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חדשות מאנמין
תוכנית טלוויזיית ג'י סי אן החדשה 'זיכרונות'
המתייחסת למסעות מעבר לים השופעים: באותות, נסים ּוִּבפעלי כוח

5

תוכניות  משדרת  אן  סי  ג'י  טלוויזיית 
המכריזות את בשורת הקדושה ּומעבירה את 
פעלי הכוח! תוכניתה – 'זיכרונות ממסעות 
חיוביות  תגובות  קיבלה  לים':  מעבר 
מצופיה. התוכנית מעוררת את רגשות אותם 
במסעות  להיזכר  לצופים  ּומאפשרת  ימים 
ד"ר ג'יי רוק לי מעבר לים בם: פעלי כוח 
מאן  קהילת  רבה.  בעוצמה  נֱחשפו  אלוהים 
לאחר   .1982 בשנת  נוסדה  המרכזית  מין 
הקהילה  ייסדה  ניסיונות  שלושה  שעברה 
את: יסודותיה להשלמת השליחות העולמית 
בשנת  ִּבנסיקתה  השני  השלב  את  ונטלה 
את  בבירור  תיאר  הראשון  הפרק   .2000
הבשורה  ִלקדושת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מסע 
באוגנדה בִּשנת 2000 דרך השותפים אשר 

שירתו עימו.
לפני  העיתונאים  במסיבת  אמר  לי  ד"ר 
כל  אלוהים  כמה  עד  תראו  "אתם  המסע: 
יכול וגדול. תראו וייגעו ִּבלבבותיכם פעלי 
ממקור   – והגדולים  המדהימים  אלוהים 

ראשון".
כשם שאמר: מספר גדול של רועי קהילה 
למנהיגי  הלימוד  בסידרת  והתרפאו  השתנו 
"המפתחות  הכותרת:  תחת  הקהילות 
ב--5 נֱערכה  אשר   – הקהילה"  ִלתחיית 
ּובמשך  ביולי  מה-7   .2000 שנת  ליולי   6
מסע  התקיים:  ברציפות  ימים  שלושה 
קמפלה.  בגן   – הבשורה  ִלקדושת  אוגנדה 
בשפה  הקהילה  של  השירה  מקהלות  שירי 
והריקוד  המקומיות  ּובשפות  האנגלית 
הרוח  ִּבמלוא  ִבּוצעו  המסורתי  הקוריאני 
הנוכחים  מן  נלהבות  תגובות  והניבו 

המקומיים.
"אלוהים  לי:  ד"ר  ִמסרי  לכל  מעל 
מושיענו  הינו  ישוע  "מדוע  הבורא", 
עם  יחד  המרפא"  ו"אלוהים  היחיד?" 
להתפרצות  הביאו  החולים  למען  תפילתו 
פעלי הרפואה. אישה שנבצר הימנה ללכת 
ּולקפץ.  ללכת  החלה  שנים   23 במשך 
ִמרעותה:  קצרה  הייתה  ֱהאחת  שרגלו  אדם 

התרפאו:  רבים  אנשים  בהתאם!  התארכה 
לב/מוח  ואירועי  פוליו  רציניות,  מכוויות 
החלו  החרשים  מן  רבים  כן:  כמו  [שבץ]. 
לראות.  העוורים  לדבר  האילמים  לשמוע, 
אנשים התרפאו מאיידס ּוממחלות ֲחשוכות 

מרפא רבות. 
אלו אשר ניסו להפריע למסעות שבו ּבִ 

כוח  פעלי  את:  משראו  ִּבדמעות  תשובה 
מסע  הדעת.  על  מתקבלים  הבלתי  אלוהים 
כי  להבין  היכולת  את  לאנשים  נתן  אוגנדה 
השגחת אלוהים ִלקהילת מאן מין מתממשת 
הפרעה  ניסיונות  חרף  אף  טעות  כל  ללא 
אירועי  שודרו  הראשון  היום  למן  רבים. 
המקומיות,  הציבוריות  בתחנות  המסע: 
שונות  חדשות  תוכניות  וי.  וסי-טי  וי  יו-טי 

דיווחו אף הן על המסע.
האמריקאית  החדשות  תחנת  אן  אן  סי 
היה  המסע.  על  היא  אף  דיווחה  בכבלים 
רגע תובנה על מידת השפעתו ֱהעצומה של 
השידור. זה אף נתן את הבסיס ִלקהילת מאן 

מין לייסד את טלוויזיית ג'י סי אן המשודרת 
כעת בכ-170 מדינות.

