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חדשות מאנמין

אהבת אלוהים הבוערת כלפי הנפשות
מורגשת בארבעת חזונות מאן מין.

אלוהים  בהשגחת  נוסדה  המרכזית  מין  מאן  קהילת 
את  באמונה  מפיצה  הקהילה  הימים.  לאֲחרית  ֱהֳאִּדיָרה 
הבשורה אף לחלקים הנידחים ביותר בעולם ּומכבדת את 

אלוהים במשך 30 השנים האחרונות.
בצוותא עם כ 10,000 קהילות בת ּוקהילות שותפות: 
הלאומי  בבישור  הרף  ללא  מין  מאן  קהילת  פעלה 
אלוהים  פעלי  את  הפגינה  הקהילה  לעולם.  ּובשליחות 
דרך  העולם  בכל  הקודש  ורוח  המשיח  ישוע  הבורא, 
ושידורי  חדשות  ספרים,  הכוללת:  הספרותית  המדיה 
רבים,  נושעו  המהיר  הרוחני  הזרם  בלב  כן:  כמו  מדיה. 
את רמת 'ההתייצבות על סלע האמונה' והתקדמו כאנשי 

רוח ּומלוא הרוח.
בעת הציפייה לשנת 2013 הציג: רועה הקהילה הבכיר 
אשר  התפילה  כותרות  לגבי  ִּבמסריו  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
ניתנו מאלוהים לשנת 2013 באסיפות ימי ראשון בבוקר, 
החלו  אשר  השנה  ראש  ּוַּבֲאסיפת  שבת  ערב  כל  אסיפת 
ב 23 בדצמבר 2012 את ארבעת חזונות הקהילה לשנת 

.2013

1. השגחה למען אֲחרית הימים (האיגרת הראשונה 
לטימותיאוס פרק ב': 4)

ֱהחזון הראשון מפגין את אהבת אלוהים ֱהחפץ שכל בני 
האדם ייוושעו. אלוהים רוצה שכל בני האדם מכל האומות 
זו  השגחה  למען  וייוושעו.  הקדושה  בשורת  את  ישמעו 
חיוניים: הן כוחו העצום של אלוהים הבורא והן לוחמים 
רוחניים התומכים בו. לכן בשנת 2013: עלינו להתקדש 
יותר במרכז עם הרועה בכדי שנוכל להשלים את השגחת 

אלוהים לֲאחרית הימים.

2. מלוא הרוח (האיגרת אל העברים פרק י': 22)

בכדי לחשוף את שם קהילה זו ואת כוח אלוהים בצורה 
בשנה  אלוהים  ימשיך  העולם:  אומות  כל  בפני  מושלמת 
החדשה לפעול ע"י הדרכת חברי קהילה רבים לרמת הרוח 
ּוִלמלוא הרוח בשנה החדשה. לכן: אל לנו להישאר ברמת 
'סלע האמונה' או ברמת הרוח. עלינו להתאמץ להשיג לב 

כן ואמונה מושלמת-בלב המשתוקק ִלמלוא הרוח.

3. מקדש מואר (תהילים מזמור ל"ז: 6).

המובן  את  יפגין  אשר  לזה  מתייחס  המואר  המקדש 
האמיתי למקדש: המקום בו ֵצֶּדק אלוהים מאיר את חשכת 
העולם ואוסף ּומשנה נפשות רבות. המקום עצום ּויפהפה. 

אך מה שעלינו לזכור הינו: שהוא יכול לשחק את תפקיד 
המקדש הקדוש רק כשהחברים בו מקרינים אור. אלוהים 
על  והוסיף  הקהילה  לרועה  ויותר  יותר  עצום  כוח  העניק 
מידת אמונת החברים בכדי לֲחשוף את כבודו לעולם כולו 
דרך המקדש אשר נבנה ע"י ילדיו המקודשים. דרך מקדש 
יופגן:  מין  מאן  השם  תחת  נבנה  אשר  זה  ּומענג  מדהים 
ַּבֲאחרית  תיוושֲענה  רבות  ּונפשות  בעוצמה  אלוהים  כבוד 

הימים.

4. כוח (בשורת יוחנן פרק י"א: 41 – 44).

