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חדשות מאנמין

מעת היווסדה בחודש אוקטובר שנת 2005: צמחה טלוויזיית ג'י סי אן והפכה כעת למשדרת משיחית בעלת השפעה סובבת עולם. השנה זינקה טלוויזיית ג'י סי אן זינוק בלתי רגיל נוסף להשלמת השגחת אחרית הימים. ב-14 
לאוקטובר 2013 עם סמליל [לוגו] חדש ּומֲערך תוכניות חדשני ערכה טלוויזיית ג'י סי אן: שידור בכורה לתוכניות חדשות המציגות דרכים לחיי ילדי אלוהים האמיתיים. (תמונות: פוסטרים של התוכניות החדשות). 

"הן חדשות ּומועילות! אני נהנה מהן!"
תוכניות טלוויזיית ג'י סי החדשות מושכות תשומת לב רבה [ֵרייטינג]

מבנה האמפייר סטייט בארצות הברית בו נמצא מבנה האמפייר סטייט בארצות הברית בו נמצא 
משדר טלוויזיית ג'י סי אןמשדר טלוויזיית ג'י סי אן

תוכניותיה החדשות של טלוויזיית ג'י סי אן טי וי נמצאות ִּברצון אלוהים

הטלוויזיה של חידוש ג'י סי אן

טלוויזיית ג'י סי אן הינה: תחנת שידורים המפיצה את 
אן  סי  ג'י  טלוויזיית  אלוהים.  כוח  ואת  הקדושה  בשורת 
נקטה ִּבצעדים חדשים ּוגדולים ביום השנה ה-31 לקהילת 
לשליחות  באמונה  הוקדשה  התחנה  המרכזית.  מין  מאן 
במֲחסור:  לקתה  אן  סי  ג'י  שטלוויזיית  מאז  אף  העולמית 
בטכנולוגיית הידע, בכוח האנושי ּוִּבכספים. בכדי להשיג 
תוכניותיה  מקדמות  הימים:  לאחרית  ההשגחה  את 
המחודשות של טלוויזיית ג'י סי אן את פני צופיה בסמליל 
חדש בעל שלוש קרני אור דמויות אורורה [זוהר צבעוני 
מַרצד המופיע לפעמים במרֹומי הַאטמֹוסֵפרה בצורת סרט 
מופיע  אדום.  או  ירוק  בגווני  קפלים  יריעת  או  מתנופף 
וזוהר  צפוני (ּבֹוֵריַאליס)  זוהר  הקטבים –  באזורי  בעיקר 
חלקיקים  כאשר  מתרחשת  התופעה  (אֹוסטַרליס).  דרומי 
טעוני אנרגיה מן השמש נלכדים בשדה הַמגֶנטי של כדור-

הארץ] – המסמלות את: אלוהים השילוש הקדוש: אלוהים 
האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש – וכוללת את חזון 

התחנה לכסות את העולם כולו ִּבבשורת הקדושה.
 14 מאז  התחנה  שידרה  אשר  ָוחדשות  רבות  תוכניות 
 19 ישנן  מעודדים.  משובים  קיבלו   :2013 לאוקטובר 
מראות  הן  מאלוהים.  הניתנת  בתכולה  המופקות  תוכניות 
כרועי  הקהילה  לשירות  המקודשים  חדשים  מארחים 
ּומנהיגי קהילות המושכים תשומת ליבם של צופים רבים.

בחיינו"  "מנורה  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מסרי  תוכנית  כולל   
ואת תפילתו בתוכנית "מנוחה". תוכניות המסרים שלהלן 
"מסרי  הצופים:  של  הרוחנית  רמתם  את  לשדרג  צפויות 

עניינים  לגבי  לי  סוג'ין  הקהילה:  רועת  של  הטלוויזיה" 
את  "לזכור  לי:  הייג'ין  הקהילה  רועה  תוכנית  חדשים; 
ֱהֲאּדֹון" במטרה לעזור לנו להשיג ניצחונות בחיינו באהבת 
אלוהים; תוכנית רועה הקהילה: היסּון לי "העולם הרוחני"-

רועה  תוכנית  נראה;  הבלתי  הרוחני  העולם  את  החושפת 
אסיפות  על  המסבירה  חיים"  "מים  צ'ין:  דונגצ'ו  הקהילה 
ואף  קדושים  חיים  להוביל  למאמינים  לעזור  בכדי  ֱההלל 
סידרת  כן  כמו  הבריתות;  בספר  קשים  פסוקים  מבארת 
הבינלאומית]"  מין  מאן  אס [מכללת  איי  "אם  של  הלימוד 
מכללת  נשיאת  צ'אנג  אסתר  הקהילה  רועת  מגישה  אותה 