הוצגה  לים'  מעבר  ממסעות  'זיכרונות 
הפרקים  ּושני  ב-17/1/213  לראשונה 
הקדושה  הבשורה  מסע  על  היו  הראשונים 
הדרך  את  סלל  אשר  שנת 2000  באוגנדה 
הפרק  אפריקאיות.  מדינות  ב-54  לשירות 
לפקיסטן  המאוחד  המסע  על  יהא  הבא 
המדינה  את  הרוח  פעלי  בעזרת  זעזע  אשר 
לאח  עיין.  למראית  ֱהחסונה  המוסלמית 
א.  של:  המעלפים  הרגעים  אף  יבואו  מכן 
המסע המאוחד להודו – אשר משך למֲעלה 
משלושה מיליון איש במדינה הנשלטת ע"י 
אשר  לגרמניה  המאוחד  המסע  ב.  ההינדו. 
עורר את העם האירופאי. ג. המסע המאוחד 
ִלניו יורק אשר התקיים במאדיסון סקווייר 
גארדן שבארצות הברית וד. המסע המאוחד 
הינו  ישוע  כי:  הוכרז  בו  אשר  לישראל 
הינו  הרוב  בה  ִּבמדינה   – היחיד  המושיע 

יהודי.

במסע בשורת הקדושה באוגנדה ִּבשנת 2000 התרפאו אנשים: מאיידס ּוממחלות ֵאתניות רבות. הנכים החלו ללכת ּולקפץ, החירשים ִלשמוע והאילמים לדבר. משהתגלה כוחו המדהים של אלוהים: דווח האירוע בסי 
אן אן – תחנת החדשות האמריקאית. ד"ר ג'יי רוק לי אימת במסעות מעבר לים בפקיסטן, קניה, הפיליפינים מ, רוסיה, גרמניה, פרו, רפובליקת קונגו, ארצות הברית, ישראל, ואסטוניה במסר ּובכוח שישוע הינו: 

מושיע האנושות כולה. (למטה בצד ימין: זקן העדה ג'וני ֵג'י קים, מנחה התוכנית 'זיכרונות')
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אם תוכלו לקחת עימכם דבר אחד כשתלכו השמיימה: מה תרצו 
לקחת? מה יש לנו השווה לקיחה?

כן:  כמו  טהור.  זהב  עשויות  תיצעדו  עליהן  הדרכים  בשמיים 
מבין אלוהים ללב ילדיו האהובים ּומכין להם את בתיהם השמימיים 
העשויים: זהב ותכשיטים יקרי ערך וִיפיפיים ואבני חן שבילתי ניתן 
לקחת  הינכם  חייבים  אין  לכן  האדמה.  פני  על  דבר  לאף  להשוותם 
עימכם זהב או תכשיטים בדרך לשמיים. אך דבר אחד עלינו לקחת 
הרוחנית  האהבה  זוהי:   – אלוהים  עם  אהבה  לֲחלוק  בכדי  עימנו 

שטופחה ִּבלבבותינו ִּבימי חיינו בעולם הזה.

1. האהבה שהינה בעלת ערך נצחי אף בשמיים
אומרת:   8-10 י"ג:  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  האיגרת 
ֶּתְחַּדְלָנה,  ְלׁשֹונֹות  ִּתָּבַטְלָנה,  ְנבּואֹות   ַא ְלעֹוָלם,  ִּתּמֹוט  א  "ָהַאֲהָבה 
 ַּדַעת ִּתָּבֵטל; ִּכי ֶחְלִקית ִהיא ְיִדיָעֵתנּו ּוְבאַֺרח ֶחְלִקי ִמְתַנְּבִאים ָאנּו, ַא
ְּבבֹוא ַהֻּמְׁשָלם ְיֻבַּטל ַהֶחְלִקי". הנבואה, הלשונות והידע לגבי אלוהים 

הינם: דברים רוחניים – אם כן מדוע יבוטלו בשמיים?
השמיים הינם: עולם רוחני ּומקום מושלם. אף אם נתנבא בעולם 
בעתיד.  השמיימית  בממלכה  הכל  מהבנת  לֲחלוטין  שונה  זה  הזה 
בשמיים נבין בבירור את לב אלוהים וֱהאדון – לכן לא יהא לנו כל 

צורך בִּנבואה.
זה היינו הך לגבי הלשונות. כשנתחבר לאחרים המדברים בשפות 
שונות יעלו קשיים בהתֲחברותנו עימם. אך בשמיים קיימת רק שפה 
אחת. לכן אין צורך לדאוג לגבי אי הבנת האחרים. מאחר והלב הטוב 
דעות  או  הבנות  אי  כל  להתעורר  יכולות  לא  שהוא:  כשם  מוֲעבר 
אנו  האדמה  פני  על  חיים  כשאנו  הידע:  לגבי  הך  היינו  זה  קדומות. 
למדים את דבר אלוהים ַּבֲחריצות. אנו למדים כיצד ניוושע ּומהו רצון 
אלוהים. אך רק הידע מאפשר לנו להיכנס השמיימה והוא אך ורק 

חלק קטן מאוד של מידע.
בעולם  זמנית  נחוצים  והידע  הלשונות  הנבואה,  לעייל:  כנאמר 
בכדי להיכנס השמיימה למרות שהם שייכים לרוח. לכן חשוב לדעת 
את דבר האמת ולדעת על השמיים – אך מה שחשוב יותר זה לטפח 
את  ּומשלימים  הלב  את  מלים  ַּבֲחריצות  פועלים  כשאנו  רק  אהבה. 

