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חדשות מאנמין

לקהילת מאן מין המרכזית ישנן 10,000 
לעולם.  מסביב  ושותפות  בת  קהילות 
שירותה  את  בפועל  מבצעת  אף  הקהילה 
באמריקה הלטינית דרך השידורים ּומטפחת 

הכוח.
הקהילה  רועה  הוזמן   1996 בשנת 
הברכה  "מסע  ל  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר 
לימוד  סידרת  שהינו:  הקוריאנים"  של 
1997שב  בשנת  הקהילות.  לרועי  מקומית 
בשנית לארגנטינה: לאסיפת תחייה רוחנית 
קהילה.  לרועי  לימוד  ּולסידרת  ִלמקומיים 
המאוחד  למסע  להונדורס  טס  בשנת 2002 
המאוחד.  פרו  למסע  טס   2004 ּובשנת 
הינו:  שאלוהים  לי  ד"ר  הכריז  במסעותיו 
הבורא ושישוע המשיח הינו: מושיענו היחיד 

בהפגנת: אותות, נסים ּופֲעלי כוח אלוהים.
רבות  ממחלות  שוחרר  רב  אנשים  מספר 
כולל איידס וסרטן ע"י תפילת ד"ר לי למען 
שם  היו  לראות.  החלו  העיוורים  החולים. 
אף נכים אשר השליכו את מקלות ההליכה 
שלהם.  הגלגלים  מכיסאות  ועמדו  שלהם 

בעוצמה  נישא  ואלוהים   – וקפצו  הלכו  הם 
דרכם.

הרפואה  אסיפות  מתקיימות:  אז  מיני 
ּובקהילות  הבת  ִּבקהילת  הזמן  כל  במטפחת 
פרו  כגון  הלטינית  באמריקה  השותפות 
ופֲעלי  לי  ד"ר  מסרי  כן  כמו  וקולומביה. 
 – אינלייס  תחנת  דרך  המשודרים  הכוח 
דוברות  בארצות  המובילה  השידור  תחנת 
מהונדורס  אן  בי  ג'י  תחנת  ודרך  ספרדית 
אלוהים  את  לפגוש  אנשים  למספר  גרמו   –

החי.
תמיד.  משודרים  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מסרי 
ד"ר  של  החיים  'דבר  הכל תוכנית:  כשמעל 
ג'יי רוק לי' – המשודרת בימי ראשון בבוקר 
הקהילה.  מרועי  גדולות  לתגובות  גרמה   –
רב  חסד  קיבלו  אשר  אינלייס  תחנת  צופי 
לחברי  המירשתת  דרך  הפכו  התוכנית  דרך 
קהילת מאן מין המרכזית ּומתהלכים בחיים 

משיחיים מאושרים.
רוק  ג'יי  ד"ר  ספרי  לאור:  יצאו  כן  כמו 
והופצו  והפורטוגזית  הספרדית  בשפות  לי 

ונאוס  הברית  בארצות   – וידא  נואבה  ע"י 
בברזיל.

ב3 באפריל, 2014, קיימה היסון לי רועת 
אסיפת  מין:  מאן  של  העולמית  ההדרכה 
רפואה במטפחת הכוח (מיפעלות השליחים 
פרק י"ט: 11 – 12) בקהילת מאן מין פרו 
אותה משרת רועה הקהילה לזרוס [אלעזר] 
ההיכל  את  מילא  אנשים  של  רב  מספר  לי. 
ואף הצטרפו אנשים מחוץ לקהילה. ביניהם 
של  הרפואה  מסע  אירגון  ועדת  ראש  יושב 
ד"ר ג'יי רוק לי לפרו 2014: רועה הקהילה 

פיליפ ג'ומני.
מסר  הגישה  לי  היסון  הקהילה  רועת 
על  המבוסס  אמיתית"  "אמונה  בכותרת: 
הנוכחים  י': 22.  פרק  העברים  אל  האיגרת 
שבו יֲחדיו בתשובה – בעת התפילה. לאחר 
מטפחת  עם  הקהילה  רועת  התפללה  מכן 
חולים  מאות  בעבור  אחד  אחד   – הכוח 
חברי  התפילה.  לקבלת  בתור  המתינו  אשר 
במשך  ּובצום  בתפילה  שהתכוננו  הקהילה 
ונתנו  מיידי  מענה  קיבלו  הקודם  החודש 

כבוד לאלוהים.
הגלגלים  מכיסא  קם  דיאז  גווילרמו  האח 
והחל   – שנה   20 במשך  ישב  עליו  שלו 
ללכת. האחות פנית ג'אנט דאווילה התרפאה 
קיבל  סלזאר  בנימין  האח  השחלה.  מדלקת 
מרפא מראייה חלשה, לחץ דם גבוה, סכרת 

