
על הקהילה להטיף את דבר ֱהחיים החודר בין הנפש לרוח 
– ּובין הפרקים לֶמח העצמות. לחברי מאן מין הוֲעבר דבר 
והם   – לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  ע"י  אלוהים 

פגשו את אלוהים.
האח ֶדאוְקיאנג צ'וי (תמונה 1) – בן 54: למן היום בו מונה 
כסגן יחידת המשטרה בסוכנות המשטרה המטרופוליטנית של 
סיאול מצא שקשה לשמור על שלמות יום ֱהֲאּדֹון. הוא שב 
ִּבתשובה על כך והיה נחוש בדעתו להתהלך לאור דבר ֱהחיים 
אותו למד בעבודתו ִּבשקידה. הוא מונה על פיקוד מבצעים 
קשים יותר ַועבודות בלתי נעימות. בינתיים ב 31/12/2014 
מבין כל קציני המשטרה בדרום קוריאה צויין ִלשבח כאחד 

ממאה קצינים – וקיבל את צל"ש ראש הממשלה.
את  לרומם  רצה  שאלוהים  חושב  "אני  אמר:  צ'וי  האח 
רוחי ִּבפרס. לפני שתיים עשרה שנה: חליתי במלריה – דבר 
ד"ר  ִּבתפילת  מרפא  קיבלתי  אך  חיים.  בסכנת  שהעמידני 
רוגע  חשתי  תמיד  זה.  חסד  שכחתי  לא  מעולם  לי.  רוק  ג'יי 
ַּבאסונות,  השופעות:  לִנקודות  כשנשלחתי  אף  תפילתו  דרך 
אשר  לי  לד"ר  תודתו  את  הביע  אף  הוא  ַוהפגנות".  תאונות 

התפלל למענו ּולמען בני משפחתו אשר שירתו אותו.
באיגוד  העובד  ה-55  בן   (2 (תמונה  אֹו  הּון  סאנג  האח 
קיבל  ַלאחרונה  קיבל   – הקוריאניים  בשידורים  הפרסום 
ברכה גדולה דרך שמירת יום ֱהֲאּדֹון. למעשה: הוא לא ביקר 

תקופת זמן ארוכה בקהילה והזניח את חיי אמונתו בהשתמשו 
הוא  חלה:  כשבנו   –  2012 באפריל  אך  כתירוץ.  בעבודתו 
הביט לאחור על חייו המשיחיים. הוא שב ִּבתשובה ממעמקי 

ליבו ּוכשהוא נחוש בדעתו: קיבל החלטה.
לי.  ד"ר  ספרי  ואת  הבריתות  ספר  את  קרא  מכן:  לאחר 
כתוצאה קיבל: לב העורג ִלשמירת יום ֱהֲאּדֹון. ַּבעבודתו יצא 
פעמיים בחודש למשך ימים מספר ִלנסיעות עסקים ִּבמחוזות 
שב  הוא  ֱהֲאּדֹון:  יום  את  לשמור  בכדי  כרגע  אך  קרובים. 
המהירה  הרכבת  באמצעות  זה  אם  אף  ראשון  ִּבימי  לסיאול 
 31/12/14 ב  בינתיים,  אקס.  טי  קיי  קוריאה:  דרום  של 
התברך בקבלת: פרס שר המדע – ּופרס התכנון ֱהעתידי על 
תרומתו בהמרצת תעשיית התקשורת ֱהחכמה [סמרט מדיה].
במשך  המגדל   –  46 בן   (3 (תמונה  סונג  וֹונקיו  המשרת 
ב  תבלין סיני – קיבל  ג'י:  ג'יונג  מחוז  ִּבביאנגג'יו  שנים 15 
31/12/14: ציון לשבח ממושל ג'יונג ג'י על תפקידו ֱהחלוצי 
בהבנת החקלאות האורגנית הידידותית לסביבה של התבלין 
רבה  משמעות  לפרס:  הייתה  סונג  המשרת  עבור  הסיני. 
ִּבמיוחד – עקב מה שקרה באפריל 2014: טרם מכירת מטען 

התבלין.
דרך  שלי  התבלינים  את  העברתי  למכור:  שאוכל  "בכדי 
מרכיבים  נראו  מבחנים  משני  ִּבלמֲעלה  אך  מבחנים.   250
ולּו  השתמשתי  לא  ּומעולם  מאחר  מבולבל  הייתי   – זרים 

בטיפת מדביר מזיקים. מאוחר יותר נוכחתי לדעת שהיה זה 
בית  נקט  לא  שהבטיחו:  כשם  ולא   – והזיהום  הציוד  מתקן 

