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חדשות מאן מין 
בֲחגיגות יום השנה ה 30 לשירות 

הספרים – פורסם ספרו ה – 108 של 
ד"ר ג'יי רוק לי: 'דמעות'

לאפריל  ב-17 
לאור  יצא   1987
הראשון  סיפרו 
רוק  ג'יי  ד"ר  של 
את  הכולל  לי 
'טעימת  זיכרונותיו: 
בטרם  עולם  חיי 
מכן  לאחר  מוות'. 
'דרך  אור:  ראו 
'השמיים'  הישועה', 
עד  'הגיהינום'.   – ו 
לאור  הוצאו  היום 
וחולקו  תורגמו  הם  מזאת:  יתרה  ספרים.  מ-100  למעלה 
מרכזיים  יסודות  אלה  היו  שפות.  ּוב 61  מהדורות  ב 427 

להדרכת נשמות רבות ִלישועה.
ד"ר ג'יי רוק לי – שהינו מחייה רוחני נודע בעולם: סבל 
החי  אלוהים  את  פגש  הוא  רבות.  ממחלות  שבע  במשך 
ידי  על  ניקרא  בוא  היום  למן  מֲחלותיו.  מכול  מרפא  וחווה 
להיות  והיתפלל  צם  הוא  קהילה:  כרועה  לשרת  אלוהים 
רועה של כוח. כְּתשובה ִלתפילותיו הרציניות לא רק שנתן 
לו אלוהים – פרשנות של הכתובים – אלא אף הכיר לו את 
ליבו חסר הגבולות ואת ההשגחה ֵהחקוקה והעמוקה. הספר 
'היתוודויות' כולל את: הלב והאהבה׳ שבין אלוהים לאבות 

האמונה-ּובין ֵהֲאּדֹון לתלמידיו.
30 שנה לאחר הוצאת הספר הראשון – זיכרונות העדות 
שלו – לאור. פירסם ד״ר לי בַּחגיגת יום השנה ה 30 את 

טיפח  אשר  אלוהים  לב  את  מכיל  הספר  'דמעות'.  הספר: 
דמעות  את  הבינו  אשר  אלה  ווידויי  את  ואף   – האנושות 

ֵהֲאּדֹון והרועה.
תישתנינה  שהדמעות  "עד  הכותרת:  'תחת  א'  חלק 
לשימחה". ד״ר לי כלל בתוכן את: ציפיות אלוהים לטיפוח 
תהליך  במהלך  היתוודה  אשר  הדומעים  הווידויים  האדם; 
האמונה  ַואבות  הבכירים  המלאכים  ווידויי  ואף   – הטיפוח 

אשר השיגו לבבות טובים ויפים.
אלוהי  וויתר  לא  התהליך:  בעת  לסבול  שנאלץ  למרות 
עימם  אמיתיים  בִּילדים  ִלזכות  תוכניתו  על  מעולם  האהבה 
בִּתקופת  זכה  שהוא  הינה  התוצאה  נצחית.  אהבה  יֲחלוק 
התנ״ך ִלילדים אמיתיים ויפים: כחנוך, אברהם, יוסף, משה, 

שמואל, דוד ואליהו.
חלק ב' נקרא: "האהבה שבתוכה לא יהא לידי אף אחד 
לעולם  בא  אשר  ישוע  אהבת  את  מכיל  הוא  להפרידינו". 
ווידוי  את  ואף  הנשמות  כמושיע  חובתו  את  למלא  בכדי 
האהבה אשר חלק בכדי לנחם את אלוהים האב כאשר טיפס 
על גולגותא עם גזע העץ על כתיפו. זה כולל אף את ווידוי 
דמעות תלמידיו אשר היתגעגעו אליו עד הרגעים האחרונים 

לחייהם ולא היה בם פחד מפני המוות.
חלק ג' הינו: "דמעות תהפוכנה ליהלומים ותעופנה". זה 
מראה את ליבו הרציני של הרועה השואף להדריך נשמות 
למרות  זאת  ִלישועה.   – האבדון  בדרך  הצועדות  רבות 
שמשמעות הדבר לסכן את עצמו. זה כולל אף את הווידויים 

הדומעים של אהבתו הלוהטת כלפי אלוהים.
הכותרת של חלק ד' הינה: "דמעות הינן פרי של כבוד" – 

אשר ממחישה את התהליך של נשמות שהיו בדרך ַלאבדון 
ואת  הרועה  פעולות  דרך  ִלישועה  ההיזדמנות  את  וניצלו 
המסע לקחת את ירושלים החדשה בכוח. המאמינים מציעים 
ווידויי הודיה יפים לאלוהים אשר היקדיש עצמו להדרכתם 