ּומחלת ריאות.
הקהילה  רועת  הגישה  לאפריל   6  – ב5 
היסון לי מסר באסיפת יום השנה של קהילת 
אסיפת  את  והנהיגה  קולומביה  מין  מאן 
האחות  באסיפה  חלק  נטלו  הכוח.  מטפחת 
רוסלבה רודריגז דה רינקון – נשיאת אינלייס 
ומאמינים  קהילה  רועי  ומספר  קולומביה 
עם  הקהילה  רועת  תפילת  דרך  מונצואלה. 
המטפחת קיבלה האחות דיאנה מורינו מרפא 
מרוחק ראייה והאחות מריקסה פרז קיבלה 
שיֲחרור מדלקת השחלה ּומדלקת הסינוסים. 
ונתנו  ִלשלמים  הפכו  רבים  קהילה  חברי 
עוררו  הללו  האירועים  לאלוהים.  כבוד 
ציפיות רבות לשירות פעיל נוסף דרך פעלי 

הרוח באמריקה הלטינית.

שירות מאן מין באמריקה הלטינית הניב פרי 
עשירדרך הספרים,

 השידורים ּומטפחת הכוח!
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תמונות 1, 2: מסעו המאוחד להונדורס 2002 של ד"ר ג'יי רוק לי, מצית אש בשירות באמריקה הלטינית; תמונה 3: עם נשיא פרו בארמון הנשיאותי; תמונות 4, 5: מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי לפרו; תמונות 
6 – 10: אנשים התרפאו ממחלות וממכאובים רבים; תמונות 11 – 13: אסיפת רפואת המטפחת של רועת הקהילה היסון לי בפרו ּובקולומביה באפריל 2014.
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בתחבולות  המשתמשים  כאילו  להיראות  עלול  זה  בעולם 
פנימיות  בעיות  להם  להיות  יכולות  אך  נועם.  חיי  חיים  תבונה 
להיתקל  עלולים  והם  העבודה  ּובמקומות  בעסקים  בבית, 

במשבר פתאומי בלתי ניתן לפיתרון.
ואת  הלב  התקדשות  קיבלו  אשר  אלו  כאלה  כאנשים  שלא 
ּוברכת  באהבת  משגשגים  מחיים  ליהנות  יכולים  הטוב  חוכמת 

אלוהים. אם כן מהי חוכמת הטוב הזו הניתנת מאת אלוהים?

1. קיצור הדרך לקבלת חוכמה מאלוהים
יש  נולד  זה  שאך  לתינוק  לחוכמה?  הידע  בין  ההבדל  מהו 
ידע – כפיסת נייר ריקה. כשהוא גדל הוא מאחסן דרך חושיו 
ולומד.  שומע  רואה,  הוא:  אשר  את  שלו  הזיכרון  ביחידת 
הפעלתם  ּופעילות  שונים  ידע  סוגי  רכישת  "ידע".  מונח  זה 

מוגדרות: כ"חוכמה".
'החוכמה' הינה: 'היכולת או תוצאת יכולת המֲחשבה ּופעולת 
במיוחד  והבינה'.  ההיגיון  ההבנה,  החוויה,  הידע,  הפעלת: 
בסיוע  בחיים;  להצלחה  נחוצה  מאלוהים  הניתנת  החוכמה 
בכל  ּולמעשה  אלוהים  מלכות  השלמת  רבות;  נפשות  ִלישועת 
היבטי ֱהחיים. אם כן: כיצד נוכל לקבל מאת אלוהים את חוכמת 

הטוב?
מחבר משלי פרק ט' 10 אומר: "ֵראִשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהָוה 
ְוַדַעת ְקדִֺׁשים ִּביָנה". לכן בכדי לקבל את חוכמת הטוב הניתנת 
כבוד  יראת  תוך  הרוע  מן  להישמר  לכל:  מעל  עלינו  מאלוהים 

ליהוה (משלי פרק ט"ז 6).
יעקב פרק ג' 17 אומר: "ֲאָבל ַהָחְכָמה ֲאֶׁשר ִמַּמַעל, ֵראִׁשית 
ְטהֹוָרה ִהיא; ְלַאַחר זֺאת אֹוֶהֶבת ָׁשלֹום, סֹוְבָלִנית, נֹוָחה ְלִהְתַרּצֹות, 
ְמֵלָאה ַרֲחִמים ּוְפִרי טֹוב ְוֵאין ִעָּמּה ַמּׂשֹוא ָּפִנים ּוְצִביעּות". כאן 
'החוכמה אשר ממעל' מתייחסת: לחוכמת אלוהים. קיצור הדרך 
להשגת חוכמת אלוהים הינו: השלכת כל צורת הרשע ביראת 

אלוהים והתקדשות.

