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חדשות מאן מין 

ההצטיינות  ִּפרֵסי  הֲענקת  טקס  התקיים:   21/2/16 – ב 
בנאמנות  תפקידם  את  שמילאו  אלו  עבור   2015 לשנת 
ִּבתחומם. הפרסים ניתנו למצטייני: מחוז, תת מחוז, מנהיגי 
וועדות,  חברי  קבוצות,  ראשי  קטנה,  קבוצה  מנהיגי  תא, 
חברי קבוצות מתנדבים ועובדים במשרה מלאה. ארבעים 

וארבעה זוכים בסך הכל. 
ַּבארוחת  איטריות  ַּבהגשת  מתנדב  רֹו:  ֵאיּוָוואן  המשרת 
הצהריים לחברי הקהילה ִּבימי ראשון במשך עשר שנים. 
אירוע  עקב  ִהתמוטטתי  לקהילה  הגֲעתי  "טרם  ִלדבריו: 
התחלתי  כאשר  זו.  ִלקהילה  הדריכני  מחברי  ֲאחד  מוחי. 
 – לעשן  מיידית  להפסיק  ידי  לאל  היה  בקהילה  להתֲחבר 
ּובריאותי התאוששה ִּבמהרה. הייתי ֲאסיר תודה על החסד 
 4 בשעה:  מקיץ  הינני   – ראשון  ִּבימי  להתנדב.  והחילותי 
בבוקר, בא לקהילה ּומכין איטריות. כל פעם הינני מרגיש 
היזדמנות  טובה,  בריאות  לי:  העניק  אלוהים  מאושר.  כה 

לצבור תגמולים שמימיים ּולשמח את החברים".
חסד  "קיבלתי  הצהירה:  ִׁשיג'ֹו  ַג'נקו  הבכירה  המשרתת 
מין  מאן  ּומהלל  ֱהבכיר  הקהילה  רועה  סיפרי  מתרגום  רב 
– אך עתה אף הוֲענק לי פרס גדול זה. הינני חשה ֲאסירּות 
מתות  שנשמות  בכדי  רוחנית  נאמנות  ְּבֵיֶּתר  ֵאעבוד  תודה. 

רבות ביפן תיוושֲענה".
היא עבדה ִּכפרופסור בחוג לספרות אנגלית באוניברסיטת 
משטרת  תחנת   – במאצּו  הלאומית  האוניברסיטה  שימאן: 
שיספק  ֱהחיים  דבר  אחר  חיפוש  כדי  תוך  שביפן.  שימאן 
את צימאונה הרוחני – היא מצאה את ספר זיכרונות ד"ר 
רב  חסד  וקבלה   – מוות"  בטרם  עולם  חיי  "טעימת  לי: 
לי:  ד"ר  תפילת  דרך  מסריו.  לקלטות  ּומהאזנה  מקריאתו 
היא חוותה מרפא מנזלת שהטרידה אותה במשך 20 שנה. 
הקהילה  עבור  מלאה  במשרה  לעובדת  הפכה:  מכן  לאחר 
של  הפרסום  ּומֲחלקת  הספרות  לשירות  להיתמסר  בכדי 

הקהילה – ּוִלמשרתת בממלכת אלוהים.

בכל יום ראשון קיבל: זקן העדה צ'ּון צ'ֹו – שחקן קולנוע 
להגנת  אגודה  של  הקוריאני  משרדה  של  כבוד  ושגריר 
לבית  בכניסה  הקהילה  חברי  פני  את  משפטים:  שיקום 
מין  מאן  חדשות  מגזין  את  המוניות  ִלנהגי  ּומסר  הקהילה 

בליווי חטיפים.
מאן  ִּבקהילת  היתחברותי  "טרם  אמר:  צ'ו  הֲעדה  זקן 
כשעברתי  מתאימים.  משיחיים  בחיים  היתהלכתי  לא  מין: 
תאונה גדולה :נאלצתי לֲעבור ניתוח לתיקון עצמות הצוואר 
לאחר  שעות.  עשר  ערך  הניתוח   – ברגים   12 בשילוב 

אך  צווארי.  את  חופשי  באורח  להניע  ֵהיֵמני  ניבצר  מכן 
משפגשתי רועה הקהילה הבכיר וקבלת תפילתו: ירדה עלי 
אש רוח הקודש וכל תופעות – הלוואי נמוגו. מאז ועד היום 
החילותי להיתהלך בחיים משיחיים אמיתיים.  כעת הינני 
מלא בשמחת הישועה ּובתקוות השמים – וחש שוב צעיר".
בנוסף ל – 44 הזוכים חודשו: רבים מחברי קהילת מאן 
מין על ידי כוח רוח הקודש – ַואנו פועלים בנאמנות עבור 
לעץ,   – טובה  ּובהכרת  תקווה  באמונה,  אלוהים:  מלכות 

ַלאדוננו ּולאהבת אלוהים הבורא. 

