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חדשות מאן מין 
"ֲחווינו את ֲחסדו המדהים של אלוהים!"

ביקרו  לים  שמעבר  הבת  ִמקהילות  קהילה  וחברי  רועי 
באתר מי מואן הזכים. הם חוו את פֲעלי אלוהים והתמלאו 

ברוח.
בכדי  מדינות   27  – מ  לקוריאה  הגיעו  רבים  אנשים 
להשתתף בכנס הקיץ של מאן מין 2015. 650 איש מהם 
ביקרו באתר מי מואן הזכים ב – 6 לאוגוסט. זהו ֱהֲאתר בו 
הפך כוחו המדהים של אלוהים – דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק 
לי – ּוֺלעייני קהילת מאן מין מואן – את מי הים המלוחים 

בתוך הבאר: למי שתייה זכים.
בכדי  המקדש  בית  בתוך  ִּבתפילה  יֲחדיו  התקבצו  הם   
את  ַלֲחוות  והתפללו  הזכים  מואן  מי  על  לאלוהים  להודות 
כוחו. האסיפה תורגמה: לאנגלית, עיברית, רוסית, צרפתית, 
סינית, יפנית, ספרדית, תאילנדית, אינדונזית ּובורֵמזית. הם 
הגבעה  ְלפסגת  ועלו  הזכים  מואן  למי  הקשור  בווידאו  צפו 
בכדי לראות את נוף הים. שם הם שתו את המים וראו את: 
שאלוהים  מסתוריים  ואורות  המלאכים  הרוחני,  העולם 

התיר להם לראות (סיפור קשור לעניין נמצא בעמוד 4).
הגברת פראפאפון מתאילנד אמרה: "ניבצר הימני ללכת 
כיאות מאחר וסבלתי מסוכרת וזה גרם לחולשה ברגליי. אך 
התֲחזקו רגליי והתחלתי  הזכים:  מואן  ממי  ששתיתי  לאחר 
ללכת בצורה טובה!" המשרתת סוריבונטונג שהייתה עימה 
הכריזה: "עיניי הרוחניות נפקחו כשהתזתי עליהן את המים. 

ראיתי מלאכים!"
לאחר מכן צללו בבריכת מי מואן הזכים כשהם מכריזים 

כבוד  ונתנו  מֲענה  קיבלו  מהם  רבים  ליבם.  משֲאלות  את 
לאלוהים.

מרפא  חווה  מישראל:  אברמוב  שלומי  הקהילה  רועה 
אמר  הוא  ברגליים.  ֲחמורה  ּומבצקת  באוזן  מצלצולים 
בשמחה: "כשטבלתי בבריכה: חשתי שמשהו יוצא מאוזני. 

לא נותרו צלצולים באוזניי!"
הברכיים  תחת  הרגליים  על  שלפוחיות  לו  היו  בעבר 
לאחר  אך  סגול.   – כחול  בצבע:  היו  המושפעים  והחלקים 
נעלמו  השלפוחיות  ירדו,  הנפיחות  כל  בבריכה,  שהייתו 
והלחצים על עקביו נעלמו. העור בעל הצבע הכחול – סגול 

אשר נשרט כל הזמן שב לצבע עור רגיל.
שנתיים  "לפני  אמרה:  מסינגפור  טיאר  פאלטין  האחות 
נאלצתי להרכיב משקפיים מאחר וניבצר ֵהיֵמִני לראות את 
האותיות הקרובות מאוד. לאחר ששקעתי במי מואן הזכים: 

היה לאל ידי לוותר על המשקפיים".
נזכרים  הם  הזכים:  מואן  מי  ַּבאתר  מבקרים  כשאנשים 
בפרק בכתובים בו הפכו מי מרה המרירים למים זכים ּובני 
ישראל שתו אותם (שמות פרק טו': 25) – והכירו בריבונות 
זכים  למים  מואן  של  הים  מי  הפכו  בו  הרגע  למן  אלוהים. 
לבקר  באו  אשר  לים  מעבר  מבקרים  מרץ 2000:  בחודש 
מואן  מי  באתר  אף  ביקרו   – המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת 
הזכים במחוז ג'ייאו נאם. המבקרים חוו מרפא ממֲחלותיהם 
מואן  מי  הזלפת  שתיית,  ע"י  ליבם  משאלות  את  והגשימו 

הזכים והטבילה בם.

אתר מי מואן הזכים מקום התרחשות ְּפֲעֵלי הרפואה

רבים ביקרו באתר מי מואן הזכים מאז חודש מרץ 2000. הם חוו את: פֲעלי הכוח של הרפואה, המֲענה והדברים הרוחניים. בזאת התמלאו 
באהבת אלוהים ּובתקווה לשמיים. (תמונה ראשית: רועי קהילה וחברי קהילה מקהילות בת מעבר לים מבקרים באתר מי מואן הזכים ב – 6 

לאוגוסט. אנדרטת מי מואן הזכים ּומבקרים רבים אשר טבלו את עצמם במים והביעו את מישֲאלות ליבם)

מחו"ל  רבים  חירשים  החלו   :2015 מין  מאן  של  הקיץ  בכנס 
לשמוע ולֲחוות את פֲעלי הרפואה (רועה הקהילה ג'ונגהון ִג'י. 

