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חדשות מאנמין

ִּבתחילת שנת 2014 נימסר שהיו אנשים שבֲחרו בחירה 
ממחלת  להם  שנגרם  הכאב  מחמת  [נימרצת]  דרסטית 
יד  שלחה  תיכון  ספר  בבית  ילדה  האוטופית.  העור  דלקת 
בנפשה עקב דלקת העור האוטופית. אישה בגיל השלושים 
מדלקת  סבלה  אשר  השמונה  בת  ִּביתה  את  חנקה  לחייה 
בנפשה.  יד  שלחה  אף  מכן  ּולאחר  ֲחמּורה  אוטופית  עור 

הארועים הללו ִזֲעזעו את האנשים.
כרונית  דלקתית  מחלה  הינה  האוטופית  העור  דלקת 
[חוזרת ונשנית] שלרוב פורצת בגיל הילדות המוקדמת או 
הילדות. הגורם המדוייק אינו ידוע – אך הופֲעתה קשורה 

ִלמאפיינים ֵגנטיים ּולחוסר תפקוד במערכת החיסון.
כמו כן מאמינים שהיא נגרמת ע"י הרכב גורמים שונים 
הנורמה,  מעבר למידת  יבש וגירוד  אחרים הכוללים: עור 
דלקות בקטריאליות, נגיפיות, פטרייתיות, גורמים רגשיים 

וגורמים סביבתיים מסויימים.
מספר  כי:  מסרו  הלאומית  הבריאות  ביטוח  מהתאֲחדות 
העור  דלקת  עקב  חולים  בבתי  ביקרו  אשר  האנשים 
האוטופית בין השנים 2008 ו-2012 היה 1.04 מיליון בני 
אדם לערך. המספר המעשי של החולים הינו רב יותר והינו 

משפיע על כ 6.1 מיליון בני אדם לערך.
העולמית  מהאוכלוסייה  אחוז  עשרים  שכמעט  נמסר 
סובלת מדלקת עור אוטופית. כמו כן דלקת העור האוטופית 
היא  צמיחתם.  על  שלילית  בצורה  משפיעה  הילדים  אצל 
שיבושים  כגון:  אחרים  רגשיים  לשיבושים  לגרום  עלולה 
בעיצוב האישיות מעין התרחקות וחוסר התחשבות עצמית. 

לכן היא מוכרת ִּכבעיית על לאומית.
בכל זאת חברי קהילה רבים מקהילת מאן מין המרכזית 
כולל  אלוהים  בכוח  האוטופית  העור  מדלקת  מרפא  קיבלו 
ייג'י   ,(9 (גיל  לי  מינסיק   ,(1 תמונה   ,3 (גיל  פארק  מינהי 
קים (גיל 12), סרים פארק (גיל 12), האחות סיונגלי יו (גיל 
קים  סוקיונג  והאחות   (19 (גיל  צ'ו  הוואג'ין  האחות   ,(15

(גיל 29, תמונה 2). כעת הן מתהלכות בחיים מאושרים.
כשאנשים שבים ִּבתשובה ּומקבלים את תפילת 
הכוח: מתרפאת לֲחלוטין דלקת העור האוטופית.
מדלקת  סבלה   (3 תמונה   ,26 (גיל  קים  סובין  האחות 
אורך  לכל  תיכון  תלמידת  בהיותה   .4 מגיל  אוטופית  עור 
השנה: היא חבשה מסכה בכדי להסתיר את פניה הנפוחות 
ִּכסטודנטית  שהתקבלה  לאחר  שהֱחריף  דבר  והמצולקות. 
מכל  נשמרה  היא  חייה.  את  לבחון  החלה  היא  במכללה. 
הדברים הגשמיים שאלוהים שונא ושבה ִּבתשובה ממעמקי 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  את  קיבלה  מכן  לאחר  לבה. 

והתרפאה לֲחלוטין מן המחלה.
במקהלת  כחברה  בנאמנות  המשרתת  קים  האחות 
לישון  מסוגלת  הייתי  לא  רבים  "לילות  אמרה:  עמנואל 
ָּפָּניי.  על  והמוגלתיים  המבעבעים  הפצעים  מחמת  היטב 
אך כעת אני ישנה טוב מאוד. אני שמחה מאוד". כעת היא 

מסורה ללימודי פיתוח קול בכדי לתת כבוד לאלוהים.
האחות סיהיי פארק (גיל 22, תמונה 5) סבלה מן המצב 
הרופאים  אף  האוטופית.  העור  דלקת  של  ביותר  הגרוע 

לי.  ד"ר  תפילת  ע"י  מרפא  קיבלה  היא  אך  ידיים.  הרימו 
לאחר קבלת התפילה עדיין כיסו הפצעים את כל גופה תוך 
שלושה ימים – אך ִּבמהרה גשרו הפצעים עם העור הנגוע 
וגופה קרם עור חדש. היא התרפאה לֲחלוטין מדלקת העור 

האוטופית ואף ממחלת האבעבועות.
מחמת  זווֲעתית  נראתה   (6 תמונה   ,12 (גיל  לי  סוג'ונג 
זיהומית  עור  [מחלת  והסעפת  האוטופית  העור  דלקת 
מתבטאת  סַטפילֹוקֹוקּוס.  חיידקי  שמחולליה  מידבקת 
דייסונג  המשרת  הוריה  צהוב].  קרום  בעלות  באבעבועות 
מיוחסת  קטן  ילד  מחלת  כי  נזכרו  קים  יומי  והמשרתת  לי 
על  ִּבתשובה  שבו  הם  הוריו.  של  הֲעוולה  למעשי  בעיקר 

