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חדשות מאן מין 

שירות  התקיים   22/5/16 ב 
האזורים,  מנהיגי  של  הקודש 
 – והתאים  המשניים  האזורים 
אסיפת  במהלך   :2016 לשנת 
 1,690 בערב.  ראשון  יום 
מנהיגי  את:  הכוללים  החסידים 

ענקיות  גדולות  קהילות  שלוש 
קהילות   ,9 עד   1 (קהילות 
 22 ּוקהילות   21 עד   10
הקהילה  בהתאמה),   32 דרך 
סינים  (קוריאנים  הסינית 
(זרים  הזרים  ּוקהילת  וסינים) 

כמו  בקוריאה).  המתגוררים 
מ-43  מנהיגים  חלק  נטלו  כן 
מאסאן,  כולל:  הבת  קהילות 
גומי,  גוואנגג'ּו,  מזרח  ָּדֵאג'ון, 
מיריאנג, צ'אנגוון,ֵצ'אונן, מואן, 
ייאוסו, איקסן, ג'אונג'ו ּוקהילות 

מאן מין ג'וואנגג'ו ֱהחדשות.
הועברה  ֱההלל  אסיפת 
ג'י. רשת  דרך  חי  בשידור 
 (www.gcntv.org) סי.אן. 
זקן  המירשתת.  ּובאמצעות 
נשיא   – פארק  הונגקי  הֲעדה 
המחוזיים:  המנהיגים  התֲאחדות 
המשרתת  השירות.  את  החל 
הבכירה קיונָגֵאה ג'און – נשיאת 
הנשים:  תא  מנהיגי  התאֲחדות 
המציגה  התפילה  את  העבירה 
קיל  מיסון  הבכירה  והמשרתת 

ָּדֵאֵג'אֹון:  מין  מאן  ִמקהילת   –
מכן  לאחר  הקטע.  את  קראה 
מיוחד  שבח  ֱהחסידים  הגישו 

לאלוהים – עם הלב.
הבכיר  הקהילה  רועה 
את  העביר  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
"מידת  הכותרת:  תחת  המסר 
האיגרת  על  המבוסס  האמונה" 
 –  3 י"ב:  פרק  הרומיים  אל 
נקודות  שלוש  על:  דיבר  הוא 
הראויה  אמונה  להשגת  הסימון 

למנהיגים.
כמיטב  לנסות  בם  דחק  הוא 
ֵהֲאּדֹון  לב  את:  להשיג  יכולתם 
נקודות  שלוש  בדיקת  ידי  על   –
משמע:   – הלב  עומק  א.  אלה: 
כמה אהבה רוחנית ַוֲעדינות כבר 
השגתם. ב. רוחב הלב – משמע: 

ידיכם  לאל  יהא  נפשות  כמה 
לקבל ּולשרת. 

במילים  או  הלב –  יכולת  ג.   
אחרות: כמה הוכחות ִּבפעולה.

תוך מתן השירות היו ֱהחסידים 
יותר  ִלגדול  בדעתם:  נחושים 
לב  עם  בנשמות  לטפל  באמונה, 
שעור  מידת  ּוהשגת:   – אלוהים 

קומתו המלאה המשיח.

בערב   6 14/5/16בשעה  שבת  ביום 
הבדולח  מוסיקת  פסטיבל  התקיים: 
הקיבוץ  במלון   – שפיים  קיבוץ  באולם 
ביניהם:  באירוע  אדם  בני  כ-900  עם   –
בצוותא  האומה  מן  משיחיים  יהודים 
רוסיה,  קוריאה,  ִמדרום  אורחים:  עם 
אפריקה  הפיליפינים,  אוקראינה, 

ולטביה.
נבט  הבדולח  מוסיקת  פסטיבל  רעיון 
הבדולח  צוות  ידי  על   2010 בִּשנת 
ישראליים).  קהילה  רועי  (התֲאחדות 
הביצוע  ִצוותי  הוזמנו:   2012 ִמשנת 

אשר   – המרכזית  מין  מאן  קהילת  של 
ביצעו:   2016 בשנת  אלוהים.  את  פארו 
ריקוד  וצוות  ג'ּו  ֵסאונגקֵיאֹול  המשרתת 
מוועד   – והתפארת  ההישתֲחוויה 
אומנויות הבמה – בחלק הראשון ּוברגע 
ִלצלילי  רקדו  הם  האירוע.  של  השיא 
והגישו  ישראליים  מסורתיים  שירים 
עוצמתיים.  והישתֲחוויה  מניפות  מחול 
ואף  אלוהים  את  שיבחה  ג'ּו  המשרתת 
תוכלנה  שהקהילות  בכדי  הלל  הדריכה 