קדימה משמאל)

כוח אלוהים

"27 אנשים חירשים 
החלו לשמוע!"

רועה הקהילה ג'ּונגהון ג'י ִמקהילת מאן 
נאנג לחירשים במלזיה מין פֶּ

עשרים ּושמונה חברי קהילה חירשים – ממלזיה, 
הקיץ  בכנס  השתתפו  ודנמרק:  פארו  איי  תאילנד, 
של מאן מין 2015. הם התכוננו לכנס בצום בוקר, 
ִּבתפילה ּוִּבנטילת חלק בֲאסיפות תפילות דניאל דרך 

המירשתת.
ב – 3 לאוגוסט 2015 יומו הראשון של הכנס ֲחַלק: 
ִלרפואת  התפלל  הוא  המסר.  את  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
החולים ּובכדי שהנוכחים יגשימו את משאות נפשם. 
חברי הקהילה החירשים קיבלו את תפילותיו בתרגום 
ִלשפת הסימנים. בינתיים הם החלו להתרגש. זאת 

מאחר והחלו לשמוע קולות.
שהוא  מהם:  אחד  אמר  הסימנים  שפת  בעזרת 
החל לשמוע קולות – כגון: ְׁשֲאַּגת אריה. אחר הצביע 
על אוזניו ואמר: "זה מוזר!" דרך תפילת ד"ר לי נפקחו 
אוזני עשרים ושבעת חברי הקהילות. לאחר תפילת 
ד"ר לי החלו כמה מהם לשמוע קולות ִּבמדינותיהם 

– ּובכנס החלו לשמוע טוב יותר.
✦✦✦

האח ִליּו קאר לאק נולד עם ליקויי שמיעה. כשקיבל 
דניאל:  תפילת  אסיפת  בתום  לי  ד"ר  תפילת  את 
החלו אוזניו להיפתח. כשהצטרף לכנס הקיץ: הוא 
החל לשמוע טוב יותר בשתי אוזניו וכעת הוא חש 
סוק  האחות  אמרה  בחסד  בהיתמלאה  רב.  אושר 
האנשים.  בקולות  להבחין  החלה  שהיא  קהו:  פינג 
האחות מייפרינד וויהי האנסן החלה לאמר איזה שיר 
הלל הם שרים ּובֲעלותה לרכבת הקלה היה לאל ידה 

ִלשמוע את קול הרכבות.
אנשים השומעים בצורה טובה אינם מבינים ללב 
החירשים. אך רועה הקהילה הבכיר הכיר את לב כל 
אחד מהם והתפלל למענם ִּבשקידה. אנו מֲאחלים 
הבשורה  קדושת  את  יכירו  חירשים  אנשים  שיותר 
של  העולמית  ושהֲעדה  לרועה  שניתן  הכוח  ואת 

החירשים תהא נגישה!



ֲעשרת הדיברות (10) 2 

הוא  אין  עשיר:  שהינו  למרות  ֱהאדם.  לֲחמדנות  גבול  אין 
מסתפק במה שיש לו ּוממשיך לנסות ולצבור יותר. אף לאחר 
שהם משיגים יותר: צימאונם לעושר איננו רווה. רק כשהוא 
מבקש חיי עולם ּוממלא את ליבו בתקווה לשמיים: יהא לאל 

ידו יוכל לקבל סיפור ואושר אמיתיים.

1. ֲעלינו להשליך את הֲחמדנות ותֲאוות הבצע לדברים 
הגשמיים

תוהים   – ערך  יקרי  דברים  או  מפואר  בית  רואים  כשהם 
רבים: "וואו, איזה יופי!" אך כמה מהם עלולים לֲחשוב מעבר 
לרמה זו: "אני רוצה אותו" – ּובעיקבות המֲחשבה שהם רוצים 
בליבם.  ּומשתקעות  הבצע  ותֲאוות  הֲחמדנות  באות  אותו: 
ֵכן  "ַאֲחֵרי   :15 א'  פרק  יעקב  באיגרת  נאמר  לזאת  בהקשר 

ַּתֲהֶרה ַהַּתֲאוָוה ְוֵתֵלד ֵחְטא; ְוַהֵחְטא ְּכֶׁשִּיְׁשַלם יֹוִליד ָמֶות".
בעלות  כולן  החיים  וגאוות  העיניים  תֲאוות  הבשר,  תֲאוות 
אותו השורש בצוותא עם הֲחמדנות ותֲאוות הבצע. הם אוהבים 
את התאווה לדיברי העולם ולרצות את דיברי העולם. מֲחמת 
ֲחמדנות זו: אומרים אנשים שקרים, גונבים, נוֲאפים, מרמים 
אחרים, שודדים, מוֲעלים ִּבכספים, רוצחים ּומבצעים חטאים 

