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חדשות מאנמין

מסר ד"ר ג'יי רוק לי לקבלת פני השנה החדשה 2014
"קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִי ָזָרח׃ ִּכי-ִהֵּנה ַהחֶֺׁש ְיַכֶּסה-ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ְוָעַלִי ִיְזַרח ְיהָוה ּוְכבֹודֹו 

ָעַלִי ֵיָרֶאה׃ ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵר ּוְמָלִכים ְלנַֺגּה ַזְרֵח" (ישעיהו פרק ס': 1 – 3).

לֲאחרית  אלוהים  השגחת  השלמת  למען 
הימים – ייסד אלוהים ֱהֲחפץ להושיע את כל 
בני האדם: את קהילת מאן מין המרכזית. מאז 
פתיחת שֲעריה בשנת 1982 ּובמשך שלושים 
ללא  הקהילה  צייתה  שֲחלפו:  השנים  ואחת 
את  להפיץ  בירכנו  ואלוהים  באמונה  הרף 
המרוחקים  לחלקים  המשיח  ישוע  בשורת 

ביותר בכדור הארץ בכוח רוח הקודש.
בחסד הישועה והקדושה אשר ניתנו במשך 
קהילה  לחברי  האֲחרונות  השנים  שלושת 
אשר  הרועה  ּומסירות  הקרבת  דרך  רבים 
הביאו לְּגדילת מספר אנשי הרוח ּומלוא הרוח 
יושלם  אשר  הצדק  להשלמת  המנהיגים   –

ִלתשועת נפשות רבות יותר.
כתוצאה: ייסדה הקהילה שיטת אירגון על 
מלוא הרוח  ִּבזרימת  והאהבה  בסיס הביטחון 
העצום  רצונו  התממשות  את  אפשרה  אשר 
 2013 ִּבשנת  מחדש  בהתחלה  אלוהים.  של 
של משמעותו ֱהעמוקה של חג לידת מושיענו 
הרוחני  הבסיס  את  האב  אלוהים  חיזק   –
וכוח  אהבת  והוכחת  הקהילה  שם  להפצת 
אלוהים לכל העמים והאומות בכדור הארץ. 

אנו נותנים ַלֲאּדֹונינו את כל הכבוד וההודייה.
החדשה  השנה  פני  את  בקבֵלינו  כן  אם 
אלוהים  הכין  ברכות  סוגי  אילו   :2014

ַּבֲעבורינו?

אשר  ההבטחה  בעוצמה  תתגשם  ראשית: 
ניתנה לנו מאלוהים – דרך כוח הרועה.

אלוהים  בהבטחות  השלמה  האמונה  עקב 
הכתובות בספר הבריתות פעלה: קהילת מאן 
דרך:  האנשים  לבבות  לשינוי  המרכזית  מין 
ַוֲעצומים  גדולים  כוח  ּופֲעלי  נסים  אותות, 
ואשר  חיים  המֲעניקה  האהבה  את  המוכיחים 
הובילה נפשות רבות ִלזרועות ֱהֲאּדֹון. בשנת 
יֲעניק  לטובה  עלינו  הבאה  השנה   2014
ִלקהילה  ההשגחה  את  הרועה  בכח  אלוהים 
 – הקוריאניות  המשיחיות  לקהילות  ואף  זו 
האומות  לכל  תובן  הימים  אֲחרית  והשגחת 

וֱהֲעמים.

המטפחת  דרך  השירות  כוח  פֲעלי  שנית: 
לעולם  ֵייֲחשפו  הרועה  עליה  התפלל  אשר 

כולו ִּבפעילות רבה יותר.

דרך  הרוח  פֲעלי  מופגנים  כיום  אף 
מטפחת הכוח עליה התפלל הרועה – ודרכה 
פתרונות  מקבלים  באלוהים,  אנשים  פוגשים 
למחלותיהם  רפואה  ּומקבלים  ִלבעיותיהם 
המרפא,  חשוכות  המחלות  סוגי  ּולכל  כולל 
הם  המכאובים.  ּולכל  הסופניות  המחלות 
ַּבֲאסיפות  ִּבמיוחד  לאלוהים.  כבוד  נותנים 
בודהיסטים,  קיבלו:  לים  מעבר  המטפחת 
והפכו  ֱהֲאּדֹון  את  ִויהודים  מוסלמים  הודים, 

ִלמשיחיים.
יופגנו   2014 בשנת  יגדל  הרועה  כשכוח 
ויותר   – המטפחת  בעזרת  הכוח  פֲעלי  יותר 
רועי קהילה ועובדים יממשו את רצון אלוהים 
ִּבמקומות רבים בעולם כגון 10,000 קהילות 

הבת והשותפות בכל רחבי תבל.

