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חדשות מאנמין

האבן  קהילת   2013 לספטמבר  ב-5 
החיה בתל אביב ישראל: בירכה את השנה 
החדשה בקריאת ספרו של ד"ר ג'יי רוק לי: 
שמידי  בכתובים  נימסר  האמונה".  "מידת 
הפסח  חג  עת  ניסן  חודש  בראשית  שנה 
ציינו את ראש השנה – אך מאז גלות בבל 
ורומי עד היום החלו לציין את חודש תשרי 

כתחילת השנה.
תפוח  המשפחה  אוכלת  השנה  בראש 
אך  ּומתוקה'.  חדשה  ל'שנה  ִּבתפילה  בדבש 
חברי קהילת מאן מין בישראל מתחילים את 
השנה בקריאת ספרו של ד"ר לי למען: גדילה 

רוחנית – דבר שהניב פרי רב בישראל.
צוות  ּונשיא  רוזן  דניאל  הקהילה  רועה 
את  העלה  פורום]  [קריסטל  הבדולח 
אמונתנו  את  נשפר  "הבה  האומר:  הרעיון 
המשמחת  האמונה  את  ונשיג  זה  ספר  דרך 

את לב אלוהים".
את  ידעה  המרכזית  מין  מאן  קהילת 
מעת  לכן  ישראל  כלפי  אלוהים  השגחת 

הקהילה  חברי  התכוננו  הקהילה  ייסוד 
לשירות בישראל כחלק משליחות הבישור 
יום   –  2007 ליולי  ב-25  לבסוף  לעולם. 
השנה ה-25 לייסוד הקהילה יצאו ד"ר ג'יי 
בישראל.  לשרת  המשלחת  וחברי  לי  רוק 
החל  בישראל  רבים  ִּבמקומות  ביקרו  הם 
בנצרת בה גדל ישוע ּוממנה יצא להפיץ את 

הבשורה ואת כוח אלוהים.
בישראל  ביקרו  הם  פעם  עשר  שניים 
ּובהן ערכו אסיפות: בחיפה, חדרה, אשדוד, 
תל  אילת,  שבע,  באר  אשקלון,  לחם,  בית 
בישראל  האנשים  ִוירושלים.  נהריה  אביב, 
ד"ר  הטיף  אשר  ֱהחיים  ִלדבר  הקשיבו 
שבא  אלוהים  לכוח  עדים  היו  לי,  רוק  ג'יי 
אהבת  את  להבין  והחלו  תפילתו  בעקבות 

אלוהים לישראל.
 (www.acf.org.il) הוקם צוות הבדולח
אשר  בישראל  הקהילה  רועי  ארגון  שהינו 
ב-6 – 7 בספטמבר 2009: הזמין את ד"ר 
ג'יי רוק לבנייני האומה ִּבירושלים – בירת 

כשד"ר  לישראל  המאוחד  למסע  ישראל 
שודר  האירוע  הראשי.  כדובר  שימש  לי 
שידור  תחנות   33 דרך  מדינות  ל-220 
הכוללות את: טי בי אן רוסיה, אינלייס, סי 
ֱאן אל ודיגיטל קונגו. ד"ר לי הכריז באומץ 

על אלוהים הבורא ִוישוע המשיח.
ישראל הינה: המקום בו החלה הבשורה. 
אינם  תושביה  בה  מדינה  זוהי:  כעת  אך 
מקבלים את ישוע המשיח כמושיעם. רובם 
מאמינים ביהדות הרבנית שהינה: דת שירות 
האל האחד. המיעוט המשיחי בישראל בזוי 
קיבלו  המאוחד:  המסע  לאחר  אך  ּומאויים. 
לזוגות  בשירות  והחלו  עוז  המאמינים 
אשר  הבדולח  צוות  בניהול  לנוער  ולימוד 
ֱהֲאּדֹון  שם  בו  שנתי  מוסיקה  פסטיבל  ייסד 

מהולל ִּבמקומות ציבוריים.
למען  התפללו  בישראל  הקהילה  רועי 
עליה  המטפחת  בעזרת  הקהילה  חברי 
(מיפעלות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  התפלל 
השליחים פרק י"ט: 12-11) וחוו את פעלי 

למסעות  יצאו  אף  הם  והרפואה.  החרטה 
רוסיה,  הברית,  בארצות  לים:  מעבר 
ּופינלנד  אסטוניה  בולגריה,  אוקראינה, 
המדהימים.  הרוח  פעלי  את  והפגינו   –
דבר  את  העבירו  קהילותיהם  וחברי  הם 
ֱהחיים דרך שידורי: טלוויזיית ג'י סי אן 
רוסיה,  אן  בי  טי   ,(www.gcntv.org)
האל הקדוש {הולי  אל, טלוויזיית  אן  סי 
גוד טי וי}, טלוויזיית רודנוי, המירשתת, 

ספרי ד"ר לי וחדשות מאן מין.
רועה הקהילה דניאל רוזן אמר: "לעולם 
לי  ד"ר  פה  עשה  אשר  דברים  נשכח  לא 
אשכח  לא  לעולם  במיוחד  ישראל.  למען 
בשנת  המאוחד  במסע  הכריז  בו  הרגע  את 
2009 שישוע המשיח הינו: בן אלוהים החי 
להתאחד  בישראל  הקהילה  לרועי  וגרם   –
ועודד אותנו. מודים לו על התפילה ִּבדמעות 
הבדולח  צוות  בישראל.  הנפשות  למען 
בקוצר  מצפה  וכעת  רוחנית  תחייה  חווה: 

רוח לעתיד הגדול שלפנינו".

מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי בישראל בשנת 2009 התקיים בבנייני האומה ִּבירושלים תחת הכותרת: "אלוהים גדול". לאחר שד"ר לי התפלל למען החולים: התאספו רבים על הבמה להעיד על הרפואה אותה 
חוו. כנסים, פסטיבלי מוסיקה ּומחנות ילדים ונוער התקיימו ע"י צוות הבדולח. כמו כן חוו הרועים וחברי קהילותיהם את פעליי הרוח והגדילה הרוחנית דרך: הספרים, העיתונים ושידורי המדייה.

פרי נפלא התגלה בישראל – החלק המרוחק 
ביותר בכדור הארץ

"לעולם לא נשכח את פועל ד"ר ג'יי רוק לי בישראל"
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“I Would Like to“I Would Like to 
Spread the God-given Songs”Spread the God-given Songs”

Pastor Dmitry Petrovsky from Israel Paid a Visit to ManminPastor Dmitry Petrovsky from Israel Paid a Visit to Manmin

Pastor Dmitry Petrovsky, Events 
Organizing Director of Crystal Forum 
(Israeli Pastors’ Association) paid a 
visit to Manmin Central Church to 
give thanks for sending the church’s 
performers to 2012 Crystal Music 
Festival and to experience Manmin’s 
ministry fi rsthand.

He is doing a very active ministry 
a round  t he  wor ld  a s  a  p i an i s t , 
composer, director, and famous gospel 
singer. On June 10, 2012, he gave 
a special song during the Sunday 
Evening Service and he shouted 
“Shalom, Shalom” in response to the 
congregations’ big acclamations and 
shouts of joy. The next day, at the 
interview, his face shone with light of 
grace. Here is the interview with him 
as below. 

◈ What do you feel about Manmin? 
“Manmin  Cen t ra l  Church  has 

everything including the Word of life, 
the power of God, fervent prayer, and 
beautiful music. I have now been able 
to see it all fi rsthand. 

I was amazed at members’ fervent 
prayer,  their  dedication to God-
given duties, and the high-quality 
of performances. I could see the 
performances were done through a 
lot of practice. In particular, I was 
impressed by Nissi Orchestra. At a 
later date, I would like to give glory to 
God together with Nissi Orchestra in a 
song I wrote.” 

◈ We  h e a r d  t h a t  y o u  h a v e 
experienced God’s power. Can you tell 
us about it?

“My family and I lived in Belarus, 
and in the early 2009, my wife was 
diagnosed with a malignant lymphoma 
between her  two lungs.  While  I 
was praying for her, I was told to 
go to Israel in prayer. I went to the 
Spirit of Life Church (Pastor Sergey 
Vocharnikov) in Nazareth, Israel. I 
have been working with Crystal Forum 
since that time.

In the meantime, my wife attended 
a pastor’s seminar Dr. Jaerock Lee 
led in Israel and received his prayer. 
Then, she was healed quickly and 
even conceived a baby. Her doctors 
said it was dangerous to have a baby 
in her state, but we kept praying with 
assurance of healing and she finally 
delivered our baby safely in the grace 
of God. In October, 2011, it was 
confi rmed by the hospital that my wife 
had been completely healed.”

◈ What did you feel when you 
attended 2009 Israel United Crusade?

“At the Israel  United Crusade 
2009 with Dr. Jaerock Lee held in 
Jerusalem on September 6 and 7, 
2009, I witnessed a number of people 
receive healing and answers through 
Dr. Lee’s prayer and I saw the beautiful 
performances that reminded me of 
Heaven. I learned a lot through the 
wonderful broadcasting system that 

aired the crusade live all over the 
world. Dr. Lee’s three-year ministry in 
Israel and the United Crusade had great 
influence. As the fruit of his love for 
Israel and unsparing support, Crystal 
Forum was organized and achieved 
noticeable growth. Now, Israeli pastors 
want to give strength to Dr. Lee.”

◈ Could you talk to us about the 
2012 Crystal Music Fest ival you 
directed?

“In May 2012, the ‘2012 Crystal 
Music Festival’ was held with around 
2,000 people in attendance at the 
Latrun Mini Israel. It was a historic 
moment for Messianic Jews (Jews 
who believe Jesus Christ) to praise 
God in the outdoor venue. People were 
surprised by the fact that Christians 
could hold such a big event in Israel. 
This event enhanced the position 
of Christians and served as a good 
opportunity for the Israeli pastors to 
become united as one.”

◈ What do you feel about the God-
given songs ‘Manmin Praise’?

Manmin members enjoy abundant 
God-given food. Manmin Praise is 
one of them. I received a lot of grace 
through the  God-given Manmin 
Praise. The songs purify our hearts. 
As a person who majored in music I 
marveled at the beautiful melodies that 
I could not even have begun to imagine 
and was moved by the words that are 

so gracious. I would like to spread this 
heavenly food to people in Israel.

◈ What is your specific vision for 
Manmin Praise? 

