
ֵג'י  בועז  העדה:  זקן  (נשיא:  אן  סי  ג'י 
לי) השתתפה אף היא השנה בכנס המדיה 
המשיחי השנתי של אן אר בי – השדרים 
נוצרה  בי  אר  אן  הלאומיים.  המשיחיים 
השדרים  וטובת  זכויות  על  להגן  בכדי 
את  מקיימת  לשנה  ואחת   – המשיחיים 
מידע  בייניהם  שיֲחליפו  בכדי  הכנס 
עם  התֲחברות  וייבנו  ותוכניות  טכנולוגי 

שדנים משיחיים אחרים.
הכנסים  במרכז  הכנס  התקיים  השנה 
שבנאשוויל  אופרילנד  גיילורד  והנופש 
סי  ג'י  בפברואר.   26  –  23 מ  טנסי 
את  הציגה   (www.gcntv.org) אן 
טכנולוגיות ההפקה השונות והתֲחברה עם 
מנהיגי אן אר בי ושדרים משיחיים בעלי 
עם  שותפות  על  ֲחתמה  ואף   – השפעה 

שמונה ארגונים מחמש מדינות. 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה 
שהינו: מייסדה של ג'י סי אן ויושב ראש 
הקהילה  היווסד  מיום  האמין   – הוועד 
יעילה  דרך  הינם:  השידור  ששירותי 
כוח  פעליי  ואת  הבשורה  את  להפיץ 
ּולבסוף   – למענם  התפלל  הוא  אלוהים. 
[האלף]  המילניום  בפרוץ   – ב-1/1/200 
ֱהֲחדש – הוא ייסד את טלוויזיית מאן מין 

(כיום ג'י סי אן).
זקן הֲעדה ג'וני ֵג'י קים – מנהל ג'י סי אן: 
שמע על כנס אן אר בי ּובפברואר 2000 
אפשרויות  מצא  שם  בתערוכה.  חלק  נטל 
רבות לשירות השידור ּופגש אנשים אשר 

יֲחברו עם ג'י סי אן.
אן  סי  ג'י  חברי  פגשו  בי:  אר  אן  כנס 
אשר  אנשים  עם  והתֲחברו  רבים  אנשים 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מסעות  בפרסום  יעזרו 
בפרסום  הצליחו  אף  הם  לים.  מעבר 
מחודש יולי 2000  העולם.  בכל  המסעות 
שידרה ג'י סי אן את מסעות ד"ר לי מעבר 
לים בשידור חי. בזאת הרחיבו את הֲחוויה 
באירוע  חלק  ליטול  ניבצר  מהם  לרבים 
אך חוו את החסד ּופעלי הכוח דרך מסכי 
הטלוויזיה. במיוחד מסע הבשורה הקדושה 
של אוגנדה בשנת 2000 אשר דווח ע"י סי 
אן אן ּומסע רוסיה המאוחד בשנת 2003 
אשר שודר דרך טי בי אן רוסיה – המסע 

אשר גילה את טלוויזיית מאן מין לעולם.
ושדרים  מנהיגים  ביקרו   2004 בשנת 
מין  מאן  ִּבקהילת  בעולם  משיחיים 
(רשת  אן  סי  ג'י  הוקמה  ועימם  המרכזית 
 2005 בשנת  העולמיים).  המשיחים 
יורק  ִּבניו  מקומי  תֲאגיד  אן  סי  ג'י  הקימה 

כתֲחנת  התוכניות  את  לשדר  והחלה  סיטי 
שנימצא  ממשדר   – ציבורית  שידורים 

בתוך מבנה האמפייר סטייט.
דרך  המסעות  שידור  דרך  מכן  לאחר 
הלוויין והמירשתת שיחקה ג'י סי אן תפקיד 
ברפובליקה  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  במסעות 
יורק  ִּבניו  שבקונגו,  הדמוקרטית 
ּובאסטוניה.  בישראל  הברית,  שבארצות 
המסע  שודר   2009 בספטמבר  במיוחד 
בבנייני  התקיים  אשר  בישראל  המאוחד 
שידור  33תחנות  ע"י  ִּבירושלים:  האומה 
– בלמֲעלה מ 220 מדינות ברחבי העולם.