הטקס העשרים וארבעה של מיכללת התוראה של איחוד 
הקדּושה המאוחד וטקס חלוקת התעודות לבוגרי סידרת 
התקיימו  מין  מאן  של  התשיעית  הבינלאומית  הלימוד 
בבית המקדש הראשי. נשיאת מ. י. ס. ד"ר אסתר צ'אנג 
– שבעבר כיהנה ִּכנשיאת אוניברסיטת הנשים בסיאול – 
על:  המבוסס  הכותרת: "תפארת" –  תחת  מסר  העבירה 
ספר חבקוק פרק ב' 14.  היא האיצה בבוגרים: לתת אמון 
 – ּובגוף  ברוח  יכולותיהם  את  לטפח  באלוהים,  מושלם 
בכל   – לב  טוב  וחוכמת  מוסרית  נדיבות  לגלות:  ּובזאת 
לרועה  הלך  הוועדה  יו"ר  פרס  הולכים.  הם  אליו  מקום 
לרועת  הוֲענק  הדיקן  כשפרס  קים.  צ'אנגמין  הקהילה 

הקהילה ג'ינה קים. 

 להלל את אלוהים: באמונה, תקווה ַואהבה! 
ִּפרֵסי הצטיינות לעובדים נאמנים 2015

סידרת הלימוד העשרים וארבע של הקדּושה המאוחדת וטקס ֲחלוקת
 התעודות לבוגרי סידרת הלימוד הבינלאומית התשיעית של מאן מין

44 זוכים אשר פעלו ב-2015 בנאמנות, שמחה ותודה כחברים בגוף ֱהֲאּדֹון: ארבעה מנהיגי מחוז, שלושה מנהיגי מחוז משנה, ארבעה מנהיגי 
תא בֲעדה; מנהיג קבוצה אחד, ארבעה מנהיגי קבוצה קטנים בשליחויות, שישה חברי וועדה,  ארבעה חברי קבוצת מתנדבים,  שלושה עשר 

עובדים במשרה מלאה ַוחמישה מתנדבים.
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אם נישא את פרי ֱהאדיבות: יהא לאל ידינו להבין כל סוג של 
אדם בטוב ּולקבל את כולם באהבה. אף כאשר יש להם כמה 
מגרעות גדולות או ביצעו חטאים חמורים: יהא עלינו תחילה 
את  שונאים  אנו  אותם.  ּולגנות  לשפוט  מבלי  עליהם  לרחם 
החטא – אך לא את החוטא; אנו מבינים את האנשים ּומנסים 

לֲעזור להם ִלֱחיות. הבה ניבדוק את פרי זה של ֱהאדיבות. 

1. מהו פרי ֱהֲאדיבות? 
ֱהאדיבות הינה איכות או מצב של להיות אדיבים. עם זאת 
המשמעות הרוחנית של 'ֲאדיבות' קרובה יותר לזו של 'רֲחמים'.  
המשמעות הרוחנית של ֲאדיבות הינה: "להבין ע"י האמת אף 
את מי שלא יכול להיות מובן כלל על ידי בני אדם".  זה אף לב 
הרֲחמים כי לאל ידו לסלוח בתוך האמת אף למי שאינו יכול 

לקבל את סליחת בני ֱהאדם.
לאלוהים יש את לב הֵחמלה אשר הינו: לב הרֲחמים כלפי 
יהוה,  אתה,  "אם  אומר:   3 ק''ל  מזמור  תהילים  האנושות. 
צריך לסמן עוונות, יהוה, מי יכול לסבול?" כשם שנכתב: אם 
לאלוהים לא היו רֲחמים והוא היה שופט אותנו על פי הצדק, 

אף אחד לא מסוגל לֲעמוד לפני אלוהים. 
אך על פי הצדק: סלח אלוהים וקיבל אף את מי שאינו יכול 
לקבל סליחה ואינו מקובל.  בכדי לעשות זאת: נתן אלוהים 
את חיי בנו יחידו.  רוצה אלוהים את הילדים המאמינים בֲאּדֹון 

ּומטפחים את לב הרֲחמים. 

2. מאפייני נושאי פרי ֱהֲאדיבות הרוחנית.
ראשית: אין להם דעות קדומות.