מאן מין הבינלאומית (אם איי אס).
נהלל"  "הבה  בתוכניתה:  האן  רוז  ֱההלל  צוות  מדריכת 
ּומלמדת  מין  מאן  קהילת  הלל  את  לשיר  לצופים  עוזרת   –
את שיטת הנשימה ּופיתוח הקול. המשרתת ג'ין לי מנחת – 
"ניחוח" – מסבירה את: משמעות הלל קהילת מאן מין, ידע 
קהילת  בהלל  הנגינה  בכלי  הניגון  ושיטת  הבסיסי  המוסיקה 
תוכנית  את:  מספק  יו  שינא  האן  דונגסיק  המשרת  מין.  מאן 
הריקוד לילדים –  "שמחה – שמחה – ריקוד יפה" המושכת 

תשומת לב גדולה ַוֲאהבה רבה מצופים בכל קבוצת גיל.
שרות רשת הרופאים המשיחית העולמית מפגין ּומוכיח 
את פעלי כוח אלוהים מבחינה רפואית בתוכניתם: "למען 
אסיפות מרהיבות של הלל והשתֲחווייה" – המלמדת אותנו 
אסיפת  להקדשת  ההולמת  הצורה  ואת  הנכון  האופן  את 
בכתבי  להגות  לצופים  עוזרת  "הגות":  אלוהים,  הלל 
חדשות  המעבירה  אחד"  "אנו  התוכנית:  כן  כמו  הקודש, 

הנפשה [אנימציה] לגבי קהילות הבת של מאן מין לצופים. 
כל אלה הינן תוכניות חדשות הכלולות בקו ֱהחדש.

בשפה  תוכניות  אן  סי  ג'י  טלוויזיית  מציגה  כן  כמו 
המלמדות  דקה"  תוך  "אנגלית  ו  "אנגלית"  האנגלית: 
הקהילה  חברי  שעל  יומיות  יום  והתבטאויות  דקדוק 
תוכנית  כגון  חינוכיות  תכניות  אף  ישנן  לדעת.  העולמית 
היוגה "יוגת ג'י סי אן בצוותא עם יורי": העוזרת לאנשים 
חריגות;  תנוחות  ועל  הגוף  איזון  על  לשמור  המודרניים 
עיצוב  ועל  הפרחים  סידורי  על  המלמדת  פרחים"  "סידור 
תוך הנחיית צעד אחר צעד מן השלב הראשוני ועד לרמה 
מתקדמת והתוכנית: "מזג ֱהאוויר היום": המגישה לנו את 

תֲחזיות מזג האוויר 365 יום בשנה.
צופים רבים הפגינו תגובות חיוביות על התשדירים ואמרו 
שבדקו את זמני השידור והמתינו מול מסך הטלוויזיה טרם 

תחילת התוכנית בכדי לא לפספס ולּו דקה אחת!
 :2005 לאוקטובר  ב-10  נוסדה  אן  סי  ג'י  טלוויזיית 
והכרזת  האומות  לכל  הישועה  השגחת  להפצת  בחזון 
אשר  לים  מעבר  המסעות  את  שידרה  היא  אלוהים.  כבוד 
ההשתֲחוויה  אסיפות  את  ואף  אלוהים  בהשגחת  התקיימו 
של קהילת מאן מין המרכזית משודרות בשידור חי. היא 
אף מפיקה תוכניות שונות הכוללות את: דבר ֱהחיים, פעלי 
הכוח ותרבות משיחית בעלת רמה נישגבת – המשודרות 
מקום ּובכל  בכל  לצפות בתוכניות  ניתן  מדינות.  בכ-170 
ּובטלפונים   (www.gcntv.org) המירשתת:  דרך  שעה 

.(m.gcntv.org) הניידים ֱהחכמים
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 – בעוולה  מתנהגים  איננו  אלוהים,  את  אוהבים  אנו:  אם 
הינה:  האהבה  באמת.  שמחים  אנו  מזאת:  יתרה  באמת.  אלא 

התבטאות פעילה לשמחה באמת.
ִּבבשורת יוחנן פרק י"ד 6 אנו קוראים: "ֲאִני ַהֶּדֶר ְוָהֱאֶמת 
זה  בפסוק  ככתוב  ַּדְרִּכי".  ֶאָּלא  ָהָאב  ֶאל  ָּבא  ִאיׁש  ֵאין  ְוַהַחִּיים. 
דבר  בשורת  הינה:  והאמת   – המשיח  ִלישוע  האמת  :מיוחסת 

אלוהים הכתובה ב-66 ספרי: ספר הבריתות.
אם אוהבים אנו את אלוהים ּומקבלים ממנו אהבה: אנו נשמח 
מלכות  מתרחבת  בה  אשר  הבשורה  ּוַּבעבודת  המשיח  ִּבישוע 
שמחים  אנו  במילים:  הכתוב  מתייחס  למה  כן  אם  אלוהים. 

