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חדשות מאן מין 

הימים:  ַלאחרית  הגדולה  ַּבהשגחתו 
קהילת  את   1982 ִּבשנת  אלוהים  ייסד 
ּוִּבשנת   – בשנת  המרכזית  מין  מאן 
השלישי  השלב  החל  כאשר   2016
מלא:  מידה  בקנה  ההמראה  של 
השילוש  ידי  על  זו  קהילה  אושרה 
קהילה  אוהב,  שהאב  ִּכקהילה  הקדוש: 
המדריכה אנשים מכל ֱהעמים ִלישועה, 
ּוקהילה  האב  ִּבתהילת  המלאה  קהילה 
את  ניתן  הבה  אינסופי.  בכוח  המלּוָוה 
כל ההודיה והתהילה לשילוש הקדוש!

אלוהים  הפגין  אחר  דבר  לכל  מעל 
בשנת  המולד  מחג  השנים  שש  במשך 
ואת  האינסופית  אהבתו  את   :2010
לאל  שדרכו   – הרועה  דרך  כוחו 
חסד,  לקבל:  רבים  מאמינים  ידי 
הרוע  את  להשליך  והיזדמנויות  כוח 
ּולהשיג טוב לב. התוצאה הייתה השגת 
זרימת  והיווצרות  הרוח  תקן  קביעת 
אף  החברים  ידי  לאל  השלמה.  הרוח 
יתרה  ברועה.  אמון  יותר  ליבנות 
קיימות  ועתה  גדלה  הקהילה  מזאת: 
בכל  ושותפות  בת  קהילות   11,000 כ 

רחבי העולם. ַהְללּוָיה!
2017 הינה השנה השביעית מן היום 
הצדק  מידת  את  למלא  הרועה  החל  בו 
– ואלוהים העניק לנו ארבעת כותרות 
כעת  גדולה.  תקווה  המלאות  התפילה 
ממבט קצר על ארבע כותרות התפילה: 
מכין  אותן  הברכות  על  נֲחשוב  הבה 

אלוהים עבור הקהילה.

וחידוש  מחדש  הבריאה  כוח  א. 
דברים שניבראו זה מכבר.

נאמר:   12 ס"ב  מיזמור  ִּבתהילים 
ָׁשָמְעִּתי  ְׁשַּתִים-זּו  ֱאִהים  ִּדֶּבר  ַאַחת 
 2000 שנת  בָׁשלהי  ֵלאִהים".  עֺז  ִּכי 
כאשר החל השלב השני של ההמראה: 
המקורי  באור  אלוהים  הקיפנו 
ִּבבראשית  המוזכר   – הבריאה  של 

הבאות:  השנים   16 במשך  א.  פרק 
הבריאה  בכוח  להישתמש  הוכשרתי 
עברתי  האישית,  בהיתחייבותי  מחדש 
הדרכות רוחניות והיגשמתי את הצדק 
השבע  השנה   2017 ִּבשנת  הנידרש. 
להשלמה  מצפה  אני  ַלהמראה:  עשרה 
מחדש  הבריאה  הכוח  של  המושלמת 
לכל  מעבר  מדהימים  פעלים  נשיג  בה 

דמיון.
יושלם  הבריאה  כוח  כאשר 
ִלמנוע  ידינו  לאל  יהא  ַלֲחלוטין: 
ושינויים,  חריגים  אקלימיים  אירועים 
תופעות מזג אוויר חריג ַואסונות טבע 
החוק  סדר  שבירת  ידי  על  הניגרמים 
האנושות.  ע"י  הזיהום  וייצור  הטיבעי 
דרך  מופחת  להיות  יכול  כזה  אסון 
יכול  לא  הכוח  הטמפרטורה.  בקרת 
ּורקמות  מתים  עצבים  לשחזר  רק 
אדם  בני  לב  לחדש  אף  אלא  ְמנּוָונֹות 
מושחתים בחטאים ּומוכתמים ברוע – 
כוח  הלב.  וטוב  הרוח  ללב  ּולשנותם 
הבריאה מחדש הינו: "נשק סודי" של 
אין- להציל  יאפשר  אשר   – אלוהים 

ספור נפשות ַּבאֲחרית הימים ּולהדריך 
נשמות רבות ִלירושלים ֱהחדשה.

לקהילות  הכנות  נבצע  ב. 
להדרכת  בחו"ל  ּולשירות  הקוריאניות 

כל ֱהעמים ִלישועה.
ַּבאיגרת הראשונה לטימותיאוס פרק 
ֶׁשָּכל  ֶהָחֵפץ  "[אלוהים]  ניכתב:   4 ב 
ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת". 
במהירות  מוכתם  כבר  שהעולם  ככל 
מאמינים  אף  כך  ורוע:  חטאים  עם 
כדי  עד  הושחתו  רבות  ּוקהילות  רבים 
מאמינים   – ללא  גרם  הדבר  ביקורת. 
לקהילה.  מהגעה  להימנע  רבים 
מאמינים אף עזבו את אלוהים כשכוח 
העולם.  ברֲחבי  היתֲחזק  המשיח  צורר 
זאת  לֲעצור  רבות  ניסו  הקהילה  רועי 