“After I return to Israel, I will 
translate Manmin Praise from the 
English into Russian and Hebrew and 
allow for people in Israel as well as in 
the world to know the songs. I want to 
invite Manmin’s pastors to Israel and 
hold seminars. With various ways, I 
want to spread the holiness gospel and 
the power of God. And my vision is 
that I want to produce a musical that 
describes the history of Israel with 
Manmin’s performers.”

Pastor Dmitry Petrovsky of Crystal Forum, Israel paid a visit to Manmin Central Church to see Manmin’s ministry firsthand. Photo 1: Receiving Dr. Jaerock Lee’s prayer of blessing 
(Interpreter: Deacon Ronya Son) Photo 2: His special praise in Sunday Evening Service offered on June 10 Photo 3: 2012 Crystal Music Festival that let the Israeli pastors 
become united as one Photo 4: Dr. Jaerock Lee’s 2009 Israel United Crusade overflowing with God’s powerful works 
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◆ Manmin Praise 
M a n m i n ’ s  P e r f o r m i n g  A r t s 

Commi t tee  has  been ded ic a ted  to 
g iv ing God-p leas ing per formances 
i n  t h i s  g e n e r a t i o n  w h e n  p r a i s e s 
h ave  b e c o m e s o  s e c u l a r.  J u s t  as 
God gave songs to the Israel i tes so 
that they could keep God’s law and 
preser ve the i r  h is tor y  as recorded 
in Deuteronomy 31:19 -22, God has 
given songs to Manmin s ince 2009 
so that al l  people of al l  nat ions wil l  
be  ab le  t o  s i ng  t hem.  N ow,  t he re 
a r e  1 5 0  G o d - g i v e n  s o n g s ,  a n d 
four a lbums have been re leased in 
Korean.

 86  24  2012 

H M
    

  «Crystal Music-2012»  «Crystal Music-2012»

19   2012     « -
»,   ,  
   «Crystal Mu-

sic Festival». ,  
   «  

»,   2.000 .  
 ,    

    « - » 
 150 ,    

      
  ,  , , 
,   .

  «Passion»   
 ,    

   
 « » ,    

    
.      

    ,  
 ,   ,  

     ,  
  .   

 ,   ,  
  , , 
  .     

 ,    
   :  

    ?
    

  ,     
      

   .   
     

   ,   
  . ,  

  ,    
   .  

  -     
     

 12-    ,  
    ,   2007-
  2009-  ,    

     . 
   ,  

,      
    , 

       
     

.     
  «  ».   

 ,  2009 , «  » 
   

    -    
,     

  .   
 -     

  «    –  
 ?»    
    

. ,    
200 ,   .       

 «  »  
    

–   ,  , , 
,   ,   

  ,   ,  
   -    

 ( , 19:11-12).   
     

  ,    
  .     

   . 
     

.     
 ,    

   -  
,    , 

–  « , !», «   
»,  «  »,  «  

     », 
  « » (I  II).  MIS 

(   ), 
  ,   
   

 ,    -
,    ,   

 ,   , 
   .  MIS 

   ,     
.           

    ,   
  « - », 

«CNL TV», «Holy God TV»  « », 
     

-         , 
     
     . 

    , 
      

    
 -    ,  

 « - »;  ,  
     ,  

     .  
 ,    
     

     
. 

①②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦

 1.         2009         2.  «Crystal Music»  19  2012 
.  3.  «Passion» –     « »  4.      2012 .  5.   , 

 «  »,            6.  3-   «  »   2011  7. 
,  2-        -    ,    2011  (  –     )  

      
            

3.06.12_1 

 

 2009   7 :   6 :  
   ’  :  
  ‘   '  "   

 
 ’:    
  -‘   
 -  ]   
  (    
     

.    
 :      
    “!  ”
     
  -  6  :   .  
 "   -    

.“  ” :    '
  "     
 :     ”  :  
    “?  
  -     '  "
      

.     

     
     
     
  ,     :
 '  ,    ,  ,   
  -     ,   '  ,

.7  
 :      
  :     
 .     
    :   
     
   .    
  (   )  
  -  ”  :  
     
      :  
     .
  .    
     
 .     –  
 '  "       

“.  
 ”  :    -
   -   
      :
    :   – 
   .    
  .     
   :    
     
 .     
    -   

“.   
    
 .     
     
  :     
     
     .
   -    .
    
 -  .[   ]
       

  -  .   :  
 '       .   "
      :  – 
   .    
 -   .    
     
      :
  .    
    '  
  .    
     
      :
   .    
   .   
     :  
 ,   ,  ,  ;
.   ,  ,  

    "   
 ,   :   
 ,   ,  ,  
      '  

.