בשורת יוחנן פרק י"א מזכירה את: התקרית בה ישוע 
מקים ִלתחייה את אלעזר אשר מת מזה ארבעה ימים. אם 
מישהו מסוגל להֲחיות את המת בכוח משמע: שהוא מסוגל 
לאלץ את רצונם החופשי של בני האדם החיים לֲחזור בם 
ישועה.  ּולהשיג  הללו  הרבות  הנפשות  ודרך  ּולהשתנות 
כך   – המקורי  בקול  המת  את  הֱחייה  שישוע  כשם  בדיוק 
הדריך אלוהים את קהילת מאן מין המרכזית לתת את הקול 
המקורי דרך הרועה. בשנה החדשה ִיָשמע הקול המקורי 
זה  רצינות.  בייתר  מחדש  ייחשפו  הבריאה  ּופעלי  בשנית 
חברים  ויותר  הישועה  לדרך  בעולם  אנשים  יותר  יוביל 

ִלירושלים ֱהחדשה.



Hebrew וידוי האמונה.

'פרק  נקרא:  הקורינתיים  אל  הראשונה  באיגרת  י"ג  פרק 
ההסבר  לפני  האהבה  ֲחשיבות  את  מדגיש  הפרק  האהבה'. 
מספיק:  לנו  שיש  למרות  הרוחנית.  האהבה  לגבי  המפורש 
אוכל, ביגוד, מחסה ולא חסר לנו מאומה; אם אין לנו אהבה: כל 
התקווה והסיבות לחיים נעלמות. במלים אחרות: האהבה הינה 

הגורם ֱהחשוב ביותר בחיינו.
 האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג 13 אומרת: "ַא
ָּכֵעת עֹוְמדֹות ָׁשלֹוׁש ֵאֶּלה: ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה, ַאֲהָבה; ְוַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּבֶהן 
שמדברים  כשם  יפה  בצורה  מדברים  אנו  אם  אף  ַאֲהָבה".   –
המלאכים – אף אם יש לנו את מתת הנבואה, אף אם יש לנו 
אמונה להעביר את ההר ממקומו, לתת את כל רכושנו להזנת 
אנו  עדיין   - שריפה  כדי  עד  גופנו  את  מכניעים  ואנו  העניים 

זקוקים לאהבה אמיתית בכדי להשלים את כל מעשינו.

1. " ִאם ִּבְלׁשֹונֹות ְּבנֵי ָאָדם ּוַמְלָאִכים ֲאַדֵּבר ְוֵאין ִּבי ַאֲהָבה" .

למתת  מתייחס  אינו  אדם"  בני  "לשונות  המשפט:  כאן 
הלשונות שהינה: אחת ממתנות רוח הקודש – אלא לכל השפות 
המדוברות בעולם כגון: אנגלית, עברית , סינית ורוסית. כשאנו 
רואים כיצד התפתחה התרבות האנושית במשך הדורות ִּבשפות 

הדיבור – נוכל אף לראות את עוצמת המילים.
שנוכל  בכדי  האנשים  לב  את  להניע  הכוח  את  יש  לשפות 
יפות  מילים  לדבר  ביכולתנו  יהא  אם  רבים.  דברים  להשיג 

בקולות יפים כמלאכים- מה מדהים זה יהא!
אם אנו מדברים ִּבלשונות בני ֱהאדם והמלאכים אך אין בנו 
אהבה רוחנית -הרי שאנו ִּכנחושת הומה או כמצלתיים רועשים. 
צליל הגונג יוצא כשהוא ריק או כשהוא קליל. באותו אורח אנו 
כמו המוץ כשאנו ריקים ּוללא אהבה רוחנית. רק כשאנו מלאים 
באהבה כילדי אלוהים הדומים לו נהא בעלי ערך כחיטה בפני 
אלוהים אשר טיפח את האנושות. כשאנו אומרים דבר: עלינו 
אותו/ לעודד  אוכל  מלים  ולחשוב: "באילו  לשומע  חיים  לתת 

אותה?" ו"כיצד אוכל לעזור לו/ לה לבוא לאמת?"
ִּבבשורת יוחנן פרק ח': הביאו הסופרים והפרושים בפני ישוע 
אישה אשר נתפסה בניאוף ואמרו לו: "ובכן בתורה ציוונו משה 
לרגום אישה כזו ּומה אתה אומר?" אם היה עונה להם: ִרגמו 
אותה. היו אומרים שאין בו אהבה. אם היה אומר להם לסלוח 
לה – היו אומרים שהוא הזניח את התורה. ישוע החל לכתוב על 
האדמה את חטאיהם בזה אחר זה. משראו את רשימת חטאיהם 
על האדמה היו להם נקיפות מצפון והם נטשו את המקום. רק 
מגנה  לא  אני  "גם  ישוע:  לה  אמר  שם.  נותרו  והאישה  ישוע 

אותך. לכי. אל תבצעי יותר חטא".
למילים המלאות באהבה רוחנית יש כוח להֲחיות. אך תנסו 
לכפות את דעותיכם על אחרים או תנסו להצביע על מגרעותיהם 
במילים – לא תוכלו לשנותם או לתת להם חיים אמיתיים, אף 

אם יהיו דבריכם נכונים באופן מושלם.

