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חדשות מאנמין
רבים,  ּומופתים  אותות  מפגינה  המרכזית:  מין  מאן  קהילת 
מתאספת באֲחדות ּומקבלת יום יום את ברכות ֱהֲאדון ע"י גידול 
ּומקבלת  אלוהים  את  משבחת  והקהילה   – הנושעים  במספר 
בספר  הראשונה  הקהילה  שעּשֺתֺה  כשם  האנשים  מכל  חסד 
מיפעלות השליחים פרק ב': 43 – 47. קהילת מאן מין נהנית 
מאותן ברכות שניתנו ִלקהילת פילדלפיה בספר חזון יוחנן פרק 
את  ג': 7 – 13. הכבוד וההודייה הינם לאלוהים על שבירך 

קהילת מאן מין עד ליום השנה ה – 32 הזה.
ב25 ביולי שנת 1982 קיימה קהילת מאן מין את אסיפת 
הפתיחה בהיכל בן 33 מטרים רבועים בצוותא עם 13 חברים 
שבכללם ארבעה ילדים. למן היום ההוא הכריזה קהילת מאן 
מין בצוותא עם רועה הקהילה ג'יי רוק לי את: בשורת הקדושה 
הקהילה  פועלת  עתה  העולם.  בכל  הקודש  רוח  כוח  בהפגנת 
ִלדבר  הציות  פרי  זהו  ושותפות.  בת  קהילות  כ 10,000  עם 

אלוהים.
גרמה  ִּבירושלים  הראשונה  הקהילה  עברה  אותה  הרדיפה 
אף  העולם.  רחבי  בכל  הבשורה  ּולהפצת  להתפזר  לחברים 
קהילת מאן מין סבלה מרדיפה המותרת מאלוהים מן הקהילות 
והמדינה – אך תוך חמש שנים צמחה וגדלה ל 3,000 חברים. 

היא פתחה את הדלת לבישור הלאומי.
ביולי 1991 נוסדה בקוריאה: קהילת הקדושה המאוחדת של 
ישוע המשיח. בשנת 1992, שיחק רועה הקהילה הבכיר ד"ר 
הקוריאניים  המשיחיים  באירועים  מפתח  תפקיד  לי  רוק  ג'יי 
ִלשנת  העולמית  הקודש  רוח  התפרצות  'במסע  שותף  כנשיא 
ה 50  השנה  ליום  השלום  איחוד  'קונגרס  ּוִּכמנהל   –  '1992
'העולם  האמריקאי  המגזין  כינה   1993 בשנת  לעצמאות'. 
הצמרת  קהילות  מ 50  כאחת  מין:  מאן  קהילת  את  המשיחי' 

{הגדולות ביותר} בעולם.
ִלקהילת  גרמו  בשנת 1998  החלו  אשר  המבחנים  שלושת 
מאן מין לממש את התורה באהבה ולהקים בסיס איתן ִלגדילת 
הקהילה. משנת 2000 תחילת השלב השני לזינוק הוגדר: חזון 

הקהילה לשליחות העולמית.
בתחילת מסע הבשורה הקדושה באוגנדה בשנת 2000 עליו 
דווח ב-סי אן. אן – ערכה קהילת מאן מין מסעות רבים: ביפן, 
גרמניה,  רוסיה,  הודו,  הונדורס,  הפליפינים,  קניה,  פקיסטן, 
ואסטוניה.  ישראל  הברית,  ארצות  קונגו,  רפובליקת  פרו, 
הקהילה השיגה את השליחות העולמית באמונת מות הקדושים 
ִבמקומות קשים לבשורה כגון: פקיסטן בה הדרך הייתה סגורה; 
בהודו בה הוכרזה: 'הפקודה המחרימה את שינוי הדת בכפייה' 

ואף ִּבמדינת היהודים: ישראל.
אלוהים  נתן  השלישי –  השלב  זינוק  תחילת  משנת 2010 
שייכנסו  בכדי  מהיר  רוחני  זרם  מין  מאן  קהילת  לחברי 
ִלירושלים החדשה בשמיים. תחת הדרכת אלוהים הם השיגו 
את: קביעת תקן הרוח ותיכננו את בית מקדש כנען להשלמת 
השגחת אלוהים ַלאֲחרית הימים ִלתשועת 7.2 מיליארד נפשות.
ִּבמיוחד בפתיחת יום השנה ה 30 לקהילה: שמעה הקהילה 
מאלוהים שישנה פתיחה נוספת והתֲחלה חדשה כלפי העולם 
בעוצמה.  יקרו  הטוטאלי  והמהפך  מחדש  הבריאה  פעלי  וכי 
בתקווה זו רצים חברי הקהילה ַּבֲחריצות ּופועלים ִלבניית בית 

המקדש הגדול בו יוכלו ִלצפות ְּבשיבת ֱהֲאּדֹון.

