חדשות מאנמין
מס' 6 23באפריל 2014 ,

טלוויזיית ג'י סי אן בכנס וּבתערוכת אירגון השדרים
המשיחיים הלאומי – לִשנת 2014
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טלוויזיית ג'י סי אן משדרת תוכניות מגוונות במשך  24שעות ביממה .היא מספקת את מסר הֱחיים ,פעלי הכוח המעידים על אמיתות כִּתבי הקודש ,הלל וּתפילות המשביעות את רצון אלוהים ,עדויות וּמידע שימושי
אחר .אנשים יכולים לצפות בהן אפילו דרך טלפונים חכמים – טלוויזיית ג'י.סי.אן – ודרך המירשתת.
)תמונה  :1דוכן ג'י סי אן ,תמונה  :2ד"ר ג'רי ג'ונסון :נשיא אן אר בי אשר מונה לאחרונה )מימין( ,תמונה  :3מבקרים המביעים עניין בספרי ד"ר ג'יי רוק לי(.

טלוויזיית ג'י סי אן השתתפה בכנס השדרים המשיחיים
הלאומי )אן אר בי(  2014אשר התקיים בנאשוויל טנסי
שבארצות הברית ב  .22-25/2/14אירגון השדרים
המשיחיים הלאומיים אשר ציין את יום השנה ה 70
להיווסדו הינו ארגון שדרים משיחיים מכל רחבי העולם
הממוקד בארצות הברית וכולל כ 1,400-חברים.
טלוויזיית ג'י סי אן התחברה עם מנהיגות השדרים
המשיחיים וּבכללם :ד"ר ריצ'רד בוט – יושב ראש סגל
השדרים המשיחיים והפיצה את שירות טלוויזיית ג'י סי
אן .קיים ביניהם הסכם לשיתוף פעולה .מנהיגי שדרים

משיחיים רבים מארצות שונות ביקרו בדוכן טלוויזיית ג'י
סי אן.
ד"ר ג'רי ג'ונסון – הנשיא המכהן של אירגון השדרים
הסתכל מסביב בדוכן ג'י סי אן ושם לב לספרי ד"ר ג'יי
רוק לי אשר הוצגו שם .הוא הכריז" :אֱרצה שד"ר ג'יי רוק
לי יבקר בכנס אירגון השדרים" .מבין ספרי ד"ר לי הוא
הפגין התעניינות רבה בספר" :הגיהינום" והוסיף" :כיום:
רוב רועי הקהילות אינם מטיפים על הגיהינום".
רועה הקהילה איגור ניקיטין – נשיא טי בי אן רוסיה
אמר" :ייסדתי ערוץ חדש בו הנני משדר את דרשות ד"ר

אסיפת יום השנה ה  20של
קהילת מא
קה לת
מאן מין איידה שביפן
ב 23/02/14-חגגה קהילת מאן מין איידה אשר באיידה מחוז נאגאנו שביפן בה משרת סיונג
אסאהיקאווה
הוקידו
קיל ריו :את יום השנה ה 20-להיווסדה בצוותא עם רועת הקהילה :היסון לי המדריכה העולמית
במאן מין.
רועי קהילה וּמאמינים רבים מקהילות בת רבות ברחבי יפן נטלו חלק באסיפה .במשך
המחֲצית הראשונה של ההטקס נתנה "קבוצת הכוח" מוועדת אומנויות הבמה של קהילת מאן
יאמאגאטה
מין המרכזית :הופע
הופעה מיוחדת וּמקהלתה המאוחדת של קהילת מאן מין איידה ותזמורת
"הקשת בבענן" הקדישו הלל מיוחד .לאחר מכן הטיפה רועת הקהילה היסון
הוקוטה
מאטסוּמוֹטוֹ
לי מסר תחת הכותרת" :פרי" .בחלקו השני של הטקס ביצעו קבוצות
טאבאטה שבטוקיו טוקיו נאגויה מאיזוּרוּ
טסוּרוּמי איידה
אוקאיאמה
המופעים מכל קהילת בת ביפן הופעות למיניהן" .קבוצת הכוח"
נוּמאזוּ
אוסאקה
ביצעה ריקוד של כוח בעת שירת ההלל והנוכחים היללו יחֲדיו.
벳부
벳
부
ביפפוּ
יום קודם לכן ב 22/2ערכה רועת הקהילה היסון לי אסיפת
רפואת המטפחת עליה התפלל ד"ר ג'יי רוק לי )מיפעלות
השליחים פרק י"ט .(12-11:הנוכחים קיבלו את אש רוח
אוקינאווה
אוקינאווה
הקודש ורבים התרפאו ממחלות וּמליקויים כגון :דלקות באף,
שבר ברגל ודלקת בכתף .כולם נתנו כבוד רב לאלוהים.