– אך כל מה שעשו היה לשווא. ניבצר 
ּובו  אלוהים  אהבת  את  להבין  מהם 

זמנית להבין מה לעשות למען העם.
בירך  הימים:  אחרית  לקראת 
אלוהים את הקהילה ִּבפֲעֵלי כוח בילתי 
הרוחנית  המילה  להכחשה;  ניתנים 
המשנה אף את לב בני ֱהאדם; לוחמים 
הכוח  שירות  את  המבצעים  רוחניים 
בצוותא; תמיכה כספית עבור השירות 
בלב  אחד  בלב  המתפללים  ַוחברים   –
הולך  הנקוב  כשהזמן  ּומצייתים. 
בעולם:  המצב  שינוי  עם  ּומתקרב 
הקהילה  את  לטהר  יותר  ניתכונן 
המשיחית ואת העולם כולו במערבולת 

רוח הקודש.

"מקדש  ליבנות:  ידינו  לאל  יהי  ג. 
שלמה  ּובאמונה  כנה  בלב   – יפה" 

כשניתאחד עם אלוהים.
..." נאמר:   6 ל"ז  מיזמור  ִּבתהילים 
ְוהֹוִציא ָכאֹור ִצְדֶק ּוִמְׁשָּפֶט ַּכָּצֳהָרִים". 
לב  ישיגו  שהמאמינים  רוצה:  אלוהים 
אמיתי באמונה שלמה, יביאו את האור 
לכל רחבי העולם – ויציעו ארומה יפה 
ליבם.  מעומק  והישתֲחוויה  הלל  של 
בית מיקדש כנען ּובית המיקדש הגדול 
המשיגים  מאמינים  באמצעות  ייבנו 
יתאֲחדו  כאשר  ויפים.  טובים  לבבות 
וייתנו   – אלוהים  את  יאהבו  ַּבֲאּדֹון, 
להשיג  ידיהם  לאל  יהא  ברועה.  אמון 
רצון  את  המשביעה  באמונה  זאת 
יוקם  הגדול  המיקדש  בית  אלוהים. 
כמיבנה סימלי ניפלא המציג את כבוד 
העולם.  רחבי  בכל  אלוהים  ּותהילת 
אלוהים יקבל כבוד עצום דרך בנייתו.

כאשר  אור  יראה  הרועה"  "פרי  ד. 
יתאֲחדו עם הרועה בנאמנות ַואהבה.

ִּבתהילים מיזמור קכ"ו 5-6 קוראים: 
 ָהלֹו ִיְקצֺרּו׃  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  "ַהּזְֺרִעים 

ּבֺא-ָיבֺא  ֶמֶׁש-ַהָּזַרע  נֵֺׂשא  ּוָבכֺה   ֵיֵל
נותן  אלוהים  ֲאֻלּמָֺתיו".  נֵֺׂשא  ְבִרָּנה 
וגומל  שזרענו  מה  את  ליקצור  לנו 
 34 פי  על  מעשינו.  לפי  בחזרה  לנו 
לנו  יאשר  מין:  מאן  של  שירות  שנות 
וייתן  ורבים  יקרים  בפירות  אלוהים 
המשובחים.  הפירות  את  ליקצור  לנו 
ילדי  משמע:  המשובחים  הפירות 
אלוהים האמיתיים – אשר הישיגו את 

לב הרוח והרוח השלמה. 
 :1982 ִּבשנת  הקהילה  מהקמת 
ִלירושלים  התיקווה  את  אלוהים  נטע 
השמיימיים  המישכנות  ּומיטב  ֱהחדשה 
 – הרועה  דרך  המאמינים  לב  תוך  אל 
ַּבהשגת  היתרכז   2010 משנת  אשר 
את  שאיפשר  בזאת  אמיתיים  ילדים 
ִּבמחיר  השלמה  והרוח  הרוח  זרימת 
דגש  שם  אף  אלוהים  הרועה.  הקרבת 
האחרונות  בשנים  ברועה  'אמון'  על: 
מאוחד  שהיה  הרועה'  'פרי  להשגת:   –
את  ומילא  ַואהבה  באמון  לֲחלוטין 
לכך  הסיבה  הימים.  אחרית  השגחת 
הינה: שהם יכולים להיות אנשי הרוח 
הבריאה  כוח  בעזרת  השלמה  והרוחֺ 
מחדש שהוענק לרועה – ורק כשייתנו 
בזאת  וֱהֲאּדֹון  אלוהים  ַּבאהבת  אמון 

שיעידו על דמעות הרועה והקרבתו.

כל  במשיח,  יקרים  ַואחיות  אחים 
המרכזית,  מין  מאן  קהילת  חברי 
 – והשותפות  הבת  קהילות   11.000
הינני  הקהילה:  ּומנהיגי  רועי  וכל 
חלק  שתיטלו  ֱהֲאּדֹון  בשם  מיתפלל 
רבות  נשמות  בהדרכת  רק  לא  מרכזי 
כוח  באמצעות  הרועה  עם  ִלישועה 
ִּכילדים  להתקדם  מחדש,  הבריאה 
אמיתיים לאלוהים ּוִּכפרי הרועה אותו 
ראויים  ולהיות   – לראות  מצפה  הוא 
לקבל: שבחים, כבוד ּותהילה בשמיים 

היפייפיים ָלֶנַצח.

"קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִי ָזָרח: ב ִּכי-ִהֵּנה ַהחֶֺׁש ְיַכֶּסה-ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִי ִיְזַרח ְיהָוה ּוְכבֹודֹו ָעַלִי ֵיָרֶאה׃ 
ג ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵר ּוְמָלִכים ְלנַֺגּה ַזְרֵח" (ישעיהו פרק ס': 1-3).

מסר ראש השנה שנמסר על ידי 
הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי
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את  אלוהים  ברא  מדוע  לנו  מספרים  הקודש  כיתבי 
תחילת  האנושית,  ההיסטוריה  את:  הוביל  כיצד  האדם, 
העוזרת,  הקודש  רוח  המושיע,  ישוע  האדם,  טיפוח  וסוף 
כתב  מי  כן  אם  ֱהאדם.  בני  ּומחוייבות  הגיהינום  השמיים, 

את כיתבי הקודש?

1. אלוהים מחבר כתבי הקודש
ספרים:  ושישה  משישים  מורכבים  הקודש  כיתבי 
שלושים ותישעה ספרים בתנ"ך ועשרים ושיבעה ספרים 
בברית החדשה. ידוע על שלושים וארבעה אנשים: עשרים 
ושישה מהתנ"ך ּושמונה מהברית החדשה אשר כתבו את 
של 1,600  תקופה  במשך  ניכתבו  אשר  הקודש –  כיתבי 
שנה: 1,500 בעידן התנ"ך ּו 100 בעידן הברית החדשה. 
אמנם למֲעלה מ-30 בני אדם שונים כתבו את הכתובים – 
אך אף אחד מהם לא היה: "המחבר". ניתן לאמר שכולם 

היו סופרי צללים.
נניח שלאם אחת יש 2 בנים והיא מבקשת ליכתוב מכתב 
אל הבן הצעיר. היא מבקשת מבנה הבכור ליכתוב במכתב 
הבכור:  שהבן  למרות  הצעיר.  ִלבנה  לאמר  שִּברצונה  מה 
"כתב" את המיכתב – המיכתב הינו מן האם. באותה מידה: 
קרא אלוהים ִלשלושים וארבעה אנשים והדריכם ליכתוב 
כיתבי  מחבר  לכן  הקודש.  רוח  בהשראת  הכתובים  את 

הקודש הינו: אלוהים.
"ִּכי  לנו:  מזכירה   21 א'  פרק  לכיפא  השנייה  האיגרת 
ֵמעֹוָלם א ָיְצָאה ְנבּוָאה ַעל-ִּפי ְרצֹון ָהָאָדם, ֶאָּלא רּוַח ַהּקֶֺדׁש 
ֵהִניָעה ְּבֵני ָאָדם ְלַדֵּבר ִמַּטַעם ֱאִהים". ִּבישעיהו פרק ל"ד' 
16 ניכתב: "ִּדְרׁשּו ֵמַעל-ֵסֶפר ְיהָוה ּוְקָראּו ַאַחת ֵמֵהָּנה א 
ֶנְעָּדָרה ִאיָּׁשה ְרעּוָתּה א ָפָקדּו ִּכי-ִפי הּוא ִציוָּוה ְורּוחֹו הּוא 

ִקְּבָצן".
מאחר ואלוהים ֱהאדיר כתב את הכתובים בהשראת רוח 
כל  לאורך  עיקביים  אלא  סותרים  הכתובים  אין  הקודש: 

הדרך – למרות שאנשים רבים כתבו אותם.

2. הכתובים ניכתבו בהשראת רוח הקודש
הקודש:  רוח  בהשראת  ניכתבו  הקודש  וכיתבי  מאחר 
לפרש  ניסיון  הקודש.  רוח  בהשראת  לפרשם  אף  עלינו 
אנשים  להוביל  יכול  אנושיות  במֲחשבות  הכתובים  את 
אל הדרך לאבדון – זאת מאחר ופרשנות כזו אינה יכולה 
לבוא בהסכמה ִלרצון האל (האיגרת השנייה לכיפא פרק 

ג': 16).
כאשר הכתובים מפורשים בהשראת רוח הקודש – אנו 
(ישעיהו  תאומו  ללא  הבא  בכתובים  פסוק  שאין  למדים 
להרכבת  מפנינים  יותר  שנידרש  כשם   .(16 ל"ד  פרק 
הקודש  כתבי  ִלפסוקי  הרוחנית  המשמעות  כך  שרשרת – 
ניתנת להסברה כשמוצאים תאומיהם כי הם משלימים זה 

את זה.
לדוגמא במיפֲעלות השליחים פרק ב' 21 נאמר לנו: "...
ְוָהָיה ָּכל ֲאֶׁשר-ִיְקָרא ְּבֵׁשם יהוה ִיָּמֵלט". לעומת זאת רצון 

