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חדשות מאנמין

בהצלחה  התקיים  בלטרון  ישראל  במיני  במאי   19 ב: 
פורום  הקריסטל   .2012 קריסטל  המוסיקה  פסטיבל 
(התאחדות רועי הקהילות בישראל) אירח את האירוע בו 
נטלו חלק כ:2,000 בני אדם. זמרי הלל בעלי שם מארצות 
רבות ּובכללן: רוסיה, ארצות הברית, אוקראינה, בולגריה 
ּופינלנד השתתפו באירוע אשר שודר בשידור חי ִלכ: 150 

מדינות דרך: טי.בי.אן. רוסיה.
מוועדת  סון  רונייה  הקהילה  ורועה  פאשן[ַלֲהט]  מקהלת 
אומנויות הבמה ִּבקהילת מאן מין המרכזית הוזמנו ונתנו את 
הכבוד לאלוהים בהלל ובריקודים. תלבושתם הייתה יפהפייה 
בשפות:  שרו  הם  השמיים.  את  לאורחים  הזכיר  והביצוע 
ברוח  מלאים  בקונגו)  (השפה  ולינגאלית  רוסית  עברית, 
הקודש. המשתתפים העידו כי חשו כאילו הם צופים בהופעות 
שמימיות. כמה מהם נדהמו כל כך מהביטוי המדויק ִּבשפתם 

עד כדי כך ששאלום באם זו הייתה שירה מוקלטת. 
והקהילות  מאחר  רבה  משמעות  הייתה  זה  לפסטיבל   
הישראליות המקומיות היללו באומץ ובגלוי את ישוע המשיח 
נטישה  סבלו  בעברם  אשר  המשיחיים  היהודים  אחד.  בלב   -
התחזקו  המשיח-  ִּבישוע  אמונתם  עקב  החברה  מן  והורחקו 

מפֲעלי רוח הקודש והיללו את האדון תחת כיפת השמיים.
רועה הקהילה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי הכריז את הבשורה 
במשך  בישראל  ביקוריו  ִּבשניים-עשר  ישראל  אזורי  בכל 
שלוש שנים מ2007 עד 2009 המלּווים  ִּבפֲעלי הכוח. דרך 
אהבת   : את  המקומיים  הקהילות  רועי  הבינו  הרוח  פֲעלי 
למען  ברוח  יחדיו  והתאספו  ישראל  כלפי  אלוהים  והשגחת 
צמיחת הקהילות בישראל ּובכדי להקים את: התאחדות רועי 

הקהילה. שנקראה: ”קריסטל פורום [צוות הבדולח]“.
המאוחד  המסע  את  הבדולח  צוות  אירח  מכן  לאחר   
האומה  בבנייני  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  בחסות   2009 לישראל 
בירושלים. במהלך המסע הכריז ד"ר לי באומץ את המסר 
: ”מדוע ישוע המשיח הינו מושיענו היחיד?“ -אשר הביא 
לכ:200  שודר  זה  מסר  לישראל.  הבשורה  השבת  לידי 

מדינות והדהים את העולם כולו.
במדינות  מסעות  קיימו  הבדולח  בצוות  הקהילה  רועי   
אוקראינה,  רוסיה,  הברית,  ארצות  כגון:  לים  מעבר 
בולגריה, אסטוניה פינלנד ואף בישראל- בעזרת המטפחת 
אשר עליה התפלל ד"ר ג'יי רוק לי (מפעלות השליחים פרק 
רוח  אש  פֲעלי  הופגנו  האסיפות  ִּבאתרי   .(12  –  11 י"ט: 

הקודש ּורפואה אלוהית. חיי אנשים רבים השתנו ַּבֲאסיפות 
אלה. ועדויותיהם ממשיכות לזרום.

 כמו כן: הפצת בשורת הקדושה תפסה תנופה ע"י הפצתם 
"דרך  ישראל!",  "עורי  כגון:  לי  ד"ר  ספרי  של  הרחבה 
המוות"  לפני  נצח  חיי  האמונה", "לטעום  הישועה", "מידת 
הבינלאומית  מין  מאן  מכללת  קורסי:   ."2 ו-   1 ו"השמיים 
הקדושה  בשורת  להבנת  הדרכה  הרצאות  על  המבוססים 
באופן מערכתי- נערכו: בתל אביב, אשדוד וִירושלים בכדי 
שהמאמינים יֲחמשו עצמם בדבר וִיֲחזקו את אמונתם הרוחנית. 
קורסים כאלה נערכו אף: באוקראינה, קפריסין וקזאחסטאן.