ג'יי רוק לי .למרות שהֱערוץ עלה רק לפני חודשיים :שלחו
אליו אנשים רבים את בקשות התפילות שלהם .מלבד ד"ר
לי אין אדם המפגין פעלי רפואה כה רבים בִּתפילה".
השדר סיכם על שיתוף פעולה הדדי עם קבוצות אחרות
כגוןֶ :רדֶה – רשת טלוויזייה ברזילאית; אווטיס רשת
הטלוויזייה בארמניה ו-רשת הרדיו המשיחית העולמית
באפריקה )טרנס וורלד רדיו( שהינה :תחנת הרדיו
המשיחית המובילה בעולם .יחדיו דנו בשיתוף הפעולה עם
ד"ר ג'ון אנקרברג המכהן כמנהל וועד אירגון השדרים
המשיחיים והינו שדרן ידוע שם.

חדשות ִבּתמונות
ביצועה המיוחד של תזמורת ניסי בחגיגות
יום השנה ה  22שלה.

בעת אסיפת יום ראשון בערב ב  2/03/14פיארה – התזמורת
הראשונה בעולם המתמחה בהלל דהיינו תזמורת ניסי )אותה
מנצח :זקן הקהילה גוואן היונג צ'ו( :את אלוהים – בביצועה
המיוחד לשירים" :הוא מקבל כבוד" ו"צעדת האמונה".
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דבר הֱחיים – האהבה הרוחנית )(16

מס' 6 23באפריל 2014,

חדשות מאנמין

אהבת אלוהים
"וֲַאנַחְנוּ ִהַכּרְנוּ אֶת הָאַ ֲהבָה ֶשׁאֱהִים ְמ ַקיֵּם בָּנוּ וְֶה ֱאמַנּוּ בָּהָּ .האֱהִים הוּא אַ ֲהבָה; הָעוֹמֵד בָּאַ ֲהבָה עוֹמֵד בֵּאהִים וֵאהִים עוֹמֵד בּוֹ" )האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ד'.(16:

לִתחייה ביום השלישי – מאחר והיה נטול חטא .בכך נפתחה
דרך הישועה.
רוב ההורים בתארם את אהבתם כלפיהם אומרים :שילדיהם
הינם בבת עייניהם .הם רואים בילדיהם יִקרי ערך יותר מחייהם.
לכן בזאת שאלוהים הקריב את בנו יחידו למעננו :זוהי הקיצוניות
שבאהבה .כמו כן :מכין אלוהים את השמיים היפיפיים לנפשות
אשר הושבו בדמו היקר של ֱהאֲדּוֹן .מה מדהימה אהבה זו!