להפוך ִלנפשות זוהרות הדומות ליהלומים.
הקוראים  בלב  יגעו  בספר  הכלולים  הווידויים   140
צלול  צליל  נישמע  כאילו  הקודש  ברוח  ליבם  את  ִוימלאו 

וטהור מאיזה מקום מעבר.
מכירת הספר ״דמעות״ על ידי מינויים החלה ב-29 למרץ. 
בתוך יום דורג הספר במקום הראשון ברשימה היומית של 
רבי המכר לספרי אמונה במירשתת. ביום השני דורג הספר 
במקום הראשון הן בדירוג היומי והן בדירוג השבועי. ניתן 
לחפש את הכותרת "דמעות" באתר מירשתת מרכז הספרים 
קיובו (Kyobo Book Centre) ואף ליקנותו שם. מ 17 
לאפריל זמין הספר בַּחנויות הספרים ברחבי הארץ והספר 

האלקטרוני שלו יהא זמין אף במירשתת.

שירתו המעוררת באופן רוחני של רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי

"אני יהוה – אביך שנתן הכל באהבה לאנושות".
 – ווידוי אלוהים האב. 

"אם הם חשים את ליבי, הם יחושו בַּאהבת האב. אתן להם הכל".
 – הווידוי הגדול ביותר של ֵהֲאּדֹון.

"הינני מיתפלל כל הזמן ש אני ֵהאהוב והיקר לא יהא חולה – ִויהי ללא 
קשיים או תיסכולים".

 – עומק אהבת הרועה.

"הכיצד נֲעשיתי כה מאושר? תשובה: עקב כוח הרועה".
 – ווידוי חבר קהילה אשר חווה שינוי.

דמעות
חודרות בלב

משירתו המעוררת רוחנית בת ה 100 
החלקים

של ד"ר ג'יי רוק לי,

'היתוודויות'
אהבת אלוהים וֵהֲאּדֹון 

... והווידויים הדומעים של הנפשות
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בבשר  הבן  אלוהים  ארצה  בא  המיועד:  הזמן  בבוא 
כִּישוע ּומילא את חובת המושיע.

ישוע  רק  מדוע  אסביר  הקודמת  למהדורה  בהמשך 
המשיח מוסמך להיות מושיע האנושות על פי חוק גאולת 

הארץ (ויקרא פרק כ״ה: 25 – 23).

1. זאת מאחר ִוישוע בא ארצה בבשר כאדם.
ויקרא פרק כ״ה 25 הינו: הוראה עבור "חוק על גאולת 
ּוָמַכר   ָאִחי  ִּכי-ָימּו" כדלקמן:  ניקרא  והוא   – הארץ" 
ָאִחיו".  ִמְמַּכר  ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקרֺב  גֲֺאלֹו  ּוָבא  ֵמֲאֻחָּזתֹו 
כשם שאדם קרוב יכול לבוא ולקנות בחזרה את הקרקע 
של  החילוץ  משימת  חייבת  כך   – מכרו  משפחתו  שבני 
צאצאי אדם שנימסרו לשטן האויב להיתבצע על ידי: "בן 

משפחה הקרוב ביותר".
אם כן מיהו: "בן המשפחה הקרוב ביותר"? זה מתייחס 
לאדם, איש, כמו אדם, בעל רוח, נפש ָוגוף. אנו ניזכרים 
ט"ו 22 – 21:  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  באיגרת 
"...ּוֵמַאַחר ֶׁשַהָּמֶות ָּבא ַעל-ְיֵדי ָאָדם ַּגם ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִהיא 
ַעל-ְיֵדי ָאָדם; ֶׁשֵּכן ְּכמֹו ֶׁשְּבָאָדם ַהּכֺל ֵמִתים, ָּכ ַּגם ַּבָּמִׁשיַח 
ַהּכֺל ָיְחיּו". התנאי הראשון להיות המושיע אשר יגאל את 

האנושות מחטאותיהם הינו: שעליו להיות גבר.
ישוע הינו: בן אלוהים והבורא. אם כן כיצד הוא יכול 
להיות: "בן המשפחה הקרוב ביותר" של מישהו? נאמר 
ָהָיה  ֲאֶׁשר  ב׳ 8 – 6: "הּוא  פרק  הפיליפיים  אל  באיגרת 
ַקָּים ִּבְדמּות ֱאִהים א ָחַׁשב ְלָׁשָלל ֱהיֹות ָׁשֶוה ֵלאִהים – 
ֶאָּלא ֵהִריק ֶאת ַעְצמֹו, ָנַטל ְּדמּות ֶעֶבד ְוִנְהָיה ִּכְבֵני ָאָדם... 
ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ְּבצּוָרתֹו ְּכָאָדם, ִהיְׁשִּפיל ַעְצמֹו ְוִצֵּית ַעד ָמֶות-