להלל את אלוהים בצוותא.
אירוע זה שודר בשידור חי באמצעות 

:טי.בי.אן.  ידי  על  והמירשתת  לוויינים 
טלוויזיית  סי.אן.אל,  רוסיה,  ג'י.סי.אן. 
וויקטורי]  [אין  הניצחון  ובתוך  אימפקט 
ברוסיה,  אנשים:  ידי  לאל  שיהא  כך   –
קזחסטן  הברית  ארצות  אוקראינה, 
דרך  אליהם  להצטרף   – ּובישראל 

השידור.
צוות הבדולח יּוסד על ידי רועי קהילה 
ישראליים אשר התעודדו רוחנית על ידי 
בישראל.  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  שירותו 
לידי  הבאה  הבשורה  את  הטיף  לי  ד"ר 
ִּבתחומים   – ֳעצמתיות  ִּביצירות  ביטוי 

רבים בכל רחבי ישראל באמצעות שניים 
החל  שנים  שלוש  במשך  ביקורים  עשר 

מחודש יולי 2007.
בחודש ספטמבר 2009 הדריך ד"ר לי 
ִּבירושלים  לישראל  המאוחד  המסע  את 
הקהילה  ורועי  מאחר  האומה.  בבנייני 
של צוות הבדולח ביצעו מגוון שירותים 
מוסיקת  כפסטיבל  אירועים:  בקיום 
המטפחת,  ריפוי  מסעות  הבדולח, 
מחנה  הקהילות,  לרועי  הלימוד  סמדרות 
הזוגות  עבור  הלימוד  וסדרות  הנוער 

הנשואים.

שירות הקודש של מנהיגי האזורים,
 האזורים המשניים והתאים – ִלשנת 2016

כותרת: מידת האמונה (האיגרת אל הרומיים פרק י"ב: 3) הדובר: רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי

פסטיבל מוסיקת הבדולח שהיתקיים בישראל ע"י צוות הבדולח

פסטיבל מוסיקת הבדולח 2016 פאר את אלוהים דרך האנשים שהגיעו ִממדינות רבות. המשרתת ֵסאונגקיאול ג'ּו וצוות ריקוד הישתחוויית התפארת מקהילת מאן מין המרכזית (באמצע) הוזמנו והניעו לב אנשים רבים שנטלו בו חלק.
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מתישעת  אחד  שהינו:  הנאמנות  ִּבפרי  ניתֲעמק  הבה  היום 
פירות רוח הקודש – וכיצד פרי הנאמנות שונה מן: הנאמנות 
במלכות  אוצרות  הינם:  רוחנית  הנאמנים  עולם.  אנשי  בעיני 

אלוהים והם מדיפים ֲארומה ריחנית.

1. הנאמנות הינה: לעשות יותר מאשר רק את המוטל 
עלינו.

איננו אומרים שהעובדים נאמנים רק מאחר והינם ממלאים 
שהם  לאמר  יכולים  אנו  עבורם.  המשולמים  חובותיהם  את 
עשו את עבודתם או אף עשוה היטב – אך איננו יכולים לאמר 
שהינם נאמנים בֲעשיית הצפוי מהם – המשולם עבורם בכדי 
שיֲעשוהו. רק העושים יותר ממה ששולם עליו זה מכבר יוכרו 

כ'נאמנים'.
על  חושבים  ולא  היסוס  עם  עובדים  אינם  כאלה  עובדים 
המינימום שצריך להיֲעשות בכדי לקבל תשלום. יש להם רצון 
ונישמתם –  נפשם  ליבם,  בכל  חובתם  למלא  הלב  מן  הנובע 

מבלי לחוס על זמנם וכספם.
כשהיתפלל  חייו  את  הניח  הוא  רֵּבינו:  משה  של  במקרה 
ַלהצלת בני ישראל אשר חטאו. "וַָּיָׁשב מֶֺׁשה ֶאל-ְיהָוה וַּיֺאַמר 
ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ְגדָֺלה וַַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֵהי ָזָהב ׃ ְוַעָּתה 
ִאם – ִּתיָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם-ַאיִן: ְמֵחנִי ָנא ִמּסִיְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" 

(שמות פרק לב' 31-32)!
ישראל  בני  את  להוציא  הייתה:  משה  חובת  למעשה: 
לב  את  לו  היה  זו  חובה  מילא  כשמשה  ּולהובילם.  ממצרים 
אלוהים והוא הוביל את האנשים עם כל אהבתו ּומאמציו. זוהי 
הסיבה שבעטייה: כאשר אנשים חטאו – הוא חש כאילו הוא 

אשם בכך – ורצה לקחת את האֲחראיות על זאת.
היינו הך עם השליח שאול. באיגרת אל הרומיים פרק ט' 3 
נאמר: "ַעד ִּכי ָהיִיִתי מּוָכן ִלְהיֹות ְמֻנֶּדה ִמן ַהָּמִׁשיַח ְלַמַען ַאַחי, 
ֶׁשֵהם ְּבנֵי ַעִּמי, ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי." הנאמנים אינם חושבים פשוט 

"עשיתי מספיק" – אלא עובדים עם כל ליבם.

