
 2014 לדצמבר   2  – ב1 
לרועי  הלימוד  סידרת  התקיימה 
סוג'ין  ד"ר  בהנחיית  הקהילות 
הקהיות  רועי  עמותת  נשיאת  לי: 
 – המרכזית  מין  מאן  קהילת  של 
רועי  (ארגון  הבדולח  צוות  ע"י 
הקהילות בישראל) במלון יהודה 
הלימוד  בסידרת  ִּבירושלים. 
נטלו חלק כ 130 רועים ּומנהיגי 
קוריאה  מישראל,  קהילות 
רוסיה,  ּובהן:  רבות  ּוממדינות 
בריטניה, פינלנד, לטביה וניגריה.
מנהיגת  היללה  הלימוד  בטרם 
אלוהים:  את  האן  רוז  ההלל 
ואנגלית.  עברית  ברוסית, 
והריקוד:  ההשתחוויה  כשקבוצת 
מניפות  ריקוד  ביצעה  "כוח" 
בכדי  אחרים  יפיפיים  וריקודים 
להביע את אהבת ֱהֲאּדֹון על העץ. 
היללו  הלימוד  סידרת  משתתפי 
וִהתמלאו  בצוותא  ֱהֲאּדֹון  את 

בחסד.

הסמינר  של  המרכזי  עניינו 
היה: "מסר העץ" – המסר הגדול 
ג'יי  ד"ר  של  ביותר  והמפורסם 
השגחת  את:  המסביר  לי  רוק 
הישועה ע"י ישוע המשיח. הרועה 
מסרה  לי  סוג'ין  ד"ר  הבכירה 
המסר:  נושאי  על  מפורט  תיאור 
אלוהים  ברא  שבעטייה  הסיבה 
את בני האד ם; השגחתו לטיפוח 
נטע  שבעטייה  הסיבה  האנושי; 
את: עץ הדעת טוב ורע בגן העדן; 
תחילת  מלפני  עוד  הסמוי  הסוד 
ישוע  שבעטייה  והסיבה  הזמן 

הינו: מושיענו היחיד.
ידע  היה  שלנוכחים  למרות 
אמרו  הם  המסר  על  בסיסי 
דרך  יותר  טובה  הבנה  שקיבלו 
והבנה  במסר  המפורט  ההסבר 
הרוחנית  להשגחה  יותר  עמוקה 

ֱהעמוקה הנמצאת בתוך המסר. 
רועת  הדריכה  המסר  לאחר 
חזרה  ּותפילת  הלל  לי:  הקהילה 

שבו  הקהילה  רועי  ִּבתשובה. 
לפי  התהלכו  שלא  על  ִּבתשובה 
ידם  לאל  היה  ולא  אלוהים  דבר 
ראויים.  קהילה  רועי  להיות 
אשר  הבוערת  הרוח  ִּבפעולת 
הם  הלימוד:  סידרת  את  מילאה 

התחזקו מחדש.
מר  של  הפנים  קבלת  במסר 
של  הכללי  מזכירה   – בר  חיליק 
כנסת  וחבר  העבודה  מפלגת 
מטעמה: הביע את תודתו ִלתפילת 
ישראל  למען  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
ּוכנציג הכנסת העניק לד"ר סוג'ין 

לי עיטור.
ניקיטין  איגור  הקהילה  רועה 
אמר:  רוסיה  אן  בי  טי  נשיא   –
לישראל  המאוחד  מסעו  "מעת 
של ד"ר לי בשנת 2009 – חלה 
של  ֱהעצמי  בביטחונם  עלייה 
בישראל  רבים  משיחיים  יהודים 
לאל  ויש  ִּבפעילויותיהם.  ַועלייה 
ידינו להפיץ את הבשורה ּולבצע 

את שירות השידור שלנו בקלות 
את  לשדר  ברצוני  יותר.  רבה 
בתחנתי  לי  ד"ר  של  ֱהחיים  דבר 

ֱהחדשה – בעברית".
ב – 2 לדצמבר רועת הקהילה 
השליחות  ּוקבוצת  לי  סוג'ין 
של  השני  הכנסת  לכנס  הוזמנו 
עוזרת"  "יד  העולמי:  הפורום 
וועדת  הכנסת,  ע"י:  המאורגן   –
ההגירה, ענייני הקליטה והגלות, 
למען  עוזרת  יד  קואליציית 
הפורום הישראלי העולמי (יושב 
הראש, ד"ר אנדרי גאסיורווסקי). 
מנהלי  חלק  נטלו  זה  באירוע 
למען  הבינלאומיים  הארגונים 
יואל  מר  כולל  השואה  קורבנות 
ההגירה,  ארגון  יו"ר  רזווזוב 
שותפים  והגלות,  הקליטה  ענייני 
במסר  שואה.  וניצולי  אחרים 
סוג'ין  ד"ר  אמרה  שלה  הפתיחה 
לי כי: ניתן ליישב את המאבקים 
באהבת  רק  בעולם  והבעיות 