אנשים גשמיים שופטים אחרים לעיתים קרובות – על ידי 
דין  ִלפסק  בהתאם  משתנה  ַלאנשים  יחסם  חיצונית.  הופעת 
עלינו  פנים.  ְמׂשּוא  יהא:  אלוהים  שלילדי  אסור  הנסיבות.  
להֲחשיב את האחרים כטובים יותר מעימנו – ּולשרתם בלב 

ֱהֲאּדֹון (יעקב פרק ב': 1 – 4). 
העושר,  פי:  על  אחרים  שופטים  שאינכם  ַתֲחשבו  אם  אף 
התהילה, או המראה שלהם – אנא בידקו אם יש לכם העדפה 
או דעה קדומה – אף אם הינה רוחנית. לדוגמא: מה אם הינכם 
חשים שאינכם יכולים להיות בשיחה משמעותית עם אנשים 
מסויימים אף אם הינם משיחים זמן רב מאחר ואין להם מספיק 

הבנה רוחנית? 
יש  באמונה  ניסיונות  מספר  עובר  אדם  כאשר  כן:  כמו 
המדברים ּומגנים אותו כאילו ישבו על כס השופט. כשאנשים 
ישוע  הפגין  בניאוף:  שהוֲאשמה  אישה  ישוע  בפני  הביאו 
יהא   – חטא  ללא  מביניכם  הוא  "מי  ואמר:  רבים  רֲחמים 
הראשון להטיל עליה אבן" (בשורת יוחנן פרק ח': 3 – 11). 

ִּבראותכם אדם הנענש בידי אלוהים: אם יש לכם לב רחום 
צריך שתהא בכם כלפיו חמלה ותקווה שיהא לאל ידו להתגבר 

על זאת. 

נהנים  והינם  ִּבקשיים –  הנמצאים  כלפי  חמלה  ָּבם  יש  ב. 
לעזור להם.

"ֵהיּו  ולאמר:  האחרים  על  בליבנו  לרחם  רק  עלינו  אין 
אמיצים ַוחזקים!" אם ליבנו כן: יהא לאל ידינו לעשות משהו 
בכדי לתת לאחינו ולאֲחיותינו עזרה משמעותית (יעקב פרק 

ב': 15 – 17). 
תעשו  ולא  'חבל'  רק:  תֲחשבו  אם   – רעב  אחר  כשאדם 
מאומה מאחר ואין לכם מספיק בעבור עצמיכם – אלה אינם 
רחמים. אם באמת תחושו רֲחמים בלב אמיתי: יהא לאל ידיכם 
לתת או להתֲחלק עימו באשר לנו. כשתיראו מישהו סובל מכל 
בעיה שהיא: עליכם להיות בעלי רצון לעזור ּולהקל עליהם את 

הכאב – אלו הם  רֲחמים. 
משלי פרק י"ט' 17 אומר: ֱהאדיב לאדם עני מעניק ִליהוה 
אשר יגמול לו על מעשהו הטוב". אם הינכם דואגים לנשמות 

בלב ֱהֲאּדֹון: לבטח יגמול לכם אלוהים בִּברכותיו. 

ג. הם אינם מציינים בקלות את מגרעות האחרים. 
בקלות,  להעניש  ידינו:  לאל  יהא  לא  רחמים:  בנו  יש  אם 
ליזוף, או להצביע על ליקויים. כשאנו רק מיֲעצים: אנו עושים 
אדם  אותו  לב  עבור  ּוִּבתפילה  מֲחשבתית  באיכפתיות  זאת 

(משלי פרק י''ב: 18). 
האישיות  ֱהעבודה  ּומסגרות  ֱהעצמית  היצטדקותם  מתוך 
שלהם ישנם אנשים המצביעים לעיתים קרובות על חסרונות 
ֱהאחרים. אף אם מה שהינכם אומרים הינו נכון: אם תציינו 
ללא  במסגרותיכם  או  ֱהעצמית  הצדקתכם  בתוך  חסרונות 
מן  כתוצאה  ישתנו  לא  ֱהאחרים  חיים.  נותן  זה  אין  אהבה – 
העצות – נֲהפוך הוא: ריגשותיהם ייפגעו, הם יתייאשו ויאבדו 

כוח. 
בהתמודדות עם ילד צעיר אין עליכם לדבר על משובותיו 
למען לא ייפגע או ייפול. כאשר עליכם לייעץ לו מאחר וזה 
ֱהאחר  מבט  מנקודת  ַוֲחשיבה  באהבה  זאת  עשו  מתבקש: 

ּוִּבדאגה לנפשו. רק אז יהא לאל ידו להישתנות. 