באמת?

1. לשמוח באמת

1) זה לשמוח 'בבשורה'
ֱהחדשות  הן  אלו   – הטובות  החדשות  הינה:  'הבשורה' 
הטובות לגבי ישועתנו ע"י ישוע המשיח ושאנו הולכים למלכות 
השמיים. בכל הדורות ּובכל הארצות: מבקשים אנשים רבים 
הערך?'  בעלי  ֱהחיים  מהם  ֱהחיים?  'מטרת  מהי:  האמת.  את 
רעיונות  לומדים  הם  אלה,  ִלשאלות  תשובות  להשיג  בכדי 
ופילוסופיות, או שהם מנסים לענות עליהן דרך הדת. אך אין 
מי שיכול להשיג את האמת ּולהיכנס לשמיים אלא דרך ישוע 

המשיח שהינו: האמת.
שמענו את הבשורה, קיבלנו את ישוע המשיח, נושֲענו והשגנו 
חיי נצח. ברגע שחטאותינו נסלחים ע"י: דם ֱהֲאּדֹון ַוֲעתידנו נע 
מן הגיהינום לשמיים: רק אז נוכל להבין את משמעות ֱהחיים 
ולֱחיות חיים בעלי ערך. לכן זה ברור שנוכל לשמוח בבשורה.

יממשו  הם  לאחרים.  ַּבֲחריצות  יעבירוה  בבשורה  השמחים 
להפצת  בנאמנות  ויעבדו  מאלוהים  להם  הניתנת  המחוייבות  את 
נאמר:   4 ב'  פרק  לטימותיאוס  הראשונה  באיגרת  הבשורה. 
"[אלוהים] ֶהָחֵפץ ֶׁשָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיָּוְׁשעּו ְוַיִּגיעּו ְלַהָּכַרת ָהֱאֶמת". מאחר 
והינכם יודעים את רצון אלוהים: אתם שמחים כשאנשים מקשיבים 

לבשורה ּומספר הנושעים עולה ע"י קבלתן על ידי ֱהֲאּדֹון.
אך ישנם המקנאים באלו המבשרים לרבים ּומניבים פרי רב. 
ישנן קהילות המקנאות בקהילות אחרות הגֵּדלות ונותנות כבוד 

לאלוהים. זה לא: 'לשמוח באמת'.
שמלכות  כשניראה  נשמח  רוחנית:  אהבה  בליבנו  יש  אם 
אלוהים מתממשת בעוצמה. כמו כן נשמח אף עם מישהו נאמן 
יותר ונושא יותר פירות מאיתנו כאילו היו שלנו. נשמח יחדיו 
כשניראה קהילה הְּגֵּדלה ּונאהבת ע"י אלוהים. זהו הלב השמח 

בבשורה – לב הנובע מן האהבה הרוחנית.

2) משמע: לשמוח בכל השייך לאמת
הדברים  את  ולעשות  לשמוע  בלראות,  לשמוח:  אומר  זה 
השייכים לאמת כגון: טוב לב, אהבה ָוצדק. השמחים באמת ּיִיגע 

לליבם המעשה הקטן ביותר של טוב לב. כמו כן: מאחר ּודבר 
אלוהים כולו הינו אמת – הם מתוודים שהינו: מתוק מדבש. לכן 
הם נהנים להקשיב ִלמסרים ולקרוא את ספר הבריתות בכל עת. 

יתרה מזאת: הם שמחים בהתהלכותם לפי דבר אלוהים.
לדוגמא: דבר אלוהים אומר: 'שרת, הבן ּוסלח' – ּובשמחה 
לא  אלה  למילים  המצייתים  אלוהים.  ִלדבר  מצייתים  הינם 
אוהבים: שנאה, להיות צרי עין וקנאים ואינם שופטים ּומגנים 
אחרים. לכן השמחים באמת ישמחו כשטוב ַלאחרים. הם אינם 
מקנאים. לא עולה על דמיונם לֲחשוב על דבר רע כגון: 'לבטח 
השתבש משהו עם אותו אדם', או שישמחו על צערו של אחר.

כן:  כמו  בֱעטיו.  מתאבלים  הם  צדק:  אי  רואים  כשהם 
כגון:  הלב  לטוב  השייך  הלב  את  אוהבים  באמת  השמחים 
הלבבות המשתנים, הכנות והיושר. הם שמחים במילים הטובות 

ּובמעשים הטובים.
מצפייה ִּבילדים אלה: אלוהים מאושר ככתוב בספר צפניה 
פרק ג' 17: "ְיהָוה ֱאַהִי ְּבִקְרֵּב ִּגּבֹור יֹוִׁשיַע ָיִׂשיׂש ָעַלִי ְּבִׂשְמָחה 

ַיֲחִריׁש ְּבַאֲהָבתֹו ָיִגיל ָעַלִי ְּבִרָּנה".
האם יש מי שמדוכא במֲחשבה שאינו שמח לֲחלוטין באמת? 
תוכלו לבדוק את עצמיכם אך אל לכם להתייאש או להתאכזב. 
אותו  את  אף  האהבה  אלוהי  יראה  יכולתכם:  ככל  תנסו  אם 

מאמץ כשימחה באמת.