אמונתם המשיחית הפושרת וקיבלו את תפילת ד"ר לי.
למחרת בבוקר המורסה על הפצעים פסקה והתייבשה. 
ערב:  באותו  כהים.  ִּבגלדים  התכסו  המוגלתיים  החלקים 
היא  התפילה  לאחר  ימים  ארבע  או  שלושה  הגלד.  נשר 
התרפאה לֲחלוטין. מאז היא גדלה ִּבבריאות ּובשמחה וכעת 
ִלילדים  הספר  בית  של  והריקוד  ֱההלל  ִּבקבוצת  משרתת 

ִּבימי ראשון.
האחות ג'ייונג לי (גיל 21) נהגה לישון כשידיה כרוכות 
בתֲחבושות מחמת גירוי קיצוני. האחות נורי ריו (גיל 14) 
קצר  שרוול  עם  חולצה  ולא  קצרים  מכנסיים  לבשה  לא 
באמצע הקיץ מאחר ַוֲחברותיה לעגו לה עקב העור שלה. 

אך שתיהן התרפאו דרך תפילת ד"ר לי.
המטפחת:  ּותפילת  הזכים  מואן  מי  דרך 
התרפאו אף אנשים בארצות מעבר לים מדלקת 

העור האוטופית.
דניאל – בנו של ד"ר דניאל פּואנטס ֲאקוסטה: מנהל רשת 
סבל:  הוא  –אף  במקסיקו  העולמית  המשיחיים  הרופאים 
מלידה.  ּוברגליו  ִּבזרועותיו  שפשתה  אוטופית  עור  מדלקת 
צוות שליחות מאן מין ביקר במקסיקו. ד"ר פואנטס שמע 
מהם כי אם מושחים מישהו במי מואן הזכים או שותים מהם 
באמונה: הוא יוכל לחוות את פֲעֵלי הרפואה האלוהיים. ד"ר 
מדהימה  בצורה  מואן.  במי  באמונה  בנו  את  משח  פואנטס 

ריפא אלוהים את בנו בצורה מושלמת תוך שבוע.
עור  מדלקת  סבל   (4 תמונה   ,8 (גיל  אריק   – בקנייה 
כאילו  נראו  פניו  ללידתו.  השלישי  השבוע  מן  אוטופית 
אך  העיירה.  מן  משפחתו  סולקה  לכן  באש.  וריחם  נצרב 
כשהבישוף ד"ר מיונגהו צ'יונג (קהילת הקדושה של מאן 
מין ניירובי) התפלל למענו במטפחת עליה התפלל ד"ר ג'יי 
לֲחלוטין  אריק  התרפא  שבועות  שלושה  רק  תוך  לי:  רוק 

וכעת עורו הינו: כעור תינוק שזה עתה נולד.
מלווה:  האוטופית  העור  בדלקת  הרפואי  הטיפול 
בסבלנות רבה, עלות גבוהה, עבודה קשה וסביר שהמחלה 
העור  מדלקת  התרפאו  אשר  המאמינים  כל  אך  תֲחזור. 
האוטופית אמרו: שהם נרפאו ִּבמהירות לאחר שהרסו את 
חומת החטא שעמדה נגד אלוהים וקיבלו תפילה באמונה. 
עוד אמרו: שאין כל סימן: לצלקות, לסיבוכים, או ַלֲחזרת 

המחלה.
הבה ניתן תודה לאלוהים המרפא על זאת: שהוא חי.

"ֱהֲאּדֹון הושיֲעני ִמכאב מֲחריד של דלקת עור אטופית!"

הכאב הנגרם ע"י דלקת העור האוטופית הינו :איום. אך כשבטחו באלוהים – הֵעניק 
להם אלוהים: עור לבן ונקי יותר ואמונה כנה.

אנשים מהללים את אלוהים לאחר שחוו מרפא מדלקת עור אטופית
 [אלרגית] דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק לי
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אם סילקנו את כל הרצונות האנוכיים ואנו מתפקדים בתוך: דבר 
אלוהים – האמת – יהא לאל ידינו: לקבל חוכמה שמיימית, לחוש 
יהא  ולא  שנכון  במה  בנקל  להבחין  רוחנית,  ִמבחינה  יותר  נינוחים 
קשה לנהוג בטוב כלפי הזולת. למרות שאנו עלולים לסבול מהפסד 
רגעי: נֲאמין שאלוהים יגמול לנו ִּבברכה עצומה יותר. בכל מקרה 

נשמח יותר בהתהלכותנו בתוך האמת.
לפי  מתהלכים  שהם  בכך  ברכות  לקבל  יכולים  כאלה  אנשים 
שביעות רצון אלוהים. יש לאל ידם לראות בבירור לראות את דרך 
האמת ולתת תשובה ברורה ִלבעיות הזולת. זהו הפרי שאנו משיגים 
את  לקבל  בכדי  לעשות  עלינו  ֶמה  כן  אם  הסובלנית.  החוכמה  דרך 

החוכמה הסובלנית?

