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כל ההודיה והכבוד
ַלאֲדוננו שהוקם לִתחייה
2
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3

הנצחת יום התחייה שהינו אחד משלושת הֱחגים המשיחיים הֱחשובים ביותר – קהילת מאן מין המרכזית ערכה את אסיפת יום התחייה וחגגה את סעודת ֱהאֲדּוֹן )תמונות  .(1הֱחברים הקדישו הודיה וכבוד לאדון יחדיו עם רועי קהילה וּמאמינים אשר באו מעבר לים
והשתתפו בשמחת חיי עולם וּבתקווה לִתחייה )תמונות .(3 ,2

ככל שגברה אהבת חברי הקהילה לאֲדּוֹן – כך גברו
האושר וההודיה .ב 31-למרץ  2013נעֱרכה :סעודת
ֱהאֲדּוֹן באסיפת הערב ביום ראשון-יום התחייה .נטלו
בה חלק חברים מ –  10,000קהילות בת ושותפות דרך
טלוויזיית ג'י.סי.אן .(www.gcntv.org) .יום התחייה
קיבל מובן רב יותר.
רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי הטיף מסר בשם:
"החסד הניתן לנו" .בטרם נטלו את סעודת ֱהאֲדּוֹן הוא
הקדיש את תפילת הכוח בכדי להוציא את הקול המקורי
וּלגרש את כל רוחות החושך .דרך התפילה :כל חברי
הקהילה כולל הרועים ,השליחים וכל העובדים – המשיכו

בזרם רוחני מהיר יותר.
אורחים מיוחדים :מגרמניה ,בריטניה ,רוסיה ,פרו,
יפן וסין נטלו חלק באסיפה .רועי הקהילה :רפאל לונג'י
יאנגא ומודידי מונגודיה מגרמניה הצהירו יחדיו שהם
מבקרים בקהילה בכדי להיות עדים לִפעֲלי הכוח המופגנים
דרך ד"ר לי וּכדי להפיץ את בשורת הקדושה בגרמניה
וּבאירופה כולה .הם הוסיפו כי שירות ד"ר לי הראה את
הדוגמא הטובה ביותר לקהילות המשיחיות בדור זה.
רועה הקהילה יאנגא אשר נטל חלק במסעו המאוחד של
ד"ר לי בגרמניה בִּשנת  :2004המשיך לציין כי אנשים
רבים תיארו את המסע כִּברכה אשר ניתנה מאלוהים

כנס הזוגות והצעירים
בחסות קריסטל פורום] צוות הבדולח [ –
ישראל
כנס הזוגות והצעירים נערך ע"י קריסטל פורום
)איגוד רועי הקהילה הישראלים( בנהריה שבצפון
ישראל מה –  19 – 17למרץ  2013נטלו בו
חלק כ 300-איש אשר היללו את ישוע המשיח,
התפללו למען בישור ישראל והשיגו מלוא רוחני
בהתחברות אהבה.

לגרמנים ודרך המסע גברה אמונת המאמינים והקהילות
התחֲזקו .רועה הקהילה קבנגו צפה בהופעת יום התחייה
והיו לו הערות לגביה – הוא אמר" :זה היה מדהים.
ההופעה הראתה בצורה אמיתית את ייסורי ישוע אשר
לקח את חטאי האנושות .ליבי כאב מצפייה במחזה בו
הולקה ישוע ".ב 31-למרץ  2013הם קיבלו את :תפילת
ד"ר לי בעֲבור שירותם.
השליחה ג'יין מפולוגומא נאבאנאקוליא מבריטניה
אמרה כי חברי קהילתה חוו את כוח אלוהים וניסו בכל
כוחם להשתנות דרך תפילה וצום .היא אמרה שהשתנתה
ע"י הופעת יום התחייה שהציגה את בצורה חיה את
החיילים קורעים וּמחלקים ביניהם את בגדי ישוע לארבע
חלקים והנשים באו אחריו בִּבכי .היא הוסיפה כי היה לאל
ידה לראות כיצד ניתלה ישוע.
מורין לאספולק משוודיה ביקרה בקהילת מאן מין
המרכזית יחד עם ילדיה .יוליה גורֶלובה החברה בִּקהילת
מאן מין לונדון אף היא באה .הן חוו את הברכה הרוחנית
אשר ניתנה למאן מין ביום התחייה ונתנו כבוד לאלוהים.
כמו כן :השליח וונג פינג פינג – המפיק לשעבר וּמנחה
בתחנת הרדיו של המזרח הרחוק והכוהנת ווי אירן אשר
התרפאה מייאוש דרך תפילת ד"ר לי שמעבר לזמן
ולמרחב :שמחו מאוד בחגיגת יום התחייה בעת ביקורם
בקהילת מאן מין המרכזית.
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דבר הֱחיים – אהבה רוחנית )(5