ַעד ָמֶות ַּבְּצָלב".
בִּבשורת יוחנן פרק א' 14 נאמר לנו על ישוע: "ַהָּדָבר 
ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו". בשורת יוחנן פרק א' 1 מזכירה 
לנו כי: "אִהים ָהָיה ַהָּדָבר". הביטוי: "ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר" 
בשר  עם  אדם  של  גוף  לבש  שאלוהים  לנו:  אומר   –

ועצמות – ּובא לעולם הזה.
האנושות  את  ליגאול  בכדי  אדם  של  בגוף  נולד  ישוע 
רעב,  עייפות,  ישוע:  חש  אדם:  והיה  מאחר  מחטאותיה. 
צמא, שמחה ָוצער. בהיותו תלוי על העץ: שפך ישוע דם 

ואף חש כאב עז מאוד.
שישוע  כך  על  המעידה  מעורערת  בילתי  ראיה  ישנה 
בא לעולם כאדם. אנו יודעים זאת מהיסטוריית האנושות 
עבור  (לפנה"ס"  ישוע  לידת  טרם  הזמן  את  המחלקת 
 "AD") לפני המשיח")... ואף לזמן שלאחר לידת ישוע"
עבור "אנו דומיני" אשר בלטינית מייצג "בִּשנת ֵהֲאּדֹון").
ועוקבים  מֲחשבים  אנו  בה  השיטה  אחרות:  במילים 
אחר היסטוריית האנושות מעידה על: האמת שישוע אכן 
בא לעולם כאדם. לכן תאם ישוע לתנאי הראשון: "שאר 

 – והוא  מאחר  זאת   – האדם"  של  ביותר  הקרוב  הבשר 
כבן אלוהים: בא ארצה בבשר.

אשר  אדם  של  צאצא  אינו  ִוישוע  מאחר  זאת   .2
חטא.

את  וחוה  לאדם  נתן  הוא  אדם:  את  אלוהים  כשברא 
והניח   – לאישה  והביצית  לגבר  הזרע   – ֵהחיים  זרעי 
לחיים חדשים להיוולד דרכםה. בזרע ּובביצית יש מידע 
ההורים,  אופי  כגון:  תורשתיות  ּותכונות  השפעות  על 
הרגלי  ואף  החיצונית  הופעתם  מאפייניהם,  אישיותם, 
להוריהם  הילדים  דומים  שבעטייה  הסיבה  זוהי  חייהם. 
ההרגלים  הטבע,  הפיזית,  הדמות  המראה,  מבחינת: 

וכדומה.
האבות  של  החטא  תכונות  עברו  חטא:  שאדם  לאחר 
כל  לכן  הקדמון".  "החטא  וזהו:   – לדורותיהם  בתורשה 
אדם הופך לחוטא ברגע שנולד בשל תכונות החטא שירש 
מאדם ּומָאבֹותיו הַקדמֹוִנים. באיגרת אל הרומיים פרק ה' 
ָּבא  ֶאָחד  ָאָדם  ֶׁשַעל-ְיֵדי  ְּכֵׁשם   ,ְלִפיָכ" קוראים:  אנו   12

ַהֵחְטא ָלעֹוָלם – ְוֵעֶקב ַהֵחְטא ָּבא ַהָּמֶות".
כשם שהמוות הוטל על כל האנושות מחמת חטא אדם 
אחד – אדם: כל צאצאיו הינם למעשה חוטאים. אם אדם 
אחד הוא חוטא: ייבצר הימנו ליגאול אדם אחר מחטאותיו.

גדול  חוב  בעל  הינו  מאחיכם  שאחד  נניח  לדוגמא: 
והוא מוצא עצמו בדרכו למאסר. אם אף לכם חוב גדול 
משלך והינכם מוצאים עצמיכם בדרך למאסר: לא תהא 
לכם היכולת לעזור לאחיכם להֲחזיר את חובו. היינו הך: 
בעוד שעל המושיע אשר יגאל את האנושות מחטאותיהם 

וכל  מאחר  זאת  עם  חוטא.  להיות  לו  אסור  איש:  להיות 
צאצאי אדם הינם חוטאים שנולדו עם החטא הקדמון: אין 

בכוחם ליגאול אחרים מחטאותיהם.
יכול  אינו  פעם  אי  שנולד  אדם  אף  אחרות:  במילים 
לספק את התנאי השני של המושיע. מי אם כן יכול לספק 
איש  להיות:  שעליו   – מושיע  להיות  השני  התנאי  את 
שאינו חוטא? מכל האנשים שנולדו אי פעם על האדמה: 
רק ישוע – בן אלוהים היחיד: הינו איש – אך הוא אינו 

