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חדשות מאן מין 

נשיאת   – לי  סוג'ין  הקהילה  רועת 
לפינלנד  הוזמנה  הקהילות:  רועי  אירגון 
והמאמינים  הקהילה  רועי  ע"י  ּולרוסיה 
מסעות  את  הידריכה  היא  המקומיים. 
לרועי  הלימוד  סידרת  ואת  המטפחת 
הקהילה והמנהיגים. ב – 29/6/15 שבה 
רועת הקהילה לי ִלקהילתה: לאחר המסע 

שנמשך שלושה עשר יום.
בסידרת  הידריכה  היא  ביוני   19 ב 
התקיימה  אשר  הקהילה  לרועי  הלימוד 
פטרסבורג  סאן  מין  מאן  בקהילת 
הקהילה  רועה  חלק  (נטל  שברוסיה 
קהילת  ראש  יושב  אוסיפוב:  וולאדימיר 
המשיח  ישוע  של  המאוחדת  הקדושה 
חלק  נטלו  הלימוד  בסידרת  רוסיה). 
רבים  קהילה  רועי  לחסד:  ִּבכמיהה 
מרוחקים  ּוממקומות  בלארוס  מאסטוניה 
של 48  ִּבנסיעה  שבאו  כמה  היו  ברוסיה. 

שעות ברכבת.
מנהיגת ֱההלל: רוז האן – סגנית נשיא 
וועדת אומנויות הבמה: היללה את אלוהים 
והריקוד  ֱההלל  כשקבוצת  ברוסית, 
לשירים  יפיפיים  ביצועים  ביצע:  "כוח" 

את  הטיפה  לי  הקהילה  רועת  ברוסית. 
המסר המייצג של ד"ר ג'יי רוק לי: "דרך 
הישועה" – והסבירה: מדוע נטע אלוהים 
את עץ הדעת טוב ָורע; את הוכחת הטיפוח 
האנושי ּוכשירות המושיע. הנוטלים חלק 
קיבלו חסד רב – ַואחד מהם אמר: "למדתי 
על בשורת הקדושה של ד"ר לי אך דרך 
סידרת לימוד זו – הבנתי כיצד ליישם את 
בשורת  מהות:  ושזוהי  חיי  על  שלי  הידע 

הקדושה".
מקסים  הקהילה  רועה  אף  חלק  נטל 
מָּבלטייה  אן  בי  טי  נשיא  טומאסוב: 
את  שקיבל  אמר:  אשר  שבאסטוניה. 
תמך  בו  היום  למן  אלוהים  ברכות 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של   2010 שנת  במסע 
באסטוניה. צופי התחנה שלו אהבו באמת 
בתחנת  לי  ד"ר  של  המסרים  תכניות  את 

השידור ג'י סי אן.
לי  הקהילה  רועת  הידריכה  ליוני  ב20 
את: מסע המטפחת בקולוסיאום התיאטרון 
(מיפעלות  פטרסבורג  סנט  שבמרכז 
צוות   .(12  –  11 י"ט:  פרק  השליחים 
הרוח.  ִּבמלוא  הלל  העניק  המקומי  ֱההלל 

הפנים  קבלת  מסר  הועבר  מכן  לאחר 
פולייאקוב  דימיטרי  הקהילה  רועה  ע"י: 
ד"ר  במסע  לי  ד"ר  מסר  את  תרגם  אשר 
הוצג  ברוסיה.   2003 בשנת  לי  רוק  ג'יי 
לאחר  אלוהים".  "כוח  התקליטור:  גם 
מכן היללו ורקדו להקת מבצֵעי מאן מין. 
רוח  ּובאש  בחסד  התמלאו  חלק  הנוטלים 

הקודש.
המסר  את  העבירה  לי  הקהילה  רועת 
על: האמונה הרוחנית והאמונה הבשרית. 
החולים  למען  התפללה  המסר  לאחר 
רפואה  חוו  רבים   – הכוח  במטפחת 
ממֲחלותיהם. אישה מבוגרת בת 88 אשר 
שהייתה   – ראייתה  את  איבדה  כמעט 
מטושטשת כאילו ערפל כבד שכן בעייניה. 
אך לאחר תפילת המכובדת לי: היא החלה 
לראות בבירור ולהכיר את האנשים. היא 

העידה על הנס שלה באושר רב. 
החל  השמאלי  בצידו  שיתוק  עם  אדם 
להניע את גפו השמאלית בחופשיות. אדם 
אנשים  והלך.  הקביים  את  השליך  אחר 
פרקים,  מדלקת  רפואה:  על  העידו  רבים 

כאבי גב, איידס ּומחלות אחרות.