     
     '  "    2009    

“    ” :  -  220:  

דר� הישועה �אנגלית� רוסית� ערבית ועברית� עורי ישראל� �אנגלית ורוסית�

מידת האמונה �אנגלית ורוסית�

נהריה

חיפה
נצרת

עפולה

חדרה

תל אביב

ירושלים
אשדוד

אשקלון

באר שבע

אילת

בית לחם

הכנרת

ים המלח

חדשות מאן מין �עברית� רוסית ואנגלית�



דבר ֱהחיים – האהבה הרוחנית (10) 2 

האחד  מסויים.  מצב  על  מסתכלים  אנשים  ששני  נניח  הבה 
שלילי.  מֲחשבה  בדרך  שופט  שהשני  בעת  חיובי  באורח  חושב 
ששמע  שחשב  לאחר  רעה  חושב  שמישהו  נניח  אחר  במקרה 
אנשים מדברים עליו למרות שלא דובר עליו כלל ּוכתוצאה הוא 
מביכם. מֲחשבות טובות מֲעניקות לנו שלווה וחיים – אך מֲחשבות 
רעות גורמות רק לנזק וגורמות למֲחסור באושר בחיינו. כמו כן: 

למֲחשבות אלה ישנה השפעה שלילית על הזולת. 
כאן 'מֲחשבות רעה' מתייחסות: לכל דבר שאינו בא בהסכמה 
אהבה  עם רצון אלוהים. אם כן: ֶמה עלינו לעשות בכדי להשיג 

רוחנית שאינה חושבת רעה?

1. לא תֲחשוב על רעה

1) אם ִּברצונכם שמצב מסוים ישפיע בצורה שאינה נכונה על 
הזולת – שומה עליכם לסלק את אותה מֲחשבה

נניח שחשתם קנאה לחבר הנהנה מעושר רב. אם תֲחשבו: 'הוא 
עשיר – אך מה איתי? ִּברצוני שייכשל'. זוהי מֲחֵשֶבת רוע. אם 
רוע  מֲחשבות  בכם  תהיינה  לא  לעולם  רוחנית  אהבה  בכם  תהא 

כאלה.
אין מי שרוצה שקרוביו יהיו חולים או יחוו תאונה. תמיד תרצו 
שהאישה או הבעל היקרים לכם יהיו בריאים וחופשיים מתאונות. 
אם ִּברצונכם שמשהו יפעל לרעת אחרים או ליהנות מחוסר שמחת 
הזולת: זה מראה שאין בליבכם אהבה. לכן ִּתרצו לדעת על עוול או 

נקודות התורפה שלהם בכדי ליידע אחרים על כך.
מאחר  להקשיב  עליכם:  בם  ּומקרים  זמנים  שקיימים  כמובן 
ותירצו לדעת את העובדות לגבי מצבו של פלוני בכדי לעצור בעדו 
מללכת בדרך טועה ּולהובילו לדרך הטוב. אך אם אין זה המקרה: 
הסיבה לכך שהינכם נוטים להתעניין ִּבדברים כאלה הינה לרוב: 

מאחר ויש בכם רצון שקרי להשמיץ ּולרכל.
משלי פרק י"ז 9 אומר: "ְמַכֶּסה-ֶּפַׁשע ְמַבֵּקׁש ַאֲהָבה ְוׁשֶֺנה ְבָדָבר 
ַמְפִריד ַאּלּוף". האנשים הטובים שאהבה בליבם ינסו לכסות על 
זאת  במקום  לזולת.  כשטוב  יקנאו  לא  כן:  כמו  הזולת.  מגרעות 

יחושו שמחה ואושר עימם ּובעדם.

2) אם שופטים אתם ּומגנים אחרים: עליכם לסלק את אותה 
מֲחשבה

למאמינים  אסור  אליו  למקום  נכנס  מאמין  שראיתם  נניח 
להיכנס. מה סוג תֲחשבו על כך?: 'כיצד הוא יכול לעשות זאת?' 
אך אז הינכם עלולים לשנות דעתכם ּולהבין כי לבטח יש לו סיבה 

לעשות זאת.
אם יש בכם אהבה רוחנית ואין רוע בליבכם: לא תהיינה בכם 
מֲחשבות שליליות מלכתחילה. אף אם תשמעו דבר שאינו טוב: 

תימנעו משפיטה – עד אשר תבדקו את אשר קרה.
הּוא  ְוׁשֹוֵפט,  ַהְמחֹוֵקק  הּוא  אומר: "ֶאָחד  ד' 12  פרק  יעקב 
 ."?ֲאֶׁשר ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע ּוְלַאֵּבד – ּוִמי ַאָּתה ִּכי ִּתְׁשּפֺט ֶאת ֲעִמיְת

רק אלוהים יכול לשפוט משפט נכון. אם אנו שופטים אחרים 
– זהו רוע.

נניח שפלוני טעה בגלוי. במצב זה בעלי אהבה רוחנית – לא 
חשוב אם אותו אדם טועה או צודק – פשוט יֲחשבו: מהי התועלת 
שניתן להביא לאותו אדם. לא רק לכסות את המגרעות – אלא אף 
אם יוכלו לעזור לו לשוב ִּבתשובה. עלינו לאהוב אף את הטועים 
רבות. לכן יהא זה טבעי לאהוב את אשר אינם טועים. אם תישפטו 

ּותגנו בנקל את הזולת: עליכם להבין שאין בכם אהבה רוחנית.

