה [מחשבות רעות]. אך יום אחד: מישהו 
הונה אותו והחברה שלו פשטה רגל ביום אחד. אתם תשמחו 
ותֲחשבו: 'הוא התרברב בעושרו – לכן מגיע לו'! זה לשמוח 
בעוולה. עמו כן: אם תשתפו פעולה במעשה רוע כזה – אף זה 

לשמוח בפועל בעוולה.

2. להשיג אהבה רוחנית

1) אל לנו להפר את החוק ולפגוע בזולת.
יש  הזולת.  כלפי  ברורה  עוולה  שהינו  דבר  לעשות  לנו  אל 
המשיגים עושר בדרכים שאינן נכונות וללא זיעת אף – אשר 
הונו ואיימו על אחרים בכדי לקחתו מהם. כמו כן ישנם השוברים 

את נוהל או חוקי מדינה מסויימת ּומבקשים את הרווח האישי. 
לדוגמא: שופט הגוזר גזר דין בלתי צודק לאחר שקיבל שוחד 
וכתוצאה שופט ּומעניש אדם חף מפשע – כל אלה הינן עוולה 

בהתגלמותה.
או  בנפח,  לרמות  עלול:  הוא   – מה  דבר  מוכר  כשמישהו 
להשיג  בכדי  ירודה  איכות  ּובעלי  זולים  בחומרים  להשתמש 
תועלת כספית בלתי צודקת. אנשים מסויימים משיגים תועלתם 
רבים  אלה:  מקרים  מלבד  בזולת.  להתֲחשב  מבלי  האישית 

בעולמינו מרמים אחרים לרווחתם האישית.
בא  והובא   – בכירה  בדרגה  עובדים  שהינכם  נניח  הבה 
ִלידיעתכם כי אחד מהעובדים הרוויח סכום כספי גדול בעבודה 
ייֲענש   – לרשויות  יוסגר  אם  חוקית.  בלתי  בדרך  מסויימת 
בקשיחות – וכרגע חבר זה מנסה להשתיקכם בעזרת סכום כספי 
זקוקים  אם  אף  יותר.  מאוחר  יעלה  שהסכום  באומרו   – גבוה 
הינכם נואשות לעזרה כספית – אם אוהבים הינכם את אלוהים 

– עליכם להימנע מעוולה וללכת בדרך הנכונה.
ַפַחד-ְיהָוה  ְיִהי  "ְוַעָּתה  נאמר:   7 י"ט  פרק  ב'  הימים  בדברי 
ָפִנים  ּוַמּׂשֺא  ַעְוָלה  ֱאֵהינּו  ִעם-ְיהָוה  ִּכי-ֵאין  ַוֲעׂשּו  ִׁשְמרּו  ֲעֵליֶכם 
ּוִמַּקח-ׁשַֺחד". אלוהים הינו צדיק ואין בו כל עוולה. אנו עלולים 
לעצום את עינינו – אך את אלוהים לא נוכל לרמות. לכן בהיות 

לנו יראת אלוהים: עלינו להתהלך ביושרה.
כתבי הקודש מספרים לנו את סיפור אברהם – כאשר לוט 
אחיינו הדר בסדום: נלקח בשבי ע"י חמישה מלכים יצא אברהם 
ִלקרב נגדם. הוא ניצח בקרב שיֲחרר את לוט והשיב לו ּולתושבי 
סדום את כל הרכוש שניבזז מהם. בהיות מלך סדום אסיר תודה 
הוא הציע לאברהם ליטול את הרכוש לעצמו אך אברהם סירב 
(בראשית פרק י"ד: 22 – 23). כמו כן במות שרה אשת אברהם 
הקבורה  מקום  את  לו  לתת  המכפלה  שדה  בעלי  ְּבֵני-ֵחת  רצו 

אברהם ושילם את המחיר המלא ככתוב בספר  במתנה: סירב 
בראשית פרק כ"ג. הייתה זאת מאחר והיה אברהם ישר דרך 
ולא היה בו כל רצון להשיג: דבר שאינו זכאי לו, או שכר עוולה 

בחינם.
נזק  גורמים  ואינם  ידו  על  אהובים  הינם:  אלוהים  אוהבי 
לאחרים או מפרים את החוק להשגת תועלת אישית. הם אינם 
רוצים מאומה מלבד פיצויים הולמים. לכן – אם מישהו שמח 
בעוולה: זה מוכיח שאין בו: אהבת אלוהים ואף לא אהבת הזולת.