כשהיא   – ּובכוחו  אלוהים 
ג'יי  ד"ר  בשירות  משתמשת 
שגרם  דבר  כדוגמא.  לי  רוק 
להתעניינות רבה ונתקבל בצורה 

טובה ע"י המשתתפים.
הקהילה  רועת  הגישה  בנוסף 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  על:  מצגת  לי 
את  והעבירה  מין  במאן  ושירותו 
עם דיילי  ִּבראיונות  הברכה  מסר 
ברשת)  ישראלי  (שידור  ישראל 

ּובטי בי אן רוסיה.
בנובמבר   30  – וה   28  – ב 
אסיפות  לי:  סוג'ין  ד"ר  ערכה 
את  והטיפה  ִּבירושלים  בִּקהילות 
ע"י  ניתנים  עולם  המסרים: "חיי 
ּושתיית  ֱהאדם  בן  בשר  אכילת 
דמו" – ו"אמונה בשרית ואמונה 
לאחר  הסדר.  לפי  רוחנית" 
החולים  למען  התפללה  מכן 
(מיפעלות  הכוח  מטפחת  בעזרת 
השליחים פרק י"ט: 11 – 12) – 

רבים קיבלו מרפא למחלותיהם.
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חדשות מאן מין 
סידרת הלימוד: "מסר העץ" – לרועי 

קהילות ישראליים
רועת הקהילה: ד"ר סוג'ין לי הוזמנה לכנס השני של הפורום העולמי "יד עוזרת" שנערך בכנסת
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מעת שירות ד"ר ג'יי רוק לי בישראל – ערך צוות הבדולח (ארגון רועי הקהילה בישראל): אירועים שונים והזמין את קהילת מאן מין המרכזית. ִּבשנת 2014 העבירה רועת הקהילה ד"ר סוג'ין לי ִּבסָדרות הלימוד לרועי הקהילות: מסרים על העץ ועל האמונה האמיתית. היא 
הוזמנה אף לאירוע בכנסת והפיצה את שירות ד"ר לי (תמונות 1 – 4). היא הדריכה אסיפות ִּבקהילות ִּבירושלים ִליהודים וערבים. מנהיגת ההלל רוז האן ּוקבוצת ֱההלל והריקוד: "כוח" הציגה ביצועים מרהיבי עיין (תמונות 5 – 8).
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להישמע  עלולים  והשני  הראשון  הדיבר  הדיברות:  עשרת  מתוך 
את  מזהיר  הראשון:   – שונים  הם  אך  הך.  כהיינו  אנשים  למספר 
ֱאוִהים   ְל "א-ִיְהֶיה  באומרו:   – רבים  באלים  מאמונה  האנשים 
עלינו  וכי  היחיד  אלוהים  הינו  אלוהים  משמע:  ַעל-ָּפָני".  ֲאֵחִרים 
לשרתו ּולאהוב אותו. השני: "א-ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל" – מזהירנו מסגידה 
לאלילים. הבה נעיין ראשית מהם אלילים ּומהי משמעותו הרוחנית 

של הדיבר השני.

1. מהו אליל?
יוצרים  אנשים  ִלסגידה'.  משתמשים  בה  אל  'צורת  הינו:  אליל 
דגים  ציפורים,  חרקים,  ּובהם:  חיים  ּובעלי   – אדם  בני  של  צורות 
– ואף של: השמש, הירח והכוכבים, של: דובים דימיוניים, עצים, 
סלעים, מתכת, זהב, או כסף. סגידת אלילים הינה: ליצור את היצירות 

הפיזיות האלה, לסגוד להן ולשרתן.
האלילים נוצרו ע"י בני ֱהאדם ואין בם חיים או יכולת לברכינו. בני 
ֱהאדם: נבראו בצלם אלוהים הבורא. אם הם בעצמם יוצרים אלים, 
סוגדים להם ּומבקשים מהם ברכות – הרי זה מגוחך! (ישעיהו פרק 
מו' 6 – 7) כמו כן: סומכים על הקמיעות, סוגדים למתים, או לכל 