בימינו בישראל משודרות דרשות ד"ר לי ּותפילתו למען 
סי.אן. בטלוויזיית  רוסיה,  טי.בי.אן.  ב  יום  מדי  החולים 

 [HOLY GOD TV]הגדול אלוהים  בטלוויזיית  אל., 
מירה  ּומשתנים.  רפואה  חווים  אנשים  מספר  ּוברודנוי. 
ראבהארי העידה: שהחלימה ע"י תפילת ד"ר לי שמעבר 
לזמן ולמרחב דרך טי.בי.אן. רוסיה ּובנה השני שהיה מכור 

לאלכוהול ּולסמים השתנה אף הוא.
פעילה  בצורה  תופץ  הקדושה  שבשורת  מצפים  אנו 

ּושפֲעלי רוח הקודש יתרחשו ברצף.
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אש התחייה הרוחנית בוערת בישראל ִּבפֲעֵלי הרוח

ישוע המשיח מרומם בפסטיבל
 המוסיקה קריסטל 2012 

■ תמונה 1: רועי הקהילה בישראל קיבלו חיזוק חדש לאחר המסע המאוחד לישראל 2009 והחלו להכריז ִּבתעוזה את ישוע המשיח. ■ תמונה 2: פסטיבל- קריסטל מוסיקה שהתקיים ב19 במאי. 
■ תמונה 3: מופע מקהלת פאשן-להט ִמקהילת מאן מין המרכזית. ■ תמונה 4: המארגנים והמבצעים בפסטיבל המוסיקה 2012. ■ תמונה 5: רועה הקהילה דניאל רוזן- נציג צוות הבדולח: מתפלל 

למען החולים במטפחת הכוח- מסביב לעולם. ■ תמונה 6: אירוע יום השנה השלישי לצוות הבדולח אשר התקיים בדצמבר  2011. ■ תמונה 7: כנס ההנצחה השני למסעו המאוחד לישראל של ד"ר לי 
שהתקיים באוקטובר ב2011 (הדובר: דובר התחייה הרוחנית: ד"ר מוריס ֶסרּולו).



Hebrew וידוי האמונה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

דבר ֱהֳחִּיים 2 

”ּוִמיֵמי יֹוָחָנן ַהַּמְטִּביל ְוַעד ַעָּתה ַמְלכּות ַהָּׁשַמִים ּפֹוֶרֶצת ְוַהּפֹוְרִצים אֹוֲחִזים ָּבּה“. (בשורת מתיתייהו פרק י"א: 12)

מלכות השמיים סובלת מאלימות 
(נתפשת ביד חזקה)

מה מידת שמחתו של ספורטאי המשיג מדליית זהב במשחקים 
לאושר  הופך  שעבר  הקשה  האימון  כל  האולימפיים! 
והספורטאי נלהב ביותר. באורח דומה: כשננצח ִּבקרב רוחני 
נגד השטן האויב והמלשין ונֲהפוך ִלמנצחים בגמר נוכל להיכנס 
לאותו  שישתווה  הזה  בעולם  דבר  אין   - החדשה  ִלירושלים 
או  הקרבה  כל  על  חסים  איננו  הזה:  בעולם  אף  והדר.  כבוד 
עבודה בכדי לקבל פרס או תגמול. אם כן כיצד עלינו לחיות 

בכדי לצפות לתגמולים שמימיים שכאלה?

1. השמיים נלקחים בכוח באמונה.

יֹוָחָנן  ”ּוִמיֵמי   : לנו  מזכירה   12 י"א  פרק  מתיתייהו  בשורת 
אֹוֲחזִים  ְוַהּפֹוְרִצים  ּפֹוֶרֶצת  ַהָּׁשַמִים  ַמְלכּות  ַעָּתה  ְוַעד  ַהַּמְטִּביל 
הינו:  אלוהים-אשר  של  עולמו  הינם  והשמיים  מאחר  ָּבּה“. 
האור עצמו-נבצר מן השטן האויב והמלשין להתקרב אליהם. 
אם כן מי יֱעז לגרום סבל לשמיים בניסיון לקחת אותם בכוח? 
בהשגת  השמיים  מלכות  את  משיגים  אלוהים  שילדי  משמע 
להיכנס  נוכל  כן:  כמו  והמלשין.  האויב  השטן  נגד  הניצחון 
ִלמעונות טובים יותר בשמיים בהתאם למידת אמונתנו. ִלבני 
האדם אין כל אפשרות אחרת מלבד הגיהינום עקב חטאותיהם. 
את  השיגו  הם  והיוושעות-  המשיח  ִּבישוע  אמונתם  ע"י  אך 

היכולת להיכנס השמיימה.
 עדיין מנסה השטן האויב והמלשין ככל יכולתו למנוע בעד בני 
האדם להקשיב לבשורה ּולהאמין באדון. הוא עומד על המשמר 
לפתות אף את המאמינים ליפול לחטא. נוכל להשיג את מלכות 
והמלשין  האויב  השטן  נגד  בקרב  הניצחון  לאחר  השמיים 
הרוצה להובילנו לידי פיתוי. על כן: כתבי הקודש אומרים לנו: 