אלוהים על הישועה אינו ניתן להסברה בפסוק זה בלבד. 
כשם שאמר ֲאּדֹונינו ִּבבשורת מתיתייהו פרק ז' " :21א 
ֶאָּלא  ַהָּׁשַמִים,  ְלַמְלכּות  ִיָּכֵנס  ֲאדֹוִני'  'ֲאדֹוִני,  ִלי  ָהאֹוֵמר  ָּכל 
ֱהֲאּדֹון  בשם  הקריאה  ֶׁשַּבָּׁשַמִים".  ָאִבי  ְרצֹון  ֶאת  ָהעֹוֶׂשה 

בלבד אינה יכולה לספק את המצב למען קבלת הישועה.
כשם שהיננו ניזכרים באיגרת אל הרומיים פרק י' 10: 
 – ְויִיוָּוַׁשע"  יֹוֶדה  ּוְבִפיו  ְוֻיְצַּדק,  ִאיׁש  ַמֲאִמין  ְּבִלּבֹו  "ֲהֵרי 
ניוושע רק כשנאמין בליבנו בצדק ּוניתוודה על מושיעינו. 

מה אם כן אומרות לאדם המילים: "להֲאמין בלב"?
ַמה  "ַאַחי,  מעימנו:  מתבקש  ב' 14  פרק  יעקב  באיגרת 
לֹו  ְוֵאין   – ֱאמּוָנה"  ִלי  ִאיׁש: "ֵיׁש  יֺאַמר  ִאם  ַּבָּדָבר  ּתֹוֶעֶלת 
מאמין  כשאדם  ְלהֹוִׁשיעֹו?"  ָהֱאמּוָנה  ֲהתּוַכל  ַמֲעִׂשים? 
שואף  ִלראותו  יכולים  אנו  צדק –  הינה:  והתוצאה  בליבו 

להישתֲחרר מחטאיו ּולהיתהלך לאור דבר אלוהים.
נאמר:   28 ג'  פרק  הרומיים  אל  באיגרת  מזאת  יתרה 
ְלא  ֱאמּוָנה  ַעל-ְיֵדי  ֻמְצָּדק  ֶׁשָהָאָדם  קֹוְבִעים  ָאנּו  "ְוָאְמָנם 
ְּתלּות ְּבַמֲעֵׂשי ַהּתֹוָרה". לא משנה כמה הינכם ניראים אולי 
יכולים  אינם  מעשיכם  האמת:  לפי  ַּבֲחריצות  כמיתהלכים 
פירושה:  הלב"  מכל  "האמונה  אמונה.  ללא  להישתפר 
או  קדושה.  היתנהגות  ּוכתוצאה   – מקודש  לב  להשיג 

במילים אחרות: השלמת מילת הלב.
ליבם  את  המלים  המאמינים  שישיגו  היחידה  הישועה 
דבר  לאור  מיתהלכים  הלב,  מן  מאמינים  כשהם:  תהא 

אלוהים ּומודים בפיהם בשם יהוה.
מן  ייבצר  אלה:  מקראיים  פסוקים  תאומי  מציאת  ללא 
האנשים ללמוד את האמת בצורה נכונה ולהיתהלך בה – 
מושיעו"  הינו  שישוע  המודה  לכל  מיועדת  "הישועה  כי: 
או "כל עוד אתה מאמין, אתה עדיין יכול להיוושע גם אם 
הינך חי בחטא". אי הבנה כזו תביא לבסוף לחטא ּולהרס. 
בכיתבי  המוטבע  אלוהים  רצון  את  כראוי  להבין  מנת  על 

הפסוקים  תאומי  את  לימצוא  עליכם  שומה   – הקודש 
ּולפרשם בהשראת רוח הקודש.

3. דבר אלוהים הינו: האמת הניצחית
הוא.  נכון  הניכתב  וכל  אלוהים  דבר  הינם  הכתובים 
אירועים  ישראל,  היסטוריית  כגון:  היסטוריות  עדויות 
ּומקומות  אנשים  של  שמות  ַואנשים,  השכנות  במדינות 
על  מעידות  וֵהן  בכתובים  לימצוא  ניתן   – והמינהגים 

אמיתות כיתבי הקודש.
הכתובים מכילים אף מיגוון נבואות אשר כולן היתגשמו 
כשם שניכתבו. לדוגמא: בשורת לוקס פרק י"ט: 43-44 
 ְואֹוְיַבִי ניבאה על נפילת ירושלים: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ָעַלִי
ָיִקימּו סֹוְלָלה ְסִביַבִי ְוַיִּקיפּו ְוָיצּורּו ָעַלִי ִמָּכל ֵעֶבר ִויַמְּגרּו 
אֹוָת ְוֶאת ָּבַנִי ֲאֶׁשר ְּבִקְרֵּב ְוא ַיְׁשִאירּו ָּב ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן 
ֵעֶקב ֲאֶׁשר א ָיַדַעְּת ֶאת מֹוֵעד ְּפֻקָּדֵת". הנבואה היתגשמה 

