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חדשות מאנמין

אני  אהוביי.  למען  מאחור  ליבי  את  משאיר  "אני 
מתפלל שאהבתו הגדולה של האב תגיע אליהם".

זוהי תפילת ֱהֲאּדֹון אשר הוקדשה ִלבני האדם באהבה 
וועדת  ישוֲעתם.  בֲעבור  העץ  על  תלייתו  בעת  נלהבת 
אומנויות הבמה של קהילת מאן מין המרכזית מתכוננת 

למופע יום התחייה 2014: "דמעות".
ישוע  ותלמידי  שאול  השליח  במות  מתחיל  המופע 
אשר חיו רק למען ֱהֲאּדֹון. שירות ישוע, תלייתו, תקומתו 

ִלתחייה ַוֲעלייתו השמיימה מוצגים על הבמה.
את: "דמעות" הינה רועת  המנהלת  הבמאית הכללית 
רועת  הינה  "דמעות"  את:  המנהלת  הכללית  הבמאית 
וועדת  מנהלת  לי  ג'ין  המשרתת   – לי  היג'ין  הקהילה 
האנגו  והמשרת  המוסיקה  במאית  הבמה  אומנויות 
חברי  זאת.  מובילים  ניסי  תזמורת  מנצח  סגן   – קים 
הקבוצה המבצעת של וועדת אומנויות הבמה והתזמורת 
תיאטרון  מקצועני  כן:  כמו  בצוותא.  מבצעים  המאוחדת 
נטלו אֲחראיות על התאורה והתוצא [אפקטים מיוחדים] 

– דבר שעורר ציפייה רבה. 
זקן העדה סאיונגדאי יאנג – במאי ההפקה אמר: "עצם 
מופע יום התחייה מוצג מדי שנה בחלקו השני של ערב 
שבת כולו לפני יום ראשון של התחייה. הוא נוגע עמוק 
בלב הנוכחים ּומעביר ֲאליהם את אהבת ֱהֲאּדֹון. ִּבמיוחד 
מאז שנת 2009 הינו מופק בשירים וסיפורים הניתנים 

היישר מאלוהים – דבר המרשים יותר את הצופים.
[אפקטים  והתוצא  'זיכרונות'  המופע:   2009 בשנת 
מיוחדים] – תיארו את זיכרונות ישוע בגת שמנים טרום 

תלייתו.
התיר  ִּבשנת 2010  הוצג  אשר  האדון'  'אהבת  מופע: 
לצופים לשמוע את ווידוי מריים המגדלית ִלישוע אשר 
ִלישוע  התכחש  אשר  כיפא  ווידוי  ואת  העץ  על  ניתלה 

שלוש פעמים טרם נשא את העץ על כתפיו.
מופע יום התחייה ִלשנת :2011 'דרך ֱהֲאּדֹון' – הועבר 
בעת  ישוע  את  ליוו  אשר  המלאכים  של  דרמטי  בריקוד 
ַוֲעלייתו  ִלתחייה  תקומתו  תלייתו,  אדמות,  ֲעֵלי  שירותו 

השמיימה.
ניזכר   – המשיח'  ישוע  האהבה:  'שם   :2012 במופע 
את  וחרט  ישוע  של  הציבורי  בשירותו  שאול  השליח 
 – המשיח'  הינו  'ֱהֲאּדֹון   :2013 במופע  העץ.  אהבת 
מביטים מריים המגדלית והשליחים כיפא ויוחנן לאחור 
ֱהֲאּדֹון  אהבת  את  העבירו  המופעים  ישוע.  עם  הזמן  על 

הבלתי פוסקת כלפי כל בני ֱהאדם.
ובתפילה  אלוהים  ִּבדבר  התהלכו  הקהילה  חברי 
לב  להשגת  התחייה  של  ראשון  ליום  ּובֵערגה  ַּבֲאדיקות 

ֱהֲאּדֹון.
מיוחדת  במה  על  בוצעה  התחייה  יום  של  זה  ופע 
במקדש הראשי במחציתה השנייה של אסיפת ערב שבת 
כולו ב-18 לאפריל 2014. היה לאל אנשים מכל רחבי 
www.) אן  ג'י.סי.  טלוויזיית  דרך  בה  לצפות  העולם 