כישוף ִוקסם – אשר כולם שייכים ִלסגידת אלילים.
אנשים יוצרים דמויות ֲעקרות כאלה וסוגדים להן – מאחר ּובאופן 
מהותי הם חשים שביעות רצון כשהם יכולים למעשה לראות ולגעת 

במשהו.
הינו:  ואלוהים  מאחר  לאלוהים  דמות  כל  ליצור  לנו  אל  כן:  כמו 
יש  אלוהים.  הינה  כאילו  אחרת  דמות  כל  לשרת  לנו  ואסור  רוח – 
מאמינים באלוהים אשר יוצרים פסלים וסוגדים להם. לדוגמא: הם 
משתחווים לציור או לדמות של ישוע [איקונין], או סוגדים ִלדמות 
הבתולה מריים או של אבות אמונה אחרים. דמויות כאלה של ישוע 
עשויות מפרי דמיונם של ציירים או פסלים – לכן אינן אמיתיות. אף 
מריים הבתולה או אבות האמונה האחרים כולם בריות – ואינם נושא 
ִלסגידה. אם אנו סוגדים או מתפללים ִלדברים אלה – זוהי: סגידת 
אלילים. רק אלוהים הינו: האל שעלינו להשתֲחוות לו ּולהתפלל אליו.

יש אנשים האומרים כי אף העץ אשר בבית הקהילה הינו: פסל 
(אליל). אך הוא רמז לבשורה בה אנו מאמינים. יש לנו את העץ עליו 
אנו מסתכלים בכדי לזכור את דמו היקר של ישוע ואת חסד הישועה. 

העץ עצמו איננו דבר ִלסגידה ואיננו אליל.
כמו כן: ישנם ציורים בם ישוע מֲחזיק בְֶּשה או ציור של הסעודה 
האֲחרונה שאינם אלילים – אלא רק ציורים המראים כי ישוע הינו: 
או  ִמשתֲחווים  איננו  שירותו.  את  מביעים  שהם  או  הטוב  הרועה 

מתפללים ִלישוע בתוך הציורים [ישוע נמצא בליֵּבנּו].
על  מדברים  הם  אליל.  יצר  משה  אף  כי  האומרים  אנשים  יש 
המקרה בו בני ישראל הוכשו ע"י נחשים ארסיים לאחר שהתלוננו 
אלוהים  המוות.  סף  על  היו  והם  כא')  פרק  (במדבר  אלוהים  נגד 
כשבצייתנות  עמוד.  על  ּולהציבו  נחושת  נחש  ליצור  למשה  אמר 
להינצל  ּובאמונה   – ֱהעמוד  אל  להביט  הנפגעים  על  אלוהים  ִלדבר 
[להיוושע]. זהו המודל ֱהעתידי של ישוע המשיח אשר על העץ יושיע 
את בני ֱהאדם. במילים אחרות: בדיוק כשם שבני ישראל ניצלו מן 

המוות כשבאמונה הסתכלו על נחש הנחושת – כך אנשים הנמצאים 
בדרך המוות יהא לאל ידם להיוושע ממוות בחטא ּולהשיג חיים ע"י 

אמונתם ִּבישוע המשיח אשר ניתלה על העץ.

2. ְלמה מרמז האליל מבחינה רוחנית?
מבחינה רוחנית כולל האליל את: כל הדברים שאנו אוהבים יותר 
מאלוהים. אם אנו אוהבים את: הורינו, בן / בת הזוג, הילדים, או את 
עצמנו יותר מאשר אנו אוהבים את אלוהים-כל אלה הינם בעבורנו 
לנו  שאסור  הדבר  משמעות  אין  כמובן  רוחנית.  מבחינה  אלילים 

לאהוב כל אחד אחר למעט אלוהים.
ברור שעלינו לאהוב את הורינו בתוך האמת – ואלוהים מורה לנו 
אף לכבד את הורינו. אך אם אנו ֵמֵפרים את יום ֱהֲאּדֹון בכדי לכבד 
אוהבים  אנו  משמע:   – מאמינים  הבלתי  הורינו  רצון  את  ּולהשביע 
אותם יותר מאשר את אלוהים. אין זה רק מאכזב את אלוהים אלא 
שזו אינה אהבה אמיתית כלפי הורינו. רק אם ַנִביָאם ִלקהילה למען 
ייוושעו – יהא לאל ידינו לאמר: שאנו באמת מכבדים ואוהבים אותם. 
היינו הך לגבי לגבי ההורים: אם אנו באמת אוהבים את ילדינו: 
עלינו ראשית לאהוב את אלוהים – ואת ילדינו לאהוב בתוך אלוהים. 
אומנם ככל שננסה בכל כוֵחנו: לא יהא לאל ידינו להגן עליהם מפני 
רק  מרפא.  ֲחשוכות  ממֲחלות  לרפאם  ולא  והמלשין  האויב  השטן 
ילדיהם  את  ואוהבים  אלוהים  כלפי  כבוד  יראת  מפגינים  כשהורים 
בתוך ֱהֲאּדֹון – רק אז: יגן עליהם אלוהים, יֲעניק להם בריאות טובה 