"ְּפָּתח את שערי הקהילה כשהשמש יוקדת"
פרי הציות: בישור לאומי ּושליחות עולמית

הצהרת האמונה אשר הוגשה בעת ייסוד הקהילה
בעת הצום והתפילה על ההר

בכדי לקבל מאת אלוהים: הבנה ברורה לכתבי הקודש.

אבי היקר

היום ִּכבכל יום:

עולה בן זה להר

וכורע ברך בפניך

בכדי לדעת את רצונו האמיתי של האב.

אבי ֱהאהוב

אילולי היה דברך עימדי

הכיצד הייתי מכיר את רצונך

וכיצד הייתי יודע

את לב אבי היקר ולב ֱהֲאּדֹון?

דברך הינו: המדריך שלי

והמיתר הקושר אותי אליך.

ישנם מאמינים רבים – 

אך אין מי שמבין את רצונו האמיתי של האב 

ולרדת לחקר מעמקי ליבך.

הודיֵעני נא את רצון האב ֱהעמוק והנצחי – מבראשית עד 

להתגלות

ּובתפילותיי העולות אל האב

מסוגל הינך לתת לי להבין את הסודות ֱהֲחבויים בכתבי הקודש.

בן זה רוצה אך ורק להפיץ את עומק אהבת האב.

רצוני שרבים יאמינו בך בכנות ללא כל אי הבנות.

אבי האהוב ַוֲאדוָני:

כורע אני על ברכיי על הר זה

בכדי להבין את רצונך.

אם כן מדוע אני מתגעגע כל כך לאב ולאדון?

הדמעות לעולם אינן מפסיקות לזלוג מעיניי,

ברצוני לחוש כאן לֲחלוטין את באהבת האב – 

כאילו שהיתי בֵחייק האב וֱהאדון.

אבא אבי

אתה הוא זה אליו אני כה עורג

ההשתוקקות הנובעת מלבי אליך הינה אינסופית.
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כל המסלק את החטאים והרשע ּומבקש את השלום ישא את 
הסובלנות  פרי  הינן:  אשר  להתרצות  והנוחות  הסובלנות  פרי 
משמעות  מהי  כן  אם  להגיון.  ִּבפתיחות  בזולת  וההתֲחשבות 

החוכמה הנוחה להתרצות (היגיונית)?
טוב  בפרי  והיפיפה  הטוב  הלב  ניחוח  את  להראות  זה  הגיון 
במילים ּובמעשים. אם ליבנו מלא בטוב ּובאמת: המילים היוצאות 
אף  ישנם  טובים.  יהיו  מעשינו  וכל  טובות  מילים  תֵהָנה:  הימנו 
היבטי החוזק והאומץ. כששתי הבחירות הינן בסדר בתוך האמת: 
בעלי ההיגיון יבחרו את: הטוב יותר בעייני אלוהים – בהבחנה 

דרך רוח הקודש. מאפייני ההיגיון מסווגים לשלושה סוגים:

לתת  יכול  ההיגיון  מצב,  בכל  האמת  אבחנת  ע"י   .1
שלום ּולהעניק שלום לאחרים

מאחר ולב הטוב הרוחני מלא באמת – יש לו את סמכות האור 
לגרש הרחק את החושך. כשאדם בעל היגיון מייעץ: יש לאל ידו 
להבחין במהות הבעיה ּולרענן את לבבות ֱהאחרים. אם למישהו 
ישנם מניעים אנוכיים: תהנה עייניו חסומות ע"י תועלתו האישית 
או רגשות העויינות אשאר בו. אך אם אין בנו כל מניע אנוכי, 
אנוכיים  מניעים  בעל  להיות  הבעיה.  ִלפתירת  הדרך  את  נראה 
את:  רק  יבקשו  האנוכיים  המניעים  לעצמנו.  ורק  אך  לדאוג  זה 

