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חדשות מאנמין

תחת  גדלה  המרכזית  מין  מאן  קהילת 
השליחות  מערכת  שלה:  המערכות  שתי 
(קבוצות  הַעדה  ּומערכת  הגיל)  (קבוצות 
משלוש  מורכבת  הַעדה  מערכת  האזור). 
אף  מחולקת  מן  אחת  כל  אשר  ענק  ַעדות 
אזורים  מחוזות,  ַעדות,  ענק,  לַעדות  היא: 
הנמוכה  ברמה  הנמצאים  ותאים  משניים 

ביותר.
מחדש  עצמם  חימשו   2014 בשנת 
וארגון  ֱהחדש  מנהיגם  עם  בצוותא 
המשניים  באזורים  במחוזות,  המנהיגים: 
ּובתאים – ִּבדבר אלוהים. זאת מאחר ויש 
 – אלוהים  מלכות  את  להשלים  ידם  לאל 
אלוהים  ִלדבר  מסורים  הם  בכוחו.  רק 
הראשונה  להתקדשות (האיגרת  ּולתפילה 

לקורינתיים פרק ד': 20).
דבר  את:  לומדים  המחוזות  מנהיגי 
אסיפת  לאחר  ראשון  ִּבימי  יֲחדיו  אלוהים 
הבוקר; מנהיגי האזורים המשניים: בשעה 
בשעה  התאים:  ּומנהיגי   – בבוקר   8:30
בצורה  מאורגנים  הם  בערב.   19:30
כגון:  מסרים  לסדרת  בלימודיהם  טובה 
'תשעת  האהבה',  'פרק  הישועה',  'דרך 

הם  בנוסף  ו-'אשרי'.  הקודש'  רוח  פירות 
מתפללים בלהט ַּבאסיפת תפילת דניאל.

ִּביכולתם  שיפור  הינה:  התוצאה 
להנהיג את הבאים החדשים ואת החברים 
בנוסף  שלהם  הרוחני  בצורך  האחרים 
להֲאצת גדילתם האישית ברוח. כעת הינם 
מפגש  בכל  להטיף  יכולתם  את  מפתחים 
רוחנית  באהבה  היטב  ּולטפל  השתֲחוויה 
בחברי הקהילה. עם תחיית מפגש הגברים 
יותר  הקהילה  חברי  התמלאו:  בתאים 

ברוח הקודש.
 56 בן  סונג  ייהי  השמש  התא  מנהיג 
מין  מאן  ִלקהילת  "כשהודרכתי  אמר: 
דלקת  מחמת  ומוחית  פיזית  עייף  הייתי 
תפילת  דרך  רפואה  קיבלתי  שם  הכבד 
ד"ר ג'יי רוק לי. הייתי אסיר תודה לחסד 
את  בהתלהבות  חלקתי  כי  עד  אלוהים 
תא  כמנהיג  עובד  הנני  וכעת  הבשורה 

באהבה נלהבת לנפשות". 
ג'ֵאקיון  העדה  זקן  המשנה  אזור  מנהיג 
לי – בן 48 – הכריז: "הנני עובד בסחר 
ִּכדבר  הצדק  בדרך  מתהלך  ִּבבגדים. 
לסבול  עלולים  שאנו  נראה  אלוהים. 

בהחלט  אלוהים  אך   – מאובדן  בינתיים 
הטובים  הדברים  את  לבסוף  לנו  ייתן 
גדל  שלי  והמעשר  זאת  חוויתי  ביותר. 

בברכתו". 
מנהיג המחוז – זקן העדה נאקהונג יים 
– בן 47 – אמר: "במשך מספר שנים בעת 
שרותי כמנהיג אזור חשתי שגדלה בקירבי 
חמלה לנפשות. למדתי אף אהבה רוחנית 

וחבקתי יותר אנשים בלב רחב יותר".
נשיא ארגון מנהיגי המחוזות זקן העדה 
רפואה  קיבל   –  55 בן   – פארק  הונגקי 
לי  ד"ר  תפילת  ע"י  זיהומית  ממחלה 
הינו  כעת  בריאים.  בחיים  מתהלך  וכעת 
במשרד  הוגן  לסחר  יועץ  בתפקיד:  מכהן 
עורכי הדין לי אנד קו. הוא אמר: "ישנם 
עובד  המחוז  מנהיג  מחוזות.  מנהיגי   44
ו-7  אזורים  מנהיגי   3 או   2 עם  בצוותא 
עד 9 מנהיגי תאים. אנו עוזרים לגברים: 
להפוך  בחטא,  המלא  העולם  על  להתגבר 
ברוח  ברכות  ּולקבל  בעולם  ָומלח  לאור 
אסיפות  התאים,  מפגשי  דרך:  ּובגוף 
עובדים  אנו  האישי.  הייעוץ  או  הַעדה, 
קשה למען תחייתה הרוחנית של הקהילה 