מספר  12 12במאי2013 ,

חדשות מאנמין

האהבה אינה מקנאת ולא תתפאר
ַשּׂא" )האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג .(4 :
אַהָבה א ִתְּתָפֵּאר וְא ִתְּתנ ֵ
אַהָבה ֵאינָהּ ְמַקנֵּאת; ָה ֲ
יבה; ָה ֲ
ְד ָ
אַהָבה ַסְבָלנִית וּנִ
"ה ֲ
ָ

לקנאה וּלצרות העין ישנה השפעה רעה על חיינו המשיחיים.
ברוב המקרים :איננו חשים בקינאת אנשים בלתי מוכרים – אלא
מאנשים או חברים קרובים בם אנו מתחרים .לדוגמא :אם מישהו
מנהל מסעדה – הוא עלול לא לחוש קנאה מעובד במשרד המוכר
ע"י חֱברתו .אך הוא נלחץ וּמקנא כשמסעדה אחרת המגישה את
אותו סוג מאכלים הינה בעלת סבב לקוחות גדול יותר.
כמו כן :הקינאה הקיצונית מובילה לצרות עין המלווה במעשי
רוע .היינו הך :לגבי ההתנשאות .כשברצונכם להתרברב וּלהשיג
הוקרה – זה גורם לִמריבות ,קינאה וצרות עין.
אם כן :כיצד נוכל להשיג אהבה רוחנית שאינה מקנאת ואינה
מתנשאת?
 .1האהבה אינה מקנאת
הקינאה הקיצונית מובילה לקינאה בַּאחרים וַעֲלולה אף
להגיע לתוצאה של מעשי רוע כלפיהם .אם אינכם חשים בנוח
כשהדברים הולכים לטובת אחרים המקבלים אהבה – משמע
שיש בכם קינאה וצרות עין.
כשבליבכם קינאה וצרות עין – גאוותכם נפגעת בראותכם
אנשים עשירים או מוכשרים יותר מיכֶּם .אם שותף בעבודה
מקודם במהירות וַאתם נותרים בדרגה נחותה – אתם עלולים
לחוש בִּמרירות וּלאבד כוח ורצון לעבוד .הקינאה וצרות העין
מובילות לאכזבה .כשאתם משווים עצמיכם לַאחרים בקנאה או
בצרות עין – זה מוסיף לִתחושת הנחיתות שלכם.
בכל אופן :באמצעות האהבה הרוחנית יהא לאל ידיכם לשמוח
באמת .זאת וַאתם חשים בשמחה כשמשהו טוב קורה לאחרים
– כאילו שזה קורה לכם .אך הינכם מתייאשים וּמאבד עשתונות
– משמע :שאין בכם אהבה .זה מצביע על כך שה"עצמי" שלכם
עדיין קיים .אם "העצמי" שלכם רוצה לקבל אהבה והוקרה –
תיפגע גאוותכם והקינאה תופיע בִּלבבכם.
כשהקינאה הופכת לקיצונית – באופן טבעי היא תוביל למילות
וּלמעשי רוע הפוגעים באחרים .זוהי צרות העין בִּפעולה .היא
כלולה במעשי הבשר המוכחים ככתוב באיגרת אל הגלאטיים
פרק ה' .21 – 19 :לכן :צרות העין גורמת לקושי בישועה.
לדוגמא שאול – מלכה הראשון של ישראל :מת מוות אומלל
בקנאה כלפי דוד .דוד היה גיבור שהציל את ארצו מגוליית –
ֵשׁת .גוליית היה ענק לבוש בשריון נחושת .הוא היה
גיבור ְפּל ֶ
הלוחם הטוב ביותר בִּפלשת .הוא לעג לאלוהים וּלִצבא ישראל
במשך  40יום .למרות זאת :שאול המלך וּצבא ישראל פשוט
רעדו מפחד .דוד הופיע לפתע והרג את גוליית – אשר העליב
את אלוהים  -בקלע וָאבן .בסופו של דבר :השיגה ישראל השיגה
ניצחון סוחף ודוד נעֱרץ ע"י בני ישראל כגיבור לאומי.
מאוחר יותר :מינה שאול המלך את דוד על הצבא .אך תקרית
מסוימת עוררה את קינאת שאול .בדרכם בחזרה מן הקרב עם
הפלישתים – קיבלו את פני דוד אינספור אנשים בישראל –