האהבה – רק אז: נוכל להיכנס למלכות השמיים ולֱחיות שם לנצח.

2. האהבה אשר תורגש בצורה מושלמת בשמיים
האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג 11 אומרת: "ִּבְהיֹוִתי 
ֶיֶלד ִּדַּבְרִּתי ְּכֶיֶלד, ֵהַבְנִּתי ְּכֶיֶלד, ָחַׁשְבִּתי ְּכֶיֶלד. ְּכֶׁשָהיִיִתי ְלִאיׁש ַׂשְמִּתי 

ֵקץ ְלִדְבֵרי ַהַּיְלדּות".
בשמיים אין: חושך, דאגה, או ֲחרדה. יש בם רק: טוב לב ַוֲאהבה. 
הפיזי  העולם  ִּבשלמותה.  אהבתנו  את  בשמיים  להביע  נוכל  לכן 
והעולם הרוחני שונים לֲחלוטין זה מזה. אף בעולם כל אחד: מדבר, 

מבין וחושב בצורה שונה – לפי מידת האמונה.
באיגרת יוחנן הראשונה פרק ב': כל אחת מרמות האמונה דומה 
ברמת  הנמצאים  בהתאם.  ול-'אבות'  'בחורים'  'ילדים',  ל-'תינוקות', 
הילד באמונה הינם: כ-'ילדים' ברוח. כמו כן: הבנתם הינה כשל ילדים 

– לכן נבצר מהם להבין את הדברים ֱהעמוקים מבחינה רוחנית ויש 
לבחורים  כשיהפכו  אך  אלוהים.  דבר  לפי  להתהלך  כוח  מעט  להם 
ּולאבות: רמת הרגשת אהבת אלוהים תהא שונה. תהא להם יכולת 
גדולה יותר להתהלך לפי דבר אלוהים וִיהא לאל ידם לנצח בקרבות 

כנגד כוחות החושך.
אך למרות שאנו משלימים בעולם את אמונת האבות: נוכל לאמר 
זאת  השמיים.  למלכות  ניכנס  בה  לעת  בהשוואה  ִּכילדים  שעודנו 
מאחר ויש לנו מוגבלויות פיזיות על פני האדמה. לפי מידת אמונתנו 
ותקוותנו לשמיים בימי חיינו על פני האדמה נדע: עד כמה השמיים 
יפיפיים. אך אין זה קל להבין בצורה מושלמת את יופי ַוֲהדר השמיים. 
הדברים  כל  עיקרון  את  להבין  ידינו  לאל  יהא  השמיימה  משנגיע 

בעולם הרוחני.
השמימיים  לחיים  הכנה  תקופת  הינם:  האדמה  פני  על  חיינו 
בהשוואה  כצל  והינו  מאחר  ִּבמהירות  חולף  הזה  העולם  הנצחיים. 
למלכות השמיים הנצחית. חיים אלה הינם כצל ונותנים לנו להתחיל 
אחרי  נצחיים.  אינם  לעולם  הם  אך   – הנצחי  העולם  את  לדמיין 
שהחיים הדומים לצל בעולם יֲחלפו – תיֲחשף מהותו האמיתית של 

הֵצל בבירור.
לכן קוראים אנו באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג 12: 
"ַעְכָׁשיו רֹוִאים ָאנּו ְּבַמְרָאה, ִּבְמֻעְרָּפל, ֲאָבל ָאז – ָּפנִים ֶאל ָּפנִים. ַעְכָׁשו 

ְיִדיָעִתי ֶחְלִקית, ֲאָבל ָאז ַאִּכיר ְּכֶדֶר ֶׁשַּגם ֲאנִי ֻמָּכר".
האהבה  על  זה  פרק  שאול  השליח  כתב  שנה  כ-2,000  לפני 
הרוחנית. באותה עת המראות לא היו ברורות כמו המראות בימינו 
עקב היותן מכסף או מנחושת מלוטשים ּוטחונים או ממתכות אחרות 
– והמתכות המלוטשות שיקפו בצורה בלתי מושלמת את האור ואת 
התמונה. כשהמלכות הנצחית דהיינו: העולם המושלם – תבוא מאוחר 
יותר: נחוש את הממלכה השמיימית ישירות במלכות השמיים. נראה 
בבירור כל פרט בממלכה ונחוש אותם ישירות – לכן הרעננות תהא 

שונה לֲחלוטין. נחוש בבירור את עוצמת ּוגדולת אלוהים – אשר הינו: 
היופי הבלתי ניתן לתיאור.