כמקור כוח בתוך הקהילה".
 –  55 בן   – שין  האנגֵצ'אול  העדה  זקן 
נשיא ארגון מנהיגי האזורים המשניים (בו 
אמר:  בריין)  צ'ונגאנג  הינו:  הראש  יושב 
האהבה  את  למסור  קשה  מנסים  "אנו 
והרועה  ֱהאדון  מאלוהים,  קיבלנו  אשר 
אלוהים  את  ּולָרצות  אחרים  לאנשים   –

ִּבתחייתה הרוחנית של הַעדה".
 47 בן   – לי  [חנוך]  אינוך  העדה  זקן 
(המנהל  התאים  מנהיגי  ארגון  נשיא   –
אמר:  בקהילה)  התרגום  במחלקת  הפעיל 
 25 מ  מתחילים  התאים  מנהיגי  "אנו 
בקמפיין  לספטמבר:   27 ועד  באוגוסט 
מלאים  להישאר  בכדי  רוחנית  ִלתחייה 
ברוח ּולטפל בצורה טובה יותר בנפשות. 
בהסתמך על הכוח שבדם ֱהאדון: נוודא כי 

ניכנס עם רבים ִלירושלים החדשה".
בכל  נאמנים  להיות  מנסים  המנהיגים 
והמשפחה.  הקהילה  העבודה,  ההיבטים: 
מתות  נפשות  מובילים  כאלה  מאמצים 
רבות לדרך הישועה ועוזרים להן: לגדול 
באמונה – דבר המפיץ את מלכות אלוהים 

ּומייסד את דריסת הרגל לַעדה העולמית.

ארגוני מנהיגי המחוזות, מנהיגי האזורים המשניים ּומנהיגי התאים נפגשו ב24 לאוגוסט 2014. (למעלה משמאל: מנהיגי המחוזות; למעלה מימין: מנהיגי האזורים המשניים – ּולמטה: מנהיגי התאים)

"עורו נפשות ְיֵׁשנות בעזרת דבר אלוהים ּובכוח!"
מנהיגי הקהילה מבקשים מעל לכל דבר אחר את מלכות אלוהים ואת צדקתו



דבר ֱהחיים – חוכמה (6) 2 

באופן כללי: המונח 'רחמים' מוגדר כ-'הנטייה להראות ֲאדיבות 
כלפי  הרֲחמנות  רק  אינם  הרֲחמים  רוחנית:  מבחינה  אך  ּוסליחה'. 
האחרים. זה לראות בנפש אחת כיקרת ערך יותר מן העולם כולו. 
למרות שֱהאדם נראה ֲחסר תקווה לֲחלוטין: אל לנו לוותר עליו-

אלא לנסות להדריכו ִלישועה.
אם נפגין רֲחמים באהבת אלוהים: יהיו הפירות המושגים 'פירות 
הבה  מאוד.  קרובים  הטוב'  ו-'הפרי  'הרֲחמים'  זו:  בצורה  טובים'. 

נעיין בחוכמה המלאה רֲחמים ּופרי טוב.

1. פירות טובים נישאים ע"י הרֲחמים
לב אלוהינו הינו כולו רֲחמים. אם אלוהים אינו סולח לחוטאים – 
אלא נוהג בם בקפדנות לפי התורה – מי יוכל לשרוד בעולם הזה? 
אך מאחר ואלוהים מפגין רֲחמים: יש לאל ידינו לקבל הזדמנויות 

ַלֲחרטה ואף להגיע ִלישועה שלמה.
עצמם.  הרחמים  הינו  ֱהאדון  לב  אף  אבינו:  אלוהים  לב  כמו 
בשורת מתיתייהו פרק י"ב: 20 מדברת על רֲחמי ישוע: "ָקֶנה ָרצּוץ 
א ִיְׁשּבֹור ּוִפְׁשָּתה ֵּכָהה א ְיַכֶּבָּנה". ישוע סבל אף את אלו שנראה 
כי אין להם כלל תקווה להיוושע – אשר היו כקנה רצון ּוכפשתה 
כהה. ישוע הטיף ִלסליחה ואת הבשורה אף לאותם חוטאים בזויים 
ע"י האחרים כגון: המוכסים והזונות. זאת מאחר ולא בא לקרוא: 
לצדיקים – אלא לחוטאים – לֲחזרה ִּבתשובה (בשורת לוקס פרק 

ה': 32).
אף ִליהודה איש קריות לא אמר ישוע: "פשוט אין לך את הלב 
לבסוף  להיוושע.  הזדמנות  כאלה  לאנשים  שנתן  אלא  להיוושע". 
מת ישוע על העץ בכדי לפתוח את דרך הישועה לאנושות כולה. 
אנשים רבים הנושעים במחיר דמו היקר – הינם: 'פרי טוב' הנישא 

ע"י הרֲחמים.