3) אם יש בכם מֲחשבה שאינה באה בהסכמה עם רצון אלוהים 
– עליכם לסלקה

גבוה  מוסרי  מידה  קנה  לפי  ֲהחיים  אנשים  נקראים  בעולם 
ּולפי המצפון: אנשי טּוב. אך אף מוסריות ּומצפון אינם יכולים 
להיות קנה מידה מוֱחלט של טּוב מאחר ועדיין ישנם דברים רבים 
קנה  להיֲחשב  יכול  אלוהים  דבר  רק  אלוהים.  ִלדבר  המנוגדים 
המידה המוֱחלט לטּוב. דברים שאינם שייכים לדבר אלוהים – 

כולם: רוע ָוחטא.
כשפלוני מקבל את ֱהֲאּדֹון: הוא מתוודה היותו חוטא. הוא עלול 
לֲחשוב שהוא חי בטּוב – אך כשיֲחשוב לאור דבר אלוהים: ימצא 

רוע רב. לכן יתוודה על היותו חוטא וישוב ִּבתשובה.
 הרשו לי להסביר את ההבדל בין חטא ורוע – ע"י השוואתם 
ניראים  ואינם  באדמה  הנמצאים  כשורשים  הינו:  'רוע'  לעץ. 
ו-'חטא' הינו: כענפי העץ, ֱהעלים והפרי. בדיוק כשם שהענפים, 
ֱהעלים והפרי נובעים מן השורש – כך 'החטא' הינו פרי השורש 

שהינו: 'הרוע'.
הרוע הינו: הטבע הנמצא בלבו של פלוני – כמו השורש הנמצא 
עמוק באדמה. כשרוע זה מופגן באופן מוחשי – בצורה מסויימת 
של מעשה או מֲחשבה-מתייחסים אליו כאל: 'חטא'. בשורת לוקס 

פרק ו' 45 אומר: "ָהִאיׁש ַהּטֹוב: ֵמאֹוַצר ִלּבֹו ַהּטֹוב ֵמִפיק ֶאת ַהּטֹוב 
– ְוָהִאיׁש ָהָרע: ֵמאֹוַצר ִלּבֹו ָהָרע ֵמִפיק ֶאת ָהָרע; ִּכי ִמּתֹו ַהּׁשֹוֵפַע 

ַּבֵלב ְמַדֵּבר ִּפיו".
נניח שאדם משתמש בשפה בוטה ּומזיק באכזריות למי שהוא 
שונא. זה מאחר: וטבע 'השינאה' שהינו הרוע אשר בליבו מובן: 
כ-'מילות רוע' ו'אכזריות' שהינן: חטאים מיוחדים. אך לא כל בני 
או  ממושמעים  הם  אם  בליבם.  רוע  שיש  למרות  חוטאים  ֱהאדם 
שהם שולטים בעצמם דרך דבר אלוהים: הרשע אינו יוצא כחטא. 
אך מאחר ועדיין קיים רוע בליבם – לא ייאמר שהם התקדשו. רק 
כשיסלקו את כל מאפייני החטא מלבבם – הם ייֲחשבו לאנשים 

מקודשים שהשיגו אהבה רוחנית.
מתומצתות  אלוהים  מצוות  בעיקרון  אהבה.  הינו:  אלוהים 
כ'אהבה'. כך עלינו להיות מודעים שלשנוא את האחרים ואף לא 
לאהוב –זהו: רוע. לכן: עלינו לסלק את כל הרוע ולאהוב יותר 

את הזולת.

2. להשיג אהבה רוחנית

מעל לכל: אל לנו לראות או לשמוע את הנובע מן השקר. אף 
אם ניראה או נישמע דבר שקר: אל לנו לנסות לזכור או לֲחשוב 
באות  עדיין  שהמֲחשבות  הינה:  בזאת  הבעיה  אך  בשנית.  עליו 
עליכם כשאתם מנסים בכל יכולתכם להיפטר מהן. לכן: עליכם 
שלעולם  כמובן  ברור  הקודש.  רוח  בעזרת  בהתלהבות  להתפלל 
אל לנו במכוון לֲחשוב על דברים כאלה או לזכור אותם. כמו כן: 
עלינו לסלק את המֲחשבות הבוזקות במוחינו לרגע. כמובן שאל 

לנו להתעסק במעשי רוע.
בני ֱהאדם יורשים מהוריהם את הטבע החוטא – ּובאים במגע 
והשקרים  החוטא  הטבע  בסיס  על  בחייהם.  רבים  שקרים  עם 
הללו מגבש האדם את מסגרת מֲחֵשֶבת 'האני' (העצמי). לכן אנו 
זקוקים לסבלנות ּולמאמצים לגירוש הטבע החוטא והשקרים. אנו 
את  לקבל  יותר  קל  לכן   – לאמת  מאשר  לשקרים  יותר  רגילים 
השקרים מאשר לסלקם. אם תאהבו מישהו בהתלהבות תאהבו אף 
את מה שאותו אדם אוהב ותשנאן את אשר ישנא. באותה דרך: 
נוכל לשמור את המצוות ּולסלק את כל צורות הרוע כשנאהב את 

אלוהים בצורה הקיצונית ביותר.
כעת בכדי להשיג אהבה רוחנית – עלינו להפוך את דבר אלוהים 
ל'לחם ֱהחיים שלנו' – ּולהקריב תפילות כמו אש. כשנהגה ִּבדבר 
אלוהים יומם ָולילה: נוכל לגרש את מֲחשבות הרוע ונהא בעלי 
מֲחשבות טובות. כמו כן כשנתפלל בהתלהבות – נוכל להבין את 
הרוע הנמצא: במֲחשבותינו, במילותינו ּובמעשינו שלא שמנו לב 

אליהן – ונוכל לסלקן.
רעה.  חושבת  אינה  הרוחנית  האהבה  יקרים:  ַואֲחיות  אחים 
להם  יש  שתמיד  רוח  לאנשי  שתהפכו  ֱהֲאּדֹון:  בשם  מתפלל  אני 
צורות  כל  סילוק  ע"י  האמת  לפי  ִּבמהרה  ותפעלו  טּוב  מֲחשבות 

הרוע באמצעות דבר אלוהים ּותפילת האש.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ִהיא [האהבה] א ִּתְנַהג ְּבַגּסּות, א ִּתְדרֹוש טֹוַבת ַעְצָמּה, א ִּתְרַּגז ְוא ַּתֲחׁשֹב ָרָעה" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 5).