1. מובנה הרוחני של הסובלנות [או נוֲעם ההליכות]
הגדרה מקובלת של – 'להיות סובלניים' הינה: 'להיות מתחשבים 
או נעימי הליכות, חביבים ַוֲעדינים'. כשלפלוני יש בלב: אמת בשפע 
– ּובאותו זמן יש לו את חופש האמת – הוא יכול לתת את כל מה 

שיש לו. זה דורש את המובן הרוחני ל 'סובלנות'.
ֱהאדם יכול לוותר לא רק על הדברים הגשמיים – אלא אף לתת: 
מזמנו, מאמציו, ענייניו, שירותו ואף את חייו. בכדי שיהא לאל ידינו 
להקריב את נפֵשנו לֲחלוטין – על ֱהאדם להיות: מלא בליבו באורח 
הדוגמא  הינו  ישוע  אנוכיות.  כל  בו  שתהא  מבלי   – באמת  מוֱחלט: 
למופת: להקרבת עצמו בלב השופע באמת. ישוע הינו בן אלוהים. 
הוא היה והינו: נטול חטא או רבב. ליבו הינו: האמת עצמה, הוא חי 

אך ורק לפי רצון אלוהים והקריב את הכל.
מלכות  בשורת  את  הטיף  הוא:  ּומנוחה  אוכל  ללא  ְּבהתֲהלכות 
דמעות  הרבה  ושפך  קשות  עמל  הוא  החולים.  את  וריפא  השמיים 
נטול  בהיותו  הנפשות.  למען  חייו  את  הקריב  אף:  ּולבסוף  רבות – 
חטא או רבב הוא נתלה על העץ בכדי להושיע את הנפשות שנוֲעדו 
לממלכה  והדריכם  רבים  הושיע  במֲעשיו:  הנצחי.  למוות  ללכת 

השמיימית.
יכולים  אנו  האם  מתנהגים?  אנו  כיצד  למעשיו:  בהשוואה  כעת 
לקבל ולקחת ברצון את הפסד הזולת? האם נוכל לוותר על מה שיש 
לנו? – אם נבקש את: תוֲעלתינו האישית, טעֵמנו, גאוותנו, דעותינו 

וכן הלאה: לא נוכל לוותר על 'העצמי' שלנו.

2. הברכות המתקבלות דרך חוכמת הסובלנות [נוֲעם ההליכות]
אם  הזולת.  למען  דברינו  על  :לוותר  כסילות  שזו  נאמר  בעולם 
מישהו קיבל דבר מה – הוא רוצה עוד. הם חושבים ששמירה על מה 
שיש להם זוהי חוכמה. אך במיפֲעלות השליחים פרק כ' 35 נאמר: 

"טֹוב ָלֵתת ֵמֲאֶׁשר ְלַקֵּבל".
ברכות  מקבלים:  אנו   – ֱהֲאּדֹון  בשם  וחולקים  נותנים  כשאנו 
גדולות יותר מאת אלוהים. זוהי חוכמה אמיתית. כשאנו נותנים יותר 
מהמצופה מעימנו, נותנים ּומשרתים את הזולת בכנות: לא נסבול כל 
הפסד או נזק. אנו משיגים את לבבות האנשים – וזה אינו משתווה 

ִלמעט רווח רגעי. זה היה: פרי החוכמה הנובע מהלב הסובלני.

את  להפגין  ייבצר  עיין –  וצרות  כעס  אנוכיות,  בם:  יש  עוד  כל 
על  לוותר  רק:  אינה  הסובלנות  משמעות  לכן  השופעת.  הסובלנות 
הכל – אלא אף: שראשית על האמת לשכון בִלבו של אדם – ּובתוך 

אותה אמת הוא צריך שיהא לאל ידו לתת את הכל.
בספר בראשית פרק י"ג: כשאברם ולוט קיבלו ברכות מאלוהים 
ּוכשמשק החי התרבה – רבו רועי הצאן שלהם ביניהם מאחר והיה 
עליהם להֲאכיל ּולהשקות את צאנם באדמה בֲעלת מקורות מוגבלים. 
 א ָכל-ָהָאֶרץ ְלָפֶנילכן ִּבבראשית פרק יג' 9 אמר אברהם ללוט: "ֲה

ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם-ַהְּׂשמֺאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם-ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה".
הטובה  באדמה  בחר  פשוט  האישית:  תוֲעלתו  את  שביקש  לוט 
בין  מריבות  שהתגלעו  לוט  שמע  אם  מיים.  מספיק  בה  שהיו  יותר 
המשרתים: היה עליו להזהיר את משרתיו בחומרה בכדי שהחדשות 
לא תגֲענה לדודו – אברם. אך לאברם לא הייתה כל אי נוחות כלפי 
לוט. למרות שלוט עזב מבלי לדעת שקיבל ֵהיֵמנּו את חסד אלוהים. 
לאברם הייתה סובלנות כזו בלב עד אשר היה מוכן לוותר על הכל 

ואף למֲעלה מזה: אם ֱהאחר רצה בזאת.
למען  הפסד כלל מאחר והוא וויתר על הכל  אברם לא סבל  אך 
לוט. במקום זאת: הוא קיבל ברכות גדולות יותר מהדברים שוויתר 
ֲעליהם. מאחר ואברם הפגין טוב לב וסובלנות – הבטיח לו אלוהים 
שייתן לו את: כל האדמות בצפון, בדרום, במזרח ּובמערב – ועוד 
שופעת  סובלנות  הפגין  ואברהם  מאחר  לרוב.  צאצאים  לו  הֵעניק 
ּופעל בֵיֶּתר סובלנות ממה שנתבקש ֵהיֵמנֹו: הֵעניק לו אלוהים ברכות 

גדולות יותר.

