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חדשות מאן מין 
מסר הרועה הבכיר לקבלת ראש השנה 2018

תהילתו הגדולה של אלוהים ֵתיֲחשֵׂף בשנת 2018 

הקהילה  אסיפת  את  ניהל  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה 
הכללית 2017 בבית המקדש הראשי לאחר שירות יום ראשון 
בערב – האחרון של 2017. לפני אסיפת ראש השנה החדשה 
שנתן  חזיונות  ארבעה  על  הבכיר  הרועה  הודיע   2018 של 
קהילות  ולכ-11000  המרכזית  מין  מאן  קהילת  לכל  אלוהים 
הבת והשותפות שלה שתיתפללנה ותשגנה במהלך שנת 2018.

ידי  על  מבוצע  הקדוש  השירות  הראשון:  ֵהחזון   ◈
הפעלת המרחבים בכוח הבריאה מחדש.

ָלֶכם:  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאֵמן  "ָאֵמן   :12 י"ד  פרק  בבשורת  נאמר 
ּוְגדֹוִלים  עֹוֶׂשה;  ֶׁשֲאִני  ַהַּמֲעִׂשים  ֶאת  הּוא  ַּגם  ַיֲעֶׂשה  ִּבי  ַהַּמֲאִמין 
תוצאות  כאמור  ָהָאב".  ֶאל  ֲאִני   הֹוֵל ִּכי   – ַיֲעֶׂשה  ֵמֵאֶּלה 
אופטימליות תופקנה והפירות הטובים והרצויים ביותר יחולו 
לאחר שתישלוט שיטת הפעלת המרחבים על ידי כוח הבריאה 

מחדש.
השמים  בכל  'השליטה  פירושה:  המרחבים"  "הפעלת 
בעוצמת הבריאה מחדש'. כאשר כוח בריאה מחדש זה מבוצע: 
אין דבר בילתי אפשרי בתחום הרוחני – כמו אף בעולם הפיזי. 
זה יכול להֲחליש סופות טייפון והוריקן ּולשנות את נתיביהן. 
או  בצורת  ּולהפסיק  גשם  ענני  לשלוח  או  להביא  יכול  זה  כח 
הצפה. כח זה יכול לייצר רוחות בכדי לימנוע זיהום אוויר הניגרם 
על ידי אבק צהוב או אבק דק. כח זה יכול להציל ּולחדש נשמות 

רבות ּולהראות להן בבירור את העולם הרוחני.

◈ ֵהחזון השני: השירות מלא השימחה שופע בִּתשובות 
על ידי לב כנה ַוהבטחת אמונה מלאה.

באיגרת אל העברים פרק י' 22 נאמר: "ִנְתָקְרָבה ָנא ְּבֵלָבב ָׁשֵלם 
ַמְצּפּון  ֵמַהְרָׁשַעת  ְמטָֺהִרים  ְּכֶׁשִּלּבֹוֵתינּו  ָהֱאמּוָנה,  ַוָּדאּות  ּוִבְמלֹוא 
ְוַהּגּוף ָרחּוץ ְּבַמִים ְטהֹוִרים". כאשר אנו משיגים לב כנה ואת מלוא 

הבטחת האמונה: נקבל אהבה ּוברכות מאלוהינו יהוה צבאות.
את  לקבל  בכדי  בהפסקה.  נימצאות  אלוהים  שהכין  הברכות 
הברכות: עליכם להכין כלים ראויים: השגת לב כנה ּוביטחון מלא 
ּו לבבותיכם  את  למול  עליכם  זאת:  לעשות  בכדי  האמונה.  של 

הינכם  אם  ברוע:  והמלא  החוטא  בעולם  אף  בַּאמת.  את  למלאם 
בעבורכם  היתמלא  בה  הצדק  ּובמידת  הרועה  באהבת  מאמינים 
להסיר  ידיכם  לאל  יהי   – המקוריים  והקול  האור  על  ּולהסתמך 
את  ואף   – רע  מצפון  אף  אלא  רעים  מעשים  רק  לא  מעליכם 
להיתגעגע  לכם  קורא  הינני  שלכם.  בטבע  עמוק  המוסתר  הרוע 
להתקדם  ביותר,  היפה  השמיימי  המישכן  ֵהחדשה:  ִלירושלים 
רמות  לתוך:  ּולהיכנס  האמונה –  סלע  על  לעמוד  מנת  על  במרץ 
הרוח והרוח השלמה – בכדי שתיטלו חלק בשמחה רבה בעת מתן 

ברכות כאלה.

◈ ֵהחזון השלישי: השירות בו המאמינים קמים ּומאירים 
– בכדי ליבנות: "מיקדש אמיתי".