.(gcntv.org

אהבתו וֲחסדיו האינסופיים של ֱהֲאּדֹון
הכנות למופע יום התחייה: 'דמעות' – ע"י ועדת אומנויות הבמה ִּבמלוא התנופה
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המבקשים  יש  ערך.  כיקרי  שונים  דברים  מֲחשיבים  אנשים 
תהילה בעת שאחרים רואים בכוח החברתי או בידע ערך מסוים. 
עדיין אחרים מתייחסים לעושר כחשוב מכל. אלוהים רואה כי 
החוכמה יקרת ערך ואומר שהיא טובה יותר מזהב טהור. אין כל 
דבר בעולם הזה שלאל ידו להֲעניק לנו חיים אמיתיים או שלום. 
לפי מידת השגתנו לה וכיצד אנו מפעילים אותה – כך יֲעלה ערך 

החוכמה בצורה בלתי ניתנת לאומדן.
הינו:  הראשון  חלקים.  ִלשני  התבונה  מחולקת  כללי  באופן 
והלימוד  החוויה  דרך  להשיגה  האדם  שיוכל  הכללית  החוכמה 
ע"י  ממעל  המוֲענקת  שמיימית  חוכמה  הינה:  שהשנייה  בעת 
חוכמתו  האדם:  להיות  הופך  נבון  כמה  עד  חשוב  לא  אלוהים. 
ע"י  המוֲענקת  לחוכמה  להגיע  מסוגלת  אינה  לעולם  הכללית 
א' 25  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  באיגרת  לכן,  אלוהים. 
אנו קוראים: "ֵהן "ִסְכלּות"ֱאִהים ֲחָכָמה ִמְּבֵני ָאָדם – ְו"ֻחְלַׁשת" 

ֱאִהים ֲחָזָקה ִמְּבֵני ָאָדם".

1. ערך החוכמה המוֲענקת מאלוהים
החוכמה הינה: השימוש בידע אשר נרכש. אף אם יש בכם 
הבנה לגבי מצב מסויים ויש לאל ידיכם לראות בדרך ברורה 
כיצד להשיג משהו: אם חסרה לכם תבונה – ייבצר מהבנתכם 
להראות את ערכה המלא. יוכל מישהו להשיג הבנה דרך תהליך 
הלימוד – אך החוכמה מושגת רק כשמישהו מכין את כִלי הלב 

בכדי לקבלה.
בֲעלי חוכמה המוֲענקת מאלוהים יודעים כיצד לשנות את לב 
האנשים סביבם. הם משיגים שיתוף פעולה מהאנשים להם הינם 
זקוקים וגורמים לדברים לזרום כמים. אך הלא חכמים יגרמו 
להתנגדות לעלות אף בֲעשותם עבודה טובה. יהיו להם בעיות 

עם אחרים והם יהיו מעורבים במצבים שונים.
בעת   – אחת  במילה  רק  ּוברכות  אהבה  יקבל  תבונה  בעל 
להם  הנתונה  ההזדמנות  את  מפסידים  החוכמה  שמחוסרי 
כמות  את  כשמשווים  בדבריהם.  ִּבקשיים  עצמם  ּומֲעמידים 
פחות  הפרי  יהא   – היצירה  לפרי  הקשה  והעבודה  המאמצים 
יחסית אם תֱחסר לנו חוכמה. אך החכמים משביעים את רצון 

אלוהים ִּבדרכים שונות ִּבכדי להשיג תוצאות טובות יותר.
ּובקושי  ִּבתפילותיהם  אלוהים  רצון  את  משביעים  הם 
מפסידים את הזדמנותם לקבל את חסד אלוהים. יתרה מזאת: 
הם אף יוצרים את הזדמנויותיהם האישיות בכדי לקבל את חסד 
אלוהים. אם יש לנו חוכמה המוֲענקת על ידי אלוהים נוכל ליטול 
פירות  לשאת  ִלתפילותינו,  המענה  לקבלת  הדרך  קיצור  את 

ּולהתברך.