2. חוכמת הרֲחמים נותנת חיים
1) רֲחמי סליחה

ִאיׁש  טֹוִבים  "ֱהיּו  נאמר:   32 ד'  פרק  האפסיים  אל  באיגרת 
ְלֵרֵעהּו; ֱהיּו ְמֵלֵאי ַרֲחִמים ְוִסְלחּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ְּכֵׁשם ֶׁשֱאוִהים ָסַלח 
ָלֶכם ַּבָּמִׁשיַח". אלוהים מורה לנו: לסלוח זה לזה כשם שאלוהים 
וֱהאדון הינם בֲעלי רֲחמים כלפינו וסולחים לנו. אך בכדי שיהיו לנו 
האחרים.  מבט  מנקודת  זאת  להבין  עלינו  לאחרים  ונסלח  רֲחמים 
כשמנקודת מבטנו אנו עלולים לא להבין את האחרים. אך אם נבין 
אותם – כשאנו שמים עצמנו בנעליהם: נוכל לסלוח להם בכל מצב 

נתון.
מנסים  הזוג  בת  בן/  או  מאמינים  לא  שהורים  נניח  לדוגמא: 
להתייחס אליכם בצורה גרועה. אם אינכם מבינים אותם מנקודת 
מבטם – הינכם עלולים לרטון ּולהתנגד להם. אם אינכם מבינים 
לנסות  עלולים  הינכם  אותם.  לאהוב  ידיכם  לאל  יהא  לא  אותם 
לֲחמוק מהם מתוך פחד ַואכזבה. זה טבעי ביותר: שאישה מאמינה 
לא תובן ע"י בעלה שאינו מאמין. לכן כשמדברים על הקהילה או 
האמונה: אם האישה מדברת רק מנקודת מבטה – הם רק יריבו. 
לכן אל לנו לאמר כי הבעל טועה – אלא להבין את ליבו ולֲחשוב 

ִמנקודת מבטו. רק אז נקבל חוכמה.

2) רֲחמי עונש
נשמע שסליחה ָועונש מנוגדים זה לזו – אך למעשה הם אינם. 
זאת מאחר והעונש ברֲחמים אינו נעשה מתוך דין בגינוי או בשנאה 
עונשי  הינם  אלוהים  ע"י  המותרים  העונשים  באהבה.  אלא   –
רֲחמים. אלוהים מֲעניש אנשים מתוך אהבתו כלפיהם. אם נצבור 
חומת חטאים גדולה ואלוהים יסיר את פניו מעימנו – לא יבוא עוד 
ֲאֶׁשר  ֶאת  נאמר: "ִּכי  י"ב 6  פרק  העברים  אל  באיגרת  עונש.  כל 

ֶיֱאַהב יהוה יֹוִכיַח, ַיְכִאיב ֶאת-ֵּבן ִיְרֶצה".
יש המנסים לכסות את טעויותיהם ּוממשיכים לתרץ בכדי לֲחמוק 
מתייאשים  הם   – מגרעותיהם  ונֱחׂשפות  שמאחר  או  נזיפה.  מכל 
מאוד. כשאנו מתֲחרטים ושבים ִּבתשובה לֲחלוטין מן הדרכים בן 
הלכנו – לבטח יסלח לנו אלוהים, אף יתיר לנו להתאושש מקשיים 

– ולא יזכור אף את חטאותינו הישנים.
לפרקים אנו יודעים על טעות או חטא אחים או אֲחיות באמונה 
עלינו  ראשית  להוכיחם.  או  להם  לייֵעץ  שעלינו  לחוש  ַועלולים 
את  לכסות  עלולים  אנו  ביותר.  זהירה  בצורה  ליבנו  את  לבחון 
עצתנו כאילו שניתנה ַּבאהבה – אך זה עלול להיות רוע שמתוך 
הצדק ֱהעצמי שלנו ומתוך מסגרות המֲחשבה המצביעות על חטאי 
האחרים  את  ללמד  מנסים  שאנו  להיות  אף  עלול  זה  האחרים. 
כשם  להתנהג  להם  לגרום  בכדי  ליבנו  במירמת  בם  ולשלוט 
שִּברצונינו שיתנהגו. למרות שאנו מצטטים את דבר אלוהים: לא 