שונים.
הֲחמדנות גורמת ִלפרקים לאיבה בין: הורים וִילדיהם, בעל 
קינאה:  אנשים  חשים  זו  ֲחמדנות  מחמת  אחים.  ּובין  ואישה 
ליהנות  מסוגלים  ואינם  מאחר   – מהם,  יותר  העושים  באלה 
נאמר:   10 ו'  פרק  לטימותיאוס  הראשונה  באיגרת  מהאמת. 
"ֲהא ׁשֶֺרׁש ָּכל ָהָרעֹות הּוא ַאֲהַבת ַהֶּכֶסף, וְֵיׁש ְלהּוִטים ַאֲחָריו 

ֶׁשָּסטּו ִמן ָהֱאמּוָנה ְוָגְרמּו ְלַעְצָמם ַמְכאֹוִבים ַרִּבים".
בעת  לדוגמא:  הֲחמדנות.  עקב  החוטאים  מאמינים  ישנם 
שגנב  בזאת  המלחמה  משלל  עכן  מֲעל  כנען:  ארץ  כיבוש 
והסתיר מעט זהב, כסף ולבוש. כתוצאה: עכן, כל בני משפֲחתו 
ּומשק ֱהחי שלו הושמדו. כמו כן: חנניה ושפירה אשר הֱחליטו 
למכור את אדמתם ולתת את הכסף לאלוהים – ברגע שהיה 
להם כסף ביד גברה בם ֲחמדנותם, הם הסתירו חלק מן הכסף, 
הכסף.  כל  שזהו  באומרם  לכיפא  ושיקרו  הנותר  את  הביאו 

כתוצאה: הם מתו תחת ִקללת אלוהים.

2. אדם שנפשו מׂשגשגת אינו סובל מתֲאוות בצע
אם הוא  אם ֱהאדם יכול ליהנות מדברים רבים – ואף  אף 
משיג את העולם כולו – מה טוב הדבר אם הוא מאבד את חייו? 
מאידך: אף אם איננו נהנים ממותרות העולם הזה – אם אנו 
מאמינים ַּבֲאּדֹון ויש לנו חיים אמתיים – אנו אנשים עשירים 

באמת.
'ֱהעשיר  משל  את:  מוצאים  אנו  ט"ז  פרק  לוקס  ִּבבשורת 
וֱהקבצן'. ֱהעשיר חי חיי מותרות מדי יום – אך ֱהקבצן ששמו 
אלֲעזר: קיבץ נדבות במפתן בית העשיר וחי חיים אומללים. 
אלֲעזר האמין באלוהים ביראת כבוד בעת שֱהעשיר לא האמין. 
לבסוף שניהם מתו. אלעזר ֱהקבצן נישא ע"י המלאכים לֵחייק 

אברהם – אך ֱהעשיר ירד לקבר התחתון וסבל ַלֲעד.
או  ברכות  קיבלנו  לא  אם  אף  אמונה:  בנו  יש  באמת  אם 
אם נהא כעת בקשיים – לא נפסיק להודות לאלוהים ולהיות 

כבוד  יראת  בנו  יש  אם  כן:  כמו  שנושֲענו.  על  מאושרים 
מאחר  כספיות  ברכות  נקבל   – באור  חיים  ַואנו   – לאלוהים 
כן:  כמו  עוני.  מכל  אותנו  וגאל  הדברים  כל  ֲאּדֹון  הינו  וישוע 
אלוהי האהבה עונה ִלתפילות ילדיו – בדברים הטובים ביותר 

– כשהם מבקשים באמונה.
"ֲחִביִבי,  נאמר:   2 א'  פרק  ליוחנן  השלישית  באיגרת 
ֶׁשּטֹוב  ְּכֵׁשם  ָּבִריא,  ְוִתְהֶיה  ַּבּכֺל  טֹוב   ְל ֶׁשִּיְהֶיה  ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני 
ְלַנְפְׁש". כאמור: ראשית עלינו לקבל את ברכת שגשוג הנפש. 
ילך  הכל  תשגשג:  ונפשנו  החטאים  ואת  הרוע  את  כשנשליך 
מכבוד  ואף  האדמה  פני  על  טובה  ִמבריאות  וֵניהנה  לטובתנו 

ניצחי בשמיים. זהו חוק העולם הרוחני.
נניח שאדם אשר נפשו אינה משגשגת: מקבל עושר גדול. 
ֲעדיין ֱהֲחמדנות עלולה להיוולד בו ּולהוליד חטא. הוא עלול אף 
על  הסתמך  הוא:  ִּבקשיים  בעבר  כשהיה  אלוהים.  את  לעזוב 
אלוהים, אהב אותו וניסה כמיטב יכולתו לֱחיות חיים משיחיים 
להתפלל  הפסיק  כספית:  ברכה  שקיבל  לאחר  אך  כן.  בלב 
להימשך  והחל  מאלוהים  עצמו  הרחיק  עסוק,  שהוא  ִּבטענה 

לעולם.
דברי  את  יֲחמדו  לא  משגשגת –  שנפשם  אלו  הוא:  נהפוך 
ַּבתֲאוות  יתהוללו  לא  ּותהילה:  עושר  כשישיגו  אף  העולם. 
הגשמיות. הם אינם מתלוננים כשאינם משיגים דברים טובים 
בעולם הזה – אלא: שיש לאל ידם לוותר על כל מה שיש להם 

ואף על חייהם – למען אלוהים.
בעת העבודה בנאמנות למען מלכות אלוהים – סבל השליח 
שאול: מרדיפות, רעב, קור ּומקשיים רבים ֲאחרים. אך הוא 
היה שבע רצון בכל מצב בו היה והודה לאלוהים מאחר והתמלא 
אל  אלוהים (האיגרת  אהבת  ועל  הישועה  קבלת  על  באושר: 

הפיליפיים פרק ד': 11 – 13).