2. שלמה קיבל ברכות דרך חוכמת אלוהים
לא נוכל לדבר על החוכמה מבלי להזכיר את שלמה המלך 
קורבנות  אלף  והקריב  אביו  מדוד  המלכות  כס  את  ירש  אשר 
דרך  מוקרב  עולה  קורבן  ביותר.  רב  במאמץ  לאלוהים  עֹוָלה 
שריפת הזבח להקרבתו כניחוח רצוי לאלוהים. זו הייתה שיטת 

ההקרבה הידועה ביותר בתנ"ך – ּובמובן של היום זה מתייחס: 
ימי  כגון  החגיגות  אסיפות  את  כולל  ראשון  ימי  אסיפות  לכל 

ראשון של התחייה וההודייה.
כי  עד  הלב  ּומכל  בכנות  הזבח  את  הקריב  המלך  שלמה 
 "ֶאֶּתן-ָל ָמה  "ְׁשַאל  אליו:  ואמר  בחלום  אלוהים  אליו  נתגלה 
לא  ואף  תהילה  כל  ביקש  לא  שלמה  א':7).  ב',  הימים  (דברי 
חיי תענוגות. הוא ביקש חוכמה וָידע שאיתם יוכל למשול על 
אף  לו  והֱעניק  ביקש  שלמה  מאשר  מרוצה  היה  אלוהים  העם. 
כבוד ּוברכות חומריות שלעולם לא ביקש (דברי הימים ב' פרק 

א': 12-11).
כה  הייתה  אלוהים  מאת  המלך  שלמה  קיבל  אשר  הבינה 
עצומה שמלכת שבא שמעה עליה ּובאה ללמוד אודותיה. היא 
אף הביאה לו תרומות רבות ואמרה: "הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל-

ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי" (מלכים א' פרק י':7).
מפורסם ביותר הינו משפטו ֱהחכם של שלמה בספר מלכים 
א' פרק ג': יום אחד הביאו שתי נשים תינוק בפני שלמה. כל 

אחת טענה שהתינוק שלה.
הנשים  אחת  לערך.  זמן  באותו  תינוק  ילדה  מהן  אחת  כל 
הרגה בטעות את תינוקה בלילה והֱחליפה אותו בתינוק האישה 
השנייה. בבוקר מצאה האישה השנייה את התינוק מת בֵחיקה. 
ליישוב  כ  לשלמה  הללו  הנשים  שתי  הגיעו  דבר  של  בסופו 
המֲחלוקת ביניהן. אמר המלך: "תנו לי ָחרב" הביא בפניו העם 
את החרב. ִּבתגובה אמר המלך: "חצו את התינוק החי ִלשניים 

ּותנו חצי לראשונה וחצי לשנייה".
וסער  מאחר  המלך  אל  דיברה  ֱהחי  הבן  של  האמיתית  אימו 
ליבה על גורל בנה ּוביקשה מן המלך שלמה לתת את התינוק 
לאישה השנייה למען יֱחייה. אך האישה השנייה שמחה בפסק 
דין המלך הקורא לחצות את הילד. אמר שלמה שהאישה אשר 
התחננה למען חיי התינוק הינה אימו האמיתית וציווה לתת לה 

בנה  את  אהבה  אשר  האם  אהבת  את  הבין  המלך  התינוק.  את 
יותר מאת ֲחּיֵיַה.

והאחרים  מפשע  ֱהחף  את  להצדיק  האדם  יוכל   – בחוכמה 
יכבדוהו על משפטו ֱהחכם.

3. האישה החכמה :אביגייל 
עשתה  חיים:  סכנת  של  במצב  כה'  פרק  א'  שמואל  בספר 
כשנימלט  זה  היה  חוכמתה.  על  ברכות  וקיבלה  מהפך  אביגייל 

דוד מפני שאול המלך.
[איש  מנבל  עזרה  ּוביקשו  ּוֺצמאים  רעבים  היו  ַוֲאנשיו  דוד 
עשיר מהסביבה]. בעבר הגן דוד על צאן נבל. אך כשדוד הצטנע 
זעם  דוד  נחות.  אדם  בדוד  נבל  ראה   – נבל  עזרת  את  וביקש 

והתקרב לעבר בית נבל בִלוויית 400 איש – במטרה להורגו.
החדשות הגיעו לאשת נבל: אביגייל אשר ִּבמהרה הכינה לחם 
ויין ּומאכלים נוספים.הֱעמיסה אותם על חמור ויצאה לפגוש את 
והיו  מאחר  אוכל  היה  דוד  אנשי  של  ביותר  הרב  ֳצרכם  דוד. 