ניראה את פעלי רוח הקודש – אלא אם נעשו מתוך אהבה.
עצה כזו לא תיתן לאחרים להבין ולא תיתן להם חיים. במקום 
אותם  אותם.  שנאכזב  או  עויינות  לרגשי  תגרום  רק  היא  זאת: 
אנשים אולי מנסים לעשות טוב יותר משהבינו את טעויותיהם – 
אך כשהינם שומעים את עצתנו או את ביקורתנו הכוללות רגשי 

עויינות – הם עלולים להתייאש ּופשוט ליפול רחוק יותר.
זאת  לעשות  עלינו  מישהו:  מענישים  או  מייעצים  כשאנו  לכן 

דרך  לליבם  אמיתית  ּובהבנה  הרוחניים  הרֲחמים  ֵהְקֵׁשר  בתוך 
עצה  להם  ולתת  למענם  להתפלל  עלינו  כן  כמו  מבטם.  נקודת 
ֲּבאהבה המסוגלת אף להקריב את חיינו למענם. כשאנו מענישים 

עם לב כזה – יש לאל ידינו אף להֲעניק להם חיים.

3) רחמים של מתן נדבה
אם יש בנו רֲחמים רוחניים לא רק שנרחם על האנשים כשאנו 
רואים מישהו נזקק. אלא אף נציע את עזרתנו. הרֲחמים האמיתיים 
הראשונה  באיגרת  ככתוב  ּובאמת  בפועל  במעשים  לעזור  הינם: 

ליוחנן פרק ג': 18. 
ואינן  מאחר  נושעו  שלא  לנפשות  רֲחמים  בֲעלי  להיות  עלינו 
את  לֲחלוק  נוכל  רֲחמים  בנו  ויש  מאחר  הבשורה.  את  יודעות 
הבשורה אף כשאנו נרדפים או כשחיינו נמצאים בסכנה. כמו כן 
לחולים,  הזה,  בעולם  נכשלו  אשר:  לאלו  רֲחמים  להפגין  עלינו 

למושפלים ולמוזנחים.
כשאנו מפגינים רֲחמים ואמת בדרך זו: אף אלוהים יפגין רחמיו 
ּוממלאינו  שנטֲענו  ממה  ברכות  יותר  לנו  מֲעניק  אלוהים  כלפינו. 
עד כדי גלישה (בשורת לוקס פרק ו': 38). לכן זוהי חוכמה לעזור 

ַלאחרים.
אך כשאנו עוזרים ַלאחרים עלינו להבחין. עלינו לעזור תחילה 
למשפחות המאמינים. לא נוכל לקבל ברכות כשאנו עוזרים לאלה 
שאינם עובדים עקב בעיות אלכוהול או הימורים ואלו הנמצאים 
במשבר כלכלי מאחר ולא שמרו את התורה. אם אנו עוזרים להם 
כספית – אין זה נכון בעייני אלוהים. בסופו של דבר אנו עלולים 

לסבול יחד איתם.

3. חוכמת הרֲחמים מלאה ִּבפרי טוב
הרֲחמים  מעשי  טוב.  ִּבפרי  נתמלא  בשפע:  רֲחמים  בנו  יש  אם 
יינשאו לבטח כפירות יפיפיים ִּבפעלי רוח הקודש. מעל לכל נשיג 
ַּברחמים  נפעל  אם  ִלישועה.  רבים  הדרכת  ע"י  הישועה  פרי  את 
הטובים  המעשים  כגון  הדברים  כל  בליבנו.  טוב  פרי  אף  נישא 
שאנו מפגינים אף כלפי הרעים וניחוח התפילה בסובלנות ּובטוב 
לב כולם: פירות טובים. דרך פירות אלה: נשיג כבוד עלי אדמות 

ואף בשמיים.
ישוע קצר פירות רבים ברֲחמיו הבלתי ניתנים לתיאור. מרצונו 
נטל ישוע את כאבי המוות ַּברֲחמיו למען הנפשות המתות. באותו 

פרי באו רבים לדרך הישועה.
אחים ַואֲחיות יקרים במשיח: כשיש אנשים העושים בעיות או 
כלפיהם?  גישתכם  מהי   – רצויה  לא  אישיות  בעלי  אנשים  כמה 
הלא חשבתם אי פעם: 'אני תקווה שלא יבוא / תבוא לקהילה...' או 
'הלוואי ויעבור/תעבור לדירה אחרת'? אלוהים רוצה ממנו להתמלא 

ברחמים ובפירות טובים ולטפל בכל אחת מהנפשות באהבה.
הנני מאחל לכם: שתאהבו את שכניכם במעשי האמת, תנחמו 
ֱהאדון  בשם  מתפלל  אני  לנזקקים.  ותעזרו  הפצועים  הלבבות  את 
בשפע  יהיו  והטוב  הרחמים  ושפירות  אלוהים  את  תענגו  שבכך 

ויגלשו.