3. עלינו להשליך את הֲחמדנות ותאוות הבצע ּולהתפלל 
ברוח הקודש

ִלרצונותינו  מֲענה  כל  לקבל  נוכל  שלא  הדבר  פירוש  האם 
האישיים ושעלינו לסבול מעוני עד שניכנס לרוח? אם נבקש 

ַּבֲחריצות את צדקת אלוהים ּונבקש דבר מה הנחוץ לנו: יגשים 
אלוהים את הנחוץ לנו לפי מידת אמונתנו. אך אם נבקש מתוך 
ֲחמדנות – ייבצר מעימנו להשיג אמונה רוחנית הנחוצה לקבלת 

המֲענה – וכך לא נקבל את המֲענה.
ְוֵאין  ִמְתַאּוִוים  נאמר: "ַאֶּתם  ד' 2 – 3  פרק  יעקב  באיגרת 
ָלֶכם. ַאֶּתם הֹוְרִגים ּוְמַקְּנִאים ְוֵאיְנֶכם ְיכֹוִלים ְלַהִּׂשיג. ַאֶּתם ָרִבים 
ְמַבְקִׁשים  ַאֶּתם  ְמַבְקִׁשים.  ֶׁשֵאיְנֶכם  ִמְּפֵני  ָלֶכם  ְוֵאין  וְִנְלָחִמים 
ְוֵאיְנֶכם ְמַקְּבִלים ִמְּפֵני ֶׁשַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ִמּתֹו ַּכּוָָנה ָרָעה – ְּכֵדי 

ְלַבְזֵּבז ְּבַתֲאוֹוֵתיֶכם". 
כאמור אם אנו מבקשים משהו: אל לנו להתפלל במֲחשבות 
הקודש.  ּוברוח  אלוהים  רצון  לפי  להתפלל  אלא   – אנושיות 
 – הקודש  ברוח  להתפלל  לנו  נאמר   20 א'  פרק  ִּביהודה 
ּובאיגרת אל האפסיים פרק ו' 18 נאמר: "ְּבָכל ְּתִפָּלה ּוְתִחָּנה 
ְּבַעד  ִּבְתִחָּנה  ְוַהְתִמידּו  ִּבְתִפַּלְתֶכם  ִׁשְקדּו  ְּברּוַח.  ָּתִמיד  ִהְתַּפְּללּו 
ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים". מאחר ורוח הקודש מכירה את מעמקי אלוהים 
(האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק א': 20) – אם נתפלל 
לפי הרוח: זה ישביע את רצון אלוהים מאחר וזה מסכים עם 
המֲענה  את  ִּבמהרה  נקבל  זו:  בצורה  ברוח  כשנתפלל  רצונו. 

ִלתפילתנו, נפשנו תשגשג ּונקבל את משֲאלות ליבנו.
להתפלל  הינו  הקודש  ברוח  ִּבתפילה  ביותר  ֱהחשוב  הדבר 
תפילה  לאלוהים  לתת  עלינו  נתון  רגע  בכל  ליבנו.  ממֲעמקי 
חיזוק.  למען  ראשית  להתפלל  עלינו  ִּבתפילה  ּוֵּכָנה.  רצינית 
העולם  על  להתגבר  בכדי  אמונה  חיזוק  למען  להתפלל  עלינו 
ּובכדי לנצח בקרב נגד השטן האויב – בצוותא עם חיזוק לרפא 
מֲחלות. כמו כן עלינו: לבקש חיזוק להתפלל בלהט, להתהלך 

לאור דבר אלוהים ולֲחשוב מֲחשבות רוחניות.
נקבל  הרוחני:  החיזוק  את  ּונבקש  ליבנו  מכל  כשנתפלל 
ידינו  לאל  יהא  ּולבסוף   – הקודש  רוח  מלוא  את  בהדרגה 
מכלול  ואף   – רבים  דברים  עבור  טבעי  באורח  להתפלל 
ִּכנהרות  החוצה  יזרום  עליו:  ֲחשבנו  לא  שמעולם  התפילה 
מים. אם נתפלל בצורה זו, למרות שנזעק במשך תקופת זמן 
ארוכה: לא ניֲעף – אלא נקבל חיזוק חדש. ִּבמהרה נקבל מֲענה 