אנו חשים שמחה כשאנו רואים את יופי הטבע וכל אשר בו
וחשים את טוּב הלב .כמה מאושרים יותר נהא אם נשיג את לב
אלוהים! אלוהים הינו :מקור היופי כולו ,הטוּב כולו והאהבה.
אהבת אלוהים הינה :שלום הממיס כאבים ,הזוהר והתקווה
המגרשת את החושך ,מקור כוחם ועידודם של המיואשים,
האושר המסלק את הצער ,המנוחה המסירה את הדמעות וּמקור
אנרגיית הֱחיים הגורמת לגוף וללב העייפים לחוש בְּטוֹב.
האהבה היפיפייה הזו הינה :אהבת אלוהים כלפינו .זוהי רמת
האהבה הגבוהה ביותר.
 .1אהבת אלוהים המטפחת את האנושות וּמדריכה את בני
הֱאדם להפוך לילדים אמיתיים
אלוהים ברא את האיש הראשון אדם והניחו בגן עדן .שם
צומחים כל סוגי הפרחים והעצים .החיות הנעימות המתרוצצות
בטבע היפה .הפירות השופעים בכל מקום.
ואלוהים נתן לאדם עוזרת נחמדה :חווה .לא הייתה זאת
מאחר ואדם חש בדידות אלא מאחר ואלוהים אשר התקיים
לבדו במשך זמן כה רב – ידע מראש מה שאדם עלול לחוש
וּבאהבתו הוא העֱניק לו ֵעזֶר כנגדו.
כאיש הראשון התהלך אדם עם אלוהים ונהנה מסמכות
גדולה ביותר כאדון הבריאה כולה בסביבה המיטבית במשך
שנים רבות .אך כילד אמיתי לאלוהים היה חסר לו משהו מאחר
וניבצר הֵימנו לחוש באמת את אהבת אלוהים למרות שאלוהים
העֱניק לו את אהבתו בִּמלואה.
אדם נהנה מכל הדברים שנתן לו אלוהים – אך הוא לא חש
בערכם או את ההודייה עליהם מאחר ולא השיגם במאמץ .כמו
כן :הוא לא הבין את מובן האושר או המוות מאחר וּמעולם הוא
לא חווה אותם .מאחר ואדם מעולם לא חווה כל שנאה כלפי
מישהו :הוא לא ידע את ערכה האמיתי של האהבה .במילים
אחרות :חסרה לו חוויית היחסים.
לכן נפלו אדם וחווה בפיתויי הנחש ואכלו מעץ הדעת טוב
וָרע .אלוהים ציוום" :וּ ֵמעֵץ ַהַדּעַת טוֹב וָרָע א תֺאכַל ִממֶּנּוּ כִּי
בְּיוֹם ֲא ָכלְִ ממֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת" )בראשית פרק ב' .(17:אך הם
לא ידעו מהי משמעות" :המוות" .אם כן :האם נאמר שאלוהים
לא ידע שהם יאכלו מעץ הדעת טוב וָרע? לא וָלא .אלוהים ידע
מראש מֶה עלול לקרות .אך לאדם וחווה היה רצון חופשי עימו
לבחור יכלו בחופשיות בין הדברים – וכאן הוסתרה השגחת
הטיפוח האנושי.
'הטיפוח האנושי' הינו :לתת לנו לחוות דמעות ,צער ,כאב
וָמוות בכדי שנוכל לחוש עד כמה יקר וּבעל ערך מה שנהנה
ממנו באמת בשמיים וּבכדי שנוכל ליהנות משמחה אמיתית
שם .בדרך זו רצה אלוהים לחֲלוק אהבתו עימנו לעולם בשמיים
היפיפיים שגן העדן אינו מתחיל אף להשתוות להם.
לבסוף גורשו אדם וחווה מגן עדן מאחר והמרו את פי אלוהים
מרצונם החופשי .מאחר ואדם איבד את הסמכות לשלוט בכל

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
דבר – קוללו אף החיות והצמחייה אשר היו תחת שליטתו.
בארץ שהייתה שופעת וִיפיפייה החלו הקוצים לצמוח וניבצר
מבני האדם לאכול ללא עבודה קשה.
למרות שאדם וחווה המרו את פיו – הכין להם אלוהים לבוש
מעור והלבישם .הוא הלבישם בכדי להגן על גופם מאלו אשר
יחיו במקום השונה לחֲלוטין מגן עדן – ושלח אותם לעולם
)בראשית פרק ג' .(21:אלוהים אולי חש כהורה השולח את
ילדו הרחק למקום מרוחק בכדי לשפר את טבע ילדו .אך מאחר
וליבם לא היה כשל אלוהים – הרי שמתחילת הטיפוח האנושי:
הוכתמה האנושות יותר ויותר בחטא והתרחקה יותר מאלוהים
)האיגרת אל הרומים פרק א'.(23-21:
 .2אלוהים הכין לפני הזמן את ישוע המשיח
באיגרת הראשונה לטימותיאוס פרק ב'  4אנו קוראים:
ָשׁעוּ וְיַגִּיעוּ ְל ַה ָכּרַת ָה ֱאמֶת".
"]אלוהים[ ֶה ָחפֵץ ֶשׁכָּל ְבּנֵי אָדָם יִוּ ְ
אהבת אלוהים ניתנת לא רק לאנשים מסויימים בִּתקופה
מסויימת .אלוהים חפץ בכך שכל בני האדם ייוושעו .הוא פתח
את דלת הישועה ושמח מאוד בכל פעם שנפש בה חוזרת אליו
וּמקבל את פניהם ַבּחֲמימות.
דרך אהבת אלוהים שמעולם אינה מוותרת עלינו עד הסוף:
ניפתחה דרך הישועה לכל בני האדם .הדרך הינה :ישוע המשיח
בן אלוהים היחיד .דרך דמו היקר וחייו :שילם ישוע את מחיר
החטא שהיה על החוטאים לשלם .ישוע שילם את המחיר
עבורם.
ככתוב באיגרת אל העברים פרק ט' " :22אָכֵן עַל-פִּי הַתּוֹרָה
ִכּ ְמעַט הַכֺּל מְטֺהָר ְבּדָם ,וּבְא ְשׁפִיכַת דָּם אֵין ְמחִילָה" – התיר
אלוהים לִישוע לשפוך את דמו בכדי לגאול את האנושות מכל
חטאיה .לבסוף ניתלה ישוע על העץ – אך גבר על המוות וקם