ִּבמנוסה. לכן הכינה להם אוכל באותו מצב קריטי.
נפלה  דוד:  את  משפגשה  אביגייל.  חוכמת  ְלֵמדים  אנו  מכאן 
אביגייל בפניו ורוממה אותו בגישתה הצנועה. למרות שמעשה 
בכנות  אביגייל  ִהתחננה   – מוות  דין  גזר  שווה  היה  עשה  נבל 
מכל ליבה לקבלת סליחת דוד עבור בעלה. לאחר מכן היללה 
את מעלות דוד הטובות בכדי להקל על זעמו. כמו כן :הזכירה 
בזהירות את הנקודה שאלוהים לא יתרצה אם יהרוג דוד את בני 

בית נבל וישפוך דם.
ַהּיֹום   ְׁשָלֵח ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵהי  ְיהָוה   לה: "ָּברּו אמר  דוד 
ַהֶּזה ִלְקָראִתי׃ ּוָברּו ַטְעֵמ ּוְברּוָכה ָאְּת ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיֹום ַהֶּזה 
ִמּבֹוא ְבָדִמים ְוהֵֺׁשַע ָיִדי ִלי" (שמואל א' פרק כה':33-32). זעמו 

הומס לֲחלוטין.
לאחר שניחמה אביגייל את לב דוד: ערך נבל מסיבת מלכים 
בה ִהשתכר. היא לא אמרה מאומה לבעלה עד למחרת בבוקר 
– דבר אשר אף הוא נבע מחוכמה. היא לא ידעה מה יאמר אדם 
שתוי אם תספר לו את תֲהפוכות היום. באותה חוכמה סיפרה 
אביגייל לבעלה למחרת בבוקר את החדשות. נבל פחד כל כך 
במֲחשבה שעמד למות עד שנפל ליבו,הוא התֲאבן ועשרה ימים 

לאחר מכן מת.
אביגייל בחוכמתה נמלטה מסכנת מותה בצוותא עם כל בני 
חוכמתנו:  חוסר  או  לחוכמתנו  בהתאם  זה  מעיין  בעניין  ביתה. 
דברים  ּומאידך  טובה  ּובצורה  נקלה  על  הדברים  יֲחלופו  מחד 
עלינו  זאת:  כשנבין  גדולות.  ִלבעיות  להתפתח  עלולים  זעירים 

לֲערוג לחוכמה הניתנת מאלוהים אשר יקרה היא מזהב.

אחים ואחיות יקרים במשיח נאמר ביעקב פרק ג' 17: "ֲאך 
אֹוֶהֶבת  זֺאת  ְלַאַחר  ִהיא;  ְטהֹוָרה  ֵראִׁשית  ִמַּמַעל,  ֲאֶׁשר  ַהָחְכָמה 
ָׁשלֹום, סֹוְבָלִנית, נֹוָחה ְלִהְתַרּצֹות, ְמֵלָאה ַרֲחִמים ּוְפִרי טֹוב, ְוֵאין 
ִעָּמּה ַמּׂשֹוא ָּפִנים ּוְצִביעּות". אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שתשיגו את 

החוכמה ממעל ותיהנו מן הברכות כילדי אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ִּכי טֹוב ַסְחָרּה ִמְּסַחר-ָּכֶסף ּוֵמָחרּוץ ְּתבּוָאָתּה׃ ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים ְוָכל-ֲחָפֶצי א ִיְׁשוּו-ָבּה" (משלי פרק ג':15-14).
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כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 152 – 848 
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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השגחת ואהבת אלוהים 
הכלולות בעץ הדעת טוב ָורע

שאלה: למדתי שאדם וחווה הלכו בדרך האבדון כשאכלו מהפרי האסור של עץ הדעת 
כן  אם  מהעץ.  יאכלו  שהם  מראש  ידע  הוא  לכן  וכל-יכול –  יודע-כל  אלוהים  ורע.  טוב 

מדוע נטע בגן את העץ?