3. מבין האמונה, התקווה והאהבה – הגדולה מכולן היא: האהבה
האמונה והתקווה הינן יקרות ערך וחיוניות ִלגדילת אמונתינו. נוכל 
להיוושע ולעלות השמיימה רק כשיש בנו אמונה. נוכל להפוך לילדי 
אלוהים רק דרך האמונה. אם יש בנו אמונה יהא זה טבעי שתהא בנו 
תקווה – אשר דרכה: נוכל להיֲאחז במשכנות טובים יותר בשמיים, 

לנסות להתקדש ולעבוד בנאמנות למען מלכות אלוהים.
כשם שהוסבר דילֵעייל: האמונה והתקווה הינן חיוניות עד שנגיע 
למלכות השמיים. אך מדוע האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק 
י"ג 13 אומרת: "ַא ָּכֵעת עֹוְמדֹות ָׁשלֹוׁש ֵאֶּלה: ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה, ַאֲהָבה; 

ְוַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּבֶהן – ַאֲהָבה"?
ראשית האמונה והתקווה נחוצות רק כשאנו מקבלים את: 'הטיפוח 
האנושי' על פני האדמה. בשמיים מבין השלוש קיימת רק: האהבה 

הרוחנית.
במרוצת  תיגבר  לאלוהים –  ואהבה  אמיתית  אמונה  בכם  יש  אם 
הזמן תקוותכם לשמיים יותר ויותר בהתאם למידת גדילת אמונתכם 

ותֲערגו יותר ויותר לאדון.
בעלי תקווה לשמיים אף אם יילכו בדרך צרה וקשה על פני האדמה 
מתנדנדים  אינם  הם  סובל/ת".  אני  מדי.  יותר  "זה  אומרים:  אינם 
בכל פיתוי. אך בהגֲעתכם ליעד הסופי – השמיים: לא תזדקקו יותר 
לאמונה שהינה: אמונה בדברים הבלתי נראים – או לתקווה. בשמיים 

תהא רק אהבה. לכן נאמר כי שהגדולה ביותר היא האהבה.
ב. יהא לאל ידיכם להשיג את השמיים באמונה – אך אם אין בכם 
דהיינו:  בשמיים  ביותר  היפה  למשכן  להיכנס  תוכלו  לא   – אהבה 

ירושלים החדשה.
נוכל להיכנס למשכן טוב יותר בשמיים לפי המידה בה אנו פועלים 
באמונה ּובתקווה. האמונה הרוחנית ניתנת לפי המידה בה: התהלכנו 
לפי דבר אלוהים, השלכנו את חטאותינו והשגנו את הלב היפייפה – 
ּולפי מידת אמונה זו ייקבע משכנינו השמיימי דהיינו: גן עדן, מלכות 

השמיים הראשונה, השנייה, השלישית וִירושלים החדשה.
את  השלימו  אשר  אלוהים  לילדי  ניתנת  החדשה  ירושלים  אך 
להידמות  בכדי  האהבה.  בדולח  זהו  באמונה.  המושלמת  האהבה 
בעקבות  להתהלך  עלינו:  שומה  החדשה  ִּבירושלים  ולֱחיות  לאדון 
כזו  אהבה  לנו  ִּבהיות  רק  האהבה.  הינה  דרכו  אשר  האדון –  צעדי 
נוכל להידמות לאדון דרך טיפוח תשעת פירות הרוח ואת " האשרי" 

בלבבותינו.
לכן בהיות לנו אמונה נוכל להיכנס השמיימה ּובהיות לנו תקווה 
נוכל להשליך את החטאים. האמונה והתקווה חיוניות בהֱחלט אך רק 
בהיות לנו אהבה מושלמת נוכל להיכנס ִלירושלים החדשה. לכן נאמר 

שהגדולה מכולן היא: האהבה.
מאמינים  שתהיו  ֱהאדון  בשם  אני  מתפלל  יקרים:  ַואחיות  אחים 
מבורכים המשביעים את רצון אלוהים ע"י השגת האהבה הרוחנית 

המוזכרת באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

 "ָהַאֲהָבה א ִּתּמֹוט ְלעֹוָלם, ַא ְנבּואֹות ִּתָּבַטְלָנה, ְלׁשֹונֹות ֶּתְחַּדְלָנה, ַּדַעת ִּתָּבֵטל; ִּכי ֶחְלִקית ִהיא ְיִדיָעֵתנּו ּוְבאַֺרח ֶחְלִקי ִמְתַנְּבִאים ָאנּו, ַא ְּבבֹוא ַהֻּמְׁשָלם ְיֻבַּטל ַהֶחְלִקי. ִּבְהיֹוִתי ֶיֶלד 
ִּדַּבְרִּתי ְּכֶיֶלד, ֵהַבְנִּתי ְּכֶיֶלד, ָחַׁשְבִּתי ְּכֶיֶלד. ְּכֶׁשָהיִיִתי ְלִאיׁש ַׂשְמִּתי ֵקץ ְלִדְבֵרי ַהַּיְלדּות. ַעְכָׁשו רֹוִאים ָאנּו ְּבַמְרָאה, ִּבְמֻעְרָּפל, ֲאָבל ָאז – ָּפִנים ֶאל ָּפִנים. ַעְכָׁשו ְיִדיָעִתי ֶחְלִקית, ֲאָבל ָאז ַאִּכיר 

ְּכֶדֶר ֶׁשַּגם ֲאִני ֻמָּכר. ַא ָּכֵעת עֹוְמדֹות ָׁשלֹוׁש ֵאֶּלה: ֱאמּוָנה, ִּתְקָוה, ַאֲהָבה; ְוַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּבֶהן – ַאֲהָבה" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 13-8).