העסק כל צעד ִלמניעת הדבר".
ִּבידי  הכל  את  סונג  המשרת  הפקיד  זה:  קריטי  ברגע 
אלוהים, התפלל והמתין בסבלנות. באותה נערך בו במקום 
מבחן מיידי ע"י שירות ניהול איכות מוצרי החקלאות – אשר 
אישר כי קיימות בעיות בציוד ּובמתקן. לאחר מכן הוא חתם 
ִּבתנאים טובים יותר: על חוזה עם ֱהחנות הגדולה ביותר – 
מחמת  חוזה  ביטל  אשר:  קודם  מלקוח  טלפון  שיחת  וקיבל 

בעיה שפרצה – ועתה ביקש לקבל את האספקה מחדש.
אנשים ייתקלו ִּבקשיים בלתי צפויים במהלך חייהם. בכל 
מקרה: אם לא ִּידחו את הרוע – אלא רק יישקפו עצמם ִּבדבר 
לכל  אלוהים  יגרום  לב:  טוב  של  דרך  אחר  ויתורו  אלוהים 
לחוש  להם  ייתן  אף  אלוהים  לטובה.  יֲחדיו  ַלֲחבור  הדברים 
ליבם  את  ְּיינחם  צייתנות,  מעשי  שיפגינו  בעת   – בנוכחותו 

ִויעודדם.
טֹוב  ִמֶּזַבח  ְׁשמַֺע  "ִהֵּנה  נאמר:   22 ט"ו  פרק  א  ִּבשמואל 
המצייתים  את  משבח  אלוהים  ֵאיִלים....".  ֵמֵחֶלב  ְלַהְקִׁשיב 
עליהם  מגן  אף  אלוהים  אלוהים.  ִּבדבר  לומדים  שהם  למה 
ִּבתאונות  השופעים  ִּבמקומות  בעולם  ביטחון  להם  ּומֲעניק 
גדולה  אהבה  מקבלים  אלוהים  ילדי  ּובאסונות.  רבות 

מאלוהים – וזוהי הברכה הניתנת ִלילדיו.
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חדשות מאן מין 
"לאל ידי כל אחד:

 לקבל את ברכות אלוהים"
ברכות אלוהים ניתנות דרך מעשי הצייתנות

"זהו חסד אלוהים"

"אלוהים בירכני ִּבמנוחה אמיתית"

"אלוהים גרם לכל הדברים לֲחבור יֲחדיו 
לטובה"

פשוט ניסיתי להעריך את עמיתיי ּולשרתם – ּוכתוצאה: 
נבחרתי כאחד מקציני המופת ִלשנת 2014 וקיבלתי את פרס 

ראש הממשלה.

מאז ששבתי ִּבתשובה ַוהחילותי לשמור את יום ֱהֲאּדֹון: 
קיבלתי שלום בלב ּוברכות בעסק שלי.

כשהפקדתי את הכל בידי אלוהים, התפללתי וִהמתנתי 
בסבלנות: הפכה בעייתי ִלברכה והמעשר שלי גדל.
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'לשאת את שם  במילון קולינס באנגלית – הגדרת המושג: 
מישהו לשווא' – הינה: להפגין חוסר כבוד בעת השימוש בשמו 
משמע:   – לשווא  אלוהים  שם  את  לשאת  לכן:  מישהו.  של 
להשתמש ִּבשמו ֱהקדוש של אלוהים בצורה שאינה הולמת – 

בדרך שאינה אלוהית.
אלוהים לא יותיר ללא עונש את הנושאים את שמו לשווא. 
לשווא  אלוהים  שם  נשיאת  למדוע  סיבות  בשלוש  נעיין  הבה 

הינה: חטא הדורש עונש.

ראשית: הם אינם מאמינים באלוהים הבורא – לכן: זהו 
חטא

 – דבר  ּובכל  בחיים  להתעמק  ניסו  אשר  הפילוסופים  מבין 
האומרים  רגילים  ַואנשים   – מת  שאלוהים  האומרים:  ישנם 

בצורה פזיזה: שאלוהים אינו קיים.
קוסמונאוט רוסי אמר פעם שכאשר טס לחלל לא ראה את 
אלוהים. לעומתו אמרו אסטרונאוטים אמריקאים לאחר מסעם 
בחלל שהם חשו ִּבנוכחות אלוהים. מעצם היותו איש חלל לבטח 
היה הרוסי מודע עד כמה קטן היה מה שראה וחווה בכל היקום 
– ּובכל זאת אמר כי: אלוהים אשר ברא את היקום – אינו קיים! 