'רכושי', 'משפֲחתי', 'תהילתי', 'סמכותי', 'גאוותי' ו 'נוחיותי'.
ִּבבשורת לוקס פרק י"ב: בא אדם אחד ִלישוע ּוביקשו לֲחלק 
לימדֹו  לא  זה  במצב  אחיו.  עם  יחד  הוריו  ירושת  את  בשיוויון 
צריך  אח  שכל  החלק  ּומהו  הירושה  חלוקת  לגבי  מאומה  ישוע 
לקבל. במקום זאת הוא ניסה ללמדו דבר חשוב יותר בכך שאמר 
ִּבבשורת לוקס פרק י"ב 15: "ִׂשימּו ֵלב ְוִהיָּזֲהרּו ִמָּכל ַחְמָדנּות, ִּכי 

ַחֵּיי ָהָאָדם ֵאיָנם ְּתלּוִיים ְּבֶׁשַפע ְנָכָסיו". 
אם אדם זה אינו מסלק את תאוות הבצע שלו תמיד תהיינה לו 
הוא  לבעיה.  פתרון עקרוני  ישוע  לו  נתן  לכן  אחיו.  עם  מריבות 
נתן לו את התשובה הרוחנית בכך שלימדו את הדרך האמיתית 
לברכה. אם נביט על ליבנו בהיגיון יהא לאל ידינו לראות מהות 

כל בעיה.

השקט  העצמית,  ההתרצות  נוחות  הינו:  ההיגיון   .2
והרוגע בהבנת רצון אלוהים אף במצבים הקשים

בזמנים  רק  לא  תסיסה –  כל  בנו  אין  בלב  היגיון  לנו  יש  אם 
פרק  הפיליפיים  אל  הרעים (האיגרת  במצבים  אף  אלא  הטובים 
באומרנו: "זה  מתלוננים  או  מתייאשים  לא  אנו  ד': 11 – 12). 
קשה וההוא קשה" – לא יהא לאל ידינו לעשות כל דבר בהודייה 
יותר  עצום  הינו  בתוכנו  הנמצא  אלוהים  חסד  כי  זאת  ּובשמחה. 

מהקושי בו אנו נתקלים באותו רגע.
נמצאים  כשהם  או  ִּכרצונם  מתנהלים  אינם  כשהדברים 
במצבים קשים יש אנשים השופכים את תלונותיהם ּוכעסם. הם 
עלולים אף להאשים אחרים על דברים שאינם הולכים לטובה. 

את  ייאבדו  לא   – (ההיגיון)  ההתרצות  נוחות  את  שטיפחו  אלה 
הנוחות הנמצאת בליבם אף במצבים הקשים. הם אינם מופתעים 
מצב  בכל  אלוהים  רצון  את  מבחינים  רק  אלא  מתעצבים  ואינם 
נתון – ּומאחר והם בוטחים באהבת אלוהים – הם יכולים להיות 

שלווים ולבחור את מהלך הפעולה הטוב ביותר בכל מצב.
ונלך  בהיגיון  במצבנו  הטיפול  מן  רצון  שביעות  לנו  יש  אם 
להבחין  נוכל  זו  בדרך  הזמן.  כל  תדריכנו  הקודש  רוח   – בטוב 
לרגע  לעצור  עלינו  אם  או   – כעת  ללכת  אלוהים  רצון  זהו  אם 

ּולהמשיך שנית מאוחר יותר.

3. ההיגיון אינו רק ציות ִלדבר אלוהים אלא עושה 
יותר מהמצופה

נלדוגמא: נניח שהורים מבקשים מבנם לעשות דבר מה בעת 
כשהם יוצאים מן הביית: "טפל באחיך הקטן והכן אף את שיעורי 
הבית!" ברגע שיסיים את שיעורי הבית הוא יכול פשוט לשחק. 
את  הכין  רק  לא  שבנם  מגלים  הם  הביתה  שבים  כשההורים 
שיעורי הבית שלו – אלא אף ניקה את הבית. הוא ניסה להבין 
זה  כמה  לעשות.  צריך  היה  שהוא  ממה  יותר  ועשה  הוריו  ללב 

נחמד – ועד כמה הוריו גאים בו!
באורח דומה: בעלי היגיון מצייתים ִלדבר אלוהים כשם שהוא 
מאחר והם אוהבים את אלוהים. יתרה מזאת: יש לאל ידם להבחין 
כשאלוהים  ביותר.  הטובה  הפעולה  דרך  מהי  הקודש:  רוח  דרך 
מצווה עליהם דבר מה – לפי הבנתם את לב אלוהים הם עושים 
שניים, שלושה דברים או יותר. כשאלוהים האב מביט על ילדים 