סידרת  טרום  ליוני  עשר  בשלושה 
רועת  ביקרו:  ברוסיה  והמסע  הלימוד 
יֲחדיו  השליחות  ּוקבוצת  לי  הקהילה 
ֱההלל  פסטיבל  את  ערכו  שם  בפינלנד. 
ֱההלל  צוות  הופיעו  המטפחת.  ּומסע 
המקומי וצוות מאן מין. לאחר מכן חלקה 
ישוע  "מדוע  המסר:  את  הקהילה  רועת 
המסר  לאחר  היחיד?"  מושיענו  הינו 
בזרת  הנע  ואיש  החולים  למען  התפללה 
מקל עקב שיתוק בפרק הירך החל ללכת 
בהליכה  קשיים  בעלי  המקל.  עזרת  ללא 
החלו אף הם ללכת בחופשיות ללא עזרת 
בקע  מפריצת  מרפא:  חוו  אחרים  קביים. 

מותני, דלקת פרקים ּוִמרגישויות.
רועת  הידריכה  ליוני:  עשר  בארבעה 
הברכה  ִּבקהילת  אסיפות  לי  הקהילה 
בפינלנד ּובקהילת לחם ֱהחיים בגאטשינה 
את  מילאו  סיפקו  האסיפות  שברוסיה. 

חברי הקהילות באושר. 
פעלי כוח אלוהים ִוישוע המשיח הוכחו 
פרק  מרקוס  (בשורת  אלוהים  דבר  ע''י 
התפארת  כל  את  ניתן  הבה   .(20 ט"ז: 

לאלוהים.

דבר אלוהים הוכח
 באותות אשר באו בעקבותיו!
סידרת הלימוד לרועי הקהילה ּומסע המטפחת ברוסיה ּובפינלנד
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5: רועי הקהילה והמאמינים: הקשיבו ִלדבר  1) את: סידרת הלימוד לרועי הקהילה ואת מסעות המטפחת ברוסיה ּובפינלנד. תמונות 2 –  ביוני ניהלה רועת הקהילה סוג'ין לי (תמונה 
ֱהחיים, חוו את פעלי הכוח והתחדשו כשחשו את אהבת אלוהים. תמונות 8 ו – 9: האסיפה ִּבקהילת הברכה בפינלנד ּופסטיבל ֱההלל.

3 1

2

67

4

5

9



דבר ֱהחיים – עשרת הדיברות 8 2 

זאת  נוחות.  אי  יחוש  הוא  גנב –  בשם:  מישהו  ְּנָכֶנה  אם 
מאחר וכולנו יודעים היטב שהגניבה הינה: חטא ָופשע.

משמע:  שגנבו.  מודים  אינם  אנשים  רבים:  במקרים  אך 
שהינם חוטאים ללא ידע – ויתרה מזאת: הם שבים ִּבתשובה 
במובן  כעת  נעיין  הבה  חטא.  שזהו  חושבים  ואינם  מאחר 

ְגנֹוב". 'הגניבה' שבדיברה השמינית: "א תִּ

1. גניבה בשרית: נטילת דברי מישהו אחר
ללא  אחר  בדברי  משתמשים  שפשוט  אנשים  ישנם 
הסכמתו. הם עלולים לֲחשוב שזה בסדר להשתמש בם מבלי 
הקרובים  חבריו  והינם  מאחר  הבעלים  הסכמת  את  לקבל 
ּומאחר ואין זה דבר בעל ערך. לכן: אין להם נקיפות מצפון 

לגבי העניין. ִלפרקים הם אף אינם מֲחזירים אותו מיידית.
חוצפה  שזו  אף  אלא   – לבעלים  נזק  רק  גורם  זה  אין 
מאוד  קטן  הדבר  אם  אף  באחר.  התֲחשבות  אי  המפגינה 
ולמרות שהבעלים הינו חבר קרוב מאוד: אם נשתמש בשייך 

לו ללא רשותו – זוהי: גניבה בעייני אלוהים.
או  בו?"  להשתמש  "האוכל  הזמן:  רוב  האומרים  יש 
בדברי  הזמן  רוב  ּומשתמשים   – להשאילו?"  "האוכל 
האחרים. יש המשתמשים בו עד הסוף ולא נשאר להם מה 
להשיב לבעלים. אף אם הם משיבים אותו: גורם שימושם 
בו להפסד ואי נוחות ִלבעליו. נהפוך הוא: לאדם בעל מצפון 
טוב תהיינה נקיפות מצפון בנוטלו ולּו דבר אחד קטן השייך 