ד. אנשים כאלה הינם נדיבים כלפי כולם. 
בשורת לוקס פרק ו' 32 נאמר: "ואם תאהבו את אוהביכם 
– מהו חסדיכם כי גם החוטאים אוהבים את אוהביהם". רוב 
האנשים ייתנו ִּבנדיבות את אשר להם במידה זו או אחרת 
לאשר הינם אוהבים. יהא לאל ידינו לשאת פרי ֱהאדיבות – 

כשנוכל לתת מעצמנו מבלי לרצות דבר ִּבתמורה. 
ישוע נתן אהבה ללא הגבלה אף לאדם ִּכיהודה איש קריות. 
נתן לו היזדמנויות רבות שוב ושוב בכדי שישו ִּבתשובה. אף 
הם  אלה  אותו.  התולים  בעבור  ישוע  היתפלל  כשניתלה – 
הרֲחמים ָּבם יסולח לנו – ִויִהי לאל ידינו לקבל סליחה ואף 

לסלוח למי שניבצר ֵהיֵמנו לקבל סליחה כלל. 
למרות  אחרים  ּולאמץ  לקבל  ידיכם  לאל  שיהא  צריך 
ראשית  דעותיהם.  ועם  דמויותיהם  עם  מסכימים  שאינכם 
ֲעליכם לֲחשוב מנקודת מבט ֱהאדם ֱהאחר. לאחר מכן: יהא 
לאל ידיכם לשנות את הרגשות. אם רק תחשבו: "מדוע הוא 
עושה זאת? פשוט איני מצליח/ה להבינו" – יהיו לכם רק 

רגשות קשים ּותחושות בלתי נעימות כשתיראוהו. 
שהוא  המצב  זה   – "אהה  לֲחשוב:  ידיכם  לאל  יהא  אך 
נמצא בו הגורם לו לפעול בדרך זו". בכדי שיהא לאל ידיכם 
לשנות הרגשותיכם לטּוב הלב: עליכם לסלק את השינאה 
לקבל  ידיכם  לאל  יהא  אזי  ֱהאחרים.  הרעים  והרגשות 

ּולשרת את כל האנשים. 

ידיהם  לאל  הרוחני:  החסד  פרי  נשאו  אשר  אנשים   .5
לייחס כבוד לאחרים. 

כשמשהו נעשה היטב: לאל ידי אנשים בעלי חסד רוחני 
להֲעניק כבוד לאחרים – וכאשר משהו משתבש: לאל ידם 
לקחת את האשמה על עצמם. כאשר הינכם עובדים בצוותא 
והעבודה נעשית בצורה טובה יותר – והאדם ֱהאחר מקבל 
עימו  לשמוח  ידיכם  לאל  עדיין  והשבח:  ההכרה  כל  את 
כאילו זהו אושריכם. לא תהא לכם כל אי נוחות במֲחשבה 
בעל  שהינו  למרות  השבח  את  קיבל  ַואחר  יותר  שפֲעלתם 

חסרונות רבים. 
יותר  להרוויח  יכול  שהינו  תודה  ַּבֲאסירות  רק  תֲחשבו 
ביטחון ולעבוד קשה יותר לאחר שקיבל את השבח מאחרים. 
יהא לאל ידיכם להבין לב זה בקלות רבה יותר: אם תֲחשבו 

על אם המקריבה עצמה למען ילדיה. 
הילד  ורק  הילד  עם  כלשהו  דבר  עושה  הילד  ֵאם  באם 
מקבל את הפרס: לא תיַמֵצא אף אם שתתלונן ותאמר שהיא 
לא קיבלה כל תמורה. אם יש לנו את פרי ֱהֲאדיבות הרוחנית: 
הא לאל ידינו לשים מישהו לפנינו ולייחס לו את כל הזכות. 
הינה:  רוחנית  ֲאדיבות   – במשיח  יקרים  ַואחיות  אחים 
רק  לא  ַואהבה.  בחמלה  המלא  האב  אלוהים  של  מאפיין 
אלוהים  לב  הינו:  הקודש  רוח  של  פרי  כל  אלא  ֱהאדיבות 

מושלם. 
אני תקווה שכולכם תישאו פירות רוח הקודש – לֲחלוטין. 
ותיהנו  ִּבברכות  שתוצפו  ֱהֲאּדֹון  בשם  מתפלל  הינני  בזאת 

מתהילה זוהרת ַּכשמש שבשמים. 

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ְלֻעַּמת זֺאת, ְּפִרי ָהרּוַח הּוא ַאֲהָבה, ִׂשְמָחה, ָׁשלֹום, אֶֺר רּוַח, ְנִדיבּות, טּוב ֵלב, ֶנֱאָמנּות, ֲעָנָוה, ִרּסּון ַעְצִמי – ַעל ִמּדֹות ָּכֵאֶּלה ֵאין ּתֹוָרה ָחָלה" 
(האיגרת אל הגלאטיים פרק ה': 22 – 23).