3) זה מצביע על האמונה ִּבדבר אלוהים ועל ניסיון להתהלך 
לאורו

נדיר למצוא אדם המסוגל לשמוח רק באמת מלכתחילה. כל 
עוד יש בנו חושך ָושקר אנו עלולים לֲחשוב על דברים רעים 
ִּבדבר  הזמן  ִּבמרוצת  נישתֶנה  כאשר  רק  בעוולה.  שנשמח  או 
לשמוח  נוכל  השקרי –  הלב  כל  את  ּונסלק  ּוִּבתפילה  אלוהים 

לֲחלוטין באמת. עד אז עלינו לנסות בכל כוחנו.
שמח/ה  כה  אני  'וואו –  חשים:  המשיחיים  כל  לא  לדוגמא: 
או  חדשים  מאמינים  של  במקרה  ֱההלל'.  ַּבאסיפת  חלק  ליטול 
בעלי אמונה חלשה, או אלה שליבם עלול להיות במקום אחר – 
אך הגעה למקדש ּונטילת חלק באסיפת ההשתֲחוויה הינם מאמץ 
לנסות לציית ִלדבר אלוהים – אף זה שימחה באמת. מדוע הם 

מנסים בצורה זו? זאת בכדי להיוושע ּולהיכנס השמיימה.
שמענו את דבר האמת ואנו מאמינים באלוהים, אנו מאמינים 
יודעים  אף  אנו  קיימים.  ּוגיהינום  שמיים  וש-  הדין  יום  יש  כי 
כי שונים הפרסים הניתנים לכל אחד בשמיים. לכן אנו מנסים 
בית  בכל  בנאמנות  ולעבוד  להתקדש  יותר  רבה  ַּבֲחריצות 
אלוהים. למרות שהינכם עלולים לא לשמוח לֲחלוטין באמת – 

אם תנסו ככל יכולתכם במידת האמונה שלכם זה יֵיֲחשב 
 כשימחה ָּבאמת.

2. הברכה ניתנת כשאנו רעבים וצמאים לאמת

ילדי אלוהים אינם שמחים בעוולה – אך שמחים באמת. זאת 
מאחר ורק לאמת יש כוח מדהים לחדש ּוְלָּיֶּפה כל דבר בתוכנו.

לפי מידת האזנתנו ִלדבר אלוהים שהינו: האמת וֱהחיים הינם 
אלוהים.  לילדי  יותר  מושלמת  בצורה  להשתנות  נוכל  לפיו – 
ולאהבה  לשמיים  תקווה  לנו  ויש  מאחר  משמחה  ִיְּקֵרנּו  פנינו 
הרוחנית. ככל שנשתנה יותר לפי האמת כך נקבל יותר אהבה 

מאלוהים ּומן הזולת – וחיינו ימלאו בשמחה.
עלינו ליהנות ָּבאמת. יתרה מזאת עלינו להיות רעבים ּוצמאים 
לאמת. אם הינכם רעבים ּוצמאים מבחינה פיזית – תדרשו מזון 
ּומשקה. כשאנו עורגים לאמת – עלינו לרצות זאת בצורה זו – 
בכדי שנוכל להשתנות ִּבמהרה לאנשי אמת. עלינו לֱחיות חיים 

בם תמיד 'נאכל ונשתה' את האמת.
'לאכול ולשתות את האמת' משמע: לשמור את דבר אלוהים 
בליבנו ּולהתהלך לאורו. דבר אלוהים – שהינו האמת מייצג: 
מפתחות ִלפתירת הבעיות הקשות בחיינו, סודות הברכות, דרך 
הברכות  תבואנה  לאורו  כשנתהלך  לכן  עולם.  וחיי  הישועה 

בעקבותינו.
אחים ַואחיות יקרים אם הינכם אוהבים באמת את אלוהים זה 
ייראה כלפי חוץ. לכן אם רק נראה ונשמע משהו לגבי האמת – 
פשוט נשמח ונהא מאושרים. האנשים יאמרו לנו: "אתם נראים 
שמחים מאוד" – ַואנו נשפוך שפע דמעות הודיה רק ממֲחשבה 
על אלוהים ועל ֱהֲאּדֹון ואת ליבנו יניע אף המעשה הטוב ֱהקטן 

ביותר ּוזליגת הדמעות.
הדמעות השייכות לטוב כגון: דמעות ההודייה ּודמעות האבל 
על הנפשות האחרות תהפוכנה מאוחר יותר לאבני חן מרהיבות 
ֱהֲאּדֹון  בשם  תפילה  אני  בשמיים.  בתינו  את  תקשטנה  אשר 
אלוהים  שאהבת  ההוכחות  ְּתשקפָּנה   – באמת  שבשמחתכם 

מציפה את חייכם.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָהַאֲהָבה א ִּתְׂשַמח ָּבַעְוָלה, ִּכי ָּבֱאֶמת ִׂשְמָחָתּה" (האיגרת הראשונה לקורינתיים פרק י"ג: 6).