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי

תֺּאהֲבוּ אֶת הָעוֹלָם ,אַף א אֶת מַה ֶשּׁבָּעוֹלָם .אִישׁ אִם יֺאהַב אֶת
ְשׂרִים,
ֲשׁר בָּעוֹלָם – ַתּ ֲאוַת בּ ָ
הָעוֹלָם אֵין בּוֹ אַ ֲהבַת הָאָב; כִּי כָּל א ֶ
ַתּ ֲאוַת ָהעֵינַיִם וְַג ֲאוַת ַהנְָּכסִים  ..א מִן הָאָב הוּא כִּי אִם מִן הָעוֹלָם".
כאן "ַג ֲאוַת ַהנְָּכסִים" הינה :התכונות האנושיות הרוצות
להתרברב לפי תענוגות העולם הזה .אנשי הבשר מראים את
משפחתם בעלת :המעמד ,התהילה ,הסמכות ,הרכב היקר,
הבתים והתכשיטים יקרי הערך .יש אלו המתרברבים על
קרבתם לאנשי כוח או ידוענים .זאת והם נותנים ערך לחיים
עלי אדמות.
אך מה תועלת ההתנשאות וההתרברבות לגבי דברים אלה?
אין לאדם כל טוב בכל המעשים שהוא עושה תחת השמש
ככתוב בספר קוהלת פרק א'  3 – 2 :וּבספר תהילים מזמור ק"ג
ַשּׂדֶה כֵּן יָצִיץ ".בגאוות הנכסים:
" :15אֱנוֹשׁ ֶכּ ָחצִיר יָמָיו ְכּצִיץ ה ָ
לא נוכל להשיג ערך אמיתי לחיים – אלא נהפוך לאוייבי אלוהים
ונלך בדרך המוות.
 .3להתגאות ַבּאֲדּוֹן

ככתוב בספר שמואל א' פרק י"ח  7 :יצאו כמה נשים ושרו:
"היכה שאול ַבּאֲלפיו ודוד בִּרבִבותיו  ".....מששמע זאת שאול
זעם.
הוא אמר" :נָתְנוּ ְלָדוִד ְרבָבוֹת וְלִי נָתְנוּ ָה ֲאָלפִים וְעוֹד לוֹ אַ
ַהמְּלוּכָה׃ וַיְהִי ָשׁאוּל עוֹיֵן אֶתָ-דּוִד ֵמהַיּוֹם הַהוּא וָָהלְאָה" )שמואל
א' פרק י"ח  .(9 – 8 :לאחר מכן :ניסה שאול להרוג את דוד.
כששאול סבל מרוח טמאה הוא הטיל רומח שכמעט חדר בדוד
בעת שניגן בנבל .הוא זמם שדוד ייהרג ע"י הפלשתים וציווה על
מיטב חייליו להרוג את דוד .הוא המשיך לקנא בדוד עד יום מותו
בקרב נגד הפלישתים.
ְשׁי אָוֶן וְזְֺרעֵי ָעמָל
ֲשׁר ָראִיתִי חֺר ֵ
איוב פרק ד'  8אומרַ" :כּא ֶ
ְשׂרִים לֵב ַמ ְרפֵּא
יְִקְצרֻהוּ ".ספר משלי פרק י"ד  30אומרַ " :חיֵּי ב ָ
וּ ְרקַב ֲעצָמוֹת ִקנְאָה ".אם תפעלי רע – זה ישוב אליכם כבומרנג.
נתקלים במחלות וַאסונות בבית וּבעבודה אולי עקב נטיעת רע.
הקינאה וצרות העין רק מזיקים לנו והינם מכשול גדול המונע
בעדנו מלהיכנס לרוח .לכן עלינו לעקור אותם לחֲלוטין.
 .2האהבה אינה מתנשאת
ההתנשאות פירושה :התרברבות וגאווה עצמית .רוב
האנשים ירצו להתרברב אם יש להם משהו טוב יותר מאשר
לאחרים .זאת מאחר והם רוצים להשיג הוקרה וָשבח מהאחרים.
הם עצמם בקושי מוקירים וּמשבחים את תרומת אחרים .הם
חושבים שההישגים יוסתרו כהישגים והוקרת האחרים – לכן
לרוב הם מבקרים את האחרים .התנשאות כזו מובילה לעיתים
לריב .אתם עלולים לחֲשוב שתתנשאו ותוכרו יותר כשתתרברבו
– אך התוצאה תהא הפוכה.
האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ב'  16 – 15אומרת" :אַל