ישעיהו פרק ס' 1 קובע: "קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהָוה 
ָעַלִי ָזָרח". אנו יכולים להאיר את האור כאשר היננו מקבלים: את 
רוח הקודש כמתנה – על ידי קבלת ֵהֲאּדֹון – ולהיות בני אדם של: 
רוח והרוח השלמה על ידי כך שניתן לרוח הקודש ללדת בכם רוח.
המיקדש אשר ניבנה על ידי מאמינים הקמים ּומאירים הינו: 
מיקדש אמיתי. במיקדש אמיתי זה: מוכרזים לב ּורצון אלוהים 
– ּובו ישוֲחררו אנשים: ממחלות, חולשות, דיבוק שדים – ּובעיות 

חיים: בבתיהם, בִּמקום עבודתם ּובעסק שלהם – בכוח רוח הקודש. 
בית המיקדש הגדול יוקם תחת: השגחת אלוהים – ויתגלה בַּאחרית 
הימים: כמיקדש אמיתי – ואינספור נשמות תֵצפנה את המקדש בכדי 
להיגאל. לכן ייבנה המיקדש מהר יותר לפי המידה בה מיתעוררים 

המאמינים ּומאירים.

 – הרוחנית'  'האהבה  הגשמת  שירות  הרביעי:  ֵהחזון   ◈
בצורה שלמה יותר.

 ַא" נאמר:   13 י"ג  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  האיגרת 
ָּכֵעת עֹוְמדֹות ָׁשלֹוׁש ֵאֶּלה: ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה, ַאֲהָבה; ְוַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּבֶהן –

ַאֲהָבה". אהבה רוחנית הינה: המתנה הגדולה ביותר של הרוח זאת 
מאחר והינה: מאפשרת לנו להיות ילדים אמיתיים לאלוהים – 

ּולהשיג את תהילת: הכניסה לעיר ירושלים החדשה.
בשנת 2017 אמר לי אלוהים: לשים רצון בליבי ּולהכריז עליו 
מן המיזבח אלוהים אף היבטיח שהוא ימלא את: הרצון ויתן לנו 
"אהבה  מאשר:  אחר  לא  היה  בו  שחפצתי  הרצון  אותו.  לפאר 
רוחנית". כמובטח משנת 2010 היתגלו בקהילה זו: מעמקי אהבת 
עתה  המאמינים.  בִּלבבות  חרוט  כבר  האהבה  אלוהי  אלוהים. 
אומר אלוהים: שאהבה רוחנית תבוא על הקהילה בִּשנת 2018: 

בִּשלמות רבה יותר.
הפעלים  באמת  יתפשטו  כאשר   :2018 של  השנה  בראש 
המדהימים – באופן מוחשי: דרך ניצול המרחבים בכוח הבריאה 
הביטחון  את  תקבלו  כנה,  לב  שתשיגו  מיתפלל:  הינני  מחדש. 
 – יותר  מושלמת  רוחנית  אהבה  ותשיגו   – האמונה  של  המלא 
בכדי שתאירו את האור ותהיו שותפים בעוצמה בשירות הרועה: 

להגשמת השגחת אחרית הימים.
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אחד  לכל  תעזור  ישוע  בייסורי  אלוהים  השגחת  ידיעת 
אותו  לאהוב  לנו  ולגרום  הגדולה  אהבתו  להבין  מעימנו 
של  הרוחנית  במשמעות  ניתעמק  הבה  עתה  ויותר.  יותר 

רגלי ישוע שלא נישברו ּובִּשפיכת כל הדם והמים שלו.

הרומיים  החיילים  שברו  לא  שבעטייה  הסיבה   .1
את: רגלי ישוע.

לאחר שסבל במשך שעות על העץ – האמצעי האכזרי 
ביותר של עונש: נשם סוף סוף ישוע את נשמתו האחרונה. 
השבת  באה  ּולמחרת   – שישי  ביום  חל  העץ  על  מותו 
ישוע  שגופת  אפשרי  זה  היה  לא  לכן  ַליהודים.  הקדושה 
ביקשו  שבעטייה  הסיבה  זוהי  העץ.  על  תלויה  תישאר 
הפושעים  שגופות  פילאטוס  מפונטיוס  היהודים  ראשי 

תוסרנה מן העץ (בשורת יוחנן פרק י"ט: 31).
החיילים הרומיים שברו את רגלי הפושעים אשר ניתלו 
רגלי  שבירת  הגופות.  את  להסיר  בכדי  ישוע  צידי  משני 
מאחר ורגליו  זאת  מותו  את  מחישה  עץ  על  התלוי  פושע 
אינן יכולות לשאת את מישקל גופו. עם זאת כשהחיילים 
שמו לב ווידאו שישוע כבר מת: הם לא שברו את רגליו.