'המקדש  את  לבנות  אותנו  ינהיג  הוא  ג: 
הזוהר'.

בשנת 2014, ידריך אותנו אלוהים בעצמו 
זה  הכין  והוא   – הזוהר'  המקדש  ִלבניית, 
תיוושֲענה  רבות  שנפשות  בכדי  הכל  מכבר 
מפציר  כבודו.  הפגנת  ע"י  הימים  ַּבֲאֲחרית 

אני בכם להתפלל בכל לבבכם ולשאוף יותר 
לבנות  בכדי  הרוח  ּומלוא  הרוח  לב  להשגת: 

ִּבמהרה את המקדש הזוהר.

הבריאה  כוח  פֲעלי  בגדול  ֵּייֲחשפו  ד: 
מחדש. 

"ַוּיֺאֶמר  נאמר:   3 א'  פרק  ִּבבראשית   
אלוהים  ִמְׁשָהָּגה  ַוְיִהי-אֹור".  אֹור  ְיִהי  ֱאִהים 
הבריאה.  פֲעלי  התרחשו  המקורי  הקול  את 
אם כן ְלָמה מיוחסים: פֲעלי הבריאה מחדש? 
וכל  והארץ  השמיים  את  לחדש  בכדי  זאת 

אשר בם אותם ברא אלוהים.
זה  האין  במשיח:  יקרים  ַוֲאֲחיות  אחים 
הבריאה  כוח  פֲעלי  את  לדמיין  רק  מלהיב 
תפילת  דרך  ברצינות  ייֲחשפו  אשר  מחדש 
הקול  דרך  נעשו  אשר  דברים  הרועה! 
בשנת 2014.  מושלם  ִּכפרי  ייֲחשפו  המקורי 
אף  משנה  אשר  מחדש  הבריאה  פֲעֵלי  דרך 
את ליבם המקורי של בני ְהאדם: אני מבקש 
מכם בהתלהבות להפוך ִלילדיו האמיתיים של 
אלוהים ּולהתקדם אל העולם יחד עם הרועה! 

הללויה!
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יכול  מישהו  'אהבה'.  המילה  את  ששונא  מי  אין  הזה  בעולם 
עלולים  חייו  כמה  חשוב  לא  בתוכו  שופעת  האהבה  אם  לשמוח 
אושר  להשיג  יכולים  אינם  אנשים  הוא:  נהפוך  קשים.  להיות 
ביטחון  חיי  חיים  הם  אם  אף  אמיתית  אהבה  בם  אין  אם  אמיתי 
בשגשוג פיננסי. האהבה הכרחית ִלבני ֱהאדם ועליה להיות אהבה 

רוחנית שלעולם אינה משתנה.
אל  הראשונה  באיגרת  מוסברים  הרוחנית  האהבה  מאפייני 
הקורינתיים פרק י"ג. נאמר שם כי: האהבה תאמין בכל, תקווה 
לכל, ותסבול את הכל. הבה נעיין במובן הרוחני וכיצד ניתן להשיג 

אהבה רוחנית.

1. האהבה תסבול הכל
לאחר שקיבלנו את ישוע המשיח אנו מתחילים לנסות ִלחֱֱיות 
לפי דבר אלוהים. ַּבֲעשותכם זאת אתם עלולים להיתקל ִּבדברים 
רבים אותם יהא עליכם לשאת. אם לרוב התֲעצבנתם או רגזתם 
מחמת אחרים – ֲעליכם לסובלם כעת. כמו כן עליכם לשאת את אי 
שביעות רצונכם האישי בכדי שתֲעשו את הצריך למען האחרים.

מבין  ראשון  ִּכמאפיין  סבלנית'  האהבה  המילים:  מוזכרות  לכן 
לאהבה הרוחנית. עלינו להיות סבלניים בכל צורות  15 סגולות 
ּולהישאר  מלבבותינו  השקריים  הדברים  את  לסלק  בכדי  הסבל 
מתייחסים  אלה  ִלדברים  שלנו'.  'העצמי  נגד  במאבק  סבלניים 

ב'סבלנות'.
התשובה  הכל'?  את  'תסבול  המילים:  משמעות  מהי  כן  אם 
הינה: לשאת את כל הסבל הנגרם ע"י האחרים לאחר שטיפחנו 
את  לסבול  למילים:  זה  בפסוק  המשמעות  באמת.  לבבותינו  את 
זה  סבלנית'.  'האהבה  בפסוק:  המילים  מן  יותר  רחבה  הינה  הכל 
אומר: לשאת [לסבול] את כל מה שאיננו בא בהסכמה עם האהבה 