וידוי האמונה.
 .1קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם :דבר נשמת אלוהים וּמושלמים הם וּללא כל רבב
 .2קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בָּאחֲדות וּבִּפעֳלי אלוהים השילוש :אלוהים האב הקדוש ,אלוהים הבן הקדוש וּבאלוהים רוח הקודש.
 .3קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
 .4קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בתקומתו וּבעלייתו השמיימה של ישוע המשיח ,בביאתו השנייה ,במלכות אלף השנים ]המילניום[ וּבשמיים הנצחיים.
 .5חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך” :הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יחֲדיו וּמאמינים בִּתכולתה מילה במילה.
ְשָׁמה וָ
נוֹתן ַחיִּים וּנ ָ
”שֲׁהֵרי ַלכֹּל הוּא ]אלוהים[ ֵ
ֶ
ְכל ָדָּבר) “.מיפעלות השליחים פרק י"ז(25 :
ָשׁע) “.מיפעלות השליחים פרק ד'(12 :
ַשּׁ ַמיִם ,וּבוֹ ָעלֵינוּ ְל ִהוּ ַ
”וְאֵין יְשׁוּעָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין ֵשׁם אַחֵר נָתוּן ִל ְבנֵי אָדָם ַתּחַת ה ָ

לאחר השלכת השקרים הגורמים לנו לאהוב את העולם –
לא יהא בנו כל רצון :להתרברב ,להשיג עושר ,כבוד גשמי ,או
תהילה .אנו קוראים באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק א'
ְ" :31כּדֵי ֶשׁ ַה ִמּ ְת ַהלֵּל יְִת ַהלֵּל בַּיהוה ,כְּמוֹ ֶשׁגַּם כָּתוּב".
מומלץ מאוד להתגאות בעֱץ אדוננו וּמושיענו ,לדבר על החסד
הניתן מאלוהים וּלהעיד על קבלת המעֲנה .זאת מאחר וּדברים
אלה נותנים כבוד לאלוהים ונוטעים אמונה ותקווה בַּאנשים.
אם נתגאה באֲדּוֹן בצורה זו -יהא אלוהים שבע רצון ויגמול לנו
בִּברכות ברוח וּבגוף.
אך ישנם מאמינים שבצורה בלתי ישירה מתרברבים לגבי
עצמם כשהם אומרים כי הם נותנים כבוד לאלוהים .הם אומרים
שהם עשו כה וָכה ולכן הם יכולים לקבל את ברכה זו .הם
זוקפים הכל לזכותם .לכן :מביא השטן תלונות נגדם ולפעמים
הם נופלים בְּניסיונות.
מקור גאוות הנכסים אינו מסוגל לתת לנו חיי עולם וּשביעות
רצון-אלא :שהוא מסית בתוכנו תאוות בצע וּמובילנו להרס.
אך כשאנו ממלאים את ליבנו בתקווה לשמיים – יבוא עלינו
כוח להשליך את גאוות הנכסים .לאחר שאנו ממלאים את
ליבנו באמת :ההתרברבות הבשרית ,או דברי העולם הופכים
לִמאומה .זה בדיוק כְּמשחקי ילדות ההופכים לִמאומה וּדברים
אחרים ההופכים לזוטרים לאחר שאנו גדלים.
אחים ואחיות יקרים במשיח :שאול השליח אמר באיגרת
אל הגלאטיים פרק ו'  " : 14וַ ֲאנִי ָחלִילָה לִי ֵמ ִה ְת ַהלֵּל ִבּ ְלתִּי
ָשׁיחֶַ ,שׁ ְבּ ֶא ְמצָעוּתוֹ הָעוֹלָם צָלוּב
אִם ִבּ ְצלַב אֲדוֹנֵנוּ יֵשׁוּ ַע ַהמּ ִ
לִי וַ ֲאנִי צָלוּב לָעוֹלָם ".כשם שאמר שאול – אני מתפלל
בשם ֱהאֲדּוֹן שתתגאו בִּישוע המשיח אשר הושיע אותנו
ונתן לנו את השמיים!
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 .4שורשי הרוע הגדולים ביותר בקירבֵּנו
ָהב וּבֵֹחן ִלבּוֹת יְהוָה ".ככדי להשיב את צלם אלוהים הֱאבוד וּלהיכנס לִירושלים החדשה – המשכן היפה ביותר בשמיים
"מְצֵרף ַלֶכֶּסף וְכוּר ַלזָּ
משלי פרק י"ז  3אומרַ :
– שומה עלינו להשליך אף את כל צורות הרוע שבליבנו .אך לא קל לחֲשׂוף וּלהשליך את הרוע המושרש עמוק בתוכנו –
לכן מתיר אלוהים את הניסיונות .אם כן :מהם השורשים הגדולים ביותר של הרוע מהם עלינו להיפטר?