2. חוכמת הטוב הנובעת מלב טהור
עלולים   – כלפיהם  אחרים  של  הרשע  כוונות  הבנת  לאחר 
שאינם  למרות  ּולביישם.  ברגשותיהם  לפגוע  הלב  טוב  חסרי 
פוגעים ישירות ברגשות האחרים: הם עלולים להגיב במילות 

עוקצניות.
בעלי חוכמת הטוב אינם מסתכלים מטה על אחרים או פוגעים 
כל  טעויותיהם.  את  לגלות  לאחרים  עוזרים  אלא  ברגשותיהם 
הלב.  לטוב  השייכות  דרכים  הינן  אלוהים  לחוכמת  הדרכים 
לפי מידת הטוב שבליבנו כך נוכל להתחבר עם אלוהים בעומק 
בלב,  רוע  לנו  יש  באם  אך  הטוב.  חוכמת  את  ּולקבל  יותר  רב 
לנו.  נותנים  שהאחרים  הטוב  בחוכמת  לנהוג  בקלות  נוכל  לא 
לכן גירוש הרוע מלבבותינו הינו דרך לקבלת חוכמה ולהשגת 

תועלת דרך החוכמה ההיא.
אם אנו חכמים נוכל להבין נקודה זו ּולהתפלל בדרך היכולה 
להניע את לב אלוהים. לדוגמא: נניח שפלוני מנהיג תא. למרות 

מהתא  חברים  וכמה  איטית  הרוחנית  התחייה  ניסיונותיו: 
מתלוננים עליו. כשהוא מתפלל בעניין זה יהא לאל ידו לרצות 
את אלוהים דרך התפילה בהתאם למידה בה אין לו רוע בליבך.
לכל  ּומעל   – ישועתי  על  תודה  אסיר/ת  הנני  ַואדוני  "אבא 
ברצוני  תא!  מנהיג  להיות  זו  יקרה  מחוייבות  את  לי  הענקת 
שיהא לאל ידי לשרת את חברי קבוצת התא כגופי שלי. יש לנו 
את אהבת ּודמעות ֱהֲאּדֹון – ּוביכולתי לשאת את הפרי באהבתך. 
תן לי לקבל בהודיה את עצת חברי קבוצת התא שלי הניתנות 

מאהבה. ֲאֵחד אותנו ותן לנו להניב יותר פרי".
מהתבטאויות  נמנעים  טבעי  באורח  רוע  בעלי  שאינם  אלו 
או  הטובות  המילים  אך  אלוהים.  לב  את  לצער  המסוגלות 
התפילות הטובות אינן נובעות רק מאחר ואנו מנסים. אם קיים 
רוע בליבנו – רוע זה יהא טמון במילותינו מבלי שנהא מודעים 
לכך. לכן לפי סוג הלב שיש לנו בתפילה – כך תהא התשובה 
הלב  טוב  מתפילת  מרוצה  אלוהים  בהגעתה.  איטית  או  מהירה 

ועונה לה ִּבמהרה.
הם  מאחרים.  הבנה  מאי  לסבול  עלולים  הינכם  ִלפרקים 
שאמרתם  או  ביצעתם  לא  שמעולם  משהו  שעשיתם  אומרים 
משהו והכל להד"ם. במקרה כזה: במקום לנסות ליישב מה נכון 
בעניין.  לטפל  לאלוהים  לתת  יותר  טוב  זה  יהא  נכון  לא  ּומה 
ככל שתתרצו לעצמיכם יותר תירוצים, ככל שתיווצרנה יותר 
שמועות לגביכם – למרות שהוכחתם חפותכם דרך וויכוח – זה 

יֲחשוף את טעויות האחרים ועלול לפגוע ביחסים.
"ְרַחק  נאמר:   23 ב'  פרק  לטימותיאוס  השנייה  באיגרת 
ִמְּׁשֵאלֹות ֱאִוויִלּיֹות ְוִנְבָערֹות; ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֵהן ּגֹוְרמֹות ְמִריבֹות". 
כשם שנאמר ָהְׁשֲעַרה מובילה ִלמריבה וגורמת ִלשבירת השלום. 
 – האחרים  את  ּותקבלו  בשקט  תישארו  אם  זה:  מֵעיין  במצב 
את  יפתחו  והם  לבבותיהם  ִּייָמסּו   – העניין  את  מגלים  כשהם 

ביטחונם בכם.