"ַרּבֹות  מוצאים:  אנו   20  –  21 ל"ד  מיזמור  בתהילים 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה. ׁשֵֺמר ָּכל – ַעְצמֹוָתיו ַאַחת 
ֵמֵהָּנה א ִנְׁשָּבָרה". למרות שישוע לקח על עצמו את חטאי 
האנושות ּומת על העץ: הוא היה נטול חטא. הוא היה: חף 
מפשע, ללא רבב וצדיק – ואלוהים ווידא שרגלי ישוע לא 

תישברנה.
בספר  ישראל  ִלבני  אלוהים  אמר  מצריים  יציאת  בעת 
״א-  :46 י״ב  פרק  שמות  ּובספר   12 ט'  פרק  במדבר 

ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד – ּבֶֺקר ְוֶעֶצם א ִיְׁשְּברּו-בֹו ְּכָכל – ֻחַּקת 
את  "השה":  מסמל  הכתובים  לאורך  אֺתֹו".  ַיֲעׂשּו  ַהֶּפַסח 
אלוהים:  ציווה  לכן   .(29 א':  פרק  יוחנן  (בשורת  ישוע 
ישוע  את  המסמל/ת   – הכבש  עצמות  את  לישבור  שלא 
עצמות  נותרו  הזו:  הנבואה  דיברי  פי  על  ּובדיוק  עצמו – 

ישוע שלמות.

2. ההשגחה בִּשפיכת כל הדם והמים של ישוע.
 :34 י"ט  פרק  יוחנן  בִּבשורת  אנו  שקוראים  וכשם 
ָּדם  ָיְצאּו  ּוִמָּיד  ְּברַֺמח  ִצּדֹו  ֶאת  ָּדַקר  ַהַחָּיִלים  ַאַחד  ״אּוָלם 
ּוַמִים". חייל רומי דקר את צידו של ישוע שמת זה מכבר.

ניקרע  גופו  קוצים,  עטרת  עם  העץ  על  תלוי  ישוע 
חדרו  בו  במקום  ורגליו  מידיו  זורם  ודם   – מהלקאות 
המסמרים אל גופו. היה זה מחזה מֲחריד. מסצינה זו אנו 
 – הרומי  ֵהחייל  היה  באמת  רשע  כמה  עד  בדיוק  יודעים 
אשר ווידא שישוע נשף את נשמתו האֲחרונה – אך בכל 

זאת דקר את צידו בחנית.
של  צידו  דקירת  שמאחורי  הרוחנית  המשמעות  מהי 

ישוע בְּחנית ּושפיכת דמו ּומיימיו?

1) זה מעיד שישוע בא לעולם בִּבשר אדם.
בִּבשורת יוחנן פרק א' 14 נאמר לנו בדיוק מיהו ישוע: 
"ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו...". משמע: ישוע שנולד 
הזה.  לעולם  ונכנס  בשר  לבש  רוח:  שהינו  מאלוהים 
אישה  של  ּוביצית  גבר  זרע  של  משילוב  נוצר  לא  ישוע 
– אלא על ידי: רוח הקודש. עם זאת מאחר ונולד בבשר 
ועבר תהליך גדילה נורמלי בדיוק ככל אדם אחר: מספק 
ארבעת  פי  על  כולה.  האנושות  מושיע  כישורי  את  ישוע 
על  ראשית   – האנושות  מושיע  להיות  בכדי  הכישורים 
אדם  של  צאצא  להיות  לא  אך   – אדם  להיות:  המושיע 
שביצע את חטא אי הציות. עליו להיות בעל כוח להיתגבר 
את  להקריב  יכול  הוא  בה  אהבה  ּובעל  האויב  השטן  על 

חייו עבור אחרים.
 – ּובשר  עצמות  של  בגוף  הזה  לעולם  ישוע  בא  לכן 
סבל:  אותו,  כשהילקו  כאב  חש  ישוע  שלנו.  כמו  בדיוק 
 ,2 ד':  פרק  מתיתייהו  (בשורת  ורעב  צמא  ִמתשישות, 
העובדה  את  לאמת  מנת  על   .(6 ד':  פרק  יוחנן  בשורת 
שישוע בא לעולם הזה בבשר – מוזכר במקרא: "...אּוָלם 

ַאַחד ַהַחָּיִלים ָּדַקר ֶאת ִצּדֹו ְּברַֺמח ּוִמָּיד ָיְצאּו ָּדם ּוַמִים״.

2) זה מעיד שאדם עם בשר יכול לקחת חלק בטבע 
האלוהי.

