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חדשות מאנמין
הלל יפה מלא ִּבקדושה, אהבה ותקווה

מחדש את הלבבות ּומוסיף על אמונת כל חברי קהילת מאן מין 

הספרים האלקטרוניים: "דרך הישועה " ו-"השמיים 1" 
(amazon.com) בסינית נמצאים בדפי אמזון

מין  מאן  קהילת  מהלל  ָולחן  מילה  כל 
את  ּומייפים  אלוהים  נישמת  את  כוללים 
לבב חברי הקהילה באהבת ֱהֲאּדֹון ּובתקווה 

לשמיים.
התאבל  חילוני  ליותר  הפך  כשהקהל 
דור  על  לי  רוק  ג'יי  הבכיר  הקהילה  רועה 
ההווה. הוא הקים את ארגון אומנויות הבמה 
ּוקבוצות  ריקוד  אומני  מקבוצות  המורכב 
רצון  את  המשביע  הלל  המקריבות:  שירה 

אלוהים.
ישראל  ִלבני  אלוהים  שנתן  כשם  בדיוק 
ואת  תורתו  את  ישכחו  לא  למען  שירים 
ל"א:19,  פרק  (דברים  אהבתו  היסטוריית 
22) – כך אף נתן אלוהים לכל חברי קהילת 
מאן מין – בכל רחבי תבל הלל הנקרא: 'הלל 

מאן מין'.
קהילות   10,000 ּובם:  הקהילה  חברי 
הבת והקהילות השותפות – נהנים לשיר את 
הלל מאן מין: באסיפות ֱההלל, ההתחברות, 
התפילה ואף בחיי היום יום. כתוצאה הפכו 
את  והשיגו  יותר  ִלטהורים  האנשים  לבבות 
דורש  אותו  הטוב  של  היפיפיים  הלבבות 
קיבלו  ִּבתשובה  החזרה  הלל  דרך  אלוהים. 

האנשים את: מלוא והשראת הרוח.
אחרות  ִּבמדינות  אף  נפוץ  מין  מאן  הלל 
סינית  יפנית,  לאנגלית,  תורגם:  הוא  בן 
ורוסית – והאנשים שרים ִּבשפתם. כמו כן: 
טגלוג  ִלספרדית,  תורגמו:  השירים  מן  כמה 

(הפליפינים) והטמילית (הודו).
מאן  מקהילת  פירסיאל  הקהילה  רועה 
אמר:  בהודו  אשר  במדּוראי  ִלקדושה  מין 
ַואנו  לטמילית  מין  מאן  הלל  את  "תרגמנו 
שרים אותו. חברי קהילתי אמרו שהם קיבלו 
ושהדמעות  ליבם  במעמקי  ּורגשות  חסד 

שטפו את פניהם בעת ֱההלל".
ֱהאחות ְסמיקה קומאגאי – מנהיגת ההלל 
אמרה:  שביפן  באידה  מין  מאן  מקהילת 
רק  האחרים:  הבשורה  שירי  כמו  "שלא 
קריאת מילות שירי הלל מאן מין גורמת לנו 
לחוש את לב: אלוהים האב, ֱהֲאּדֹון והרועה. 
במעמקי  ושוקעים  מאוד  יפים  הלחנים  אף 
קהילתנו  לחברי  גורם  ההלל  לבבותינו. 
המלא  ההלל  את  שרים  כשאנו  לאֲחדות 

ברוח".
הפיץ  פטרובסקי  דימיטרי  הקהילה  רועה 
את הלל מאן מין בכל קהילות הבת בישראל. 
מאן  מהלל  גדולה  ברכה  שקיבל  אמר  הוא 
מין אשר ניתן מאלוהים. עוד אמר: "למרות 
הלחן  את  אני  מֲעריך  במוסיקה  התמחותי 
אף  המילים  לתיאור.  ניתן  הבילתי  היפיפה 
להבֲעה".  ניתן  בלתי  באופן  חן  בעלות  הינן 
ּובמסעות  באירועים  מדוקלם  מין  מאן  הלל 
והשראה  גדול  חסד  ּומביא  בישראל  רבים 

עמוקה לנוכחים.
ֱההלל הוכנס לחמישה אלבומים. הראשון 
תחת הכותרת: 'לב הרועה'; השני: 'מסירות'; 

'תקווה'  הרביעי:  'השמיים';  השלישי: 
והחמישי: 'מרחב'. הופקה אף מהדורה יפנית 
ּובה: עשרים ושישה שירים נבחרים מחמשת 

האלבומים.
 (www.gcntv.org) אן  סי  ג'י  טלוויזיית 
ההלל  מנהיגת  בהגשת  לצופיה  מספקת  אף 
רוז האן – תכנית בשם: 'אנו מקריבים הלל'. 