2. "ִאם ִּתְהֶיה ִלי ַמַּתת ַהְּנבּוָאה ְוֵאַדע ָּכל ַהּסֹודֹות ְוַאִּׂשיג ָּכל 
ַהַּדַעת; ְוִאם ִּתְהֶיה ִּבי ָּכל ָהֱאמּוָנה ַעד ְלַהְעִּתיק ָהִרים ִמְּמקֹוָמם..."

באופן כללי: הנבואה משמעה: לדבר על משהו אשר יקרה. 
ע"י  יקרה  אשר  דבר  לגבי  האדם  בני  ניבאו  הקודש:  בכתבי 
קבלתם ללב אלוהים בהשראת רוח הקודש למען מטרה מסוימת. 
זה אינו מתאפשר לפי רצון בני האדם אלא שהאנשים בהשראת 
רוח הקודש יכולים לקבל נבואה מאת אלוהים (האיגרת השנייה 

לכייפא פרק א': 21).
אך כאן "מתת הנבואה" בפרק האהבה אינה מתייחסת למתנה 
כי  ּולהכריז  ליידע  כדי  זאת  אלה.  לאנשים  ִּבמיוחד  הניתנת 
כאשר יילקחו הנושעים באוויר בשוב ֱהֲאּדֹון באוויר – הם ָּיחֹוּגּו 
שלא נושעו  שהנפשות  בעת  הנישואין  מסיבת  שבע שנות  את 
תסבולנה בשבע שנות הצרה הגדולה ותלכנה לגיהינום לאחר 
מתייחסים  כאן: "סודות"  גם  הגדול.  הלבן  הכס  של  הדין  יום 
מסר  העץ.  מסר  שהם:  הזמנים  תחילת  לפני  ֱהחבויים  לסודות 
למען  מלכתחילה  עוד  הוכנה  אשר  אלוהים  השגחת  הינו  העץ 
ישועת האנושות. אלוהים ידע מראש כי בני האדם ֶיֱחטאו וילכו 
שהחל  לפני  היחיד  מושיענו  ישוע  את  הכין  לכן  המוות  בדרך 
הכל. אלוהים הסתיר את העניין כסוד כי אם השטן היה יודע על 

עניין זה – לא היה הסוד מתגשם מחמת הפרעות השטן.
השטן האויב והמלשין חשב שהוא ישמור על הסמכות אשר 
ניתנה לו עקב חטאו של אדם אם יהרוג את ישוע. לכן: הסית 
נהפוך  אך  העץ.  על  ישוע  את  לתלות  להם  וגרם  רשע  אנשי 
הוא: מכל הציפיות שלהם, בכל אופן: דרך הישועה נפתחה ע"י 
תליית ישוע – שהיה נטול כל חטא. למרות שאנו יודעים את 
הסוד המדהים הזה – אם אין לנו אהבה רוחנית ואיננו מלמדים 
הידע.  לגבי  ממומש  עצמו  הדבר  משמעות.  כל  בכך  אין  זאת 

"כל הידע": אינו מתייחס רק לידע האקדמי - אלא אף לכל ידע 
האמת הכתוב בכתבי הקודש. אם אנו יודעים את אלוהים -עלינו 
לא:  אם  אותו.  ולחוות  בו  לפגוש   , ליבנו  ממעמקי  בו  להאמין 
הידע שלנו הינו: סתם ידע והוא משחק את תפקיד קנה המידה 
שלנו לעבור את משפט וגינוי האחרים. בכך: ידע ללא אהבה 
רוחנית אף הוא הינו: חסר משמעות. אם יש לנו "כל אמונה" 
כאפס.  אנו  אהבה-  בנו  אין  אך  הרים  להעביר  מסוגלים  ונהא 
כשישוע הלך על המים הלך אף כייפא באמונה על המים במשך 
זמן מה. אך לא הייתה בו אהבה רוחנית ּולבסוף בפני האיומים 
על חייו הוא התכחש ִלישוע מאחר ולא קיבל את רוח הקודש 
ועדיין לא התקדש. כשנחווה את אלוהים - תגדל האמונה . אך: 
האהבה הרוחנית גדלה בתוכנו רק כשאנו מנסים ככל יכולתנו 
להשליך את החטאים. אין משמעות הדברים הינה: שהאמונה 
והאהבה אינן מצויות בזיקה הדדית. באמונה אנו רוצים להשליך 

את החטא ולאהוב את אלוהים.