הרוחנית.
כאן: לסבול משהו אינו רק לדכאו אלא – לסלק את המאפיינים 
המנוגדים לאהבה – כגון: כל השקריות מלבבותינו ולגרום להם 
להיעלם. זה אומר למול את לבבינו. אם נמול את לבבינו ּונסלק 

לֲחלוטין את הבשר נהא: אנשי רוח המלאים רק באהבה רוחנית.
לא  'לסבול'  המונח  בלבבותינו:  הרוח  את  נשלים  אם  למעשה 
אלוהים  את  אוהבים  שאנו  פירושו  ברוח  להיות  כי  נחוץ.  יהא 
נגד  שהינו  דבר  כל  על  לֲחשוב  נוכל  לא  ביותר.  הגבוהה  בדרגה 
האהבה – ּוברור שלא נעשה כל דבר. כמו כן: מאחר ולא יהא כל 
רע בליבנו – לא נראה את מגרעות ּומעשי העוולה של האחרים. 
אף אם נראה אותם – רק ננסה להבין ּולכסות אותם בכדי שלא 

נצטרך לסבול את הכל.
בכדי  הזה  לעולם  שבא  ִלישוע  האדם  בני  התייחסו  כיצד 
להושיעם – החוטאים? כל מה שישוע עשה היה מתוך טוב – אך 
בני ֱהאדם לעגו ּובזו לו – ּולבסוף תלוהו על העץ. ישוע שהינו: 
האמת עצמה: סבל בשקט אנשים כאלה. הוא אף השתדל למענם 
ֶּׁשֵהם  ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ִּכי  ָלֶהם,  ְסַלח  ָאִבי,  ֵיׁשּוַע:  ככתוב: "ָאַמר 

עֹוִׂשים" (בשורת לוקס פרק כ"ג: 34).

בפועל  לתוצאה  הביאו  ואהבתו  הכל  כלפי  ישוע  סבלנות 
הישועה; כל המקבלים אותו כמושיעם יהא לאל ידם להפוך לבן / 
בת אלוהים ויֲעברו ממוות לחיי עולם. אלוהים אוהב אותנו – לכן 
הוא ממשיך 'לסבול' אותנו והוא ממתין שנהפוך ִלילדים אמיתיים.

2. האהבה תאמין בכל
אם תאהבו מישהו בלבבכם – הרי שתאמינו לכל מה שתשמעו 
בו.  להאמין  תנסו  עדיין   – מגרעות  לו  יש  אם  אף  אדם.  מאותו 
האמונה  ישתנה.  שהוא  ותאמינו  מאחר  באהבה  לראותו  תוכלו 

בדרך זו הינה: הוכחת האהבה לאחרים.
לכן:  האהבה.  לגודל  מידה  קנה  זהו  להאמין  כי  לאמר  נוכל 
באמונתו  לֲחלוטין.  אותו  לאהוב  זה  באלוהים  לֲחלוטין  להאמין 
המושלמת באלוהים נקרא אברהם: 'אבי האמונה' וִידידיה. אמונתו 
באלוהים הייתה כנה בצורה כזו שללא כל היסוס ציית א למצוות 
היה  יצחק.  את   – יחידו  בנו  את  להקריב  לו  האומרת  אלוהים 
לאל ידו לעשות זאת מאחר ולבש את האמונה השלמה באלוהים 

המסוגל להֲחיות את המתים.
אלוהים  את  האוהבים  לכל.  מאמינה  האהבה  לעייל:  כנזכר 
לֲחלוטין יאמינו אף בכל המילים 100%. כמו כן: מאחר ּומאמינים 
כל  את  לסבול  בכדי  הכל.  את  סובלים  הם  הדברים:  בכל  הם 
בֲעלי  להיות  עלינו   – הרוחנית  האהבה  נגד  העומדים  הדברים 
את  למול  נוכל:  אלוהים  דבר  בכל  כשנאמין  רק  כלומר  אמונה. 