מונתה  לי  הייג'ין  הקהילה  רועת 
באוקטובר 2013: ִּכמנהלת כללית. מאותו 
יום גובשו הכוח הארגוני הרוחני והאיחוד 
תכניות  להפיק  החלו  כן  כמו  באהבה. 
והחלו  מאלוהים  ניתנת  ִּבתכולה  חדשות 
ּובהתעניינות  באהבה  חדשות  ַּבהתחלות 
השונות  תכניותיה  הצופים.  של  הגדולות 
והביאו  חיובי  ניחוח  יצרו  אן  סי  ג'י  של 

שינוי וחיים לצופים ברחבי העולם.
רועה  (שנשיאה:  רוסיה  אן  בי  טי  שדר 
הקהילה איגור ניקיטין) אמר: "צופי טי בי 
ּומכתבי  עדויות  אלפי  שולחים  רוסיה  אן 
על  שמענו  כן  כמו  חודש.  בכל  הודיה 

כוח  פעלי  ועל  ללב  הנוגעים  סיפוריהם 
לי  ד"ר  תפילת  דרך  חוו  אותם  אלוהים 
ּופעלי  שלו,  ֱהחיים  דברי  החולים,  למען 
טלוויזיית  כן  כמו  המופגנים".  הכוח 
הלטינית  אמריקה  את  המכסה   – אינלייס 
אשר  מאנשים  הודיה  איגרות  קיבלה   –
חוו מרפא ּובורכו ע"י תוכניות ג'י סי אן – 
ורבים מהם נרשמו ִּבקהילות הבת של מאן 
קהילת  כחברי  או  הלטינית  באמריקה  מין 

מאן מין המרכזית.
תכניות  את  כעת  משדרת  אן  סי  ג'י 
ַואסיפות הקהילה ִּבלמֲעלה מ 170 מדינות 
רבות  שידור  תחנות  בעלות  שותפות  דרך 
הקהילה  של  הבת  קהילות  לכן  בעולם. 
ַלאסיפות  להצטרף  תוכלנה  לים  מעבר 
השידור  דרך  מין  מאן  של  ההשתחוויה 
השידור  דרך  מהם  כמה  (או  הישיר 
המוקלט מחמת הבדל השעות). בזאת הם 
הקהילה  עם  בצוותא  הרוח  גל  על  עולים 

המרכזית.
את  בבירור  להפגין  תמשיך  אן  סי  ג'י 
ֱהחי  אלוהים  ואת  הקודש  כתבי  אמינות 
ּובזאת  הימים  ַּבֲאחרית  ֱהחיים  לאנשים   –
ֱהֲאּדֹון  של  ֱהעצומה  שליחותו  את  תשלים 

בצורה מרהיבה.
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חדשות מאן מין 
שירות השידור של ג'י סי אן נוצר: יש מאיין

תדרים טובים ּומשמחים מֲחדשים את חיי הצופים

תכניותיה מלאות ֱהחיים של ג'י סי אן מפיצות את האור על נפשות הצופים ּומפיצות את אלוהים הבורא ואת ישוע המשיח ִללמֲעלה מ 170 מדינות. תמונה מלמעלה: צלב העץ המואר אשר נראה מעל מבנה האמפייר 
סטייט ביום הראשון לשידורים מניו יורק סיטי; באמצע משמאל: מסע הבשורה הקדושה המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי באוגנדה – אשר דווח ע"י סי אן אן; טקס ייסוד ּופתיחת ג'י סי אן; המסע המאוחד בישראל; 

מלמטה, כנס המדיה המשיחית הבינלאומי של אן אר בי.



דבר ֱהחיים – עשרת הדיברות 5 2 

את  ולימד  בבשר  ארצה  בא  אשר   – אלוהים  בן  הינו:  ישוע 
הינה:  בעבורנו  ביותר  וֱהחשובה  ֱהעצומה  שהמצווה  האנשים 
לאהוב את אלוהים והשנייה הינה: לאהוב את שכנינו (בשורת 
ואם  מאחר  זאת  אמר  ישוע   .(40  –  37 כ"ב:  פרק  מתיתייהו 

משיגים שתי מצוות אלה: ניתן יהא לשמור את שאר המצוות.
לשתי  מחולקות  שמות  בספר  המוזכרות  הדיברות  עשרת 
קבוצות. הקבוצה הראשונה הן: המצוות הראשונה עד הרביעית 
לגבי אהבת אלוהים ואהבת האחרים. הקבוצה השנייה: החמישית 