התוכנית מספקת דרכים לשיר את הלל מאן 
דרכי  חשיבה,  דרך  כגון:  טובה  בצורה  מין 
הפקת הקול ּומיומנות הנשימה. תוכנית אחרת 
בשם: 'ניחוח' – אותה מגישה המשרתת ג'ין 
לי – מארגנת הלל מאן מין. התוכנית מלמדת 
את הצופים את המובן הרוחני: להלל, יסודות 

תיאוריית המוסיקה והליווי המוסיקלי.

ֱהחדשות ִּבתמונות

מ 27 לנובמבר 2013 זמינים ספרי ד"ר 
ו-"השמיים  הישועה"  "דרך  לי:  רוק  ג'יי 
הפשוטה-בתבנית  הסינית  בשפה   –  "1
 .www.amazon.com-ב אלקטרונית 
כיום 90 ספרים לערך אשר חיבר ד"ר לי 
ב-9  אלקטרוניים  ִּכספרים  לאור  יוצאים 
שפות: סינית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, 
פורטוגזית, יפנית, פינית, גרמנית ואיטלקית 

– וכעת הינם מופצים בכל רחבי העולם. 
כמו כן: שירות הספר בסינית מעבר לים 
לוכד את עיני האנשים. "בית גרייס להוצאה לאור" – שהינו בית הוצאה לאור משיחי מפורסם בטייוואן 
מפיץ את: ספרי ד"ר לי ב-53 חנויות ספרים בטייוואן ּוב-31 חנויות ספרים: בארצות הברית, קנדה, 
אוסטרליה, מלזיה, הונג קונג וסינגפור; 'מאן מין הוצאה לאור' כבר הדפיסה והפיצה את ֲעשרת ספריו 

בסינית פשוטה בכל רחבי מלזיה.



דבר ֱהחיים – האהבה הרוחנית (14) 2 

הפרק השלושה עשר באיגרת הראשונה אל הקורינתיים מדבר על 
מאפייני: האהבה הרוחנית. נאמר: "[האהבה] ְּתַכֶּסה ַעל ַהּכֺל, ַּתֲאִמין 

ַּבּכֺל, ְּתַקֶּוה ַלּכֺל ְוִתְסּבֺל ֶאת ַהּכֺל".
במהדורה מוקדמת הסברתי כי: 'תכסה על הכל' משמע – לשאת 
את כל מה שאינו נכון על פי האהבה. 'תאמין בכל' זה: לבטוח במישהו 
מאחר ואנו מאמינים בו או בה. 'תקווה לכל' זה לחכות ּולצפות למה 

שאנו מאמינים עד שיתממש.
אם אנו מקווים לכל באמונה – נוכל לשאת את כל הדברים. כמו כן: 
בלשאת הכל – נוכל לסבול את הכל. אם כן מהי המשמעות הרוחנית 
של 'תסבול את הכל'? כיצד נוכל להשיג אהבה רוחנית באופן מוֱחלט?

1. מה זה לסבול הכל?
כשאנו סובלים כל דבר שאינו לפי האהבה הרוחנית: תהיינה לזה 
תוצאות. לאחר היֲערמות הגלים בים – יישארו גלים קטנים על החוף. 
תוצאת סבילת הכל הינה כאותם גלים קטנים. כשאנו סובלים הכל: 
לא יסתיים הדבר בכך שנסבול אותם – תהיינה תוצאות כגון: ניסיונות 

או כאבי ראש.
כשם שאמר ישוע ִּבבשורת מתיתייהו פרק ה' 39: "ַוֲאנִי אֹוֵמר ָלֶכם 
ֶׁשֹּלא ְלִהְתקֹוֵמם ַעל עֹוֵׂשה ָהַרע. ַאְּדַרָּבא, ַהּסֹוֵטר ְל ַעל ַהְּלִחי ַהְיָמנִית, 
הלחי  על  לכם  יסטור  מישהו  אם  אף  ָהַאֶחֶרת".  ֶאת  ַּגם  ֵאָליו  ַהְפֵנה 
הימנית: לא תיֲאבקו בחזרה – אלא תסבלו זאת. אך עלולות להיות 

תוצאות לוואי: יכאב לכם.
כמובן שלאנשים ישנן סיבות שונות לחוות כאבים בלב. יש אנשים 
ֱהחשים בכאב מאחר והם חושבים שקיבלו סטירה ללא כל סיבה – 
והם כועסים. כמו כן: בֲעלי כאבי לב מצטערים על כך שהם גורמים 
למישהו לכעוס. יש אנשים אשר יצטערו מצפייה באח שאינו יכול 