למישהו אחר.
כמו כן: למרות שלמעשה לא גנבנו או לא לקחנו רכושו 
מישהו אחר: אם אנו מקבלים דבר מה בצורה בלתי צודקת – 
אף זו גניבה. לדוגמא: יש אשר נטלו שוחד בשימוש במעמדם 
מלקוחותיהם  כסף  יותר  הגובים  ַואחרים   – בכוחם  או 
וצוברים רווח. במקרים כאלה בעלי לב טוב מקבלים נקיפות 
מצפון. למרות שלא גנבו את דברי מישהו אחר – זאת מאחר 
והרוויחו בצורה בלתי צודקת דבר שלא היו צריכים לקחת. 

זוהי למעשה גניבה במובן הקפדני.

השייכים  דברים  נטילת  הינה:  רוחנית  גניבה   .2
לאלוהים

ּגניבת דברים השייכים לאלוהים קשורה במיישרין ִלישועת 
הפרט. לדוגמה: יהודה איש קריות שהיה אחד משניים עשר 
תלמידי ישוע – והיה אחראי על כסף התרומות: גנב ממנו – 
ּובעבודת השטן אף מכר את ישוע. ניבצר ֵהיֵמנֹו לקבל את 
רוח הֲחרטה לכן נטל על עצמו מוות עלוב ביותר בהתֲאבדו.

כיום ישנם מאמינים רבים הגונבים את כספי אלוהים. יש 
בייניהם אנשים שנראה שהינם בעלי חיים משיחיים טובים 
ואף משרתים בקהילה. אך הם אינם מבינים חטא נורא זה 
אותו הינם מבצעים. אף אם חטאם לא היתגלה ע"י אחרים 
והם אינם נענשים על הדבר: רואה אלוהים את הכל. לבטח 
הינם חייבים לשלם מחיר לפי הצדק – וזה דבר חמור ביותר. 
שנות  בשבע  לבסוף  ונופלים  ִּבתשובה  שבים  אינם  אם  מה 
הצרה הגדולה: כגנבים ושודדים את השייך לאלוהים? דבר 

שבאמת קורע לב!

ב. שימוש לא נכון בדברים הקדושים בתוך הקהילה ּובזבוז 
כספי הקהילה ללא השגחה נֱחשבים ִּכגניבת השייך לאלוהים. 
אל לנו לבזבז את דמי השתתפות חברי השליחות ואת כספי 
הכתיבה  ִּבכלי  להשתמש  דאגה;  כל  וללא  ִּכרצוננו  הקבוצה 
של הקהילה לשימושנו אישי – ובזבוז דברים שקנינו בכספי 
בם  נשתמש  כספי הקהילה,  את  אם נקבל  כן  כמו  הקהילה. 
ויישאר מהם כסף – אך איננו משיבים אותו אלא משתמשים 
אלוהים  בכספי  שהשתמשנו  משמע   – אישי  לשימוש  בו 

לטובתנו – וזוהי גניבה.
אחר  ּובציוד  הקהילה  בטלפון  להשתמש  אך  לנו  אל 
לשימושינו האישי. כמו כן: על ההורים לאסור על ילדיהם 
הקטנים לקפל או לקרוע את: מעטפות התרומות, המודעות 
השבועיות, או עיתון הקהילה רק לשם הבידור. דברים כאלה 

עלולים ליצור חומת חטא בייננו לבין אלוהים.
המעשר  גניבת  לגבי  בקפדנות  אלוהים  מזהיר  ִּבמיוחד 
מהכנסותינו  עשירית  לאלוהים  לתת  זה  מעשר  והתרומות. 
כהוקרה לריבונות אלוהים על דברים חומריים. זוהי הוכחה 
ּוכמושל  כשליט  בו  ּומכירים  באלוהים  מאמינים  שאנו  לכך 
על חיינו. לכן אם איננו נותנים מעשר כשאנו מצהירים את 
ּובעקבות  אלוהים  את  לשדוד  אף  זה  באלוהים:  אמונתנו 
אין   .(8-9 ג'  פרק  (מלאכי  הקללות  עלינו  תינֲחתנה  זאת: 
 – מעשר  נותנים  ואיננו  מאחר  אותנו  מקלל  שאלוהים  זה 
אלא שאלוהים אינו יכול להגן עלינו מתלונות השטן – לכן 
ניסיונות  מבחנים,  כספיות,  מבעיות  לסבול:  מתחילים  אנו 