כמה שזה מטופש!
ִּבתהילים מזמור נ"ג 1 נאמר: "ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאלֹוִהים 
ִהְׁשִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול. ֵאין עֵֺׂשה-טֹוב". אם נסתכל על דברים 
בלב צנוע – יהא לאל ידינו למצוא הוכחות רבות לאלוהים ֱהחי 

(האיגרת אל הרומיים פרק א': 20).
ועל  ֱהחי  אלוהים  על:  מעידים  רבים  מטיפים  מזאת:  ייתרה 
ֱהֲאּדֹון ישוע המשיח. עדיין אם מישהו: מקשה את ליבו, דוחה 
את אלוהים – וִיתרה מזאת: נושא את שם אלוהים לשווא – זהו 

לבטח: חטא המוביל לעונש.

ב. לשאת את שם אלוהים לשווא – זה: ללעוג לאלוהים. 
לכן זהו חטא

יכול  מי  בבוז.  או  כבוד  בחוסר  למישהו  להתייחס  זה  לעג 
להיֲחשב כלא חוטא – אם הינו: מעז ללעוג לאלוהים הבורא?

תהילים צ"ו 4 נאמר: "ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֺד נֹוָרא הּוא 
ַעל-ָּכל-ֱאוִהים". בספר שמות ל"ג 20 אנו קוראים: "וַּיֺאֶמר א 
תּוַכל ִלְראֺת ֶאת-ָּפָני ִּכי א-ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי". ככתוב: אלוהים 

גדול הוא (האיגרת הראשונה לטימותיאוס פרק ו': 16).
בקוריאה איננו קוראים בדרך לא זהירה להורינו או ַלאנשים 
אחרים שאנו מכבדים – ִּבשמם הפרטי. כשעלינו לדבר ישירות 
ישראל  עם  כבוד.  של  תואר  בשם  משתמשים  אנו  עימם: 
בקוראם את התנ"ך: הם אינם אומרים את שם אלוהים. השם 
'יהוה' מופיע בתנ"ך – הם פשוט אומרים: 'ֲאּדֹוָני' – שמשמעותו: 
של  ֱהגדול  שמו  את  ישירות  מזכירים  ואינם   – שלי"  "ֱהאדון 

אלוהים.
או  אלוהים  בשם  המשתמשים  מאמינים  ישנם  כיום  אך 
מצטטים מכתבי הקודש בכדי ליצור בדיחות חסרות משמעות 

– דבר המהווה: לעג לאלוהים. בכתבי הקודש – הדבר הינו: 
אלוהים. לכן אם מישהו אינו מכבדו – משמעות הדבר: שהם 

אינם מכבדים ואף לועגים לאלוהים.
לאמר בשם אלוהים – שקר זה: לשאת את שמו לשווא. נניח 
שלמישהו עולה רעיון בראשו [זוהי מֲחשבתו האישית] – אך 
הוא אומר ששמע את קול אלוהים או שקיבל את ֵהֲאַצת רוח 
הקודש. אם הוא נושא בצורה זו את שם אלוהים – זהו: חוסר 

נימוס.
ּומעשינו –  מילותינו  מֲחשבותינו,  ליבנו,  את:  יודע  אלוהים 
את  לבצע  נוכל  לא  בזאת  מאמונה  מעשינו.  לפי  שופט  והינו 
החטא שהינו: התעוזה לשאת את שם אלוהים לשווא וללעוג לו.

כבוד  יראת  בנו  יש  אם  נוסף:  מדבר  כאן  להיזהר  עלינו 
לאלוהים – עלינו להיות זהירים מאוד אף לגבי עשיית דברים 

הקשורים לאלוהים. כמו: לאמר את שמו.
כשאנו קוראים או מצטטים מכתבי הקודש: עלינו לעשות זאת 
הדברים  ואת  המקדש  בתי  את  להֲעריך  עלינו  הולמת.  בצורה 
כספי  על  אֲחראים  אנו  אם  ִּבזהירות.  בם  ּולטפל  שם  אשר 
ּוִּבזהירות.  מדוייק  באופן  הכסף  את  להוציא  הקהילה-עלינו: 
אם אנו שוברים בקהילה ִּבשגגה ספל או כוס: אסור שנֲחלוף 
היו  הקטנים  הדברים  שאף  לכך  מודעים  אנו  העניין.  על  סתם 

מקודשים לאלוהים: ִּכרכוש.
כשאנו מדברים על מישהו שאלוהים מבטיח בכוחו, או על 
פועל רוח הקודש: עלינו להיות זהירים ולא לשפוט או לדבר 
בחוסר נימוס במֲחשבותינו הבשריות – כשם שנאמר: אם יראת 
אלוהים בליבנו – ננסה לטפל בכל דבר השייך לאלוהים בצורה 

אלוהית ּומכובדת.