עד העשירית – ביחס לאהבת שכיננו כעצמנו.
ְוֶאת-  ֶאת-ָאִבי "ַּכֵּבד   – החמישית  במצווה  כעת  נעיין  הבה 

."ִאֶּמ

1. בכדי לכבד את הורינו עלינו לכבדם ַּבֲאּדֹון
אף אם זה אינו מוזכר בעשרת הדיברות: אם פלוני הינו בעל 
מצפון טוב – הוא יודע שחובתו הטבעית הינה: לכבד את הוריו. 
אם כן מדוע אלוהים מציב זאת כמצווה: "ַּכֵּבד ֶאת-ָאִבי ְוֶאת-

?"ִאֶּמ
אין זה אומר שעלינו לכבדם במובן הבשרי. המשמעות הינה: 
שעלינו לכבד אותם בֲאּדֹון – דהיינו: ִּבדבר אלוהים (האיגרת אל 
האפסים פרק ו': 1). אם נציית להורינו האומרים לנו לא ללכת 
לקהילה ביום שבת / ראשון: אין זה כיבוד – אלא נפילה לֲאבדון 
יחד עימם. אם באמת אנו אוהבים את הורינו: הרי שבעדיפות 
ראשונה עלינו לבשר להם ּולהדריכם ִלישועה. בדברי הימים ב 
פרק טו' 16 נאמר: "ְוַגם-ַמֲעָכה ֵאם ָאָסא ַהֶּמֶל ֱהִסיָרּה ִמְּגִביָרה 
ַוָּיֶדק  ֶאת-ִמְפַלְצָּתּה  ָאָסא  ַוִּיְכרֺת  ִמְפָלֶצת  ַלֲאֵׁשָרה  ֲאֶׁשר-ָעְׂשָתה 
ַוִּיְׂשרֺף ְּבַנַחל ִקְדרֹון". אם המלכה האם סוגדת אלילים זו אינה 
שזו  אלא   – המוות  בדרך  ַוהליכה  אלוהים  נגד  התייצבות  רק 
לדרך  ּולהובילם  לאלילים  לסגוד  לאנשים  לגרום  מזימה:  אף 

הֲאבדון.
רשמי  באופן  והסירה  אמו  עם  אסא  המלך  הסכים  לא  לכן 
ממעמדה כמלכה האם. בצורה זו נֲעשו האנשים מודעים לבעיה 
והיה לאל ידי אמו לשוב בה מדרכיה. זה באמת כיבוד הורים. 
מעל לכל דבר אחר ניתן לאמר כי: באמת כיבדתם את הוריכם 

– כשהדרכתם אותם למלכות השמיים.

2. עלינו לכבד את אלוהים שהֵעניק לנו חיים
עם  ישר  בקו  באה  הורינו  את  לכבד  לנו  האומרת  המצווה 
אחרות:  במילים  ּולכבדו.  אלוהים  מצוות  את  לשמור  דבריו: 
המכבד באמת את אלוהים מכל ליבו – באופן טבעי הינו: מכבד 
את  משרת  הוא  אף  הוריו  את  ליבו  מכל  והמכבד   – הוריו  את 
 – ביניהם  עדיפויות  לשים  עלינו  אם  אך  ליבו.  בכל  אלוהים 

הֲעדיפות העליונה הינה: לשרת את אלוהים.
אבות  כל  ואת   – וסבינו  אבותינו  את  אותנו,  ברא:  אלוהים 
הדורות הקודמים. אלוהים הונו האחד שברא את: אדם הראשון 
והביצית  שהזרע  למרות  כולה.  לאנושות  חיים  העניק  ואשר 
מופרים – בעת ההיריון: זרע החיים המקורי ניתן אך ורק ע"י 

אלוהים.
כמו כן: הגוף שאנו רואים כאן הינו רק קונכייה החיונית רק 
לחיים הזמניים בעולם הזה – וֱהֲאּדֹון ֱהאמיתי של 'הנפש' שלנו 
הינו: הרוח שבגופנו. לא חשוב עד כמה ְינסה ֱהאדם: אין לאל 
ידו לייצר את זרע החיים בעצמו. כמו כן לא חשוב כמה ידע אנו 
צוברים: לא יהא לאל ידינו לייצר או להֲעתיק את רוח ֱהאדם. 
אף אם לאל ידינו לייצר צורת אדם ע"י שיבוט תאיו: אם אלוהים 
אדם.  לתוצאה  לקרוא  נוכל  לא   – גוף  באותו  רוח  מפיח  אינו 
זה מתאפשר אך ורק ע"י אלוהים – ורוח ֱהאדם תוכל להיוולד 
רוחותינו  :אבי  הינו  אלוהינו  לכן  הקודש.  רוח  דרך  רק  בשנית 