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
-ּוְלעֹוֵׂשי ָׁשלֹום ְּפִרי ַהֶּצֶדק ִנְזָרע ְּבָׁשלֹום" (יעקב פרק ג': 17 – 18).

חוכמה מלאה ַּברחמים ּובפרי טוב
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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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רשימה משלוש נקודות 
להשגת מטרתכם באמונה

מהי המטרה בחייכם הרוחניים? אם תאהבו באמת את ֱהאדון: לבטח תשיג ידכם את ליבו היפייפה ואת הכניסה ִלירושלים החדשה. עתה בידקו את 
התקדמותכם כלפי המטרה ע"י מֲענה על שלושת השאלות הבאות:

١. האם הינכם דבקים ַּבהשגת
 מטרתכם ללא כל שינוי?

٢. האם הינכם זוֲעקים
 ללא הרף ִּבתפילה?

٣. הנוהגים הינכם בטוב 
– ועד כמה?

ִּבתנועה לכיוון מטרה מסויימת הינכם עלולים לתהות אם 
שהינכם  נניח  ַלהשגתה.  הנכונה  הדרך  על  נמצאים  הינכם 
רצים במרתון. בתחילה התחלתם בכדי להגיע לקו הסיום – 
אך אם דעתכם הוסחה באמצע יהא לכם קשה לנצח במירוץ. 
במהלך ֵמרוצנו הרוחני: אם דעתנו מוסחת ונוטה למסלול 
מוטעה: לא יהא לאל ידינו להגיע למטרתנו ִּבמהירות. עלינו: 
לראות, לשמוע ולחשוב אך ורק על דברים השייכים לרוח – 
ִּבנחישות דעת חזקה. במילים אחרות עלינו: ללמוד את דבר 

במקום  הקהילה  בתוך  להתפלל  למסרים,  להקשיב  אלוהים, 
לצפות בטלוויזייה ּולבקש סיפוק אישי או תענוגות גשמיים.

אולי שמתם את מטרתכם ברוח ואומרים שהינכם הולכים 
בכיוונה – אך עליכם לבדוק כעת אם לא הטיתם את תשומת 
ליבכם מן הדברים הרוחניים לכיוון הבידור העולמי ולידידים. 
מנסה  אדם  נפילת  שמיום  מאחר  תמיד  זאת  לבחון  עליכם 
להיאחז  אנשים  לפתות  באכזריות  והמלשין  האויב  השטן 

בדברי העולם.

הוא מדריך אנשים להטות את מֲחשבותיהם לדברי הארץ 
בעת שאלוהים אומר: "ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְלַמְעָלה ֶיְהֶּגה ְלַבְבֶכם – 
א ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ" (האיגרת אל הקולוסיים פרק ג': 2).

הכסף,  על:  דגש  יותר  שמים  אנו  אם  לבדוק  עלינו  לכן 
התהילה, הכוח, התענוג הגשמי, או היחסים עם המין הנגדי 
להיות  במקום  חילוניים  אנשים  עם  לתֲחבר  יותר  ונהנים   –
עם אנשים בקהילה ּובוטחים ַּבעולם יותר מאשר באלוהים. 

ִּבידקו זאת שוב.

לא חשוב עד כמה תנסו להישאר במסלול המטרה שלכם 
החיזוק  לך  יסופק  לא  בהתלהבות:  מתפללים  אינכם  אם   –
לעשות זאת. אף אם מילאתם ִּבנחישות את מֲחשבותיכם בידע 
האמת: אם לא ִּתזֲעקו ִּבתפילה – לא תימלאו ברוח הקודש. 