ג. בשם אלוהים הם אומרים שקר מסויים
שהם  בכך  אנשים  המטעים  שקר  נביאי  מראה:  התנ"ך 
מכריזים על דבר מסויים שאלוהים לא אמר כעל: דבר אלוהים 

אותנו  הזהיר  אלוהים  מאלוהים.  נבואה  שזוהי:  שמכריזים  או 
מאנשים כאלה בספר דברים פרק יח' 20 :"ַא ַהָּנִביא ֲאֶׁשר יָזִיד 
ְלַדֵּבר ָּדָבר ִּבְׁשִמי ֵאת ֲאֶׁשר א-ִציווִיִתיו ְלַדֵּבר ַוֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְּבֵׁשם 

ֱאוִהים ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא".
אם מישהו מעז לאמר דבר שקר תחת שם אלוהים – העונש 
העונש  תחת  עצמם  מביאים  כאלה  ַואנשים  מוות  עונש  הינו: 
(חזון יוחנן פרק כ"א: 8). אם הם נשבעים בשם אלוהים ואינם 
ּובזאת   – אלוהים  בשם  לשקר  הינו:  זה  אף   – זאת  שומרים 
בספר  ככתוב  בדיוק  זה  לשווא.  אלוהים  שם  את  נושאים  הם 
ויקרא פרק י"ט 12: "ְוא-ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ְוִחַּלְלָּת ֶאת-ֵׁשם 

ֱאוֶהי ֲאִני ְיהָוה".
הם  אלוהים.  בשם  המשקרים  מאמינים  אף  ישנם  כיום  אך 
אומרים כהרגלם: "שמעתי את קול רוח הקודש בעת התפילה", 
פועל  היה:  לא  כלל  שזה  למרות  זאת".  השלים  "אלוהים  או 

אלוהים.
כמובן שעל ילדי אלוהים: לשמוע לקול רוח הקודש – ולהיות 
לשמוע  אלוהים  ילדי  כל  ידי  לאל  אין  אך  ידה.  על  מודרכים 
את קול הרוח ללא תנאי. לפי מידת סילוק החטאים והֲחלפתם 
עם האמת יהא לאל ידם: לשמוע את קול הרוח ִּבבהירות רבה 
יותר. למרות שיש לאל ידם לשמוע את הקול במידה מסויימת 
עד ל % 100 – עליהם: לעבור תהליך אימון בכדי להבחין בו 
ִּבמדוייק. באם אין לאל ידינו להבחין בקול בבירור – אל לנו 

להסיק שדבר מה הינו: פועל אלוהים אם לאו.
חלומות  כגון:  אחרות  רוחניות  חוויות  לגבי  הך  היינו 
אך  מאלוהים.  הניתנים  חלומות  ישנם  לדוגמא:  והתגלויות. 
ישנם חלומות אחרים הנובעים ממֲחשבות ֱהאדם או מן השטן. 
 – מאלוהים  ניתנו  חלומותינו  כי:  בקלות  לאמר  יכולים  איננו 
ּוכשמישהו אומר לנו כי: רוח הקודש אמרה לו דבר מסויים – 
עלינו להיות זהירים – ולא לאמר: 'זה כן' או 'זה לא' – קול רוח 

הקודש. עלינו אף להיות בעלי שיקול דעת.
הם  אך   – חטאיהם  מֲחמת  ַּבאסונות  הנתקעים  אנשים  יש 
אומרים: "אלוהים היכה אותי". כשדברים הולכים כרצונם – 
הם אומרים: "אלוהים בירכני". אך כשהדבר עצמו איננו הולך 
בצורה טובה מאוד אחרי זמן מה – הם אומרים: "אלוהים עצר 
שם  את  ונושאים  זו  בצורה  דבריהם  את  משנים  הם  בֲעדי". 
אך  האמונה.  התוודות  זוהי:  כי  החושבים  יש  לשווא.  אלוהים 
השימוש בשם ֱהֲאּדֹון ללא זהירות לשם התרברבות: זהו דבר 

שונה לֲחלוטין.
מלהזכיר  יותר  זהירים  יהיו  דבר:  בכל  באלוהים  המכירים 

בפיהם את שם אלוהים – וִינסו לפעול בתוך האמת.
אחים ַואֲחיות יקרים במשיח: אם הינכם מכבדים את אלוהים 
ממעמקי ליבכם – לא תישאו את שמו לשוא – ותעשו את הכל 

ביראת כבוד לאלוהים.
אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שכאשר תעשו זאת: תקבלו אף כבוד 
ּוביטחון בכל מילותיכם ּומעשיכם (שמואל א' פרק ב' 30) – 

ותודרכו למשכן המהודר ביותר בשמיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"א ִתָּׂשא ֶאת-ֵׁשם-ְיהָוה ֱאֶהי ַלָּׁשְוא ִּכי א יְַנֶּקה ְיהָוה ֵאת ֲאֶׁשר-ִיָּׂשא ֶאת-ְׁשמֹו ַלָּׁשוְוא" (שמות פרק כ' 6).