2) אל לנו לעשות דבר שאינו בא בהסכמה עם דבר אלוהים.
עוולה הינה: לא רק הפרת החוק ּוגרימת נזק לזולת – אלא אף 
כל חטא העומד כנגד דבר אלוהים. כשהרוע שבלב רואה אור 
בצורה מסויימת: זהו חטא ואף עוולה. מבין החטאים הרבים – 
ִּבמיוחד העוולה הינה: פועל הבשר. לכן רוע כגון: שנאה, קנאה 
וצרות עיין – הינו באותה מֲחלקה של: הריב, האלימות, ההונאה 

והרצח.
באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ו' 9 – 10 נאמר: "אֹו 
ֶׁשָּמא ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ִּכי עֹוֵׂשי ָעֶול א יִיְרׁשּו ֶאת ַמְלכּות ָהֱאִהים? 
ַאל ִּתְטעּו; א זֹוִנים ְוא עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, א ְמָנֲאִפים ְוא עֹוֵׂשי 
ִזָּמה ְוא יֹוְדֵעי ִמְׁשַּכב ָזָכר, א ַּגָּנִבים ְוא ַחְמָדִנים, א סֹוְבִאים 
לכן  ָהֱאִהים".  ַמְלכּות  ֶאת  יִיְרׁשּו  חֹוְמִסים  ְוא  ְמַגְּדִפים  ְוא 
על הנוהגים בעוולה להבין כי: ייקשה עליהם להיוושע – וִיהי 

עליהם לשוב ִּבתשובה.
ספר הבריתות מדבר על: עכן אשר נפל לאבדון מחמת בצע 
שכר העוול. עכן היה מן הדור שלאחר יציאת מצריים: לכן גדל 
כעד לאשר פעל אלוהים למען עמו. אלוהים הוביל את עמו תחת 
הגנתו: ַּבֲעמוד ענן ביום ַוֲעמוד אש בלילה. עכן ראה את עצירת 
נהר הירדן ואת נפילת יריחו האיתנה. הוא ידע היטב את הסיבה 
שבעטייה אסר יהושע לקחת דבר מיריחו – זאת מאחר וכל אשר 

בה יוקדש ִּכתרומה לאלוהים.
תאוות  עכן:  את  סימאה   – יריחו  שלל  את  ִּבראותו  אך 
שקלי  משינער,  עיין  מרהיבת  גלימה  כשראה  שלו.  הבצע 
כסף ומוט זהב: לא התייחס ִלדבר אלוהים ּולהוראת יהושע 
– הוא נטלם והסתירם ִּבמעונו. לבסוף כשמעשה העוול שלו 
הוביל ִלתבוסת בני ישראל בקרב: הוא נֱחשף ונסקל למוות 

בצוותא עם בני משפחתו.
פשע  מכל  החף  שלנו  ישוע  במשיח:  יקרים  ַוֲאֲחיות  אחים 
צדק  חסרי  היותנו  בעת   – להושיענו  בכדי  עץ  על  ניתלה 
ככתוב באיגרת הראשונה לכיפא פרק ג': 18. אם מבינים אנו 
נשמח  כשלא  בעוולה.  לשמוח  לנו  אל  העצומה:  אהבתו  את 
ונוכל  אלוהים  דבר  לאור  נתהלך  לפיה,  נפעל  לא  בעוולה: 
ליהנות תמיד מחיי שגשוג. אני מקווה שִּבמהרה תשליכו את: 
בטוב,  לבבכם:  את  ּותמלאו   – והשקריות  ההפקרות  העוול, 
בשם  מתפלל  הנני  לאלוהים.  השייך  האמת  ּובדבר  באהבה 

ֱהֲאּדֹון שבכך תשיגו אהבה רוחנית.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָהַאֲהָבה א ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה, ִּכי ָּבֱאֶמת ִׂשְמָחָתּה" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג:6).

ָהַאֲהָבה א ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה
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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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בעלי מסגרות ֲחשיבה שליליות נוטים לדבר על דאגות או בעיות ִמבלי להבין זאת במקום 
להתוודות באמונה או לתת מילות אושר. דבר שאינו יכול להֲעניק חסד לאחרים ולא יהא לאל 
ידם לֲהפגין ֲאצילות מוסרית כלפי הזולת. אם הינם טועים או פוגעים בִרגשות הזולת הם אינם 
מנסים לשרם את הקשר בבקשת סליחה או ריצוי. הם פשוט נוקטים צעד לאחור מן המצב ואינם 

עושים מאומה.
יש להם דאגות ַוֲחרדות מאישיות לכן הם נתקלים במוגבלויות למרות שהם בוטחים באלוהים 
ואוהבים אותו. אומנם אין דבר שהינו בלתי אפשרי בֲעבור אלוהים לכן: אם אנו נתהלך בביטחון 

באלוהים – יתאפשר הבלתי אפשרי והאפשרי יהא אף טוב יותר.