2. זוהי נאמנות כשפלוני מל את ליבו והינו נאמן לאמת.
למנהיג  חייו  את  והיקדיש  ִלכנופיה  היצטרף  שפלוני  נניח 
הכנופיה. האם אלוהים יאמר שהוא נאמן? ברור שלא! אלוהים 
ּוָּבאמת.  בטוב  נאמנים  כשאנו  רק  נאמנותנו  את  לזהות  יכול 

הדבר ֱהחשוב ביותר בלהיות נאמנים באמת הינו: מילת הלב.
 בחזון יוחנן פרק ב' 10 נאמר: "ֱהֵיה ֶנֱאָמן ַעד ָמֶות ְוֶאֵּתן ְל
ֲעֶטֶרת ַהַחּיִים." כאן בכדי להיות נאמנים עד מוות אין זה אומר 
רק שעלינו לעבוד קשה בנאמנות עד מוֵתינו הפיזי. זה אומר 
שאנו מנסים להשיג את דבר אלוהים הנמצא בשישים וששת 
ספרי המקרא כל חיינו. כשם שאמר שאול: "אני מת מדי יום" 
– עלינו להקריב לֲחלוטין את בשרנו ּולהתקדש. זוהי נאמנות 

רוחנית.
עלינו  הקדּושה.  הינו  מעימנו  ביותר  רוצה  שאלוהים  מה 
את  למול  מנת  על  יכולתנו  כמיטב  ולעשות  זו  נקודה  להבין 
עלינו  כרגע:  מקיימים  שאנו  החובה  מהי  משנה  לא  לבבנו. 

להיות נאמנים ללא שינוי תוך כדי השגת קדּושה.

של  מיבחנים  כמה  או  המתרחשים  קשיים  של  במקרה 
הלב: לא נוותר על חובתינו היקרה רק בגלל זה. מאידך: אם 
פלוני מזניח מילת ליבו – לא יהא לאל ידו ִלשמור על ליבו 
יחסי  את  ִלזנוח  עשוי  הוא  ּומצוקות.  קשיים  עם  כשהיתמודד 

האמון עם אלוהים ּולוותר על חובתו.
בכדי שהנאמנות תוכר על ידי אלוהים: עלינו לחפש נאמנות 
רוחנית – דבר האומר שעלינו למול את לבבנו. מילת לב הינה: 
חובה לכל ילדי אלוהים הנושעים. אם נשליך חטאים ּונקיים 
את חובותינו בלב מקודש: יהא לאל ידינו לשאת פירות גדולים 
רבים יותר מאשר כשאנו מקיימים אותם עם מֲחשבות הבשר.

נניח שאנו מזיעים מעבודה קשה כל היום ביום ראשון. אך 
כשאנו  בקהילה  משרתים  אנו  אם  אנשים.  עם  שלום  שברנו 
מתלוננים ונוטרים טינה-תגמולים רבים שלנו יופחתו. אך אם 
הינכם משרתים בקהילה בטוב ּובאהבה ויש לכם שלום: כל 
יהפכו  מעשיכם  וכל  אלוהים  על  מקובל  ריח  תהא  עבודתכם 

ִלשכרכם.

3. הנאמנות הינה: ִלפעול בהתאם ִלרצון ֱהֲאּדֹון.
נניח שֲאּדֹון מכוון את עובדו לֲעשות עבודה בתוך הבית – אך 
עובד זה יצא לעבוד בשדה כל היום: הוא לא מילא את רצון 
האדון – וזה מאחר ּורצון האדון היה שונה מרעיונותיו הוא, או 
שהיו לו מניעים אנוכיים מאוד. לאחר מכן אף על פי שהוא עבד 
קשה – נימצא שאינו עובד נאמן. הוא רק עוקב אחר מֲחשבותיו 

ּורצונותיו – והוא יכול ליטוש את רצון האדון בכל עת.
אלוהים.  לב  פי  על  בנאמנות  לעבוד  עלינו  הקהילה:  בתוך 
בסדר  הממונים  לב  הבנת  ידי  על  נאמנים  להיות  עלינו 
על  עובדים  אנו  קשה  כמה  משנה  לא  להם.  והציות  הרוחני 
יכולים  איננו  רוצים –  שאנו  כשם  נעבוד  אם  מחוייבויותינו: 

לרענן את לב ֱהֲאּדֹון.
קרוב  היה  הוא  יואב.  בשם  אדם  על  קוראים  אנו  במקרא 
משפחה של דוד המלך ּומפקד הצבא. יואב היה עם דוד דרך 