האהבה תשמח באמת

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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מדוע יש לאנשים מוגבלויות? זאת מאחר והינם מגדירים 
במֲחשבה   – ִּביכולתם  המירבית  הנקודה  את  בעצמם 
שאינם מסוגלים לעשות יותר מעבר לאותה נקודה. אומנם 
"ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: "'ִאם  נאמר:  פרק ט' 23  ִּבבשורת מרקוס 
ַאָּתה ָיכֹול'?! ַהּכֹל ֶאְפָׁשִרי ַלַּמֲאִמין!" לכן בהבנת המוגבלות 
ֱהעצמית הקשורה ישירות למֲחֵשֶבת פלוני – עלינו לשנות 
את מֲחשבותינו למֲחשבות אמונה ּולהבין שבֲאּדֹון יש לאל 

ידינו לעשות כל דבר.

מוגבלויותינו.  את  לעבור  יכולתנו  ככל  לנסות  אף  עלינו 
כשאנו עושים מאמצים בהתֲחמשות ִּבדבר אלוהים ּובתפילה 
חסדו  את  הרוח  בעזרת  אלוהים  עלינו  ישפוך  נלהבת: 
מוגבלויותינו.  את  לעבור  שנוכל  בכדי  כוחו  ואת  ֱהעצום 
כשאנו מאמינים שהיננו מסוגלים לבצע את הבלתי אפשרי 
איתנה  באמונה  מוגבלויותינו  את  ּומאתגרים   – במציאות 
יֲעזור לנו אלוהים הכל יכול להתֲעלות מעבר למוגבלויותינו 

וִיהא לאל ידינו לעשות כל דבר.
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התגברו על מוגבלויותיכם!
'המוגבלות' מתייחסת בעיקרון לייסוד הֵמיָרב שמעבר לו לא יוכל אדם או כל דבר לעבור. לרוב אנשים מבינים את 
מוגבלויותיהם כשהם מתבקשים לעשות משהו מעבר ִלגבול יכולתם. אך באמונה אין מוגבלות. זאת מאחר ואלוהים הינו 

כל יכול ּובו הכל אפשרי למאמין באלוהים. אם כן איכה נוכל להתגבר על המוגבלות בפרוטרוט?

                            1

מוגבלויותיכם 
נקבעות על ידיכם

                            2

מה קורה כשהינכם 
מגיעים למוגבלויותיכם 
וכיצד יהא לאל ידיכם 

להתגבר עליהן?

עלינו להסיר את התסכול ואת המֲחשבות השליליות

אם אנו חושבים בצורה שלילית – קרי: יש לנו מֲחשבות 
נחוש   – זאת  לעשות  מסוגלים  שאיננו  האומרות  בשריות 
תסכול ולא נוכל לשבור את מוגבלויותינו ואף לא להתקדם 
צעד אחד קדימה. במקרה זה אף לא נקבל חיזוק להתקדם 
והמֲחשבות  התסכול  כל  את  להסיר  עלינו  לכן:  קדימה. 
לנו  יֲעניק  כתוצאה  באמונה.  ּולהודות  לשמוח  השליליות, 

אלוהים את החסד בו נוכל להשתנות.
נניח שישנם שני אנשים בעלי אותה מטרה – אך האחד 
שהשני  בעוד  בזמן,  זאת  לבצע  שיוכל  מאמין  שהינו  אומר 
לֲחלוטין.  שונה  תהא  האמונה  תוצאת  מסוגל.  שאינו  אומר 
התוודות אמונת הראשון הינה: נקודת ההתחלה של האמונה 
– והיא נובעת מן הלב אותו רוצה אלוהים – ּומשרתת ִּכתנופה 
בכדי להתגבר על מוגבלותו האישית של הפרט. לכן: עלינו 

לסמוך על אלוהים בכל מצב בצורת ֲחשיבה חיובית.
השליליות  והמֲחשבות  הגישה  על  נתגבר  זו  בדרך 
המביאות את האכזבה והייאוש. לכן: בכל מצב עלינו לבדוק 
את צורת ֲחשיבתנו ואת לבבותינו – ּולהתגבר על כל מצב 

באושר ּובהודייה.