צאצא של אדם – ואינו "חוטא".
מבחינה פיזית: ישוע הינו צאצא של דוד – והוריו הינם: 
יוסף ּומריים. עם זאת מוזכר לנו בִּבשורת מתיתייהו פרק 
א' 20 שישוע: "ֲאֶׁשר הֹוָרה ָּבּה – ֵמרּוַח ַהּקֶֺדׁש הּוא" – ּו

הנבואה  על  לנו  מספרת   23 א'  פרק  מתיתייהו  בשורת 
ְוָקָראת  ֵּבן  ְויֶֺלֶדת  ָהָרה  ָהַעְלָמה  "ִהֵּנה  ישוע:  לידת  לגבי 

ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל".
וביצית  יוסף  זרע  איחוד  באמצעות  ניברא  לא  ישוע 
משימה  הייתה  לא  זו  הקודש.  רוח  בכוח  אלא   – מריים 
קשה עבור אלוהים האדיר לתת למריים להרות את ישוע 
בכוח רוח הקודש. ישוע הינו יוזמה של רוח הקודש והוא 
של  צאצא  אינו  ישוע  לכן   – מריים  גוף  את  "לווה"  רק 
אדם מאחר ולא ירש כל השפעה או תכונות תורשתיות. 

ישוע לא נולד עם החטא הקדמון.
יש לזכור שאף שמריים הרתה וילדה את ישוע – אין 
המדע  היתקדמות  עם  שלו.  "אמא"  להיות:  יכולה  היא 
ּו במכונה –  היתרבתה  מופרית  ביצית  אם  והטכנולוגיה: 

כתוצאה נולד ילד לאחר 9 חודשים: הילד אינו מיתייחס 
למכונה כאל "אימו".

ניתן ליראות את היחסים בין ישוע לבין מריים בצורה 
או  קרא  שישוע  בכתובים  נימצא  לא  מעולם  לכן  זו. 
היתייחס אל מרים כאל: "אמא" – אלא הישתמש במילה: 
פרק  יוחנן  בשורת   ,4 ב:  פרק  יוחנן  (בשורת  "אישה" 
י״ט: 26). הביטוי "אם ישוע" שומש רק על ידי תלמידי 
להיות  צריכה  אינה  לכן   – למריים  בהיתייחסם  ישוע 
להישתֲחוות  שעלינו  תמיד  זיכרו  הישתֲחווייתינו.  מושא 

ּולהתפלל רק: לאלוהים השילוש.
אמשיך הלאה את המסר בגיליון הבא של חדשות מאן 

מין.

טוב  מבינים  שהינכם  כשם  במשיח:  ַואחיות  אחים 
פני  על  אחר  אחד  שאף  בעובדה  מכירים  ואף  יותר 
האדמה מלבד ישוע המשיח אינו מוסמך להיות: מושיע 
האנושות – הינני מיתפלל בשם ֵהֲאּדֹון שכל אחד ִמכֵּם 
וייהנה  אמונה  ידי  על  הישועה  חובת  את  בִּמהרה  ישיג 
כילדי  הינכם  זכאים  להם  והברכות  הסמכות  מכל 

אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"...ְוֵאין ְיׁשּוָעה ְּבַאֵחר, ִּכי ֵאין ֵׁשם ַאֵחר ָנתּון ִלְבֵני ָאָדם ַּתַחת ַהָּׁשַמִים – ּובֹו ָעֵלינּו ְלִהיוָּוַׁשע" (מיפעלות השליחים פרק ד': 12).

מדוע ישוע הינו: המושיע היחיד שלנו? (١)

Hebrew ווידוי 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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 :16 בשורת יוחנן פרק ג'  כשם שקוראים אנו בִּ
ֶאת  ַתן  ָנ י  ִּכ ַעד  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֱאִהים  ָאַהב  ּכֺה  י  "ִּכ
ֶאָּלא   – ּבֹו  ִמין  ֲא ַּמ ַה ָּכל  יֺאַבד  א  ן  ַע ַמ ְל ִחידֹו  ְי ְּבנֹו 
י עֹוָלם". היה אלוהים רחום עם האנושות  ֵּי ַחל ַח ְנ ִי
המוות  בדרך  ַוהליכה  והפקרות  בחטא  נפלה  אשר 

את בנו יחידו. נתן  ואף   –
 –  10 ד'  פרק  ליוחנן  הראשונה  באיגרת  נאמר 
ֻעְבָּדה  ָּב  – ָּבנּו  ָהֱאִהים  ַאֲהַבת  ְלָתה  ְג י ִנ "ָּבזֺאת   :9
ְחֶיה  ִנ ן  ַע ַמ ְל ָלעֹוָלם  ִחידֹו  ְי ְּבנֹו  ֶאת  ָׁשַלח  ֶׁשֱאִהים 
ְבנּו  ָאַה ְחנּו  ַנ ֶׁשֲא א  ָהַאֲהָבה,  ִהיא  ָּבזֺאת  ְזכּותֹו.  ִּב