ּומֲחלות.
עשירית  אלא:  ממשכורותינו  עשירית  רק  אינו  המֲעשר 
מכל הכנסוֵתינו. אם יש לנו כל הכנסה נוספת, או מעות [כסף 
קטן], מתנה ממישהו: אף זו הכנסתינו – עלינו לתת מעשר אף 
על הדברים הללו. אך יש המוציאים את כל הדברים האחרים 
ונותנים רק את מעשר משכורתם. כמו כן אף מהמשכורות: 
הם מפחיתים את ההוצאות האחרות – ונותנים את המעשר 
מן הנותר. בכמה מקרים הם מֲחשבים את המעשר: אך אינם 
נותנים אותו כמעשר – אלא נותנים אותו ִּכתרומה ִלשליחות 

או מעשה צדקה ִּכרצונם.
אם כן: אל לנו לגנוב את ְּתרומת ההודייה. לילדי אלוהים 
יש רבות על מה להודות. אנו מודים על כך שנושענו, שאנו 
הולכים השמיימה; על שקיבלנו מחוייבות; על שהוענקה לנו 
את האפשרות לצבור פרסים; שאלוהים מגן עלינו ּומברכינו 
או  הקשיים  בלב  אף  כי  על  תודה  אסירי  אנו  עניין.  בכל 
הניסיונות: אנו מאמינים שאלוהים יגרום לזאת שכל הדברים 
יֲחברו יֲחדיו לטובה. לכן אנו נותנים את תרומות ההודייה בכל 

יום שבת / ראשון – ּותרומות מיוחדות באירועים מיוֲחדים.
היינו הך ֵּביין האנשים: כשמישהו עושה לנו טובה – מן 
הראוי שנביע את הודייתנו ונשיב על את החסד בזאת שניתן 
יותר. אומנם יש אנשים הנותנים את תרומת ההודייה בצרות 

עיין – למרות שהינם מתיימרים להיותם אוהבי אלוהים.
מתן בחוסר רצון לאלוהים מראה שלב הפרט מלא בתאוות 
בצע לעושר ולתאוות העולמיות (בשורת מתיתייהו פרק ו': 
24). ניתן להבין זאת אם רק החל לבוא לקהילה – אך אם 
עלולה  אמונתו  כזה:  ליבו  ַועדיין  משיחי  רב  זמן  הינו  כבר 
להידרדר. לכן אם מישהו נוטל לעצמו תרומות שעליו לתת 

לאלוהים: זה קשור ִלישועה.
ואלוהים  ּומאחר   – שונה  אחד  כל  אמונת  שמידת  כמובן 
מכיר כל מצב ואת מעמקי לב כל אדם: אין הוא מסתכל על 
כמות התרומה (בשורת מרקוס פרק י"ב: 41 – 44). אלוהים 
את  נשביע  אם  הודייתנו.  וניחוח  אמונתינו  את  לקבל  רוצה 
לנפשנו  ייתן  אלוהים  גדולות.  ברכות  ממנו  נקבל  רצונו: 
נודה  עליהם  יותר  רבים  מצבים  לנו  נותן  אלוהים  לשגשג. 

ּומברכינו פי 30, 60 ּומאה פעמים.
אלוהים –  דבר  גניבת  הינו:  רוחנית  גניבה  של  אחר  סוג 
אנשים  ישנם  אלוהים.  בשם  שקר  נבואות  לנבא  משמע: 
 – עתידות  מגידי  כגון:  פלוני  של  עתידו  על  המדברים 
הטוֲענים: ששמעו את קול אלוהים. כמו כן: למישהו יש חלום 
רואים  אחרים  מאלוהים.  ניתן  שֱהחלום  אומר  והוא  אישי 
התגלות במֲחשבתם האישית ואומרים שאלוהים הראה להם 

זאת כהתגלות. זוהי נשיאת שם ֲאּדֹוָני לשווא.
ּובהשראת  אלוהים  רצון  את  להבין  טוב  דבר  זה  כמובן 
רוח הקודש להכריזו – אך בכדי לעשות זאת עלינו: לבדוק 
ראשית את עצמנו – האם אנו כלי ראוי להעברת דבר אלוהים. 
אלוהים בוחר באלו שאין בם כל רוע, שליבם נקי-ונותן להם 
להכריז את רצונו. הנני מפציר בכם לבדוק בשיקול דעת את 
תגנבו  לא  אפשרית  דרך  בכל  ּושלעולם   – אומרים  שאתם 

במֲחשבותיכם את דבר אלוהים.