3. חירות האמת הנובעת מן הסובלנות
ְוָהֱאֶמת  ָהֱאֶמת  ֶאת  "ְוֵתְדעּו   :32 ח'  פרק  יוחנן  ִּבבשורת  נאמר 
האמת  נֱחשבת  האמת:  בתוך  חיים  שאינם  לאלו  ֶאְתֶכם".  ְּתַׁשְחֵרר 
כשלשלאות. אך היודעים את האמת: מתהלכים בה לֲחלוטין וחשים 

חופשיים בתוך האמת.
על  לנוס  תבקשו   – שוטר  כשתראו   – פשע  ביצֲעתם  לדוגמא: 

רואים  כשהם  כאלה  רגשות  להם  אין  החוק  שומרי  אך  נפשיכם. 
שוטר. אלא שיחושו בטוחים יותר כשהמשטרה באזור. ֱהחיים בתוך 
האמת יודעים יודעים כי תורת אלוהים הינה: אהבת אלוהים ודרך 

המעבר לברכות. לכן אין בם כל פחד.
השבת  את  לֲחלוטין  לשמור  האמונה  את  בכם  אין  אם  לדוגמא: 
לא  או  עסקים  לבצע  לא  לכם  האומרות  שהמילים  תחושו   –
שומרי  אך  ַּכֲאזיקים.  -הינן  השבת  ִּבימי  העולמי  בבידור  להשתתף 
השבת ממעמקי ליבם יודעים כי ִּבשמירת יום האדון הינם מכירים 
בריבונותו הרוחנית של אלוהים – לכן יש להם שלום והינם מקבלים 
ברכות. לכן אנו חשים חופשיים ביותר לדעת את האמת ּולהתהלך 

לפי האמת.
דוגמא נוספת: אם נסלק את השנאה – נחוש בשמחה וחופש מעול. 
יהא  ליבנו  אם  החטא.  ּוממשא  החטא  מעול  אותנו  משֲחררת  האמת 
איננו  לאחרים.  חירות  אותה  את  להרחיב  אף  נוכל   – באמת  מלא 
שופטים או מגנים את האחרים רק עקב זאת שאינם מתהלכים באמת 
להתהלך  ידם  לאל  שיהא  בכדי  אותם  ּומחזקים  מעודדים  אלא   –

באמת.
'להיות מלאים באמת בתוך הלבבות שלנו' – זה לא רק לדעת מהי 
האמת דרך הידע האישי שלנו בלבד. חלקה השני של האיגרת אל 
הקורינתיים פרק ח' 1 אומר: "ַּדַעת ְמִביָאה ִליֵדי ַּגֲאָוה, ַא ָהַאֲהָבה 
ּבֹוָנה". אם אנו יודעים את האמת רק כידע – משמע: שאנו יודעים 
רק מעט מאוד – ַוֲעדיין אנו עלולים להפוך ִליהירים ְּבמֲחשבה שאנו 
כידע  רק  האמת  את  המבינים  כשאלו  לדוגמא:  הכל.  את  יודעים 
הם  ִּבמהרה   – מאחרים  שירות  לקבל  הרוצה  אחר  ַּבאדם  מבחינים 
עלולים לשפוט ּולגנות אותו. הם עלולים לֲחשוב: "לבטח הוא חושב 
שהוא חשוב מאוד". אך הם בעצמם אינם מבינים שהם ֵמֵפִרים האמת 

המורה לנו לא לשפוט אף אחד מאחינו.
מאידך: אלו שיש להם אמת בלב יביטו באותו אדם מנקודת מידת 
אמונתו. הם יכולים להבחין את הנכון מהטעות בעזרת דבר אלוהים 
– אך אף כשהם רואים את השקר מהאחרים – עדיין הינם יכולים 
רחמים  וקיבלו  מאחר  מגרעותיהם.  את  באהבה  ּולכסות  לקבלם 
מאלוהים בהיות להם מגרעות רבות – אף הם מפגינים חמלה כלפי 

האחרים.
בעלי סובלנות שבלב אינם פוגעים ברגשות הזולת. אף אם מישהו 
נוהג ברוע: הם אינם שופטים, מגנים, או מתאכזרים אליו. במקום 
לב  בכם  כשיש  יקרה.  נפש  בו  ויראו  האמת  אל  יובילוהו  הם  זאת: 
החוכמה  זוהי  ְלחיים.  האחרים  את  להנהיג  חוכמה  תשיגו  שכזה: 

המושגת מן הסובלנות.
אחים ַואחיות יקרים במשיח – כשאנו מתמלאים באמת ּומשיגים 
סובלנות: אנו מתמלאים באהבתו השופעת של אלוהים. לא נחוס על 
מתן הדברים לזולת ולא נחוש קנאה וצרות עין מהטוב שיש להם. 
נוכל לעזור לזולת בכדי שיהפכו לטובים יותר ונוכל אף לתת להם 

את נכסינו בכדי שייהנו יותר.
אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שתשיגו את חוכמת הסובלנות – ותבינו 
כי יהא זה מבורך יותר: לתת מאשר לקבל – ושתיהנו מחופש האמת.
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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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נוכל להגיע ִלישועה מושלמת רק כשניוולד מחדש בשם ישוע המשיח אשר הושיענו מכל חטאותינו, נתקדש ּונצטדק ברוח הקודש
 (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ו': 11).