תשובה: יש האומרים: "מדוע נטע אלוהים את עץ הדעת טוב ורע והתיר לאדם ללכת בדרך המוות?" יש האומרים 
כי אלוהים אולי לא ידע שאדם יאכל ממנו. אך אין זה נכון.

אלוהים ידע מלכתחילה שאדם יאכל מן העץ ויֱחָטא. לכן ִּבטרום הבריאה הוא הכין עבור בני האדם מראש את דרך 
הישועה – את ישוע המשיח.

הבה נעיין בהשגחת אלוהים ּובאהבתו בעץ הדעת טוב ָורע.

לאחר שאכלו אדם וחווה 
מעץ הדעת טוב ורע מרצונם החופשי

אהבת אלוהים בהֲענקת האושר האמיתי 
כשהוא מתיר לנו לחוות את מהות היחסות

בשפע אשר בגן עדן: למד אדם הראשון הרבה על הידע הרוחני לגבי אלוהים, 
העולם הרוחני, האמת, הטוב והאור. טף הוֲענק לו ידע מספק להכנעת כל דבר. הוא 
שלט על כל הבריאה בידע מדהים ובחוכמה כאדון הבריאה והתרבה בכך שהביא 
לעולם ילדים רבים (בראשית פרק א':28, פרק ב':19, פרק ג':16). עדיין אסר עליו 

אלוהים דבר אחד – והוא: האכילה מעץ הדעת טוב ָורע אשר ניטע בלב גן העדן.
בספר בראשית פרק ב' 17-16 הננו קוראים: "וְַיַצו ְיהָוה ֱאִהים ַעל-ָהָאָדם ֵלאמֺר 
ִמּכֺל ֵעץ-ַהָּגן ָאכֺל ּתֺאֵכל׃ ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע א תֺאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל ִמֶּמּנּו 

מֹות ָּתמּות".
אלוהים ברא את אדם ונתן לו רצון חופשי בו יוכל להֲחליט בחופשיות. הוא התיר 
לו לֱחיות בשפע לעולם בגן עדן. אך מאחר ונברא מעפר האדמה והפך לנפש חיה 
ִּבנשימת החיים – ניבצר הימנו לֱחיות לנצח אם לא יֵיציית. כהזהרה עבורו: נטע 

אלוהים את עץ הדעת טוב ָורע.

�

במשך תקופת זמן בלתי ניתנת לאומדן תוך ציות לאלוהים לא אכלו אדם וחווה 
מעץ הדעת טוב ִורע. אך בֲחלוף הזמן הם נכשלו בשמירת מצוות אלוהים בליבם. 
חווה פותתה ע"י הנחש וניסתה להעלים זאת. ִּבנפילתה היא התנדבה לאכול מן העץ 
ונתנה ממנו לאדם לאכול. אדם אכל ממנו. כתוצאה: הם נאלצו לשלם את שכר 
חטאם ִּכדבר אלוהים שאמר שלבטח ימותו ּולפי חוק העולם הרוחני: 'שכר החטא 

הינו מוות' (האיגרת אל הרומיים פרק ו':23).
אלוהים אמר: "ביום ֳאכלכם ממנו מות תמותון". 'המוות' כאן מתייחס למות הרוח 
שהינה אדון ֱהאדם וכוללת את: הרוח, הנפש, והגוף. כמו כן מות הרוח אינו בהכרח 
היכחדותה – אלא פירושו: שההתחברות עם אלוהים נקטעה וכך לא תוכל לשחק 

את תפקידה המקורי. אם מתה רוחו של מישהו יפגוש לבסוף גופו במוות.
חטאו של אדם גרם לו להיות מקולל. כמו כן זה גרם לצאצאיו להפוך לחוטאים 
וליפול לאבדון. הבריאה הנתונה תחת שליטת אדם קוללה אף היא-דבר שגרם לו 
לעבוד בזיעת אפו את האדמה בכדי לאכול ממנה (בראשית פרק ג':17). על האדמה 
החלו  ֱהאדם  בני  שונים.  ּומזיקים  מוכרות  בלתי  רבות  מֲחלות  נֱחשפו  המקוללת 
לסבול מניסיונות ּוממבחנים אשר הטיל עליהם השטן. הנחש קולל יותר מכל חיות 

השדה והחל לזחול על גחונו (בראשית פרק ג':14).