אחים ַואחיות יקרים במשיח מלבד המקרים לעייל: אם אדם 
כשבדיעבד   – ִּכרצונו  ּומָּבְזֵּבָזה  מחוייבותו  את  משלים  אינו 
עליו להשקיעה למען אלוהים – ּובזאת גורם לבזבוז זמן: אף 
זו גניבה. אני מפציר בכם שתסלקו את כל מסגרות החשיבה 
המתמקדות בעצמי שלכם ּותבקשו תמיד את טובת האחרים 
ֱהאדון  בשם  מתפלל  הינני  טוב.  ּובמצפון   – ונאמן  כן  בלב 
השוכנים  אלוהים  של  המושלמים  ִלילדיו  תהפכו  שכולכם 

בתוך האמת.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי
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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 ַ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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ֱהאדם יכול לזכור את: שראה, שמע ולמד – ויכול להיזכר באותם דברים מאחר והינו בעל נפש. כשמשתמשים בתפקוד 
הנפש: על ילדי אלוהים לעשות זאת בתוך האמת – רק אז יהא לאל ידם להפוך: לאנשי רוח. ֶמה עלינו לעשות בכדי 

שלבבותינו יישכנו באמת?

ראשית: עלינו להבחין בכל 
דבר כשהאמת הינה ֲהֵּתֶקן

שנית: עלינו לחוש הכל 
מנקודת מבט האמת

ג. בכל מצב נתון עלינו לשים 
עצמנו במקום הזּולת

1

2

3

פעלי הנפש השייכת לאמת

ִלבני ֱהאדם: תרבויות שונות, ערכים שונים ּונקודות מבט שונות 
– זאת מאחר והינם לומדים בצורה שונה ּוגדלים ִּבסביבה שונה. 
זאת  אחר –  בהכרח נכון לגבי  מישהו אינו  מה שנכון לגבי  לכן 
בהתאם למצפונם. בעולם – קנה המידה לצדק משתנה בהתאם: 

לזמן, למקום ולתרבות.
מהו קנה המידה הנכון להבחנה ביין הנכון לשגוי?

ּולהבחין  אלוהים  דבר  את  ללמוד  באלוהים  המאמינים  על 
בכל דבר בתוך האמת. לכן עלינו: להקשיב לאמת, ללמוד אותה 
הקודש ּולהשליך  ּולהפכה ללחם רוחני. עלינו לקרוא את כתבי 
את קני המידה שאינם נכונים אותם למדנו בעולם. כמה דברים 
שאנשים שוקלים כאמת הינם בהסכמה עם כתבי הקודש – אך 

רבים מהם עומדים כנגדם.

אך  באוייב  לנקום  נכון  שזה  חושבים  בעולם  אנשים  לדוגמא: 
דבר אלוהים מורה לנו לאהוב אף את אויבינו. כשנכנסת שיחה 
שאינם  לאמר  לילדיהם  המורים  הורים  ישנם  רצוייה:  בלתי 
בבית. יש המשתמשים בדברי אחרים ואינם מֲחזירים אותם או 
שמשתמשים בם ללא היתר. הם אף אינם לוקחים זאת ברצינות. 
אך בעייני אלוהים [דבר המעּוגן ִּבדברו] – מעשים כאלה הינם: 

גניבה ָושקר.
את  יותר  ֱהאדם  בני  מבקשים  יותר:  לרע  הופך  כשהדור 
תועלתם האישית ּומתנהגים באי צדק – אך אינם יודעים אף מה 
הינם עושים. זאת מאחר והינם מגנים ושופטים את האחרים לפי 

קנה המידה האישי שלהם.

בכדי שהנפש תעבוד אך ורק בתוך האמת: שּוָמה עלינו לחוש 
הכל מנקודת מבט האמת. כיצד אנו חשים כעת תלוי ברובו על מה 

שחשנו מלכתחילה.
לדוגמא: אנשים בעלי נפש העובדים בשקר חושבים בצורה זו; 
כשהם רואים מישהו פעיל רבות – הם עלולים לֲחשוב: 'הוא כה 
מתגאה בעצמו' – ולא נוח להם עימו. נֲהפוך הוא: אנשים בעלי 
תפקוד אמיתי של הנפש עלולים לֲחשוב: 'הוא אדם העובד קשה 