כל הסכנות כשדוד נירדף על ידי שאול המלך. הוא היה חכם 
ַואמיץ. הוא שירת דוד היטב – אך דוד לא היה מאוד נוח עימו. 
לא  יואב  הלב.  מעומק  היה  לא  ושירותו  מאחר  זאת  הייתה 
היסס ִלפעול בחוצפה כלפי דוד כשרצה להשיג את מטרותיו 
האישיות. כשזה הועיל לו – הוא לא ציית לדוד. לבסוף מרד 

יואב נגד שלמה המלך – בן דוד – והוצא להורג.
כשאנו עושים את עבודת אלוהים: הדבר ֱהחשוב ביותר הינו 
לא כמה קשה אנו עובדים – אלא האם אנו פועלים על פי רצון 
לֲעקוב  אף  עלינו  בקהילה:  עובדים  כשאנו  לאו.  אם  אלוהים 
אחר מנהיגינו בטרם נלך בעקבות רעיונות משלנו. זוהי נאמנות 

אמיתית.

4. להיות נאמנים לעצמינו בכל ההיבטים זו נאמנות.
בספר במדבר פרק י"ב 7 – אמר אלוהים על משה: "הוא 
נאמן בכל ביתי." בכדי להיות נאמנים בכל בית אלוהים משמע: 
להיות נאמנים בכל ֱהקשור לאדם הבודד. בתוך הקהילה כשיש 
לנו התחייבויות רבות עדיין עלינו למלא את כל אֲחרִאיוֵתינו. 
מחובותינו  אחת   – בקהילה  מיוחדת  חובה  לנו  שאין  למרות 
אמורים  שאנו  ּובזמן  במקום  נוכחים  להיות  הינה:  כחברים 

להיות.
והלימודים  העבודה  ִּבמקומות  אף  אלא  בקהילה –  רק  לא 
– לכל אחד יש את תפקידו. בכל ההיבטים הללו: עלינו למלא 
את חובותינו כחברים. להיות נאמנים בכל בית אלוהים משמע 
– להיות נאמנים: כילדי אלוהים, כמנהיגים, או חברי קהילה – 
במשפחה, בִּמקום העבודה, או בבית הספר. עלינו לא להיות 
חובות  ּולהזניח   – שתיים  או  אחת  ִּבמחוייבות  רק  נאמנים 

אחרים. עלינו להיות נאמנים בכל ההיבטים.
קשה  זה  אין  ְלרוח:  והשינוי  הבשר  השלכת  מידת  לאור 
להיות נאמנים בכל ההיבטים. למרות שאנו משקיעים מעט זמן 
אם ניזרע ברוח: לבטח ניקצור את הפירות. כמו כן המישתנים 
לרוח מחפשים דברים לטובת ֱהאחרים ואף לראות ראשית את 
הדברים ִמנקודת מבט ֱהאחרים. לכן אנשים כאלה ידאגו לכל 

מחוייבויותיהם אף אם זה אומר הקרבה עצמית.
ִלפלונית יש שתי מחוייבויות ִּבשתי קבוצות שונות. אם אינה 
להיות  תנסה  היא  אחת,  קבוצה  עם  פיזית  חלק  ליטול  יכולה 
מידת  לפי  ּובליבה.  אחרות  ִּבדרכים  לקבוצה  עזרה  איזושהי 
הטוב שבתוכינו יהא לאל ידינו להיות נאמנים בכל בית אלוהים 

ויהא לנו שלום עם כולם.

אחים ואחיות יקרים ַּבמשיח: הסיבה שבעטייה אנו נושאים 
את פרי רוח הקודש ועובדים בנאמנות עד רגע המוות לאחר 
ִלישועה  להדריך  הינה:  כמתנה  הקודש  רוח  את  שקיבלנו 
אנשים רבים שֱהֲאּדֹון קנה בדמו היקר. תהילים מיזמור ק"א 
ָּתִמים   ְּבֶדֶר  הֵֺל ִעָּמִדי.  ָלֶׁשֶבת  ְּבֶנֶאְמנֵי-ֶאֶרץ  אומר: "ֵעינַי  ו' 
הּוא ְיָׁשְרֵתנִי." קורא אני לכם לשאת בליבכם את פרי הנאמנות 
ּולתרגל את אהבת ֱהֲאּדֹון. ַּבֲעשותכם כן: הינני מתפלל בשם 
ירושלים   – ביותר  היפה  השמיימי  במשכן  שתישכנו  ֱהֲאּדֹון 

ֱהחדשה.