וידוי האמונה
 .1קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם :דבר נשמת אלוהים וּמושלמים הם וּללא כל רבב
 .2קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בָּאחֲדות וּבִּפעֳלי אלוהים השילוש :אלוהים האב הקדוש ,אלוהים הבן הקדוש וּבאלוהים רוח הקודש.
 .3קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
 .4קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בתקומתו וּבעלייתו השמיימה של ישוע המשיח ,בביאתו השנייה ,במלכות אלף השנים ]המילניום[ וּבשמיים הנצחיים.
 .5חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך” :הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יחֲדיו וּמאמינים בִּתכולתה מילה במילה.
ְשָׁמה וָ
נוֹתן ַחיִּים וּנ ָ
”שֲׁהֵרי ַלכֹּל הוּא ]אלוהים[ ֵ
ֶ
ְכל ָדָּבר) “.מיפעלות השליחים פרק י"ז(25 :
ָשׁע) “.מיפעלות השליחים פרק ד'(12 :
ַשּׁ ַמיִם ,וּבוֹ ָעלֵינוּ ְל ִהוּ ַ
”וְאֵין יְשׁוּעָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין ֵשׁם אַחֵר נָתוּן ִל ְבנֵי אָדָם ַתּחַת ה ָ

 .3אהבת אלוהים השולחת את הרוח כמתנה וּמדריכה אותנו
לשמיים
אהבת אלוהים אינה מסתיימת כאן .אלוהים אף נותן את הרוח
לכל המקבל את ישוע המשיח ושחטאיו נסלחו .רוח הקודש
הינה :לב אלוהים .לאחר שישוע ניתלה על העץ ,קם לִתחייה
ועלה השמיימה :שלח אלוהים את הרוח אל ליבנו.
הרוח משתדלת למעננו ַבּאֲנחות עמוקות יותר ממה שמילים
יכולות לבטא וּמדריכה אותנו לשוב בתשובה כשאנו חוטאים.
הרוח נותנת אמונה לבעֲלי אמונה חלשה ונותנת תקווה לשמיים
אף לאשר איבדו כל תקווה .כשם שמטפלת האם בִּילדיה
בעדינות רבה :כך נותנת לנו רוח הקודש להקשיב לקולה
בתזמון הנכון למען לא ניפול או ניפגע .הרוח מלמדת אותנו את
לב אלוהים :האוהב אותנו וּמדריכנו לשמיים.
אם תבינו אהבה זו עמוק בִּלבבותיכם :לא יהא לאל ידיכם אלא
לאהוב את אלוהים .אם נאהב את אלוהים ממעמקי לבבותינו –
ישיב לנו אלוהים את אהבתו הֱעצומה והמדהימה יותר ממילים,
יברך אותנו בִּבריאות טובה ,הכל ילך לטובתנו וּנשגשג .כמובן
שזהו :החוק הרוחני – אך אלוהים אף רוצה שנחוש באהבתו
דרך הברכות והמעֲנה.
כשפגשתם באלוהים לראשונה וּבעיותיכם נפתרו :יכול להיות
שחשתם הודייה לאהבה אשר סלחה לכם אף שהייתם חוטאים.
חשבתם אף' :כיצד אוכל לשלם בחזרה על חסד אלוהים?' אולי
נדהמתם מאהבת אלוהים אשר נתנה לכם שמיים נצחיים בם
אין :דאגות ,ייאוש ,מחלות ,כאב ,או מוות .זה לא שאהבנו את
אלוהים קודם – אלא שהוא אלוהים אהבָנו ,בא אלינו והושיט
לנו את ידו )האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ד'.(19:
אלוהים אוהב אותנו לא מאחר ואנו זכאים לכך .אלא שאהבת
אלוהים הינה זו אשר :שלחה אלינו את בנו יחידו – אנו שיועדנו
למות כחוטאים .אלוהים אוהב את האנושות כולה וּמטפל בה
ביותר אהבה מזו של אישה שאינה יכולה לשכוח את תינוקה
היונק )ישעיהו פרק מט' ,(15:מחכה לנו וחשש כי אלף שנים
חלפו כיום אחד.
אחים וַאחֲיות יקרים – אהבת אלוהים הינה :אהבה מקורית
שאינה משתנה אף לאחר זמן רב .אני מתפלל בשם ֱהאֲדּוֹן
שתחושו באהבת אלוהים המצפה ליום בו נוכל ליהנות
מהשמיים היפיפיים וּמהכבוד עימו .הֵיוּ מבורכים עד אשר
תִּמלאו בהודייה.
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התפילה בה חפץ אלוהים
ישוע התפלל כהרגלו על ברכיו בלהט לפי רצון אלוהים כמתואר בִּבשורת לוקס פרק כ"ב .44-39:תפילתו
מלמדת אותנו כיצד עלינו להתפלל בהיבט הגישה הנכונה והלך המחֲשבה .למרות שישוע הינו בן אלוהים :הוא
התפלל בלהט והפגין דוגמא טובה לִתפילה .אם כן כילדי אלוהים :כיצד עלינו להתפלל?
אליהו הנביא התפלל מליבו בלהט כה רב עד אשר כרע ברך לאדמה והרכין ראשו בין ברכיו .תפילתו הורידה
את המעֲנה בצוּרָת הגשם אשר סיים את תקופת הבצורת .כשנקריב תפילה כה נלהבת ממעמקי ליבנו נוכל לקבל
מעֲנה וּברכות.