ִלתפילתנו ּולבבותינו ִימלאו ְּברוח ּובשמחה.
דבר חשוב נוסף לגבי התפילה ברוח הקודש הינו: לחמש את 
עצמנו ִּבדבר אלוהים. רק כשדבר אלוהים נמצא בתוכנו יהא 
לאל ידינו לקבל את עידוד רוח הקודש בבירור ּובאורח מדוייק 
יותר. אם נצבור בצורה זו תפילות נלהבות בכל יום: יושלכו 
האמונה  את  נשיג  ַואנו  והרוע –  החטא  צורות  וכל  הֲחמדנות 

לקבל כל מֲענה.
אני מאחל: שתשליכו את כל ֲחמדנות העולם הזה, תקבלו 
בשם  מתפלל  אני  ושמחה.  בהודייה  ותימלאו  לשמיים  תקווה 
ֱהֲאּדֹון: שתתפללו בלהט ברוח הקודש בכדי שתתקדשו ִּבמהרה 
ּותבקשו דברים המתאימים ללב אלוהים – כדי שתקבלו מֲענה 

על כל דבר.

עשרת  את  לנו  נתן  אלוהים  במשיח:  יקרים  ַואֲחיות  אחים 
הדיברות לא בכדי להטיל עלינו עול – אלא בכדי להֲעניק לנו 
אלוהים  אהבת  את  שתבינו  מקווה  אני  ּובגוף.  ברוח  ברכות 

ּותקבלו לֲחלוטין את כל הברכות אותן ִהיבטיֲחנו אלוהים.
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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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ָּמד לב הרוח
בני ֱהאדם שופטים ּומגנים דברים לפי רגשותיהם ּוקנה מידתם האישי. הם מושפעים מאופי הוריהם 
או שעיצבו תקנים מוטעים: כשראו, שמעו ולמדו דברים – בעת גדילתם. כשאנשים רבים מתמקדים 

בימים אלה בעצמי שלהם, מבקשים את תועלתם האישית וחושבים שהינם צודקים: הם בקלות מָּגנים 
את ֱהאחרים אם דבר מה אינו תואם לקנה מידתם האישי.

לכן אם תרצו להשיג את לב הרוח היפיפה המוכר על ידי אלוהים: אל לכם להתעקש על קנה מידת 
מערכת הערכים האישית שלכם. עליכם פשוט לרוקן את לבבותיכם ולאמר ִּביסודיות: "הינני מת/ה כל 

יום" – ּולהשלים את הלב ָּבאמת. כעת ישנם שני תקנים לפיהם נוכל לבחון האם יש לנו לב רוח אם 
לאו.

ראשית: האם תוכלו 
לאמר שהינכם אפס: בכל 
מצב שהוא – ולאמר זאת 

ממֲעמקי הלב?

ב. התוכלו לאמר שהינכם 
מייֲחלים שהכל ֵייֲעשה 

רק לפי רצון אלוהים ּולפי 
דברו?

אם 'ֱהעצמי' שלכם מת לֲחלוטין בתוך האמת: לא תבקשו 
בהשוואה  קינאה  ֲאכולי  תהיו  ולא  האישית  תוֲעלתכם  את 
תחושו  חיה:  עדיין  שלכם  'ֱהעצמיות'  ו  מאחר  לאחרים. 
עדיין קינאה, שינאה, שפיטה וגינוי כלפי האחרים. או אולי 
אינו  אנוכי  שאינו  אדם  כלפיהם.  עויינות  ריגשות  לכם  יהיו 
מתייאש ואיננו מתאכזב אף אם דבר מה אינו הולך לפי רצונו 

או צפיותיו מאחר ואין לו ציפיות אישיות.
✦✦✦

כשצדקתו האישית של ֱהאדם מתקשחת: היא יוצרת מסגרות 
העצמיות  והמסגרות  ֱהעצמית  ההצדקה  חלקי  רוב  עצמיות. 
אינן נכונות. זאת מאחר ולרוב הן נוצרות ממאפיינים שקריים 
כגון: ֲהשגת התועלת האישית ולא לשרת את ֱהאחרים. ישנם 
אנשים בעלי הצדקה עצמית ּומסגרות עצמיות למרות שהם 

אומרים שהם מתהלכים לאור דבר אלוהים.
רבים מהם מתחילים לחיות בהצדקה עצמית מאחר והינם 
דבר  באמצעות  השקריות  את  החוצה  שהשליכו  חושבים 
אלוהים ושיש להם את ידע האמת. כשהם יוצרים את מסגרות 
אלוהים  רצון  שזהו  באומרם:   – שלהם  האישית  ֱהֲחשיבה 
וכופים על ֱהאחרים ללכת בעקבותיהם – הם מתעקשים על 

ִצדקתם ֱהעצמית.
מטרות.  בהצבת  עבודה  מסגרות  היוצרים  אנשים  יש 
המטרה הינה: כמסגרת עבודה בעבורם והם רוצים להשיגה 
רוב  קדימה:  העניין  דחיפת  בתהליך  לכן  ֱהעזה.  בהצדקתם 
ייבצר  כתוצאה  ֱהאחרים.  לדעות  מתכֲחשים  הינם  הזמן 
אי  יחושו  מכן  ּולאחר  אחרות  דעות  לתת  להם  מהכפופים 
נוחות מאחר והם אינם מאוחדים ּופשוט עושים את הדברים 