אהבה מושלמת
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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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תשובה: ישנם 'הולכים לקהילה' רבים ההולכים לקהילה רק בימי ראשון/שבת. הם חיים 
מובילים  הם  ראשון/שבת.  בימי  מה  לזמן  לקהילה  והולכים  ימים  שישה  במשך  כרצונם 
חיים משיחיים שטחיים. ישנם אחרים המבקרים בקהילות רבות ורק מקשיבים ִלמסרים.

עם  בעיות  להם:  יש  עדיין  ראשון/שבת  בימי  בקהילה  נוכחים  כאלה  שאנשים  למרות 
מחלות, בעיות כספיות ועניינים משפחתיים. מדוע? זאת מאחר ואין בם אמונה אמיתית 

השווה המוכרת ע"י אלוהים. הבה נעיין במובן: 'האמונה האמיתית' במשיחיות.

ִּכי  ָנִבין  נאמר: "ֶּבֱאמּוָנה  י"א 3  פרק  העברים  אל  באיגרת 
ָהעֹוָלִמים הּוְכנּו ִּבְדַבר ֱאִהים, ְּבאֶֺפן ֶׁשַהִּנְרֶאה ִנְתַהָּוה ִמן ַהִּבְלִּתי 
את  ִּבדברו  ברא  שאלוהים  הינה:  שהאמונה  משמע  ִנְרֶאה". 

השמיים ואת הארץ וכל אשר בם.

במשיחיות: 
מהי אמונה?

שאלה: זמן לא רב מאז שהתחלתי לבוא לקהילה – למדתי כי 'אוצר 
המשיחית  האמונה  על  לדעת  ברצוני  האמונה.  הינה  האוצרות': 

בפירוט.

שתשובה

שתשובה

שתשובה

שתשובה

{              } תשובהשאלה

האמונה הינה: להאמין 
באלוהים הבורא ּוִּבישוע 

המשיח מושיענו

האמונה הינה: להשיג את 
הזכות להפוך לילדי אלוהים 

ּולהשתנות ע"י האמת

האמונה הינה: ביטחון 
בממשות הדברים המקווים, 
הוכחת דברים שאינם נראים

האמונה הינה: מידת 
האהבה ללב המלא באמונה 

באלוהים

אלוהים ברא את כל הדברים ביקום כולו ואף אותנו אנו בני 
האדם. הוא חשף את עצמו בכך שהפגין הוכחות לבריאתו בכל 
אשר נעשה ככתוב באיגרת אל הרומיים פרק א':20. כשאנו 
פותחים את הלב ורואים את העולם הטבעי הזה – נוכל לחוש 
ולגעת באלוהים הבורא. נוכל אף להבחין דרך כתבי הקודש 
דברו: שאלוהים חי. נוכל לא רק להאמין – אלא להאמין באמת 
באלוהים החי דרך פעלי הכוח אשר הופגנו אתמול והיום ע"י 

אנשי אלוהים.
על המשיחיים להאמין ִּבישוע המשיח כמושיעם ּולקבל את 
שישוע  הלב  ממעמקי  מאמינים  כשאנו  כמתנה.  הקודש  רוח 

פתח את דרך הישועה, גאל את האנושות מן החטאים ונתן לנו 
חיי עולם ותקווה לשמיים: נקבל את רוח הקודש, נהפוך לילדי 

אלוהים וניכנס לשמיים.
ישוע  את  לקבל  זה  'אמונה'   – במשיחיות  לעייל:  כנאמר 
המשיח כמושיע ולהפוך לילדיו האמיתיים של אלוהים הבורא. 
אם נתהלך לפי דבר אלוהים בכתבי הקודש נוכל לקבל מענה 
לכל אשר נבקש. מלבד זאת ננסה קשות להפוך לילדי אלוהים 
אמיתיים – המשלימים את לב ֱהאדון. התוצאה הינה: ישועה 
ככתוב באיגרת הראשונה לכיפא פרק א':9 – המדריכה אותנו 

ליהנות מחיי עולם, מברכות ושמחה בשמיים.