עלינו להודות לֲאּדֹון ממעמקי ליבנו

הקהילה  סף  את  עברו  ואף  והרוע  החטא  נפוצים  בימינו 
שהינה גוף המשיח. על רועי הקהילה האוהבים את אלוהים 
להגן על חברי הקהילה פן יתלכלכו בחטא. כמו כן עליהם 
ממעל  אלוהים  ורֲחמי  חסד  את  להוריד  מסוגלים  להיות 
לצבור  עליהם  ִּבתשובה.  לשוב  הקהילה  לחברי  ּולהתיר 
ֱהֲאּדֹון  שהפגין  כשם  והקרבה  בדמע  מלאה  בתפילה  צדק 

ִּבתפילותיו ועל העץ את: דוגמת האהבה.
רוצה ֱהֲאּדֹון שכל בני ֱהאדם ייוושעו. דרך תפילות ההשתדלות 
של הרועה המתהלך עם אלוהים – הוא יוכל להוביל לשמיים 
היפיפיים. לכן: יש לאל ידינו לאמר שאנו משתנים באמונה. 
אם ישנם אלה שעדיין חושבים שאינם יכולים לעשות זאת – 

עליהם להבין שאין בליבם הודייה עמוקה.

אם הינכם מבינים את אהבת: אלוהים, ֱהֲאּדֹון והרועה – 
תפילה  אלוהים – ּומקריבים  אהבת  על  באמונה  מסתמכים 

בהערכה עמוקה – תקבלו ִּבמהרה כוח להשתנות.

עלינו לעבור מעבר למוגבלויותינו דרך התפילה הנלהבת

לדעת  עלינו  שומה   – לאיטו  בא  השינוי  אך  נתפלל  אם 
התפילה  רק  ִּבתפילה.  התלהבות  מחוסר  נובע  שזה 
הנלהבת מסוגלת לגרום לנו לקבל את הכוח לעבור מעבר 
למוגבלויותינו. אחר נציב אף את מוגבלויותינו ִּבתפילה – 

דבר הגורם לשינוי איטי באמונה.
יש המתפללים בלהט ִּבתחילת התפילה – אך בסופו של 
שהינם  או  משמעות  חסרת  בהישנות  מתפללים  הם  דבר 
המתפללים  יש  בסופה.  או  התפילה  באמצע  מנמנמים 
ואחרים  התפילה  אסיפת  לתום  בציפייה  זרות  במֲחשבות 
תפילתם.  מוגבלויות  את  עברו  שלא  משמע   – מתעייפים 
בשרית  במֲחשבה  המוגבלויות  את  מקבל  פשוט  חלקם 

ּומתרגל לא להתפלל בצורה הולמת.
בכדי להתֲעלות מעבר למוגבלויות – אסור שהערך יהא 
לשינוי  מסויימת  מטרה  להציב  עלינו  עצמה.  התפילה  על 
ללא  כשמתפללים  יומי.  יום  באופן  בהתלהבות  ּולהתפלל 
הרף ּובלהט: חסד אלוהים וחיזוקו ירדו ממעל והמתפללים 

מתגברים על כל סוגי המוגבלויות. 
 אף ישוע – בן אלוהים: התפלל בהתלהבות ּובייסורים 
(בשורת  האדמה  על  שנפל  דם  לטיפות  הפכה  שזיעתו  עד 
לוקס כ"ב: 44).אם כן: איכה עלינו להתפלל? כמוצג ִּבמשל 
האלמנה והשופט ִּבבשורת לוקס פרק י"ח: עלינו להתפלל 

בכל עת מבלי להתייאש עד אשר נקבל מֲענה. 
אי תפילה בלהט מצביע על חוסר בערגת הלב באותה 
אלא  נוכל  לא  כנה  בצורה  העורג  לב  לנו  יש  אם  מידה. 
לשנות  בכדי  ּובמוח  ברצון  בלב,  בגוף,  בלהט:  להתפלל 
את עצמנו. מצפייה בהתלהבותנו למצוא את: מגרעותינו, 
תפילותינו ּומאמצינו להשתנות – יֲעניק לנו אלוהים הבנה 
ויתיר לנו לֳחשפם. לכן אם אנו מתפללים בלהט ּופועלים 

באמונה: נֱחווה את אושר שמחת השינוי כל יום.
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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

שאלה: מה אתה חש לגבי ביקורך במאן מין?
רועה הקהילה סילסו מ. סאן חוסה: יושב ראש התחברות 

הבישופים העצמאית
זוהי לי הפעם השלישית בה ביקרתי במאן מין. ִלקהילה זו סדר 
מצויין. כל מֲחלקה בקהילה מבצעת את שירותה. וועדת אומנויות 
הבמה בהלל ּובהשתחוויה, טלוויזיית ג'י סי אן בשירות השידור 
השונים  ספריו  עם  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  לאור  ההוצאה  ושירות 