לשלוט בכעסו – אלא מביע זאת מבחינה פיזית בו במקום.
תוצאת נשיאת דבר מה יכולה לנבוע מנסיבות חיצוניות. לדוגמא: 
הבה נאמר שמישהו סטר לכם על הלחי הימנית ּולפי דבר אלוהים 
נתתם את הלחי השנייה – אותו אחד יסטור לכם על הלחי השמאלית. 
הנכם סובלים זאת מאחר והינכם נוהגים לפי דבר אלוהים – אך המצב 
חייבת  שהבעיה  לחוש  עלולים  הנכם  במציאות.  יותר  גרוע  נראה 
בא הניסיון לאחר  מדוע  אך  זאת –  מאחר והינכם סובלים  להיפתר 
מכן? זאת מאחר ואלוהי האהבה רוצה להשלים אותנו ּולהֲעניק לנו 

ברכות מדהימות.
כמאמינים אנו הופכים ִלילדיו האמיתיים של אלוהים – כמו 'החיטה' 
– דרך הזמנים בם אנו סובלים ונושאים הכל. השגחת אלוהים לטיפוח 
האנושי הינה כזו: שאנו מתקדמים ִכילדיו האמיתיים של אלוהים דרך 
ניסיונות כאלה. דוגמה לכך הינה: כשמישהו מתנהג נגדינו ברוע ואנו 
סובלים זאת חיצונית – אך עדיין יש בנו רגשות עויינים בפנים ואנו 
חושבים: 'אינני רוצה לראות אותו. אינני מבין'. השטן האויב והמלשין 
יודע זאת ּומביא תלונות נגדינו על רגשות אלה – והמבחנים עלולים 

לבוא בהתאם לתלונות.
והניסיונות  המבחנים  בלב:  רוע  לנו  שאין  בכך  נכיר  שלא  עד 
יבואו. כמובן שאף לאחר שאנו משליכים את כל החטאים ּומתקדשים 

לֲחלוטין: הניסיונות עלולים לבוא. ניסיון כזה מתיר לתת לנו ברכות. 
בדרך זו איננו נשארים רק ברמה בה אין לנו יותר חטאים בלב אלא 

משלימים אהבה עצומה יותר וטוב מושלם יותר. 
אף  מיושם  עצמו  העיקרון  האישיות.  הברכות  למען  רק  לא  זה 
שאלוהים  בכדי  יותר.  עצום  באופן  מלכותו  את  משלים  כשאלוהים 
יפגין פֲעלים עצומים יותר – על הצדק להתקבל. בהפגנת אמונה גדולה 
ּומעשי אהבה – אנו מוכיחים שיש לנו את הכלי לקבל את המֲענה. 
זה נכון לפי הצדק בכדי שהשטן האויב לא יוכל להתנגד לכך. לכן 
מתיר להם אלוהים ִלפרקים פשוט לקרות. אם נסבול רק בטוב לב 
ּובאהבה יֲעניק לנו אלוהים את היכולת לתת לו כבוד בעוצמה רבה 

יותר ּובניצחון.

2. לשאת, להאמין, לקוות ולסבול הכל
אם אנו נושאים, מאמינים ּומקווים לכל באמת מאחר ואנו אוהבים 
נקווה  נאמין,  כיצד  הניסיונות.  סוגי  כל  לסבול  נוכל   – אלוהים  את 

וסבול כל הדברים במפורש?

1) עלינו להאמין באהבת אלוהים אף בעת הניסיון
אלוהים מתיר לנו ניסיונות בכדי שנהא ראויים ּומסוגלים להשיג 
שבח, הדר וכבוד בסוף חיינו (האיגרת הראשונה לכיפא פרק א':7). 
עם  להתפשר  ולא  אלוהים  דבר  לפי  לֲחלוטין  לֱחיות  בכדי  כן:  כמו 
העולם: אנו עלולים ִלפרקים לֲחוות סבל בלתי צודק. לכן בכל פעם 
מכן  לאחר  מאלוהים.  מיוחדת  אהבה  מקבלים  שאנו  להאמין  עלינו 

נקבל תודה בזאת שאלוהים ידריכנו למשכן טוב יותר בשמיים.
אך אם הניסיון קשה ּומתמשך תקופת זמן ארוכה – אנו עלולים 
לֲחשוב: "האם אלוהים באמת אוהב אותי?"-ִּבזמנים אלה עלינו לזכור 
שאלוהים  להאמין  עלינו  הניסיונות.  את  ולסבול  אלוהים  אהבת  את 
האב רוצה להדריכנו למשכן טוב יותר מאחר והוא אוהב אותנו. אם 

נֲאמין באהבת אלוהים ונסבול עד הסוף: בסופו של דבר נתברך בכך 
שנֲהפוך לאנשים מושלמים (איגרת יעקב פרק א':4).