אם כן – מדוע נטע אלוהים בגן עדן את עץ הדעת טוב ָורע? זאת בכדי לתת לנו 
שמחה אמיתית. גן העדן בו חי אדם היה מקום יפה מאוד ושלוו מאוד בו לא חָסר 
דבר, אך ניבצר הימנו לֲחוות אושר אמיתי. הוא מעולם לא חווה: מחלה, מוות, או 
תאונות – ּומעולם לא חש את הצער ואת הכאב הבאים בעקבותיהם. הוא לא ידע 

מהי פֵרידה מאחר ולא היה מוות.
בני ֱהאדם מבינים ערכו של דבר ַּבֲחוותם את היפוכו ּומסוגלים לחוש את מהות 
להבין  נוכל  נקלה  על   – בקלות  רבים  בקשיים  אנו  כשנתקלים  ביניהם.  היחסים 
את האושר האמיתי. בסבל ממחלה – נשיג מודעות על חשיבות הבריאות ונודה 
לאלוהים מכל הלב. רק לאחר שנירעב נוכל להודות באמת על שפע האוכל. נוכל 
להבין את ערך טּוב הלב לאחר שנחווה רוע ועד כמה האור יקר כשאנו בחשיכה. 
ללא ידע על העוני – לא יוכל ֱהאדם להודות על העושר. ללא מודעּות לשינאה לא 

יוכל הפרט להיות מודע עד כמה טובה האהבה.
אדם הראשון חי בגן עדן ללא אושר. לא הייתה בו כל יכולת להבין את ערך 
האושר שהוא נהנה ממנו. מאחר ּומעולם לא ראה את המוות – ניבצר ֵהיֶמנו להבין 
את המובן האמיתי של דבר אלוהים: "כי ביום ֳאכלכם ממנו מות תמותון". אלוהים 
אהב את אדם כל כך לכן סיפק לו הכל. אך אדם לא היה אסיר תודה ממעמקי ליבו.
רעב,  חש:  הוא  רב.  בסבל  והתנסה  עדן  לגן  מחוץ  אל  אדם  גורש  חטאו  לאחר 
עייפות ָוקור וחווה: פרידה, צער ּוכאב אשר נגרמו ע"י החטא. משעשה זאת הפך 
מודע לעד כמה היה מאושר בגן עדן. בדיוק כשם שהוסבר: הבריאה אינה מסוגלת 
להבין את מהות היחסים מבלי להתנסות בהיפוכם. לכן התיר אלוהים את קיום עץ 
הדעת טוב ָורע בגן העדן בכדי שיהא לאל ידי בני ֱהאדם להבין את מהות היחסים. 

�

אף אנו הננו צאצאי אדם אשר גובשנו מן האדמה – למען נוכל להבין עד כמה 
ואנו  מאחר  האנושי.  הטיפוח  בתהליך  שנתנסה  לאחר  רק  בשמיים  ֱהחיים  טובים 
חשים בליבנו כמה עצום יהא זה לֱחּיֹות בשמיים בם אין חטא או צער – נֱחיה לנצח 

באושר ּובשמחה בהודייה לאלוהים על שנתן לנו את השמיים.
לכן המקבלים את ישוע המשיח וחיים באמונה אמיתית ּובתקווה לשמיים תהא 
הקורינתיים  אל  השנייה  הזה (האיגרת  בעולם  חיים  סוג  בכל  ושמחה  הודייה  בם 
פרק ד':18-17). כשנבין את אהבת ֱהֲאּדֹון אשר פתר את בעיית החטא שלנו – נוכל 

ליהנות מאושר אמיתי בתקווה לשמיים.
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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

המשרתת סאנוו לי 
(בת 49, קהילה 1-2 ִּבדרום קוריאה)

לפני התפילה (9 לדצמבר 2013): חזה אוויר בריאה הימנית (חץ צהוב)
לאחר התפילה (15 לינואר 2014): אין חזה אוויר הכל טבעי

לפני התפילה (9 לדצמבר 2013)לאחר התפילה (15 לינואר 2014)