ּוברכות בכל תחומי ֲחייהם.
רק כשנאהב את אלוהים בראשונה ֹּולאחר מכן את האחרים בתוך 
אהבתנו לאלוהים – כתוצאה יהא לאל ידינו לֲחלוק עימם את האהבה 
האמיתית. לכן אל לנו לאמר שבקהילה מלמדים שעלינו לאהוב אך 
את  שנדע  מבלי  משפחותינו  בני  את  לאהוב  ולא  אלוהים  את  ורק 

המובן הרוחני.
כיום ישנם אף מאמינים האוהבים כסף יותר מאשר את אלוהים 
– ַואחרים המפרים את המצוות בכדי לשמור על תהילתם וסמכותם. 

אף זו סגידת אלילים רוחנית. כמו כן – יש כמה המתרחקים מאלוהים 
ע"י: ידוענים, כוכבי ספורט, או דברים אחרים – דבר ֱהעלול להיות 

אף הוא: סגידת אלילים.

3. ברכות לצייתנות. קללות לאי ציות
בספר שמות פרק כ' 4 – 5 אנו קוראים: "א-ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְוא 
ַעל- ַעל-ָּבִנים  ָאבֺת  ֲעֹון  ּפֵֺקד  ַקָּנא  ֵאל   ֶהיֱא ְיהָוה  ָאנִֺכי  ִּכי  ָתָעְבֵדם 

ּוְלׁשְֺמֵרי  ְלאֲֺהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ְועֶֺׂשה  ְלׂשְֺנָאי׃  ְוַעל-ִרֵּבִעים  ִׁשֵּלִׁשים 
ִמְצוֹוָתי".

כאן אלוהים אומר שהינו: 'אל קנא'. קינאתו שונה מזו של בני אדם 
והיא נובעת מאהבתו בעת שקינאת בני אדם הינה: מכוערת, מלוכלכת 
ּומזיקה לזולת. אם המאמינים סוגדים לאלילים: מסיר אלוהים פניו 
הלאה מהם – ּומתיר לשטן האויב והמלשין לבצע את עבודתו בם. הם 
סובלים מניסיונות ּומאסונות שונים והופכים לעניי לב. במהרה הם: 
מבינים את מעשי העוולה שלהם, מתֲחרטים עליהם ושבים ִּבתשובה 

לאלוהים.
ִמילדיו  למניעה  האמיתית  אהבתו  הבעת  הינה:  אלוהים  קינאת 
שאוהב  מי  יש  אם  אך  עולם.  לחיי  ּולהדרכתם  ההרס  לדרך  ליפול 
את האלילים יותר מאשר את אלוהים – ואף סוגד להם: זה כאילו 
שהם שונאים את אלוהים. כתוצאה: פוקדים אותם האסונות – וזה 
ֲחשוכות  מֲחלות  יקבלו  מהם  רבים  ּורביעי.  שלישי  לדור  מתמשך 
מרפא בעת שאחרים יסבלו מסכרת ּומהפרעות מוחיות. אומנם אם 
ַאֲחד הצאצאים שב ִּבתשובה ּומבקש את אלוהים – למרות שהאבות 
סגדו רבות לאלילים והתייצבו נגד אלוהים: תקבל המשפחה את חסד 

אלוהים וֱהאסון ייעצר.
עדיין כשהאבות צברו רוע רב בכך שהתייצבו נגד אלוהים וסגדו 
לאלילים באופן קיצוני – לא קל לילדים להאמין באלוהים. כמו כן: 
למרות שהם מקבלים את ֱהֲאּדֺון – יש להם חבל רוחני הקושר אותם 
השטן  משיחיים.  בחיים  להתהלך  קשיים  להם  יש  לכן  ַלאבותיהם. 
האויב והמלשין: ממשיך לקטרג נגדם, מפריע להם ּומנסה להרחיקם 
מן האמונה בניסיון לקֲחתם בשנית למוות. אך אף במקרה כזה: אם 
שהם  בעת  אבותיהם  חטאות  על  צנוע  בלב  ִּבתשובה  שבים  הינם 
מסלקים את הרוע מתוכם ּומבקשים את חמלת אלוהים – לבטח יהיו 