2) עלינו להאמין שהניסיונות הינם דרך קיצור להשלמת תקוותינו
ִּבְלַבד;  זֺאת  א   ַא" ה' 3-4:  פרק  הרומיים  אל  באיגרת  נאמר 
ֲאַנְחנּו ִמְתַהְּלִלים ַּגם ַּבָּצרֹות, ֶׁשֵּכן יֹוְדִעים ָאנּו ִּכי ַהָּצָרה ְמִביָאה ִליֵדי 
ַסְבָלנּות, ְוַהַּסְבָלנּות ִליֵדי ֲעִמיָדה ְּבִנָּסיֹון, ַוֲעִמיָדה ַּבּנִיָּסיֹון ִליֵדי ִּתְקָוה". 
כאמור: צרות הניסיונות הינן כקיצור דרך להשלמת מה שאנו מקווים 
את  תסבלו  אם  אך  אשתנה!'  מתי  'אוי,  לֲחשוב:  עלולים  הינכם  לו. 
הניסיונות ותמשיכו להשתנות פעם אחר פעם – תהפכו לבסוף ִלילדיו 
האמיתיים של אלוהים הדומים לו. זה כמו אבנים ההופכות לתכשיטים 

נוצצים דרך תהליכי ההשחזה והליטוש ההולכים ונשנים.
לעוברו  לנסות  אלא  מפניו  לֲחמוק  לכם  אל  הניסיון:  בבוא  לכן 
במאמציכם בצורה הטובה ביותר. כמובן שרצונו הטבעי של ֱהאדם 
הינו ללכת בדרך הקלה יותר. אך אם ננסה לֲחמוק מן הניסיונות: נגיע 
ליעד הרצוי הרבה מאוחר יותר. לדוגמא: פלוני גורם לכם בעיות כל 
הזמן ּובכל עניין. אינכם מפגינים זאת כלפי חוץ – אך אינכם נינוחים 
מפניו.  לֲחמוק  ִּברצונכם  פשוט  לכן  בו.  פוגשים  שהינכם  פעם  בכל 
במקרה זה: אל לכם רק לנסות להתעלם מן המצב – אלא לגבור עליו 
בפועל. באורח דומה: כל אחד מהניסיונות יהפוך לאמצעי התקדמות 

ּולקיצור הדרך להשלמת תקוותיכם. 

3) עלינו לעשות רק טוב
כמגיעים  נראים  והניסיונות  המבחנים  בשרית:  מבט  מנקודת 
כל  רוחנית  מבחינה  אך   – מסויימים  ממצבים  או  אחרים  מאנשים 
משמע:   – והמלשין  האויב  השטן  ע"י  מוטלים  האמונה  ניסיונות 
המבחנים והניסיונות בין הטוב והרע. לכן בכדי לנצח בקרב הרוחני: 
אם  הרע.  את  מנצח  הטוב  הרוחני:  העולם  חוקי  לפי  להיאבק  עלינו 
ננהג בטוב לב בדרך זו: זה עלול להראות שאנו נתקלים בהפסדים 
ושאנו מפסידים באותו רגע – אך למעשה: זה בדיוק ההפך. ככתוב 
באיגרת אל הרומים פרק י"ב 21: "ַאל ַּתּנִיַח ָלַרע ְלִהְתַּגֵּבר ָעֶלי, ֶאָּלא 
ִהְתַּגֵּבר ַעל ָהַרע ַּבּטֹוב". הטוב מנצח בביטחון כשאנו נוהגים בטוב לב 

כי אלוהים טוב.
אותו  מבינים  ואינכם  רעה  בצורה  מתנהג  סביבכם  מישהו  האם 
כלל? מדוע שלא תנסו בליבכם לתת לו יותר טוב לב? אין מי שלא 
תוכלו לסבול אם תטפחו אהבה כנה בלבבכם. יהא לאל ידיכם לאהוב 
את האחרים כאת עצמיכם, תבינו ּותחבקו כל דבר הקשור להם אם 
תצייתו למצווה הנמצאת ִּבבשורת מתיתייהו פרק כ"ב 39 האומרת: 

."ָּכמֹו ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע"
אחים ואחיות יקרים: כשדבר זר כגון חול או אצת ים נכנס לתוך 
צדפת הפנינה הוא משנה אותה ִלפנינה יקרת ערך. אני מקווה שתסבלו 
את כאב הסבל באמונה ּובתקווה ותעצבו את הפנינה היקרה הנקראת: 
'האהבה הרוחנית'. אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון כי כאשר תעברו את שערי 
הפנינה: יהא לאל ידיכם להתוודות לאלוהים האב: "תודה לך שנשאת, 

האמנת, קיווית וסבלת הכל למעני".