ניזוקה  וריאתי  שלי  הימנית  הצלע  נשברה   2003 בשנת 
רפואי  טיפול  לבקש  לי  גרם  זה  חזה.  צינור  לי  הכניסו  לכן 
אף כשסבלתי מנזלת או ברונכיט. לא הייתי רק חולה פיזית 
לכן  היבשה.  כאדמה  בדיוק  רוחנית  תעוקה  חשתי  אף  אלא 
קראתי ספרים רבים של רועי קהילה מפורסמים והתפללתי. 
אך למרות שהייתה להם השפעה חיובית רגעית – לא כבה 

צימאוני הרוחני.
לי  סאנוק  המשרתת  גיסתי  בבית  מצאתי   2010 בינואר 
את ספרו של ד"ר ג'יי רוק לי: "רוח, נפש וגוף", וקראתיו. 
הספר מדבר על: ירושלים החדשה (חזון יוחנן פרק כא':2), 
(האיגרת  השלמה  והרוח  האנושי  לטיפוח  אלוהים  תוכנית 
שמעתי  לא  עליהן  ה':23)  פרק  התסלוניקים  אל  הראשונה 
לפני כן. זה הדהים אותי. בחודש יוני שנת 2010 הצטרפתי 
כחברה ִּבקהילת מאן מין המרכזית המשרת בה ד"ר ג'יי רוק 

לי והחילותי בחיים משיחיים מחודשים.
שימשתי כזמרת הלל והפכתי לסולנית בוועדת אומנויות 
המיוחד  לשיר  ההכנות  בעת  בעיה.  לי  הייתה  אך  הבמה. 
ששרתי בדרך כלל ַּבאסיפות ההשתֲחוויה: קיבלתי הצטננות 
ונאלצתי  לשקוע  לקולי  גרם  זה  הנשימה.  בדרכי  מחלה  או 
נשנה  באופן  אירע  עצמו  המקרה  תרופות.  על  לסמוך 
אמונה  להפגין  ֵהיֵמני  וניבצר  מאחר  מעצמי  והתביישתי 

בקהילה בה מופגן כוח אלוהים.
בעת  קרה  זה  הזה.  הניסיון  את  לעבור  התעקשתי 
לדצמבר  ב-6  תתקיים  אשר  מיוחדת  להופעה  שהתכוננתי 
גדשה  ליחה  השתעלתי,  זאת  ּובעקבות  הצטננתי   .2013
ביותר.  גרועים  היו  [סימפטומים]  והתסמינים  ִּבגרוני 
משהתקרב היום מעבר לפינה ירקתי דם וֱהחזה כאב – חשתי 
מאחר  החולים  לבית  הלכתי  לא  אך  בחרב.  נדקר  שהחזה 
הגברת  תפילת  את  קיבלתי  באמונה.  להתרפא  והחֱֲלטתי 
רועת  ושל  מין  מאן  של  התפילה  בית  נשיאת  לי:  בוקנים 
הקהילה הייג'ין לי: יו"ר וועדת אמנויות הבמה. היה לאל ידי 

להֲעניק בביטחה שירה מיוחדת לאלוהים.

"לאחר שהתרפאתי מחזה אוויר, החילותי להלל את אלוהים יותר!"

"אירוע על טבעי התרחש בטלפון הנייד שלי לאחר ששמרתי מסרים!"

אשר  מיוחד  מבחן  עברתי  באמונה:  לֲחלוטין  להירפא  בכדי 
 – דימות  [טומוגרפיה:  ֱהחזה  טומוגרפיית  החולים.  בבית  נערך 
טכנולוגיה רפואית לצילום פנים הגוף, המהווה שכלול לצילום 
בקרני רנטגן.]: ֲחשפה שהריאה הימנית שלי אינה טבעית ויש לי 
חזה אוויר חוזר ונשנה (זוהי התקבצות בלתי רגילה של אוויר 
מה  החזה  קרום  לבין  הריאה  בין  המפריד  הצדדי  במרחב  גז  או 
שעלול להפריע לנשימה הרגילה). לאחר מכן התבוננתי בשנית 
על עצמי והתחרטתי על מגרעותיי עד אשר חזר ד"ר ג'יי רוק לי 