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 הנאמנות

Hebrew וידוי האמונה
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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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א'  פרק  לכיפא  הראשונה  באיגרת 
ַהְּצרּוָפה  ֶׁשֱאמּוַנְתֶכם  "ְּכֵדי  נאמר:   7
ַעל  ַהִּנְׁשָחת  ִמָּזָהב,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְוַהְיָקָרה 
ּוְלָכבֹוד  ִלְתִהָּלה  ֵּתֵצא  ָּבֵאׁש,  ִהָּצְרפֹו  ַאף 

ּוְלִתְפֶאֶרת ְּבִהְתַּגּלֹות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח."
באמונה  יגדלו  שילדיו  רוצה  אלוהים 
עם  ניסיון  כל  על  ויתגברו  בִּמהירות 
יכול  זה  קשה  כמה  משנה  לא   – אמונה 
הם  מכן  לאחר  ורק  מאחר  זאת  להיות. 
יהא לאל ידם ליהנות לנצח: מהלל, הוד 

וכבוד – בשמים.
בעודנו מיתהלכים לאור דבר אלוהים: 
בילתי  סבל  בפני  לעמוד  עשויים  אנו 

עלינו  עליו:  להיתגבר  מנת  על  צודק. 
אהבתו  את  מקבלים  שאנו  להֲאמין 
לדעת  עלינו  אלוהים.  של  המיוחדת 
אותנו  מובילה  אשר  אלוהים  אהבת  שזו 
לו  ולתת  בשמים  יותר  טוב  למשכן 

הודייה מהלב.
באהבתו  להֲאמין  עלינו  מזאת:  יתרה 
עד הסוף. כשאנו ניפגשים עם הניסויונות 
אם  ִלכאב.  לגרום  עלול  זה  באמונה: 
חלקם   – רב  זמן  ונימשך  חמור  הכאב 
עשוי לֲחשוב: "מדוע אלוהים אינו עוזר 

לי? האם אלוהים באמת אוהב אותי?"
אם יש לנו ספקות לגבי אהבת אלוהים 

נירצה לוותר. אנו עשויים אף להיתלונן 
להמשיך  עלינו  כלפיו.  טינה  ּולטפח 
את  ולשאת  בלב  אלוהים  אהבת  עם 
שאלוהים  להֲאמין  עלינו  הניסיונות. 
שמימיים  למשכנות  להובילינו  רוצה 

טובים יותר מאחר והוא אוהב אותנו.
אלוהים  באהבת  מאמינים  אנו  אם 
וסובלים עד הסוף: עלינו סוף סוף להפוך 
 .(4 א':  פרק  יעקב  (איגרת  למושלמים 
לנו  הדואגת  אלוהים  אהבת  הינו  ניסיון 
שינוי  ללא  שתֲאמינו  תיקווה  אני  רבות. 
ידיכם  לאל  שיהא  בכדי   – זו  ְּבאהבה 

לסבול ּולהתגבר על כל הניסיונות.

באיגרת אל הרומיים פרק ה' 3-4 נאמר: 
ַּגם  ִמְתַהְּלִלים  ֲאַנְחנּו  ִּבְלַבד;  זֺאת  א   ַא"
ְמִביָאה  ַהָּצָרה  ִּכי  ָאנּו  יֹוְדִעים  ֶׁשֵּכן  ַּבָּצרֹות, 
ֲעִמיָדה  ִליֵדי  ְוַהַּסְבָלנּות  ַסְבָלנּות,  ִליֵדי 
ִּתְקָוה."  ִליֵדי  ַּבִּניָּסיֹון  ַוֲעִמיָדה  ְּבִניָּסיֹון, 
כאמור תלאות הניסיונות הינם: קיצור דרך 

ַלהשגת תיקוותינו.
חלק עשוי לֲחשוב: "מתי אתֲחדש?" אך 
על  ושומרים  בניסויונות  סובלים  אנו  אם 
חידוש עצמנו, נֲהפוך לבסוף לילדי אלוהים 
אמיתיים ּומושלמים – הדומים לו. לבסוף 
ִלירושלים  להיכנס  הכשירות  לנו  תהא 

החדשה.
 – למונעו  לנו  אל  מגיע:  כשניסיון  לכן 
אלא לנסות לעוברו בצורה הטובה ביותר. 
רצון  זה  הקלה:  הדרך  את  שלקחת  כמובן 
מן  ליברוח  ננסה  אם  אך  לאדם.  טבעי 
הניסיונות: נגיע ליעד המבוקש הרבה יותר 

מאוחר.
עניין.  בכל  עליכם  מקשה  שפלוני  נניח 
 – חוץ  כלפי  בקלות  זאת  מפגינים  אינכם 
אותו  כלפי  נוחות  חוסר  חשים  הינכם  אך 
הימנו.  להיתחמק  רוצים  רק  אתם  אדם. 
במקרה זה: אל לכם פשוט לנסות להתֲעלם 