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָהַאֲהָבה ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבה; ָהַאֲהָבה ֵאיָנּה ְמַקֵּנאת; ָהַאֲהָבה א ִּתְתָּפֵאר ְוא ִּתְתַנֵּׂשא; ִהיא א ִּתְנַהג ְּבַגּסּות, א ִּתְדרֺׁש טֹוַבת ַעְצָמּה, א ִּתְרַּגז ְוא ַּתֲחׁשֺב ָרָעה. ָהַאֲהָבה א 

ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה, ִּכי ָּבֱאֶמת ִׂשְמָחָתּה. ִהיא ְּתַכֶּסה ַעל ַהּכֺל, ַּתֲאִמין ַּבּכֺל, ְּתַקֶּוה ַלּכֺל ְוִתְסּבֺל ֶאת ַהּכֺל" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 4-7).

האהבה תסבול הכל

Hebrew וידוי האמונה
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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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כשם שמציינת בשורת יוחנן פרק א' 1: "ְּבֵראִׁשית ָהָיה 
ַהָּדָבר" –  ָהָיה  ֵואִהים  ָהֱאִהים,  ִעם  ָהָיה  ְוַהָּדָבר  ַהָּדָבר, 
התקיים אלוהים בדבר ובאור (האיגרת הראשונה ליוחנן 
הינו:  הקול  את  הכולל  אור  שהיה  אלוהים  א':5).  פרק 
אלוהים המקורי. האור והקול שיש להם את כוח וסמכות 
אלוהים הינם לפי הסדר: 'האור המקורי' ו-'הקול המקורי'.
והחל  האנושי  הטיפוח  את  תכנן  המקור  אלוהים   
רוח  ואלוהים  הבן  אלוהים  האב,  כאלוהים  להתקיים: 
הקודש. אלוהים חילק את המרחב המקורי בו הוא שהה 

באור ּובקול: לעולם הרוחני ולעולם הבשרי.
אלוהים השילוש הקדוש ברא את הארץ בעולם הבשרי 

והחל את הבריאה בבוא הזמן. ביום הראשון אמר: "יהי 
שאליו  מסויים  בשרי  מקום  הקיף  המקורי  האור  אור". 
השתייכה הארץ. "המקום הבשרי המסויים" כאן מתייחס: 
הבריאה  ימי  כששת  ולגלקסיה  השמש  למערכת  לארץ, 

תפסו מקום.
את  הקיף  אשר  המקורי  האור  של  העיקרית  עבודתו 
הוא  לכן   – "הבריאה"  הייתה:  המיוחד  הבשרי  המרחב 
הבריאה  ִּבתחילת  הבריאה".  של  המקורי  "האור  נקרא: 
הקיף אלוהים את הארץ באור המקורי של הבריאה, קרא 
בקול עצום בקול המקורי של הבריאה מידי יום ּוברא את 

כל הדברים ביקום בזה אחר זה.

הבריאה  פעלי  את  להפגין  בכדי  היה  :זה  ראשית 
במרוצת הזמן הרוחני ע"י כיסוי המרחב הבשרי במרחב 

הרוחני.
 למן היום הראשון של הבריאה עלה העולם הבשרי על 
התזמון הבשרי. 24 שעות היום החלו בעת הבריאה. בכדי 
להפגין את פעלי הבריאה במרחב בשרי כזה: נתן אלוהים 
לאור המקורי להקיף את המרחב הבשרי בכדי שיתכסה 
במרחב הרוחני. מרוצת הזמן הרוחני מהירה הרבה יותר 
ממרוצת הזמן הבשרי. עבודות שארכו עשרות או מאות 
במרחב  אחד  יום  תוך  תמו  הבשרי  התזמון  במובן  שנים 

הרוחני.
של  המקורי  באור  מאיין  יש  דבר  לברוא  ניתן  כן  כמו 
הבריאה. במרחב המכוסה באור המקורי – החוק הרוחני 
ניתן  ייעשה.   – בליבו  נושא  שאלוהים  מה  כל  מכתיב. 
למוצק,  להפוך:  יוכל  אחר  ודבר  מאיין  יש  דבר  לברוא 
המקורי  באור  מוקף  הבשרי  כשהמרחב  לגז.  או  לנוזל, 
ומכוסה במרחב הרוחני: על הדברים להיעשות לפי החוק 