ארבעים שנה לאחר מכן – ִּבשנת 70 לספירה.
לידת  על:  מאלוהים  נבואות  ישנן  התנ"ך  כל  לאורך 
ישוע, שירותו, ייסוריו ּותחייתו – בעוד שישנם סיפורים 
נבואות  את  בגדול  ישוע  היגשים  כיצד  על  ואיזכורים 
אלוהים  ניבא  ישוע  הולדת  על  החדשה.  בברית  התנ"ך: 
לעם  ייוולד  המושיע   .16-15 ג':  פרק  בראשית  בספר 
ישראל. כאשר קילל אלוהים את הנחש הוא אמר: "ְוֵאיָבה 
 ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפ ּוֵבין ָהִאיָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע ָאִׁשית ֵּביְנ
רֺאׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב". הנבואה הינה: שהמושיע יבוא 
כזרע האישה ויתגבר על המוות. כאן באופן רוחני מסמלת 
"האישה" את: ישראל. נימסר שישוע נולד במשפחת יוסף 

משבט יהודה (בשורת לוקס פרק א': 26-33).
בספר ישעיהו פרק ז' 14 נאמר לנו: "ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֺני הּוא 
ָלֶכם אֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֺלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל" 
בעוד שבמיכה פרק ה' 1 ניכתב: "ְוַאָּתה ֵּבית-ֶלֶחם ֶאְפָרָתה 
מֹוֵׁשל  ִלְהיֹות  ֵיֵצא  ִלי   ִמְּמ ְיהּוָדה  ְּבַאְלֵפי  ִלְהיֹות  ָצִעיר 
ְּבִיְׂשָרֵאל ּומֹוָצאָֺתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלם". על פי נבואות אלה 
הבתולה  למריים  ונולד  הקודש  רוח  ידי  על  הורה  ישוע 

באבוס השייך לפונדק בבית לחם.
פרק  זכריה  שחזה  כשם  ִלירושלים  ישוע  ניכנס  כאשר 
כמו  ֶּבן-ֲאתֺנֹות".  ְוַעל-ַעִיר  ַעל-ֲחמֹור  "רֵֺכב  כשהוא:   9 ט' 
ישוע  ניבגד   :9 מ"א  מיזמור  ִּבתהילים  שנובא  כשם  כן 
ונימכר על ידי יהודה איש קריות. יתרה מזאת ישנן נבואות 
ישעיהו,  התנ"ך:  לאורך  רבים  ִּבספרים  רבות  מפורטות 
מן  תחייתו  קבורת,  לייסורי,  בהקשר:   – ּוזכריה  תהילים 
בעידן  היתגשמה  מהן  אחת  וכל   – ישוע  ַועליית  המתים 

הברית החדשה.

אחים ַואחיות יקרים במשיח: הינני קורא לכם להאמין 
לפי  ושתיתהלכו  בוודאות  אלוהים  דבר  הינם  שהכתובים 
המצוות הכתובות. הינני מיתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שעל ידי כך 
תוכלו לפגוש באלוהים ֱהחי כל הזמן, תקבלו ממנו ברכות 

ּותחלקו עימו אהבה לעד בתור ילדיו האמיתיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָּכל ַהָּכתּוב ִנְכַּתב ְּברּוַח ֱאִהים, ּומֹוִעיל הּוא ְלהֹוָרָאה, ְלתֹוֵכָחה, ְלִתּקּון, ְלִחּנּו ְּבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק" (האיגרת השנייה לטימותיאוס פרק ג': 16).
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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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כשאנו משליכים את הטבע החוטא 
ונעשים דומים לֲאּדֹון

בלב ֱהאדם יש טבע חוטא כגון: שינאה, כעס, מוח נואף וקינאה. הרצון ליפעול על אופי זה ּולבצע חטאי: "תאוות הבשר". 
כאשר תאוות הבשר מופעלת – חוטאים אנשים: במילים ּובמעשים (האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ב': 16).

כעת הבה נעיין בכיצד לגלות סממני טבע חוטא כזה להשליכם – ּובזאת להידמות ַלֲאּדֹון. כשמדובר ַּבהבנת תאוות הבשר: 
"הרגשה" הינה גורם מרכזי התורם להיווצרותו. הבה נתעמק כעת ב "הרגשה" וכיצד לשנותה.