כאלה הוא מרוצה באומרו: "הם הולמים בעיניי".
אם  דברים.  שני  בין  לעיתים  לבחור  עלינו  המשיחיים  בחיינו 
הראשון הינו אמת והשני שקר – ברור שעלינו לבחור באמת. אם 
שני הדברים מקובלים בתוך האמת – רוב האנשים ירצו לבחור 
במה שמועיל להם יותר. אך אם יש בנו היגיון נוכל לבחור את 

מה שמכבד יותר את אלוהים ּוְנָרֵצה אותו יותר.
רק  לא  היגיון:  של  יותר  עמוקות  רמות  בנו  יש  אם  זו  בדרך 
שנציית ִלדבר אלוהים אלא אף נעשה יותר ממה שעלינו לעשות.

4. שאול השליח פעל בחוכמת ההיגיון
נוכל להבין את מידת טיפוחו של שאול להיגיון בבחינת מעשיו 
והצהרותיו. הוא שמר את תורת משה בדייקנות עוד בטרם קיבל 
את ֱהֲאּדֹון. לאחר שפגש בו – הוא הקדיש את כל אשר לו למען 
הבשורה. הוא לא נהנה ולא ניצל את מה שהוא היה יכול ליהנות 

ממנו.
לדוגמא: הוא אמר באיגרת הראשונה אל הקורינתים ח' 13: 
"ָלֵכן ִאם ַמֲאָכל הּוא ִמְכׁשֹול ְלָאִחי, א אַֺכל ָּבָׂשר ְלעֹוָלם ְלַמַען א 
ַאְכִׁשיל ֶאת ָאִחי". זו הייתה אף תשובה לשאלה: "האם אנו יכולים 
לאכול מאכלים המקודשים לאלילים?" כמובן שאם אנו יודעים 
שדבר מה מקודש לאלילים – עדיף לא לאוכלו. אך איננו יכולים 
לעקוב כל פעם אחר הפצת הבשר עד הסוף. לכן אין זה נֱחשב 
לאלילים  פעם  שהוקדש  משהו  אוכלים  ואנו  מאחר  רק  לחטא 
(האיגרת אל הרומיים פרק י"ד). כעת זה רק אוכל – אכילתו אין 

משמעותה שאנו נוטלים חלק ִּבסגידה לאלילים.
אך בעלי אמונה חלשה עלולים לחוש אי נוחות ַּבאכילת משהו 
שהוקרב לאלילים. כמו כן כשהם רואים מאמין אחר אוכל דברים 
כאלה – הם עלולים לֲחשוב שהוא משתתף ִּבסגידה לאלילים. או 
שהם עלולים לאוכלם במֲחשבה שזהו רק אוכל. אך הבעיה הינה 
כשיש להם נקיפות מצפון בעת שהם אוכלים זאת במֲחשבה שזה 
הוקרב לאלילים. אם אתם חשים שלא היה עליכם לעשות דבר 
מה אך עדיין הינכם עושים אותו – זה הופך לבסיס לשטן להביא 

האשמות ֶנגֵדיכם (האיגרת אל הרומיים פרק י"ד: 23).
לאכול  מסוגל  אינו  שהוא  הייתה  אמונתו  שאול:  של  במקרה 
לא  לבחור  יכול  שהוא  אלא   – לאלילים  הוקרבו  אשר  דברים 
לאכול דברים כאלה מחמת החשש שמישהו עלול למעוד ִּבראותו 
בשר  לעולם  לאכול  לא  שעדיף  בחר  הוא  אותם.  אוכל  אותו 
במקום שאולי יגרום לנפש אחרת למעוד עקב מעשהו. אלוהים 
היה שבע רצון בכך ששאול עשה זאת – ונתן לו כוח עצום יותר 
מהכוח שקיבל כל שליח אחר. אלוהים העניק לו השראה ברורה 
וחוכמה בכדי שיוכל לתת תשובות למאמינים על שאלות הנוגעות 
לענייני: הנישואין, הגירושין, בעיות במשפחה ּובמקום העבודה, 

מתנות רוח הקודש ּוסעודת ֱהֲאּדֹון.
רק כשאנו מקבלים את חוכמת ההיגיון יהא לאל ידינו: לבחור 
במה שמרצה את אלוהים, להבחין ִּברצונו בצורה נכונה, לטעת 
את  ולפתור  ויפות  טובות  במילים  האנשים  ִּבלבבות  אמונה 

בעיותיהם בתוך האמת.
אחים ַואחיות יקרים במשיח

מתפלל אני בשם ֱהֲאּדֹון שתקבלו את החוכמה הנוחה להתרצות 
ִּבמלוא הטוב והאמת ותשביעו את רצון אלוהים במעשים טובים 

עם פה המוציא 'מים מתוקים'.