הרוחני.
אם  או  ִּבתפילה.  מייד  נעלם  סרטני  גידול  לדוגמא: 
הצפקת –  דלקת  מקבל  והוא  מתפרץ  פלוני  של  תוספתן 
התפילה.  לאחר  כבראשונה  שב  וֱהאדם  נעלם  הכאב  אך 
לפי החוק הבשרי: חובה להסיר את הסרטן בניתוח. אולם 
אלוהים  כוח  עם  מאלוהים  הבטחה  קיבל  אשר  כשאדם 
במרחב  האיש  את  אלוהים  מכסה  הצדק:  לפי  מתפלל 
הרפואה.  עבודות  כל  על  מיושם  עצמו  הדבר  הרוחני. 
עצמות שבורות משתלבות מחדש, עצבים שבים חוזרים 
לחיים, רקמות איברים מנוונים חוזרים לטבעם והרשימה 
החלק  את  מקיף  המקורי  האור  מקרה  בכל  ממשיכה. 
ונוצר מרחב רוחני-ּובתוך המרחב תופסת עבודת הבריאה 

מקום.

ב. כשאלוהים הקיף את המרחב הבשרי באור המקורי: 
יוסדו העקרונות והסדר במרחב הבשרי.

לדוגמא יוסד חוק כגון: "הארץ תסתובב פעם ביום – 
ותסתובב סביב השמש פעם בשנה". לא רק כוכבי הלכת 
נעים  לאינספור  כוכבים  אף  אלא  השמש  מערכת  של 
שיש  למרות  להם.  הקבועה  במהירות  מסויים  במסלול 
כוכבים לאינספור בשמיים: הם אינם פועלים באופן בלתי 
והעקרונות  הסדר  לפי  פועלים  כולם  אקראי.  או  מסודר 
שלהם. המים קופאים ב 0 מעלות צלזיוס, זורמים כנוזל 
ב  לאדים  והופכים  רותחים  צלזיוס.  מעלות  ל-0  מעל 
100 מעלות צלזיוס. סדר העונות הינו: אביב, קיץ, סתיו 

ָוחורף.
והם  הבשרי  במרחב  חיוניים  הללו  העיקרונות  כל 
הסדר  את  אלוהים  ייסד  זו  בדרך  הראשון.  ביום  יוסדו 
באור  מה  זמן  תוך  יברא  אותה  לבריאה  והעיקרונות 
פרק  לבריאה (איוב  הראשון  ביום  הבריאה  של  המקורי 

ל"ח:5).

ג. כוחו וטבעו האלוהי הוכנסו בכל ברוא.
לחיים  וגורם  המתים  את  להֲחיות  יכול  אלוהים  כוח 
לגדול בצורה טובה. כששותלים זרע באדמה: הוא נובט 
הוא  לנבוט:  לזרע  לגרום  בכדי  הטבע  חוקי  לפי  וצומח. 
וכוח  מאחר  השמש.  ּולאור  מים  טובה,  לאדמה  זקוק 
אלוהים וטבעו האלוהי: הונחו באדמה, במים, באור ּוכל 

הבריאה: צורת ֱהחיים תוכל לנבוט.
אור הבריאה המקורי המקיף את המרחב הבשרי עומעם 
יותר ויותר ככל שהעולם הזה מוכתם יותר בחטא. בסופו 
של דבר הוא הונף אל על בימי המבול. האור אשר הוכנס 
עיקרית  כאנרגיה  עובד  והוא  נמצא  עדיין  הבריאה  לתוך 

הנושאת ושומרת את כל הדברים החיים.

דרך אגב: מדוע הקיף 
אלוהים את המרחב הבשרי 
באור המקורי של הבריאה 

ביום הראשון לבריאה?

"ויאמר אלוהים: 'יהי אור'""ויאמר אלוהים: 'יהי אור'"
 ספר בראשית פרק א' מתאר את שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. ִּבבראשית א' 3-4 נאמר: "וַּיֺאֶמר ֱאִהים 

."ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֺׁשִהים ֶאת-ָהאֹור ִּכי-טֹוב וַַּיְבֵּדל ֱאְיִהי אֹור וְַיִהי-אֹור׃ וַַּיְרא ֱא
ֶמה היה האור הזה? מאחר ועדיין לא הייתה שמש באותה עת: לבטח לא היה אף אור שמש. אם כן מהו האור הזה 

– ומדוע אמר אלוהים בבראשית: 'יהי אור'?