ליבנו ּולסלק את כל מה שמנוגד לאהבה – ואז לקוות לכל.
אנו  למעננו  יחידו  בנו  על  חס  לא  הוא  אלוהים?  אהבנו  כיצד 
שהיינו חוטאים ופתח את דלת הישועה. זה לא שאהבנוהו קודם 
ּובאמונה   – קודם  אותנו  אהב  אלוהים  בו.  האמנו  מכן  ּולאחר 
באיגרת  ככתוב  אלוהים  את  לאהוב  מתחילים  אנו  זו:  בעובדה 
הראשונה ליוחנן פרק ד': 9 – 10. תחילה אנו מתחילים לאהוב 

את אלוהים מתוך האמונה בעובדה זו – אך אם נשלים יותר אהבה 
רוחנית: נגיע לרמה בה אנו מאמינים לֲחלוטין מאחר ואנו אוהבים.
כל  את  כשנסלק  הרוחנית  האהבה  את  לֲחלוטין  להשלים  ניתן 
השקריות מן הלב. המשיגים אהבה רוחנית לֲחלוטין מאמינים בכל 
 – ּומגרעות  רבים  עוולה  מעשי  לאנשים  יש  אם  אף  ֱהאדם.  בני 
והם נראים כבלתי שווי ערך – בֲעלי אהבה רוחנית רואים אותם 
באמונה. כמו כן: הם רואים את עצמם בעיני האמונה. הם אינם 
בכוח  מאמינים  רק  אלא  ממגרעותיהם  תסכול  או  אכזבה  חשים 
אלוהים שלעולם אינו מוותר עליהם – ושהוא ישנה אותם. רוח 
הקודש אומרת לנו תמיד בליבנו: "אתה/את יכול/ה לעשות זאת" 

– ּומשלימה את הדברים כשנאמין.

3.האהבה מקווה לכל
אנשים רוצים לפעמים לשנות את האחרים לדרך שהם רוצים 
שהם יהיו מאחר ואינם אוהבים את הדרך בה האחרים מתנהגים. 
ביותר  ֱהקטון  העניין  את  אף  לחבק  מבלי  מתווכחים  הם  אם  אך 
עלינו  לכן  האחרים.  את  לשנות  לנסות  שטותי  דבר  זה  יֵיראה   –
לנסות לשנות את עצמינו במקום לרצות שהאחרים ישתנו. עלינו 

אף לראות אותם באהבה ּולחכות להם.
לקוות לכל זה לֲערוג ּולחכות להתממשות כל מה שאנו מאמינים 
בו. משמע: אם אנו אוהבים את אלוהים – נֲאמין לכל דבריו ּונקווה 
שהכל יֵיעשה לפי דברו. נקווה לימים בם נֲחלוק אהבה עם אלוהים 
האב לעד בממלכה השמימית היפייפייה. לכן נסבול הכל ּובֱאמונה 

נרוץ את המירוץ.
האנשים הגשמיים שאין להם תקווה באמונה אין להם תקווה 
כאילו  חיים  הם  אמונה,:  להם  ואין  מאחר  השמיים.  למלכות 
שסוף החיים הארציים הינו: סוף חייהם. הם רק הולכים בעקבות 
שביעות  בם  אין  ועדיין  מאחר  מהם.  ונהנים  הבשריים  הדברים 
אמיתית: הם חיים כל יום ִּבקשיים ללא תקווה אמיתית. עד למוות 

הם עלולים אף לֱחיות יום יום בפחד מן העתיד.
מאידך: אלו המאמינים באלוהים מקווים לכל – לכן הם מסוגלים 
ליטול את הדרך הצרה ככתוב ִּבבשורת מתיתייהו:13-14. באיגרת 
הראשונה אל הקורינתיים פרק ט"ו 19 אומר שאול השליח: "ִאם 
ֲאַנְחנּו ּתֹוִלים ִּתְקָוה ַּבָּמִׁשיַח ַא ְוַרק ְלַמַען ַחּיִים ֵאֶּלה, ֲאַזי ֻאְמָלִלים 

ָאנּו ִמָּכל ָאָדם".
וסגנון  המשיחי  של  ֱהעצמית  שליטתו  בשרית:  מבט  מנקודת 
ֱהחיים המכובד נראה כבד ּומעייף.לאלה שאינם מאמינים נרֵאית 
דרכינו צרה. אך לנו אנו המאמינים דרך זו שמחה יותר מכל דרך 
אחרת מאחר והינה דרך לחיי עולם בשמיים היפים. כמוסבר לעיל: 
האהבה מחכה ללא כל שינוי ּומקווה לכל עד שכל מה שמאמינים 

בו נֲעָׂשה אמיתי.
אהבה  שתשיגו  ממתין  אלוהים  במשיח,  יקרים  ַוֲאֲחיות  אחים 
רוחנית ותהפכו ִלילדיו האמיתיים – ּובֲעבורו אלף ימים הינם כיום 
אחד. לכן נוכל להסתכל על כולם באמונה ולסבול את הכל. אני 

מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שבכך תדריכו הרבה נפשות לדרך הישועה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָהַאֲהָבה ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבה...ִהיא ְּתַכֶּסה ַעל ַהּכֺל, ַּתֲאִמין ַּבּכֺל, ְּתַקֶּוה ַלּכֺל ְוִתְסּבֺל ֶאת ַהּכֺל" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 4 – 7).