ֱהאמיתי.
אך   – נאותה  בצורה  הפיזיים  הורינו  את  לשרת  עלינו  לכן 
עלינו לאהוב ּולשרת יותר את אלוהים האב – מאחר והוא העניק 
לנו את החיים עצמם. כמו כן: אם ההורים מודעים לעובדה זו – 
הם יֲחשבו שהילדים הינם: מתנה מאלוהים ונפש יקרה (תהילים 

מזמור קכ"ז: 3) – ִוינסו לטפחם ִּברצון אלוהים.

 3. כשאנו אוהבים את אלוהים נוכל לכבד את הורינו 
בליבנו

ושירות   – צייתנות  הוקרה,  כבוד,  להפגנת  מתייחס:  הכבוד 
או  ִהזנחנו  האם  עצמנו:  את  נבדוק  הבה  כעת  בנימוס.  ֱהאחרים 
שלא היינו מודעים להורינו באומרנו כי אנו אוהבים את אלוהים. 
כשהורינו הזקנים אמרו משהו שאינו הגיוני: האם חשבנו שזה 
דבר טיפשי – והאם בִּדברינו ּוְּבמעשינו: ִהזנֲחנו אותם? לאהוב 
ניפרדים.  דברים  שני  אינם  הורינו  את  ּולכבד  אלוהים  את 
אֹוֵהב  יֺאַמר  ִאם  "ִאיׁש  קוראים:  אנו  ליוחנן  הראשונה  באיגרת 
ֲאִני ֶאת ֱאִהים " ְוהּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ָאִחיו, ַׁשְקָרן הּוא; ִּכי ִמי ֶׁשֵאיֶנּנּו 
אֹוֵהב ֶאת ָאִחיו ֲאֶׁשר הּוא רֹוֶאה אֹותֹו א יּוַכל ֶלֱאהֺב ֶאת ָהֱאִהים 

ֲאֶׁשר הּוא ֵאיֶנּנּו רֹוֶאה אֹותֹו".
ישוע:  נזף   9  –  4 ט"ו  פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת  כן  כמו 

להוריהם  המיוֲעדים  הדברים  את  וַּבפרושים כשלקחו  בסופרים 
את  ושירתו  מאחר  לא   – לאלוהים  להימסר  שעליהם  באומרם 
לקחו  הם  תירוץ:  רק  היווה  לאלוהים  הָמָּתן  בליבם.  אלוהים 
לעצמם מה שיועד להוריהם. אם אנו באמת אוהבים את אלוהים 
לאהוב  אלא  יהא לאל ידינו  לא  במעמקי ליבנו:  אותו  ּומכבדים 
את  יותר  כשנבין  ליבנו.  ממעמקי  ּולכבדם  הפיזיים  הורינו  את 

אהבת אלוהים: נבין אף את אהבת הורינו.
כשאנו באים אל האמת, מסלקים את הרשע והחטא – ושוכנים 
לֲחלוטין בתוך דבר אלוהים: תֲחדור לליבנו אהבה אמיתית, נבין 
את אהבת וחסד הורינו אשר ילדו וגידלו אותנו – ִויהי לאל ידינו 

לשרתם באהבה ממעמקי לבבותינו.

4. ברכה הניתנת לאנשים המכבדים את אלוהים ואת 
הוריהם בתוך האמת

אלוהים מדבר – בספר שמות פרק כ"א :11 – על הברכה 
ליבם:  ממעמקי  הוריהם  ּומכבדי  אלוהים  לאוהבי  הניתנת 
ָהֲאָדָמה  ַעל   ָיֶמי ַיֲאִרכּון  ְלַמַען   ְוֶאת-ִאֶּמ  ֶאת-ָאִבי "ַּכֵּבד 

."נֵֺתן ָל ֶהיֲאֶׁשר-ְיהָוה ֱא
אין משמעות הקטע שרק ניהנה מֲאריכות ימים עלי אדמות 
ּומהגנת  טובה  מבריאות  ילך לטובתנו וניהנה  שהכל  אלא   –
ש אלוהים – כשנפשנו משגשגת. זאת מאחר וכיבוד אלוהים 
ניתקל  לא  שיגשגה.  שנפשנו  מראה  האמת  בתוך  והורינו 
ִּבתאונה או אסון – ונתברך: במשפחתנו, ִּבמקומות ֲעבודתינו 
ֲאריכות ֱהחיים כוללת את: כל הברכות  – ּובעסקינו. ברכת 