האהבה לא תֲחשוב רעה
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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 ַ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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עדן  בגן  חיה  נפש  היה  הוא  הראשון.  האיש  היה  אדם 
שהיה מלא בשפע. הוא חי שם בסמכות עליונה כאדון הכל 
שנים רבות. הוא שלט והכניע את גן עדן – המקום בו הציב 
אלוהים את אדם הנפש החיה צאצאיו – ואת האדמה אותה 

ּומקום  החטא  לאחר  אדם  יֱחיה  בו  כמקום  אלוהים  בחר 
הטיפוח האנושי. במשך זמן זה היה אדם אב ִלילדים רבים.

כנפש חיה היו לאדם :ידע וחוכמה נשגבים ביותר שניתנו 
בו  טייס  כלי  של  סוג  יצר  בעזרתם  אשר   – מאלוהים  לו 
נע בעת ביקורו בארץ. הוא הרבה לבקר באיזור שלאורך 
אזור- באותו  סמלי  דבר  להותיר  רצה  הוא  הנילוס.  גדות 

אשר  ּובמראהו  בגודלו  ּומרהיב  מיוחד  מבנה  תיכנן  לכן 

יכבד את אלוהים השילוש הקדוש. הייתה זו: 'הפירמידה 
אך  אדם.  ע"י  נבנו  הפירמידות  כל  שלא  כמובן  הגדולה'. 

המשמעות הנה: שאדם החל בבניית הפירמידות.
אלוהים  התיר  עדן:  מגן  וגורש  חטא  שאדם  לאחר 
בהגבלה מסויימת לחלק מצאצאיו לצאת לכדור הארץ. הם 
הותירו את בעולם עקבות הנֱחשבות ִלפלאים או למסתורין 

– אשר נותרו עד היום הזה.
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הפלאים הקדומים!
מי יצר אותם וֵאימתי?

גובה הפירמידה הגדולה הינו: 147 
מיליון  כ-2.3  כוללת  והיא   – מטרים 
אבני גיר אשר רבים מהן במשקל 2.5 

טונות כל אחת. אבני ענק אלה סותתו ִּבמדוייק והונחו יֲחדיו בקירבה ּובדיוק רב.
הפירמידה הגדולה שקלה למֲעלה מ-6 מיליון טונות לערך. אך למרות שנבנתה לפני אלפי 
שנים: היא שקעה רק 5 מילימטרים מאחר ועוצבה להיות שווה במשקלה בבסיס. בסיסה 
הינו: כמעט ריבוע מושלם – וארבעת קווי הבסיס הינם מדוייקים: בצפון, בדרום, במזרח 
ּובמערב. לשלושת הפירמידות הינן בעלות דימיון מסויים ִלקבוצת הכוכבים הנקראת: אוריון.
כמוסבר לֵעייל: הפירמידה הגדולה נבנתה על בסיס רמות טכנולוגיה נשגבות בידע ּובהתמחות 

ִּבתחומי: הבנייה, המתימטיקה והאסטרונומיה.

ממוקם  הגדול  הספינקס 
בחזית הפירמידה האמצעית 
הפירמידות  שלוש  מבין 
וגוף  אנושי  ראש  בעל:  הוא  הפירמידות.  שלושת  על  כשומר  נראה  זה  ספינקס  שבגיזה. 
ספינקס  מטרים.  וגובהו 20  מטרים  כ- 74  אורכו  מזרח.  לכיוון  הינן  ּופניו   – אריה  של 
מה  המקורית.  האבן  הייתה  ענקית  כמה  לדמיין  נוכל  לכן:  אחת.  ענקית  מאבן  מסותת  זה 

שמדהים יותר הינו: שספינקס זה נשמר בצורה טובה ביותר אף בֲחלוף זמן רב.

אדמה  על  שבפרו.  הנסקה'  'קווי  הינו:  הפלאים  אחד 
ששטחה 320 קמ"ר באזור המורם במדבר נסקה שבדרום 
פרו נמצאות: כ-200 צורות גיאומטריות ּוכ-30 דמויות של 
חיות מצויירות. מאחר והינם כה גדולים: בלתי אפשרי להבחין מה הם אלא אם כן צופים 

בם מגובה רב.
לדוגמא אורכה של ציפור הינו: 120 מטרים; ישנם אף קווים גיאומטריים שאורכם כ-8 
ק"מ. צורת קוף אורכה 122 מטרים ורוחבה 91 מטרים – והוא מצוייר בקו מתמשך אחד. 
ציור עכביש זוהה: כ 'ריסינולי' נדיר – הנמצא רק בחלקיו המרוחקים של יער האמזונס 
אליהם ניבצר מלהגיע. באורח מפתיע: מדבר הנסקה הינו כה יבש ושומם עד שניבצר מבני 

אדם לֱחיות בו – ואין כל רשומה לכך שאנשים חיו באותו אזור.