"א ִתָּׂשא ֶאת-ֵׁשם-ְיהָוה ֱאוֶהי ַלָּׁשוְוא"
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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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באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ד' 20 נאמר: 
"ְשֵּכן ַמְלכּות ָהֱאוִהים ֵאיָנּה ְּבִדּבּור ִּכי ִאם ְּבכֺוַח ַהּפַֺעל". 
דרך  ממעל  וחיזוק  אומץ  לקבל  עלינו:  ראשית  לכן 
 – מאלוהים  הניתן  באומץ  ּולהטיף   – תפילות  מספיק 
ּוִּבמלוא הרוח. השליח שאול אמר באיגרת הראשונה אל 

ְּבִפּתּויֵי  ֻלּוּו  א  ְוַהָּטָפִתי  ב' 4: "ִּדּבּוִרי  פרק  הקורינתיים 
ִמִּלים ֶׁשל ָחְכָמה ֱאנֹוִׁשית, ֶאָּלא ְּבהֹוָכָחה ֶׁשל רּוַח ּוְגבּוָרה".

בדרך זו ההטפה אינה ביכולת האישית שלנו – אלא: 
צריך  הרוח:  הדרכת  תחת  הקודש.  רוח  על  מסתמכת 
מאמינים:  שאינם  למאזינים  לעזור   – ידינו  לאל  שיהא 
לאמונה  וִלשבותם  הבשריות  מֲחשבותיהם  את  להרוס 

באלוהים. כאן החימוש בדבר אלוהים: חשוב אף הוא.
זאת מאחר ּודבר אלוהים יכול לחדור עד הבדלה בין: 

אל  (האיגרת  עצמות  לֵמח  פרקים  ּובין   – לרוח  הנפש 
העברים פרק ד': 12) – ּומגרש ּומנפץ את השטן האויב 

והמלשין.
לבשר  רוצים  שאנו  אלו  עבור  נתפלל  אם  לכן 
ולהטיף להם את: דבר אלוהים ִּבפעלי רוח הקודש 
צמא  לחוש  להם  וייתן  ליבם  את  אלוהים  יניע   –

רוחני ולשאת פרי.

היקר  האמת  מסר  הינה:  המשיח  ישוע  בשורת 
מכל – בעולם כולו. אך מתוך אי הכרה בערכו: ישנם 
המסרבים בעקשנות להקשיב לה. במקרה כזה עדיף 
לבשר  ידינו:  לאל  יהא  בה  טובה  להזדמנות  להמתין 

ולעזור להם להבין את ערכה בעצמם – במקום לנסות 
לכפות אותה עליהם או להמשיך להאיץ בם לקבלה.

לאירועי  שנזמינם  בכך  להם  לעזור  נוכל 
הקהילה המיוֲחדים ּובכך שניתן להם תקליטורי 
האזנה ִלמסרים, ספרים או את עיתון הקהילה. 
בנחת  עימם  נדבר  מגיעה  טובה  כשהזדמנות 
ִלגרום  מבלי  הבשורה  את  לקבל  להם  ונֲעזור 

להם להסתייג.
לא  הבשורה  את  להטיף  ידינו  לאל  יהא 
אחרות  רבות  דרכים  אף  ישנן  במילים.  רק 
יהא  זו  בדרך  המקשיבים.  מצב  לפי  המתאימות 

לאל ידינו להדריך יותר אנשים לאלוהים.

דרך  התעניינותנו  ואת  אהבתנו  את  להראות  עלינו 
מעשים ּולהתפלל. כשנתהלך לפי דבר אלוהים: יהא לאל 
ידינו להפיץ את ניחוח המשיח ּוכתוצאה יניעו מילותינו 
את  בקלות  יקבלו  והם   – האנשים  לב  את  ּומעשינו 

הבשורה אותה אנו חולקים עימם. 