ֶאת  ָׁשַלח  ְו אֹוָתנּו  ָאַהב  ֶׁשהּוא  ֶאָּלא   – ֱאִהים  ֶאת 
היינו  כאשר  ֵאינּו".  ָט ֲח ַעל  ַּכָּפָרה  ְהיֹות  ִל ְּבנֹו 
על  אהבתו  את  אלוהים  היפגין  חוטאים:  עדיין 
העץ  על  ֵהֲאּדֹון  שהיה   – ישוע  בנו  שליחת  ידי 

.(8  : ה' אל הרומיים פרק  מקומינו (האיגרת  בִּ
הארץ  לכדור  יחידו  בנו  שליחת  ידי  על 
ַוהפיכתו לקורבן כפרה: פדה אותנו אלוהים מכל 
חטאותינו ּופתח את דרך הישועה. עם זאת ניבצר 
העץ –  על  ישוע  יחידו  בנו  את  ליראות  מאלוהים 
וניתלה  לעג  שחווה  בעת  ממנו  פניו  היפנה  לכן 

ברגע  רבות.  דמעות  הזיל  הוא  חוטאים.  ידי  על 
שהשמש  כך   – אלוהים  לב  כאב  תלייה:  בִּ מותו 
היתפצלו.  והסלעים  רעדה  האדמה  הֱחשיכה, 
אלוהים נתן לנו חיים אף כשחווה צער גדול כזה 

״אבא״. ואיפשר לנו לקרוא לו   –
אהבת  את  לישכוח  שניצלו  למאמינים  אל  לכן 
את  וחרט  יחידו  בנו  על  חס  לא  אשר   – אלוהים 
ִלילדים  להפוך  לנסות  עליהם  בליבם.  עמוק  ליבו 
את  לנצח  עימו  לֲחלוק  ידיהם  שלאל  אמיתיים 

האהבה.

העולם  את  להציל  רוצה  האהבה  שאלוהי  למרות 
היתה  לא  האל:  ִלרצון  מציית  היה  לא  ישוע  אם   –
את  היטב  ישוע  ידע  זאת  עם  הישועה.  דרך  ניפתחת 
היה  ישוע  האנושות.  את  מאוד  האוהב  אלוהים  לב 
והפך  עצמו  על  העולם  חטאי  כל  את  לקחת  מוכן 

לכפרתנו – כשהוא לקח את כל הסבל עבורנו.
כאשר אנשים שהיו ברואיו: ירקו עליו; לעגו לו, 
היה  ותלוהו –  ממנו  בגדיו  את  הפשיטו  בו;  הצליפו 
בכוחו  הוא  רגע.  באותו   – מיד  להשמידם  בכוחו 
להוריד את האש מן השמים ולקרוא לצבא השמימי 
הישועה  השגחת  את  להשיג  בכדי  להשמידם. 

האנושית: נטל ישוע על עצמו את כל סבל התלייה/
צליבה האומללה הזו.

ישוע נולד באורווה בכדי שיהא לאל ידי האנושות 
אלוהים  צלם  את  לשֲחזר  צאן:  אלא  היו  שלא   –
ֵהאבוד ּולבצע את חובת האדם (קוהלת פרק ג': 18, 
פרק יב': 13– 12). יתרה מזאת: נטל ישוע את דרך 
להפוך  כדי  ּובִּ העוני  מן  אותנו  ליגאול  בכדי  העוני 
הקורינתיים  אל  השנייה  (האיגרת  ַלעשירים  אותנו 

.(9 פרק ח': 
אל  (האיגרת  אלוהים  בצלם  היתקיים  ישוע 
וניפגם  מוסמר  הוא  אך   –  (6 ב':  פרק  הפיליפיים 

עקב עוונותינו ַוחטאותינו. ישוע: נטל על עצמו את 
ליהנות  שנוכל  בכדי  דמו  את  ושפך  הוצלף  העונש, 
פרק  (ישעיהו  המחלות  מכל  ּולהשתחרר  משלום 
נ״ג: 6 – 5, בשורת מתיתייהו פרק ח': 17, האיגרת 
כתר  ֲענידת  בַּ  .(24 ב':  פרק  לכיפא  הראשונה 
החטאים  מן  ישוע  אותנו  פדה  ראשו:  על  הקוצים 
כתרים  ליטול  לנו  והתיר  במֲחשבותינו  המבוצעים 

שמימיים טובים.
לישמור  המשיח  ישוע  ידי  על  הנושעים  על  לכן 
בליבם את זיכרון פניו המכוסים בדם ועייני אהבתו 

לנשמות ַוֲעליהם להודות בכל דבר.