אנשים רבים הולכים לקהילה ּומנהלים את חייהם המשיחיים 
– אך למן ההתחלה לא הייתה לכולם אמונה אמיתית. כמובן 

לא חשוב עד כמה הרפואה והמדע התפתחו כיום, מספר 
סוגים  ולמוגבלויות,  האנושיות  ליכולות  מעבר  הבעיות 
המביאים  גדולים  ַוֲאסונות  התגלו  שרק  מחלות  של  שונים 

ָּכל  "א  קוראים:  אנו   21 ז'  פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת 
ָהאֹוֵמר ִלי 'ֲאדֹוִני, ֲאדֹוִני' ִיָּכֵנס ְלַמְלכּות ַהָּׁשַמִים, ֶאָּלא ָהעֹוֶׂשה 
ֶאת ְרצֹון ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים". אנשים אומרים: "אדון, אני מאמין 

ישוע  את  מקבלים  חטאותינו,  על  ִּבתשובה  שבים  אנו  שאם 
לילדי  להפוך  הזכות  את  נשיג   – הקודש  רוח  ואת  המשיח 
אלוהים. כשאנו מבינים מיהו אלוהים, מדוע ישוע המשיח הוא 
מושיענו ּומאמינים בקיום השמיים והגיהינום – זו היא תחילת 
האמונה. אם כן עלינו להתהלך לפי דבר אלוהים כגון הדברים 
המוזכרים בכתבי הקודש שאלוהים מבקש מעימנו: לעשות, 
לא לעשות, לשמור ּולהשליך. כשיהא לאל ידינו לעשות זאת: 

תהא לנו אמונה אמיתית המוכרת ע"י אלוהים.

הוא  אם  רב.  זמן  במשך  משיחי  שהיה  אדם  שישנו  נניח 
עדיין אינו שומר את קדושת השבת, איננו נותן מֲעֵׁשר מלא, 
שונא ּומתווכח עם אחרים –הרי שלא ייאמר שיש בו עדיין 
ִּברצינות:  ּותפילה  ָורשע  חטאים  ּבמציאת  אמיתית.  אמונה 
אל  הראשונה  (האיגרת  הרוע  צורות  כל  את  להשליך  עליו 
בתוך  הנמצאת  האמת  ע"י  שינוי  ה':22).  פרק  התסלוניקים 
אמיתית  אמונה  להשגת  הקיצור  דרך  הינו:  הקודש  כתבי 

שהינה אוצר האוצרות.

נפתרות  הללו  הבעיות  כל  האנושות:  על  עצום  כאב 
הבריתות  ספר  אמיתית.  באמונה  וזאת   – אלוהים  בכוח 
מסביר לגבי האמונה באיגרת אל העברים פרק י"א 1-2: 
הֹוָכַחת  ַהְמֻקִּוים,  ַהְּדָבִרים  ְּבַמָּמׁשּות  ִּבָּטחֹון  ִהיא  "ָהֱאמּוָנה 
ַהַּקְדמֹוִנים".  ַעל  הּוַעד  ִּבְגָלָלּה  ִנְרִאים.  ֶׁשֵאיָנם  ְּדָבִרים 
לקוות  אף  מסוגלים  אינם  שהאנשים  שהדברים  משמע 
הדברים  הבורא.  באלוהים  האמונה  דרך  מובנים  להם: 
שבני האדם אינם מסוגלים לראות מתגלים באמונה דרך 
בכוח  כאלה!  דברים  לחווים  מרגש  שזה  כמה  רִאייתם. 

נראים  שאינם  דברים  להשיג  נוכל:  יכול  הכל  אלוהים 
אפשריים במציאות.

ואינם  אלוהים  ע"י  מוכרים  אמיתית  אמונה  בעלי 
מתייאשים או מתאכזבים בכל מצב מן המציאות. במקום 
לאל  יש  אותה  אלוהים  באהבת  מהרהרים  הינם  זאת 
אהבתו  הבנת  מתוך  לו  ּומודים  הזה  הדבר  לחוש  ידיהם 
ּוברכות.  מענה  להם  לתת  הרוצה  אלוהים  של  העמוקה 
שהם  מה  לכל  תשובות  לקבל  ידיהם  לאל  יש  כתוצאה: 

מבקשים באמונה.

בך", אך רבים מהם מובילים את חייהם המשיחיים למען 
מכיר  אלוהים  כמה  עד  חשבו  לא  הם  ותועלתם.  נוחיותם 
ל  האהבה  מידת  הינה:  האמיתית  האמונה  אך  בם.  ּובוטח 

אלוהים ּולביטחונם בו. 
אינו  שמעולם  הביטחון  יחס  הינו:  אמיתי  ביטחון 
מושחת בכל מצב שהוא. אל לנו לייסד מוגבלות בביטחון 
אך   – מסוימת  לנקודה  עד  זאת  מקבל  "אני  באומרנו: 
כשאנו  רק  לכך".  מעבר  עוברים  הדברים  אם   – אינני 
מעשי  את  להראות  נוכל  הזו:  למוגבלות  מעבר  עוברים 

אלוהים  את  אוהבים  כשאנו  רק  המושלמים.  הצייתנות 
בליבנו וצוברים מעשי צייתנות רבים בהבנה לליבו: נוכל 
הינה:  'האמונה'  לכן  רצונו.  את  המשביעה  אמונה  להשיג 
והנחיצות  ִלישועה  הקיצור  דרך  המשיחיים,  החיים  בסיס 

ִלתשובות ּוִלברכות.
רצון  את  המשביעה  האמונה  את  שתשיגו  מקווים  אנו 
הבורא  אלוהים  כילדי  ּומברכות  מסמכות  תיהנו  אלוהים, 

ותשכנו בהדר הבוהק כשמש בשמיים הנצחיים.