אם באמת נבטח ונאהב את אלוהים עלינו: להודות לו בכל דבר, לחוש את אהבת אלוהים 
ולהיות שמחים בכל עת. אך בעלי מסגרות אישיות שלילית יש להם דאגות שבלב למרות שהם 
אומרים שהם מודים ּושמחים. אם הינם נתקלים ִּבקשיים: הם מנסים להתגבר עליהם באמונה 
אך מתקשים בֳחשבם: 'מה אם משהו ילך בצורה לא טובה?' אף כשדבר טוב קורה הם נלכדים 
השמחה  את  ּומאבדים   – ישתבש?'  עדיין  משהו  אם  'מה  כגון:  שליליות  מֲחשבות  בשרשרת 

וההודייה שבלב.
לכן עלינו לנסות: לחוש את אהבת אלוהים, להודות בכל דבר ולרוץ באמונה ע"י התפילה 

לאלוהים. אזי הלבבות ישתנו בצורה חיובית (האיגרת אל הפיליפיים פרק ד': 6 – 7).

נוצר  שזה  או  מלידה  תורשתי  להיות  עלול  זה  עצמם.  את  בנקל  מביעים  אינם  המופנמים 
מטראומה שחוו בחייהם. לדוגמא: אם פלוני איכזבם קשות בעבר הם התקשו לֲחשוף עצמם 
ולאמר את האמת לגבי רגשותיהם. כמו כן: הם אינם רוצים לֲחשוף את מגרעותיהם לאחרים 

ּומנסים להסתירן – דבר הגורם למסגרת הֲחשיבה להתפתח.
ּומתנהגים  אחרים  כלפי  נוחות  באי  חשים  אינם  מופנמת  אישיות  שבעלי  למרות 
אם  אף  אחרים.  לנחם  מסוגלים  אינם  הם  אישיותם:  מסגרות  מחמת   – בנימוס  כלפיהם 
ֲאצילית  נדיבות  להפגין  או  חסד  להֲעניק  מסוגלים  אינם  הם  כלל  ברוע  מתנהגים  אינם 

ואהבה לזולת. ִלפרקים האישיות מתערבת ִּבגדילתם הרוחנית ּומֲעניקה לאחרים הרגשת 
אי נוחות. עלולה להיות להם חוסר יכולת להזדהות אישית עם רגשות הזולת ואין לאל 
ידם להביע ִּביעילות את רגשותיהם לאחרים. אנשים כאלה אינם משתפים את ליבם ואין 
להם כל מקום בלב האחרים. אם כן כיצד יוכלו: להרוס את המסגרות האישיות, להשתנות 
ּולהיכנס לרוח? עליהם: לשבור את מסגרות הֲחשיבה לשים לב ּולהתייחס: ללב האחרים, 
למעמדם ּולמצבם. עליהם לשאת את האחרים: בתובנה, בלב רחב יותר, באהבה ּוִּבנדיבות 

ֲאצילית. כך יוכלו להפוך לאנשי רוח שאלוהים רוצה.

אף אם ננהג ִּבצניעות: עלינו להבחין בין המצב בו עלינו לטפל ולמצב בו עלינו לקחת 
צעד אחורה. כשאנו מבצעים עבודה מסויימת: אל לנו לֲחשוב שאיננו טובים דיינו לבצעה. 
אלוהים.  ּובעזרת  באהבת  בביטחון,  העבודה:  את  רב  באומץ  להשיג  עלינו  זאת  במקום 
זאת מאחר ּובמצבים מסויימים עלינו להתקדם באומץ ּולהתייחס לעבודה בנאמנות למען 

מלכות השמיים.
פיקוד  התופס  אדם  "אינני  באומרם:  לאחור  צעד  נוקטים  עצמי  ביזוי  מסגרות  בעלי 
ואין לי אישיות כזו". הם חומקים ִמנטילת אֲחראיות זו ואומרים: "ִּברצוני שיטפלו בזאת 
טובים ממני הרוצים בזאת יותר". ישנם אנשים ההופכים להיות כאלה מחמת האישיות 
אשר ירשו אך במספר מקרים: הם פיתחו בעצמם מסגרת כזו. במקרים אלה: הם אולי היו 
באותו  יותר  פועלים  ואינם  מתמשכים  מניסיונות  ִלמאויימים  הפכו  אך  ונלהבים  אמיצים 