פרי ֱהֲאדיבות 

Hebrew וידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 08389
טלפון: 82-2-818-7047 
פקס: 82-2-818-7048 

 http://www.manmin.org/english :אתר
 www.manminnews.com

manminen@manmin.kr :דואראלקטרוני
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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טיפים

אם תירצו לבשר לאחרים: עליכם להיות מלאים ברוח הקודש לראשונה 
על ידי תפילה בלהט. אם הינכם מלאים ברוח: תֲעבוד הרוח כשתנסו לבשר 
לאנשים ותניעם לפתוח את ליבם. על מנת להדריכם לקהילה ּולאפשר להם 
להפוך לחברי קהילה: עלינו ראשית להתפלל עבור הנפשות ּולעיתים מהר 

בכדי שלא יהא לידי השטן להפריע לעבודה.

◈ ראשית: עליכם לקבל את: עבודת רוח הקודש.

מין  מאן  חדשות  מגזין  את:  שקיבלו  לאחר  לקהילה  הגיעו  רבים  אנשים 
ברחוב או שמצאוהו מול ֵּביתם או שקראו את ספרי ד"ר לי. מאחר ורבים 

מהחברים הפיצו את הבשורה ַּבֲחריצות: נולד הפרי בזמן הנכון. 
ִּבמשותף:  אחד  דבר  יש  לקהילה  וִהדריכום  ְלרבים  בישרו  אשר  לחברים 
הם מתגאים ִּבקהילתם ּוברועה שלהם. למרות שאנשים לאינם יודעים מיהו 
אלוהים ּומיהו ישוע המשיח: ישנם רבים הבאים לקהילה לאחר ששמעו כי 
לדבר  לכן  טוב.  הינו  מסויים  קהילה  רועה  וכי  טובה  הינה  מסויימת  קהילה 
על פֲעֵלי אלוהים ורוח הקודש המבוטאים בקהילה ועל המסרים המועברים 

בקהילה הינן דרכים טובות ִלמשיכת תשומת לב האנשים לבשורה. 

◈ 5. ֲעליכם להפיץ את פֲעלי אלוהים בצורה ִנרחבת.

אחת הדרכים היעילות הינה: לעזור לאנשים להשיג הבנה בנוגע לעניינים 
חשובים ּודחופים עבורם. לאל ידיכם לתת להם לדעת שיש פתרון ִלבעיותיהם 
– ולעזור להם לשאול את ֱהֲאּדֹון על כך. לדוגמא: כשִּברצונכם לבשר לאדם 
חולה יש לאל ידיכם להראות לו את הדרך להשתֲחרר מן המחלה ּולהעיד על 
אלוהים המרפא. כאשר אדם ניקלע ִלְּבֲעַיה בעסק שלו: לאל ידיכם לייעץ לו 
תנסו  אל  אלוהים.  דבר  לפי  על ידי: היתהלכות  אלוהים  ִּבירכת  את  להוריד 
על:  לדבר  ידיכם  לאל  יהא  במקביל  ּוִּבדרכיו.  ֱהאדם  בחוכמת  אותה  לפתור 
אלוהים ֱהחי היכול לפתור בעיות ולתת לכל דבר לשגשג. ַּבֲעשותכם כך: יהא 

לאל ידיכם להראות להם את הדרך לפתרון בעיותיהם. 

◈ 6. עליכם ִלפתור את בעיות האנשים בצורה רוֲחנית.

אם אין בכם אהבה או שאינכם רוצים להקריב את עצמיכם עבור האנשים 
שברצונכם לבשר להם: לא יהא לאל ידיכם להדריכם ִלישועה ּולחיי עולם. 
את  הבדל  ללא  ְּתָּגלּו  אם  באלוהים  לאמונה  ליבו  את  סוגר  שמישהו  למרות 
הוא  ִּבמסירות:  עצמיכם  ותקריבו  בפעולה  האמיתית  האהבה  ואת  דאגתכם 

יפתח לבסוף את ליבו וִיקבל את הבשורה (יעקב פרק ב': 15 – 16).

◈ ג. עליכם לתת את ניחוח ישוע באהבה ּוִּבמסירות. 