’ְוַהּפֹוְרִצים אֹוֲחזִים ָּבּה‘.
שמלכות  עתה‘-  ועד  המטביל  יוחנן  ’מימי  ישוע:  אמר  מדוע 
להכין  המחוייבות  היתה  המטביל  ליוחנן  פורצת?  השמיים 
את הדרך ִלישוע והוא אף העיד על ישוע בכדי שישוע יוכל 
להשלים כל פעילותו כמושיע. על כן: ’מימי יוחנן המטביל ועד 
כשהאנשים  החדשה  ולברית  המשיח  לעידן  מתייחס:  עתה‘- 

נושעים באמונה.
בעת התנ"ך: נושעו אנשים דרך מעשי התורה. הם לא נֱחשבו 
כחוטאים אם לא חטאו כלפי חוץ במעשיהם למרות שהיה להם 
רשע בלב. אם הפרו את התורה-הם קיבלו סליחה דרך הקרבת 
זבח החטא. אך אומדן הישועה שונה בין עידן הברית החדשה 
את  לשמור  נוכל  החדשה:  הברית  בעידן  התנ"ך.  עת  לבין 
הישועה כשנאמין באדון ישוע ּונקבל את רוח הקודש למרות 
לעידן  קוראים  אנשים  לכן  חטא.  זבח  כל  מקריבים  שאיננו 

הברית החדשה: עידן רוח הקודש ועידן החסד.

2. המעון השמיימי מוֲחלט לפי מידת אמונת כל אחד.

באיגרת אל הרומיים פרק י"ב 3 אנו קוראים: ”... ֶאָּלא ְיֵהא 
ָצנּוַע ְּבַהֲעָרָכתֹו, ְּכִמַּדת ָהֱאמּוָנה ֶׁשֶהֱעִניק לֹו ֱאִהים“. כאמור: 
לכל אדם מידת אמונה שונה. אם כן: מה היא מידת האמונה 

הראשונה?
האיגרת  התינוקות.  אמונת  הינה:  הראשונה  האמונה  רמה 
הראשונה ליוחנן פרק ב' 12 אומר: ”ּכֹוֵתב ֲאִני ָלֶכם- ְיָלַדי“. 

כאן: ’ְיָּלַּדי‘ מתייחס לאלו שרק החלו בחיים המשיחיים.
ב. אמונת הילדים. האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ב' 13 אומרת: 
”ָּכַתְבִּתי ָלֶכם- ְיָלִדים- ִמְּפֵני ֶׁשִהַּכְרֶּתם ֶאת ָהָאב“. משיחי ברמה 
זו מבין את אלוהים מבחינה רוחנית ואט אט גודל עד שהינו 
ּומתחיל  גודל  שהתינוק  כשם  בדיוק  ''אבא"  לאלוהים:  קורא 
להכיר את אביו. אנשים בעלי אמונה ִּכילדים 'יונקי חלב' יכולים 

להיכנס למעון טוב יותר- מלכות השמיים הראשונה.
ב' 13  פרק  ליוחנן  הראשונה  האיגרת  הבחורים.  אמונת  ג.   
מכריזה: ”ּכֹוֵתב ֲאִני ָלֶכם- ַּבחּוִרים- ִמְּפֵני ֶׁשִּנַּצְחֶּתם ֶאת ָהַרע“. 
הדברים  על  מסתכל  אינו  בחורים  כשל  אמונה  בעל  אדם 
הגשמיים אלא חי בתוך האמת ּומתגבר על הרשע מאחר וחיזק 
אנשים  מוצק.  אוכל  לאכול  המסוגל  כאדם  הוא  אמונתו.  את 
השנייה-  השמיים  למלכות  להיכנס  יכולים  כזו  אמונה  בעלי 

הטובה ממלכות השמיים הראשונה.
לבסוף: אמונת האבות. האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ב' 14 
אומרת: ”ָּכַתְבִּתי ָלֶכם- ָאבֹות- ִמְּפֵני ֶׁשִהַּכְרֶּתם אֹותֹו ֲאֶׁשר הּוא 
צורות  מכל  נפטרו  האבות  אמונת  בעלי  האנשים  ֵמֵראִׁשית“. 
ּומסוגלים  קיצונית  בצורה  אלוהים  את  אוהבים  הם  הרשע. 
היה  אשר  אלוהים  מקור  את  יודעים  והם  מאחר  לָרצותו  אף 
קיים מבראשית. הם אף מסיימים את מחוייבותם בצורה טובה 
ועובדים בנאמנות בכל בית אלוהים. הם הופכים לדוגמא לכל 
האנשים ּומצייתים ע"י הבחנת: רצון ולב אלוהים. הם יכולים 
ביותר:  היפה  למקום  או  השלישית  השמיים  למלכות  להיכנס 

ירושלים החדשה.