אף  אלא   – הושיעינו  רק  לא  האהבה  אלוהי 
הכין עבורינו מישכן/מקום שמימי מפואר. עלינו 
המאמינים  ידי  לאל  זאת.  על  תודה  אסירי  להיות 
האמת:  בתוך  ושוכנים  וֵהֲאּדֹון  אלוהים  אהבת  בַּ
שמימיים  מגורים  מישכנות/מקומות  לקבל 

עשו. אשר  ותגמולים לאור 
(האיגרת  באור  להיתהלך  שעלינו  הוא  ֵהחשוב 
להיתנקות  בכדי   (7  : א' פרק  ליוחנן  הראשונה 
אומר  זה  ֵהֲאּדֹון.  דם  כוח  ידי  על  החטאים  מכל 
ללמוד  אף  עלינו  כן  ּוכמו  לדבר  לציית  שעלינו 
אותה ּולשנות את ליבנו. במילים אחרות – עלינו 
ּולמלא   – והכעס  היהירות  השינאה,  מן:  להיפטר 

ענווה ָוחסד השייכים לאמת. את ליבנו: באהבה, בַּ
בדרך זו לאחר שמישהו מקבל את ֵהֲאּדֹון: עליו 
בטוב  ליבו  את  למלא  ּולנסות  הרשע  את  להשליך 
 : ב' פרק  (יעקב  לצדיק  ייֲחשב  אז  רק  ָואהבה. 
אמונה  עם  באמת  ניתהלך  כאשר  רק   .(26  ,17
שנבקש.  דבר  לכל  מֲענה  לקבל  ידינו  לאל  יהי 
ּו למענינו  טוב  ילך  והכל  תשגשגנה  נישמותינו 
השלישית  (האיגרת  טובה  בריאות  לנו  תהי 

.(2  : א' ליוחנן פרק 
י  ָאִב "ְּבֵבית   :2 י"ד  פרק  יוחנן  בשורת  בִּ נאמר 
יִתי אֹוֵמר ָלֶכם  ִי ן – ְּכלּום ָה ְמעֹונֹות ַרִּבים. לּוֵלא ֵכ
שקם  ֵהֲאּדֹון  ָמקֹום?"  ָלֶכם  ין  ִכ ָה ְל  הֹוֵל י  ִנ ֶׁשֲא

מישכנות/מקומות  מכין  השמיימה  ועלה  ִלתחייה 
השוכנים  המאמינים  עבור  שמימיים  מגורים 
עימם  כבר  יֲחלוק  בו  ליום  ּומצפה  האמת  בתוך 
ֵהֲאּדֹו אהבת  את  יבינו  אם  בשמים.  אהבתו  את 

תהא  ולא  יֲחטאו  לא  העולם,  על  יביטו  לא  הם  ן: 
אמונתם  עקב  לעולם  התֲחברות  או  ֲחמדנות  בם 

השמיים. בתיפארת 
לכן הבה נאהב את אלוהים בכל ליבנו, במוחנו, 
ידינו  לאל  שיהא  בכדי  ּובחיינו  מסירותנו  בִּ
הטוב  השמיימי  המגורים  מקום  למישכן/  להיכנס 
אלוהינו  עם  ולֲחלוק   – החדשה  ירושלים  ביותר: 

האהבה לנצח. את 

"באהבתו נתן לי אלוהים את: בנו יחידו"

"באהבה: אלוהים מכין בֲעבורי מישכן / מקום מגורים בשמיים"

"באהבתו: נתן ֵהֲאּדֹון את חייו עבורי"

אהבה ֲחרוטה בליבנו
מי שמבין וחורט את אהבתו הגדולה של אלוהים בלב: 

יהא לאל ידו לקבל ביטחון בכל מצב ואף להודות בכל דבר. 
רצונו הטוב של אלוהים: להיות מודרכים בדרך הטובה ביותר  יהא לאל ידינו בִּ

– כאשר נודה שאלוהי האהבה מובילינו (משלי פרק ג': 6).
מחיר דם ֵהֲאּדֹון. הבה נעיין לתוך סוג האהבה שעלינו לֲחרוט בליבנו – אנו שניקנינו בִּ
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המשרת ג'אונגוו יו בן 31 משליחות הצעירים בִּקהילת מאן מין המרכזית 

צותת סרם למוסיקה קוריאנית מסורתית מבצע: הופעה מיוחדת 

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

"כאמן אמנויות הבמה של מאן מין: 
הננני רץ בלהט למען תהילת אלוהים"