הללו יֲחדיו.
נישאה  כגוייה  אשר  רות:  עם  כזה  מקרה  היה  בתנ"ך 
לה  שייתן  מבלי  צעיר  בגיל  בעלה  את  שכלה  אך  ִליהודי, 
חדש  אושר  ּולבקש  לעזוב  לה:  אמרה  נעמי  חמותה  ילדים. 
ִּבמקומות אחרים – אך היא וויתרה על אושרה האישי בכדי 

לבצע את מחוייבותה ככלה ועברה בעיקבות נעמי ִליהודה. 
מאחר והייתה אישה כזו הֵעניק לה אלוהים ברכות גדולות 
למרות היותה גוייה. אלוהים נתן לה לפגוש אדם עשיר מבין 
ֱהחדש.  לבעלה  הפך  אשר   – המנוח  בעלה  משפֲחת  קרובי 
ִלשמה  נתן  ואלוהים  מצאצאיה  בא  המלך  דוד  מזאת:  יתרה 
להיכתב בשושלת היוֲחסין של ישוע מושיעינו. כשם שהבטיח 
אלוהים: קיבלה רות ברכות שופעות ִמבחינה רוחנית וגשמית 

בזאת שכיבדה את חמותה ממֲעמקי ליבה.
לאלוהים  אהבתכם  אם  במשיח:  יקרים  ַואֲחיות  אחים 
הינה אמיתית וכנה – לא רק שתשרתו באמונה את: ֱהאחים 
קרובי  זוגכם,  בן/בת  הוריכם,  את:  אף  וֱהאֲחיות-אלא 
במעשים  תיָּגֶלה  לאהבתכם  ההוכחה  ּושכניכם.  משפחותיכם 

הטובים המכבדים את אלוהים.
אני מאחל שתזהרו לעייני האנשים באור האמת: במעשיכם 
המושלמים והטובים כשם שעשתה שרות. אני מתפלל בשם 
ֱהֲאּדֹון: שאלוהים אשר קיבל את התפארת דרך מעשיכם – 

יגמול לכם בכבוד ּוִּבברכות.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי
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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 ַ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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לעבור את הניסיונות ולהפוך 
למֲאמינים הדומים לחיטה
הצמחים מתמודדים עם: גשם, רוח ושמש חזקה – בזאת הינם נושאים פירות איכותיים. באותה דרך אנו עומדים בניסיונות באמונה בכדי להפוך 

למֲאמינים הדומים לחיטה. יתרה מזאת: בתהליך זה יש לאל ידינו להפוך ִלילדים אמיתיים לאלוהים.
אסור שֵּתֵהיָּנה לנו מֲחשבות בשריות שדבר מסויים קשה עד פחד. עלינו להֲאמין ּולקוות לכל דבר באהבה-ִויהי לאל ידינו להתגבר על כל סוגי 

הניסיונות. מבחן הינו ברכה ּובתוך אהבת אלוהים. הבה נעיין ִּבדרכים מיוֲחדות לֲהפוך דרך מבחנים וניסיונות: למאמינים הדומים לחיטה.

וורראששית האמינו באהבת אלוהים עד הס !!!!!!!ף!!!!!!ף!!!ף!ף!!ף!!ףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףוףףףוףףףוףףףוףףףוףףףוווווווווווווווווווססססססססססססססססססססססססססססססססססססססההההההההההההההההההררררררררררררררררררררררראאאאאארראאארראארראארררררררראאאאאאאאאאאאאשאשאאשאאאאשאאאשאאאאאאאאאשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששייתיתיייתתיייתיייתששייששייתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הההההההתת ֲהֲאמינו בֲאהבת אלוהים עד דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםייייייייייייהיהיההההייההההההההההההההוהוהוהוהללולוללולולוווללווללללללללללללללללאאאללאאאלאאללאללאאאאאאאאאאאאאא  אאא אאאאאאאתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתבתבתֲ בהב בבבבבווווווווווווווווווווננננננננננננננננננייניינינייייינממייממייימממייממיימממממממממממממממממממאמממממאמממאאממאממאֲֲֲאאאאאאאאֲֲֲאאאאֲֲֲאאאאאאֲֲאאאֲֲאאאאאאֲֲאאאאאאההההההההה בתתתבבתתתבבבבבבבבבבבבבבבההבההבהבבבההבבבההההההההההההההאהאהאהאהההאאהההֲאאאֲאאאאאֲֲֲאאאאאאאֲאאאאאאֲאאאֲאאאאבבבבבבבבבבבבב בבבבב הההההההההההההההההההההההההההההה  דדדדדדדדדדדתתתתתתת הההההההההההההההההההה הההההההההה