לכן כשקשיים בלתי צפויים ֵנֵערמים בדרככם: אל נא תחושו 
פשוט את הקושי שבם – אלא ִחשבו מה עליכם להסיק כתוצאה 
עלולים  הם  הקודש:  רוח  בעזרת  בעניין  ּוכשתתפללו   – מהם 

להפוך להזדמנות של ברכה.
מחבר משלי פרק ג' 6 אומר: "ְּבָכל-ְּדָרֶכי ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיֵּׁשר 
תירוצים  ולתת  חפותכם  את  להוכיח  תנסו  לא  אם   ."אְֺרחֶֺתי
ידיכם  לאל  יהא   – אלוהים  רצון  את  בשקט  להבין  תנסו  אלא 
לכם  ֱהחסר  דבר  אותו  מהו  תבינו  עצמכם.  לגבי  דברים  להבין 
והמונע מכם להיות מוגנים. אף אם הואשמתם בטעות –אין זה 
חשוב. מאחר ואלוהים מביט בכם: הוא יגמול על ההפסד- דבר 

שיהפוך רק ִלברכה רוחנית וגשמית. זוהי חוכמת הטוב.
אך אין זה חשוב כמה אנו לומדים חוכמה זו עדיין: אם עדיין 
קיים רוע בליבנו – לא נוכל לשייכה אלינו. אם גאוותינו נפגעת 
שניכשל  הרי  כך  על  ּומתלוננים  מתמרמרים  כועסים,  ואנו 
במבחן. רק כשנגרש את כל סוגי הרוע ונתקדש – נוכל לשאת 

את פרי החוכמה.

3. חוכמה ללא טוב הינה: חסרת משמעות
אבשלום היה בנו השלישי של דוד המלך. הוא היה יפה תואר 
ּובעל חוכמה לעילא ּוְלִעילא. אך הבעיה הייתה שהוא השתמש 

בחוכמה זו בדרך רעה מחמת היותו רשע.
אבשלום ציווה על אנשיו להרוג את אחיו החורג אמנון מאחר 
ואמנון אנס את אחותו. כמו כן עקב זאת שנטר טינה לדוד – הוא 
החל לתכנן מרד. במשך זמן רב הוא אימן חיילים ּומשמר, פעל 
להשגת לבם העם, גרם שֵיראה שדוד לא אהב את העם והמשיך 

לשבות את לב העם.
אבשלום קיבל אף את תמיכת אחיתופל: יועץ דוד. נראה היה 
כי הכל זורם בצורה טובה כמתוכנן. אם כן מדוע ניכשל מרד 
אחיתופל  להיכשל.  אבשלום  לחוכמת  גרם  אלוהים  אבשלום? 
יעץ לאבשלום את הדרך הבטוחה לניצחון – אך אבשלום לא 
נטל אותה. במקום זאת הקשיב לעצת חושאי – שלמעשה נתן 
עצה שהייתה טובה לדוד. אבשלום היה חכם מאוד – אך ברגע 
בדרך  בחר  רגע  בין  להיחלש  דעתו  לשיקול  גרם  שאלוהים 

המובילה ַלֲאבדון.
חוכמה כזו ללא קדושה הינה חסרת כל משמעות. ללא טוב 
לא נוכל להבין זאת אף בשומעינו דיברי חוכמה. אך אם נקבל 
לא  או  לאמר  מה  להבחין  נוכל  מתקדש:  בלב  לב  טוב  חוכמת 
לאמר,מה לעשות ּומה לא לעשות. כך יהיו מילותינו ּומעשינו 
הברכות  פרי  את  בשפע  ונניב   – אלוהים  ע"י  מובטחים  יהיו 

שאלוהים מספק לנו.
אושר  להֲעניק  נוכל  אם  במשיח:  יקרים  ַוֲאחיות  אחים 
ושמחה אף לגורמים לנו רע – יברכנו אלוהים בכל אשר נלך. 
המוכר  הלב  טוב  את  שתטפחו  ֱהֲאּדֹון  בשם  אני  מתפלל  לכן 
העבודה  מקומות  משפחותיכם,  את:  ותהפכו  אלוהים  ע"י 
הנובעת  בחוכמה  שמחים  ִלמקומות  שלכם  והעסקים  שלכם 

מלבבותיכם הטובים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ֲאָבל ַהָחְכָמה ֲאֶׁשר ִמַּמַעל, ֵראִׁשית ְטהֹוָרה ִהיא; ְלַאַחר זֺאת אֹוֶהֶבת ָׁשלֹום, סֹוְבָלִנית, נֹוָחה ְלִהְתַרּצֹות,
 ְמֵלָאה ַרֲחִמים ּוְפִרי טֹוב, ְוֵאין ִעָּמּה ַמּׂשֹוא ָּפִנים ּוְצִביעּות" (יעקב פרק ג': 17).
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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)