ּגּוִפי  ֶאת  ֶאֵּתן  וְַגם  ִלְצָדָקה  ְרכּוִׁשי  ָּכל  ֶאת  ֲאַחֵּלק  "ִאם   .3
ִלְׂשֵרָפה..."

אלו העוזרים לעניים בכדי להתרברב יהפכו ִליהירים יותר 
שהם  בטעות  חושבים  הם  מאחרים.  שבח  מקבלים  כשהם 
צדיקים לכן אינם מנסים למול את ליבם. זה יזיק להם. אך אלו 
העוזרים לעניים מתוך אהבה לא חשוב להם אם מישהו מכיר 
במעשיהם אם לאו. זאת מאחר והם מאמינים שאלוהים- הצופה 
ּוִּבפרסים  בברכות  מעשיהם  על  להם  יגמול   – במסתרים  בם 

בהתאם למעשיהם (בשורת מתיתייהו פרק ו': 3 – 4).
פירושו  לשרפה'  גופי  את  'אתן  ההקרבה.  לגבי  הדבר  אותו 
עצמי  קורבן  להקריב  נוכל  כמובן:  עצמי.  של  שלמה  הקרבה 
כשיש בנו אהבה. אך: נוכל להקריב קורבן אף כשאין בנו אהבה. 
בנאמנות  עובדים  שאנו  לאחר  מתלוננים  אנו  אחרות:  במילים 
או כשאנו חשים באי-נוחיות כשמישהו אינו מכיר במאמצינו, 
שופטים  אנו  הכספיות.  בתרומותינו  או  בזמנינו,  במסירותינו, 
הם  "איך  חושבים:  כשאנו  בנאמנות  עובדים  שאינם  אחרים 
מסוגלים לא לעשות מאומה למרות שהם אומרים כי הם אוהבים 
מוטרדים  הופכים  בעצמנו  אנו  כאלה:  בלבבות  אלוהים?"  את 
ושוברים את השלווה עם האחרים. בכך: אין ההקרבה מביאה 
לנו כל תועלת. מדוע אנו מקריבים קורבן ללא אהבה למרות 
שיש בנו אמונה? זאת מאחר ואין לנו מובן של בעלות שהוא: 
"כל מה שלאלוהים הוא שלי וכל מה שלי הוא לאלוהים". אם 
לבבותינו יתמלאו באהבה רוחנית – נוכל להתמסר לאדון בין 

אם מישהו רואה אותנו ּומכיר בנו אם לאו.
שתשיגו  ֱהֲאּדֹון  בשם  אני  מתפלל  היקרים  ואֲחיותיי  אחיי 
עצמכם  ותקריבו  חייכם  על  תחוסו  שלא  בכך  רוחנית  אהבה 
למען האחרים כנר הנשרף בהקרבת עצמו בכדי להרחיק את 

החושך ּולהאיר סביבו.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

 "ִאם ִּבְלׁשֹונֹות ְּבֵני ָאָדם ּוַמְלָאִכים ֲאַדֵּבר ְוֵאין ִּבי ַאֲהָבה, ֲהֵריִני ִּכְנחֶֹׁשת הֹוָמה אֹו ִּכְמִצְלַּתִים רֹוֲעִׁשים. ִאם ִּתְהֶיה ִלי ַמַּתת ַהְּנבּוָאה ְוֵאַדע ָּכל ַהּסֹודֹות ְוַאִּׂשיג ָּכל 

ַהַּדַעת; ְוִאם ִּתְהֶיה ִּבי ָּכל ָהֱאמּוָנה ַעד ְלַהְעִּתיק ָהִרים ִמְּמקֹוָמם, ְוֵאין ִּבי ַאֲהָבה, ֲהֵריִני ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס. ִאם ֲאַחֵּלק ֶאת ָּכל ְרכּוִׁשי ִלְצָדָקה ְוַגם ֶאֵּתן ֶאת ּגּוִפי ִלְׂשֵרָפה 

ְוֵאין ִּבי ַאֲהָבה – א יֹוִעיל ִלי ָּדָבר" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 1 – 3)

ֲחשיבות האהבה הרוחנית.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047

פקס: 8228187048
www.manmin.org/english :אתר

manminministry@hotmail.com :דואר אלקטרוני
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 ַלּכֹל הּוא [אלוהים] נֹוֵתן ַחִּיים ּ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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ראש המלאכים גבריאל – אשר בישר את 
לידת ישוע ותפקידי המלאכים האחרים.