מן המצב – אלא להיתגבר על זאת באופן 
הינכם  מהם  דברים  ליסבול  עליכם  פעיל. 
סובלים כשאתם ִּבמחיצתו – ּולהשלים את 
הלב בכדי להבין באמת ולסלוח לו. כשתנסו 
חסד  אלוהים  לכם  יֲעניק  זו:  בדרך  קשות 

וכוח הדרושים בכדי לאהוב אותו.
בדרככם  קיצור  הינם:  ניסיונות  לכן 
להגשמת תיקוותיכם. אם באמת ִּברצונכם 
בכל  שומה –  רוחנית:  אהבה  בעלי  להיות 
עליכם  ניסיון:  עוברים  שהינכם  פעם 
נוטלים  הינכם  שכעת  בֲמֲחשבה  לשמוח 

קיצור דרך.

דניאל היתהלך לאור דבר אלוהים מבלי 
להיתפשר עם העולם – אך הושלך אל גוב 
רעים  אנשים  של  מחמת תוכניות  האריות 
לא  מעולם  הוא  זאת  עם  ו').  פרק  (דניאל 
לא  פעם  אף  דניאל  אלוהים.  נגד  התלונן 
היתלונן כנגד המלך אשר הישליכו. אף על 
פי שידע שזו הייתה תֲחבולה: הוא לא הגיב 
ברוע כלפי הזוממים נגדו. מאחר וידע את 

רצון אלוהים: הוא הגיב רק בטוב.
מלאכיו  את  אלוהים  שלח  מכן  לאחר 
דניאל  על  ּולהגן  האריות  פי  את  ִלְסּכֹור 
מכל פגע. במקום שדניאל יסבול: אנשים 
רעים אשר זממו נגדו הפכו טרף לאריות.

בטוב  להגיב  כטיפשי  ניראה  אולי  זה 
כלפי הפועלים רע כלפינו – אך אם היננו 
זה  יהא  הרוחני:  העולם  חוק  את  יודעים 
נבון לפעול רק בטוב. זוהי אף דרך ברכה. 

עלינו להיתגבר על הרוע בטוב.

שמיבחנים  נירא:  בשרית  תפיסה  מתוך 
או  אחרים  מאנשים  באים  ניסיונות  או 
הם  רוחנית:  מבחינה  אך   – מצב  מאיזה 
 – והמלשין  האויב  השטן  ידי  על  מובאים 
ּודי להתגבר על ניסיון: נידרש קרב רוחני. 
בכדי לנצח במאבק זה: עלינו להילחם על 

פי כללי העולם הרוחני.
 21 י"ב  פרק  הרומיים  אל  באיגרת 
 –  ָעֶלי ְלִהְתַּגֵּבר  ָלַרע  ַּתִּניַח  "ַאל  נאמר: 
ניפעל  אם  ַּבּטֹוב."  ָהַרע  ַעל  ִהְתַּגֵּבר  ֶאָּלא 
כאילו  ֵייראה  זה  אולי  בטוב:   – זו  בדרך 
מפסידים  ואנו  אובדן  בפני  עומדים  אנו 
זאת  להיפך.  זה   – למעשה  אך   – כרגע 
אלוהים   – הרוחני  החוק  שלפי  מאחר 
חוסר  ההון,  בכל:  שולט  והטוב  הצודק 

המזל, ֲחֵיי ּומֹות האנושות.
לסבול  עלול  מכם  חלק  לדוגמא: 
הבילתי  המשפחה  בני  מצד  ִמרדיפות 

 – ִּבמהרה  ֵתיעלמנה  הרדיפות  מאמינים. 
בטוב.  שתיתנהגו  רק  תבושר  ִּומשפחתך 
כה  הוא  "מדוע  לֲחשוב:  ֱהעשויים  יש  אך 
טיעון.  באמצעות  לשכנעו  ִוינסו   – רע?" 
רציני  להיות  עלול  הניסיון  מכן:  לאחר 

יותר ולקחת זמן רב יותר.
לאחר מכן עליכם ראשית לנסות להניע 
להיתפלל  עליכם  באהבה.  ליבם  את 
להיות  עליכם  ַּבֲאּדֹון.  ּולשרתם  באהבה 
מצב  בכל  המשפחה.  על  המאיר  האור 
ּולהתוודות  בטוב  לֲחשוב  עליכם  שהוא 

באמונה.
מצב  בכל  הטוב  את  לעשות  עליכם 
"אני  שאול:  השליח  הכרזת  את  ולחרוט 
אלוהים  יפֲעל  מכן  לאחר  יום."  ִמֵּדי  מת 
ביותר  ֱהחזק  הנשק  ביותר.  הטוב  בזמן 
בחוכמת  או  בכוח  לא  הינו:  רוחני  בקרב 

בני אדם – אלא בטוב אלוהים.