באי נוחות ּובקושי.
אכן מנהיגים כאלה לא יֲחשבו שהינם מקשים על ֱהאחרים 
מאחר וזהו: ּפֹוֲעל אלוהים. הם עלולים לֲחשוב כי הכפופים 
להם  וֲחסרה  אמונה  מעט  להם  ויש  מאחר  מיתקשים  להם 

אהבה אלוהים – ולא בעטיים.
לכן עלינו לראות את הכל: לא בהצדקתינו ֱהעצמית שלנו 
או במסגרת ֱהֲחשיבה האישית שלנו – אלא מתוך הלב אותו 
מוסרית  נדיבות  אהבה,  בעלי:  להיות  עלינו  אלוהים.  מבקש 
את  לב  ּוברוחב  בטּוב  ֱהאחרים  מצב  את  ּולהבין   – ַורחמים 
ֱהחשיבה  במסגרות  הנוצר  צר  בלב  לא  ֱהאחרים:  מצב 
האישיות. רק אז יהא לאל ידינו לבקש את השלום עם כל בני 

ֱהאדם ואת ההתקדשות.

מחמת מסגרות העבודה האישיות שלהם אותן יצרו בתוך 
לב  מעמקי  את  להבין  ניבצר  אשר  מאמינים  ישנם  האמת: 
אלוהים ואף לא את רצונו. הם עלולים לֲחשוב שהם שמעו 
את קול רוח הקודש בבירור ושהרוח היא זו המדריכה אותם 
את  מיישמים  למעשה  הם  רבים  במקרים  אך  טובה.  בצורה 
ַוהבנתם  רצונם  לפי  נתון  במצב  במוחם  הצבור  הנכון  הידע 

האישית ולא לפי הדרכת קול רוח הקודש.
✦✦✦

האישית  ֱהֲחשיבה  מסגרות  את  לֲחלוטין  השלכתם  אם 
והישגתם את לב הרוח: תוכלו לקבל את הדרכתה המדוייקת 
שעימו  רצון  בכם  יש  אם  אך  הנכון.  ברגע  הקודש  רוח  של 
תרצו להשיג דבר עצום למען מלכות אלוהים: ככל הניראה 
רוחני  אדם  האישית.  ִלתהילתכם  ֲאנוכיים  מניעים  לכם  יש 
מתלהב לֲאּדֹון אך אין בו ֲחמדנות בֲאשר ִלתהילתו האישית. 
ממֲעמקי ליבו הוא עלול ִלרצות להשלים רק את רצון אלוהים. 

לכן הוא יכול לחכות בסבלנות ּובשלווה לרגע הנכון.
שעשה  מה  כל  את  להפוך  לו:  אומר  אלוהים  אם  אף 
בִּמסירות ּובעמל רב – ִלמאומה – הוא יציית בו במקום ללא 
להתהלך  רק  הינו  ּורצונו  מאחר  זאת  נוחות.  אי  או  חרטה 
עלול  שהוא  לכך:  מודע  תמיד  הוא  אלוהים.  רצון  בעקבות 
לטעות אף אם זה נראה כאילו הוא צודק. לכן תמיד יקשיב 
לאחרים בלב צנוע – ַואפילו לילד. כמו כן: לאל ידו לציית 

ִלרצון אלוהים ללא כל סיבה או תירוץ לאי צייתנות – אף 
אינו  דֲעתו:  שלֲעניות  משהו  לעשות  לו  אומר  כשאלוהים 

הגיוני.
הֲחשיבה  מסגרות  לפי  דברים  שופטים  אינם  הרוח  אנשי 
 – לב  בטּוב  הדברים  את  רואים  הם  ֱהעצמית.  וצידקתם 
יעשו  'מה  והרועה.  ֱהֲאּדֹון  בלב  לֲחשוב  בראשית  ּומנסים 
ֱהֲאּדֹון או הרועה במצב הזה?' אם מישהו משיג את לב הרוח 
בצורה מושלמת: לא רק שהוא ינסה להשיג את פועל אלוהים 
ּובשלום.  בנדיבות  הכל  יֲעשה  אלא   – ּובעוצמה  ִּבמהירות 
הוא  הזולת.  תועלת  את  מבקש  הינו  דבר  ּובכל  מאחר  זאת 
אף   – הוא  צידקתו  לפי  דבר  לֲעשות  יאלצם  או  ידחוק  לא 

שלדֲעתו הצדק עימו.
אף אם פלוני מזיק לו: הוא יירחם עליו ִּבמקום להֲאשימו. 
עלול  הרוח  איש  ּולעודדו.  לנֲחמו  ירצה  הוא  זאת  במקום 
שהם  שידוע  למרות  אותו  להונות  לאחרים  לתת  לפרקים 
מתוך   – רֲחמים  כלפיהם  מפגין  פשוט  הוא  אותו.  מרמים 
ֲחשיפת  את  לֲעצור  לבדו:  אחד  אדם  ידי  לאל  שאין  ידיעה 

רצון אלוהים.
את  מבקשים  והינם  מאחר  לֲחלוטין  ִייכנעו  כאלה  אנשים 
השגת רצון אלוהים. הם רצים לעבר אלוהים מתוך אהבה. 
הם מֲאמינים במֲעמקי ליבם שהכל ייעשה לפי רצון אלוהים 

– לכן לאל ידם לחכות בסבלנות ּובשקט.
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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)
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www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com
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(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
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חדשות מאן מין 

"הינני יכולה כעת לכופף את ברכיי, ללכת ולקפוץ!"