3. כיצד 'נקבל' מעון טוב יותר בשמיים.

ראשית: עלינו להמשיך בכוח לעבר המטרה.
האיגרת הראשונה לקורינתיים פרק ט' 25 – 26 אומרת: ”ָּכל 
ֲאָבל  נֹוֵבל-  ֵזר  ַהְּתחּוִמים...ְלֲהִׂשיג  ְּבָכל  ְלִהָּנֵזר  נֹוֵהג  ִמְתָחֶרה 
ֲאַנְחנּו ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֵזר ֶׁשֹּלא ִיּבֺל. ָלֵכן ֲאִני ָרץ א ְּכִמי ֶׁשְּמַגֵּׁשׁש 
ַּבֲאֵפָלה- ַוֲאִני ֶנֱאָבק א ְּכִמי ֶׁשַּמֶּכה ָּבֲאוִיר“. כאמור בקטע זה: 
המירוץ  את  שנשלים  בכדי  מעמדנו  על  לשמור  מאוד  חשוב 

הרוחני.
לא תוכלו להפוך ִליהירים או עצלנים רק מאחר ּוְּגָּדלתם במידה 
לכם  אל  עת.  בכל  ּולהתפלל  ערניים  להיות  עליכם  מסוימת. 
ליטות לימין או ִלשמאל אלא לעמוד איתן באמונה. לאחר מכן 
לא נתפתה ע"י השטן האויב והמלשין. בסופו של דבר: נגיע 

ִלמעונות שמימיים טובים יותר ויותר.

שנית: עלינו להפוך ִלילדים רוחניים.
בשורת מתיתייהו פרק י"ח 3 אומרת: ”... ִאם א ָּתׁשּובּו ְוִתְהיּו 
ִּכיָלִדים א ִּתָּכְנסּו ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים“. מאחר והילדים הקטנים 
לא טיפחו עדיין את 'האני'[העצמי האגו] אלא עדיין יש להם 
לב טהור- הם מצייתים להוריהם. באורח דומה: רק כשנהפוך 
ִלילדים רוחניים נוכל לציית לאמת. נוכל לציית ִלדבר אלוהים 
האומר לנו: לעשות, לשמור, להשליך ולא לעשות משהו- נוכל 
לתת טוב ואהבה מאחר וליבנו מלא באמת. אנו יכולים לאהוב 
את אלוהים יותר מכל דבר אחר ולאהוב את רעינו כשם שאנו 

אוהבים את עצמנו. 

ג. עלינו להשלים את התורה באהבה.
כל אשר עשה ישוע בעולם היה להשלים את התורה באהבה. 
הוא השלים את האהבה בצורה מושלמת ִּבתלייתו [צליבתו] על 
העץ למען החוטאים. בהקרבתו- אנשים אשר שירתו את השטן 
בעבר- משיגים את מלכות השמיים בעקבות אמונתם ִּבישוע 

המשיח-מושיענו. הכל קשור באהבת ּומסירות ישוע.
באיגרת אל הרומיים פרק י"ג 8 – 10 אנו קוראים: ”ַאל ִּתְהיּו 
ַחָּיִבים ָּדָבר ְלִאיׁש ִמְּלַבד ַאֲהַבת ַהּזּוַלת- ִּכי ָהאֹוֵהב ֶאת ַהּזּוַלת 
ִקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה. ָהַאֲהָבה ֵאיָנּה ּגֹוֶרֶמת ָרָעה ַלּזּוַלת- ָלֵכן ָהַאֲהָבה 
ִהיא ִקּיּום ַהּתֹוָרה ִּבְמלֹוָאּה“. בדיוק כשם שישוע אוהב אותנו-
חזק  נשק  הינה  כזו  אהבה  זה.  את  זה  לאהוב  אנו  חייבים  כך 

המאפשר לנו לקחת את השמיים בכוח.
הינה  אשר  החדשה  וִירושלים  בעצמה  האהבה  הינו:  אלוהים 
משכן כס-אלוהים הינה: ציר האהבה. אם כן: אם אנו שונאים 
מגנים ושופטים את אֵחינו- לא נוכל ללכת למעון שמימי טוב 
ירושלים  את  הכין  האהבה  אלוהי  שלנו.  כולו  ההפסד  יותר. 
החדשה- המעון היפה ביותר בֲעבורינו. אני מתפלל בשם האדון 
שתהרסו את מחנה השטן האויב והמלשין, תגבירו את מידת 

אמונתכם ותיקחו את ירושלים החדשה.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047

פקס: 8228187048
www.manmin.org/english :אתר

manminministry@gmail.com :דואר אלקטרוני
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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 3סיפור עיתונאי

טלוויזיית ג'י.סי.אן. משדרת
את אהבת אלוהים לעולם כולו!