"ָלֵכן  ישוע:  לנו  אומר   4 ה'  פרק  מתיתייהו  בִּבשורת 
ֱהיּו ְׁשֵלִמים, ְּכמֹו ֶׁשֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָׁשֵלם הּוא". אלוהים 
א'  פרק  לכיפא  הראשונה  באיגרת  שוב  לנו  מזכיר  עצמו 

יתרה  ֲאִני".  ָקדֹוׁש  ִּכי  ִּתְהיּו  ְקדִֺׁשים  ָּכתּוב,  "ֶׁשֲהֵרי   :16
בנו:  מפצירה   5 ב'  פרק  הפיליפיים  אל  האיגרת  מזאת 
בעוד  ֵיׁשּוַע",  ַּבָּמִׁשיַח  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ֶזה  רּוַח   ֲהָל ָּבֶכם  "ְיֵהא 
באיגרת השניה לכיפא פרק א' נאמר לנו: "ְּבֶדֶר זֺאת ָנַתן 
ֻׁשָּתִפים  ִּתְהיּו  ְלַמַען   – ִויָקרֹות  ְמאֺד  ְּגדֹולֹות  ַהְבָטחֹות  ָלנּו 
ַעל – ָיָדן ַּבֶּטַבע ָהֱאִהי ְּבִהָּמֶלְטֶכם ֵמַהִּכָּליֹון ַהּׂשֹוֵרר ָּבעֹוָלם 

ְּבֶׁשל ַהַּתֲאָוה".
בעוד ישוע לבש בשר כִּגברים ונשים אחרים: הוא היה 
רגשות  מיגוון  חווה  ישוע  קדושים.  חיים  וחי  חטא  נטול 
רק  חי  עדיין  אך   – אדם  של  טבע  בעל  אף  והיה  מאחר 
את האמת. באותה מידה כמו ישוע שלנו: אף אנו יכולים 
בטבע  חלק  וליטול   – מושלם  באורח  מקודשים  להיות 

האלוהי עם: לב ישוע המשיח.
כל המאמין/נה באלוהים, מיתפללים בלהט – ועושים כל 
מאמץ: יהי לאל ידיהם להיפטר מכל חטא ָורוע. בַּעשותם 
כן לבטח יקבלו ויחוו את חסד אלוהים. כמו אף את: עזרתה 
של רוח הקודש. אף אחד מעימנו לא ייתרץ: "ישוע יכול 
לחיות חיים קדושים מאחר והינו: בן אלוהים – אך מאחר 

והיננו בן/בת אדם: ניבצר ֵהיֵמִני לעשות זאת".

אנו  ישוע:  של  והמים  הדם  שבעזרת  מוכיח  זה   (3
משיגים חיים אמיתיים ונהנים מחיי עולם.

חטא  נטול  היה  אשר   – ישוע  דם  הינו:  יקר  כמה  עד 
זה  יקר  דם  ידי  על  אישי.  חטא  כל  ביצע  ולא   – מקורי 
של ישוע שלנו – לאל ידינו לקבל על ידי אמונה: סליחת 
חטאים ולֱחיות לנצח. יתרה מזאת: מאחר ּומבחינה רוחנית 
מסמלים המיים את: "דבר אלוהים" – ככל שנישמע את 
מן  להיפטר  בכוחינו  יהא  לאורו:  וניתהלך  אלוהים  דבר 

החטא והרוע ולהיות צדיקים יותר.
הכוח  של  והמים  הדם  הינם:  ישוע  ששפך  והמים  הדם 
שבאמצעותו לאל ידינו להישתנות – והם הדם והמים של 
נידקר  שישוע  העובדה  ממוות.  אותנו  המשֲחררים  החיים 
בצדו בחנית ושפך כל הדם והמים שלו מעידה: על הדרך 
בה קיבלנו מחילה בגלל ישוע ואת הכוח שבאמצעותו לאל 
ידינו ליֱחיות על ידי דבר אלוהים ּולהשיג חיים אמיתיים.

אחים ַואחיות יקרים במשיח: ישוע שמח והודה בהיותו 
הנשמות  אינספור  על  וחשב  מאחר   – הסבל  בִּתהום 
שתקבלנה גאולה דרך סיבלו. נא זיכרו שישוע סבל ושפך 

את כל המים והדם שלו בכדי להושיעינו.
את  להבין  בִּמהירה  שתוכלו  ֵהֲאּדֹון  בשם  מיתפלל  אני 
את  לסלק  בליבכם,  עמוק  אותה  לשמור  ֵהֲאּדֹון,  אהבת 
החטא והרוע ּולשֲחֵזר את: צלם אלוהים – כך שיהי לאל 
ידיכם ליהנות מאושר ניצחי ּוברכות בממלכה השמיימית 

המפוארת.
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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 ַלּכֺל הּוא [אלוהים] נֹוֵתן ַחּיִים ּ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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7 בינואר, 2018  3 מס' 67   נושא עיקריחדשות מאן מין 

נוכל להיות מאוֲחדים.

תהא לנו תחושת 
אֲחראיות לפועל ֵהֲאּדֹון.

ְבכוחינו להשיג טּוב.

בחסד ּובכוח אלוהים
אם תקבלו את חסד וכוח אלוהים הכל – יכול: 

יהי לאל ידיכם ליפתור את כל סוגי הבעיות, למלא את כל מישאלות ליבכם, 
להיתחדש ּולהיכנס ִלירושלים החדשה – המקום המפואר ביותר בשמיים. 
הבה נביט לתוך מה שהיננו יכולים לעשות על ידי קבלת: חסד וכוח אלוהים.