דבר זה מוביל לאי פוריות.
רק דרך התפילה נוכל לשים בליבנו את דבר אלוהים אשר 
שמֲענו ולשאת פירות פי 30, פי 60, או פי 100. ִּבמקומות 
לדוגמא:  התפילה.  ֲחשיבות  את  הכתובים  מדגישים  רבים 

"ַהְתִמידּו  נאמר:   17 ה'  פרק  התסלוניקים  אל  באיגרת 
ְלִהְתַּפֵּלל" – ּובאיגרת הראשונה לכיפא פרק ד' 7 נאמר: "ִהֵּנה 
ֵקץ ַהּכֺל ָקֵרב. ַעל ֵּכן ֱהיּו ְמֻפָּכִחים, ֶוֱהיּו ֵעִרים ְלִהְתַּפֵּלל". בכל 

אופן משיחים רבים מתפללים רק ַּבאסיפות ימי ראשון.
על  לפיתויים  להיכנס  ולא  האמונה  את  לשמור  בכדי 
שלימד  כשם  להתפלל  לעצמם:  הרגל  לעשות  המשיחיים 
האמונה  את  לשמור  מאוד  קשה  להתפלל  מבלי  ֱהאדון. 
ּולהיוושע – זאת מאחר והחטא והרוע נפוצים כיום בעולם. 

לכן התפילה אינה ברירה אלא צורך ביצוע לכל המשיחיים.
עם  להתֲחברות  והדרך  הרוחנית  הנשימה  הינה:  התפילה 
אלוהים. זוהי הדרך להכיר את העולם הרוחני ּולהיכנס ַלרוח. 
יש ביניכם מי שעבד/ה בשקדנות בקהילה – אך לא התפללתם. 
זה אינו מאפשר לנפשכם לשגשג. לכן בידקו שנית אם הינכם 

מתפללים ללא הרף וזוֲעקים ִּבתפילה מכל לבבכם.

אם בעת התפילה הנלהבת עבדתם קשה כלפי המטרה – 
בידקו כמה טוב נהגתם בחייכם. מאמינים רבים מנסים לא 
לעשות רע ּומשליכים את חטאיהם ַלהשגת התקדשות. אך 
הם נוטים להיות במֲחסור בהתעניינות ּובמאמצים לעשות 
'טוב'. בביצוע הטוב בהתלהבות יהא לנו קל יותר להיכנס 

לרוח.
שונה  זה  פסיבית  בצורה  חטאים  לבצע  לא  לנסות  רק 
שתי  יש  לאימא  נניח  בפועל.  טוב  לעשות  מלנסות  מאוד 
בנות. שתיהן מתנהגות טוב, ֱהאחת מנסה לא לקבל נזיפה 
לגדול  עלולה  השנייה  לָרצותה.  מנסה  והשנייה  ממנה 

בצורה טובה יותר ולהיות אהובה יותר ע"י אימה.
בדרך זו עלינו לאהוב את אלוהים ולדרוש פניו בשקדנות 
"ֲאִני   :17 ח'  פרק  משלי  בספר  קוראים  ואנו  מאחר  זאת 

אֲֺהַבי ֵאָהב ּוְמַׁשֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני".

לבבותינו  את  לטפח  עלינו  הטוב  לעשיית  מגיע  כשזה 
לצבור  שעלינו  כמובן  בפועל.  לפעולה  בנוסף  לב  לטוב 
טוב לב במעשי הנתינה והשירות – ֱהחשוב ביותר הינו – 
שבשדות הלב שלנו עלינו לטפח בראשונה: אהבה ּולבבות 

משרתים.
לכן ֱהחשוב ביותר הינו: שעלינו להשיג את הלב עצמו, 
ּולהקריב  הזולת  את  לשרת  הזולת,  תועלת  את  לבקש 
נחת  מסביבנו:  אנשים  יחושו  כאשר  רק  למענם.  עצמנו 
ואושר עקב טוב הלב שלנו – רק אז יהא לאל ידינו לאמר 

כי נהגנו בטוב לב אמיתי.
זה  כמה  עד  חשוב  לא  רוחני.  לניחוח  גורם  הלב  טוב 
נראה בלתי חשוב: כל פעולת טוב לב נושאת בתוכה ניחוח 
אנו  עוצמה  ּובאיזו  עמוק  כמה  חשוב  לא  כן:  אם  יפייפה. 
לזה  אין  כך:  נוהגים  איננו  אם   – הלב  טוב  בענייני  דנים 

כל ניחוח. הטוב יוצא לא בדיון ולא בלימודים אלא שהינו 
יוצא באופן טבעי מן הלב ּובמהרה מוביל לפעולה. כשהיננו 
נוהגים בטוב לב – זה צומח. כשאנו נוהגים במעשי הטוב 
ידינו  לאל  יהא  זאת:  לעשות  ּוממשיכים  הבסיסית  ברמה 
ממשיך  הלב  טוב  הטוב.  של  יותר  עמוקות  ברמות  לפעול 

לגדול בצורה זו. 
נאנסים  הינכם  בה  ברמה  לעצור  לכם  שאל  לב  שימו 
בלפעול  להסתפק  או  שלמדתם,  מה  סמך  על  טוב  לעשות 
בטוב. עליכם להמשיך לנסות להשיג את טוב הלב האמיתי 

הנובע ממעמקי לבבותיכם.
כעת בידקו אם הינכם נוהגים בטוב לב ִּבכפייה על סמך 
ידע האמת שלכם אם אם הינכם אוהבים את הטוב ממעמקי 
לבבותיכם ּומוצאים שזה גורם לכם להיות שמחים לעשות 

טוב.
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חדשות מאנמין

"ראייתי השתפרה בעזרת תפילת הכוח!"