לעזור לאנשים לקבל את ישוע המשיח ּולהיוולד מחדש כילדי אלוהים, להניע את לבבותיהם, לעזור להם לשוב ִּבתשובה ולעזור להם לאהוב את אלוהים
 – הינם: מעשים מהותיים של רוח הקודש ּומחוייבותה הגדולה ביותר. הבה נעיין בשירות רוח הקודש מארבעה היבטים.

פוֲעל רוח הקודש
הופגן עבור אלו שנולדו מחדש כילדי אלוהים

١. מתנות 

מיוחסות  הקודש  רוח  מתנות 
המופגנים  המיוחדים  ַלפֲעלים 
ע"י רוח הקודש באהבת אלוהים. 
אלוהים  שמֲעניק  שונים  דברים 
בֲחסדו ִלילדיו האוהבים – נוכל 
כך  לשם  'מתנות'.  להם:  לקרוא 
רפואה  ִלישועה,  זקוקים:  הם 
ּומענה הניתנים לרוב למאמינים. 
של  אחרות  מתנות  אף  ישנן  אך 
באופן  המוֲענקות  הקודש  רוח 

אישי.
באיגרת  הקודש  רוח  מתנות 
פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה 
החוכמה,  דבר  את:  כוללות  י"ב 
מתנות  האמונה,  דבר  הידע,  דבר 
נבואה,  ניסים,  ביצוע  הרפואה, 
הבחנת בין הרוחות, סוגי לשונות 
אלוהים  לשונות.  ּופירוש  שונים 
אדם,  כל  לב  את  ִּבמדוייק  היודע 
כליו ּומעמקי ליבו מֲעניק לכל אדם 

מתנות ִּכרצונו.
הינה:  ביותר  הגדולה  המתנה 
באיגרת  ככתוב   – האהבה 
פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה 
לרדוף  בנו  מפציר  אלוהים  י"ג. 
מכל  להשתוקק  אך   – אהבה 
(האיגרת  הרוחניות  למתנות  הלב 
פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה 
מידת  ּולפי  מאחר  זאת   .(1 י"ד: 
קבלת יותר מתנות רוחניות – כך 
יהא לאל ידינו להיות חזקים יותר 
ּולהתֲחבר ֲעמוקות יותר לאלוהים. 
אלוהים רוצה מעימנו שִנשתמש 
השמיים.  מלכות  למען  במתנות 
לכן אסור לילדי אלוהים לֲחמוק מן 
למתנות  להשתוקק  אלא  המתנות 
באיגרת  ככתוב  יותר  הגדולות 
פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה 
י"ב: 31. אם הינכם רועי קהילה: 
לצאן  האמת  את  ללמד  עליכם 
פֲעלי  את  להפגין  הנכונה,  בדרך 
רוח הקודש ולתת להם לחוות את 

הוכחת האלוהים החי.

٢. הבנה 

אלוהים  של  היחיד  בנו  מתן 
הינו:  החוטאים  למען  הבורא 
אהבה בלתי מתקבלת על הדעת. 
גבוהה,  כמה:  יבין  מישהו  אם 
יהא  אהבתו -לא  ַוֲעמוקה  גדולה 
לאל ידו אלא לאהוב את אלוהים 

בלהט.
חטאים  להשליך  קשה  לא 
בחיים  ּוְלָרצותו  שונא  שאלוהים 
עוזרת  הקודש  רוח  עוד  כל  ּובלב 
לכל  לציית  ידינו  לאל  יהא  לנו. 
דבר באמונה למרות שקשה לציית 
לו ּוננסה ככל יכולתנו לֲחשוף אך 

ורק את כבוד אלוהים.
חיים  רבים  מאמינים  אומנם 
שרבים  או  הישועה.  ביטחון  ללא 
והולכים  נושעו  שהם  חושבים 
או  ראשון/שבת  בימי  לקהילה 
שישי – אך הם אינם יודעים מהם 
ֲעליהם  יבוא  ּוכיצד  ָוצדק  חטא 
קיבלו  לא  ַוֲעדיין  מאחר  המשפט 

את רוח הקודש.
רק  בבירור:  אמר  ישוע 
ּומרוח  המים  מן  מחדש  כשניוולד 
הקודש (בשורת יוחנן פרק ג': 5) 
ונֱעשה את רצון אלוהים (בשורת 
מתיתייהו פרק ז': 21) – רק אז: 
אלוהים  השמיימה.  להיכנס  נוכל 
רוח  את  לעזרה  לנו  שלח  אף 
מהם:  להבין  שנוכל  בכדי  הקודש 
(בשורת  והמשפט  הצדק  החטא, 
יוחנן פרק ט"ז: 8) ונֲחמוק ממשפט 

הגיהינום.
אשר  אלוהים  ילדי  על  בזאת 
להיאבק  הקודש:  רוח  את  קיבלו 
נגד החטאים עד זוב דם (האיגרת 
אל העברים פרק י"ב: 4), להתרחק 
(האיגרת  הרוע  צורות  מכל 
פרק  התסלוניקים  אל  הראשונה 
ה': 22) ּולהיֲאחז בכח בשמיים ע"י 

ֲעשיית צדק.