♦ אינספור מלאכים.
הינו  ברא  שאלוהים  המלאכים  של  הכללי  המספר 
יותר  טובה  בצורה  מסודר  המלאכים  עולם  ביותר.  גדול 
מכל ממשלה, צבא או ארגון עולמי. הסדר שלו מתורגל 

בדייקנות והם עובדים לפי פקודות הממונים עליהם.
של  מסוימות  קבוצות  מנהיג  הינו:  הראשי  המלאך 
המלאכים  בארצנו.  ממשלה  לשר  שווה  והוא  מלאכים 
אלוהים,  רגלי  אלוהים,  ידי  תפקיד:  משחקים  הראשיים 
על  ּומשקיפים  בוחנים  הם  אלוהים.  ואוזני  אלוהים  עייני 
מאלוהים  ישירות  פקודות  מקבלים  הם  שונים.  שדות 
נמצאים  הראשיים  המלאכים  פיקוד  תחת  לו.  ּומדווחים 

אינספור מלאכים.
הראשי גבריאל  המלאך  המוצגת הינה של:  הדוגמא 
המוסר את מסרי אלוהים הכוללים תכולה חשובה מאוד 
כגון: מענה לתפילות גדולות, או התגלויות לגבי העתיד 
(בשורת לוקס פרק א': 19, 26; דניאל פרק ט': 21 – 
השמיים.  רמטכ"ל  הינו:  מיכאל  הראשי  המלאך   .(23
מיכאל יוצא ִלקרב נגד רוחות הטומאה ּולעיתים הורס 
את כוחות החושך (חזון יוחנן פרק י"ב: 7 – 8; דניאל 

פרק י': 13 – 14).
על  המגינים  מלאכים  אחרים:  מלאכים  סוגי  אף  ישנם 
השליחים  מפעלות   ;22 ו':  פרק  (דניאל  מסכנה  אנשים 
פרק י"ב); מלאכים הלוקחים את ניחוח התפילה שלנו לכס 
אלוהים (חזון יוחנן פרק ח': 3 – 4); מלאכים חזקים (חזון 
יוחנן פרק י': 1, פרק י"ח: 21); מלאכים המבצעים את 
משפט אלוהים (שמואל ב' פרק כ"ד: 16); צבא השמיים 
 ;(13 ב':  פרק  לוקס  בשורת   ;21 ק"ג:  מזמור  (תהילים 
מלאכים המשרתים את ילדי אלוהים (האיגרת אל העברים 
פרק א': 14) ּומלאכים המתֲעדים את כל דברי ּומעשי בני 

האדם בשמיים (בשורת מתיתייהו פרק י"ח: 10).

♦ המלאך הראשי גבריאל אשר בישר את לידת ישוע .
שהמלאך  מתארת:   38 – א': 26  פרק  לוקס  בשורת 
מאורסה  בתולה  אל  מאלוהים  נשלח  גבריאל  הראשי 

ּושמה מריים ּובישר לה את לידת ישוע – דרכה .
גבריאל הופיע בפני מריים אשר חיה בנצרת ואמר לה: 
 ִהֵּנה ַּתֲהִרי ְוֵתְלִדי ֵּבן ְוִתְקְרִאי ְׁשמֹו ֵיׂשּוַע". היא ענתה: "ֵאי"

ִיְהֶיה ַהָּדָבר ַהֶּזה" עקב היותה בתולה ּומאורסת ליוסף.
ֶעְליֹון  ּוְגבּוַרת   ָעַלִי ָּתבֹוא  ַהּקֶֺדׁש  גבריאל: "רּוַח  אמר 
הוא  ֶּבן-ֱאִהים".  ַהִּילֹוד:  ִיָּקֵרא  ָקדֹוׁש  ָלֵכן   .ָעַלִי ָּתֵצל 
התכוון שמריים תהרה בכוח אלוהים ּוברוח הקודש. היא 
 ."צייתה לדבר ואמרה: "ִהְננִי ִׁשְפַחת ֲאדֺנָי, ְיִהי ִלי ִּכְדָבֶר
בצורה זו מקבל המלאך גבריאל פקודות מאלוהים ּומוסר 

מסרים חשובים ישירות לאנשים בהופעתו בפניהם.