להתפלל
מכל הלב

לאברהם הייתה אמונה בלתי משתנה ואיתנה באלוהים – לכן לא
הטיל ספק בִּדבר אלוהים ולא המרה את פיו .מאחר והאמין באלוהים
הכל יכול מחייה המתים :הוא ציית כשנצטווה להקריב את בנו היחיד
יצחק כקורבן עולה )האיגרת אל העברים פרק י"א .(19:לכן כינה
אלוהים את אברהם' :אבי האמונה' ונתן לו ברכות רבות וּבהן:
ילדים ,בריאות טובה ,עושר וכבוד.

בספר ירמיהו פרק לג'  3אנו קוראיםְ " :קרָא ֵאלַי וְֶא ֱענֶָךּ וְאַגִּידָה
לְּ גְּדֺלוֹת וּ ְבצֻרוֹת א יְַד ְעתָּם"' .לקרוא לאלוהים' משמע :שעלינו
לצעוק לאלוהים בִּתפילתנו בלב נחֱרץ .כשאנו צועקים בִּתפילה
וקוראים לאלוהים – לא ֵתּ ֵהנָּה לנו מחֲשבות זרות ,לא נחוש נמנום
בִּתפילה וּבאורח טבעי נוכל להתפלל מכל הלב.
בדיוק כשם שבזיעת אפינו אנו אוכלים לחם – כך נוכל לקבל

להתפלל
באמונה

להתפלל
באהבה

מעֲנה בִּקריאה בקול רם לאלוהים )בראשית פרק ג' .(19:על
התפילה לעבור דרך מחנה השטן :ראש כוחות האוויר – וּלהגיע
עד כס אלוהים הניצב בשמיים .דרך תפילה כזו :נוכל להתמלא
ברוח .הניסיונות והצרות יגורשו והבעיות תיפתרנה .כשנקרא בקול
רם בלהט אשר בתפילה נוכל לקבל את כוח הרוח ולהפוך לעדים
אמיתיים לִישוע המשיח.