האהבה תסבול את הכל, תאמין בכל, תקווה לכל

Hebrew וידוי האמונה

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (848-152) 
טלפון: 82-2-818-7047 

פקס: 82-2-818-7048 
      http://www.manmin.org/english :אתר

   www.manminnews.com
manminministry@manmin.org :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 ַ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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כשהינכם רואים שמישהו למד טוב יותר מיכם או שעסקו של 
מישהו טוב יותר מזה שלכם – אם תקוו שהעסק או לימודי אותו 
ששכן  נניח  רעה.  מֲחשבה  זוהי   – טובה  בצורה  יילכו  לא  אדם 
הנמצא ביחסים רעים עימכם נתקל בביש מזל – אם תֲחשב: 'מגיע 

לו! ידעתי שזה יקרה! – זוהי מֲחשבה רעה.
אהבה אמיתית: לעולם לא תֲחשבו דברים רעים  אם יש בכם 
תאונה.  מכל  וחופשיים  בריאים  יהיו  שיקיריכם  ותרצו  כאלה 
יקרה  רע  שמשהו  תרצו  בלב –  רוחנית  אהבה  לכם  ואין  מאחר 
טעויות  את  לדעת  תרצו  אחרים,  של  לֵאיידם  תשמחו  לאחרים, 

האחרים או מגרעותיהם ותירצו להפיצם ברבים.
לגבי  רעים  דברים  אמר  שם  ּומישהו  ִלפגישה  שהלכתם  נניח 

לבדוק  עליכם  כזו –  בשיחה  מעוניינים  הינכם  אם  אחר.  מישהו 
את לבבכם. זה מראה שיש בכם רצון להשמיץ ּולרכל על אחרים: 
"ְמַכֶּסה-ֶּפַׁשע ְמַבֵּקׁש ַאֲהָבה ְוׁשֶֺנה ְבָדָבר ַמְפִריד ַאּלּוף" (משלי פרק 

י"ז:9).
מי שטוב ויש לו אהבה בלב ינסה לכסות את טעויות האחרים. 
כמו כן: אם יש בנו אהבה רוחנית – לא נקנא כשטוב לאחרים. 
נברך  הזולת.  ע"י  אהובים  ושיהיו  טוב  להם  שיהא  נרצה  פשוט 
אל  באיגרת  ככתוב  כנגדנו  רע  העושים  את  אף  בלבבותינו 

הרומיים פרק י"ב 14: "ָּבְרכּו ֶאת רֹוְדֵפיֶכם, ָּבְרכּו ְוַאל ְּתַקְּללּו".

רעות  מֲחשבות  לכם  יהיו  לא   – רוחנית  אהבה  בכם  יש  אם 
מלכתחילה. אף אם תשמעו משהו שאינו טוב לגבי ֱהאחר – לא 
ְּתָּגּנּו או תשפטו אותו אלא אם תבדקו את העובדות. אם אוהבים 

אתם מישהו באמת – תנסו לֲחשוב עליו בדרך הטובה ביותר.
האחרים  על  רע  החושבים  אנשים  מוצאים  אנו  כיום  אך 
ואומרים דברים רעים לגביהם בקלות רבה כל כך. זה אינו נעשה 
אלו  על  ביקורת  מותחים  אף  שהם  אלא   – האישי  בקשר  רק 
הנמצאים במעמד ציבורי. הם אינם מנסים אף לראות את התמונה 
השלמה לאשר באמת התרחש – ולמרות זאת הם שופטים ּומגנים 

את הזולת ִּבקני המידה שלהם.
ַהְמחֹוֵקק  הּוא  אותנו: "ֶאָחד  מזהירה  ד' 12  פרק  יעקב  איגרת 
ְוׁשֹוֵפט, הּוא ֲאֶׁשר ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע ּוְלַאֵּבד. ּוִמי ַאָּתה ִּכי ִּתְׁשּפֺט ֶאת 

ֲעִמיְת?" נניח שמישהי טעתה ִלכאורה. במקרה זה לבֲעלי אהבה 
הם  שעשתה.  במה  טועה  או  צודקת  היא  אם  חשוב  לא  רוחנית 
פשוט יֲחשבו על מה שיביא לה תועלת. הם פשוט רוצים שיהא 

טוב לנפשה, שתשגשג ותהא אהובה ע"י אלוהים.
כפי שספר משלי פרק י' 12 אומר: "ִׂשְנָאה ְּתעֵֺרר ְמָדִנים ְוַעל 
האחרים  עבירות  את  לכסות  עלינו  ַאֲהָבה".  ְּתַכֶּסה  ָּכל-ְּפָׁשִעים 
ולסלוח להם. יתרה מזאת עלינו לעזור להם בכדי שיהא לאל ידם 
ולגעת  האמת  את  ללמד  מסוגלים  להיות  עלינו  ִּבתשובה.  לשוב 
אין  אם  עצמם.  את  ִויָׁשּנּו  הנכונה  בדרך  שיתהלכו  בכדי  בליבם 
לנו כל מֲחֵׁשֶבת שפיטה או גינוי לגבי אחרים – נישא הכל באהבה 

ונשמח עם כל מי שנפגוש.