מוגנים ע"י חסד אלוהים.
חסד  את  יקבלו  מצוותיו:  את  השומרים  אלוהים  אוהבי  מאידך: 
אלוהים לאלף דור. האסונות הינם רק לדור השלישי והרביעי – אך 
נוספת  פעם  ידו  לאל  יהא  זאת  משניראה  דור.  לאלף  הינן  הברכות 

לחוש את אהבת אלוהים.
 – אלוהים  יראת  בכם  יש  אם  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
צאצאיכם  שכל  הדבר  משמעות  אין  תבורכו.  אתם  ואף  צאצאיכם 
כשהם:  רק  לאלוהים.  כיאות  השתֲחוו  ַואבותיהם  מאחר  רק  יבורכו 
אוהבים את אלוהים, נשארים תוך האמת ואינם מתלכלכים ִּבסגידת 
אלים: יהא לאל ידם לקבל את כל הברכות אשר נצטברו. אני מאחל 
תאהבו  אלא  מהם  אחד  לאף  תסגדו  ולא  אלילים  לכם  תעשו  שלא 
לאל  יהא  שבזאת  ֱהֲאּדֹון  בשם  מתפלל  אני  אלוהים.  את  בראשונה 

ידיכם ליהנות מן הברכות המובטחות לאלף דור.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי
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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 ַלּכֺל הּוא [אלוהים] נֹוֵתן ַחּיִים ּ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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'המן' הרוחני מן השמיים ניתן לעולם 
הזה הדומה למדבר

ּולאחר  ֱהחי  אלוהים  עם  פגישתו  לאחר 
קבלת הקריאה להיות משרתו: רצה ד"ר ג'יי 
רוק לי לדעת יותר את לב אלוהים ּורצונו; לכן 

הקריב תפילות וצומות לרוב.

הסבר  לו  ונתן  מסירותו  את  קיבל  אלוהים 
מפורש לדברי העולם הרוחני הכתובים בכתבי 
דרך  אלוהים;  בריאת  השגחת  כגון:  הקודש 
הישועה; השמיים והגיהינום; מידת האמונה 

– והרוח, הנפש והגוף.

המשובצת  אלוהים  אהבת  בעזרת  חייהן  את  ּומחדש  הנפשות  את  מאושש  השמיים  מן  הרוחני  המן 
בתוכו. 'מן' זה נמצא בספר זה: 'מן לששה ימים'. הוא מעוצב ּומאורגן למטרת ביצוע אסיפת חברי התאים 
המתקיימת בכל שבוע. מאז הוצאתו לאור לפני 25 שנה: מדריך ספר זה אנשים רבים מחוץ לעולם המדברי 

השומם ּומדריכם אל 'כנען' – ארץ זבת חלב ודבש.
המהדורה המשופרת ֱהחדישה שלו יצאה לאור לאחרונה. חלק א. מתאר את אהבת אלוהים אשר ברא 
את בני ֱהאדם בצלמו ואת הטיפוח האנושי: להשגת ילדים אמיתיים. חלק ב ו-ג מסבירים על ישוע המשיח 
אשר הינו: דרך הישועה – ואת מסר העץ. חלק ד. מכסה באופן תמציתי דרכים להשגת ּושמירת האמונה 
ו.  חלק  השמימיים.  ולמשכנות  האמונה  למידות  מתייחס  ה.  חלק  מושלמת.  ישועה  ּולהשגת   – האמיתית 

מסביר על ֱהחגים המשיחיים.