♦ מלאכים המשרתים מאמינים ּוֵמֵּגִּנים עליהם.
בעולם  מחוייבויותיהם  את  המבצעים  מלאכים  ישנם 
אלוהים  ילדי  את  המשרתים  מלאכים  אף  וישנם  הרוחני 
בעולם הזה (האיגרת אל העברים פרק א': 14). מלאכים 
מתהלכים  כשהם  רק  אדוניהם  על  להגן  מסוגלים  אלה 

ִּבדבר אלוהים. לפי מידת צמיחת אמונתם והשגת לב הרוח 
– יגנו עליהם מלאכים גדולים ּומנוסים יותר.

שונות  פנים  הבעות  להראות  מסוגלים  אלה  מלאכים 
ועמדות שונות לפי המצב הנתון. אם אדונם שר הלל ורוקד 
בשמחה – אף המלאך הולך בעקבות אדונו בשמחה. אם 
אדונו צוחק מדבר מצחיק – אף המלאך צוחק בעקבותיו. 
אם אדונו מתעצב-אף המלאך נראה עצוב ויושב בחוסר 
ישע. אם אדונו משמיץ ּומדבר על האחרים בעויינות-אין 
המלאך יכול לעזור אלא מתרחק מאדונו לפי צדק אלוהים. 

כתוצאה מכך: ייבצר ממנו להציל את אדונו.

♦ מלאכים המעבירים את ניחוח תפילת המאמינים.
ישנם מלאכים המקבלים את ניחוח תפילותיכם (בשורת 
את  הלוקחים  המלאכים  דירוג   .(4  –  3 ח':  פרק  יוחנן 
מלבבותינו  הניתן  הניחוח  מידת  לפי  שונה  יהא  הניחוח 
שיוכל אלוהים לקבל. ניחוח התפילה נאסף במֲחתה זהובה. 
הזהובות  המֲחתות  את  לוקח  יותר  גבוה  בדירוג  מלאך 
המלאך  גבוה יותר.  למלאך בדירוג  האלה באוויר ּומוסר 
הראשי הזה בתורו מביא את ניחוח התפילה במֲחתת ענק 

למזבח הזהוב בפני כס אלוהים.

♦ מלאכים המתֲעדים את כל מֲחשבות בני האדם, 
ליבם, מילותיהם ּופעולותיהם.

אדמות.  עלי  אדם  לכל  המוקצה  מלאך  יש  בשמיים 
אדם.  אותו  של  ּופעולה  מילה  כל  מתעד  מלאך  אותו 
המלאכים רושמים כל מֲחשבה, את הלב וכל מילה ּופעולה 
בפרוטרוט. הם מדווחים למלאך ראשי בדירוג גבוה יותר 
לפי הסדר בפירוט רב. לאחר מכן הם מדווחים למלאכים 
זהובה  במֲחתה  מונח  הדיווח  הסדר.  לפי  אחרים  ראשיים 
ליד כס אלוהים (בשורת מתיתייהו פרק י"ח: 10). אלוהים 

יכול לבחון את כל בני האדם עקב תפקידי המלאכים.

♦ מראהו של מלאך הינו כמעט כמראה ֱהאדם.
מלאך הינו: כמעט בצורת האדם אלא שיש לו כנפיים 
(בשורת מרקוס פרק ט"ז: 5;בשורת יוחנן פרק כ': 12; 
בהתאם  אך   .(11  –  10 א':  פרק  השליחים  מפעלות 
שהם  ּומאפיינים  צורה  להם:  להיות  עלולה  לתפקידיהם 
ִזכריים או נקביים. לדוגמא: אם יש מלאך המשחק תפקיד 
גנרל בצבא – תהא לו צורת זכר. הצורה הנקבית עלולה 
להיות מתאימה יותר לשירה ּוריקוד. אין משמעות הדבר 

שאין הופעה ִזכרית למלאכים הרוקדים.
מאפייני המלאכים אף הם שונים בהתאם למחוייבויות 
או  שרים  אשר  המלאכים  למשל,  עליהם.  המוטלות 
רוקדים בדרך כלל צוחקים בקלות. ישנם מלאכים עליזים 
– הטובים בלעשות פרצופים מצחיקים. מאידך: המלאכים 
באותו  צוחקים.  אינם  ביטחון  אנשי  תפקיד  המשחקים 
אופן: ישנם מלאכים שמוטלת עליהם מחוייבות מיוחדת 
בעולם הרוחני אך ישנם מלאכים אחרים המשרתים את 

ילדי אלוהים עלי אדמות.