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).

חוכמה הנוחה להתרצות

Hebrew וידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 152 – 848 
טלפון: 82-2-818-7047 

פקס: 82-2-818-7048 
 http://www.manmin.org/english :אתר
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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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'הנני נמצא על סלע האמונה וקרוב לרוח
אך מדוע אינני יכול להיכנס לרוח?'

לֲחשוב בצורה 
מוטעית

שלוש סיבות עיקריות

דוגמאות מֲעשיות

ליקויים בגוף

יהירות

הרוח:  לרמת  והתקרבתם  האמונה  סלע  על  עומדים  הינכם  אם 

כל צורת רוע לא נראית אצליכם כלפי חוץ, אינכם נוהגים בשקר, 

אינכם ממרים את דבר אלוהים ואינכם מזניחים את מחוייבויותיכם. 

באלוהים  בוטחים  האהבה,  למען  מתפללים  והינכם  שמאחר  אלא 

ּומשתוקקים לרוח – הינכם חושבים בטעות שטוב עשיתם.

מבחינות רבות אולי לא תהיו מושלמים בעייני אלוהים. למרות 

לא  בעייניו  לפעמים   – ִלדברו  מצייתים  שהינכם  אתם  שאומרים 

ִצייתֵּם. הינכם חושבים שהינכם נוהגים בטוב לב; אך זה מה שניראה 

בעייניכם כטוב. לפעמים דרכי הבשר של הֲחשיבה מותססות ּומאחר 

והינכם יודעים שהינכם צודקים לֲחלוטין לגבי דבר מה – לא תיראו 
מה שאינו נכון לגבי העניין.

הרוח.  ִויהירות  הבשר  יהירות  סוגים:  לשני  מסווגת  היהירות 

הגדולה  הבעיה  אך   – בשרית  יהירות  שרידים  לך  להיות  יכולים 

יותר הינה היהירות הרוחנית. אין זה קל למצוא בעצמינו היהירות 

אך  ִמיהירות.  נובע  שמשהו  שנבין  ברגע  נגרשה  לבטח  הרוחנית. 

הבעיה הינה שאין לאל ידינו ִלראותה בעצמינו. אם תֲחשבו לאור 

ִליהירות  להוביל  יכול  זה  נכון':  'זה  ש  שֲאגרתם  הרוחני  הידע 

רוחנית. לכן עליכם להבחין בצורה נכונה בין הטוב והרע על בסיס 

האמונה ולבחון עצמיכם לעומק בכדי להישמר שמא ניפול להצדקה 
עצמית.

הבסיסית  היכולת  לכם  ֲחסרה  שבו  למצב  מתייחס  הגוף  ליקוי 

מאחר ולא עברתם את דרך השלבים שהיה עליכם לעבור בתהליך 

גדילתכם. אם מבחינות מסויימות יש לכם עדיין ליקויים כאלה – 

הם יכולים למנוע מכם מלהיכנס לרוח.

לוודאי  קרוב  כמנהגים  ּומתקשים  מתפתחים  הגוף  וליקויי  מאחר 

שתמצאו שקשה לגלותם לבד. למרות שהתחלתם להיות מודעים להם – 

תמצאו שקשה לתקנם. לדוגמא: הינכם עלולים להתיר ִלדלתות להיטרק 

או לסגור אותן ִּבבעיטה. הינכם עלולים להרעיש או לשפוך אוכל בעת 

אולי  ההליכה.  בעת  מדלגים  או  ִּבכבדות  דורכים  הינם  אולי  הסעודה. 

תעשו בלגן בבקרכם אחרים או להותיר דברים בכל מקום בו הינכם 

ליקויים  למלא  יכול  הולם  התנהגות  מוסר  לפי  על  להתנהג  נמצאים. 
רבים כאלה.

ישנם אף ליקויי גוף רבים יותר. הינכם עלולים לא לתת תשומת לב 

להבין  לאל ידיכם  יהא  מדברים. אולי  כשהם  להם  או להפריע  לזולת 

מנקודת מבט האחרים. זה מראה את סגנון ההתמקדות העצמית וחוסר 
ההתֲחשבות בזולת.