 חדשות מאנמין   מגזין מס' 2._15/7/2012

מצבו הנוכחי של השידור

מצבו הנוכחי של השידור.

את:  להפיץ  בכדי  ורק  אך  נוסדה  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית 
כבוד אלוהים, השילוש הקדוש ואת הבשורה לכל אומות 
המשיחי.  השידור  בשירות  אלוהים  רצון  בעקבות  העולם 
העולם הופך למקיף דרך אמצעי התקשורת החדשים כגון: 
שירותי הרשת החברתית  ּומערכות התֲחבורה המהירות- 

ההופכים את שירותי השידור לבעלי השפעה ֵמירבית.
אנו באֲחרית הימים בה: החטא והחושך משתוללים אף 

תפקיד  לשחק  המשיחיים  על  ועמורה.  סדום  מימי  יותר 
עיקרי כאור ָומלח לעולם, להפיץ את הבשורה לכל קצוות 
השלמת  למען  האדון.  של  השנייה  לביאתו  ּולהכין  תבל 
מחוייבויות כאלה: שירות השידור הינו דבר נחוץ. בזמנים 
אלוהים,  בשורת  את:  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית  מפיצה  כאלה, 

אהבת ישוע המשיח ּופֲעלי אש רוח הקודש- לעולם כולו.

מּובאֹות מראיונות

גדול  חזון  יש  ג'י.סי.אן.  ”לטלוויזיית 
להפיץ בהתלהבות את אהבת ישוע המשיח 
זאת  תבצע  שהיא  מאמין  אני  ַלבשורה. 
יכירו  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית  דרך  ּובגדול. 
וישיגו  המשיח  ישוע  מיהו:  רבים  אנשים 

חיים אמיתיים באמונה ִּבשמו.“

”תוכניות ג'י.סי.אן. ּומסריה המובאים ע"י 
ד"ר ג'יי רוק לי נגעו ללב הצופים ולימדו 
אותנו ִּבדרכים קלות ּוברורות: כיצד לחיות 
חיי צדק למען האדון. דרך ד"ר לי: בשורת 
ישוע המשיח מופצת לכל קצוות העולם.“

”טלוויזיית ג'י.סי.אן. נגעה ללבי והעמידה 
האדון  מלכות  להרחבת  אתגר  ִּבפני  אותי 
המצויינת  השידורים  מערכת  בסיס  על 
שמח  אני  ביותר.  המתקדמת  והטכנולוגיה 
מאוד לעבוד עם טלוויזיית ג'י.סי.אן.. זוהי 

ברכה גדולה בֲעבורינו.“

קיבלו  בהודו  מפודוצ'רי  צופים  ”מספר 
תוכניות  כל  לי.  ד"ר  מסרי  דרך  ברכות 
השפעה  בעלות  הינן:  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית 
אני  המאמינים.  אמונת  צמיחת  על  גדולה 
מתפלל לאלוהים שתוכניות טלוויזיית ג'י.

סי.אן. תשודרנה בכל רחבי הודו.“

ד"ר פרנק רייט נשיא ֱאן.ֲאר.ִּבי. 
(השדרים המאמינים הלאומיים)

איגור ניקיטין :
נשיא ָאר.ִּבי.ֱאן. רודני רוסיה ו- טי.בי.אן. רוסיה

רוסאלבה רודריגז דה רינקון : 
נשיא אינֵלייס טי.בי.אן. קולומביה

אברהם וינסנט: 
נשיא ארול טלוויזיית ג'י.סי.אן. ואאקקו בהודו

באמונה  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית  את  יסדנו  בינואר 2000: 
רחבי  בכל  הבשורה  את  ּומפיצה  :גדלה  היא  כיום  בלבד. 
הנחת  ע"י  השידור  בעולם  מכריע  לחלק  והפכה  העולם 
ועיתונות  מכובדים  שדרנים  בעלת  רשת  של  יסודותיה 
המלא  אלוהים  דבר  לה.  ּומחוצה  בקוריאה  תקשורתית 
הפכו  ג'י.סי.אן.  בטלוויזיית  המוכרזים  כוח  ּופֲעלי  חיים 
וכוח   אהבת  את:  שחוו  רבים  צופים  עקב  מאוד  לחזקים 

ערכם  וגילוי  בחיים  אמיתיות  בעיות  פתירת  אלוהים, 
האיכותית  התמונה  שידוריו.  דרך  ֱהֳחּיִים  של  האמיתי 
המופקת בטכנולוגיה באיכות גבוהה, תוכן העניינים השונה 
ושידורים ברמה גבוהה משודרים ִללמֲעלה מ170 מדינות 
ּובקשות  ההודיה  מכתבי  בעולם.  שותפים  שדרים  דרך 
התפילה העוברים מעבר לזמן ולגבולות הלאומיים גולשים 

בתֲחנותיה .