'הטבע החוטא' נטוע בלב עם 
"הרגשה"

אסור שהטבע החוטא יישתל

שנו את הרגשות השליליים 
ִלרגשות טובים

והשינאה.  הכעס  הם  מה  הינכם  יודעים  לבטח 
שניתן  תחושה  תהא  לא  בליבכם:  כעס  אין  אם 
בכם  אין  אם  כעס.  לפרוץ  ניתן  לא  לזוכרה. 
 – לשינאה  הקשורים  רגשות  לכם  אין  שינאה: 
עד  מראה  זה  מישהו.  לישנוא  יכולים  ואינכם 
והרגשות  החוטא  שהטבע  עבורכם  חשוב  כמה 
הבאים בעיקבותיו שלא יינטעו בליבכם. כמו כן 

יהא זה כדאי לנסות לטעת: "תחושות טובות".
הבה נניח שהינכם חשים צער ּוכאב ִּבראותכם 

רגשות  לקבל.  שבירצונכם  מה  מקבל  שמישהו 
כאלה מובילים ִלנטיעת: חמדנות, קינאה ושינאה 
שיש  מישהו  ּוכשתיראו   – חוטא  כטבע  בליבכם 
לשוב  יכולה  התחושה  לכם  שיש  ממה  יותר  לו 

ואולי תישנאו אותם ּותקנאו בם.
לחוש  אתכם  לימדו  שהוריכם  נניח  מאידך 
שיש  ממה  יותר  יש  כשלאחרים  ָואושר  שמחה 
טובות  תחושות  נוטעים  הינכם  לכן  לכם. 
ייתכן  מכן  לאחר  מאושרים.  נעשים  כשאחרים 
לכם  שיש  ממה  יותר  יש  שַלאחרים  שתחושו 

והינכם רוצים אף ַלֲחלוק עימם את אשר לכם.
טובה  דוגמא  להגדיר  ההורים  על  כאמור 
בכעס  ּופורצים  מיתווכחים  הינם  אם  ִלילדיהם. 

ילדיהם  את  מלמדים  שהם  למרות   – יום  כל 
וכעס  פחדים  יהיו  אולי   – טוב'  אדם  ' להיות: 

בליבם.
בחייהם  בשמחה  מיתהלכים  הורים  כאשר  רק 
המשיחיים עם תקוות ִלירושלים החדשה יכולים 
האמונה  על  טובה  תחושה  בילדיהם  לטעת  הינם 
ועל השמיים. אושרם עשוי ליגרום להם לֲחשוב: 
על "ירושלים החדשה להיות מקום טוב מאוד כי 
אם  לשם".  שיילכו  תקווה  עם  שמחים  כה  הורי 
 – בעומס  וחשים  קשים  זמנים  עוברים  ההורים 
הילד עלול לֲחשוב: "זה יכול להיות קשה באמת 
הילד  מכן  לאחר  החדשה".  ִלירושלים  ללכת 

עלול לאבד תיקווה ִלירושלים ֱהחדשה.

כיום אנשים רבים אינם מצליחים לנתק עצמם: 
מסמים, פורנוגרפיה ּומשחקים אלימים – אליהם 
ש"הרגשה"  הינה:  הסיבות  אחת  מיתמכרים.  הם 
כאלה  רעים  דברים  חווים  כשהם  בליבם  ניטעת 
ּומפתה  חדשה  הינה:  התחושה  הראשונה.  בפעם 
בפעם  יותר  וחזק  שוב  בזאת  לחוש  רוצים  והם   –

הבאה. דבר המוביל להיתמכרות.

הוא  כאשר  אורז.  בשדה  אורז  לשתיל  דומה  זה 
נטוע עמוק: קשה למושכו החוצה – אך קל יותר 
אותו העיקרון ניתן להחיל על  אותם.  כשעוקרים 

אופי חוטא.
הסצנות  בעוד  כחול.  בסרט  צופה  שפלוני  נניח 
במוחו:  הזיכרון  בהתקן  ּומאוחסנות  ניכנסות 
נטוע הטבע החוטא שלו בליבו עם מידה מסויימת 
התחושה  דומה:  סצנה  רואה  אדם  אם  רגש.  של 
הנטועה בעבר מאוֱחזרת. אין זה קל להסיר רגשות 
לימחוק  יותר  קשה  אף  היטב –  הנטועים  פסולים 

רגשות הנטועים בצוותא עם רגשות חזקים.
כאשר טבע חוטא נטוע בלב: נטועה אף תחושת 
הטבע  כאשר  נכון.  הוא  אף  ההיפך  המשך; 
עשויים  הכעס  עם  מאוֱחזרת.  התחושה  מופעל: 
מהם  וגולש  בם  בוער  משהו  כאילו  לחוש  אנשים 
החוצה. בקינאה הם עלולים לימצוא הקפאת קור. 
שהינם  לחוש  עלולים  הם  יהירים:  הינם  כאשר 
מעל כולם. עם מוח של ניאוף: הם חשים שמשהו 
זה  מאוֱחזרות:  אלה  תחושות  כאשר  בתוכם.  נע 

עלול ליגרום לחטא.