אנשים בעלי ליקויים כאלה: בלב, במעשים ּובמֲחשבה – ֲחסרה להם 

בקשרים  או  החברתיים  ֱהחיים  בעניין  רגילה  בצורה  לתפקד  היכולת 

ההדדיים האישיים. הם אף מקשים על אחרים או גורמים להם אי נוחות 
או עלולים לגרום להם למעוד.

1. עקב מֲחסור באהבה רוחנית
מאולי ֲחסרה לכם אהבה רוחנית עקב תחושת 'ֱהעצמי' 
סכנה  ישנה  חזק:  אגו  לכם  ויש  מאחר  שלכם.  החזקה 
ידיכם  לאל  יהא  עימה  רוחנית  באהבה  בֵחֶסר  שתהיו 
להצטנע, לאהוב ּולשרת את הזולת. אולי עדיין יש לכם 

מסגרות ֲחשיבה של האישיות ורצון להתרברב.
בכדי לגלות את עצמינו ּולהשתנות שומה עלינו לראות 
ִּבתחושה  אך  אובייקטיבית.  מבט  מנקודת  עצמינו  את 
חזקה של 'ֱהעצמי' אין זה קל. לפי המידה בה ממלאים אנו 
'העצמי'  את  לסלק  נוכל  כך  רוחנית –  באהבה  הלב  את 

שלנו.

2. עקב תחושה חזקה של התמקדות עצמית
קיימת  שלכם  החיים  במרכז  עצמיכם  העמדתם  אאם 
באהבה  במֲחסור  לזולת.  אהבה  מכם  שתֱחסר  אפשרות 
ּובֶמה  בחוויות  שלכם,  בידע  מאמינים:  הינכם  רוחנית 
או  חמלה  לחוש  מכם  והמונע  לנכון  חושבים  שהינכם 

לשפוך דמעות למען הזולת.
זה מראה שהדרך בה בניתם את 'העצמי' שלכם אינה 
בעלת חשיבות פחותה יותר ממעמקי ליבכם הבסיסיים. 
מבלי  בעצמי  הממוקדים  כחיים  חייכם  את  חייתם  אם 
שתהא  אפשרות  קיימת  מאחרים –  הולמת  אהבה  לקבל 
לכם תחושת 'עצמי' חזקה אף לאחר שקיבלתם את ֱהֲאּדֹון.

בכדי לשבור את תחושת ֱהעצמי: עלינו לנהל את חיינו 
את  לשרת  בשקדנות,  להצטנע  משמע:  חיובית.  בצורה 
האחרים ּולמלא את ליבנו באהבה לאדון ּולאלוהים. כך 
את:  ּולחבק  להבין  רוחנית,  אהבה  לזולת  להעניק  נוכל: 

ליבם, מֲעמדם ואף את כאבם. 

3. עקב הישארות קנאה וחמדנות
הינכם עלולים לחוש קנאה וחמדנות לא רק כשהינכם 
שונאים מישהו אלא אף כשהינכם מאוכזבים ּומיואשים 
ִּברצונכם  אם  לאחרים.  עצמיכם  משווים  שאתם  בכך 
לאחרים  לתת  במקום  שלכם  המאפיינים  את  לֲחשוף 

מכם.  השונים  עם  נוחות  באי  שתחושו  או  בכם  להכיר 
חמדנות  או  הקנאה  ע"י  להיגרם  עלולים  הרגשות 
עלולים  רגשותיכם  מזאת  יתרה  המקורי.  בִטבעכם 

להיֲחשף בהבעות פניכם.
הטבע  בתוך  ֱהחבויים  וחמדנות  קנאה  למצוא  עלינו 
לֲחלוטין  והשלכתם  עקירתם  לאחר  רק  שלנו.  המקורי 
הזולת,  תועלת  את  לבקש  עלינו  לרוח.  להיכנס  נוכל   –
יותר  מאושרים  ולחוש  ליבנו  ממעמקי  באמת  ליהנות 
לב  סוג  להשיג  מאשר לנו. עלינו  טוב יותר  כשלאחרים 

זה ּולהקריב לאלוהים את ניחוח הטוב הזה.

 4. עקב תשוקות הבשר ותאוות הבצע
"ָהֲאָנִׁשים  נאמר:   24 ה'  פרק  הגלאטיים  אל  באיגרת 
ְּתׁשּוקֹוָתיו  ִעם  ְּבָׂשָרם  ֶאת  ָצְלבּו  ַלָּמִׁשיַח  ַהַּׁשָּייִכים 
והרצונות  הבשר  תאוות  השלכת  לאחר  רק  ְוַתֲאוֹוָתיו". 
– נוכל להיכנס לרוח ונוכל ליהנות מאושר אמיתי הנובע 

רק דרך האהבה הרוחנית.