האחות ג'ילבט בת 61 מצרפת

"בני חווה מרפא מאוטיזם"
בשנת 2006 נולד בני ֱהאהוב מינסונג. הוא נראה איטי ַּבהבנת 

השפה ּובהתנהגותו. אך לא יתייֲחסנו את העניין ִּברצינות. בהיותו 
בגיל שלוש שלֲחנוהו ִלמעון יום. יום אחד הציעה לנו אחת 

המורות לפנות עימו ִלפסיכולוג ילדים – בטֲענה: שאינו 
מתנהג בצורה טבעית.

אישתי ַואני נדהמנו מן המצב הבלתי צפוי. דֲאגנו 
מבחנים  עבר  הוא  החולים.  לבית  ּולקחנוהו  לו 
ִמבעיה  סובל:  שהינו  הסיקו  רבים  ּומומחים  רבים 
בהתפתחות הדיבור, ֱחרדת הנטישה, קושי בזיהוי 
הוריו, חוסר חיבה, פֲעלתנות יתר [היפראקטיביות] 
ּוְּבעיה ִּבפעילות הדדית [אינטראקציה]. היינו ֲחסרי 

אונים.
ללא  שנתיים  במשך  טיפולים  שיעורי  עבר  הוא 

אובחן  חמש  בגיל  בהיותו  בשנת 2010  שיפור.  כל 
מינסונג: ברמת פיגור שכלי ברמה 1 – כילד אוטיסטי.

עור.  מדלקת  סבלתי  הצבא:  מן  שהשתֲחררתי  לאחר 
חוויתי מרפא כשטבלתי את עצמי ִּבבריכת מי מואן הזכים. 

ּובביטחון  ברוח  מלאים  משיחיים  חיים  חייתי  זו  חוויה  דרך 
באלוהים ֱהחי ּובישועה. לאחר שייסדתי את העסק שלי: הצטרפתי 
גולף  עימם  שיחקתי  העולם.  אנשים  עם  חברתיות  ַלאספות  לרוב 
אלכוהול  שתיתי  ואף   – בֲחרבות]  יפנית  לחימה  [אמנות  וֶקנּדֹו 
ועישנתי. גרוע מכך רוב הזמן פסֲחתי על אסיפות יום ראשון ונסעתי 
הרבה בענייני עסקים. בעטיי חוותה אישתי קשיים. תמיד התווכֲחנו.
תקשורת  [חוסר  מאוטיזם  סבל  ֱהאהוב  שבננו  לי  משנודע 

שרק  ידֲעתי  ההורים.  מחטא  כתוצאה  הינו  האוטיזם  במסר:  ונזכרתי  התייאשתי  הסביבה]:  עם 
כשנשליך את החטאים ּוִנתקדש: יַיֲחווה בני רפואה. זה הביא ִלצלילות מוחי.

שבתי ִּבתשובה על נטישת: אלוהים, אהבתו וחסדו ועל שלא התהלכתי ִּבדברו. סגרתי את העסק 
שלי ועברתי לבית ִּבשכנות לבית ד"ר ג'יי רוק לי בכדי שאראהו תכופות. התקבלתי אף ַלעבודה 

מֲאמינים.  בבֲעלות  שהינה  פיננסיים  לשירותים  חברה   – בַליים 
תפילת  ַּבאסיפת  והתפללתי  האסיפות  סוגי  בכל  חלק  נטלתי 
דניאל. אישתי הקריבה תרומות הודייה לאלוהים. משעשתה 
זאת – היא: כתבה על גבי המֲעטפה מכתב לאלוהים בו 

התוודתה על אמונתה ִּברפואת בננו ּובהתחדשותנו.
משפחתנו  על  שלווה  ירדה  אמונתנו:  מששבה 
ּומצב הבן החל להשתפר בהדרגה. כשִּבמיוחד הוא 
יש  הסביבה.  עם  קשר  טובה  בצורה  ליצור  החל 
לאל ידינו ליצור עימו קשר. ייֲחלתי אף ִלמחוייבות 
שתוֲענק לי מאלוהים בכדי שיהא לאל ידי להשיב 
הבכיר.  והרועה  ֱהֲאּדֹון  אלוהים,  חסד:  על  מעט 
בינתיים פגשה משפֲחתי בהיסּון לי רועת ההדרכה 
העולמית של מאן מין וניתנה לי ההזדמנות להצטרף 