למען מלכות אלוהים. הוא ֶנֱחמד'.
לכן כשאנו פועלים בצורה הדדית עם האחרים: עלינו לֲחשוב 
מעימנו  השונים  אנשים  פוגשים  כשאנו  טובה.  בצורה  ולחש 
באישיותם ותרבותם – אם נֲחשוב: 'אינני מחבבם' – יתכן שיהיו 
לנו רגשות רעים ֱהֲעשויים להישאר עימנו זמן רב. אך אם: נשים 
עצמנו במקומם, ננסה להבינם ונֲחשוב בדרך טובה – יהא לאל 

ידינו לשמור על רגשות טובים כלפיהם.
משמע שעלינו לֲחשוב ולחוש בטוב בכל עת – ּובכדי לעשות 

זאת – עלינו תמיד: לראות, לשמוע ולשים את הטוב בתוכנו.
כמובן שלא נוכל לֲחלוטין לֲחסום מעצמנו את הדברים הרעים 
– זאת מאחר וַאנו ֲחשופים בעולם ִלדברים שקריים רבים בחיינו. 
אך טוב לנו: לא לראות, לא לשמוע ולא לשמור בזיכרונינו דברים 
רעים – בכדי שנישמר בתוך האמת. אם לא נוכל לֲחמוק מהם: 

עלינו לקבלם בדרך האמת והטוב.
אשר  יש  מסויים.  בסרט  הנמצאת  באכזריות  שצפיתם  נניח 
יֲחשבו: 'זה מצוין'. אך אין לאל ידינו לֲחשוב מנקודת מבט האמת, 
'האכזריות גורמת לאחרים כאב. עלינו להיות זהירים יותר'. אם 
כבר צפנתם בליבכם דבר ִּבדרכים ִשקריות: עליכם לנסות לשנות 

זאת ִלרגשות אמת ולא לֲחשוב עליהם.

אם נקבל מצב מסויים מנקודת מבטינו על בסיס ניסיונינו ודרך 
בעייני  הולם  שאינו  נפש  לפועל  לגרום  עלול  זה   – מֲחשבתינו 
אלוהים – וַאתם עלולים להוסיף את מֲחשבותיכם ִלדברים שפלוני 
לגרום:  עלול  זה  מֲחשבותיכם.  לאור  מזאת  משמיט  או  אומר 

ִלשפיטה, ְּגנּות, אי הבנה – ואף ִלרגשות עויינים.
נניח שמישהו אומר לכם: "הייתי על הר קּוְמָגאְנג היפה עד כדי 
ששפך  אומר  הוא  יֲחשבו: "האם  אשר  יש  בכיתי".  שכמעט  כך 
את דמעותיו רק מצפייה בהר? זוהי הגזמה!" הם עלולים לֲחשוב 
באותה צורה מאחר ּומעולם לא נגע ְּבליבם נוף טבעי כה מרהיב.

נניח שבעל כלשהו חשב מאוחר בליילה לביתו. הוא אינו נעים 
ואף אינו עונה ִלשאלת אישתו. היא עלולה לחוש אי נוחות ולחשוב: 
עצמה  לשים  יכולה  היא  אומנם  כך?'  אלי  מתייחס  הוא  'הכיצד 
בִּנֲעליו ולֲחשוב: 'לבטח הינו עייף – אולי התקָשה בעבודה'. היא 
יכולה להבינו וִלגרום לו נוחות מאידך: אם בעלה חושב על אישתו 
המצפה לו עד שעה מאוחרת, הוא לא ייתן לה לחוש באי נוחות. 
בצורה זו: אם הבעל או האישה חושבים בתוך האמת ּומנקודת 

מבט צד ב': השלום יוכל להישמר.

במֲחשבה:  לשופטם  לנו  אל  הזולת:  מגרעות  את  ִלכשנגלה 
'מדוע ֱהאדם או האישה הללו תמיד מתנהגים כך?' אלא שבמקום 
שהינם  לכך  סיבה  קיימת  'לבטח  ולֲחשוב:  להבינם  עלינו  זאת 
פוֲעלים כך'. אף אם ֵּנֱחווה הפסדים בעטיים: עלינו לֲחשוב מנקודת 
הזולת  מגרעות  על  נסלח  אם  בזאת  ּולחבקם.  להבינם  מבטם, 

ּונרחם עליהם: יהא לאל ידינו לֱחיות עימם בשלום.
כמובן שאין פירוש הדבר שעלינו לכסות את מגרעותיהם ללא 
כל תנאי ולאמר שפוֲעֵלי ֲאוֶון – טובים הינם. נהפוך הוא: משמעות 
הדבר הינה שאל לנו לשנוא אותם או להתכחש להם מחמת הרוע 
שלהם. כשאנו נוזפים בם על מגרעותיהם: עלינו להסביר זאת 
בצורה טובה ולעזור להם להבין את טעויותיהם. עלינו להיות בֲעלי 