בהדרכת 
המשרת צ'ּוְלהֹון 
פגשתי  אותו   – פארק 
נרשמתי  ֲעבודתי:  ִּבמקום 
ִּבשנת 2010 כחברה ִּבקהילת מאן מין 

המרכזית.
ֵהיֵמִני  ניבצר  לא  לכן  משמרות  שלוש  לעבוד  נהגתי 
לשמור על שלמות השבת. ביקרה אותי רועת הקהילה קריסטל 
ס. קים שר שימשה כרועת הקהילה שלי והייעוץ שלה גרם לי להבין 
שהיה עלי להתפלל יותר למען שמירת שלמות השבת. החילותי להתפלל לשם 
כך. באסיפת רועת הקהילה סוג'ין לי – רועת הֲעַדה המשולבת: למדתי אף לגבי 

אופן תפילותי לקבלת מֲענה.
לאחר מכן התברכתי במעבר למֲחלקה אחרת בה עבדתי ִּביֵמי השבוע. ִמשחוויתי את 

אשר  אלוהים 
ִלתפילותיי:  ענה 
התפילה  את  מצאתי 
כל  והלכתי  ִלמעניינת 
תפילת  ַלאסיפות  לילה 

דניאל.
ִלצפות  אהבנו  ָואני  בעלי 
שהפכנו  עד  בטלוויזיה  רבות 
סרטים  במועדון  ִלמנויים 
ברוב  ּולאחמי"ם  שלנו  בחברה 
ב9  המקומיים.  הקולנוע  בתי 
בטלוויזיה  צפינו   ,2014 בינואר, 
היה  הסרט  המועדון.  חברי  עם  יחד 
רחוק מאוד מן האמת לכן חשתי ברגשות 
כי  ההשתֲחוויה  ַּבאסיפות  למדתי  אשמה. 
עלי להימנע מהדברים שבעולם בכדי לגרש 

את השקר.
למחרת חיכינו ִּבמכוניתינו לרמזור ירוק כשלפתע 

התנגשה בנו מכונית. פשוט ֲחשבנו שאלוהים לא מסוגל להגן עלינו כי הסרט בו צפינו לא היה טוב.
בעת חופשת ראש השנה הירחית כשעצרנו לרגע קט בשוליים התנגשה ַּבֵׁשִנית מכונית אחרת ִּבמכוניתינו. באותו יום צפינו בסרט אך 
ֲחשבנו שהיה זה רק סרט הנפשה [אנימציה]. אך חשנו באהבת אלוהים הרוצה שנהא תחת הגנתו ּוברכתו ולא נימשך ִלסרטים אשר ָיְרִחיקונו 

מן האהבה כלפי אלוהים ּומהתקווה לשמיים.
ב13 ליוני קיבלתי את תפילת הברכה של ד"ר לי. לאחר מכן קיבלתי פרסים מֲחלקתיים ואישיים. קיבלתי את הציון ֱהגבוה ביותר בהערכת הסגל 

למחצית השנה הראשונה של 2014. אני נותנת את כל ההודייה והכבוד לאלוהים על אשר הוא נותן לי תמיד דברים טובים. הללויה!

טוב היה לא צפינו בו הסרט כי עלינו להגן

האחות אוגוסטין וֹו – וֹו בת 60 מפריס שבצרפת

המשרתת הצעירה ַג'ֵאֵיאונג לי
 בת 31 מקהילת 3 – 23 שבדרום קוריאה
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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

"ביקורינו בקוריאה היה המסע 
עבור מֲעֶנה ּוברכה"

"אני מרוצה לחוות את 
אהבת האלוהים"

נולדתי וגדלתי במשפחה קתולית – ברצוני לדעת יותר לגבי אלוהים והנני סקרנית לגבי חלקים רבים בכתבי הקודש. מתפללת אני לקבל אמונה אמיתית – רוחי צמאה יותר 
ויותר ללא כל שביעות רצון. נמשכתי למשיחיות. בשנת 2012 שמעתי סוף סוף מג'אנט דוברי עמיתתי לעבודה על קהילת מאן מין המרכזית ורועה הקהילה הבכיר ד"ר 