לכן עלינו: לברך תמיד אנשים בנימוס, להתעניין 
ַּבחמימות בטובתם ּולהתנהג בצורה עדינה. אם נזכה 

ַּבאהדתם – זה יעזור מאוד: בהדרכתם לאלוהים.
יהא לאל ידינו להשתתף עימם ַּבארוחות טעימות, 
או  המצערים  באירועים  עימם  לשמוח  או  לנֲחמם 
המשמחים שלהם, לעזור להם כשיש להם בעיות 
 – התנהגותנו  עקב  ָואושר  הודיה  שיחושו  בכדי 
כשאנו  ולעניים  לחולים  הבשורה  את  לֲחלוק  ואף 

עוזרים להם כלכלית.
אך כמובן אל לנו לבשר רק: לחולים, לעניים, 
שווה  הזדמנות  לכולם  להֲעניק  אלא  לזקנים.  או 

להקשיב לבשורה ללא מוגבלויות.
בכדי  להטיף  וכיצד  היכן  לֲחשוב  עלינו  לכן 
אם  לבדוק  אף  עלינו  אלוהים.  רצון  את  שנשביע 
ַּבאסיפות  חלק  ייטלו  לקהילה  הודרכו  אשר  אלו 

ויתהלכו בחיים משיחיים הולמים.

בפרק הרביעי של בשורת יוחנן: פתח ישוע בשיחה 
לגבי  סקרנותה  את  השביע  השומרונית,  האישה  עם 
הדברים הרוחניים – ּולאחר מכן השביע את צימאונה 
הבשורה.  את  עימה  חלק  הוא  זו  בדרך  הרוחני. 
את  שונות  ּבדרכים  להשביע  עלינו:   – זו  כבדוגמא 

מֲענה  ע"י   – לאדם  ביותר  וֱהדחוף  ֱהחשוב  הצורך 
ִלשאלותיהם, או ַּבהצעת דרכים לפתרון בעיותיה.

בעיותיהם  לפתרון  הדרך  את  ללמדם  עלינו 
ולעזור להם להתפלל לֲאּדֹון. נניח שפלוני חולה 
לקבלת  דרך  לו  לספק  נוכל  מסויימת:  במחלה 
אלוהים  על  עימם  שנֲחלוק  בזאת   – מרפא 

המרפא.
להאיץ  נוכל  שלו:  בעסק  בעיה  ִלפלוני  אם 

האנושיות  החוכמה והדרכים  לפי  לא לֱחיות  בו 
את  להטיף  נוכל  אלוהים.  ִּבדבר  להתהלך  אלא 
בעיה  כל  לפתור  היכול  אלוהים  על:  הבשורה 
ולגרום לכל דבר לשגשג. כִדלהלן: כשלמישהו 
בעת  הבשורה  את  עימו  לֲחלוק  נוכל  בעיה  יש 

שאנו מציעים לו פתרון.

עד שיעמדו על סלע האמונה – נוכל להמשיך לטפל 
וביקורים  ייעוץ  בִּתפילה,  לקהילה:  שהדרכנו  באלו 
עלינו  כן:  כמו  באמונה.  לגדול  ידם  לאל  שיהא  בכדי 

לעזור להם להפוך את דבר אלוהים ללחם חוקם בכדי 
שלא יתפתו במבחנים ּובניסיונות. בצוותא עם חברי 
התעניינות  תמיד  להפגין  עלינו  הֲעדה  או  הקהילה 

אינסופית ולאהוב דרך המעשים.
הרועה  את  להכיר  להם  לעזור  עלינו  יותר:  ֲחשוב 
לו –  ּולציית  בו  לבטוח  שיוכלו  בכדי  הולמת  בצורה 

ּובזאת לתקוע שורשים טובים באמונה. הבנו זה מכבר 
את: אהבתו וחסדו המדהימים של אלוהים. הבה נקבל 
כעת את חיזוק אלוהים ונֲחלוק ַּבֲחריצות אף לאחרים 

את: בשורת הקדושה.
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דרך ישועת הנפש הינה: בישור!

1.     עלינו להטיף דרך פעלי רוח הקודש

2.    עלינו לעזור להם להבין את: ערך הבשורה ַּבֲעבורם

3.    עלינו להפיץ את ניחוח המשיח באהבה ּוִּבדאגה

4.     יהא טוב להכיר את נושאי התעניינתם ואת בעיותיהם –
        ּולהציע להם עזרה רוחנית

5.     ֲחשוב ביותר: עלינו לטפל באלה שהחלו להתֲחבר ַּבקהילה

אלוהי האהבה חפץ שכל האנשים יקשיבו לבשורה וייוושעו. לכן הוא מאיץ ִּבילדיו אשר 

קיבלו את רוח הקודש להטיף ולהפיץ את הבשורה (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק 

א': 21). זאת מאחר ּוללא המטיפים: לא יהא לאל ידי האנשים – להבין בחכמה האנושית את: 

הדברים הקשורים לאלוהים. שאול השליח התמסר להפצת הבשורה בקרב הגויים. הוא אמר 

באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ט' 16: "ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ְמַבֵּׂשר ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ֵאין ִלי ַמה 

ְּלִהְתַהֵּלל, ֶׁשֵּכן חֹוָבה ֻמֶּטֶלת ָעַלי ְואֹוי ִלי ִאם א ֲאַבֵּׂשר".