1 ביוני, 2014 חדשות מאנמיןמס'25 



הסיפור המרכזי  3 1 ביוני, 2014 חדשות מאנמין  מס'25 

כיצד נראתה האדמה ִּבבראשית?
שני שליש מפני כדור הארץ מכוסים במים – ומבין כוכבי הלכת במערכת השמש: רק 
ְּבֵעת  הארץ  כדור  נראה  וכיצד  הימים  נוצרו  כיצד  וימים.  אוקיינוסים  יש  הארץ  בכדור 

הבריאה?
בראשית פרק א' מתאר: את התהליך בו נקט אלוהים ִּבבריאת השמיים והארץ וכל אשר 
בם. בראשית א' ב' מתאר את הפירוט הגדול של הארץ בבראשית. נאמר: "ְוָהָאֶרץ ָהְייָתה 

תֺהּו ָובֺהּו ְוחֶֺׁש ַעל-ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאִהים ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים".

"ְוָהָאֶרץ ָהְייָתה תֺהּו ָובֺהּו"

כשאלוהים ברא את הארץ לא נראתה הארץ כשם שהינה 
נראית כיום. בראשית קרום ואטמוספירת הארץ היו בלתי 
יציבים. רגעים גיאולוגיים כגון: טקטוניקת [חקר תכונותיו 
והתהליכים  כדור-הארץ  קרום  של  העיקריות  המבניות 
והתפרצויות  קליפתיות  הפרעות  הלוחות,  אותן]  שהולידו 
גֲעשיות התרחשו בצורה פעילה. פעילויות מורכבות שונות 

התרחשו באטמוספירה באופן מתמשך.
קרום  של  פעילות  תנועות  שהיו  אף  סבורים  המדענים 
באטמוספירה  שונות  כימיות  פעילויות  ושהיו  הארץ  כדור 
שהיה  אומרים  המדענים  הארץ.  של  המוקדמים  בשלביה 
'במפץ  שנברא  לאחר  הארץ  כדור  עבר  אותו  התהליך  זה 
גדול'  מפץ  זה  היה  לא  ש  הינה  העובדה  אופן  בכל  הגדול'. 
זה  היה  אלוהים.  ע"י  הארץ  כדור  בריאת  תהליך  אלא   –
ִּבבראשית כשברא אלוהים את הארץ. הוא עבר את תהליך 

הנחת היסודות שלו יחד עם התנועות הפעילות של הקרום 
ּותגובות שונות באטמוספירה (איוב פרק לח' 4; האיגרת אל 
העברים פרק א': 1). דרך תהליך נבראו אדמה ואוויר אשר 

היוו סביבה הולמת לאנושות.

מבראשית  יכול  הכל  אלוהים  ברא  לא  מדוע  כן  אם 
כל  את  לעבור  לארץ  נתן  אלא   – מושלמת  הארץ  את 

התהליכים הללו?
היסודות  הנחת  עבודת  קטן:  בית  בונים  כשאנשים  אף 
של  הפיזי  הסדר  זהו  בהחלט.  חיונית  הינה  שלו  והמסגרות 
העולם הבשרי. למרות שאלוהים הינו כל יכול: כשברא את 
של  הפיזי  הסדר  לפי  היסודות  בהנחת  החל  הוא   – הארץ 
העולם הבשרי. כשאלוהים הכל יכול ברא את הארץ: הוא 

הניח לה את היסודות – וזו הייתה דרכו להביע את אהבתו 
לאנושות.

הינו  הבית  ביתכם.  את  בונים  שהינכם  לעצמיכם  דמיינו 
המקום בו אתם ּובני משפחותיכם האהובים עומדים לֱחיות 
בו. אף אם זה לוקח זמן ארוך ונדרשת עבודה רבה – תבדקו 

אישית כל פרט. למעשה תשמחו לעשות זאת.
אלוהים ברא את הארץ בלב אוהב שכזה במשך תקופת 
זמן ארוכה. הארץ הינה אדמת היסוד לטיפוח הנפשות בכדי 
להפכן לבנות ּובנים אמיתיים לאלוהים. לכן אלוהים האב, 
אלוהים הבן, ואלוהים רוח הקודש – השילוש הקדוש – הניח 
ַּבֲחריצות את יסודות הארץ ּוברא את השמיים במשך תקופת 
ִּבשלבים  וטיפח  האטמוספירה  את  פיתח  הוא  ארוכה.  זמן 

שונים בכדי לברוא את האטמוספירה ההולמת ביותר.