כל אחד יכול לקבל חסד וכוח מאלוהים 
כשמסלקים את החטא והרוע – ּומתקדשים 
ניתן  מכן  לאחר  אלוהים.  דבר  פי  על 

להיתאחד עם אלוהים וזה עם זה.
באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק 
ַמְפִציר  ֲאִני   – "ַאַחי  קוראים:  אנו   10 א' 
ֶׁשִּתְהיּו  ַהָּמִׁשיַח  ֵיׁשּוַע  ֲאדֹוֵננּו  ְּבֵׁשם  ָּבֶכם 
ְוֶׁשֹּלא  ִּפיֶכם  ְּבמֹוָצא  ֵדִעים  ְּתִמיֵמי  ֻּכְּלֶכם 
ִיְהיּו ִּפּלּוִגים ֵּביֵניֶכם – ֶאָּלא ִעְמדּו ְמֻאָחִדים 
ְלַגְמֵרי ְּבאֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה ּוְבאֹוָתּה ֵּדָעה". אם 
תיגרמו  לא  המשיח:  צידקת  את  תילבשו 
המוח  אותו  את  לכם  ויהא  למֲחלוקות 
תהיו  אתם  אחרים.  עם  הרצון  אותו  ואת 

אמת ּוברוח הקודש. מאוֲחדים עימם בָּ

כמובן שייתכן שתהנא לנו דיעות שונות 
זה  אין  אך   – משהו  על  העבודה  כדי  תוך 
(בשורת  לבבות  לפילוג  ליגרום  חייב 
אחד  כל  אם   .(25 י"ב:  פרק  מתיתייהו 
מאיתנו עומד על כך שהינו צודק – ושובר 
להיות  ללבבות  יגרום  זה  השלום:  את 
מלכות  ַלעבודת  להפריע  ַועלול  מחולקים 
עליכם  דעתכם  את  הבעכם  בַּ לכן  אלוהים. 
אֲחריכם  לעקוב  אחרים  לשכנע  לנסות 
לבבות  את  ליקשור  לנסות  עליכם  אך   –
פועל  את:  ּולהשלים  כאחד  האנשים 

אלוהים.
וכוח  חסד  את  מקבלים  הינכם  אם 
לב  להשיג  ידיכם  לאל  ייהא  אלוהים: 

בתוך  נימצא  הוא  עוד  כל  דבר  בכל  טוב 
אחר  לעקוב  עליכם  זה  בתהליך  האמת. 
עשויים  כשרעיונותיכם  אף  אחרים  דעות 
חייבים  אינכם  יותר.  טובים  להיראות 
סוג  את  להפגין  האחרים  את  להכריח 
שאמונתכם  למרות  לכם  שיש  האמונה 

גדולה מאמונתם.
את  לחפש  זה,  את  זה  לשרת  עליכם 
לאחרים.  חסד  ולתת  האנשים  כל  תועלת 
אינכם חייבים להֲחזיק רגשות עויינים אף 
להיות  עליכם  נגדכם.  פועלים  אחרים  אם 
ביצוע  בעת  בשלום  כולם  עם  מאוֲחדים 
ידיכם  לאל  יהי  מכן  לאחר  אלוהים.  פועל 

להיתֲאחד עם אלוהים.

 :2 ו'  פרק  הגלאטיים  אל  באיגרת  נאמר 
ְּתַקְּימּו   ְוָכ ֵרֵעהּו  ַמֲעֶמֶסת  ֶאת  ִאיׁש  "ְׂשאּו 
נטל  את  תישאו  אם  ַהָּמִׁשיַח״  ּתֹוַרת  ֶאת 
יהי   – באֲחראיות  ותישתתפו  ֵהאחר/ת 
קרי:  ישוע –  חוק  את:  להשיג  ידיכם  לאל 
תנאי  הינה:  האהבה  כאן  האהבה.  חוק 
ּולשיתוף  האחרים  עול  ִלנשיאת  מוקדם 

האֲחראיות.
עליכם  ֵהֲאּדֹון:  למען  עובדים  כשהינכם 
העבודה  על  אֲחראיות  תחושת  להיותבעלי 
והאחיות  והאחים  ֵהֲאּדֹון  כלפי  אהבה  עם 
במשיח. עם זאת ישנם אנשים המישתתפים 

ניבחרות,  כשהצעותיהם  רק  ֵהֲאּדֹון  בפועל 
או רק כאשר הם מקבלים חובות מיוֲחדות. 