המצפון  ּולפי  מוסריים  מידה  בקני  החיים  אנשים  בעולם 
נֱחשבים לטובי לב. אך לא המוסריות ולא המצפון מסוגלים להיות 
קנה מידה תקין לטוב. לשניהם יש דברים רבים המנוגדים ִלדבר 
אלוהים – או לֲחלוטין ההפך ממנו. רק דבר אלוהים יכול להיות 
קנה המידה המוֱחלט לטוב. זאת מאחר וכל מֲחשבה שאיננה לפי 

דבר אלוהים הינה מֲחשבה רעה.
ַּגם  ֶׁשחֹוֵטא  ִמי  "ָּכל   :4 ג'  ליוחנן  הראשונה  באיגרת  ככתוב 
הינו  החטא  ַהּתֹוָרה".  ַעל  ֲעֵבָרה  הּוא  ַהֵחְטא  ַהּתֹוָרה;  ַעל  עֹוֵבר 
והרוע  החטא  לכן  אלוהים.  תורת  נגד  וההתנהגות  ההפקרות 
כשאנו  אלוהים.  דבר  שהינה:  לאמת  המנוגדת  שקריות  שניהם 
משווים את הדברים האלה לעץ – הרוע הינו כשורשים הנמצאים 
בתוך האדמה ואינם נראים – והחטא הינו כמו: הענפים, ֱהעלים 
והפירות. ללא השורש – לא יהיו לעץ: ענפים, עלים, או פירות. 

לכן החטא מובן בגלל הרוע. 
מאחר ויש ִּבבני ֱהאדם רוע: הם חוטאים. לדוגמא: אם תאמרו 
רוע –משמע:  מאפיין  אותו  זהו  שונא –  שאתם  לאלו  רע  משהו 

שהשנאה שבכם יוצאת כחטא ברור כגון מילות רעות. כאן עלינו 
להבין שאף אם למישהו יש רוע בליבו – אין זה מּוֱחלט שהוא 

יחטא.
שליטה  ּובעל  אלוהים  ִלדבר  מקשיב  היטב,  מחונך  הוא  אם 
לו  יש  אם  אף  חטאים  מלבצע  לֲחמוק  ידו  לאל  יהא  עצמית: 
בטבעו  עמוק  הנמצא  הרוע  את  כשיסלק  רק  בליבו.  רשע  מעט 
בתוך ליבו יהא לאל ידו להשיג את קדושת הלב. לכולם יש רוע 
שירשו מהוריהם – אך זה מובן בצורה נדירה בצורה חיצונית. 
אומרת:   22 ה':  פרק  התסלוניקים  אל  הראשונה  האיגרת  לכן 

"ִהְתַרֲחקּו ִמן ָהַרע ַעל ָּכל צּורֹוָתיו".
זה  אהבה  ללא  להיות  לכן  התורה.  התממשות  הינה:  האהבה 
מנוגד לתורה. אלו הם: רוע ָוחטא (האיגרת הראשונה ליוחנן פרק 
ג':23; האיגרת אל הרומיים פרק י"ג:10). משמע: בכדי לבדוק 
אם אנו חושבים מֲחשבות רעות – נוכל לֲחשוב על כמה אהבה יש 
בנו. לפי מידת אהבתנו לאלוהים ולנפשות האחרות – לא נֲחשוב 

מֲחשבות רעות.

01

02

הרעותמֲחשבותיכם בידקו את 
האיגרת אל הקורינתיים פרק י"ג 4 7- מגדירה את האהבה הרוחנית ב-15 מאפייניה. 
אחד מהם הינו: שהאהבה לא תֲחשוב רעה. אם כן: כמה אהבה רוחנית יש לכם כילדי 
אלוהים? ממבט על שלושה סוגי מֲחשבות רשות ּובדיקת עצמכם – אנא השליכו את כל 

צורות הרוע ִּבמהרה ַוֲהשיגו אהבה רוחנית טובה וִיפיפייה.