אהבה אמיתית עבורם: בתקווה שנפשם תשגשג.
ִלפעמים נְָּגֵלה שהיננו מתקשים בשימוש ִּבפֲעלי הנפש השייכים 
לאמת – לכן עלינו לבדוק את: מֲחשבותינו, ִרגשותינו, מילותינו 
ּומעשינו – ּולנסות לֲחשוב בתוך האמת. יתרה מזאת: עלינו לקבל 

את כוח אלוהים דרך תפילה שקדנית ונלהבת ביותר.



בשעה   25/4/15 ה –  שבת  יום  בבוקר  זה  היה 
11:56 [את אסיפות יום א': היננו מקיימים בשבת 
א' – לכן היינו בביית הקהילה. חברי קהילתי היו 
הצהריים  ארוחת  את  לאכול  בכדי  למטה  בדרכם 

שלאחר אסיפת הבוקר.
האיזור:  את  היכה  בצהריים   12 השעה  לפני 
נמשך  אשר   –  7.8 של  בעוצמה  אדמה  רעש 
לרחוב.  יצאו  הקהילה  חברי  רוב  משעה.  למֲעלה 
השלישית  בקומה  ששהו  החברים  את  עודדתי 
ועליתי למשרדינו הנמצא בקומה הרביעית. מנהיגי 
דברים  וחיפשו  נפלו  אשר  דברים  סידרו  הקהילה 

שחברי הקהילה עשויים להיזקק להם.
אני  קיבלנו  לכן   – התחזק  האדמה  רעש  אך 

והמנהיגים את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי המוקלטת במענה 
על  לבי  ממעמקי  ִּבתשובה  שבתי  האוטומטי.  הקולי 
הקהילה  מחברי  כמה  כלפי  החשתי  אשר  הנוחות  חוסר 
רועת  שהינני  למרות  מהמנהיגים  כמה  שהאשמתי  ועל 
שאולי  במוחי:  מֲחשבה  חלפה  רגע  באותו  קהילתם. 
חברי  על  לֲחשוב  החילותי  אך  בחיי.  האחרון  הרגע  זהו 
או  ייפגעו  הם  אם  לשאת  אוכל  שלא  חשבתי  הקהילה. 

ייֱחוו בעיה כלשהי.
מאוחר יותר שמֲעתי שחברי הקהילה אשר שהו ברחוב 
צפו בביית הקהילה. המבנה שהינו צר וגבוה יותר משאר 
ניראה  אשר  דבר  ִּבנסיעה.  הינו  כאילו  טּולטל  המבנים: 

כסכנה גדולה – הם קראו בקול והתפללו.
במקום   – תפילה  אסיפת  ערכתי:   13:00 בשעה 
אסיפת ההלל שהייתה אמורה להתקיים בשעה 14:00 – 
והחילותי לחפש דברים עליהם עלי לשוב ִּבתשובה ִּבפני 
לאחר  ִּבתשובה.  שבנו  קהילתי  חברי  עם  אלוהים.ביחד 
לשוב  שפחדו  הקהילה  לחברי  נתתי  התפילה:  אסיפת 
להישאר  שרצו  הקהילה  חברי  עם  ּובצוותא   – לבייתם 
לבניין.  השייכת  בגינה  אשר  בקפיטריה  תפילה  ערכנו 
בשעה 17:45 בעת אסיפת תפילת דניאל: נכנסנו למבנה. 
באסיפת  חלק  נטלנו  ִּג'י.סי.אן:  ע"י  באקרנים  ִּבצפייתינו 

תפילת דניאל המיוחדת שנֱערכה ִּבקהילת מאן מין.
יום ראשון בו הסתיימה אסיפת תפילת דניאל המיוחדת: 

הבכיר  הקהילה  רועה  ִּובְרָּכת  תפילת  את  קיבלנו 
למעננו  התפלל  הוא  אן.  סי  בג'י  ישיר  בשידור 
התֲחזיות  למעשה:  בנפאל.  השליחות  במרכז 
העריכו שרעש אדמה חזק יותר בעוצמה של 9 עד 
12: יכה את כל אזור נפאל ושגשמים חזקים מאוד 
ֶצִפי  אין  לכן  גדול.  סחף  אף:  נֱחזה  לרדת.  עומדים 