"ְורּוַח ֱאִהים ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים"

אלוהים עצמו ירד ארצה שהינה האדמה הבסיסית לטיפוח 
את  חיפש  הוא  הארץ-  כדור  פני  על  שריחף  בעת  האנושי. 
הדברים החיוניים לארץ אותה יברא במשך 6 ימות הבריאה. 
דרך אגב מהעובדה: "שרּוַח ֱאִהים ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים" – 
נוכל לראות כי הארץ כוסתה במים. לאחר שהניח אלוהים 

את יסודות הארץ – הוא כיסה את כולה במים.
כעת: מניין באו כל המים הללו אשר כיסו את כל הארץ? 
בראשית  אלוהים.  מכס  נבעו  אשר  ֱהחיים  המיים  אלה  היו 
ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים  ֱאִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים  אומר: "ַוּיֺאֶמר  א' 9  פרק 
לכייפא  השנייה  האיגרת  ַהַּיָּבָׁשה".  ְוֵתָרֶאה  ֶאָחד  ֶאל-ָמקֹום 
ְוַעל-ְיֵדי  ַהַּמִים  ִמן  ִנְתַהְּווָתה  ָהָאֶרץ  "ְוִכי  מוסרת:   5 ג'  פרק 
ַהַּמִים ִּבְדַבר ֱאִהים". בפשטות: הארץ הייתה בעיקרה מתחת 

לפני המיים – ּומאוחר יותר יצאה מעל פני המיים. 

הארץ  את  כיסה  שאלוהים  לכך  הסיבה  מהי  כן:  אם 
במים חיים כשם שתינוק נשמר במי השפיר ברחם אימו?

צורות  כל  למען  הארץ  פני  על  סביבה  לברוא  בכדי  זאת 

האהבה  אלוהי  בה.  לשרוד  יוכלו  ֱהאדם  בני  ּובכללן  החיים 
הסביבה  את  ויצר  הארץ  פני  על  לזרום  חיים  למיים  נתן 

הבסיסית בה יוכל לשרוד כל חי.
מראה הארץ שכוסתה במים חיים היה כעובר הנשמר במי 
העובר  את  העוטפים  שפיר  למי  הודות  אימו.  ברחם  שפיר 
חיצוני  זעזוע  מכל  מוגן  והעובר  העובר  טמפרטורת  נשלטת 
העובר  ניזון  השפיר:  במי  מכוסה  שהוא  בעת  מדלקות.  או 
מאימו דרך חבל הטבור עד שהוא מקבל את המראה השלם 

של האדם – ּובבוא העת הוא מגיח לעולם.
באורח דומה בתקופה בה כוסתה הארץ במים חיים: נוצרה 
הסביבה הבסיסית בה יֱחייה כל חי. כאן עלינו לדעת כי כל חי 
אלוהים.  ע"י  ניתנים  אלה  מיים  מיים.  ללא  לשרוד  יכול  אינו 
לכן עלינו להבין כי בני האדם לעולם לא יוכלו לשרוד הרחק 
מאלוהים. העובדה הינה שכאשר כיסה את הארץ במים חיים 

היה רצון אלוהים שכל הנפשות תקבלנה חיי עולם.
נקודה נוספת: מיים חיים הינם טהורים וצחים. אלוהים הבורא 
רוצה שכל הנפשות תקבלנה לב כמו מים חיים אלה משיעבור את 
תהליך הטיפוח האנושי. רוצה אבינו שנהפוך ִלילדים אמיתיים 
בלב שהינו ללא כל דופי ּורבב, טהור וצח כמיים חיים. במובן 

הבשרי: המים מנקים את כל שאינו נקי. דבר אלוהים אשר הינו 
המיים הרוחניים: חיוני אף לנו לשמירת חיינו הרוחניים ּומשחק 

את תפקיד הטיהור שלנו מחטאינו הטמאים.

ביחס לארץ של היום כיצד הצליח אלוהים ִּבבראשית 
לגרום למים חיים לכסות את הארץ כולה?

מבראשית פרק א' 3 ואיילך מתואר בפירטי פרטים שאלוהים 
ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם.

ביום השני לבריאה: ברא אלוהים את הרקיע – והפריד בין 
המיים אשר מתחת לרקיע לבין המיים שמעל לרקיע (בראשית 
פרק א' 6 – 8). באותה עת היו פני הארץ כמעט היו שטוחים 
גרם  לבריאה:  השלישי  ביום  עמקים.  או  גבוהים  הרים  ללא 
אלוהים לשקע ענקי – כעיין בור גדול – להיווצר קרוב לקוטב 
הצפוני. אסף אלוהים את המים לקוטב הצפוני, קרא למים: "ים" 

– ולארץ היבשה קרא: "אדמה".
והכוכבים  הירח  השמש,  את:  אלוהים  ברא  הרביעי  ביום 
[המאורות], חילק את האדמה היבשה ליבשות ואת הים לימות 
דרך תנודות קליפת כדור הארץ. לאחר מכן החל כדור הארץ 
להיראות כשם שהוא ִנראה כיום (בראשית פרק א' 14 – 19).