במשך 20 שנה סבלתי מתופעות לוואי לאחר ניתוח בעצם הגב. אינני 
זוכרת מתי החלו להניח את: 'מגזין חדשות מאן מין' בביָסָּיאן בקידמת 

דלת הכניסה שלי.
כחברה  נרשמתי  מכן  לאחר  חסד.  וקיבלתי  בם  קראתי  אופן  בכל 
קים.  אי  קתרין  הקהילה  רועת  משרתת  בה  דבאו  מין  מאן  ִּבקהילת 
בתחילת 2013 התקשחו רגליי התקשו ואיבדתי כוח – לכן ניבצר הימני 

ללכת בכוחות עצמי. כמו כן מֲעדתי במקלחת –כתוצאה: ניבצר ֵהימני 
ללכת ורותקתי למיטה. בינתיים שמעתי את החדשות הטובות שתתקיים 
אסיפה ִלתפילת המטפחת בהנחיית רועת הקהילה המדריכה העולמית 

של מאן מין היסון לי (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 12-11).
לבסוף החלה האסיפה ב-6 לדצמבר 2013 – והרועה לי התפללה 
למען החולים בעזרת מטפחת אשר עליה התפלל ד"ר ג'יי רוק לי. לאחר 
התפילה: הֱחזיקה אחת מחברות המשלחת ידי בעת שהתיישבתי והורתה 
לי לעמוד – דבר שניבצר ֵהימני. להפתעתי לאחר זמן מה עמדתי בפני 

דוכן התפילה!
צפה  שהנני  חשתי  פשוט   – הדוכן  לעבר  הלכתי  כיצד  זכרתי  לא 
ההלל  את  והנהיגה  המסר  את  העבירה  לי  הקהילה  רועת  באוויר. 
והתפילה. היללתי בריקוד בכל גופי בצוותא עם חברי הקהילה. היה זה 

דבר שניבצר ֵהימני לעשות לפני כן.
הבייתה  בשובי  אף  לכן   – הקודש  רוח  אש  את  קיבלתי  באסיפה 
בבוקר  למחרת  לישון.  הימני  שניבצר  כל  התֲחתון  גופי  פרק  התחמם 

אירע דבר מדהים! מצאתי עצמי קמה והולכת ללא כל עזרה. הללויה!
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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

מירנה ֵדלמו 
(קהילת ָּדַבאֹו מאן מין אשר בפיליפינים)

זקן העדה היונקיו לי 
(קהילת מאן מין קלגרי שבקנדה)

האמינו  וסבתותיי:  סבי  אימי,  הורי 
באדון. רועה הקהילה קיטשול ג'ו ערך את 
טקס נישואי סבי מצד אמי. אמי דיברה על 
הזמן  כל  להתהלך  בי  והפצירה  אמונתם 
עושר,  ביקשתי:  פשוט  אני  אך  באמונה. 
מבקר  פשוט  הייתי  ותֲענוגות.  הדר  כבוד, 

קהילה.
עבדתי  נישואי:  שנת   –  1997 בשנת 
[מוליכים  סמיקונדקטור  סמסונג  בחברת 
הגדול  באתגר  נתקלה  החברה  למֲחצה]. 
קרן  של  הפיננסי  'המשבר  עקב:  ביותר 
האווירה  בלב  הבינלאומית'.  המטבע 
הפיקוח  בעקבות  נוצרה  אשר  הברוטאלית 
בחברה  עבדתי  בעובדים:  והצמצומים 
הלילה  שעות  ועד  משחר  שם  ושרדתי 
אלוהי  דבר  באף  נאחזתי  לא  המאוחרות. 
בחיי המשיחיים, מוחי ולבי אבדו בהצלחה 

ּובתענוגות העולם.
יציבות  ֵחברתי  השיגה  מכן:  לאחר 
ונֲעשיתי מוכר באופן אישי. שגשגתי בצורה 
חשתי  רוחנית  מבחינה  אך  מאוד.  טובה 
חשתי  לכך.  גרם  מה  לדעת  מבלי  ִּבייאוש 
יהפוך  הכל  וכי  זו  בצורה  לֱחיות  לי  שאל 
בנועם.  לאחור  עליהם  כשאביט  ליוֲהרה 
לא  ערך-אך  שיקר  מה  את  לבקש  רציתי 

יכולתי.
הֱחלטתי  כאלה:  מחיים  להשתֲחרר  בכדי 
לעבור לקנדה. בחודש מאי 2002: עברתי 