٣. קול רוח הקודש, 
הפצרתה ַוֲהדרכתה 

הקודש  מרוח  נקבל  אם 
את  נֲחווה  והשפעה:  השראה 
ואת  הכל  הבוחנת  הרוח  פֲעלי 
(האיגרת  אלוהים  מעמקי 
פרק  הקורינתים  אל  הראשונה 
ידינו:  לאל  יהא   .(11  –  10 ב': 
לנבא  השטן,  מחנה  את  להרוס 
ּולקבל  העתידיים  הדברים  את 

התגלות ֲעמוקה בעולם הרוח.
הינה:  הקודש  ורוח  מאחר  אך 
הראשונה  (האיגרת  האמת  רוח 
פועלת  היא   – ה': 7)  פרק  ליוחנן 
לפי: מידת השלמת האמת בליבנו. 
בכל  באלוהים  מכירים  אנו:  אם 
הכל  ּומפקידים  מתפללים  מצב, 
לאל  יהא  באמונה –  אלוהים  ִּביֵּדי 
הקודש  רוח  לקול  להקשיב  ידינו: 
הפעוטים  הדברים  בֲעשיית  אף 
הפצרתה  את  ּולקבל  ביותר 

ַוהדרכתה.
אם אנו רואים את הדרך בבירור 
לאל  יהא   – הקודש  רוח  בעזרת 
הברכות  את  בקלות  לקבל  ידינו: 
העבודה  ִּבמקומות  או  בעסקים 
אף  אשר  לאלוהים  כבוד  ולתת 
עלינו  ֶמה  לזכור  לנו  לתת  רוצה 
הבשורה  את  בֲהטיֵפנו  לאמר 

לאחרים או כשאנו מייעצים להם.
ּומלמדת  עוזרת  הקודש  רוח 
אותנו בצורה חביבה כמורה פרטית 
יותר  טוב  להבין  שנוכל  בכדי 
ּולציית ִלדבר אלוהים. רוח הקודש 
לנו:  מורה  ִּבלבבותינו  השוכנת 
בצורה  ולעשות  לאמר  עלינו  ֶמה 

מיוחדת ּומזכירה לנו את האמת.
פירושה:  הקודש  רוח  הפצרת 
ליבנו  את  מניעה  הקודש  שרוח 
מּוֲאצים  אנו  אם  משהו.  לֲעשות 
במשך  ּולהתפלל  לצום  בחוזקה: 
הפצרת  זוהי   – מסויימת  תקופה 
הרוח. אם נציית ונתפלל מכל הלב 
להיות  ידינו  לאל  יהא  והמסירות: 

מודרכים ע"י רוח הקודש.

٤. הכוח להתפלל 

ברוח  מתמלאים  שאנו  ברגע 
אף  מתעייפים  איננו  הקודש: 
שכבר  לאחר  מתפללים  כשאנו 
או  הנמנום  הרבה.  כה  עמלנו 
יכולים  אינם  הזרות  המֲחשבות 
להתפלל  ונוכל  אלינו  להתקרב 
באמונה ּובאושר. רוח הקודש אף 
התפילה  נושאי  את  לנו  מזכירה 

שפיספסנו.
רוח הקודש יודעת את כל צרכינו 
עוזרת  אף  היא  אותם.  ּומגשימה 
בחולשותנו ּומשתדלת בעֵדנו ִּברצון 
הרומיים  אל  (האיגרת  אלוהים 
כשלבבותינו   .(27 – ח': 26  פרק 
 – הקודש  רוח  עם  מאוֲחדים 
תפילות  להקריב  ידינו  לאל  יהא 

שתשבֲענה את רצון אלוהים.
ברוח  תפילתנו  מידת  לפי 
התפילה  כמות  תהא  הקודש: 
שונה  למעשה  לאלוהים  המוקרבת 
– לכן מֲעֶנה אלוהים ּוִּברכותיו יהיו 
שונים. אל לנו להתפלל כפי שאנו 
חושבים או בתוך מסגרות הֲחשיבה 
שלנו. במקום זאת ֲעלינו: להתפלל 
ברוח הקודש – ואלוהים יגרום לכך 
לטובה  יחד  יֲחברו  הדברים  שכל 
את  לקבל  ידינו  לאל  שיהא  בכדי 

המענה שלו בצורה ֶהקלה ביותר.
הקודש:  ברוח  להתפלל  בכדי 
חשוב להתפלל ִּבמסירות ּוממעמקי 
תפילה  עת  בכל  לתת  עלינו  הלב. 
ראשית  אך   – בהתלהבות  כנה 
הרוחני  החיזוק  את  לבקש  ֲעלינו 
להתגבר  ידינו:  לאל  שיהא  בכדי 
על העולם, להתפלל בלהט, להביס 
דבר  בתוך  ּולהתֲהלך  השטן  את 

אלוהים.
את  לֲחמש  חשוב  מכן  לאחר 
כשנֲהפוך  אלוהים.  ִּבדבר  עצמנו 
ֱהֲחיים  ללחם  אלוהים  דבר  את 
את  לקבל  ידינו  לאל  יהא  שלנו: 
של  והמפורטת  הברורה  הפצרתה 

רוח הקודש.
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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
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(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
www.gcntv.org

webmaster@gcntv.org

חדשות מאנמין

 – בעלי   1990 בדצמבר 
ֶצ'אונג  ִמיונגהו  ד"ר  הבישוף 
הודרך לקהילת מאן מין המרכזית 
באומרו  ושמח   – עמית  ע"י 
ג'יי  ד"ר  ממסרי  רב  חסד  שקיבל 
המילים  מן  נדהם  הוא  לי.  רוק 
הכלולות  המסתוריות  הרוחניות 
באוסף מסרי ד"ר לי: "מן במשך 
קבוצת  ַלֲאסיפת   – ימים"  שש 
התא – ּומִסדרת מסריו: "הרצאות 

על ספר חזון יוחנן".