אם לא: הם ישארו צעד מאחור כצופים.
אך ישנם אחרים העוזרים להכין פגישות 
אם  אֲחראים  אנשים  ולשאול  מסויימות 
שאינם  למרות  לעזור  יוכלו  בו  משהו  יש 
משימתם  כאשר  הפגישות.  על  אֲחראים 
עבודה  על  נזיפה  מקבלות  הקבוצה  או 
מסויימת: הם חשים נבוכים למרות שאינם 
תשובה  האֲחראים. הם עשויים אף לשוב בִּ
מהירות בגלל זאת. למרות שאינם רועים  בִּ
ן להם כותרות: הם מיתפללים בלב  ואי

וצמים   – מבקרים  נשמות,  עבור:  כנה 
הנשמות. עבור  ּומתפללים 

טיבעי:  באורח  ָוכוח  חסד  כשקיבלתם 
בעיות  על  אֲחראיות  נוטלים  הינכם 
הנפשות אילו הן שלך. זאת מאחר והינכם 
זה  הנשמות.  ואת  אלוהים  את  אוהבים 
בדיוק כשם שהודה שאול השליח באיגרת 
השנייה אל הקורינתיים פרק י"א 29: "ִמי 
ְוִלִּבי  ִיָּכֵׁשל  ִמי  ִעּמֹו,  ֶאֱחַלׁש  א  ַוֲאִני  ֶיֱחַלׁש 
במֲחשבה  פועלים  כשהינכם  ּבֹוֵער?"  ֵאינֹו 
שפועל ֵהֲאּדֹון הינו עבודתכם ַואֲחראיותכם 

– יכיר בכם אלוהים – כמו אף האנשים.

ולקחת  אחרים  עם  להיתֲאחד  בכדי 
להיות  חייב  ֵהֲאּדֹון:  פועל  על  אֲחראיות 
ידינו:  לאל  יהי  הטוב  עם  רק  טּוב.  נו  בָּ
את  לחפש  עצמנו,  את  להקריב  להיצטנע, 
יתרה  מאוֲחדים.  ולהיות   – האחרים  תועלת 
מזאת יהי בכוחינו ליטול את האֲחראיות על 
רישמי  באורח  לא  שלנו –  הלב  מן  העבודה 

או בכוח.
להישאר  שעלינו  מרמזת  הטּוב  השגת 
הימים.  אֲחרית  בַּ חיים  היננו  כי  ערניים 
אֲחרית הימים  כתבי הקודש אומרים לנו שבַּ
ייבצר  זאת  עם  והרוע.  החטאים  ישתוללו 
מכם להבחין כמה חשוך הדור הזה אלא אם 
כן תיתעוררו רוחנית. זאת מאחר והחטאים 

הרבים, היקף הרוע ותדירות האסונות הפכו 
להבחנה.  ניתן  לבלתי  הניראה  החושך  את 
אחרית  סימן  את  אף  להבין  יכולים  אינכם 
סדום  על  בא  הדין  גזר  כאשר  הימים. 
בכל  פגע  נח  של  המבול  וכאשר   – ַועמורה 
ּולבסוף  ַלאזהרה  אנשים  האמינו  לא  הארץ: 

נפלו לתוך ההרס.
 12 י"ג  פרק  הרומיים  אל  איגרת  בַּ נאמר 
– 11: "נֹוָסף ַעל ָּכ: ְידּוִעים ָלֶכם ַהְּזַמִּנים – 
ַהְינּו ֶׁשָּכֵעת ַהָּׁשָעה ְלִהְתעֹוֵרר ִמן ַהֵּׁשיָנה – ִּכי 
ַּבּיֹום  ִמֶּׁשָהְיָתה  יֹוֵתר  ַעְכָׁשו  ְקרֹוָבה  ְיׁשּוָעֵתנּו 
ֶׁשִהְתַחְלנּו ְלַהֲאִמין. ַהַּלְיָלה חֹוֵלף ְוַהּיֹום ָקֵרב. 
ַעל ֵּכן ָנִסיָרה ֵמָעֵלינּו ֶאת ַמֲעֵׂשי ַהחֶֺׁש ְוִנְלַּבׁש 
האלה  הימים  אֲחרית  בַּ ָהאֹור״  ִׁשְריֹון  ֶאת 

יותר  להשיג  'עלי  עניין:  בכל  לֲחשוב  עלינו 
אלוהים'.  רצון  פי  על  ליפעול  'עלי  או  טּוב' 
הלב  היתקדשות  את  להשיג  עלינו  זו  בדרך 