חוסר ההֲגינות – סגולה
בשרית המשתנה בקלות

1

לתעות מן הדרך הנכונה
 רצון לבקש את הרצוןהאישי מבלי להתהלך
בעקבות רצון אלוהים

2

ערמומיות – אי שמירת
הלב והמילים ם

3

הבוז – לא להיות
מסוגלים לראות את
האחרים כחֲשובים יותר
מעימנו

4

אם מישהו אינו הגון – ברוב המקרים הוא יְשקר .הוא
מפר את הבטחותיו לאחרים וּלעצמו וּמפריז או ממעיט
בעובדות.
יש אנשים שלמעשה משקרים בכדי להונות אחרים
וַאחרים משקרים בצורה רגילה וּמוסתים בכדי להמציא
שקרים .במקרים רבים הם אינם מודעים לעובדה שהם
משקרים.
כשישוע אמר" :אָמֵן אוֹמֵר ֲאנִי לְ כִּי ַבּ ַלּיְלָה ַהזֶּהְ ,בּ ֶטרֶם
יִ ְקרָא ַה ַתּ ְרנְגוֹלָ ,שׁלוֹשׁ ְפּ ָעמִים ִתּ ְת ַכּחֵשׁ לִי ".ענה כייפא" :גַּם

אִם ָעלַי לָמוּת ִאתְּ א ֶא ְת ַכּחֵשׁ לְ) "!בשורת מתיתייהו
פרק כ"ו – (35 – 34 :ואכן :כייפא התכחש לִישוע שלוש
פעמים לפני קריאת התרנגול באותו לילה.
כמובן ,כיפא חשב שהוא אמר את המילים מליבו .אך
הוא לא יכול היה לשמור את מה שאמר כשנתקל במציאות
הדברים .אם לבני האדם יש חוסר הגינות הנשאר בתוכם –
לא יוכלו להבטיח את עצמם במילותיהם ולא יוכלו לשמור
את מה שהתוודו בו .לכן עליכם למצוא את טבע השקר
וּלהשליך אותו בכדי להפוך לִישרים.