הוא  "למה  חושבים:  הינכם  הזמן  כל  אם 
אוהב/ת  אינני  ין/נה.  ִב ֵמ אינני  כך?  מיתנהג 

אותו /ה. שלא ִלשנוא  אותו" – אינכם יכולים 
עליכם  שינאה:  להשליך  ִּברצונכם  באמת  אם 
את  ּולפרש  האחרים  לנעלי  להיכנס  לנסות 
כוונתם בטוב. אם תמשיכו לנסות: ריגשותיכם 
בכם  תהא  לא  ּולבסוף  להיחלש  עשויים  הרעים 

שינאה כלפיהם. כל 
ֲחמדנות,  שינאה,  להשליך:  תנסו  כאשר 

להמירם  עליכם  יהא  וגינוי:  שיפוט  קינאה, 
חוטא  בטבע  כשמדובר  טובות.  ִּבתחושות 
מסויים כגון: בגידה, מירמה, שקר, מוח ניאוף 
וחמימות מזג: עליכם לישנוא שיש לכם אותם.
אחרים  ּוגברים  הולכת  שהאישה  נניח 
ניסערים  הינכם  לבטח  בה.  להביט  ממשיכים 
שהם  כמו  אישה  על  מסתכל  הייתם  אם  מאוד. 
בדרך  חשים!  הייתם  מלוכלכים  כמה   – עושים 
מוחות  הינם  מזוהמים  כמה  עד  להבין  תוכלו  זו 
הטבע  לגבי  רע  לחוש  בנסותכם  הניאוף. 

ִּבמהרה. יהא לאל ידיכם להשליכו  החוטא: 
כמה  עד  להבין  אנשים  ידי  לאל  יהא  לא 
חווים  אינם  אם  שבלב  החוטא  הטבע  מזוהם 

האדמה. במהלך הטיפוח על פני  ֲחִסיּות  ַי
דורסניים  כך  כל  והרוע  החטאים  זאת,  עם 
רגשות  שיש  חטאים  לבצע  התרגלו  שאנשים 
אשר  לתחושות  היתמכרו  הם  אותם.  המלווים 
חשוב  מאוד  זה  לכן  החוטא.  בטבע  ניתפסו 
הגשמיים  מהחטאים  להיתנתק  ַּבֲעבורכם 

והרעים בחייכם המשיחיים.
כמה:  עד  להבין  מעימנו  אחד  כל  על  לפיכך 
רע, מלוכלך ּומזוהם הינו הרגש הנובע מהטבע 
על  ֱהאדם.  טיפוח  של  זה  בתהליך  החוטא 
הטוב  הלב  להשיג  והניסיון  הדבר  הבנת  ידי 
והטהור של ֱהֲאּדֹון: יהא לאל ידיכם לשֲחזר את 

בשל החטאים. שאבד  אלוהים  צלם 
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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 

"החילותי ליראות ולישמוע!""החילותי ליראות ולישמוע!"
"היתברכתי כתוצאה ִמשמירת "היתברכתי כתוצאה ִמשמירת 

קדושת יום ֱהֲאּדֹון"קדושת יום ֱהֲאּדֹון"
השמש יונג סונג קים בן 71 מן העדה ה – 16 קהילת מאן 

מין המרכזית
המשרתת אקאֶסה סאיורי בת 47 
מקהילת מאן מין מאיי זּורּו יפן

ביוני 2015 היתנפחו ָּפָּניי ואוזניי צילצלו – כמעט איבדתי את היכולת לישמוע. 
דלקת  אצלי:  אובחנו  נשימה.  ּוקשיי  רב  לכאב  שגרם  דבר  נפוח  היה  אפי  כן  כמו 
באוזן התיכונה, פוליפים באף ודלקת בסינוסים. גרוע יותר: הראייה בעייני הימנית 
נאמר  מטושטשים.  ניראו  ּודברים  פחתה 
גבוה  דם  לחץ  עקב  ניגרמו  אלה  כל  כי  לי 

וסוכרת.
עברתי ניתוח אוזן תיכונה [עקב הדלקת] 
הורע  המצב  אך   – באף  פוליפים  ַוהסרת 
ּובאפריל 2016 הוכרזה אצלי נכות ברמה 
הוֱחמר  ימין  בעיין  הראייה  מצב  השנייה. 
כך   – לֲחלוטין  הראייה  את  בה  ואיבדתי 
שניבצר ֵהיֵמִני אף להבחין באור. הלכתי לבתי חולים רבים – אך הם פשוט אמרו לי 
שהדבר היחיד שעלי לעשות עבור האוזניים שלי היה להישתמש במכשירי שמיעה 

ושאין דרך לרפא את העיין שלי.
"מדוע קורים לי כל הדברים הללו?" נילכדתי בייאוש. נימנעתי מאנשים מאחר 
והיתקשיתי לדבר באופן אישי ואף בטלפון. חשתי עצוב ּומדוכא. חשבתי שהדרך 

היחידה ִלשרוד הינה ליבטוח באלוהים באמונה.
החילותי להקשיב ִלדרשות הרועה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי בעזרת מכשירי שמיעה. 
דבר   – והאוזן  העין  מבעיות  שאתרפא  להאמין  החילותי  ִּבזהירות:  משהיקשבתי 
שלא צלח בבתי החולים. היה עלי ליבטוח באלוהים מלכתחילה. היצטערתי ושבתי 
ַּבאסיפות  לילה  מידי  חלק  נטלתי  גשמית.  רפואה  ניסיתי  שבטיפשותי  על  ִּבתשובה 

ּובכל  דניאל  תפילת 
בימי  מיפגשים  מיני 
כל  ַואסיפת  רביעי 

ערב שבת.
אמר  לי  ד"ר 
שאלוהים  ִּבמיוחד 
בעיות  ירפא 
לעיין  הקשורות 
מאן  של  הקיץ  בכנס 
חשבתי   .2016 מין 
היזדמנות  תהא  שזו 
לקבל  ַּבעבורי 

תשובות.
לאוגוסט   8  – ב 
לכנס  הראשון  ביום 
אסיפת  היתקיימה 

הרפואה האלוהית. כשהרועה הבכיר היתפלל למען החולים: חשתי בהירות בעיין. 
בשיבתי הבייתה הבנתי כי שחוויתי נס.