מטרת טלוויזיית ג'י.סי.אן. הינה להיות: תחנת הטלוויזיה 
הראשונה בעולם המדריכה את כל האומות לאדון ישוע , 
הרחבת את השידור העולמי הרחבת בימת התקשורת בכדי 
ג'י. בתוכניות  לצפות  יוכלו  האומות  מכל  הצופים  שכל 
סי.אן. בכל מקום ּובכל עת. לאחר ההתחשבות בכל מאפיין 
ותתקרב  עולמי  לחיבור  רשת  ג'י.סי.אן.  ּתקים  אזורי, 
לצופים בתחומי תקשורת שונים הכוללים טלפונים ניידים, 

מירשתת [אינטרנט],טלוויזיה ּבִ כבלים וטלוויזיה לוויינית. 
כעת  מהקיימות  שפות  ביותר  התוכניות  תופקנה  במיוחד: 
בצורה  ֱהֳחּיִים  דבר  את:  להבין  יוכלו  שהמקומיים  בכדי 
כן:  כמו  ברור.  באופן  הכוח  ִּבפֲעלי  ויצפו  יותר  ברורה 
משיחיות  טלוויזיה  לתחנות  ג'י.סי.אן.  טלוויזיית  תתחבר 
הקהילה  תהליך  את  המאיץ  ושותפות-דבר  ענף  ּוקהילות 

חובקת העולם[עולמית].

ֱֳחּזֹון



ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 827082402075+
www.urimbooks.com :אתר

urimbook@hotmail.com :דואר אלקטרוני

טלפון: 8228187039+
www.wcdn.org :אתר

wcdnkorea@gmail.com :דואר אלקטרוני

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 8228187334+
www.manminseminary.org :אתר

manminseminary2004@gmail.com :דואר אלקטרוני

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 822824717+
www.gcntv.org :אתר

webmaster@gcntv.org :דואר אלקטרוני
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מימי ילדותי חוויתי את הסטוריית הכאב והקשיים של ישראל 
עמי. הוריי סבי וסבתי חוו את: זוועות הנאצים בגרמניה. סבי 
ֲהַרב: נלקח ע"י הנאצים ּומעולם לא שב הביתה. סבה של אישתי 
ברחה  סבתי  השואה.  באמצע  רבים  יהודים  עם  בצוותא  נהרג 
הנאצים  מידי  אימי)  מהם  (אחת  ילדיה  שני  עם  יחד  בהצלחה 
והגיעה לגבולות פולין ואוקראינה – שאף ָּבן חיי היהודים אינם 
ִּבירושלים.  בעיסוי]  [ריפוי  פיזיותרפיסט  הייתי  ִּבנעורי  קלים. 
מתנדבים  של  משיחית  לאסיפה  מחברי  אחד  הזמינני  אחד  יום 
שהגיעו מהולנד. הלכתי לשם ללא ציפיות מיוחדות -שם מצאתי 
וכיבדו  שירתו  כיצד  ראיתי  ַוֲחמימה.  נינוחה  בֲאווירה  עצמי 
שם זה את זה באהבה וזה נגע ללבי. ִּבמרוצת הזמן התהלכתי 
לאסיפה באופן סדיר יחד עם חברי. לקח לי זמן רב להבין את 

בשורת ישוע המשיח עליה שמו תמיד את הדגש באסיפות. 
לא יכולתי להבין ּולהאמין שישוע: גאל את האנושות מחטאיה 
כל  כמו  האנושות.  ּולכל  בראשונה  ליהודים  ּומושיע  ְּכמשיח 
אלוהים  של  הנבחר  עמו  אנו  כי  היודעים  האחרים  היהודים 
והנביאים.  אלוהים  לגבי  יותר  רב  ידע  יש  שליהודים  חשבתי: 
לאחר שנה בה נטלתי חלק באסיפות: קיבלתי את ישוע המשיח 
לאחר  בי.  השוכנת  הקודש  רוח  בעזרת  לגדול  החלה  ואמונתי 
זמן מה באחת האסיפות: התקרב אלי ֳאֲחד ֱהֲאחים ּוביקש ממני 
מחילה ִּבְבִכי. הוא אמר שהוריו היו מפקידי הנאצים באוסטריה. 
כנגד  זוועות  ביצע  אשר  עמו  בֲעבור  סליחתי  את  ביקש  הוא 
היהודים בעידן הנאצים. לבי ניתך וחיבקנו זה את זה באהבה. 
באותו רגע פעלה רוח הקודש והתפייסנו באהבת אלוהים ודרך 
הסמויים  הכאב  מייסורי  שוֲחררתי  חירות.  השגנו  הסליחה 
כדוגמן  עבדתי   1991 בלבי.ִּבשנת  נשאתי  אשר  ּומהשנאה 
בארצות  מפורסמת  לסוכנות  להצטרף  הזדמנות  לי  וניתנה 
ש"ח  על 42,000.00  עמד  בחוזה  השכר  הברית (די.אנד.ג'י.) 
(10,000.00דולר) לחודש. צפיתי שזו תהא הפריצה: להצלחה 
, לעושר, ִלתהילה ּולכבוד. אך הכרתי את הצביעות והריקנות 
אחד  יום  בקלות.  להֲחליט  ממני  נבצר  לכן  האופנה,  שבעולם 
שמעתי קול שאמר לי: ”אני בראתי הכל, כעת בחר אתה בדבר 
אחד - אותי או את המוות!“ הבטתי מסביבי- אך לא ראיתי אף 
וחשתי  רבה  ִּבמהירות  הנעה  כרוח  אפפני  פתאומי  פחד  אחד. 