האור שנברא ביום 
הראשון לבריאה הינו: 

'האור המקורי של 
הבריאה'.
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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

"ברוך אתה ִּבכניסתך ּוִּביציאתך"
אלוהים הֱעניק לי ברכה כזו!

התרפאתי ממחלה זיהומית דרך תפילת רועה הקהילה 
הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי

תקפתני  לחיי  השלושים  שנות  ִּבתחילת   1991 בשנת 
מחלה זיהומית (דלקת עצבי עמוד השדרה, תסמונת עייפות 
כרונית). ניסית להתאושש ממנה במשך מספר שנים והמצב 
רק הֱחמיר יותר. בשנת 1996 נטלתי חופשת מחלה מעבודתי 

ִּבפייר טרייד קומישן ונאבקתי במֲחלה – עד אשר נוֲאשתי.
יום אחד קראתי במקרה את מגזין חדשות מאן מין שהניחו 
חברי הקהילה על הדלת ונדהמתי מעדות מאמין אשר התרפא 
בחנות  אף  ראיתי  יותר  מאוחר  סופנית.  הסרטן  ממחלת 
הספרים ג'ונגרו את ספרו של ד"ר ג'יי רוק לי: "טעימת חיי 
הלילה  כל  במשך  בו  וקראתי  קניתיו  מוות".  בטרם  עולם 
ב-22  ממחלתי.  ִלרפואה  תקווה  קיבלתי  בעייני.  כשדמעות 
ליוני: התֲחברתי בצוותא עם בני משפחתי ִּבקהילת מאן מין 

המרכזית.
נובעות  המחלות  כי  המסבירים  לי  ד"ר  מסרי  את  הכרתי 
לפי  ּולהתהלך  ִּבתשובה  לשוב  שעלינו  ולמדתי  מחטאים 
לכן  רפואה.  שנקבל  בכדי  הבריתות  בספר  אלוהים  דבר 
החילותי לעשות מאמצים לציית ִלדבר אלוהים ּולמסרי ד"ר 
שלמה  רפואה  קיבלתי  כתוצאה:  תפילתו.  את  וקיבלתי  לי 

מהמחלה הזיהומית ָוָאני חי חיים בריאים מזה 17 שנים.

השגתי את לב הרוח בעת שניסיתי להתהלך לפי דבר 
אלוהים

בלב מלא הודייה לאלוהים על שריפא את מחלתי – חלקתי 
על אלוהים המרפא עם: בני משפחתי, קרובי משפחה ָוָחברים. 
מאן  ִּבקהילת  התֲחברו  ּוקרובים  משפחה  בני  מ-70  למֲעלה 

מין ּומתהלכים בחיים משיחיים חרוצים. אני אסיר תודה!
רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי לימד ִּבמסריו על: 
רצון אלוהים האב. הוא המשיך ללמדינו שהמטרה הסופית 
להנהגת חיים משיחיים איננה רק להיוושע – אלא אף להפוך 
לאנשים  להפוך  עלינו  לכן  אלוהים.  של  האמיתיים  ִלילדיו 

קדושים ּומקודשים ֱהֲאמונים בביצוע רצון אלוהים.
הבנתי שהדבר אותו רוצה אלוהים באמת הינו שנהא ילדיו 
שקדתי  לכן  חוטאים.  ואינם  רע  טבע  בם  שאין  האמיתיים 
משפחתי  את  והדרכתי  החסד  על  לשלם  בכדי  להתקדש 
ִלדבר  לציית  כוחי  בכל  ניסיתי  הישועה.  לדרך  ּוקרוביי 
אלוהים המורה לנו: לעשות, לא לעשות, לשמור ּולהשליך 

משהו.
סוף  סוף  הישגתי  אלוהים  ִּברצון   2011 לדצמבר   25 ב 
עקב כוח תפילת השתדלותו של ד"ר לי למען המאמינים את: 
לב הרוח. שמחתי בשלום ּובאושר ִּבתחושת השמיים אשר 

בליבי.

מחוייבויות  והשלמת  למופת  משיחיים  חיים  הפגנת 
רבות

החילותי לארגן קבוצות לימוד להתקדשות מאחר ורציתי 
יחושו  האזוריים  המנהיגים  וארגון  הפיננסית  שהמחלקה 

שמחה אמיתית בחייהם המשיחיים כמנהיגים.