ליהנות  בכדי  האנושי'  'הטיפוח  את:  תכנן  האהבה  אלוהי 
בשמיים  לו  הדומים  ילדיו  עם  אהבה  ולחלוק  אמיתי  מאושר 
בכדי  הנחוצים  הדברים  כל  את  ברא  אף  .אלוהים  היפהפיים 
לבצע את התוכנית. בין מה שהוא ברא בתוכניתו היו הישויות 
הרוחניות כגון: המלאכים והכרובים העוזרים ַּבֲעבודת אלוהים. 
ַּבֲחגיגות חג המולד: הבה נרד לעומק מעשי המלאכים בטיפוח 

האנושי. בכך: הבה נֲחקוק את אהבת אלוהים הבורא כלפינו.
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גבול  את  סוף  סוף  חציתי   2006 יוני  בחודש 
לסין  ועברתי  קשיים  מספר  לאחר  קוריאה  צפון 
ּולתאיילנד. בסופו של דבר: הגעתי ִלדרום קוריאה. 
היה זה חסד אלוהים אשר איפשר לי לבוא לאדמת 
חירות זו. משבאתי לכאן חייתי בתמיכה הכספית 
קושי  כל  מצאתי  לא  קושי.  כל  ללא  הממשלתית 
ַוֲאני  מאחר  הזו  החדשה  לסביבה  בהסתגלות 

חברותית.
חודש יוני 2008 היווה: נקודת מפנה בחיי לאחר 
היה  קוריאני.  צפון  פליט  לעוד  מחדש  שנישאתי 
זה כשהתחברתי ִּבקהילת מאן מין המרכזית תחת 
הדרכת חברו של בעלי. בתחילת חברותי קיבלתי 
את זיכרונות העדות של ד"ר ג'יי רוק לי: 'טעימת 
הספר  את  סיימתי  בבית  מוות'.  בטרם  עולם  חיי 

בישיבה אחת . דבר ששינה אותי לֲחלוטין.
לאחר מכן: התחלתי לקרוא ּולתמצת את ספרי 
ד"ר לי: 'דרך הישועה', 'מידת האמונה', 'השמיים 1 
ו- 2' ו- 'הגיהינום'. יכולתי לחוש באהבת אלוהים 
דרך הספרים כמו כן החילותי לחוש את לב ּורצון 
חיים  להוביל  שמחתי  גדלה.  ואמונתי  אלוהים 

משיחיים. במיוחד: שליחות אהבת ֱהֳאּדֹון: שליחות 
הכוללת פליטים צפון קוריאניים ִּבקהילת מאן מין 
אהבת  המשיחיים.  בחיי  מאוד  לי  עזרה  המרכזית 
ּומסירות ד"ר לי כלפינו הפליטים הצפון קוריאניים 

היו מיוחדות מאוד.
הזמן  רוב  לי.  וכאבו  עייני  גירדו  מה  זמן  לפני 
אף  שפרה  לא  רִאייתי  לכן  ּודביקות.  נפוחות  היו 
באמצעות משקפיים. לבסוף האבחנה הייתה ירוד 
היו  וההמלצות  לזִיקנה  הקשור  קטרקט]  [אשד, 
רפואה  לקבל  רציתי  אך  החולים.  בבית  ניתוח 
באמונה באסיפת הרפואה האלוהית המיוחדת אותה 

הדריך ד"ר ג'יי רוק לי. התכוננתי לכך ִּבתפילה.
על  ידיו  את  לי  ד"ר  הניח  ביוני 2011,  ב 10 
עייני בעת האסיפה. אור חם בזק ּובא עלי. בעייני 
מיד  להפתעתי  אך  אביכה.  ּוראייה  עמעום  היה 
השגתי  בבירור!  דברים  ראיתי  התפילה  לאחר 
כעת   .20/20 העיניים:  בשתי  יותר  טובה  ראייה 
אני מסוגלת להשחיל חוט במחט ולקרוא כתב יד 
התרפאתי  בו  ביום   .70 בת  שהנני  למרות  זעיר 
השתֲחררתי אף ִמתגובת לוואי מן הניתוח במפרק 

הברך והתרפאתי מלחץ דם גבוה.
בכדי לשלם בחזרה על חסדו הטוב של אלוהים: 
שמרתי  נאמנות.  על  האישי  ספרי  את  כתבתי 
דבר  זה  לכן  למענו.  פועל  שאני  מה  על  רישום 
טבעי לחפש דברים שאוכל לפעול למען מלכותו. 
מיולי 2012 ניסיתי לבשר לאנשים ע"י הפצת כ 
1,500 העתקי ' מגזין חדשות מאן מין'. אני שמחה 
מאוד מאחר ּופגשתי באלוהים החי ִּבדרום קוריאה 
והשגתי חירות אמיתית באהבתו. אני מודה מקרב 
לב לאדון המחבק אותי באהבה חמימה ּולד"ר לי 

אשר הדריכני ִּבדבר ֱהחיים לדרך הברכה.