"במאן מין התרפאתי מכל מחלותי!
כעת אני חשה באהבתו החמימה של אלוהים!"

למן היום בו קיבלתי את ֱהאדון – במשך 35 שנה לא היה עלי ללכת לרופא ואף לא 
ליטול תרופות. אך הדבר היחיד היה: שכושר הראייה שלי החל להתדרדר בסוף שנת 

1996. לבסוף בשנת 2000: הרכבתי משקפי ראייה – 0.5/ 0.3.
הבכירה  השמשית   – אימי  צברה   2014 בשנת  מין  מאן  של  הקיץ  כנס  משהתקרב 
את  קיבלה  היא  עייניה].  מאור  את  [איבדה  עיניה  שיקום  למען  תרומות  לי:  ג'אונגסּון 

תפילת ד"ר ג'יי רוק לי – ואמרה שהעלתה את ליקוי הראייה בעת התפילה.
נזכרתי  ִממקומו.  יצא  נפיחות  ששורש  חלמתי  באוגוסט   3 ב –  לכנס  שקדם  בלילה 
בדברי ד"ר לי: "בכנס 2014 יתפרצו פֲעלי הכוח בעוצמה רבה יותר מבכל שנה אחרת". 

לכן נטלתי חלק בכנס בציפייה רבה ִלברכה ברוח ּובגוף.
בלילו הראשון של הכנס: ירד גשם קל בעת הלימוד.משקפי התֲערפלו מחמת טיפות 
הגשם לכן הורדתי אותם והקשבתי למסר ִּבתשומת לב. לפתע החלו הדברים להיראות 
ברורים יותר מאשר לפני כן. "או! ראייתי השתפרה!" הוצאתי כרטיס מארנקי וניסיתי 

לקוראו. היה לאל ידי אף לקרוא את האותיות הקטנות. 
באסיפת התפילה השמיימית שבאה בעקבות זאת: קיבלתי את תפילת ד"ר לי כשידיי 
מכסות את עיניי. הראייה בעיניי השתפרה יותר לכן רצתי ביום הספורט במירוץ ללא 
משקפיים. נהגתי הבייתה בביטחה ללא משקפיים למרות שהיה זה ִּבשעת לילה כשירד 

גשם. הללויה!

שהניעה  דת  אין 
שאנשים  למרות  ליבי  את 
ביקשו  שונות  מדתות  רבים 
אך  באמונתם.  להשתתף  ממני 
קהילת  על  דיברה  ג'אנט  כשחברתי 
מאן מין המרכזית – נטלתי חלק ַּבאסיפת 

ערב שבת כולו המשודרת בִמרשתת.
רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  הרועה  מסר 
אף  הקודש.  ברוח  ּומילאני  לבי  את  הניע  לי: 
אף  נטלתי  מכן  לאחר  בהלל.  אמיתי  אושר  טעמתי 
כולו  שבת  וערב  ראשון  ימי  ַּבאסיפות  שבוע  כל  חלק 
חשתי  ּוָּבן  לילה  כל  דניאל  תפילת  באסיפת  והתפללתי 

שמחה אמיתית.
לבסוף ב – 26 ביוני 2014 ביקרתי בקוריאה ִּבכדי ליטול 
מספר  עם  בצוותא  לשנת.  המנהיגות  לימוד  בסידרת  חלק 
חברי קהילה מצרפת נטלנו חלק ַּבאסיפת ערב שבת כולו 
ִּבקהילת מאן מין המרכזית בסיאול – שם פגשנו את ד"ר 
לי מקרוב! ראיתי את פניו הזוהרים והמוארים ואת חיוכו 
ולחצתי את ידו. בו הרגע: מצאתי את לבי וגופי מתחממים 

וחשתי שלבי הפצוע התרפא. דמעות אושר זלגו מעייני.
למחרת בבוקר כשג'אנט ַואני אכלנו ארוחת בוקר: חשתי 
גירוד באוזני השמאלית ַואחזתי באוזני. הגלד הפנימי יצא 

החוצה וחשתי חלקה. ֶמה נעים היה זה! 
ֲחּכֵֶכת  לי  הייתה  האֲחרונות  השנים   5 במשך  למעשה 
ליתר  או  מאוד,  נפוצה  עור  מחלת  היא  אקזמה  או  [גָָּרב 

דיוק תגובה של העור לתנאים שונים, חיצוניים ופנימיים] 
באוזני השמאלית.