אותה  הבשורה – ּולעיתים דוחים  ערך  את:  שאינם יודעים  אנשים  ישנם 
צריכים  אינכם  להם.  לבשר  מנסים  המאמינים  מנסים  קשה  כמה  משנה  לא 
לדחוף אותם ללכת לקהילה או לפעול בצורה כנועה. פשוט עליכם להמתין 

להיזדמנות טובה בכדי לעזור להם להבין בכוחות עצמם.
זאת  במקום  ִּבישוע!"  "ַהֲאֵמן/ַהֲאמיני  לאמר:  רק  לא  עליכם  הארה:  ללא 
ייתכן שיהא ִלידיכם לאמר: "היודע/ת הינך מדוע אומרים המאמינים שישוע 

הינו: המושיע היחיד?" אנשים עלולים להיות סקרנים ּולהגיב לשאלה. 
לחילופין: תוכלו להזמינם לאירוע מיוחד של הקהילה או אף לספק להם 
קלטת דרשה, תקליטור, או ספרים הנוטעים בם אמונה. או שהינכם יכולים 
לספק את עיתון הקהילה. ַּבעשותכם כן: עליכם ראשית לעזור להם להבין את 
ערך הבשורה. לאחר מכן ניתן יהא לדבר על ללכת לקהילה כשהם חשים טוב 

ּולהדריכם לקבל את הבשורה ללא כל התנגדות. 

◈ ב. ֲעליכם לעזור להם להבין את: ערך הבשורה.

לרוב האנשים ישנן חששות ּודאגות – כך שאם תספרו להם עדויות של 
ויקשיבו.  עניין  יגלו  הם  אלוהים:  פועל  דרך  נפתרו  בעיותיהם  אשר  אנשים 
ִּביכולתיכם לנצל ספרים רבים או תמונות הנוגעים: בסימנים, פלאות, פֲעלים 
יוצאי דופן ּודברים נפלאים בכדי לבשר ַלאנשים הסובלים ממחלות. מעל לכל 
ּובאפשרותכם  מאחר  זאת   – האישית  עדותכם  הינה  ביותר  היעילה  העדות 

להוכיח אותה. 

◈ ד. לאל ידיכם להישתמש היטב בעדותכם ּובעדויות חברי הקהילה ֱהאחרים.

בעלון  הנמצא:  הקודש  מכתבי  אחד  פסוק  תשננו  שלא  מדוע 
השבועי של הקהילה ותקראו מדי יום: פרק מתוך כתבי הקודש? 

כיתתם  דרך  המשיחית  האמונה  יסודות  את  ללמוד  ידיכם  לאל 
השבועית של הבאים החדשים. 

לאל ידיכם לקבל את רוח הקודש באמצעות האסיפה החודשית 
של תפילת מלוא רוח הקודש. 

תוכלו להפוך את דבר ֱהחיים ללחם חוקכם דרך הספרים: דרך 
הישועה, רמות האמונה, השמיים 1 ו-2 והגיהינום ּוכמו כן באתר 

 .www.manmin.org :הקהילה
תוכלו ללמוד יותר על: לב ּורצון אלוהים – דרך ההשתתפות: 
בשירות יום רביעי, ּבֲאסיפת כל ערב שבת ּוַּבֲאסיפת השבח וֱההלל 

של הצעירים ִּבְיֵמי שלישי. 

האם הינכם 'באים חדשים'? 

דרכים יעילות לבישור ַלאנשים
בישור הינו: לתת ַלאחרים לדעת את 'דרך האמת'. בכדי להטיף ַלאחרים בכנות: עלינו לספק את "דרך הישועה" 

המרחיבה את הדרך ִלגאולה. 
עלינו לתת להם תחילה לדעת שאלוהים הוינו האל האמיתי היחיד – אשר ברא את: השמיים, האדמה וכל אשר 

בם – והינו שולט בכל דבר. ללמדם שקיימים: גן עדן וגיהינום – ושהחוטאים אינם יכולים ללכת אלא ַלגיהינום. 
לאחר מכן עלינו לאמר להם: שישוע המשיח הינו המושיע היחיד – היכול לפתור את בעיות חטאינו. כמו כן עלינו 
להסביר מדוע: ישוע הינו המושיע היחיד ואף את: השגֲחת הישועה. כמו כן עלינו לספר להם על: תחייתו, עלייתו 

השמיימה, ביאתו השנייה של ֱהֲאּדֹון ויום הדין האחרון. 
עתה הבה נעיין בפירוט על דרכים יעילות לבישור. 