האור חדר לעייני הימנית! ַהְללּוָיה!
היה לאל ידי אף ִלשמוע טוב יותר בשתי האוזניים – ּולבסוף החילותי ִלשמוע מה 
אמרו ללא עזרת מכשירי שמיעה. הראייה הישתפרה יותר ויותר, היצלחתי להבחין 
מכשירי  ללא  בטלפון  ּולדבר  ִלדרשות  להקשיב  יכול  אני  כעת  ראיתי.   – בדברים 

שמיעה. אף היתרפאתי מסוכרת. עתה רמת הסוכר בדמי נורמלית.
הבנתי שבחסד ֱהֲאּדֹון לאל ידי ליראות ולישמוע היטב. הינני נותן את כל ההודייה 

והתהילה לאלוהים אשר ריפאני – ּומודה לרועה הבכיר שהיתפלל למעני.

ונישאתי  עבודתי  במקום  אדם  פגשתי   24 בגיל 
אותי  היכה  הוא  אלימותו.  נֱחשפה  שנה  כעבור  לו. 

במשך 12 השנים הבאות.
מין  מאן  ִלקהילת  הודרכתי   2005 בשנת 
היכה  עדיין  בעלי  בלב.  שלווה  קיבלתי  אוסאקה. 
אותי  זרק  ִלפרקים  ויותר.  יותר  אותי  ורדף  אותי 
לאחר  החולים  בבית  להישאר  עלי  והיה   – מהבית 
מנֲעני  כשבעלי  קשיים.  סידרת  היו  חיי  שהיכני. 
יוקו  איוָואמֹוטּו  למשרתת  הלכתי  לקהילה:  מללכת 
שהידריכה אותי לקהילה ונתנה שירותי ביית. חיפשתי את אלוהים ִּבתפילה בעת 

היתֲחברותי בקהילה ּובמהלך השבוע בדרכי מן העבודה.
אלוהי האהבה הראה לי ראיות לנוכחותו וניחם את ליבי. ִּביתי הייתה בכיתה ג' 
בבית הספר היסודי. הייתה לה יבלת גדולה על קצה אצבעה. היתפללתי וריססתי 
על האצבע את מי מואן הזכים (שמות ט"ו: 25) והיתפללתי עימה. למחרת היבלת 

נשרה ּובשר חדש היתפתח. אצבעה הפכה לנורמלית. ַהְללּוָיה!
אך  ילדי.  שלושת  עם  מולדתי  לעיר  ושבתי   – מבעלי  ניפרדתי   2008 בשנת 
עדיין שקדתי בכנות ידרוש את פני אלוהים. היה זה ַּבעיירה נידחת אך מצאתי בה 
נסיעה  שעתיים  של  במרחק  שהייתה  זורו  מאיי  מין  מאן  קהילת  הייתה  זו  קהילה. 
משם. היתֲחברתי בקהילה ּובכל שבוע היתמלאתי ברוח הקודש. אף קיבלתי עבודה 

יציבה.
זה  בגב.  שריר  מתֲחתי  לערך:  ק"ג   20 ששקל  משהו  כשנשאתי  באפריל 2016 
כפוף.  בגב  הביתה  הלכתי  לכן  הגב  את  ליישר  ֵהיֵמִני  ניבצר  רב.  ִלכאב  לי  גרם 
לצאת  לא  שנאלצתי  רציני  כה  זה  היה  גופי.  את  להניע  אף  הימני  ניבצר  למחרת 

לעבודה.
המוקלטת  החולים  למען  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה  תפילת  את  קיבלתי 
בטלפון – ַוהחילותי להרהר: מדוע זה קרה ּומה אלוהים רצה שאבין מכך. הבנתי 
שעדיין יש בי ֲחמדנות ּוקשרים לעולם. שפכתי דמעות למכביר. קרעתי את ליבי 
ּוביסודיות שבתי ִּבתשובה. לאחר מכן היתאוששתי כה מהר שהיה לאל ידי ללכת 

לעבודה בשעות אחר הצהריים.
הישלכתי את הדברים הגשמיים למרות שהם ניראו ִשטחיים ושירתתי את הזולת 
בֲעבודתי ַּבענווה. היתברכתי בהיתקדמות ַוהעלאה בשכר. הינני מוָּדה לֲאּדֹון שבא 

אלי והושיט לי את ידיו. הינני נותנת את כל ההודייה והתהילה לאלוהים.

מין  מאן  קהילת  על  פנורמי  מבט 
מאיי זורו שביפן.