הרהרתי  עמוקות.  אלי  מדבר  אלוהים  כי 
קצר  זמן  לאחר  ּורֲעדה.  בִחיל  זו  ִּבשאלה 
לעבודת  הקשור  כל  את  ליטוש  החלטתי 
לעושר,   : שאיפתי  את  נטשתי  הדוגמנות. 
כל  להקדיש  החלטתי  ּולָּכבוד.  ִלתהילה 
ונולדתי  נטבלתי  שבוע  באותו  לאדון.  חיי 
שירתתי  לאלוהים.  חדשה  ִּכבריאה  מחדש 

באותה  שנים.  שלוש  במשך  בישראל  ִּכמבשר  אלוהים  את 
היחידה  ּובתנו  ורד-חן  אישתי  את  אלוהים  ְּבחסד  פגשתי  עת 
עדיאל נולדה. בעת ששירתנו באחד משירותי הכרזת הבשורה 
המשיחית בירושלים, דרך תפילה נלהבת ָוצום- הבנו כי עלינו 
ירושלים  ִלשלום  להתפלל  המסוגלים  תפילה  לוחמי  לאמן 

ּולהכין את דרך האדון.
אביב  בתל  חיות“  אבנים  ”קהילת  נוסדה:   2004 בשנת 
אבנים  ִל"קהילת  ענף  קהילות  נוסדו  מכן  לאחר  שנה  ישראל. 
הברית  שבארצות  בפלורידה  בפיליפינים,  בקפריסין,  חיות" 
ישראל  בעד  להפגיע  קהילתי  חברי  את  לימדתי  ּובקזאחסטאן. 
האישי.  כמושיעם  ישוע  לקבלת  היהודי  העם  ּובעד  ּוממשלתה 
ושיקום  התקדשות  קדושה,  ִמְסֵרי:  המשיח  ישוע  בשם  מסרתי 
זהות האדם. אישתי ַוֲאני הוסמכנו ִּבשנת 2006 כרועי קהילה 

במדינת מיניסוטה שבארצות הברית.
אלוהים  איש  לפגוש  הזדמנות  לי  היתה   ;2008 בפברואר 
מיוחד מאוד: ד"ר ג'יי רוק לי דרך המשרת: דניאל מאטיאש. זו 
הייתה פגישה קצרה- אך אהבתו ּוצניעותו נגעו ללבי. הדמעות 
החמלה  השמימי.  האב  לב  את  דרכו  חשתי  כי  מעייני  זלגו 
והצניעות שראיתי בו היו בלתי רגילות. אהבתו המיוחדת לעם 

היהודי ּולארץ ישראל הינה ללא גבולות.
בשלוש שנות שירותו בישראל- שקדמו לפסטיבל התרבויות 
מדהימים  נסים  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  ִּבירושלים-הפגין  הבינלאומי 
היחיד  המושיע  הינו  המשיח  שישוע  והוכיח  בכוח-אלוהים 
לאחר  לליבי.  מאוד  נגע  זה  האנושות.  ּולכל  בראשונה  ליהודים 
מעוננו  כי  יותר  הבנתי  האמונה":  "מידת  הספר:  את  שקראתי 
ספרו  קריאת  האדון.  ללב  השלמתנו  מידת  לפי  שונה  בשמיים 
מקום  החדשה-  ירושלים  לעבר:  להתקדם  ִלרצוני  הוסיפה 
את  כשהטפתי  בשמיים.  ביותר  הטוב  המחייה[המשכן] 
המסר דרך ספריו: "השמיים 1 ו- 2" ִּבקהילות השותפות: 
 - ּובולגריה  קפריסין  קזחסטאן,  הפיליפינים,  בישראל, 
ראיתי כי הקהילות חוות תחייה רוחנית. צפיתי באסיפות 
הישיר  בשידור  המרכזית  מין  מאן  קהילת  של  ההלל 
www.man-) במירשתת [אינטרנט] בטלוויזיית מאן מין