'מן': הלחם הניתן ע"י אלוהים ִלבני 
'המן הרוחני'ישראל במדבר

אלוהים רצה להוציא את בני ישראל מִשֲעבודם 
במצריים והדריכם ִלכנען – ארץ זבת חלב ודבש. 
עליהם  היה  הברכות  לארץ  להיכנס  בכדי  אך 

לעבור דרך המדבר.
את  רבות  חוו  שכבר  למרות  המדבר  בתוך 
עדיין  הם  מצריים:  יציאת  בעת  אלוהים  פֲעלי 
האשימו את אלוהים בסבלם עקב הצמא והרעב. 
משה התפלל לאלוהים – והמענה ִלתפילתו היה: 
למים  במרה:  המרים  המים  את  המיר  שאלוהים 
זכים ואף שלח להם: מן ּושליו לרוות את הרעב 

והצמא.
פרק  שמות  בספר  טובה  בצורה  מתואר  'המן' 
ַעל-ְּפֵני  ְוִהֵּנה  ַהָּטל  ִׁשְכַבת  "ַוַּתַעל   –  14 ט"ז 
ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכפֺר ַעל-ָהָאֶרץ". ִּבשמות 
ט"ז 31 נאמר: "ַוִּיְקְראּו ֵבית-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְׁשמֹו ָמן 

ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחית ִּבְדָבׁש".
בעבור בני ישראל היווה 'המן' :רק לחם לשמר 
את חייהם במסע ארבעים השנים במדבר (שמות 
ט"ז(. אומנם למעננו ֱהחיים בעולם המדברי הזה: 
מספק אלוהים – 'מן רוחני' – דבר אלוהים שאף 
היה  אשר  אלוהים  דבר   – המשיח  ישוע  הינו: 
ֱלָּבָשר וירד ארצה. דבר אלוהים – המן הרוחני – 

נותן לנו: חיי עולם.

ִּבבשורת יוחנן פרק ו' 48 – 51 אנו קוראים: 
ַהָּמן  ֶאת  ָאְכלּו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ַהַחִּיים.  ֶלֶחם  הּוא  "ֲאִני 
ַּבִּמְדָּבר ָוֵמתּו. ֶזה הּוא ַהֶּלֶחם ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִים ְּכֵדי 
ַהּיֹוֵרד  ַהַחי  ַהֶּלֶחם  ֲאִני  ָימּותּו.  ְוא  ִמֶּמּנּו  ֶׁשּיֺאְכלּו 
ִיְחֶיה  ַהֶּזה  ַהֶּלֶחם  ִמן  ִאיׁש  יֺאַכל  ִאם  ַהָּׁשַמִים.  ִמן 

ְלעֹוָלם...".
אלוהים סיפק ִלבני ישראל את המן כל ימיהם 
במשך  אותו  ְלֵאסֹוף  להם  נתן  הוא  אך  במדבר; 
את  להם  נתן  הוא  השביעי  ּוביום  ימים  ששה 
ביום  לנוח  להם  התיר  אלוהים  משמע:  השבת. 
השביעי – כשם שאלוהים עצמו נח ביום השביעי 
לו  קדמו  אשר  הימים  בששת  הכל  בריאת  לאחר 

(בראשית פרק ב' 2 – 3).
שבת/ ִּבימי  ֱהֲאּדֹון  יום  את  שומרים  אנו  כיום 
האדון  ביום  הרוחנית.  המנוחה  כיום  ראשון: 
לאלוהים  משתֲחווים  בקהילה,  מתקבצים  אנו: 
מן  רוחני  אוכל  לנו:  יש  למסר.  ּומקשיבים 
עם  והתחברות  אלוהים  עם  התֲחברות  השמיים, 

חברי קהילה אחרים.
לקרוא  עלינו:  האחרים  הימים  ששת  במשך 
בשקדנות את דבר אלוהים – שהינו: המן הרוחני 
ּולהתפלל בהתלהבות. אם נחוש באהבת אלוהים 
ִּבדברו  יום  יום  ּומתהלכים  הרוחני  המן  במתן 
פרי  את:  לבטח  ניקצור  מדהים  שבאורח  הרי   –

הברכה.

"נפשי ִהתאוששה כשקראתי את הספר: 'ששת ימי המן'"
לי  נתן  מין  במאן  שהתֲחברתי  בטרם 
ַאֲחד מעמיתיי את הספר: 'ששת ימי המן'. 
משקראתיו: ִהתחדשתי. מצאתי שהספר 
שמעתי  לא  שמעולם  ִּבמסרים  מלא 
כבר  משיחית  היותי  למרות  עליהם 
שמונה שנים. ִהתמלאתי בשמחה ָואושר 

וחשתי שנימשכתי לסיפור שבספר.