עוסקים  שחבריה  למשפחה  נולדתי 
בהיותי  קוריאנית.  מסורתית  במוזיקה 
הלאומי  בתיכון  י"ב  כתה  תלמיד 
ַלאמנויות מסורתיות: הודרכתי ֲלאסיפת 
מין.  במאן  שבת  יום  של  והשבח  ההלל 
בעת ֵההלל הוענקה לי אמונה באלוהים 
קהילת  בִּ להיתֲחבר  החילותי  חיים. 
צוות  עם  והופעתי  המרכזית  מין  מאן 
של  הקוריאנית  המסורתית  המוסיקה 
סרם. כמו כן לאחר שניכנסתי למֲחלקת 
של  המסורתית  הקוריאנית  המֲחרוזת 
 :2006 בשנת  אנג  צ'ונג  אוניברסיטת 
ורק  חברים  עם  עולמית  מהנאה  נהניתי 

שמרתי את יום ֵהֲאּדֹון.
היו  הספר.  לבית  שבתי  הצבא  לאחר 
ורכשתי  הספר  בבית  רבות  הופעות  לי 
רבים  ימים  ביליתי  חברים.  יותר 

עצמי  את  היצדקתי  אלכוהול.  בִּשתיית 
אך   – ממוסיקה  נהנה  שאני  במֲחשבה 
הבכיר  הקהילה  רועה  כאשר  מאידך 
בִּתשובה  לשוב  בלהיטות  בנו  דחק 
בליבי  חשבתי   – דמעות  עם  מחטאים 

שאין ישועה בֳעבורי.
תום  בטרם   2011 שנת  בסוף 
חיי  את  לנהל  הֱחלטתי  הלימודים: 
לישתות,  היפסקתי:  כראוי.  אמונתי 
השני.  המין  עם  בקשר  ולהיות  לעשן 
לא ידעתי כיצד להיתפלל – אך הלכתי 
ּו דניאל  תפילת  ִלפגישת  לילה  כל 

ביום  עלי.  אלוהים  רֲחמי  את  ביקשתי 
החזרה  חסד  את  קיבלתי   :3/12 ה  שני 
של  נזלת  לי  והייתה  בכיתי  בִּתשובה. 
ניסלחו.  שחטאי  משוכנע  הייתי  חרטה. 

הייתי אסיר תודה.

ַוַהחילתוי  חיי  הישתנו  מכן  לאחר 
לנסות להיתֲחדש כמיטב יכולתי. כאשר 
ּומעדתי:  ליבי  לישמור  היצלחתי  לא 
ליבי  את  והיצעתי  בִּתשובה  מיד  שבתי 
סרם  צוות  של  מיוחדות  בהופעות 
בכדי  מסורתית  קוריאנית  למוסיקה 

להשיב את החסד.
בהופעות  הימשכתי  הסיום:  לאחר 
לתואר   2014 בִּשנת  והלכתי  רבות 
קל  כה  לי  היה  לא  זה  בחינוך.  שני 
כמיטב  ניסיתי  אך  מוסיקה  ללמוד  רק 
למלכות  עזרה  מקור  להיות  יכולתי 
ניסיתי  שנתיים  במשך  בעתיד.  אלוהים 
השייכים  ּוסטודנטים  חבריי  את  לשרת 
אגודת  כִּנשיא  המוזיקה  חינוך  למֲחלקת 

הסטודנטים.
ב – 29/7/16 בטרם תום הלימודים: 
גיליתי את הודעת הגיוס ַלתפקיד עבור 
הלאומי  בתיכון  קוריאני  מסורתי  חליל 
מורה  להיות  היתכוונתי  לא  לאמנויות. 
תהא  שהמישרה  חשבתי  במקרה  אך   –
לא  כי  נדירה  הזדמנות  הייתה  זו  שלי. 
השנים   23 במשך  לתפקיד  גיוס  היה 

האֲחרונות.
את  ַועצרתי  העולם  מן  עצמי  ניתקתי 
היתחלתי  הציבוריות.  ההופעות  כל 
בקהילה  היתפללתי  ַלמבחן.  להתכונן 

הביצועים  למבחן  היתכוננתי  לילה.  כל 
על ידי תרגול עד 2 או 4 ִלפנות בוקר. 
 – הרב  התירגול  מחמת  ניפגעו  שפתיי 
והדם כיסה את ֵהחליל שלי. אך חשבתי 
שרועה הקהילה הבכיר יהא מאושר אם 