'לתעות מהדרך הנכונה' מעיד על כך שאינכם
פועלים בצורה הנכונה .זאת כשליבכם ,מ ֲח שבותיכם
וּמעשיכם אינם נכונים .אם כל בני ֱה אדם היו
ממושמעים לחוק וָסדר – לא תהא כל בעיה בחברה.
באורח דומה :על ילדי אלוהים להתהלך לאור דבר
אלוהים הנמצא בשישים וששת ספרי כתבי הקודש
כי בם נמצאת האזרחות השמיימית.
אי ההליכה בדרך הנכונה גורמת לכול ללכת
בצורה לא נכונה וגורמת לפרט להתפתות בתאוות
וּ ִבּ רצונות אישיים בכדי להפיק תועלת ולספוג
בתוכנו דברים חוטאים .אברהם שילם את המחיר
המלא לשדה בו נקברה שרה למרות שבני חת ניסו
לתת לו אותו בחינם )בראשית פרק כ"ג.(13 :

אף דניאל וּשלושת רעיו לא התפשרו עם העולם.
הם הלכו רק בדרך הצדק .באותה עת הושלך דניאל
לגוב האריות וּשלושת רעיו הושלכו לכבשן .למרות
זאת  :הם לא נפגעו כלל – ואף שערה משערות
ראשם לא נשרפה – הם כיבדו את אלוהים בעוצמה
)דניאל פרק ג' 27 – 19 :פרק ו'.(23 – 16 :
תוכלו ללכת בדרך הנכונה כשאינכם מבקשים
את תועלתיכם האישית ואינכם חסים על חייכם כל
עוד זה רצון אלוהים .שאול השליח חי חיים כאלה
והלך בדרך הנכונה בכל הקשיים – לכן הוא יכול
היה לאמר באיגרת הראשונה אל הקורינתיים
פרק י"א ְ " :1ל כוּ ְבּ ִע י ְקּ בוֹ ַת י ְכּ ֵשׁ ם ֶשׁ גַּם ֲא נִי הוֹ ֵל 
ְבּ ִע ְקּ בוֹת ַה ָמּ ִשׁ י ַח ".

אם אינכם מממשים את שתכננתם לעשות וּמשנים
תוכניות לתועלתכם האישית משמע :שיש לכם
ערמומיות בלב .לא חשוב כמה קטנה היא – אם אתם
משנים את תוכניותיכם – זאת מחמת הלב הערמומי.
הטבע שעימו אינכם איתנים בדבר מסוים שייך ללב
הערמומי .אנשים כאלה משנים את תוכניותיהם בקלות.
הם אף בוגדים באחרים למרות שנראה מלכתחילה
שהם עובדים יחדיו בנאמנות.
אם יש בכם לב כזה – על נקלה תיפלו בפיתויים

הגשמיים כגון :תהילה ,סמכות ורווח פיננסי .לכן :לפי
מידת השלכת הערמומיות מן הלב וטיפוח היושר בו –
נוכל לשרת במלכות אלוהים בעוצמה רבה יותר.
לכן :עלינו לשמור את דברינו מבלי לשנות את מה
ששמנו בלב .אם תתייחסו לִדברים אלה כִּפעוטים ולא
תשמרום – לא תוכלו לבנות יחסי אמון עם אלוהים.
לפי המידה בה אנו שומרים את ההבטחות לאחרים ועם
עצמנו וּפועלים לפיהן – כך נצליח להיפטר מערמומיות
זו והלב הכן ייכנס לליבנו.

אם הינכם בזים למישהו או למשהו – אינכם רוחשים
לו כבוד או שאתם חושבים שאינם חשובים .אם אתם
בסמכות מתנשאים על אחרים וּמתעללים בם – ניתן
לאמר שכל הביצועים הנגרמים ע"י ההתנשאות –
נובעים מן הבוז.
לפי המידה בה תעשו דבר ולו הֱקטון ביותר למישהו
– כך הינכם עושים זאת לאֲדּוֹן .לאהוב את אחיכם
זה לאהוב את ֱהאֲדּוֹן .כך שאם הינכם בזים לאחרים
– זה מראה שבזתם לאלוהים .כשבני ישראל ביקשו
משמואל הנביאל למנות את שאול למלך עליהם – אמר
אלוהים שהם לא קיבלו אותו ]את אלוהים[ כמלכם
ככתוב בספר שמואל א' פרק ח' .7 – 5 :כשבני ישראל
התלוננו נגד משה – אמר אלוהים שאינם מתלוננים נגד
משה אלא נגד אלוהים )שמות פרק ט"ז.(8 :
עלינו לשמור בליבנו שישנם איברים רבים אך גוף
אחד באֱדּוֹן כפי שאנו קוראים באיגרת הראשונה אל
הקורינתיים פרק י"ב .20 :כל אחד מאיתנו הינו חבר