לקלגרי והלכתי ִלקהילה. נטלתי חלק בכל האסיפות כולל 
אסיפת תפילת השחר והתנדבתי בקהילה. התהלכתי בחיים 
מלון  בניהול  התעניינתי  עת  באותה  חרוצים.  משיחיים 

דרכים – לכן עבדתי בקבלה.
(כיום  קים  צ'ּונהֹו  המשרת  לי  נתן  ב2004  בינתיים, 
רועה הקהילה קים) את ספרי ד"ר ג'יי רוק לי: הגיהינום 
ו-השמיים 1 ו-2. הוא אף הראה לי את אתר המירשתת של 
קהילת מאן מין המרכזית. הקשבתי למסרי ֱהחיים היקרים 
של ד"ר לי אשר: הניעו את לבי עמוקות והֱעניקו לי חסד. 
זו  הייתה   – אמונה  ללא  להיוושע  ֵהיֵמִני  שניבצר  הבנתי 

נקודת מיפנה בחיי. בכל לבי ניכספתי ִלפגוש באופן אישי 
בד"ר לי.

ביולי 2006: ביקרתי בקהילת מאן מין המרכזית בקוריאה 
בצוותא עם משפחתו של המשרת צ'ונהו קים. שהיתי חודש 
בקוריאה, למדתי דברים רבים בקהילה ואותגרתי באמונה. 
ואשר  אלוהים  ע"י  הנאהבת  הקהילה  את  לראות  זכיתי 
השביעה את רצונו. ִּבמיוחד בכנס הקיץ: התרפאתי מכאבי 
שרירי הגב דרך תפילת ד"ר לי למען החולים. מעל לכל 
נגע לליבי ד"ר לי אשר הקריב עצמו למען חברי הקהילה 
בדיוק כדוגמת הרועה הטוב אשר נתן את חייו למען צאנו. 

בעת ביקורי בקוריאה: נשלח המשרת קים 
לקנדה ִּכשליח מאן מין והוא ייסד את קהילת 
מאן מין קלגרי. בשלהי יולי 2006 קיבלתי 
מד"ר לי אשר עמד לעזוב לארצות הברית 
תפילת  יורק  לניו  המסע  את  לקיים  בכדי 
'פתיחת  הכותרת:  את  נשאה  אשר  ברכה 
עסק המשרת את הקהילה מבחינה פיננסית'.
אלוהים  הדריכני  לקנדה  כששבתי 
[המהדק הגדול] בבלטליין מערכת תחבורה 
במלואה-בקנדה  או  בחלקה  המקיפה 
 2009 בשנת  הברכה.  לדרך  ּוסביבותיה. 
ב'גרייט  השליטה  את  ונטלתי  שיגשגתי 
קליפס 'גרייט קליפס' הינו: סלון שיער בעל 
ִּבלמעלה  ובקנדה  הברית  בארצות  זכויות 

מ3000 סניפים בארצות הברית וקנדה.
קשיים  במספר  נתקלתי  הפתיחה  בעת 
מוֱחלט  בטחון  חסר  שהנני  גיליתי  אך   –
באלוהים ושבתי ִּבתשובה. כתוצאה איפשר 
אפשריים  בלתי  שנראו  דברים  אלוהים 

ואימת את תפילת ד"ר לי.
הינה:  קים  ראנא  המשרתת   – אישתי 
אֲחראית על ההנהלה המקומית והתסרוקות 

– ַוֲאני אֲחראי על ההנהלה הכללית.
שיער  סלון  לפתוח  ידי  לאל  היה  לבסוף 
מוכר מאוד שניבצר אף מהקנדים המקומיים 
לֲאדון  נתתי  רבה.  בקלות  בו  לשלוט 
מן  ולא  המכירות  מן  המלא  המֲעשר  את 
ההכנסה. אף כעת הנני מפריש את המֲעשר 
מן המכירות מבלי לשכוח את הֲחלטתי הראשונה. הנני נותן 

אף מנחות לד"ר לי ּומקבל ברכות בעסק שלי.
ביום  בשנת 2012  שלי  השיער  לסלון  הוֲענק  כתוצאה 
הראשי  הסניף  ע"י  השיער  סלוני  לשרשרת  ה30  השנה 
הכלל  מן  היוצא  המכירות  גדילת  פרס  הברית:  בארצות 
בעת  במכירות  ביותר  הנמוך  במקום  שנשאר  למרות   –
פתיחתו. לפי הנתונים בקנדה: רמת הכנסת משפֲחתי הינה 
אשר  לאלוהים  הכבוד  כל  את  נותן  הנני  העליון.  בעשור 
הֱעניק לי את הזכות ּובירכני לפגוש את הרועה הבכיר ד"ר 

ג'יי רוק לי.

"החילותי ללכת 
  לאחר קבלת אש הרוח"

"ברכות שופעות ִּבגדילת מֲאזן 
המכירות בעסק שלי"