מתפילת ההר.
הכרה  ּולהשיג  עצמי  את  לֲחשוף  שרציתי  כך  על  התחרטתי 
מחברי הקהילה בכך שנתתי הלל מיוחד בתוך האסיפה. התכוננתי 
לקבל את תפילתו ִלרפואה. ב-29 לדצמבר 2013: קיבלתי את 
הליחה  ואף  להשתעל  הפסקתי  במקום  בו  שוקק.  בלב  תפילתו 

נסוגה. למחרת היום הכול פסק. הייתי מאושרת מאוד!
קיבלתי וודאות על הברֲאתי לכן עברתי בדיקות חוזרות ב-15 
לינואר 2014. הרופאה סיפרה לי את החדשות הטובות: "חזה 
המחברים  האדר  קרומי  בין  אוויר  מצטבר  שבו  [מצב  ֱהֲאוויר 
את הריאות לסרעפת ובכך נמנע מהריאה להתרחב ולהתכווץ – 
להכניס אוויר ולהוציאו בתהליך של דיפוזיה [פיעפוע או יניקה] 
שהוא  כך  כדי  עד  גדול  הלחץ  לעתים  הריק.  מאיבוד  כתוצאה 
מפריע ללב] נעלם. כעת יש לך ריאה נקייה ובריאה". הללויה!

הנני מודה לאלוהים אשר ריפאני ממחלת ריאה כרונית והתיר 
לי להללו בגוף בריא.

האח ָרֵג'נדרה פָרָסד 
ביסט ממלזיה

סגדה  אשר  במשפחה  וגדלתי  בנפאל  הודית  למשפחה  נולדתי 
לאלילים. אך בחסד אלוהים קיבלתי את ֱהֲאּדֹון. כעת הנני מתהלך בחיים 

מאושרים.
לקבל  בכדי  נפאל  בירת  לקטמנדו  הלכתי   2013 ספטמבר  בחודש 
אשרת כניסה למלזיה. נשארתי בבית דודתי (רועת הקהילה גרייס לי) 

במשך כחודש. היא עובדת במרכז מאן מין לשליחות בנפאל. 
היא העידה כי ד"ר ג'יי רוק לי – רועה הקהילה הבכיר בקהילת מאן 
וקיבל  שנים  שבע  במשך  רבות  ממחלות  סבל  בסיאול:  המרכזית  מין 
מהם רפואה בפגישתו עם אלוהים. מששמעתי זאת חשבתי כי אלוהים 
חי באמת. לכן התחלתי לקרוא את ספר הבריתות והלכתי למרכז מאן 

מין לשליחות בנפאל. האזנתי למסר והתפללתי שם.
לי  ד"ר  ממסרי  סדרות  מ-80  יותר  שמרתי  למלזיה:  עזבתי  בטרם 
בטלפון הנייד שלי. במשך השבוע הראשון במלזיה הקשבתי ללמֲעלה 

מכן  לאחר  יום.  בכל  משעה  למֲעלה  והתפללתי  ביום  מסרים  מחמשה 
בלב  סופרמרקט".  ב-"הירו  לעבוד  אותי  ששכרו  בכך  ברכה  קיבלתי 

מודה עישרתי את המֲעשר מהכנסתי.
לאחר כחודש חוויתי דבר מדהים: ישוע אשר ניתלה על העץ הופיע 
חמש  בת  ִּבתפילה  לּוְותה  התמונה  שלי.  הנייד  הטלפון  במסך  פעמיים 
דקות ּולאחר מכן בהלל. מאוחר יותר למדתי כי תפילת ד"ר לי ערכה 
ישוע  תליית  של  צורה  או  תמונה  כל  הייתה  ולא  מאחר  דקות.  כחמש 

בתוך הטלפון הנייד שלי – פשוט נדהמתי. 
חשתי אסיר תודה כשהבנתי שאהבת אלוהים התירה לי לחוות חוויה 
כזו. המשכתי להקשיב למסרים בטלפון הנייד שלי ואט אט הבנתי את 
אהבת אלוהים וֱהֲאּדֹון. ניסיתי אף לעבוד בנאמנות ולעשות טוב בדיוק 
כשם שלימדני ד"ר לי לימד להתייחס לאחרים ולנהוג בם בטוב לב. שמו 

לב אלי ִּבמקום עבודתי – דבר שהעלה את גובה משכורתי. הללויה!