על ידי קבלת: חסד וכוח מאלוהים.
 23 ה'  פרק  התסלוניקים  אל  האיגרת 
ְקֻדָּׁשה  ַהָּׁשלֹום  ֱאֵהי  ֶאְתֶכם  קוראת: "ְיַקֵּדׁש 
ְוַנְפְׁשֶכם  רּוֲחֶכם  ְׁשֵלמּות  ְוִתָּׁשֵמר  ְׁשֵלָמה 
ְוגּוְפֶכם – ִלְהיֹות ְּבִלי ּדִֺפי ְּבבֹוא ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע 
את  ונשלים  זה  קטע  ניזכור  הבה  ַהָּמִׁשיַח". 
תפילנ  ידי  על  ֲאּדֹונינו  עם  ַלמיפגש  ההכנות 
אל  נלך  הבה  לכן  שבלב.  הטּוב  ַוהשגת 
ירושלים החדשה – המישכן השמיימי הטוב 
ביותר (חזון יוחנן פרק ט"ז: 15, פרק כ"ב: 
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ונעשיתי  נשימה  מקשיי  סבלתי   :2017 לספטמבר  ב-13 
חסרת מרץ. הלכתי ִלבדיקה בבית החולים – אך הרופא אמר 
שחזרתי:  לאחר  שבועיים.  כעבור  ושֵאֵחזור  כלום  לי  שאין 
ֵהֵחמירו האבֲחנות. הייתי קיצרת נשימה אף כשצעדתי מספר 
צעדים. לא היה בי כוח. תוך כדי ציחצוח השיניים היה עלי 

לעצור מספר פעמים ולנוח.
והרופא  החולים  בבית  שוב  ביקרתי  לספטמבר  ב-27 
הופתע ממצבי. הוא הציע בדיקה יסודית.מאחר ולא נימצא 
חדר ריק אושפזתי רק למחרת. עברתי בדיקות דם, סריקת 
בקרב  חרדה  חשתי  הלב.  ּופעילות  סימפונות  בדיקת   ,CT
הרופאים שבדקו את האבחנות. מאוחר יותר שמעתי שכמה 
הגיעו לבית החולים עם תסמינים דומים ָומתו בטרם נימצאו 

הסיבות.
הייתי  ריאות.  דלקת  עם  סוף  סוף  אובחנתי  ה-29  ביום 
במצב קשה מאוד – אך לא הייתי מודאגת כי יומיים לאחר 
ד"ר  הבכיר:  הקהילה  רועה  עם  להיפגש  אמורה  הייתי  מכן 
ג'יי רוק לי – בשובו מבית התפילה שלו על ההר לכבוד יום 

השנה ה-35 לקהילה.
למחרת בא רועה הֲעדה שלי והיתפלל עבורי עם המיטפחת 
פרק  השליחים  (מיפעלות  הבכיר  הרועה  היתפלל  עליה 
ֵהחמּור  דקירה  כאב  נמוג  התפילה:  לאחר   .(11  – 12 י"ט: 
שבחזי – אך עדיין התקשיתי לינשום. ניבצר ֵהיֵמִני ליסבול 
הימני  ניבצר  כוח.  בי  היה  לא  ההנשמה.  מכונת  ללא  זאת 
בפני  בִּתשובה  חזרה  בַּ הימשכתי  האצבעות.  את  להניע  אף 
הקהילה  רועה  את  שאראה  בתקווה  זאת  וסבלתי  אלוהים 

הבכיר.

בכיסא  החולים  בית  את  עזבתי  לאוקטובר  ה-1  בבוקר 
רצו  שהרופאים  למרות  זאת   – מישפֲחתי  ּובעזרת  גלגלים 
ירפא  החי  שאלוהים  בוודאות  האמנתי  ֵהיֵמִני.  זאת  לימנוע 
אל  ניכנסתי  בבוקר:  ראשון  יום  שירות  לפני  מֲחלתי.  את 
שלי  היחיד  והרצון   – בשלום  היה  ליבי  הראשי.  המיקדש 

היה לחוות מרפא על ידי כוח אלוהים ולתת לו תהילה.
כשקיבלתי את תפילת הרועה הבכיר לאחר המסר: נעשה 
חשבתי:  מאושרת.  הייתי  ורכות.  חמימות  חשתי  חם,  ליבי 
לבדי  והלכתי  התֲחזקתי  השירות  לאחר  היתרפאתי!'  'כבר 

למגרש החניה ללא כיסא הגלגלים.
והלכתי  המכונית  מן  יצאתי  החולים:  לבית  כשהיגעתי 
אחרים.  אנשים  עם  לדבר  ידי  לאל  היה  עזרה.  ללא  לחדר 
צ'אֵסאוק:  חופשת  במהלך  רבה.  במידה  הישתפר  מצבי 
הבכיר  הרועה  של  המוקלטת  תפילתו  את  בוקר  כל  קיבלתי 
היזדמנות  הייתה  זו  מין.  מאן  ּולהלל  ִלדרשותיו  והיקשבתי 
עבורי לשאת בדעתי כמה גדולה הברכה להיות מודרכת ע״י 

אלוהים ִלקהילה יקרה זו ואף לֱחיות עם תיקווה לשמיים.
ב-8 לאוקטובר הייתי בטוחה שכבר היתרפאתי לֲחלוטין 
יצאתי  כאילו  חשתי  בבוקר.  ראשון  יום  שירות  במהלך 
 – עלי  ירדה  גדולה  כששימחה  ַוארוכה.  חשוכה  ממינהרה 
יום  של  הערב  שירות  לאחר  המזבח.  על  לירקוד  רציתי 
לאחר  רבות.  בדיקות  ַוערכתי  החולים  לבית  שבתי  ראשון: 