אומץ שהיה מנת חלקם בעבר.
יש האומרים שלא עמדו על סלע האמונה או שלא נכנסו לרוח וחושבים שאינם מסוגלים 
להוביל בהישג את עבודת אלוהים ותוֲחמים קווים המייעדים את המוגבלויות ֱהעצמיות שהציבו. 
הם נוטים להירתע ולקחת צעד לאחור. בכדי לגדול ברוח כליהם לבקש את חיזוק אלוהים בכדי 
יכולתנו  כמיטב  כשנעשה  עימנו  יעבוד  האהבה  אלוהי  יותר.  רבה  ּוִּביעילות  בנאמנות  לעבוד 

לעשות הכל בציות – אף אם עדיין איננו עומדים על סלע האמונה ואיננו נכנסים לרוח.
 ּוְבָכל-ַנְפְׁש ְּבָכל-ְלָבְב ֶהיבספר דברים פרק ו' 5 אנו קוראים: "ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָוה ֱא
ּוְבָכל-ְמאֶֺד". אף אם ניקח על עצמינו דבר שנראה בעליל שאינו מתאים לנו – אם ננסה 
להשלים את המחוייבויות באהבת אלוהים יהא לאל ידינו להתֲעלות על האישיות ּולהשיג 

עבודה טובה יותר. אם ננסה פעם ּופעמיים עדיין: נתֲעלה עליה באומץ הניתן מאלוהים.
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הנּוכל לשנות את האישיות 
האנושית הטיבעית?

 רבים אומרים שאינם יכולים לשנות את טבע אישיותם ּובעקשנות אוחזים בה. כמובן שלכל אדם יש אישיות שונה ולא נוכל לאמר כי אותה 
אישיות נישגבת יותר.

אך אישיות מספר אנשים שונה במידה ניכרת עד ִלגרימת קשיים לזולת, ִלשבירת השלום ּוִליצירת בעיות בהתחברות עם אחרים. אף בין המאמינים 
ישנם המתקשים מחמת הקו המאפיין באישיות.

נניח שאדם מסויים עושה הכל ִּבמהירות ּוִּבפזיזות וֱהאחר איטי ּומחושב בביצוע עבודתו. אם הם רוצים שהאחד יילך לפי דרך השני בעת 
העבודה: תהא המחלוקת בלתי נמנעת. כמו כן: אם לחלקם דרכי חשיבה שליליות או שהינם מופנמים – אולי לא יהא לאל ידם להתגבר על 

מוגבלויותיהם והם יגרמו בעיות לאחרים. כך שאם ידבקו באישיותם זה יהפוך ִלדפוס. 
אם כן: ֱמה עלינו לעשות בכדי להרוס את מסגרות ֱהֲחשיבה העצמיות של האישיות? הרוח תֲעניק לנו הבנה לגבי מסגרות ֱהֲחשיבה של 
אישיותינו כשנתפלל ּונהרהר בעניין. נוכל לקבל אישיות המשביעה את רצון אלוהים ּולהשיג את לב הרוח כשאנו פועלים בתוך האמת כאומדן 

– ולא לפי קנה המידה האישי.
הבה נעיין בשלוש מסגרות חשיבה של האישיות כאן.

הריסת מסגרות ֱהֲחשיבה השליליות

שבירת המסגרות המופנמות

הריסת מסגרות ההתבזות העצמית

עלינו להודות בכל דבר, לחוש את אהבת אלוהים ולשמוח בכל עת.

עלינו לשאת את האחרים באהבה, ִּבנדיבות מוסרית ּובמֲחשבה מקיפה.

עלינו לעשות בכל דבר כמיטב יכולתנו ּובציות שבלב.
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חדשות מאנמין

נולדתי למשפחה משיחית עשירה ִּבמחוז מדוראי באזור 
ורציתי  להתאמן  מאוד  אהבתי  נאדו.  טאמיל  של  ההודי 
להיות מתאבק. אך הלימודים שקיבלתי מהוריי על הטוב 

וחייהם המופתיים הובילוני להקדיש עצמי ַלֲאּדֹון.
ניהלתי חברת יצור גדולה בשם: גרינפילד הנדסה – וֵׁשירּתי 
כנשיא התחברות התפילה של עובדי התעשייה. תמכנו כספית 
ברועי הקהילה המקומיים ּובשליחים ועזרנו למטיפים ידועי 

שם ממדינות שמעבר לים לקיים מסעות בֵצ'נאי.