לתרגל אהבה רוחנית:
מֲאמינה, מקווה ּומֲחזיקה מֲעמד בכל דבר

אנשים טועים כל הזמן, גורמים נזק ּומקשים על האחרים. 
חלק מתלוננים רבות ואף זוֲעפים על דברים קטנים. כאשר הינכם מעורבים ַּבֲעבודת קבוצה או במשהו 
עימם: הינכם עלולים לֲחשוב שיהא טוב יותר אם הם לא היו בייניכם. עם זאת עלינו כילדי אלוהים – 

לתרגל אהבה רוחנית אשר: "מאמינה, מקווה ּומֲחזיקה מעמד בכל הדברים" – 
אף למענם. עתה הבה ניתבונן לתוך דרכים מפורטות לתירגול זה.

◆ שלב ראשון ◆ 

עלינו להֲאמין 
עד הסף באהבת 

האלוהים

◆ שנית ◆ 

עלינו להֲאמין 
שהניסיונות 

הינם קיצור דרך 
להגשמת תיקוותינו

◆ג.◆ 

עלינו 
לעשות רק טוב
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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
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בגיל תשע סבלתי ִּמכאב אוזניים רציני. לבסוף איבדתי את השמיעה 
ניבצר  אך   – שנים  עשר  במשך  לקהילה  הלכתי  שמאל.  באוזן 

ֵהיֵמִני לשמוע את הדרשות היטב. תמיד חשתי מוטרדת והפכתי 
לפסיבית במובנים רבים.

במשרתת  ניתקלתי  ִּבשכונתי:  כשטיילתי   ,12/3/16 ב 
שמעתי  מין.  מאן  חדשות  את  הפיצה  אשר  קים  סּונגסיל 
ממנה על פֲעלי העוצמה המופגנים על ידי ד"ר לי ּוביום א' 

הבא נירשמתי בקהילה.
המקדש היה כה מואר שהרגשתי כאילו הייתי בשמיים. 

רוב  ּובכיתי  זו  ִלקהילה  הידריכני  שאלוהים  בטוחה  הייתי 
דמעות הודייה.

מרכז  של  האלוהי  הריפוי  במפגש  הישתתפתי  מרץ  בסוף 
 – המרכז  נשיאת  של  למסר  ההֲאזנה  לאחר  מין.  מאן  תפילת 

ֱאחי  הוָרי,  את:  ששנאתי  על  ִּבתשובה  שבתי   – לי  ּבֹוקנים  הגברת 
ַוֲעמיתי לעבודה.לאחר כן קיבלתי את תפילת המטפחת עליה יתפלל ד"ר 
סוג  לרגע  חשתי  י"ט: 11 – 12).  פרק  השליחים  (מיפֲעלות  לי  רוק  ג'יי 
של צביטה – ּולאחר מכן החילותי ִלשמוע באוזני השמאלית ממנה סבלתי 

חירשות במשך תקופה של 49 שנים – ַהְללּוָיה!
החילותי לשמוע היטב. אני כה שמחה!

ִּבשנת 2009 הייתי על סף מוות בבית חולים טיאנג'ין בשל אוטם 
את  וכתב  סיכוי  כל  לי  נותר  שלא  לי  אמר  הרופא  הלב.  שריר 
האן  סונגֵיאון  המשרתת  ִּביתי  גופתי.  שריפת  עבור  ההפנייה 
היתקשרה ַלאחותי המשרתת ֵסאונגוק קים ביאנג'י ואמרה לה 
שרצונה שֲאקבל את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי. קיבלתי את 
בבוקר  ראשון  יום  ֲאסיפת  במֲהלך  החולים  עבור  תפילתו 

דרך טלפון הנייד שלי.
לאחר מכן קיבלתי היתגלות בה: אבן גדולה יצאה מתוך 
ְׁשֲאְלָּתִני:  ִּביִּתי  אותה.  למצוא  בכדי  סביב  היסתכלתי  חזי. 
מה אני מחפשת. אמרתי לה ֶמה ראיתי. היא אמרה בשימחה: 

"אימי נושעה!"
מבית  להשתֲחרר  שאוכל  בכדי  לבוא  הרופא  מן  ביקשתי 
החולים. אך הוא הביא אלי מנהל בית הלוויות. כשראה אותי: הוא 
הופתע שעמדתי כרגיל. אני עדיין בחיים על ידי עוצמתו המדהימה של 

אלוהים – ַהְללּוָיה!
זה  לעשות  יכולה  שאני  היחיד  הדבר  מאומה.  לי  ואין  משכילה  אינני 
ַלֲחלוק על אלוהים ֱהחי אשר פגשתי – לכל המתים בעודם בורים לגבי 
כל  את  נותנת  אני  חיה.  אני  שבעטייה  הסיבה  זוהי  והגיהינום.  השמיים 

ההודייה והתהילה לאלוהים.