ח חחחחחחחחחחחחחששחחחחחחחחחששחחִִחחחחחחחחגג. !!!!!!!!!!!!!!!!!!בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבלבבבללללגגגגגגגגגגגגגגגג..גגגגגג.גגגגגגגגגגגג.. חחחחחחחחח. בבבבבלבללל קשבו והתהלכו אך ורק בטּוב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבּובבבּוּובבבּובבבּוּובבבּוּובבבטּוּוּוטּוּוּוטּוּוטּוּוטּוטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקרררררררררררררררורוררורררורררוווווווווווו  ךךךךךךךךךךךךךךךךךךאךךךךךךךךךךךךאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאך הההההתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתההההההההההההההההההההההההההההההההההההוווהוווהוווהוווהוווה ווו וווווווווווווווווובבווובבווובבוובבוובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבששבבבששבבב אאאאאא ווווווווווווכככוכככוככוככוככוכככככככככככככלללללללללללללללללללללללללללללללללההההההההההההההההההש לבבלבבלבבבלבבבלבללללללללללללללללללללללללללללללללל ללללללבששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששבבשששבב

קקוב. האאמינו שהינם קיצור דרך להשגת תק הההההההההההֲההאאאֲאאאההאאֲאההאאההאאההההההההֲֲאאאאֲֲֲֲאאאאאאאאֲאממאאמאֲאאאממאאאממאֲֲֲֲאאאאאאאאממממממממממממממממימממימממימממיממממממממיייייייננניננננננננייייייייֲֲֲ !!!!!!!!!!!!!!הה!!!!הה!!הההה!!הה!!הההההההההההההההההההוהההוהההוהוההוההווווווווווווווווווווווווווווווווווקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב...ב.ב..בבבבבבבבב. ההההההההההההה. תתתתתתתננ ַ שהינם קיצור דרך להשגת ך תתתתתתתתגגתגגתגגגתגגגתגגגתשגגגשגגגגשגגגגגגגגשגגגגשששששששששששששששששששששששששששששששששששששההשששההשששההשההששההששהההההההההההההההההההללהההללללהההלהההלההההלללהההלַַַללללללללַללללַלללללללַל לַלל ַַללללךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךרררךרררךרךךררךךררררררררררררררדרדדדרדדדרדרדדרדדדדדדדדדדדדדד דדד דדדררררררררררררררררק צוםםםםםםםםםםםםםםםננםםםננםםםנםםםננםםםםננננננננננננננננננייייייייייייייההייההיהההההיהההיהההההההההההההההההההששההההששההששששההשששההששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש רררררררווווווווווווצצצוצצצוצווצצוצצצצצצצצצצצצצצציייציייציצצייצצקייקיקקיייקיייקקקקקקקקקקקקקקקקקק  קקק קקקקקקקקקםםנו תתתתתתתתתתת תתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתנננננננננננווננננננווווווווווווווווננווננוו שש

"ְּכֵדי  נאמר:   7 א'  פרק  לכיפא  הראשונה  באיגרת 
ֶׁשֱאמּוַנְתֶכם ַהְּצרּוָפה ְוַהְיָקָרה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּזָהב, ַהִּנְׁשָחת 
ּוְלִתְפֶאֶרת  ּוְלָכבֹוד  ִלְתִהָּלה  ֵּתֵצא  ָּבֵאׁש,  ִהָּצְרפֹו  ַאף  ַעל 

ְּבִהְתַּגּלֹות ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח".
ִלפרקים מתיר אלוהים מבחנים וניסיונות למאמינים 
כמו  בתהליך.  כזהב  אמונה  שירכשו  ּוִּברצונו:  מאחר 
 – וכבוד  תהילה  שבח,  שנקבל:  ִּברצונו  כתוצאה  כן 