שליחותינו האפריקנית החלה 
בקנייה תחת הדרכת אלוהים

ביולי 1991 בעלי ַואני נרשמנו 
בהדרכת אלוהים ִּבקהילת מאן מין 
ִּכפרופסור  עבד  בעלי  המרכזית. 
האנגלית  התרבות  במֲחלקת 
אחד  יום  הוֵסאו.  באוניברסיטת 
המריצה אותו רוח הקודש לעבור 
עבודת  לבצע  בכדי  לאפריקה 
שליחות ּולממש מֲעמד של חילוֵפי 

פרופסור באוניברסיטת ניירובי.
והיה  מאחר  בצער  חשתי 
הקהילה  מן  רחוק  לֱחיות  עלינו 
ורועה הקהילה – אך בעלי נשלח 
ִּכשליח מאן מין בספטמבר 1994 
בחודש  בעקבותיו  באתי  ַואני 
ללמוד  זמן  לי  לקח   .1995 מרץ 
לתרבות  להסתגל  השפה,  את 
ּולהסתגל  החדשים  ולמנהגים 
לֱחיות עם זרים. התגעגעתי רבות 
לד"ר ג'יי רוק לי ּוַלֲאסיפות ֱההלל 

בקוריאה.
ַּבאסיפות  חלק  נטלנו  בתחילה 
וצפינו  בקנייה  מקומית  ִּבקהילה 
בווידיאו  מין  מאן  ַּבאסיפות 
מסיאול.  הקהילה  לנו  ששלחה 
מרכז  את  פתחנו   1996 ִּבשנת 
קנייה.  בירת  בניירובי  השליחות 
הוסמך  שנה  אותה  באוקטובר 
החל  הוא  קהילה.  כרועה  בעלי 
לימוד  סדרות  ַּבֲחריצות  לערוך 
הוא  ּומנהיגים.  קהילה  לרועי 
הקדושה  בשורת  את  העביר 

שאלוהים הסביר לד"ר לי.
ואמרו  המסר  מן  נדהמו  הם 
שמעולם לא שמעו מסרים כאלה 
ג'יי  כד"ר  קהילה  רועה  אין  וכי 
סדרות  ערך  מכן  לאחר  לי.  רוק 
לימוד ִּבפעילות ּוַּבֲאסיפות בערים 
אחרים  ּובחלקים  בקנייה  רבות 
ֲחווינו:  זאת  למרות  באפריקה. 

השליחות  בשדה  רבים  קשיים 
עימו,  הלכתי  עת:  באותה  ֱהעני. 
ארוחות,  הכנתי  תמונות,  צילמתי 
ִרכֵּבנו  וכו'.  בגדיו  את  כיבסתי 
עקב  קרובות  לעיתים  התקלקל 

מצב הדרכים ֱהעלוב.
מילדות  חלשה  היותי  מחמת 
וסיבלי ִמבחילות בעת נסיעה: היה 
במכונית  להיות  קשה  באמת  לי 
עלינו  היה  אחת  פעם  המתקתקת. 
המקולקלת  מכוניתנו  את  להכניס 
למוסך. המוסך היה במרחק מאות 
כשהֵחזרנו  מביתנו.  קילומטרים 
בשנית.  התקלקלה  היא   – אותה 
חלקים  כמה  שכח  המכונאי 
ימים  שלושה  לו  לקח  בטעות. 

להשיג את החלקים.
לכן  כסף  לֲחסוך  עלינו  היה 
או  מלון  בבתי  להישאר  נאלצנו 
ִּבמקומות בם המיזוג היה מקולקל. 
היו מקומות שלא היו בם מים או 
ַואני  רבים  חרקים  בם  ששרצו 
סבלתי מֲעקיצות – אך הכל נשמר 

יפה בזיכרוני.
הבישוף ד"ר ֵצ'אונג יצא לעיתים 
לכן  שליחות.  למסעות  קרובות 
הקהילה  רועי  את  לנהל  עלי  היה 
והעובדים שלנו במרכז השליחות. 
חשבתי  אך   – קל  היה  לא  זה 
קושי.  או  מצב  בכל  לי  ד"ר  על 

ֵצ'אונג:  ד"ר  בבישוף  מצפייה 
לאל  היה   – ּומתפלל  מודה  שמח, 
רועי  כעת  הכל.  על  להתגבר  ידי 
השתנו  שלנו  והעובדים  הקהילה 
ע"י בשורת הקדושה והפכו לרועי 
לציית.  היכולים  ועובדים  קהילה 

כמה שאני אסירת תודה!