[
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מגיל צעיר התֲחברתי ִּבקהילה אך מעולם לא ראיתי אותות 
חוויתי  לא  ּומעולם  מאחר  הקודש.  בכתבי  הכתובים  ונסים 
בבוקר  ראשון  ימי  לאסיפת  הלכתי  פשוט  החי –  אלוהים  את: 
ונהניתי ממשחקי: טניס שולחן, ביליארד, באדוק [משחק לוח 

קוריאני] ולך – עצור (משחק 
קלפים מסורתי קוריאני). אך 

חשבתי שאיוושע.
בינתיים בן דודי מנישואיי 
– זקן הקהילה הונגקי פארק 
אשר סבל במשך שבע שנים 
חדשה  זיהומית'  מ'מחלה 
זיהום  ּפֹולּוֶׁשן:  [מחלת 
המחוללים מיקרֹואֹורַגניזמים: 
פטריות  נגיפים,  חיידקים, 
ממנה  התרפא  וחד-תאיים] 
במאי 1997 בעת שנטל חלק 
במשך שבועיים ללא הפסקה 
הרוחנית  התחייה  באסיפת 
המרכזית  מין  מאן  בקהילת 
ג'יי  ד"ר  תפילת  את  וקיבל 

רוק לי.
את  קיבלתי   2002 בשנת 
ּובני  החי  אלוהים  וודאות 
את  התחלנו  ַוֲאני  משפחתי 
בקהילת  המשיחיים  חיינו 
באותם  המרכזית.  מין  מאן 
ימים סבלה אימי במשך עשר 
שנים מכאב רב עקב פציעתה 
בגב – ועצם הגב שלה בלטה. 
ד"ר  תפילת  את  קיבלה  היא 
זזה  מכן  לאחר  דקות  לי. 15 
זזה  שלה  הבולטת  הגב  עצם 
הכאב   – כבראשונה  ושבה 

נעלם!
תודה  אסיר  כה  חשתי 
ריפא  אשר  אלוהים  לחסד 
מנעתי  אשר  עד  אימי  את 

עצמי מתענוגות העולם, החילותי להציע את כל סוגי השירות 
ולנכוח  אלוהים  דבר  את  לשמוע  ערגתי  ִלתפילה.  והתקדשתי 
את  יכולתי  ככל  להשלים  אף  ניסיתי  חסד.  בעלי  במקומות 

המחוייבויות הניתנות לי מאלוהים.
משפחתי  בני  כי  בהבנה  אלוהים  דבר  בתוך  עצמי  מצאתי 
עברו קשיים עקב גישתי השתלטנית כלפיהם. ביקשתי מרֲעייתי 
אך  לי.  הקשיבו  לא  כשילדיי  וכעסתי  הזמן  כל  לדבריי  לציית 
את  והעריך  קטנים  מילדים  אף  התעלם  לא  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
חברי הקהילה יותר מאת חייו. הוא אף התפלל למען החולים 

בכל כוחו.
גמרתי אומר ללכת אחר מופת ד"ר לי ּולהשתנות. התחלתי 
אף  עצמית.  התמקדות  כל  ללא  ילדיי  ואת  אישתי  את  לשרת 
לא   – פושרת  הייתה  ואמונתם  להתפלל  מילדיי  כשניבצר 
אילצתי אותם אלא רק עזרתי להם להתפלל. חיינו באינֵצ'און 

– לכן כשהיה קשה להם להתפלל בקהילה המרכזית בסיאול: 
התפללתי עימם באסיפת תפילת דניאל בבית הקהילה המקומי 
הקרוב לבייתנו או בבית דרך שידורי ג'י סי אן. ראיתים בעיני 
האמונה והיה לאל ידי לראות שיום אחד הם ישתנו ויובילו חיים 

משיחיים נלהבים.
 2010 בשנת 
ליהנות  החילותי 
ספר  מקריאת 
ומהקשבה  הבריתות 
רוק  ג'יי  ד"ר  למסרי 
לי כגון: פרק האהבה, 
פירות  ותשעת  ֲאְׁשֵרי 
ככל  הקודש.  רוח 
והבנתי  שהסקתי 
יותר מהמסרים בליבי 
כך  בלהט  והתפללתי 
ניסו אף אישתי ִוילדיי 
להשתנות  הכוח  בכל 
אלוהים  דבר  דרך 
לבסוף  ּותפילה. 
משפחתי  בני  כל 
למירוץ  הצטרפו 
לב  להשגת  האמונה 
לקראת  ולרוץ  הרוח 
החדשה  ירושלים 