 – המאמין  של  ּומחוייבות  אֲחראיות  הינה:  הבשורה  שהפצת  לכך  מודעים  להיות  עלינו 

ושעליו לֲחלוק בכל עת. הבה נתעמק כעת בכיצד לֲחלוק ּולהדריך נפשות לאלוהים.



לי  והודיע  גיסי  אלי  התקשר   2014 אוקטובר  בחודש 
שבעלה  זאת  על  במֲחשבה  קריטי.  במצב  נמצאת  שֲחמותי 
ממנה:  התעלמו  האחרים  המשפחה  בני  וכיצד  בה  התעלל 
היא ניסתה להתאבד ע"י שתיית מדביר חרקים רעיל. רק 
כעבור שעתיים היא נמצאה ע"י נשות גיסיי. הם הבהילוה 
שטיפת  בה  בוצעה  שם  מקום  בקרבת  קטן  חולים  לבית 
קיבה. אך היא נותרה במצב מסוכן וחוסר הכרה לכן עמדו 

להעבירה לבית חולים גדול יותר בקטמנדו.
גרייס  הקהילה  רועת  עם  דיברתי  הטלפון:  שיחת  לאחר 
קיבלנו  העניין.  לגבי  בנפאל  ִלשליחות  מין  מאן  ממרכז  לי 
יֲחדיו את תפילת רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי למען 
החולים המוקלטת במערכת המענה הקולי במשך שבע פעמים. 
כשבני משפחתי עמדו לצאת באמבולנס לבית החולים הגדול: 
שכנעתי אותם ללכת למרכז השליחות. שם קיבלנו את תפילתו 

המוקלטת של ד"ר לי עוד שבע פעמים.
בו במקום שבה ֲחמותי להכרתה והכירה אותנו. לאחר מכן: 
העברנוה לבית החולים. בתחילה דרש הרופא שהיא תישאר 
חמישה עשר יום ַּביחידה לטיפול נמרץ. אך האמנתי שאלוהים 

לבטח ריפא אותה לאחר ועקב תפילת ד"ר לי.
היא עברה בדיקות שונות: בלב, לחץ דם, שתן וכן הלאה – 
אשר הראו שאין בתוכה מרכיב רעלי כלל. תוצאות הבדיקות 
מדביר  שתתה  "היא  בתדהמה:  אמר  הרופא  זאת!  הוכיחו 
החלה  ֲחמותי  נורמלי?"  במצב  היא  הכיצד  קטלני!  חרקים 
להאמין שהיה זה: פועל אלוהים. למרות שֲחוותה עדיין: בעיה 
קטנה בתנועה, כאבי בטן ָוראש – היא עזבה ִּבמהירות את בית 

החולים. לקחתיה עימי לֵּביִּתי.
הקהילה  רועת  לקהילה.  יֲחדיו  הלכנו  ראשון  יום  למחרת 
הכוח  במטפחת  פעמים  מספר  למענה  התפללה  לי  גרייס 
לי (מיפעלות  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  התפלל  עליה  אשר 
מואן  ממי  שתתה  אף  היא   .(12 – י"ט: 11  פרק  השליחים 
לֲחלוטין.  התרפאה  והיא  ִּבמהרה  השתפרה  בריאותה  הזכים. 

הללויה!
מתֲחברים  ּובעלי  שאני  אהבו  לא  ַוֲחמותי  ֲחמי  למעשה 
ִּבקהילה. ֲחמי היה ַּבעברו נזיר ועבר סגפנות דתית. הוא שתה 
צער  חשתי  המשפחה.  בני  שאר  עם  ורב  אלכוהול  יום  מידי 
בשורת  את  עימם  וֲחלקתי  למענם  התפללתי  לכן  כלפיהם 
הקדושה. כעת – דרך אירוע זה: הם קיבלו את ֱהֲאּדֹון. הנני 

ֲאסירת תודה לאלוהים, מודה לו ונותנת לו את כל הכבוד!