למקהלת הכוח של וועדת אומנויות הבמה.
בני היפגין השתפרות ממושכת. הוא נטל חלק בגן 
הילדים של מאן מין והיצטרף לבית ספר יסודי ציבורי. 
לאחר היצטרפותו לבית הספר: הוא נבדק בנושא האוטיזם – 
הבדיקות מצאוהו נורמלי בכל התחומים למֵעט התבטאות השפה. 
כעת הינו חלק ִמקבוצת הלל ִלילדים של בית ספר יום ראשון. הוא 

ָּגֵדל בצורה טובה כשהינו מהלל את ֱהֲאּדֹון. הללויה!
הייתי אסיר תודה לאלוהים – ואלוהים הֱעניק לי ברכה נוספת: 
לימוד חניכים במֲחלקת מידע האנרגיה בבית הספר התיכון הטכני 
אלקטרוני בסּוּדֹו – כמורה מלווה. כמו כן קיבלתי הצעות עבודה 
לֲעבוד  רבות  והתברכתי  עבדתי –  עימן  אחרות  שותפות  מֲחברות 

עימן כעצמאי.
למעשה: עדיין חסרים לי ּולאישתי דברים רבים – אך אלוהים הֱעניק לנו חסד גדול זה מאחר 
והרועה הבכיר של ֱהחיים מתפלל תמיד למען צאנו ֱהאהוב ּומדריכנו בדרכי הברכות והמֲענה. כל 

ההודייה וכל הכבוד ניתנים לאלוהים העובד תמיד למֲענִי.

 – בצרפת  התעופה  ִּבשדה  עובדת  אני 
שש שעות ביום – ַּבֲעמידה – לכן סבלתי 
השנים  שלושת  במשך  ברגליים.  ִמכאבים 
הימנית  בבירכי  ִמכאב  סבלתי  האחרונות: 
עזים  מכאבים  סבלתי  ללכת.  והתקשיתי 
של  שעות  ארבע  לאחר  כבר  יום  בכל 
כאבים  להקלת  טלאי/פד  הינֲחתי  עבודה. 
יוגּה  ניסיתי  החולים.  בבית  לי  ניתן  אשר 
ורצתי בכדי להשתפר. למרות כל המאמצים 

לפני כשנה: ָצבּו [היתנפחו] ברכיי.
בחודש מאי 2015 עברתי צילום רנטגן 
שהייתה  הראה  השיקוף  החולים.  בבית 
הדורש   – במפרק  שבר  מחמת  בליטה  לי 
אלא   – ניתוח  לעבור  בחרתי  לא  ניתוח. 
להתרפא.  רציתי  ברכיים.  מגיני  ששמתי 
לא רציתי ללכת יותר לבית החולים מחמת 
בבית  כשנישארתי  שנטלתי  התרופות  כל 
הברך  מחמת  לבסוף  הפלה.  עקב  החולים 
בחופשיות  לכופף  הימני  ניבצר  הנפוחה 

מכנסיים  ללבוש  ואף  הימנית  בירכי  את 
שהתאימו לי בצורה טובה. ִלפרקים גררתי 
בעת  ליישרה  ונאלצתי  הימנית  רגלי  את 

שישבתי.
בכל יום שעבר נֲעשיתי יותר ויותר ענייה 
ִלבשורת  ליבי  את  פתחתי  לבסוף  בלב. 
הקדּושה ּולשירות מאן מין – אשר עמיתתי 
זָ'ֶנט – הסבירה לגביו במשך שלוש שנים. 
נירשמי ַּכֲחברה ִּבקהילת מאן מין המרכזית 
והצטרפתי ַלאסיפות ההשתֲחווייה בשידור 

ֱהחי דרך המירשתת.
ִּבדרום  ביקרתי   :2015 יולי  בשלהי 
הקיץ  בכנס  חלק  ליטול  בכדי  קוריאה 
של מאן מין. ב – 3 לאוגוסט שהיה היום 
תפילת  את  קיבלתי  הכנס:  של  הראשון 
ד"ר ג'יי רוק לי למען החולים בעת ֲאסיפת 
נמוג.  שבברכיי  הכאב  האלוהית.  הרפואה 
התקשיתי  ולא  ברכיי  את  לכופף  החילותי 
ארוך.  זמן  במשך  וישבתי  כשרצתי  אף 

הללויה!
לאחר הכנס – בתאריך ה – 6 לאוגוסט 
ביקרתי: באתר מי מואן הזכים. ראיתי אור 
בצורת צלב העץ שניראה כאילו התפוצץ 
מסביב לשמש. ראיתי אף צורת אדם גבוה 
ש אנשים רבים ההולכים יד ביד בִעקבותיו 
בשמיים. אני נותנת את כל הכבוד וההודייה 
ליבי  את  ּומילא  ריפאני  אשר  לאלוהים 
ברוח דרך הֲחוויות הרוחניות. הינני מודה 
התפלל  אשר  הבכיר  הקהילה  לרועה  אף 

למעני.

המשרת ג'ונוק קים בן 39 מן העדה 
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בצוותא עם אשתו המשרתת ָרִאיּון לי ּובנם מינסונג קים