האם לא שפטתם 
או גיניתם 

אחרים?

האם יש לכם 
מֲחשבות המנוגדות 

ִלרצון אלוהים?

האם לא רציתם 
שדבר רע יקרה 

למישהו אחר?

03
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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

"ֱהֲאּדֹון מוכרז כרופא 
הטוב ביותר במדינות
 הבלקן ּובאירופה"

ד"ר ליובקה טאנֵצ'בה (מנהלת רשת הרופאים המשיחיים העולמית בולגריה)

הקהילה  מן  חלק  שהייתה  למשפחה  נולדתי 
נרדפה  משפֲחתי  בבולגריה.  המזרחית  האורתודוקסית 
(ֵאֶּתִאיסט  והאתאיסטית  הקומוניסטית  הממשלה  ע"י 
הינו: השולל את קיום אלוהים). באותה עת הייתי מודעת 
מכן  לאחר  אישית.  בו  פגשתי  לא  עדיין  אך  לאלוהים 
התמוטט המשטר הקומוניסטי והאנשים נדדו ברעב רוחני. 
ישוע  את  וקיבלתי  מעמית  הבשורה  את  שמעתי  בינתיים 

כמושיעי. 
הנויירולוגיה  במכון  ִּכפרופסור  מכהנת:  הנני  כיום 
(מחלקת העצבים) באקדמיה הבולגרית למדע – ּומבשרת 

שאלוהים הינו: הבורא וֱהֲאּדֹון.

מתנת  הינה  העולמית  המשיחיים  הרופאים  רשת 
אלוהים אשר ניתנה לי

יום אחד בשנת 2011 כשהייתי חברה במועצת החילופין 
הקהילה  רועה  את  ממכרי  אחד  דרך  הכרתי  האקדמאית: 

דניאל רוזן מישראל.
המשיחי  הרפואי  בכנס  הראשונה  בפעם  נפגשנו 
המשיחיים  הרופאים  רשת  של  השמיני  הבינלאומי 
רשת  שבאוסטרליה.  בבריסביין,  שהתקיים  העולמית 
הרופאים המשיחיים העולמית) ׁׁׁׁׁׁ (www.wcdn.orgהינה: 
רופאים  ע"י   2004 ִּבשנת  נוסד  אשר  דתות  בין  ארגון 
משיחיים בכדי לוודא את מקרי הרפואה האלוהית ִּכפעלי 
אלוהים על בסיס המידע הרפואי. הארגון הקים את כנס 
הרופאים המשיחיים הבינלאומי תחת הכותרת ' הרוחניות 
הצגת  דרך  הבריתות  ספר  אמינות  את  והוכיח  והרפואה' 

מקרי רפואה אלוהיים שונים.
למעשה נטלתי חלק ִּבכנסים רפואיים אחרים – אך זה 
שאירחה רשת הרופאים המשיחיים העולמית היה מיוחד 
נוכחות  את  חשתי  בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  במינו. 
הרפואה  מקרי  למסרים,  שהקשבתי  בעת  בחוזקה  הרוח 

רבות  עדויות  ראיתי  והעדויות.  האלוהית 
תפילת  דרך  הופגנו  אשר  מדהימים  וניסים 
ויושב  מייסד  לי,  רוק  ג'יי  ד"ר  של  הכוח 
העולמית.  המשיחיים  הרופאים  רשת  ראש: 
זה היה מדהים ביותר – ושמחתי על שנטלתי 

חלק בכנס.

איוואן  הקהילה  רועה  ֲחלקתי  לבולגריה:  כששבתי 
החסד  את  סופיה  המשיחי  מהמרכז  האזארבאסאנוב 
הרופאים  רשת  של  השמיני  בכנס  שחשתי  והאושר 
את  והחל  נלהב  חזיון  קיבל  אשר  העולמית –  המשיחיים 

שירות רשת הרופאים המשיחיים העולמית בבולגריה.

התמלאתי ברוח דרך שירות ד"ר ג'יי רוק לי
רשת  שירות  דרך  יותר  לנלהבים  הפכו  המשיחיים  חיי 
הרופאים המשיחיים העולמית. החילותי לקרוא את ספרי 
והאוטוביוגרפיה  הגיהינום,  ו-2,   1 השמיים  לי:  ד"ר 
באוסטרליה.  בכנס  קיבלתי  אותם   – אמונתי"  "חיי  שלו 
ּובחוכמה  בחסד  חיי  התמלאו  ספריו:  את  משקראתי 
של  גדולה  למעריצה  הפכתי  ברוח.  התמלאתי  ממעל. 