מכסים את העולם כולו – דבר שהדהים אותי לֲחלוטין.
נגע מאוד ללבי לראות את ד"ר ג'יי רוק לי המשרת את חברי 
לקהילה  החינמי  ההסעה  שירות  ישנו  רבה.  בדֲאגה  הקהילה 
ולבית באוטובוסים ּובכלי רכב רבים, שירותים שונים בספריתו, 
לכל  מעל  יד.  בהישג  הינם  ּבקשישים  טיפול  ּומתקני  בקפיטריה 
מפגין ד"ר לי את דוגמת המופת של המשיחי ִּבצניעות ּובשירות 
'עמודים'  להוות  בכדי  וגדלו  בו  בוטחים  החברים  בו  בטחו  לכן 

למלכות אלוהים. הכל נראה מצויין.

רוק לי  ד"ר ג'יי  של  המאוחד  מסעו  על  לנו  שאלה: ספר 
לפיליפינים בשנת 2001.

ההתחברות  ראש  יושב  נירי:  א.  רוברט  הקהילה  רועה 
המשיחית ִּבמדינות הקאביט [מדינות הפיליפינים]

לספטמבר.  ב-26  והחל  ימים  ארבעה  נמשך   2001 מסע 
בפיליפינים ספטמבר הינו: חודש הטייפונים. לכן רועי הקהילה 
המקומיים היו מודאגים לגבי העניין. היה זה בדיוק כשם שאמר 
ד"ר לי בריאיון לפני המסע -שהמסע יהא מוצלח – אלוהים 
מצידו הבטיח בכוחו את דיברי ד"ר לי. באותה עת פֲעלו שני 
טייפונים שאחד מהם דעך ואילו השני שינה את מסלולו. לא 

רועי קהילה מן הפיליפינים התאספו יחדיו לאחר האסיפות ִּבמלוא הרוח ושוחחו שיחות רוחניות עם ד"ר ג'יי רוק לי (תמונה 1, 2). תמונה 3 – משמאל: 
רועה הקהילה ֵאריֵּברטו קאבאוָּבאו, הבישוף ֵסלסו מ. סאן חוסה, רועה הקהילה אפיפניו בארֵסלון, הבישוף רוברט א. נירי, הבישוף מריו ג. לאוֵרנטה, 

מנואל ר. בוֵאנסוֵססו הנכבד והבישוף מריו רובֵלס.

"למדתי דברים רבים בקהילה היפיפייה"
אנשים מ-17 מדינות ביקרו ִּבקהילת מאן מין המרכזית בכדי לעזור ַּבֲחגיגות יום השנה ה-31 של מאן מין. אנשי דת 

רבים מן הפיליפינים ביקרו במאן מין כולל בישופים,יושב ראש ארגון הבישופים וּנשיא המכללה – דבר שמשך תשומת 
לב רבה מהמבקרים. סגל "חדשות מאן מין" -- ראיין אותם.
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2

מעגלית  קשת  ראינו  ואף   – ימים  ארבעה  במשך  גשם  ירד 
מסביב לירח.

רבים  התרפאו  הדרשה  לאחר  החולים  למען  תפילתו  דרך 
ממֲחלותיהם ושיבחו את אלוהים בעוצמה רבה. באותה עת נדהמו 
החלו  הם  הכוח.  ּופעלי  הנסים  האותות,  מן:  רבים  קהילה  רועי 
לבטוח יותר באלוהים הנמצא עם ד"ר לי. למן אותה עת הקהילות 
אשר עזרו במסע: חוו תחייה רוחנית – ּובשורת הקדושה המשיכה 

ִּבתפוצתה בפיליפינים.

שאלה: כבוד הנשיא מריו: שמעתי שקיבלת ברכות גדולות 
בביקור זה.

(מוסד  ָאיי  ֶאם  פי  נשיא  רובלס  מריו  הקהילה  רועה 
השליחים בפיליפינים)

ביקורי בקהילת מאן מין המרכזית עצמו: הינו ברכה בֲעבורי. 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  עם  פגישתי  הייתה:  מכולן  הגדולה  הברכה 
ליבו  טּוב  בירכתו.  תפילת  את  וקבלת  אלוהים  עם  המתהלך 
ּוצניעותו נגעו לליבי על אף שהינו רועה הקהילה הבכיר של 

קהילה ענק כזו.
חברי הקהילה שירתו את המבקרים בטיפול ּובמעשים טובים 
החלו  שהם  חושב  אני  האסיפות.  בעת  ּובאמת  ברוח  והשתחוו 
לעשות זאת מאחר וד"ר לי מציב בפניהם דוגמא ּומופת לחיים 

לפי דבר אלוהים ואף מטיף על כך בכנות לב.
ִּכנשיא מוסד השליחות בפיליפינים: ברצוני להֲעביר את בשורת 
המכללה.  לתלמידי  ּוללמדה   – שלי  במכללה  למורים  הקדושה 
אף  ברצוני  לפיליפינים:  השליחות  התֲחברות  ראש  יושב  כסגן 

להכיר את בשורת הקדושה ַלֲעמיתיי.