בכדי שתהא לנו אמונה עלינו להגביר את מאֲמצינו .אך הֱחשוב
יותר הינו שעלינו לקבל אמונה מאלוהים .אמונה זו הניתנת מאלוהים
הינה :אמונה רוחנית המלוּוה במעשים .אם יש בנו את אמונה רוחנית
זו – בעקבותיה תבוא הוודאות לקבלת המעֲנה ככתוב בִּבשורת
מרקוס פרק י"א ָ" :24לכֵן אוֹמֵר ֲאנִי ָלכֶם ,כָּל מַה ֶשּׁ ְתּ ַבקְשׁוּ ִבּ ְתִפלָּה
– ַה ֲאמִינוּ ֶשׁ ִקּ ַבְּלתֶּם אוֹתוֹ ,וְיְִהיֶה ָלכֶם".
אלוהים נותן מענה לכל אחד מאיתנו לפי אמונתו בעת התפילה.
אם הננו ְגֵּדּלִים באמונה וּמתפללים באמונה בלתי משתנה בכל מצב

אם נציב מטרה בכל דבר – נתקדם קדימה בפועל רב יותר דבר
שיובילנו להישגים מהירים יותר .נהפוך הוא :עם מטרה מטושטשת
– לא נוכל לקבוע את הכיוון הנכון וּבמידה וניתקל בִּבעיה ולוּ הקטנה
ביותר – יהא זה קל יותר להטיל ספק לגבי הסיבה לכך שהתחלנו
זאת.
כשאנו מתפללים לאלוהים –על התפילה להיות בעֲלת מטרה
מסויימת .אם ליבנו אינו מרשיע אותנו ויש לנו ביטחון בפני אלוהים

אנשים רבים מטילים ספק ,לא מצייתים וּמתלוננים כשהדברים
אינם הולכים לפי מחֲשבותיהם .יש הטועֲנים לאמונתם אך מתחילים
להטיל ספק .אחרים פוסחים בין אמונה לאי אמונה בדיוק כשם
שגלישה על פני הים מונעת וּמִטלטלת ע"י הרוח .איגרת יעקב פרק
א'  8-6אומרת :כי למען הדבר הזה לא יצפה האדם לקבל משהו
מהאדון ,מאחר ודעתו חלוקה – והוא בלתי יציב בכל דרכיו.

שהוא – יִראה אלוהים את אמונתנו ,יעֲניק לנו מענה ויגרום לכל
הסובב לנו לעבוד יחד לטובתנו .ע"י צבירת תפילות בהמשך הדרך
מגיע ממעֲל החיזוק בכדי שנוכל להיאבק נגד החטא ,לסלקו ,לציית
לאמת וּלבסוף לקבל אמונה המשביעה את רצון אלוהים .מאמינים
בעֲלי אמונה מושלמת מלוּוים באותות – משמע :יגרשו שדים ,ידברו
בִּלשונות חדשות; יניפו נחשים בִּידיהם ,אם ישנו סם כלשהו – הוא
לא יפגע בהם ואם יניחו ידיהם על החולים – הללו יתרפאו )בשורת
מרקוס פרק ט"ז.(18-17:

לִפעולתנו בתוך האמת :מבטיח לנו אלוהים לתת את כל אשר נבקש
ממנו )האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ג' .(22-21:אם מטרתנו וכוונת
תפילתנו מחודדות וּברורות – אנו נתפלל בלהט רב יותר וּבסבלנות
רבה יותר .בכדי שנהא בטוחים בפני אלוהים עם מטרה ברורה :עלינו
לשמור את מצוותיו ולעשות את כל המשביע את רצונו .זאת מאחר
ואלוהים מכיר את צרכינו מראש .כשהוא בוחן את לבבינו ואינו מוצא
דבר שירשיע אותנו – פתוחה בפניו הדרך לספק את צֳרכינו.

באיגרת אל העברים פרק י"א  6אנו קוראים" :וּ ְבלִי אֱמוּנָה אִי
ְשׁר ִלהְיוֹת רָצוּי לֵאהִים ,כִּי כָּל ַה ָקּרֵב אֶל אֱהִים ָצרִיְ ל ַה ֲאמִין
ֶאפ ָ
ְשׁיו" .ככתוב :אם אנו מאמינים כי
ֶשׁהוּא ַקיָּם וְהוּא נוֹתֵן גְּמוּל לְדוֹר ָ
נקבל מענה לִתפילותינו וכי הן תהֲפוכנה לתגמולים בשמיים הרי שלא
נתעייף בעת התפילה ולא נחוש כי קשה להתפלל .כמו כן :אם נתפלל
באהבה לנפשות – בדיוק כשם שישוע התפלל בלהט בכדי להקריב
את עצמו למען האנשים – נוכל אף את תפילותינו הנלהבות ביותר.