כי  ַלֲהבנה  היגֲעתי  בשנת 2002  להודו  המאוחד  במסע 
ד"ר ג'יי רוק לי הינו: משרת אלוהים אמיתי

בשנת 2002 שמעתי יום אחד מֲאחד מעמיתיי – רועה 
הקהילה אוון רוברטס: שמתכננים מסע ּובו ידבר ד"ר ג'יי 
ופרסמתיו  למסע  הפרסום  ועדת  ִּכנשיא  עבדתי  לי.  רוק 

דרך המדיה במספר דרכים כולל: טלוויזיה ועיתונות.
מסעו המאוחד של ד"ר לי להודו בשנת 2002 משך אליו 
להיסטוריה  שהביא  דבר  איש.  מיליון  משלושה  למֲעלה 
בתולדות הודו המשיחית ונתן כבוד רב לאלוהים. למרות 
קשיים שונים והפרעות כולם נטלו חלק בתהליך ההכנות 

ִלברכות אלוהים. 
המאוחד  המסע  לפני  נאדו  בטאמיל  הוצאה  במיוחד 
פקודה להֲחרים שיחות כפויות. היה זה מבחן אמונה ענק 
אף  אלא   – למסע  התכוננו  אשר  הקהילה  לרועי  רק  לא 
אפשרות  כל  הייתה  שלא  כאילו  נראה  רבים.  למאמינים 

אחרת אלא להיכנע – אך ד"ר לי המשיך במסע באמונה.
התוצאה הייתה בלתי ניתנת לדימיון: פֲעלי כוח אלוהים, 

האותות והנסים זרמו ּונפשות רבות קיבלו את ֱהֲאּדֹון ואף 
את  הם נתנו  ד"ר לי ּותפילה.  דרשות  דרך  רפואה  קיבלו 
הכבוד לאלוהים. ראיתי שהמסע ממשיך בעזרה מוֱחלטת 

מיד אלוהים.

הוקם שירות מאן מין בהודו: להפצת בשורת הקדּושה 
ּופֲעלי הכוח

את  להפיץ  וִנלהבתי  אמונתי  התֲחזקה  המסע  לאחר 
הבשורה. לבסוף אורגן שירות מאן מין הודו בעזרת רועה 
הקהילה ג'וזף האן המשרת ִּבקהילת מאן מין ֵצ'נאי. מאותו 
זמן הפצנו את בשורת הקדושה ואת כוח אלוהים בהנהגת 
התחברות  אירחה  –אותן  קהילה  לרועי  לימוד  סדרות 
התפילה של עובדי התעשייה. מאחר ועבדתי למען ֱהֲאּדֹון: 
קיבלתי ברכות בעסקי ּוביצעתי את שירותי ִּביעילות רבה 

יותר.
וקיבלתי  המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת  פֲעמיים  ביקרתי 
חסד רב מאוד. בחזרתי הבייתה מסרתי את: החדשות לגבי 
הקהילה, את מסריו הרוחניים של ד"ר לי ואת ספריו ִלבני 
משפחתי ּוִלקרוביי. כתוצאה נכספו: אחייניי המשרתים כרועי 

קהילה – לבקר ִּבקהילת מאן מין המרכזית – תמונת הכוח.

נדהמתי פעם נוספת מכוחו של ד"ר לי – בכנס הקיץ של 
מאן מין בשנת 2013

בחודש אוגוסט 2013 נטלתי חלק בכנס הקיץ של מאן 
מין לשנת 2013 וחוויתי את כוחו המדהים של אלוהים. 
ב – 5 לאוגוסט בשעה 7:30 בערב החלה סידרת הלימוד. 
לאחר המופע המיוחד של מאן מין ּוכשיושב הראש הציג 
את הדובר: ירדו מספר טיפות גשם. הגשם גבר אך ד"ר לי 

וחברי הקהילה לא משו ממקומם.
בשנת  להודו  המאוחד  המסע  במוחי  בזק  רגע  באותו 
זאת  להבעה.  ניתנים  בלתי  ברגשות  והתמלאתי   2002
מאחר ּובאותה עת הטיף ד"ר לי ביום השלישי למסע תחת 
גשם שוטף. באותה עת זו הייתה ברכה מאחר ואזרחי צ'נאי 
סבלו רבות ממֲחסור במים למשך עשרה חודשים. מסיבה 
זו: הקשיבו הנוכחים בֵעירנות למסר באושר במקום ִלטוש 
את המקום. לאחר המסר התפלל ד"ר לי מעל לבמה למען 
החולים – ורבים העידו על רפואתם בעת התפילה למען 
והגיעו  המרקע  דרך  במראה  צפו  רבים  אנשים  החולים. 