ג'יי ירוק לי.
מהות האמונה נחתה עלי בעת שקראתי את ספרי ד"ר לי כגון "דרך הישועה", "השמיים 1 ו- 2" ו "הגיהינום". הצטרפתי לאסיפת יום ראשון בבוקר 

של קהילת מאן מין – דרך השידור החי. למרות שהנני מתעוררת בשעה שלוש וחצי בבוקר: לא מצאתי כל קושי להצטרף לאסיפות. מאוחר יותר 
הצטרפתי אף לאסיפות ערב שבת כולו. ִמסרי ד"ר לי המבוססים על כתבי הקודש נגעו בליבי בצורה מושלמת. בעלי ִוילדיי אשר שהו 

בחו"ל הצטרפו אף הם.
בפברואר 2014 נרשמנו דרך המירשתת כחברי קהילת מאן מין. בינתיים שמעתי על אסיפה המתקיימת בקהילת מאן מין 

היינאוט (בהנהגת רועת הקהילה: קריסטינה רו) בבלגיה. את האסיפה תדריך רועת הקהילה היסון לי מקהילת מאן מין 
המרכזית. היה זה הדבר אליו השתוקקנו! ב24 למאי הלכנו משפחתי ָואני לקהילה וציפינו לקבל מענה ִלתפילותינו 

– ִלרפואת בננו ממחלתו.
בני פיל וו – וו סבל במשך 15 שנה [מגיל שמונה] מסוג של דלקת עור. בתחילה הופיעו מספר נקודות 

על כמה חלקים בגופו – אך ככל שגדל הן הופיעו בכל גופו. כשהמצב החריף נבצר הימנו: לאכול, 
ללכת, לישון ואו ללמוד. 

הרופאים הגיעו למסקנה שזה נגרם ע"י רגישות כל שהיא [אלרגייה] ולזאת לא קיים כל 
סוג של טיפול. הדבר היחיד למענו היה לתת לו זריקות קורטיזון [הורמון המיוצר בקליפת 

לפעילות  והשומני,  החלבוני  הפחמימתי,  החומרים  לחילוף  חיוני  הכליה.  יתרת  בלוטות 
דלקתיות  במחלות  לטיפול  משמש  מלאכותי  קורטיזון  למחלות.  ולעמידּות  הכליות 

שונות] בכדי לשכך את כאביו. לטווח הארוך יהא זה גרוע לעורו ּולעצמותיו אך אין 
ולא הייתה חלופה אחרת. 

רועת הקהילה היסון לי המשרתת כמדריכת מאן מין העולמית הטיפה באסיפה 
את  קיבל  הוא  באמונה.  רפואה  לקבל  להתעקש  ברכה  קיבל  בני  'האמונה'.  על: 
תפילת המטפחת מרועת הקהילה לי (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12) 
והפסיק מייד ליטול את התרופות. באותו לילה חש כאב קשה מאחר והדלקת 

התפתחה בפניו ּובכל רחבי גופו. הוא חש שהוא בוער. הוא סבל רבות.
למרות זאת הוא התגבר ונזכר במסר של רועת הקהילה לי לגבי שלושת 
ְרֵעי דניאל ששמרו על אמונתם אף ִּבשהייתם בכבשן האש הבוערת. כשבוע 

לאחר מכן החלה עבודת אלוהים. המורסות ֱהעבות שהתפתחו במשך 15 
השנים האֲחרונות החלו מעצמן להיֲעלם. עורו החל להתֲחדש. הללויה!
משחוויתי פועל רפואה זה – הֱחליטה משפחתי לבקר ביוני 2014 

לי  רוק  ג'יי  לד"ר  תודתנו  את  הבענו  סיאול.  מין  מאן  ִּבקהילת 
וקיבלנו באופן אישי את תפילתו. ביקרנו אף באתר מי מואן 

מואן  מי  בבריכת  וטבלנו  נאם  ֵג'או  במחוז   – המתוקים 
בתֲחליב  צורך  יותר  היה  לא  פעמים.  שבע  המתוקים 

אני  השתפר.  בננו  מצב  הרֲחצה.  לאחר  ִלמריחה 
הייתה  בעבר  מֲחלתו  חלמתי.  כאילו  חשה 

לנו  גילתה  היא  עתה  אך   – כולנו  כאב 
את הדרך לפגישת אלוהי האהבה. 

אנו נותנים את כל ההודייה 
והכבוד לאלוהים.

אמיל וו – וו, אוגוסטין וו – וו ּו במרכז בנם פיל – אשר התרפא ממחלת העור ממנה סבל במשך 
15 שנים