יברככם אלוהיםיברככם אלוהים
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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 

ראש  מכאב  סבלתי   :2013 בפברואר 
מוזר.  תסמין  הופיע  בינתיים  חמור. 
משפֲחתי  בני  את  לזהות  ִהיֵמני  ניבצר 
היתקֵׁשח  גופי  דיכאון.  תסמיֵני  והיפגנתי 
בעלי  לאכול.  ואף  ללכת  ֵהיֵמני  וניבצר 
ּובני משפֲחתי היזדֲעזעו והיבהילוני לבית 
תהודה  הדמיית  הקרנת  תוצאת  החולים. 
גידול  הרֲאתה:  [ֵאם.אר.אי.]  מגנטית 
על  השולט  הצד  המוח:  של  הימני  בצידו 

הזיכרון ּומוטוריּות [תנועות] הגוף.
רב  חסד  אימי  קיבלה  תקופה  באותה 
דרך מסר של ד"ר ג'יי רוק לי באמצעות 
ערוץ אינלייס טיווי – והיתֲחברה ִּבקהילת 
מאן מין קולומביה. לבסוף קיבלה אמונה 
עוצמה.  ֲעתירי  פֲעלים  על:  בשומעה 
על  בשומעה  רגועה  שנותרה  אמרה  היא 
הקורות אותי. היא דיברה עם בני משפחה 
רפואית  עזרה  לקבל  ניסתה  ולא  אחרים 

בכדי לרפא את מֲחלתי אלא שֲאַקֵּבל מרפא מאלוהים.  היא 
אמרה שהם רק התפללו לאלוהים ִּברצינות. 

כשבוע לאחר מכן באו עלי רֲחמי אלוהים והיה לאל ידי 
לזהות את הוריי. אימי ַואני הלכנו יֲחַדיו לקהילה ּופגשנו 
את הרועה דויד ג'אנג. הרועה ג'אנג יעץ לי לשוב ִּבתשובה 
אלוהים  בעייני  ראויים  היו  ולא  מאחר  ֲעַברי  חיי  על 
ּולהיתהלך ִּבדבר אלוהים בכדי שאתרפא. שבתי ִּבתשובה 
אף על עניינים שוִליים ושמרתי על שלמות השבת למרות 
שזה לקח שעתיים ללכת לקהילה. ניסיתי להיתהלך לאור 

דבר אלוהים.
הקהילה  רועה  תפילת  את  קיבלתי  התפילות:  במהלך 
ג'אנג  הרועה  תפילתו  ואת  החולים  למען  לי  ד"ר  הבכיר 

(מיפעלות  לי  ד"ר  עליה  התפלל  עליה  מטפחת  בליווי 
השליחים פרק י''ט: 11 – 12). משעשיתי זאת שב זיכרוני 

ותסמיֵני השיתוק ָנמֹוגּו.
התאוששתי  חרוצים:  משיחיים  בחיים  משהיתהלכתי 
תפילת  את  שוב  קיבלתי   :2014 בפברואר  לאיטי. 
וליבי  גופי  והיזֲעתי.  גופי  היתֲחמם  יום  באותו  המטפחת. 
הלכתי  לֲחלוטין.  שהיתרפאתי  שוכנעתי  קלילים.  נֲעׂשּו 
הגידול!  נעלם  פלא:  באורח  וניבדקתי.  החולים  לבית 

ַהְללּוָיה! 
בכדי  עשיתי  ֶמה  ּושאַלני  מאוד  מופתע  היה  הרופא 
לסמוך  מלבד  חוץ  דבר  עשיתי  "לא  עניתי:  יקרה.  שזה 
מרוצים  היו  משפֲחתי  בני  וכל  ביתי  בעלי,  אלוהים".  על 
ללכת  החלו  הם  מכן:  לאחר  חודש  לאלוהים.  תודה  ונתנו 

לקהילה. 
עברנו לבית ליד הקהילה והישתתפנו 
לילה.  כל  דניאל  תפילת  ַּבאסיפת 
מחמת  יֲחדיו  לֱחיות  מעימנו  ניבצר 
בזאת  התברכנו  אך  כלכליים  קשיים 
אובחנה  בטרם  ביחד.  להיות  שנוכל 
מאחר  אך   – במכללה  למדתי  מֲחלתי: 
לקחת  נאלצתי  הזיכרון  את  ואיבדתי 
פסק זמן מבית הספר. כעת שבתי כבר 
ַּבֲחריצות.  לומדת  והינני  הספר  לבית 
קטנה  קבוצה  מנהיגה  הינני  עתה 
הֲאסיפות.  בעת  כסדרנית  ּומשרתת 
משיחיים  בחיים  כבר  מיתהלכת  הינני 
מאושרים. הינני נותנת את כל ההודייה 
היצילני  אשר  לאלוהים  והתהילה 
מגידול במוח שהיה כחושך – והידריכני 

אל דרך ֱהחיים. 