הקדושה  בשורת  מסע  לאחר 
מאן  קהילת  נפתחה   – באוגנדה 
וצמחה  בניירובי  ִלקדושה  מין 

בצורה טובה
בשורת  מסע  ִציין  ביולי 2000 
ג'יי  ד"ר  של  באוגנדה  הקדושה 
בשליחות  דרך  ציון  לי  רוק 
קמו  רבים  אנשים  האפריקאית. 
ללכת.  והחלו  הגלגלים  מכיסאות 
ראו  העיוורים  שמעו,  החירשים 
ַואנשים חוו מרפא ממחלות שונות 

כולל איידס.
את  ייסדנו   2000 בנובמבר 
קהילת מאן מין ִלקדושה בניירובי 
ִּבפֲעלי  יום  יום  גדלה  והקהילה 
אסיפת  דרך  הרוח.  של  האש 
רפואת המטפחת אשר נערכה מדי 
פרק  השליחים  (מיפֲעלות  חודש 
רבים  קיבלו   –  (12  –  11 י"ט: 

מֲענה ּוברכות.
הכנתי  ראשון  מימי  בַאֲחד 
הקהילה.  לחברי  צהרים  ארוחת 

חברי קהילה אחרים באו לקהילה 
מוֲעטה.  הייתה  האורז  כמות  לכן 
עם  ּולשתפו  לֲחלקו  כיצד  חשבתי 
כל הנוכחים – בלב מלא תפילה. 
–ּוראה  הסיר  מכסה  את  פתחתי 
זה פלא! כמות האורז כאן מוֲעטה 
כמות  שבושל  לאחר  אך  מאוד 
מן  שלוש  פי  הייתה  בסיר  האורז 

הרגיל ומילא את הסיר הגדול.
באהבת  שמחה  רעדת  חשתי 
בעדינות  עבד  אשר  אלוהים 
בנפשות  טיפולי  בעת  רבה.  כה 
חוויתי פוֲעל רב של אלוהים דרך 

המטפחת עליה התפלל ד"ר לי.
יום אחד נישא אח אחד על גב 
למות  עמד  הוא  הקהילה.  חבר 
לנשום.  והתקשה  לב  מאירוע 
בשילוב  למענו  כשהתפללתי 
המטפחת – הוא שב לאיתנו והלך 
ברגל לביתו. אחת האחיות שפניה 
אוטופית  עור  דלקת  עקב  עוותו 
לֲחלוטין.  מרפא  חוותה  היא  אף 

הנה סיפור נוסף:
והאחים  הקהילה  מרועי  כמה 
הֱחזיקו בילדה אחוזת דיבוק שדים 
למֲענה  התפללתי  הפריעה.  אשר 
לאיתנה.  שבה  והיא  עזב  השד   –
שנבצר  לי  סיפרה  יותר  מאוחר 
מאחר  עייניה  את  לפקוח  הימנה 
והאור שנבע מָיָּדי היה חזק מאוד. 

היה זה אור אשר נבע מן המטפחת 
עליה התפלל ד"ר לי.

אלוהים  אהבת  את  הבנתי 
ארצות  ב-55  הנפשות  כלפי 

באפריקה
בעיכול.  בעיות  לי  היו  בעבר 
המצב   2011 שנת  ִּבתחילת 
הֱחמיר ואובחן כיב. התבוננתי על 
ִּבתשובה  שבתי  שלי.  ֱהעבר  חיי 
שעשיתי  על  לבי  ממעמקי 
אלוהים  בעייני  הלם  שלא  מה 
לימדתני  הקודש  רוח  והתפללתי. 
רבות. הבנתי שרוח הקודש רצתה 
והאהבה  החסד  מן  יותר  שאתן 
לנפשות   – ֱהֲאּדֹון  מן  שקיבלתי 
האפריקאיות. לכן היה עלי לקבל 
זה  אך  האש  תפילת  דרך  חיזוק 

ניבצר ֵהיֵמִני.
אלוהים:  לי  הֱעניק  אחד  יום 
הבנה דרך חלום. בחלום בא אלי 
החל  "המירוץ  לי:  ואמר  מישהו 
באצטדיון. מדוע את עדיין יושבת 
אך  בשדה  לרוץ  עלי  היה  כאן?" 
ֱהחלום:  לאחר  ביציע.  עמדתי 
ברצון  בשקדנות  התפללתי 
להשתנות ִּבמֵהרה והפכתי למקור 
היו  האפריקנית.  לשליחות  חיזוק 
דברים רבים לעשות בכדי לעזור 
את  חשתי  ֵצ'אונג.  ד"ר  לבישוף 
ציפה  אשר  האב  אלוהים  אהבת 

שֵאשתֵנה.
את  לי  שיהא  רצה  אלוהים 
את  ושאֲחלוק  והטוב  הרוח  לב 
אהבתו עם הנפשות. כשהתפללתי 
בעבור זאת הבראתי יותר ויותר. 
ַּבקבלת  בורכתי  ב-31/03/14 

אמונת הרוח.
יכולתי  את  משפרת  הנני  כעת 
מאוחדת  להיות  בכדי  ִּבתפילה 
לו,  ולעזור  ֵצ'אונג  הבישוף  עם 
קהילות  רועי  אחרים,  ִלשליחים 
 55 לבישור  המסורים  ולעובדים 
כן  כמו  האפריקאיות.  המדינות 
גדול  כוח  ִלמקור  להפוך  רציתי 
האפריקאית.  לשליחות  יותר 
ֱהֲאּדֹון  אהבתו  את  לֲחלוק  ִּברצוני 
אינה  ּולעולם  הרף  ללא  הנובעת 
להעביר  ברצוני  מתייבשת. 
לנפשות  ֱהֲאּדֹון  אהבת  את 
כל  את  נותנת  אני  האפריקאיות. 

ההודייה והכבוד לאלוהים.

ִּברצוני למסור לנפשות האפריקאיות 
את אהבת ֱהֲאּדֹון:

 שלעולם אינה מתייבשת 