ספרי ד"ר לי!
שהינו  הישועה" –  ספרו: "דרך  את  קוראת  הנני  כעת 
תמצית הבשורה המפיצה את אהבתו האמיתית של ישוע 
נגעו  ספריו   – להבנה  וקל  מאוד  רוחני  זה  היה  המשיח. 
רוחנית עמוק בליבי. בינתיים: החילותי להבין את אהבת 

העץ בלהט. זהו מסר לכל המשיחיים.
מין  מאן  בקהילת  ביקרתי   2013 אוקטובר  בחודש 
לעמוד  בכדי  מרפרף  בלב  קוריאה  שִּבדרום  המרכזית 
האותות,  את:  ולחוות  מין  מאן  קהילת  שירות  על  מקרוב 
של  המשיחיים  ֱהחיים  הקודש.  רוח  והשראת  הנסים 
חשתי ִּּבמלוא  ּבִִמיוחד.  מדהימים  היו  הקהילה  חברי 
באירופה.  ִּבקהילות  חשתי  לא  שמעולם  ּוָּבחמימות  הרוח 
נעימות  שיחות  מקיימים  בשני,  אחד  ערך  רואים  הם 
ִּבלבבותיהם  ֱהֲאּדֹון  בפני  השתֲחוויה  אסיפות  ותורמים 

ּוְּבמֲחשבותיהם.
השיג  אשר  לי  בד"ר  אישית  לפגוש  אף  התברכתי 
בעוצמה את השליחות העולמית וִקיים מסעות רבים מעבר 
הוא  מאוד.  שהרשימני  ַוֲאדיב –דבר  צנוע  היה  הוא  לים. 

לו  סיפרתי  בבולגריה.  הנוכחי  המשיחי  המצב  על  שאלני 
טוהר  את  איבדה  אשר  האירופאית  המשיחיות  מצב  על 
שאנשים  מקווה  "אני  הוספתי:  כבעבר.  שלא  הבשורה 
רבים יקבלו חסד רב ויתעוררו בעקבות הכנס בבולגריה". 

ד"ר לי אמר שִּברצונו לעזור-דבר שעדיין חי בתוכי.

מקווה אני שכל מדינות הבלקן ואירופה תתֲחדשנה 
בכוח אלוהים

בסוף חודש אוקטובר 2013: הייתי עדה ִלפֲעלי הרוח 
הבשורה.  מולדת   – בישראל  הופגנו  אשר  המדהימים 
אשר  בישראל  לי  סוג'ין  ד"ר  של  במסעה  חלק  נטלתי 
את  לאסוף  בכדי   – בחיפה  הקונגרסים  במרכז  התקיים 
המשיחיים  הרופאים  ברשת  ַּכֲחברה  האנשים  עדויות 

העולמית.
רופאים רבים מכל רחבי ישראל, אוקראינה, בריטניה, 
הרשים  לי  ד"ר  של  המסר  לעבודה.  הצטרפו  בולגריה – 
רבים  אנשים  לכל  מעל  מרהיבות.  היו  וההופעות  מאוד 
המתינו להעיד על רפואתם. זה באמת הדהים אותי. נהניתי 

לראות מקרוב את פעלי הרפואה מתרחשים.
לאחר שד"ר סוג'ין לי התפללה למען החולים במטפחת 
(מיפעלות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  עליה  התפלל  אשר  הכוח 
את  למסור  האנשים  החלו  י"ט:12-11):  פרק  השליחים 
עדויות רפואתם: מכאבי גב, כאבי ברכיים, כאבי רגליים, 
ואף  הסרטן  סוגי  מכל  רפואה  והשמיעה,  הראייה  חזרת 
רבות  עדויות  לאלוהים.  כבוד  נתנו  הם  הנפילה.  ממחלת 
ושונות נאספו בדוכן רשת הרופאים המשיחיים העולמית. 
אלוהים  כוח  את  להכיר  חזוני  להגדלת  רגעים  שם  היו 

לאנשים ִּכמשיחיים.
העולמית  המשיחיים  הרופאים  רשת  ִּכמנהלת  כיום 
המשיחיים  הרופאים  לכנס  מכינה  אני  בבולגריה:  בענף 
מאי  בחודש  בסופיה  יתקיים  אשר  ה-11  הבינליאומי 
והנני  מאחר  ְּבחוזקה  פועם  ליבי   .2014
אוספת מידע רפואי להוכחה שישוע המשיח 
לרפא  המסוגל  ביותר  המדהים  הרופא  הינו: 
את רוח, נפש וגוף בני ֱהאדם. אני מתפללת 
בלקן  האי  בחצי  תתפרץ  הקודש  רוח  שאש 

ּובאירופה.