לקרוא
בקול רם
בִּתפילה

להתפלל
עם מטרה

תפילת האהבה שרוצה אלוהים הינה :התפילה המבקשת בראשונה
את מלכות אלוהים ואת צדקתו וּלאחֲריה התפילות :א .למען הקהילה
ב .למען הרועה ג .למען הנפשות .התפילה המוקרבת ע"י אהבה
מקורית וכנה לאלוהים – ברעב וצמא לִצדקה הינה :תפילת אהבה
אמיתית .זה להתפלל באהבה רוחנית הנישאת בצורה מושלמת בתוך
הלב בהבנת רצון אלוהים להתרחֲבות מלכות אלוהים .זוהי תפילה
בלב ֱהאֲדּוֹן.
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הנני אישה סינית הֱחיה בפריז – צרפת .מִשנת 2011
נטלתי חלק ַבּאֲסיפות ההשתחווייה של קהילת מאן מין
המרכזית בשידור החי במירשתת .באותה עת אלוהי
האהבה בירכני לחוות את פעלי כוחו אשר הופגנו דרך
ד"ר ג'יי רוק לי.
בראשית שנת  2013הצטרפתי למועדון ללימוד
כתבי הקודש בעת ששהיתי בקולומביה במשך למעֲלה
מעשרים יום .הצגתי את מטפחת הכוח של ד"ר לי
לחברי המועדון )מיפעלות השליחים פרק י"ט(12-11:
ואת מי מואן הזכים )שמות פרק טו' .(25:העדתי אף על
התרפאותי מלחץ דם גבוה אשר הפריע לי במשך כעשר
שנים לאחר שקיבלתי את תפילת ד"ר לי שמעבר לזמן
ולמרחב והראיתי להם את תמונתו.
הייתה שם אישה אשר התקשתה בהליכה .היא טענה
שהקשיבה לִדרשות ד"ר לי בתחנת טלוויזיית אינלייס.
אגן ירכיה התעֲוות לכן נבצר הימנה לכרוע ברך ולרך
על ֲע ַקבָה השמאלי .חברי הקהילה במקום ביקשו ממני
להתפלל למענה בשילוב המטפחת .הססתי לרגע מאחר
וּמעולם לא התפללתי בקול רם בפני אנשים כה רבים.
אך הם הפצירו בי באמונה והתמלאתי בהשראת רוח
הקודש.
שמרתי בטלפון הנייד שלי את תפילת ד"ר לי
בהתפללו על המטפחת .בזמן הנכון וּבהסתמך עליה
התפללתי" :אלוהים הכל יכול! למרות שחסרים לי
דברים רבים – ברצוני להתהלך בעקבות רצון אלוהים
האב .אנא חֲשׂוף את כבודך דרך ילדתך .אבא! התייחס
לאמונתם וּללבבותיהם הנלהבים וַעֲשה את עֲבודתך".
הצעתי להם להתפלל יחֲדיו .לאחר מכן קראתי בקול
רם את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי בשפה הסינית אותה
שמרתי והתפללתי למענה .התזתי את מֵי מואן הזכים על
החלק הנגוע – בו במקום חוותה נס .היא ניסתה לכופף
וּליישר את גבה וּברכיה ועמדה בצורה רגילה .הללויה!
בדרך חזרה לצרפת :היה לאל ידי לראות קשת

מעֲגלית שעקבה במשך  30דקות אחר המטוס בו טסתי.
חשתי כאילו אמר לי אלוהים שהוא איתי והתמלאתי
בשמחה .כמו כן :חוויתי בשנת  2014דבר משמח:
בישרתי את בשורת הקדושה לאחות קינגהוּאָה ליו
מקינגדאו שבסין ונתתי לה את ספרי ד"ר לי .אף ייעצתי
לה לצפות במסרי ד"ר לי דרך המירשתת .בעקבות
זאת היא חוותה דברים מדהימים.
ב 7/01/14היא עברה ניתוח מיומה
]גידול שרירני[ ברחם – ודיממה
רבות .היא קיבלה שלושה
ב
אינטנסיביים
טיפולים
אך
18,20,27/01/14
הדימום לא פסק .לימדתי
חֲשיבות
לגבי
אותה
שמירת יום ֱהאֲדּוֹן .בשחר
ה 2/02/14-היא הקדישה
את אסיפת יום ראשון
בבוקר דרך השידור החי
במירשתת לִקהילת מאן
מין המרכזית וקיבלה
את תפילת ד"ר לי למען
החולים .היא חשה בִּכאב
עצום כאילו נעֱקרה הרחם
שלה .להפתעתה :היא גילתה כי
התחֲבושת בה השתמשו בניתוח
שלה יצאה והדימום נעצר – הללויה!
היא מובילה בימים אלה חיים משיחיים
שמחים .היא קוראת את ספריו של ד"ר לי,
מקדישה את ערב שבת כולו וּמבשרת אנשים
אחרים .אני נותנת את כל ההודיה והכבוד לאלוהים
אשר ריפאני דרך תפילת הכוח של ד"ר לי שמעבר
למרחב ולזמן וּבירכני להפוך לעדה המטיפה על פעלי
הכוח.