החוצה.  יצאו  והגלד  הדימום  בה –  אחזתי  הגירוד  בעת 
הדלקת  שמאל.  בצד  האוזן  תוף  ִמנפיחות  כאבים  חשתי 
והייתה  השמאלית  ללסת  הקשורים  העצבים  על  השפיעה 
דלקת  הייתה  הימנית  באוזני  אף  חניכיים.  דלקת  לי  אף 
להתנפח  הימנית  האוזן  לתוף  שגרם  דבר  התיכונה  באוזן 
יתר על המידה – עד שנאלצתי להחדיר לתוכה צמר גפן. 

הכאב הוקל כשמרחתי משחה אך הכל חזר ִּבמהרה.
לא   – המרכזית  מין  מאן  קהילת  את  שהכרתי  לאחר 
הכוח  מי  את  התזתי  זאת  במקום  במשחה.  השתמשתי 
להתמעט.  הכאב  החל  ּובהדרגה  הצלולים  מואן  מי  של 
דלקת  כולל  הכל  נעלם  לי:  ד"ר  עם  ידיים  כשלחצתי  אך 
האוזן התיכונה בצד ימין, החככת באוזן השמאלית ודלקת 

החניכיים בצד שמאל. הללויה!
אין זה סוף הברכות. למעשה: עיווִּתי את ֱהעקב השמאלית 
שלי ִּבתאונה ולקחתי חופשת מחלה בת חמישה חודשים מן 
העבודה. עדיין היו לי כאבים ּוקשיי הליכה אף כשעזבתי 

רועה הקהילה היונקוֹון ג'ּו – בן 61 
– רועה קהילת הֲעדה השלישית 
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את סיאול. למחרת היום לאחר לחיצת ידו של ד"ר לי לא 
הטרידני דבר אף שנֲעלתי נעל עקב גבוהה במשך כל היום.
אלוהים  פֲעלי  את  בשנית  חוויתי   :2014 באוגוסט 
של  הקיץ  בכנס  הלימוד  סידרת  בעת  זה  היה  המדהימים. 
מאן מין 2014. קיבלתי את תפילת ד"ר לי כשידיי היו על 
ֱהחזה שלי מאחר וסבלתי מדליות [נפיחות ועיוות וורידים, 
מסתמי  בפעולת  ליקוי  עקב   – הרגליים  וורידי  בעיקר 
מיבלות  שנגרם  הדם]-כאב  זרם  חסימת  ועקב  הוורידים 

בכף הרגל, כישלון בזיכרון בתדירות גבוהה וגירוד.
הצעיר  בני  לידת  לאחר  שנים  חמש  לפני  החלו  הדליות 
ללבוש  הימני  שניבצר  כך  כדי  עד  התרחבו  הן  ביותר. 
בעבודה  היום  כל  עמדתי  יראו.  שאחרים  מפחד  חצאיות 
נאלצתי  לפרקים  שעבדתי.  ככל  יותר  הכאיבו  שהן  כך 
הכאב.  להקלת  חבישות  לֲחּבֹוש  או  כאבים  משככי  ליטול 
להתנפחות  הדליות:  גרמו  שעות  מארבע  יותר  כשעמדתי 
ברגליים מחמת ריכוז הדם. היה עלי לשאת את רגלי מֲעלה 
ניתוח  לעבור  לי  המליץ  הרופא  השינה.  או  המנוחה  בעת 

בכדי לעצור זאת.
תפילת  ע"י  זאת  מכל  לֲחלוטין  התרפאתי   2014 בכנס 
השמחה  דמעות  התחמם.  כשליבי  קרירות  חשתי  לי.  ד"ר 
זלגו מעייני ושלווה נכנסה ללבי. עיינתי מקרוב ברגליי. כל 
זמן  תוך  הימנית.  ברגל  נותרו  מעט  ורק  נעלמו  התסמינים 

קצר אף אילו נעלמו.
אני  ריפאני.  אשר  לאלוהים  הכבוד  כל  את  נותנת  אני 

מודה אף לד"ר לי על שהקימני באמת ִבתפילתו עבורי.