למחרת למסע אשר המה מבני אדם.
במוחי הבליחו הזיכרונות והתמלאתי בציפיות במֲחשבה: 
בד"ר  ִּבקפידה  צפיתי  לנו?'  תוֲענקנה  אשר  הברכות  'מהן 
לי. לאחר שיושב הראש הציג את הדובר: התפלל ד"ר לי 
באומץ לאלוהים. "גשם, חדל. עננים נושאי גשם,התפזרו! 

שמיים, היחשפו, וכוכבים צאו!" סידרת הלימוד החלה.
לאחר זמן מה החלו העננים השחורים להתפזר באורח 

מפתיע: הגשם פסק, שמי התכלת נפתחו והכוכבים נראו. 
הבגדים  את  וייבש  הקרירה  הרוח  את  לנו  שלח  אלוהים 
הרטובים – הללויה! לאחר המסר: התפלל ד"ר לי למען 
ממחלות  התרפאו  רבים  הנוכחים.  כל  ועבור  החולים 
שנגע  דבר  התרפאו –  אף אחייניי  כך.  על  והעידו  שונות 

ללבי בצורה עצומה יותר.

בעת התפילה: התרפא – רועה הקהילה וויקטור סילבן 
– ממחלה בת 22 שנה ורועה הקהילה סימון התרפא מלחץ 

דם גבוה אשר העיק עליו במשך ארבע שנים
של  ציון  (גני  סילבן  רובינסון  וויקטור  הקהילה  רועה 
קהילות אלוהים) קיבל חסד רב מקריאת ספר תולדות חיי 
ד"ר לי: 'טעימת חיי עולם בטרם מוות' ויום יום הינו צופה 
בטלוויזיית ג'י סי אן. במשך 22 שנים חומצת השתן (מן 
הזמן  כל  תפחו  אשר  הברכיים  במפרקי  נצברה  החלבון) 
היה  רבות.  ִלבעיות  לו  גרם  העז  והכאב  השיגרון  מחמת 
עליו אף לשלוט במצב גופו ע"י: אכילת ירקות – מאחר 
בגופו  השתן  לחומצת  מלח  יותר  יצרו  ּובקר  עוף  ּובשר, 

וגרמו לרגליו להתנפח יותר.
נעלמו  באמונה:  לי  ד"ר  תפילת  את  משקיבל  אך 
הכאבים. הוא החל לעלות ולרדת במדרגות והיה לאל ידו 
לאכול בשר בקר ָועוף ללא כל בעיה. לא היו לו כאבים 
(שירות:  פול  סיימון  מּות'י  סת'יה  הקהילה:  רועה  כלל. 
ישוע מנחם) התרפא מבעיה בת ארבע שנים של לחץ דם 
גבוה וקיבל וודאות רבה יותר לגבי שירות של מאן מין – 

בהודייה לאלוהים.
פגשתי רועי קהילה רבים – אך זה שאני מכבד ואוהב 
יותר מכל הינו: ד"ר ג'יי רוק לי. רועי קהילה ּומאמינים 
רבים בהודו עדיין זוכרים את ד"ר לי ואת המסע ּומדברים 
ההודייה  כל  את  ונותן  ליבי  מכל  אני  מודה  כך.  על 
מ-1.2  למֲעלה  אוהב  ייוושעו,  שכולם  הרוצה  לאלוהים: 

מיליארד הודים ונותן להם לפגוש רועה אמיתי.

"אהבת אלוהים לאנשים בהודו 
הינה: בלתי מוגבלת"

זקן הקהילה ֶסִלָּיה אבן עזר (נשיא התחברות התפילה של עובדי התעשייה בֵצ'נאי שבהודו)

כוח מי מואן הזכים... זקן הקהילה אבן עזר ואחייניו בצוותא עם: 
(משמאל לימין – רועה הקהילה: סיימון, דניאל אלין רובינסון הניכבד 

ואישתו, זקן הקהילה אבן עזר, רועה הקהילה: וויקטור סילבן).