דוגמא אחרת למסתורין הינה: מעגלי התבואה. מעגל התבואה 
רידוד  ע"י  הנוצרת  גדולה  גיאומטרית  או  מעגלית  צורה  הינו: 
נוצרים  הם  לרוב  השדה.  בלב  הדשא)  (או  התבואה  [שיטוח] 
בלילה תוך זמן קצר. אין להם קשר כלל לגורמי מזג ֱהאוויר, הטופוגרפיה והסביבה הטבעית. ידוע 
שחלק ממעגלי התבואה נוצרים ע"י בני אדם. בכל אופן: מעגלי התבואה הנוצרים ע"י בני אדם 
הינם: שונים בצורה ברורה ממעגלי התבואה המקוריים. במעגלי התבואה הנוצרים על ידי בני אדם 
המקוריים  למעגלים  הקרוב  היבול  מאידך:  ּונבולים.  שבורים  לֲחלוטין,  עקומים  הינם:  הגבעולים 

המשיך להצמיח גבעולים חדשים למרות שהגבעולים שלהם היו כפופים. 

ִעקבות אדם מגן עדן וצאצאי

שלושת הפירמידות בגיזה שבמצריים קווי נסקה

הספינקס הממוקם בחזית הפירמידות שבגיזה מֲעגלי התבואה

בני  דעת  על  מתקבלים  והבלתי  המדהימים  לדברים  מתייחס:  'פלאים'  המונח  כאן 
אדם. ישנם שרידים קדומים שנמצאים כניסים ּומסתורין. זאת מאחר וזה בלתי אפשרי 
מתקבלות  הבלתי  הידע  רמות  את  להבין  היכולת  לקדמונים  שניתנה  להאמין  כמעט 
על הדעת ואת המיומנות איתן ניבנה חלק מהם – ואותן הטכנולוגיה המודרנית אינה 

מסוגלת לחקות.
מלבד זאת: דברים רבים הינם מעבר לדמיון האנושי. מבין שבעת פלאי העולם הקדום 
מצאנו את הפירמידה הגדולה. מי יכול היה ליצור אותה, אימתי וכיצד? השאלות עצמן 
הינן אף לגבי: הספינקס במצריים, קווי הנסקה בפרו וכמה ממעגלי התבואה באנגליה. יש 
לנו תשובות קצרות לשאלות אלה ּופרטים נוספים כלולים בהרצאות ד"ר ג'יי רוק לי על 

ספר בראשית.

המבנה הפנימי של הפירמידה הגדולה

הגלריה הגדולה

כוכב הצפון

דרום

צפון

מערבמזרח
חדר המלכה

נקודת
השליש
 הראשונה

הכניסה

כניסה נוספת ִלשדידה

147 מטר

דרוםדרום232232 מטר מטר
חדר תת – קרקעיחדר תת – קרקעי

צפוןצפון

חדר המלך



רועה הקהילה גריגורי קוליסוב (קהילת מעיין האמת שבאסטוניה)

"בשורת הקדושה הינה: ברכה יקרה 
ברוח ּובגוף"

חלק  שנטלתי  בעת   2013 באוגוסט,  ב-5 
שיחת  קיבלתי   – הקיץ  בכנס  הלימוד  בסידרת 
היא  'מדוע  אימי.  זו  הייתה  צפויה.  בלתי  טלפון 
מתקשרת אלי בשעה כזו?' הדאגה לאמי שחיה 
אך  לרגע.  ודאגתי  במוחי  בזקה  בכפר  בגפה 
קולה בטלפון היה צלול דבר שגרם לי להקלה. 
"חמודה! צפיתי בכנס דרך טלוויזיית ג'י סי אן 
השידור  את  ראיתי  לפתע  לי.  שאמרת  כשם   –
ַואני  מאחר  מתקשרת  אני  ויותר.  יותר  ברורות 

המומה".
מאור עייני אימי היה חלש עקב סיבוכי סכרת 
לפני  עשורים.  שני  במשך  לה  הפריעו  אשר 
[קטרקט]  ירוד  ניתוח  עברה  אף  שנים  שלוש 
נטלה  לכן   – מטושטש  הכל  ראתה  שבעקבותיו 
תזונה.  תוספי  של  זריקות  חודשים  שישה  כל 
של  רב  במספר  כשצפתה  אליה  שבה  ראייה 
אנשים אשר התרפאו עקב תפילת ד"ר ג'יי רוק 

לי ּומשהקשיבה לעדויותיהם. הללויה!
ד"ר לי אמר שאלוהים יעבוד מעבר לזמן ולמרחב 
למען אלו אשר צפו בכנס הקיץ דרך שידורי ג'י סי 
שקיבלה  זו  היתה  שאימי  העובדה  ללבי  נגעה  אן. 
ברכה כזו. אימי שהתחברה ִּבקהילה אחרת: הפכה 
 .(www.gcntv.org) אן סי  ג'י  טלוויזיית  לאוהדת 
השחר  מן  בשידורים  לצפות  מאות  שמחה  היא 

בבוקר ועד מאוחר בלילה.
לאלוהים  וההודייה  הכבוד  כל  את  אני  נותנת 

העובד עלינו מעבר לזמן ולמרחב.