מאחר  הרוחנית  הּבּוָרה  עלי  נחת  זה 
ולא הכרתי את: אהבת אלוהים, השגחת 
והמישכנות  האמיתית  האמונה  העץ, 
שעל  דברים  אלה  השונים.  השמימיים 
המשיחיים להכיר ולדעת. חשתי אסירת 
לכל  מעל  אלה.  דברים  ללמוד  תודה 
נדהמתי מן העובדה שישנן מידות אמונה 

שונות – ויתרה מזאת: ניתנה לי התקווה 
מבין  הטובה   – ֱהחדשה  ִלירושלים 
"עלי  ֲחשבתי:  השמימיים.  המישכנות 

ללכת לשם"! 
ּולבסוף   – נפשי  ִהתאוששה  בינתיים 
ִּבדבר  המלאה  זו  ִלקהילה  הודרכתי 

ֱהחיים ּובתפילה נילהבת. הללויה!
המשרתת הבכירה אינסּוק לי בת 
54 מן העדה 18 ִּבדרום קוריאה



'האם אני באמת נושם? האם אני באמת 
הולך?'

עף  הינני  כאילו  אושר  חש  אני  כעת 
שעברתי  מה  על  וחושב   – בשמיים 

לאֲחרונה.

על סף המוות עקב הרעלת דם
ב – 23 לאוקטובר 2014 היה לי מעט 
חום שעלה לחום גבוה וקיבלתי צמרמורות 
– אך לא לקחתי את העניין ִּברצינות. ב – 
2 לנובמבר חשתי כאבים בכל חלקי גופי. 
ניבצר הימני: לזוז, לישון, לשבת, לעמוד 
ואף  כוחי  כל  את  איבדתי  יותר:  וגרוע   –

את הכרתי.
ב – 4 לנובמבר 2014 מוקדם בבוקר: 
הובהלתי באמבולנס לחדר המיון. תוצאת 
רמת  מזעזעת.  הייתה  הרפואית  הבדיקה 
ולחץ  ל – 500  עלתה  אצלי  בדם  הסוכר 
הדם שלי נחת ל – 50. למעשה הייתה לי 
סוכרת כבר לפני שלוש שנים – אך מעולם 
באותה  אופן  בכל  ִלבעיות.  לי  גרמה  לא 
נמוך  היה  החיסונית  המערכת  תפקוד  עת: 
מחולי  מנוע  אותם  חיים  דגים  אכלתי  ואף 
אלקליות,  לחוסר  גרם  זה  לאכול.  סוכרת 
היתה  כליות.  ּולמחלת  התייבשות  תופעת 
לי אף הרעלת דם שהביאתני עד ל 90% 

סכנת מוות.
את  ּומצאתי  ָעַבִרי  בחיי  התבוננתי 
 – בקירבי  נותרה  שלי  העצמית  צידקתי 
בינואר  אלוהים.  בפני  ִּבתשובה  וחזרתי 
מאן  ִלקהילת  אישתי  ע"י  הודרכתי   1993

ואהבת  כנות  ללבי  נגעו  המרכזית.  מין 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה 
חידשתי  בינתיים  אהבתו.  את  וחשתי   –
מלכות  למען  בשקדנות  ועבדתי  ליבי  את 
אלוהים. אולם עדיין התעקשתי על דעתי – 
ונכשלתי בהישֲענותי לֲחלוטין על אלוהים.

לכן   – בנות  ארבע  בעקבות  נולדתי 
התלהבו הורי מאוד והיו מאושרים. באורח 
טבעי קיבלתי את כל אהבתם בעת גדילתי 
– דבר שגרם לי להיות בעל דרך ֲחשיבה 
והערכה  גדולה  עצמית  התמקדות  של 
עצמית חזקה. אך בעת היותי חולה באותה 
צורה ניבצר הימני לעשות דבר. הבנתי כי 
האישית.  ִּביכולתי  להשיג  שניתן  דבר  אין 
לכן שמתי בליבי שהינני חי בחסד אלוהים, 

ע"י ֱהֲאּדֹון והרועה.

רועה  תפילת  לאחר  לחיים  ַשְבִּתי 
הקהילה הבכיר

החולים  לבית  הֲעברתי  לאחר  אף 
סבלתי מחום גבוה ּוכאב רב. ניבצר הימני 
דקות.  שתי  כל  התעוררתי  בגופי.  לשלוט 
ב – 6 לנובמבר היסּון לי – רועת הקהילה 
התפללה  הגברים:  ִּבשליחות  המדריכה 
התפלל  עליה  אשר  הכוח  במטפחת  למעני 
השליחים  (מיפֲעלות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
ישנתי  מכן  לאחר   .(12  –  11 י"ט:  פרק 
גבוה,  מחום  שוב:  סבלתי  למחרת  היטב. 