שאלה: האם התרפאת בעזרת מי מואן הזכים?
הקהילה  ראש  יושב  לאורנטה:  ג.  מריו  הקהילה  רועה 
המסחריים  והרדיו  [הטלוויזייה  אי  אם  ב-ג'י  העצמאית 

בפיליפינים]
 נכון באמת שִּבפעלי כוח אלוהים השתנו מי הים המלוחים של 
מואן-גון במחוז ג'י אונאם: למים זכים ִּבתפילת ד"ר לי בסיאול. 
אני מאמין שד"ר לי הינו: איש אלוהים – בעל לב טהור לכן פועל 
מֵעיין זה התאפשר. נדהמתי אף מאקווריום מי מואן הזכים בם: 
דגי מי ים מלוחים ודגי מים הזכים חיים יֲחדיו. אין דבר בלתי 

אפשרי עבור אלוהים.
בשנת 2011 סבלתי מכאב גרון חזק במשך חודש. ביקרתי 
הזכים.  מואן  ממי  ושתיתי  בסיאול  המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת 
מייד נעלם הכאב לֲחלוטין. בעת הביקור האחרון בשנת 2013 
חשתי שגבי ּוכתפיי התֲחממו – כשטבלתי עצמי בבריכת מי מואן 

– הכאב ִּבשני המקומות נעלם.

שאלה: האם קראת את ספרי ד"ר ג'יי רוק לי?
ראש  יושב  בואנסוססו:  ר.  מנואל  הקהילה  רועה 

התחברות רועי הקהילה בעיר מנילה ָּפאסאי
קראתי את: מידת האמונה, ארץ זבת חלב ּודבש, חיי הציות וחיי 
אי הציות. הספר מידת האמונה מעניין אותי מאוד. הוא מתרכז 
ִּבגדילת אמונתנו לפי מידת השגת קדושת לב ֱהֲאּדֹון כשם שמורה 

לנו אלוהים: להיות קדושים כשם שקדוש הוא.
ספרי ד"ר לי אפשרו לי להבין בבירור את רצון אלוהים כגון: 
את  הפצתי  וציות.  עצמית  התכחשות  השבת,  קדושת  שמירת 
ספרי ד"ר לי המלאים ִּבמסרים יקרים כאבני חן – לרועי קהילות 

סביבי ּולמאמינים רבים.

שאלה: מה דעתך על אסיפת תפילת דניאל?
רשת  ראש  יושב  בארסילון,  אפיפאניו  הקהילה  רועה 

הקהילה המשיחית בעיר דאסמרינס
תפילת  אסיפת  את  מקיימת  שהקהילה  העובדה  מן  נדהמתי 
דניאל כל לילה בשעה 21:00. חברי הקהילה באים מבעוד מועד, 
מכל  התרשמתי  באסיפה;  יֲחדיו  רם  בקול  וקוראים  מתכוננים 
הדברים הללו. בעת שהתפללתי בתוך הקהילה: חוויתי את משיחת 
קהילתי  בי.  ונגע  לליבי  חדר  לתיאור  ניתן  בלתי  שלום  הרוח. 
מתכננת להגדיל את זמן התפילה ולתרום יותר תפילות לאלוהים.

מה דעתך על מופע חגיגות יום השנה ה-31 של הקהילה?
רועה הקהילה ֵאריֵּברטו קבאוָּבאו: יושב ראש נקודם של 

פי אם אף (התחברות השליחים בפיליפינים)
אהבת  ּובסדר.  באֲחדות  הופיעו  רבים  במה  אומנויות  ציווֵּתי 
ונֱחרצות האמנים הצעירים לֲאּדֹון היו מדהימות ביותר. הבמה 
בשידורים  מאשר  יותר  מוצלחים  היו  הבמה  וחפצי  המדהימה 
ֱהחיים האחרים – ואיכות המופע הייתה מקצועית. ללא זמן רב, 
השקעה פיננסית והתקדשות: לא היה המופע מתקיים. היה זה 
מופע ברמה עולמית שמעולם לא ראיתי קודם לכן. המופע ביטא 
השמיימי,  היופי  המֲאמינים.  מייֲחלים  להם  השמיים  את  היטב 
הטוהר וֱההדר גרמו לי לֲחשוב על השמיים: כמקום אליו יכולים 
להיכנס האנשים הטהורים באמת. לכן גמרתי אומר לשקוד יותר 

בהתהלכותי בחיים קדושים.