מכן קיבלתי היתר להישתֲחרר מבית החולים. ַהְללּוָיה!
למן  דניאל.  תפילת  של  המיוחדת  התפילה  החלה  למחרת 
היום הראשון: שפך עלי אלוהים את חסד החרטה. בכל פעם 
בִּמהירות.  והיתאוששתי  חדש  כוח  קיבלתי  לקהילה:  שהלכתי 
כעת הינני בריאה ּומלאה באהבתי הראשונה ּובאהבת אלוהים.
אשר  לאלוהים  והתהילה  ההודיה  כל  את  נותנת  הינני 
למעני  שהיתפלל  הבכיר  לרועה  מודה  הינני  אף   – ריפאני 

באהבה בלי לשים לב לחסרונותי.
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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

המשרתת הבכירה דֵּאוקבּון ג'אנג בת ה-62 מן הֲעדה ה-17 בִּקהילת מאן מין המרכזית

לאחר התפילהטרם התפילה

ֵהאחות נטליה פולישוק בת 44 
מאוקראינה

"גססתי מדלקת ריאות בין ריקמתית – אך שבתי ְלחיים!"

"התפילה שמעבר למרחב ולזמן ֵהגֵָּנה על התינוק שלי!"

 – הריאות  בשתי  הגוונים  גידול  מאושר 

המרמז על דלקת ריאות.

לא מאושרת כל אבחנה של דלקת ריאות.

רוסיה  בטי.בי.אן  צפיתי   2008 בשנת 
(טלוויזיה  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  במסרים 
משהו  היו  מסריו  הרוסית).  בשפה  משיחית 
שמעולם לא שמעתי לפני כן. הם היו מתוקים כחלת דבש. 

היתברכתי מאוד דרכם.
רציתי להאזין ִלמסרים נוספים שלו ּוביקרתי באתר של 
קהילת מאן מין המרכזית, www.manmin.org. ֵהאתר 
מספק שירות בשמונה שפות – ַואחת מהן היא רוסית. 
הבכיר  הרועה  ִלדרשות  להקשיב  היתחלתי 
באמצעות  הקהילה  בשירותי  חלק  וליטול 
שידור חי. באוקטובר 2011 נירשמתי כחברה 
במאן מין באמצעות המירשתת. לאחר מכן כל 
בני המשפחה שלי הפכו ִלכבשים של מאן מין.

בפעם  הריתי   2013 בשנת  בינתיים 
מהחיים  מאושרת  אני  בעוד  השלישית. 
החדשים: איבדתי דם. עברתי בדיקת דימות 
שהשילייה  במפתיע  ושמעתי  החולים  בבית 

למצב  יביא  ושזה   – מהרגיל  נמוכה  שלי 
הסיכויים  בלבד.  מעטה  תנועה  בִּ אף  מסוכן 
לי  יעץ  הרופא  גבוהים.  היו  הפלה  שאעבור 
מזאת  יתרה  ההיריון.  בעת  בשקט  לישכב 
כי  קיסרי:  ניתוח  לעבור  שעלי  אמר  הוא 
במצב  ּומסוכנת  קשה  תהא  הטיבעית  הלידה 

כזה.
כי  החולים  בית  את  עזבתי  זאת,  עם 
אלוהים.  על  ן  טי לו לֲח ליסמוך  תי  רצי
י  ע״ שנעשו  רבים  עוצמה  פעלי  תי  ראי
בקשת  את  שלחתי  לכן  הבכיר.  הרועה 
ן המרכזית  התפילה שלי ִלקהילת מאן מי
הבכיר  הרועה  תפילת  את  לקבל  בכדי 

. שלי ללידה 
מרועה  קיבלתי   2013 נובמבר  בחודש 
את:  ההלל  שירות  במהלך  הבכיר  הקהילה 
מכן  לאחר  ולמרחב.  לזמן  שמעבר  התפילה 

לבית  שוב  הלכתי 
בדיקת  עבור  החולים 
בה   – נוספת  דימות 
שלי  שהשליה  נימצא 
המיקום  אל  הורמה 

הרגיל.
בפברואר  ב-17 

בת  את  ילדתי   2014
טבעית,  בלידה  בריאה 

למרות  היטב.  גדלה  ילדתי 
חשים  היננו  רחוק:  חיים  שאנו 

דרך  מין  מאן  של  משפחה  שאנו 
להיתקדש  במרץ  ּופועלים  סי.אן  ג׳י.  רשת 

בתיקווה ִלירושלים החדשה.
והתהילה  ההודיה  כל  נותנים  היננו 
לאלוהים. אני מביעה אף את תודתי לרועה 
הקהילה הבכיר המדריכינו עם דבר ֵהחיים.