אשיג את המטרה.
שמות  הוכרזו   20/1/2017  – ב 
היו  המבחן.  לקראת  שהוכנו  השירים 
נידרשו  והמועמדים   – מבחנים  שני 
ספר  בית  מורה  רישיון  את  לקבל 
ואת   – השנייה  המֲחלקה  מן  התיכון 
ההיסטוריה  מבחן  של  השלישית  הרמה 
לי.  היה  כבר  אלה  את  הקוריאנית. 
בדיעבד כל אלה היו: הנֲחיות מאלוהים. 
ברגע הנכון בטקס הסיום שלי: מישרת 
הייתי  אם  היתפנתה.  בחליל  ההוראה 
או  מאוחר  בסימסטר  הספר  לבית  נכנס 
הנכון  בזמן  מֵחקר  עבודת  כתבתי  שלא 
ואילו סיימתי מאוחר: היה ניבצר ֵהיֵמִני 

ליטול את המבחן מלכתחילה.
רועה  של  תפילה  קיבלתי   27/1  – ב 
כשהגעתי  המבחן  על  הבכיר  הקהילה 
ב  הירחי.  השנה  ראש  בחופשת  לביתו 
ואת  בִּכתב  המבחן  את  נטלתי   11/2  –
מיבחן הביצועים. ב – 14/2 נטלתי את 
תוכנית  הפקת  שכלל:   – השני  המיבחן 
שיעורים, הדמיית הוראה וראיון עומק.

בנוח  חשתי  איתי:  היה  משאלוהים 
לאחר  יומיים  בביית.  נהנה  אני  כאילו 
הברכה  טקסט  הודעת  את  קיבלתי  מכן 
התפקיד.  את  קיבלתי  הספר.  מבית 
והיצעתי  אלוהים  לפני  ברך  כרעתי 

תפילת הודייה.
בכל  היחיד  החליל  מדריך  הינני 
לאמנות  הלאומי  ּובתיכון  הביניים  חטיבת 
ביותר  הצעיר  המורה  אף  אני  מסורתית. 
הסמכתי  את  אף  קיבלתי  זה.  בתפקיד 
המישרד  מן  חלק  שהינו  מדינה  כעובד 
מן  רבים  ותיירות.  ספורט  לתרבות, 
האמנים, הזמרים, הפרופסורים, החברים, 
אותי  בירכו  המשפחה  ּוקרובי  המשפחה 

מאוד.
לי  נתן  אשר  לאלוהים  מודה  הינני 
אני   – הושיעני  ואף  זו  גדולה  ברכה 
לי  העניק  ואף  למוות  בדרכי  שהייתי 

תקווה ִלירושלים החדשה. ַהְללּוָיה!

"הינני שמחה 
להבין עד כמה 

אני יקרה"

היסתובבתי עם חבָרי אך חשתי כל הזמן ריקנות – ותהיתי: מדוע נולדתי, מדוע הינני 
קיימת – ואם באמת יש שם אהבה אמיתית.

בחודש אפריל 2016: הודרכתי ע״י המשרת אכרמון ִלקהילת מאן מין צ'יאנג ראי. חשתי 
אהבה חמה מן החברים בקהילה. הבנתי אף את מטרת חיי בעת שהיקשבתי לדרשת הרועה 
אלוהים.  רצון  לפי  לחיים  תיקווה  קיבלתי  אן.  סי  ג׳י  רשת  דרך  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר 
שמרתי את יום ֵהֲאּדֹון והיתפללתי בכל פגישה של תפילת דניאל. החילותי לדבר בִּלשונות 
– וקיבלתי את מלוא רוח הקודש. נהניתי להיתפלל. בחודש אוגוסט חוויתי מרפא מהפרעות 

קיבה – זו הייתה המחלה הכרונית שלי – ּובחודש ספטמבר נעלמו אף כאבי הראש שלי.
הינני שמחה ביותר לנהל חיים משיחיים. כאשר היתפללתי בלהט: היה לאל ידי להבין 
כמה רעה הייתי ושבתי בִּתשובה על כך: שלא הבנתי כראוי, שפטתי את האחרים והיתרכזתי 
בעצמי. היצלחתי להסיר חטאים אלה – בתהליך. הידרכתי אף את חבריי ַועמיתיי ַלעבודה 

בקהילה והינני נהנית להיתהלך עימם בחיים אמינים.
הינני מודה לאלוהים ולֲאּדֹון שהתירו לי: ליפגוש ברועה האמיתי, להבין עד כמה הינני 
יקרה – ואף להשיג אושר אמיתי. הינני מודה אף לרועה הקהילה הבכיר המטפל בי עם דבר 
ֵהחיים. הינני אף מביעה את תודת לבי לרועה הקהילה ג'ֵאוון לי שהינו רועה הקהילה שלי ּו

למשפֲחתו על מסירותם לחברי הקהילה.

האחות ג'ינטרה ֵסיי בת 20 
ִמקהילת מאן מין צ'יאנג ריי 

שבתאילנד