אשר בשמיים.
רועת  ביתי: 
קו  היסון  הקהילה 
חברי  את  משרתת 
העדה  כרועת  הקהילה 
:האח  בני   .21  – ה 
משתייך  קו  קיונגווֱאה 
ההתאמה'.  ל'קבוצת 
המשרתת   – אישתי 
לי  יונסוק  הבכירה 
כמנהיגת  עובדת: 
'ִּבקבוצת  קבוצה 
של  השני  הנשיא  כסגן  מכהן  הנני  המקודשים'.  המתפללים 
התאחדות זקני העדה ּוכראש התאחדות הזקנים האזורית. הנני 
מוקיר את המחוייבויות הניתנות לי מאלוהים ּומֲעמיד את פעלי 
בעסק  אלוהים  בירכני  לכן   – העדיפויות  סדר  בראש  אלוהים 

שלי ּובהשגת הכרה בחברה.
מאותה  ּומס.  חשבון  לניהול  משרד  פתחתי   2003 בינואר 
חרוץ,  כאדם  מוכר:  הנני  שנה.   11 במשך  הכנסתי  עלתה  עת 
בעל יכולת ּובעל בניהול צודק. כהוקרה ִלתרומתי לניהול המס 
הלאומי – קיבלתי: פרס ממשרד האסטרטגיה [ניהול המהלכים] 
והכספים ואת פרס ראש הממשלה. כל זה מביא כבוד לאלוהים.

כעת הנני מכהן: ִּכנשיא וועד מנהלי החשבונות והמס בצפון 
אינצ'און, כחבר וועדת המסים ההוגנת בצפון אינצ'און ּוכמרצה 
הכבוד  כל  את  נותן  אני  בקוריאה.  המקרקעין  סוכני  בוועד 

לאלוהים אשר בירך את שגשוג נפשי ונתן לי עדות זו.
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ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 82-70-8240-2075+
www.urimbooks.com

urimbook@hotmail.com

טלפון: 82-2-818-7039+
www.wcdn.org 

wcdnkorea@gmail.com 

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 82-2-818-7334+
www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
www.gcntv.org

webmaster@gcntv.org

חדשות מאנמין

זקן הֲעדה פֵיאונגסאו קו (בן 59, מנהל חשבונות 
מס בתאגיד המסים ִּבקיונג'ין) בצוותא עם אישתו 

המשרתת הבכירה היונסוק לי

"מכיוון שאני מבורך וטוב לנפשי, הכל 
הולך לטובה!"

מכתב מחו"ל 

"הנני מאושרת מן היכולת 
ללכת בצורה טבעית!"

האחות אנג'ליקה אוסוריו-בת 16 
ִמקהילת מאן מין קולומביה

היֲעדר  'תסמונת  עם:  נולדתי 
ניתוח  עברתי  שנה  בגיל  רדיוסים'. 
נוסף  וניתוח  הירך  עצם  להסרת 
להתאמה. עד גיל עשר ֲעטיתי גבס על 
מטבע  מעלות.  תשעים  בזווית  רגלי 
הדברים ניבצר הימני ללכת לבית ספר 

יסודי ונשארתי במיטתי בבית.
יום אחד שמעה אימי על פעלי הכוח 
שידורי  דרך  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של 
אם  שאתרפא  לי  אמרה  היא  אינלייס. 
מלהאמין  הימני  ניבצר  תחילה  אאמין. 
כחברה  שנרשמתי  לאחר  אך   – בכך 
ִּבקהילת מאן מין קולומביה השתנו חיי 

כל בני משפחתי.
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  חיי  תולדות  ספר 
גדולים  ותקווה  אושר  לקבל  עודדני 
מאחר והוא סבל בעברו ממחלות רבות 
יותר ּוִמכאב רב יותר ממה שהיה לי – 
אך הוא התרפא בכוח אלוהים. הבנתי 

שאתרפא – והתחלתי להתפלל.
חגגה   ,2014 באפריל   6  – ב5 
יום  את  קולומביה  מין  מאן  קהילת 
רועת  לי  היסון  שלה.  השני  השנה 
נכחה  העולמית  המדריכה  הקהילה 
המטפחת  תפילת  באסיפת  נכחתי  שם. 
והקשבתי למסר שלה. שבתי ִּבתשובה 
על כך שלא הייתה בי אמונה אמיתית 
וקיבלתי   – אנשים  ושנאתי  באלוהים 
(מיפעלות  הכוח  מטפחת  תפילת  את 
עצם  י"ט: 11 – 12).  פרק  השליחים 
הגב שלי התיישרה ונעלמו הכאבים – 

הללויה!
ורגליי  שלי  הכפופה  הגב  עצם 
והתחלתי  לצלוע  הפסקתי  התיישרו, 
ללכת בצורה טבעית. אני נותנת את כל 
ִלתפילתי  ענה  אשר  לאלוהים  הכבוד 

וריפאני.