“

”

במשך שמונה חודשים מנובמבר 2012 ועד ליוני 2013 
ספר  את  למדנו  מנהיגים.  כ-40  עם  א  יום  מדי  נפגשתי 
כ-200  קצר  זמן  תוך  בבוקר.  ל 9:30  בין 8:30  הבריתות 
אחרים  קהילה  וחברי  הפיננסית  המחלקה  חברי  כולל  איש 
שרצו ליטול חלק – למדו את ספר הבריתות והתפללו מדי 
 .2013 נובמבר  עד  מאפריל  בערב   8:20-7:20 מ  א  יום 
הלהט והמאמצים שלהם להתקדשות גרמו לכך שרבים מהם 

עמדו על סלע האמונה וכמה מהם נכנסו לרוח.
העובדים  בבתי  שביקרתי  בעת  גברה  לנפשות  אהבתי 
העובדים  באסיפות  לנאום  הוזמנתי  כן  כמו  בם.  ופגשתי 
התא  קבוצת  באסיפת  הרשמיים),  הקהילה  (עובדי  הלוויים 
המסר  את  מסרתי  רבות.  ּוִּבשליחויות  הגברים  ִלשליחות 
באסיפות. אלוהים העניק לי חסד ָוכוח בכדי שאוכל להשלים 

מחוייבויות רבות בחריצות.
קהילת  ראש  יושב  כסגן  נבחרתי   2013 ליוני  ב-27 
למלכות  והתמסרתי  המשיח  ישוע  של  המאוחדת  הקדושה 
אלוהים. ב-29 לדצמבר קיבלתי תעודת הוקרה בעת אסיפת 
הקהילה הכללית. אלוהים נתן לי ברכה ברוח ּובגוף משראה 

מאחר וניסיתי לעבוד למען מלכות אלוהים ּולהתקדש.

ברכות בשפע באו על: משפחתי, במקום עבודתי ועל 
בריאותי

בו  הרגע  ּולמן  בריא  שאשאר  אלוהים  עלי  הגן  כן  כמו 
החולים.  בבית  אושפזתי  לא  מין  מאן  ִּבקהילת  התֲחברתי 
 2013 בשנת  אך   –  0.9/0.9 הייתה  ראייתי   2011 בשנת 

השתפרה ראותי ל-1.2/1.2.
המחלה  מן  שהתרפאתי  לאחר  לעבודה  שבתי  כן  כמו 
הזיהומית. ניסיתי כמיטב יכולתי לעבוד ַּבֲחריצות – ּובוועדת 
משנת  מצטיין.  ציבורי  כמשרת  נבחרתי  והפיקוח:  הבקרה 
2010 עבדתי בִּברכת אלוהים: ב-"לי אנד קו" שהינו משרד 

עורכי דין גדול.
קבוצת המיזוג והרכישה (אם אנד אי) בלשכת לי אנד קו 
ביותר  הידועות  והרכוש  ההתאחדות  קבוצות  כאחת  מוכרת 
בלתי  שיווק  כמנהיגת  מעמדה  את  שהבטיח  מה  בהשגת 
מעורערת בקוריאה ּובאסיה כולה – ואלוהים בירכני לשאת 

פרי בשפע בסחר ההוגן שאני אֲחראי עליו.
לעבר  שקדניים  משיחיים  בחיים  מתֲהלכת  משפחתי 
צ'ו  מיהיאנג  הבכירה  המשרתת  אישתי  ֱהחדשה.  ירושלים 
ארגון  ּוכמזכירת  הרביעית  בעדה  אזור  כמנהיגת  עובדת 
הנשים האזוריות המנהיגות ִלתחייתה הרוחנית של הקהילה. 
בני – האח ג'ונגסאוק פאר: המסיים את לימודיו בסוציולוגיה 
בכדי  בלימודיו  להתמקד  שוקד   – קוריאה  באוניברסיטת 
סניאנג  האחות  ִּבתי  מלכותו.  למען  בו  ישתמש  שאלוהים 
באוניברסיטה  לימודיה  את   2013 באוגוסט  סיימה  פארק 
היא  כעת   .2013 בגיוס  מדהימה  בחברה  מישרה  וקיבלה 

מנסה להפוך לעובדת מיומנת יותר.
נותנים אנו את כל ההודייה והכבוד לאלוהים. בעבר לא 
הייתה בי כל תקווה מחמת המחלות הכואבות – אך אלוהים 

התיר לי לקבל ברכות שופעות ברוח ּובגוף.

זקן העדה הונְגקי פארק 
(העדה 1 – 4,

 יועץ במשרד עורכי הדין לי אנד קו)

הטפתי על אלוהים המרפא בלב מלא הודייה על 
שריפאני מן המחלה הזיהומית... 

ּוכתוצאה למֲעלה מ-70 בני משפחה ּוקרובים 
קיבלו את הבשורה, השגתי את לב הרוח,

 עבדתי בנאמנות ואלוהים מנהיגני 
בכל עת לדרך הברכות