8 במרץ, 2015 מס' 34  עדויות 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 

"ֲחמותי שתתה מדביר חרקים אך שבה לחיים בחסד אלוהים"

באהבתו הגדולה: העניק לי חיים חדשים על סף המוות

האחות אביגיל טאמאנג בת 37 ממרכז מאן מין ִלשליחות שבנפאל

אושר  המתקדם.  בגילנו  באושר  חיים  ַואני  אישתי 
ַּבאהבתו  יום  יום  וחֹווים  מבינים  שאנו  מכך  נובע  זה 
של  ֱהאמיתי  מטעמם  ונהנים   – אלוהים  של  האמיתית 

חיי האמונה.
בטרם ֲהחילותי להתחבר לקהילת מאן מין המרכזית 
למען  לקהילה  הלכתי  בּבּוסאן.  לקהילה  ללכת  נהגתי 
עם  אלכוהול  ִמשתיית  נהניתי  עדיין  לכן  נפש.  שלוות 
רועה   – בני  סטופ".  ה"גו  משחק  את  ּולשחק  חבריי 
הקהילה ֵסאוקיו לי המשמש ִּכממלא מקום רועה העדה 
של העדה ה 14: חש בצער כלפיי ּוביקשני לבוא אליו 
לסיאול ולֱחיות חיי אמונה בצוותא. לא רציתי ועניתי 
הֱגבוה  במחיר  יימכר  ביתי  "אם  הרצינית:  לבקשתו 

ביותר-ֱאעבור".
רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת  בעזרת 

לי – הבית שהעמדתי ִלמכירה ולא נמכר במשך תקופת 
זמן ארוכה: נמכר במחיר ֱהגבוה ביותר מבין המחירים 
שביקשתי. כמו כן: מצאנו כבר למחרת היום בית טוב 

בסיאול – עברנו לסיאול.
מ 12/7/2009 ֲהחילותי להתֲחבר ִּבקהילת מאן מין 
חיי  את  עוררו  הבכיר  הקהילה  רועה  מסרי  המרכזית. 
המשיחיים וחידשו את כל חיי. נטלתי חלק בכל אסיפות 
ֲהחילותי:   – אלכוהול  לשתות  הפסקתי  ההשתֲחוויה, 
ּולהתהלך  הקודש  כתבי  את  לקרוא  ִלמסרים,  להֲאזין 

לפי דבר אלוהים.
בינתיים חוויתי את כוח אלוהים. במשך עשר שנים 
שלי  הימני  השוק  –לכן:  בוורידים  מֲחלות  לי  היו 
והמעוותים  הרחבים  והוורידים  מאחר  זוועתי  ניראתה 
ניראו כתולעים. קיוויתי לקבל מרפא. לפני כנס הקיץ 
של מאן מין – הקשבתי לסדרת הלימוד: "ֵזרע ֱהחיים" 
בהרצאות מספר בראשית. לבסוף ב – 4/8/14 במשך 
רועה  תפילת  את  באמונה  קיבלתי  הלימוד:  סידרת 
לֵּביתי.  ושבתי  הסתיים  הקיץ  כנס  הבכיר.  הקהילה 
ברגלי!  ַדליות  כלל  היו  שלא  מצאתי  בבוקר  למחרת 

רגליי אינן זוועתיות יותר. הללויה!
במקרה שלי – שהינו דלקת הוורידים: היו הוורידים 
מעוותים מאחר ושסתום הוורידים נפגע. לאחר תפילת 

ִלפעולה  שב  הוורידים  שסתום  הבכיר:  הקהילה  רועה 
בצורה נורמלית ללא כל ניתוח לייזר. זה באמת מדהים!
אף  קיבלה  קים  ֵדאוקסון  הבכירה  המשרתת  אישתי 
הפריע  אשר  שלה  הימני  במרפק  ִמכאב  מרפא  היא 
והכבוד  ההודייה  כל  את  נותן  אני  שנתיים.  במשך  לה 
לאמונה  הנכונה  הדרך  את  לנו  הראה  אשר  לאלוהים 

ּומתיר לנו ליהנות מחיים בריאים ברוח ּובגוף.

אחות אביגיל טאמאנג (באמצע) עם חמותה אשר שבה לחיים 
דרך תפילת הכוח של ד"ר לי. בצוותא עם משפחה אחרים.

המשרת ג'ונגקיל לי אשר הודרך לקהילה ע"י בנו רועה 
הקהילה ֵסאוקיו לי: קיבל מרפא מדלקת וורידים ונהנה כעת 

מחיים בריאים.

"שמחה מורגשת
כשאני נהנה ִמטעמם ֱהאמיתי של 

חיי האמונה"
המשרת ג'ונגקיל לי בן 81 מן

 הֲעדה השביעית ִּבדרום קוריאה