כחברה  נירשמתי  מאז  חלפו  חודשים  ַוארבעה  שנה  כבר 
ִּבקהילת מאן מין המרכזית. הפלא מילא את ימי חיי. בטרם הגעתי 
המשיחיים:  חיי  של  האחרונות  השנים   20 במשך   – מין  למאן 
היה לי מעט ידע על העולם הרוחני. השאלה ארוכת הזמן שלי: 
הקהילה  רועה  דרשות  דרך  בבירור  נענתה   – נולדתי?"  "למה 
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי. נולדנו ִּבכדי לעבור טיפוח אנושי על פני 
כדור הארץ, לֱחיות לנצח בשמיים עם אלוהים ולֲחלוק עימו את 

האהבה. הייתי ֲאסירת תודה לדעת אותו. 
לחוש  מבלי  חובה  ִמתחושת  ֵאמונתי  חיי  את  ניהלתי  בעבר 
בם  רבים  ימים  מבלה  הינני  כעת  אך  בליבי.  אלוהים  באהבת 
את  לימדוני  דמעות.  ּומזילה   – אבי  הינו  שאלוהים  חשה  הינני 
חוק קבלת התשובות בצורה מאוד ברורה – לכן אינני מודאגת 
כשאני חולה. כאשר ניצרב קרסולי: ריססתי עליו את מי מואן 
הזכים (שמות פרק ט"ו 25). לאחר מכן היתרפא ֱהקרסול ללא 
גרימת כאב. הגוש אשר נוצר מנוזלים על פרק כף ידי הימנית 

נעלם ללא ידיעתי מתי. 
הקדושה:  הבשורה  את  בביטחה  הפצתי  כאשר  כן:  על  יתר 

הפכו 17 אנשים משבע משפחות ַלחברים במאן מין. 
לא הייתי טובה ַּבהפצת הבשורה לאנשים אך פשוט ביקשתי 

חוכמה מרוח הקודש והיתפללתי שאנשים ייפנו אליי –  ואלוהים 
פעל בדרכו שלו! פשוט דיברתי על אלוהים ועל קהילתי דרך: 
מגזין  הקהילה,  של  השבועי  ֱהעלון  לי,  ד"ר  סיפרי  הדרשות, 

חדשות מאן מין – רק אלה נראו ִּכמניעים את ליבם. 
אישה אחת אמרה שסוף סוף פגשה את הבשורה הקדושה אשר 
חיפשה כל חייה ואף פגשה את הרועה ֱהאמיתי. היא מיתהלכת 
כעת בחייה המשיחים עם תחושה לשמיים. אישה אחרת אמרה 
חשה  לעיתים  אך  שלה  בדרכה  חרוצים  אמונה  חיי  שניהלה 
המסרים  ואת  לי  ד"ר  סיפרי  את  שקראה  לאחר  אך  ִּבמצוקה. 
באתר מירשתת הקהילה – www.manmin.org: היה לאל ידה 
מובילה  היא  וכעת  הקודש  רוח  בהדרכת  מועבר  שהמסר  לחוש 

את חיי אמונתה השמחים ִּבקהילת מאן מין ּבּוסאן.
ֱהאנשים שהיו צמאים רוחנית והיתגֲעגעו ִלדבר ֱהחיים: החלו 
לחוש סיפוק רוחני. הם הגיעו לקהילה ּוכבר מיתהלכים בחיים 
קיבלתי  אלוהים:  אהבת  את  משהבנתי  רוח.  מלאי  משיחיים 
גדול  לחוטא  ולּו  לתת  רוצה  שאינני  במֲחשבה   – רֲחמים  בליבי 
את  אפיץ  אלוהים.  אהבת  את  להכיר  מבלי  לגיהינום  ללכת 
אהבתו האינסופית ֵּבֵיֶּתר תוקף וֵאתפלל עוד יותר עבור תשועת 

הנפשות. ַהְללּוָיה!

"ֲחוויתי מרפא: מגידול במוח – 
ּומשפֲחתי קיבלה את הבשורה"

"רק ֵהפצתי בביטחה את הבשורה הקדושה – 
אך 17 אנשים קיבלו את הבשורה"

ֱהאחות מרסלה גרנדה (שנייה מימין) בת 29 ִמקהילת מאן מין קולומביה 
– עם ִמשפֲחתה

המשרתת סונהי קוֹון בת 56 מן הֲעדה ה-23 שִּבדרום קוריאה

◀
לפני התפילה
מרכז ֲעצבים 

והגידול 
ַּבַּתַלמּוס 

[חלק ממוח 
הביניים].

◀
לאחר התפילה 
אין יותר גוש 
תֵאי עצב ואף 

לא גידול במוח 
הביניים. 
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