"פגשתי ִּבדרום קוריאה באלוהים אשר 
שחרר אותי! – ההרגשה שמימית".

"התרפאתי וחיי השתנו דרך 
התפילה מעבר לזמן ולמרחב".

המשרתת ִהָיאְּנִגי או (פסבדונים - כינוי סיפרותי: שליחות אהבת ֱהֳאּדֹון)

מר פייר בלאט (קהילת מאן מין היינאוט שבבלגיה)

קהילתינו  את  ושירתנו  שנה   40 מזה  משיחיים  ואני  אישתי 
בנאמנות. התפללנו והרהרנו ִּבדבר אלוהים במשך זמן רב. אך חיי 
השתנו לֲחלוטין למן הרגע בו נטלתי חלק ִּבקהילת מאן מין היינאוט 

בה משרתת בה השליחה קריסטינה רֹוה.
לאֲחרונה קראתי את ספרו של ד"ר ג'יי רוק לי: 'דרך הישועה' 
דרך  הישועה  השגחת  את:  בבירור  הבנתי  דרכו  פרק.  אחר  פרק 
ישוע המשיח. כשחשתי את אהבת אלוהים וֱהֳאּדֹון – גדלה אמונתי.

נשימה  בעזר  להשתמש  ונאלצתי  לב  ניתוח  עברתי  פעמיים 
בדם  הסוכר  רמת  הריאות.  בתפקוד  הפרעות  מחמת  שעות   24
לקבל  נאלצתי  לכן:  ביותר  גבוהות  היו  בדם]  והכולסטרול[שומן 
שלחתי:   2012 בנובמבר   16 ב  ביום.  פעמיים  אינסולין  זריקת 
בקשת תפילה ִלקהילת מאן מין המרכזית דרך הִמרשתת[אינטרנט] 
וקיבלתי את תפילת ד"ר לי שמעבר לזמן ולמרחב בעת אסיפת כל 

ערב שבת.
באמת נדהמתי מכך שלאחר שהתפללתי לא היו לי בעיות כלל 
תוצאות  היומיום.  בחיי  ההנשמה  במכשיר  להשתמש  מבלי  אף 
הבדיקה הרפואית הראו כי רמת ההמוגלובין המסוכרר הופחת מ 
8.0 ל6.1 ורמת הכולסטרול שבה אף היא לגדר הנורמה. הדם הפך 
נקי כשל הנמצאים בשנות העשרים לחייהם. אני מודה מכל ליבי 

לאלוהים השילוש הקדוש אשר בירך אותי ברוח ּובגוף. 

מדלקת  סבלה  החמש:  בת  ִּבִּתי   – אנה  ִּבתחילת 2012 
לגירוד  גרם  וזה  דם  שטופות  היו  המורסות  בקרקפת. 
ּוִלכאבים. היא אף סבלה ִמנשירת שיער באזורים הנגועים. 
רופאיה אמרו כי אינם יודעים את סיבת המחלה. היא קיבלה 
ִלגרועות  הפכו  והגירודים  המורסות  אבֲחנות  אך  טיפולים 
יותר ויותר. בינתיים: מאמינה ִּבקהילת מאן מין פרו ייעצה 
שאלוהים  לי  אמרה  היא  הזכים.  מואן  במי  להשתמש  לי 

יירפא את ביתי אם אזליפו באמונה. (מי מואן הזכים הינם 
מים הכוללים את כוח אלוהים אשר השתנו ממי ים מלוחים 

למים זכים דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק לי).
התפללתי בהתלהבות וִהזלפתי את מי מואן על קרקפתה. 
וקרקפתה  מדהים  באופן  המורסות  נעלמו  מכן:  לאחר 
הגלידה. שישה ימים לאחר מכן היא הייתה נקייה והשיער 

צומח כעת באזורים שהיו נגועים – הללויה!

"לאחר שהיזלפתי את מי מואן הזכים-נעלמו 
הגירוד והמורסות מן הקרקפת".

ג'יֹובאנה פנדֹו (קהילת מאן מין פרו)

מר פייר בלאט ואישתו אלין.

חדשות מאן מין.