השמשית הייג'ונג קאנג
 (מחוז 2 – 14 דרום קוריאה)

"הושב מאור עייני אימי
בעת שצפתה בכנס הקיץ
בטלוויזיית ג'י סי אן"
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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 מאנמין

מין  מאן  קהילת  לבין  ביני  שחיבר  הראשון  הקשר 
המרכזית היה: מאמר בטלוויזיית לייף ּובעיתון באסטוניה. 
ברוסיה  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  המאוחד  מסעו  על  זה  היה 
בשנת 2003. פעליו המדהימים של אלוהים נֱחשפו באותו 
מכן:  לאחר  שנים  שבע  ביותר.  מדהימים  היו  הם  מסע. 
הקהילה  באתר  לי  ד"ר  של  הקדושה  בשורת  על  למדתי 
פגשתי  אותו  סון  רונייה  הקהילה:  שמש  של  לימודו  דרך 

בפייסבוק.

נטלתי חלק במסע אסטוניה 2010
אנסטסיה  הבכורה  ִּבתי  סבלה   2010 יולי  ראשית  עד 
מכאבי בטן במשך שש שנים. היא התרפאה דרך תפילת ד"ר 
לי. כוחו פרץ מעבר לזמן ּומרחק של אלפי ק"מ. התרשמתי 
מאוד מכוח זה ונטלתי חלק במחנה: 'מסר דרך הישועה' – 
אותו אירח מרכז מאן מין להדרכת שליחים של קהילת מאן 

מין המרכזית אשר התקיים בפינלנד ביולי 2010.
עיקר הבשורה אותה דרש ד"ר לי הינו: חיים משיחיים 
על:  מעיד  הוא  מזאת  יתרה  המשיח.  ִלישוע  הידמות  של 
אמיתות דבר אלוהים – דרך אותות, נסים וכוח אלוהים. 

דבר ששבה את לבי.
קהילתי  את  בספטמבר 2010  רשמתי  היסוס:  כל  ללא 
ִּכקהילת בת של מאן מין. כמו כן תמכתי והפצתי את מסע 
בחודש  התקיים  אשר   2010 שנת  באסטוניה  הרפואה 
הביאה  הקדושה  שבשורת  ֱהעצומים  השינויים  אוקטובר. 
שניטע  מיוחד  וחזון   – להתקדש  הגדולה  שאיפתי  היו  לי 

בתוכי לשרת כשלוח.

ביקרתי ִּבקהילת מאן מין המרכזית
בעת שהתפללתי ִלגדילה ברוח: החלטתי לבקר ִּבקהילת 
באוגוסט  הבכורה  בתי  עם  בצוותא  המרכזית  מין  מאן 
לי  ד"ר  את  אישי  באופן  לפגוש  הכבוד  לי  היה   .2013

וליטול חלק בכנס הקיץ של מאן מין בו נטלו חלק מאמינים 
מ 22 מדינות.

מדהים.  כוח  לפועל  עד  הייתי  לכנס  הראשון  היום  מן 
בטרם החל ד"ר לי להטיף: החלו לרדת טיפות גשם גדולות 
העננים  מֲעטה  המצב.  עבור  להתפלל  כשהחל  פסקו  אשר 
הסמיך החל להתפזר-דבר שנראה כחור שנוצר ברקיע – 

והשמיים הבהירים נראו לעיין.
ואנשים  החולים  למען  לי  ד"ר  התפלל  הדרשה:  לאחר 
רבים מקוריאה ּומחוצה לה קיבלו רפואה ממחלותיהם דרך 
התפילה והשמחה מילאה אותם. זה הניע את לבי בעוצמה. 
יכולתי אף לחוש בכוח את נוכחות רוח הקודש בעת ֱההלל 

במחנה האש של ֱההלל וההישתֲחווייה.

בכנס הקיץ של מאן מין ִלשנת 2013 גמרתי אומר: 
להפיץ את בשורת הקדּושה

מסר רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי אינו מופשט. 
הוא מלמד אותנו ִּבפרוטרוט: כיצד לסלק את החטא והרוע 
להשיג  וכיצד  לאדון  להידמות  כיצד  בליבנו,  הנמצאים 
משכן שמימי טוב יותר (בשורת מתיתייהו פרק י"א: 12).

כדי  תוך  המירשתת  דרך  הקדּושה  בשורת  את  הפצתי 
שימוש ִּבסקייפ כתוכנת מסרים מיידייים. (השירות מתיר 
שימוש  כדי  תוך  בקול  לאחרים  להתֲחבר  למשתמשים 
במיקרופון, ווידיאו דרך שימוש במצלמה ּומסרים מיידייים 

דרך המירשתת והטלפון ֱהחכם).
מתפללים  הקהילה  חברי  שבה  דניאל  תפילת  באסיפת   
חיונית  כמה  עד  הבנתי  וצדקתו  אלוהים  מלכות  בֲעבור 
התפילה. גמרתי אומר ליטול חלק באסיפת תפילת דניאל 
לכל אורכה בכדי שיהא לאל ידי להטיף בכוח רב יותר את 

בשורת הקדּושה באסטוניה.
להיהפך  בירכני  אשר  לאלוהים  ליבי  מכל  אני  מודה 

לשלוח מבורך המפיץ את בשורת הקדּושה.