להישרדות.
הקהילה  רועה  תפילת  את  קיבלנו  זאת  למרות 
בבתיהם  נזק  כל  מצאו  לא  קהילתי  חברי  הבכיר. 
ואף אחד לא פרץ לבתיהם. למרות שבתים אחרים 
קרוביהם  ּובתי  הקהילה  חברי  מקומות  קרסו: 
כל  ֱהֲאּדֹון.  הגנת  תחת  היו  אחרים  שבאזורים 
ה-196  בסניף  השותפות  והקהילות  הבת  קהילות 

היו תחת הגנת ֱהֲאּדֹון.
מקומות  הֱחריב   2015 באפריל  בֵנפאל  האדמה  רעש 
ההינדואיים  המסגדים  כגון:  אלילים  סגידת  של  רבים 
והבודהיסטים. אך כל חברי מאן מין היו מוגנים לֲחלוטין. 
אהבתו  עוצמת  את  לחוש  ידי  לאל  והיה  מדהים  זה  היה 
ֱהעמוקה של אלוהים: ֱהחפץ להושיע את הנפשות בנפאל.
בעת ֱהאסון הזה: ראיתי ֵנפאלים רבים חֹוִוים מוות טרגי. 
הם לא פגשו את ֱהֲאּדֹון ועדיין סגדו לאלילים חשתי צער 
עמוק כלפיהם. הֱחלטתי להפוך ללוחמת רוחנית המטיפה 
את בשורת הקדושה וכוח אלוהים – בנפאל. ֱאשקוד יותר 

ויותר ִלתשועת הנפשות. הללויה!
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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 מאן מין 

רועת הקהילה גרייס לי בת 41 ממרכז שליחות 
מאן מין בנפאל

ב25/4/15 היכו את ֵנפאל: רעש אדמה גדול בעוצמה של 7.8 ּורעשי הלם אחרים. היה זה אסון הטבע ֱהגרוע ביותר שהיכה בֵנפאל מאז 
1934. הרעש גבה חיי אנשים רבים וגרם לאובדן גדול ברכוש. מרכז שליחות מאן מין בנפאל: ממוקם ְּבָלליטּפּור אשר בֵנפאל. מאחר 

וזהו אזור עירוני צפוף: ניראה שהינו חשוף לסכנה גדולה. אך ֱהֲאּדֹון הגן על: הסניף ה-196, קהילות הבת, הקהילות השותפות והמרכז.

"ֱהֲאּדֹון הגן עלינו:
 בעת רעש האדמה בֵנפאל בחודש אפריל 2015"

"המקדש ההינדואי נעלם –"לא נגרם כל נזק לֵּבייתי"
 אך מקום עבודתי נשמר מוגן"

"ֵּביית חמותי ֱהָּבנּוי מעפר 
עמד בפני רעש האדמה"

אביגייל טאמאנג בת 37סאנָג'איה ָסאְקָיה בת 26סוסמיטה ִסילוָואל בת 34

לפני בייתי ישנו אגם שבמרכזו ניצב מקדש הינדואי. 
בעבר נהגתי לראותו בכל פעם בה פתחתי את חלוני. 
כששבתי מאסיפת תפילת דניאל: צנח המקדש ֱהענק 
מתחת לאגם – זאת מאחר ורעש הרדמה הכה בו – 
והקערות  הבקבוקים  לא  אף  כלל.  ניזוק  לא  כשבייתי 

שעל הכיריים – מדהים!

אחד  בקיר  הנפרדת   – בדים  בחנות  עובדת  הינני 
בלבד מהמקדש ההינדואי. ישנם מקדשים הינדואיים 
ברעש  נֱחרב  לחנות  הצמוד  המקדש  באזור.  רבים 
האדמה. אך מקום עבודתי נשאר מוגן. ֱהֲאּדֹון נתן לי 
אלוהים.  את  מהללת  אני  הרועה.  מרֲחב  את  לחוות 

הללויה!

אך  ֲחרקים.  משמיד  שתיית  עקב  גססה  חמותי 
שבה ְלחיים לאחר שקיבלה את תפילת ד"ר לי. היא 
גרה בביית הבנוי מעפר. כשרעש האדמה היכה את 
הבתים  כשכל  בגפה.  בביית  הייתה  היא  מדינתינו 
רועה  תמונת  נמצאת  בו   – ביתה  קרסו:  האחרים 

הקהילה הבכיר: נותר מוגן – ַוֲחמותי ניצלה.