חדשות מאנמין

"אני שמחה להפיץ את פעלי
כוח אלוהים לנפשות"

האחות רִי קיוּ פונג מצרפת

"קיבלתי את ברכת ההיריון וּמין העובר השתנה"
המשרתת יון יונג צ'וֹי )קהילת מאן מין יאמאגאטה יפן(

בחזית :זקן הקהילה גֵ'קיו ג'וּ ,המשרתת יון יונג צ'וי
בשורה האחורית :האח סִייוּנג ג'וּ ,האחות קאיוּנג ג'וּ ,האח
דאֶייוּנג ג'וּ

בשנת  1990נישאתי לִזקן הקהילה
גֵ'קיוּ ג'וּ אשר עבד בקונסוליה הכללית
בסֵנדאי .אף לאחר חמש שנות נישׂואין
ניבצר הֵי ֵמנִי להרות .נולדתי בחודש
השביעי להיריון והייתי בעֲלת
חוּלשה מוּלדת .עברתי אף ניתוח
לב.
בחודש מאי  1995בעצת
אימי אשר קיבלה רפואה
מדלקת פרקים שגרונית ע"י
תפילת ד"ר ג'י רוק לי ביקרתי
במשך שבועיים בִּדרום קוריאה
בִּקהילת מאן מין המרכזית בכדי
ליטול חלק ַבּאֲסיפת התחייה הרוחנית.
קיבלתי את תפילת ד"ר לי והתרפאתי
מדלקת האוזן התיכונה הכוללת גידול

קרני הרסני שקשה להירפא מהם .כמו
כן קיבלתי את ברכת ההֵריון וילדתי
שלושה ילדים.
כשהריתי את ִבּתִּי השלישית :האחות
קאיונג – בחודש ינואר שנת 2000
בהיותי בחודש השישי הראתה בדיקת
האֲל ֵשמע ]אולטרסאונד[ :שהעובר
הינו בן .באותו רגע בזק במוחי שאימי
תהא מודאגת לגבי .היא תמיד דאגה לי
מאחר והיה עלי לגדל ילדים בארץ זרה
בעת שגופי חלש .כעת יש לי בן שקשה
לגידול בדרך כלל.
לכן מאותו יום בו גיליתי שיש לי
בן :המשכתי להתפלל .היה זה אלוהים
אשר העֱניק לי בן וברא את האדם –
לכן ניתנה לי אמונה שאם אקבל את

MIS
)הרשת המשיחית העולמית(
טלפון+82-2-824-7017 :
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org

)רשת הרופאים המשיחיים העולמית(
טלפון+82-2-818-7039 :
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com

תפילת ד"ר לי :יכול אלוהים להמיר בן
בבת .טסתי לסיאול קוריאה וקיבלתי
את תפילת הכוח של ד"ר לי .ליבי הפך
שליו ושבתי ליפן בשמחה .בחודש
פברואר בדיקת האֲל ֵשמע ]אולטרה
סאונד[ שיקפה שאני נושאת בת ולא
בן! הללויה! בחודש מאי שנת 2000
ילדתי ילדה יפיפייה וּבריאה.
האחות קאיונג לומדת כעת בכיתה
ח' והינה :נשיאת כיתתה המקבלת
אמון וָשבח ממוריה .היא אף נותנת
כבוד לאלוהים בריקוד בִּקבוצת
ההשתחווייה של הקהילה :פאר
המלאכים .אני נותנת את כל ההודייה
לאלוהים אשר נתן לי את שלושת
ילדיי והמיר את הבן בבת.

ספרי אורים

)מכללת מאן מין הבינלאומית(
טלפון+82-2-818-7334 :
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com

טלפון+82-70-8240-2075 :
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