צמרמורות ּוכאבים.
בבוקר   5.00 בשעה  לנובמבר   8  – ב 
קיבלתי בטלפון את תפילת רועה הקהילה 

לאחר  לי.  הרועה  דרך  בטלפון  הבכיר 
שתן  ּובדיקת  דם  בדיקת  עברתי  שעה 
הראתה:  הבדיקה  מראש.  ניקבעו  אשר 
ותופעת  האלקליות  חוסר  הדם,  שהרעלת 
הדם  ולחץ  היו  כלא  נעלמו  ההתייבשות 
וחום גופי שבוו כבראשונה. רמות הדלקת 
שזהו:  אמר  הרופא  הללויה!  הן.  אף  ירדו 

נס – ושהוא היה המום לֲחלוטין.
החדשות  על  קהילתי  לרועה  כתבתי 
השמחות הללו – בהיותו בבית התפילה על 
ההר. הבעתי את תודתי ֱהעמוקה כלפיו על 
תפילתו.  דרך  חדשים  חיים  שהישגתי  כך 
וֱהֲאּדֹון  אלוהים  חסד  אלה  היו  אילולא 
ּותפילת הכוח של הרועה; לא הייתי בעולם 
זה כעת. כמו כן פרצו נימים בגופי ועורי 
לאחרים  הניראים  חלקים  מלבד  ֵהֱאדים 
אך תסמינים אלה נעלמו תוך שבוע ימים 
התחדש  גופי  מצב  חלק.  נֲעשה  ועורי 
באהבתו ֱהעדינה של אלוהים. כמו כן: היה 
לי זמן מדהים לֲחשוב על עברי ּולחדש את 
עצמי בחסדו ֱהעצום של אלוהים. החילותי 
את  יותר  והֵערכתי  גדולה  הודיה  לחוש 

הסובבים אותי.

כעת  אני  לכן   – ַּבֲחזרה  ַּבֲחיי  זכיתי 
מלא הודיה ַואהבה לאלוהים

חשתי  חדשים:  בחיים  וזכיתי  מאחר 
בי  נגעה  אלוהים  ַואהבת  תודה  אסיר 
הועברו  אשר  המסרים  ּוַּבתפילה.  ַּבהלל 
בקהילה נגעו ללבי יותר, אני מתלהב מאוד 
את  אף  הבנתי  לאלוהים.  מההשתֲחווייה 

ֲחשיבות בני משפֲחתי ּומודה אני לאלוהים 
על אהבתו לכל בני משפֲחתי.

כל  להם  היו  שלא  כך  היטב  גדלו  ילדיי 
בעיות בגיל ההתבגרות. הם נותרו בריאים 
ליטול  או  החולים  לבית  ללכת  מבלי 
תרופות. ִּביתי הגדולה האחות ֵהייג'ין קים 
הינה: חברה בקבוצת הריקוד השמיימי של 
קבוצה.  ּומנהיגת  הבמה  אומנויות  וועדת 
הינה:  קים  ֵהיימין  האחות  השנייה  ביתי 
מנהיגת קבוצה. אישתי השמשית הבכירה 
סאנהיי פארק מנהיגה את מנהיגי האזורים 
הינני  השנייה.  הגדולה  בעדה  המשניים 
עובדים  אנו  הגברים.  שליחות  נשיא  סגן 
וחשים  אלוהים  מלכות  למען  בשקדנות 
זו  את  זה  ּומוקירים  ושמחה  אושר  יותר 

יותר ִמבעבר.
והכנתי  אירגנתי  שנים  מספר  במשך 
לאירועי כנס הקיץ של מאן מין. לכן היה 
לאל ידי לשמש עד ִלפֲעלי הכוח המופגנים 
תודה  ֲאסיר  חשתי  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  ע"י 
כן:  כמו  כזו.  מתגמלת  עבודה  לבצע 
בהכירה את עבודתי למען הכנס – הֵעניקה 
ב  השנתית  הכללית  באסיפה  הקהילה  לי 
להודות  האוכל  הוקרה.  תעודת   :2015

מספיק לאלוהים!
לרועה  ותודתי  אהבתי  את  מעניק  הינני 
למעני  התפלל  אשר  הבכיר  הקהילה 
לקבל  שאוכל  בכדי  ּובכוח  גדולה  באהבה 
ונתן  מוות  סף  על  בהיותי  חדשים  חיים 
את כל  נותן  האמת. הינני  בתוך  לי לגדול 

הכבוד לאלוהים החי והעובד בתוכי.

8 פברואר,2015 מס'33  עדות  4 

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 מאן מין 
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