המרכזית  מין  מאן  קהילת  באתר  ּוביקרתי   ,(mintv.org
לעיתים תכופות בכדי לחוש ִּבבשורת ההתקדשות. הייתי 
גם עד לאותו כוח אלוהים המופגן בעזרת המטפחת אשר 
ניהלתי   2010 לי.בשנה  רוק  ג'יי  ד"ר  עליה  התפלל 
הונג-קונג  בולגריה,  בקזאחסטאן,  רפואה  אסיפות   :

לפני  יום  שבאיטליה,  ּוֶּפלירולו  לטורינו  כשטסתי  ואיטליה. 
שחלקתי את מסר ההתקדשות, הצגתי להנהגת שתי הקהילות 
אסיפת  בעת  לליבם.  שנגע   - אלוהים'  'כוח  די:  וי  הדי  את 
הרפואה בה נטלו חלק 800 איש – ּובייניהם אורחים רבים 
מלבד חברי הקהילה, התפללתי למענם בעזרת מטפחת ורוח 
הקודש פֲעלה. רבים שבו ִּבתשובה בדמעות: לסבית נפלה על 
הבמה בִּתשובה והפכה לאישה מאמינה. באסיפה הבאה היא 
המשיח.  ישוע  את;  הן  אף  קיבלו  אשר  חברותיה  את  הביאה 
באסיפת אותו ערב: אוזניים שנבצר מהן לשמוע במשך מספר 
חודשים- שוקמו וחיי בני אדם השתנו. בכל מקום בו הנהגתי 
את האסיפות, הפצתי לרועי הקהילה את סיפור חיי ד"ר לי: 
ִלמקומות  נכנסים  שהמאמינים  והסברתי   :"1 אמונתי  "חיי- 
ִדמיונם  ּומידת  אמונתם  למידת  בהתאם  בשמיים  שונים 
למשיח. לאחר מכן: חילקתי להם את ספרי ד"ר לי: "השמיים 
הם  אלוהים'-  'כוח  הווידיאו:  את  עימם  כשֲחלקתי  ו- 2".   1
בשורת  את  בישרתי  בקזחסטאן  ועידוד.  בשמחה  התמלאו 
הקדושה לחמש קהילות אשר כיסיתי מבחינה רוחנית כרועה 
הקהילה הבכיר במשך כ: 3 שנים. לאחר מכן: רועת קהילה 
חלק  נטלה  מאכאטאייבה  רוזל  בשם:  מכובדת  קזחסטאנית 
ִּבשנת  בישראל  לי  ד"ר  של  הבינלאומי  התרבויות  בפסטיבל 
רוזל  שהתרחשו.  ּומופתים  נסים  אותות,  על:  והעידה   2009
ַוֲאני ערכנו אסיפות: רפואת תחייה רוחנית ִּבבשורת הקדושה 

של ישוע המשיח ונֱעזרנו במטפחת ִּבתפילה עבור האנשים.
קיבלו  ואנשים  מדהימה  בצורה  הופגנו  אלוהים  כוח  פֲעלי 
רפואה ּומענה ִלתפילותיהם ּובעיותיהם. שני זוגות  אשר עברו 
מאבקים ּובעיות בחיי הנישואים והיו על סף פרידה, התפייסו 
במשך אסיפה. חברי הקהילה החלו לקרוא את ספרי ד"ר לי 
התרחשו  שינויים  ּובטלוויזיה.   באמ.פי.3.  ִלמסריו:  ּולהאזין 
קיבלו  הם  עצומה.  רוחנית  תחייה  חוותה  והקהילה  בחייהם 
הנסים  וקבלת  הקדושה  ִלבשורת  בהקשבה  רבה  כה  ברכה 
להפוך  הקהילה:  מנהיגי  החליטו  קצר  זמן  לאחר  בחייהם. 
לשותפים ִלקהילת מאן מין המרכזית מסיאול – קוריאה דרך 
מסביב  לנוע  ממשיך  אני  מציון  כשליח  הקדושה.  בשורת 
הלבבות  את  ּולשקם  לנחם  יכולתי  כמיטב  ּומנסה  לעולם 
השבורים דרך בשורת הקדושה ואהבת ישוע המשיח האדון 
והמושיע היחיד לאנושות. ”יהודי שלא האמין ִּבישוע המשיח 
אהבת  את  להפיץ  בכדי  ציון  ִלשליח  והפך  האדון  את  פגש   -

האדון בבשורת הקדושה ומטפחת הכוח“

בשורת הקדושה
והתפילה בעזרת 
מטפחת כוח אלוהים

רועה הקהילה דניאל רוזן ובני משפחתו נוטלים חלק בכנס הקיץ 
של קהילת מאן מין המרכזית.

רועה הקהילה דניאל רוזן מקהילת : "אבנים חיות" בתל אביב ישראל