בִּקהילה שהיא גוף המשיח .אם החברים בזים זה לזה
– אין זה נוח לגוף והוא אינו מסוגל לתפקד היטב בכל
עת.
לכל איבר בגוף יש תפקיד משלו ואין אף איבר שהוא
בלתי חשוב .זה אומר לנו שאל לנו לבוז לַאחרים אף
אם אינם מחונכים ,בלתי מנומסים ,או עניים .זה כפה
האומר לעייניים "הינכן בלתי נחוצות לגוף ".אם לגוף
אין עיניים – הגוף והפה לא יהיו מסוגלים לתפקד אלא
ללכת לאיבוד וליפול לבור – זוהי איוולת.
באיגרת אל הפיליפיים פרק ב'  3אנו קוראים" :וְאַל
ַתּעֲשׂוּ ָדּבָר ִמתּוַֹ תּחֲרוּת ,אַף א ִמתּוֹ כְּבוֹד ָשׁוְא,
ֶאלָּא ִבּנְ ִמיכוּת רוּ ַח יַחְשֺׁב אִישׁ אִישׁ אֶת ֵרעֵהוּ ְלנִ ְכבָּד
ִמ ֶמּנּוּ ".לכן :אם תתייחסו לַאחרים ַכּחֲשובים יותר מיכם
וּתשרתום לעולם – לא תתכחשו להם .אל תשכחו את
מעמדכם וּמחוייבויותיכם – אף אם האחרים אוהבים
אתכם וּמכירים בכם עליכם להפגין התנהגות וּמעשי
צניעות באופן בלתי משתנה.
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יום התחייה

" ֱהאֲדּוֹן הוא המשיח"

חדשות מאנמין

המחֲזה הראשון
שירותו של ישוע
ישוע בן אלוהים בא לעולם בכדי
להושיע את האנושות כולה הוא
הכריז את בשורת המלכות וריפא כל
סוגי המחלות וכל המכאובים בעת
שירותו הציבורי במשך שלוש שנים.

המחֲזה השלישי
תקומת ֱהאֲדּוֹן לִתחייה
וַעלייתו השמיימה
ֱהאֲדּוֹן הביס את המוות וקם
לִתחייה ביום השלישי לאחר
קבורתו .לאחר מכן הוא הראה
את עצמו חי במשך  40יום ועלה
השמיימה למראה עיניהם של אנשי
הגליל אשר צפו בו .בצורה זו הוא
הוא נתן להם את התקווה לִתחייה.

המחֲזה השני
ייסורי ישוע
בכדי לגאול אותנו מחטאותינו
– שילם ישוע את מחיר הצדק:
ַבּחֲבישת עטרת קוצים ,הלקאות
וּמיסמור ידיו ו רגליו.

ב 29-למרץ  2013בחלקה השני של
אסיפת כל ערב שבת הוצג :מופע יום התחייה
 .2013ההופעה שיחזרה את :שירות ישוע,
ייסוריו ,תלייתו על העץ ,תקומתו לִתחייה

וַעֲלייתו השמיימה המוזכרים בכתבי הקודש.
אהבת ֱהאֲדּוֹן והתקווה לתחייה הוספו לקהל
הצופים .דרך הסיפור :העלו מריים המגדלית
והשליחים כיפא ויוחנן זיכרונות מהזמן בו היו

עם ֱהאֲדּוֹן .להעיר בִּמיוחד על השירים אשר
שרו וניגנו :הזמרים ,המקהלות ותזמורת ניסי
בעת שנתנו הלל הניתן לאלוהים עצמו בדיוק
כשם שכתב את השירים לִבני ישראל בספר

MIS
)הרשת המשיחית העולמית(
טלפון+822824717 :
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

)רשת הרופאים המשיחיים העולמית(
טלפון+8228187039 :
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

דברים פרק ל"א 19 :ו .22 -הם הניעו בִּמיוחד
את לב הקהל .כמו כן :הבמה נבנתה בשיפוע
של חמש דרגות בכדי שתֵיראה אמיתית יותר
ליושבים רחוק יותר.
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