"אלוהי ֱהחי! 
אני שמח בעטייך!"

"כשם שהיתחדשתי על
 ידי בשורת הקדושה – 

הינני מקבל ברכות!"

הייתי חירשת באוזן 
השמאל במשך 49 שנים, 

– אבל שבתי ִלשמוע!

על סף מוות כתוצאה 
מהתקף לב: 
הוחזרתי ְלחיים!

המשרתת סונגסיל קים (משמאל) 
וֱהאחות ייאונוק קים מהקהילה הסינית
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גאולה.  הבטחת  ללא  קתולי  הייתי 
לא היה לי שקט בלב. נהניתי עם חברי 
מהנאות העולם הזה ושתיתי אלכוהול. 
זוטרים  עניינים  על  אחרים  שנאתי 
את  אף הכיתי  וטיפחתי רגשות קשים. 
אשתי והוצאתי הכל עליה כשמשהו רע 
לא  במשפֲחתי  למשפחה.  מחוץ  קרה 
כסגן  שירתתי  עת  באותה  שלום.  היה 
בחיל הים – אך סיבות רבות ֵהקשו עלי 

לקבל קידום.
פֲעלי  כי  שמעתי   2006 בשנת 
ד"ר  דרך  התרחשו  מדהימים  ריפוי 
בינלאומי  רוחני  מחייה   – לי  רוק  ג'יי 
במסעו  חלק  נטלתי  קוריאה.  מדרום  א 
קונגו.  של  הדימוקרטית  לריפובליקה 
הייתי עד לכך שאנשים רבים חוו מרפא 
אף  וסֹוָפִניֹות.  מרפא  חשוכות  ממחלות 

יותר  מאוחר  שלו.  המסר  מן  היתרגשתי 
לשם  והלכתי  קינשאסה  מין  מאן  קהילת  על  שמעתי 

בעצמי.
בחודש ינואר 2007 נֲעשיתי חבר במאן מין והחילותי 
אן.  סי.  ג'י.  תוכניות  דרך  לי  ד"ר  לִמסֵרי  להקשיב 
והיתמלאתי  האמיתיים  המשיחיים  ֱהחיים  מהם  הבנתי 
תודה ושמחה. כשנודע לי לאחר קריאת הספר – "דרך 

 – היחיד  מושיֵעינו  הינו  המשיח  שישוע  הישועה": 
הוקסמתי.

 – ּולעשן  לישתות  היפסקתי  הלב.  מילת  על  למדתי 
את  להכות  היפסקתי  כליל.  הישתנה  שלי  החם  והמזג 
אישתי. בני משפֲחתי החלו להראות היתֲעניינות בקהילה 
– מאחר וראו את השינוי שחל בי. לבסוף הם נירשמו 
יותר.  ִלשלווה  הפכה  משפֲחתי  מזאת:  יתרה  בקהילה. 

בשפע.  ברכות  לנו  הֵעניק  אלוהים 
ַהְללּוָיה!

ֵהיֵמִני  ניבצר   2015 מרץ  בחודש 
ללכת מחמת כאבים ברגלי השמאלית. 
מאן  ִמקהילת  לי  הֹוסּו  הרועה  כאשר 
עם  עבורי  היתפלל  קינשאסה  מין 
המטפחת עליה היתפלל הרועה הבכיר: 
(מיפֲעלות  הכאב  מן  השתֲחררתי 

השליחים פרק י"ט: 11-12).
אישתי חוותה מרפא ִמדלקת פרקים 
רועה  תפילת  באמצעות  שיגרונית 
הקהילה הבכיר עבור החולים – ּוִּביִּתי 
על  מזון  מהרעלת  התאוששה  השנייה 
גדלה  נכדתי  המטפחת.  תפילת  ידי 
היטב למרות שנולדה חלשה ונישמרה 
אסיר  כה  אני  [אינקובטור].  במדגרה 
ניסיתי  לכן  אלוהים,  חסד  על  תודה 
דבר  לאור  ּולהיתהלך  עת  בכל  להיתפלל 

אלוהים. משעשיתי זאת – קיבלתי ברכות רבות.
קודמתי ִּבמהרה והפכתי ִלסגן אלוף וכעת הינני מפקד 
הקהילה  ניהול  וועדת  ראש  יושב  אף  הינני  הים.  חיל 
התודות  כל  נותן  הינני  קינשאסה.  מין  מאן  ִּבקהילת 
לֱחיות  הוביֵלנו  כבר  אשר  האהבה  לאלוהי  והתהילה 

חיים מבורכים.