בשמיים הנצחיים.
הדומה לזהב:  אמונה  אמונה כזו –  שתהא לנו  בכדי 

ִּבדברים  סבלניים  להיות  הרוע,  את  להשליך  עלינו 
רבים ּולהתֲהלך לפי דבר אלוהים – מבלי להתפשר עם 
העולם. בינתיים אנו עלולים לסבול ללא צדק. ִּברגעים 
לו  ּולהודות  אלוהים  באהבת  להֲאמין  רק  עלינו  כאלה 
על אהבתו המיוחדת בה הדריכנו למשכן שמיימי טוב 

יותר.
אלוהים.  באהבת  הסוף  עד  להֲאמין  עלינו  כן:  כמו 
באהבתו  ספק  להטיל  לנו  אל  מתֲארך  כשהמבחן 
'מדוע אלוהים אינו עוזר לי? האם אלוהים  במֲחשבה: 

עלולים:  אתם  ספק  תטילו  אם  אותי?'  אוהב  באמת 
לוותר, להֲאשים ּולהתלונן. לכן עלינו לֲחרוט שוב את 

אהבת אלוהים בליבנו ולהיות סבלניים.
באיגרת יעקב פרק א' 4 נאמר: "ֲאָבל ֶׁשְּתֵהא ַהַּסְבָלנּות 
ְׁשֵלָמה ְּבָפֳעָלּה, ְלַמַען ִּתְהיּו ְׁשֵלִמים ּוְבא ּדִֺפי ְוא ֶיְחַסר 
ָלֶכם ָּדָבר". אם תֲאמינו באהבת אלוהים עד קץ: תֲהפכו 
לאנשים מושלמים. עלינו להבין שהמבחן נובע מאהבת 
ידינו  לאל  יהא  אזי  רבה –  ִּבדאגה  לנו  העוזר  אלוהים 
לעמוד בצורה מושלמת ולשאת פירות יקרים ְּבאמונה.

או  אלוהים  את  להֲאשים  ֱהֲעלולים  אנשים  ישנם 
אלוהים  "מדוע  חושבים:  והינם  מאחר  נגדו  להתלונן 
למרות  השתנה  לא  מצבי  ּומדוע  למֲעי  עובד  אינו 
כעובדים  להיראות  עלולים  הם  ִלדברו?"  מציית  שאני 
עדיין  ויש  מאחר  אך  ַּבֲחריצות:  ּומתפללים  בנאמנות 
רוע בליבם – אין כל שינוי במצבם. לכן כשהניסיונות 

באים: עלינו רק לֲחשוב ּולהתהלך בטּוב לב.
דבר  לפי  והתהלך  העולם  עם  התפשר  לא  דניאל 
אלוהים – אך הושלך לגוב האריות עקב מזימות אנשים 
רעים. אך הוא לא האשים את אלוהים ולא חש תסכול. 
כמו כן לא האשים את המלך ואף לא רטן. דניאל אף לא 
נהג ברוע כלפי האנשים הרעים אשר זממו את מזימתם 

נגדו.
האחרון  הרגע  עד  לב  בטּוב  ורק  אך  נהג  כשדניאל 

כשנכנס לגוב האריות: שלח אלוהים מלאכים וסכר את 
עליו  יבוא  שלא  בכדי  עליו  הגן  אלוהים  האריות.  לוע 
כל נזק. במקום זאת האנשים הרשעים אשר זממו את 

מזימת הרוע הפכו לטרף לאריות.
להתייחס  טיפשי  כדבר  להיראות  עלול  שזה  כמובן 
את  מכירים  הינכם  אם  אך  לב –  בטוב  רעים  לאנשים 
החוק הרוחני: ִלפעול בטּוב לב בלבד זוהי הדרך ֱהחכמה 

ביותר לקבל ברכות.
מאנשים  כבאים  הניראים  צרות  או  מבחנים  ישנם 
למעשה  אך  מסויימים.  ממצבים  או  סביבכם  אחרים 
כל  על  לגבור  בכדי  והמלשין.  האויב  מן  באים  הינם 
השטן  נגד  הקרב  את  לנצח  עלינו  באמונה  המבחנים 

האויב והמלשין – לא נגד האנשים.
בכדי להשיג ניצחון רוחני: עלינו להילחם לפי החוק 

הרוחני. החוק הינו: לגבור על הרוע בטּוב לב. באיגרת 
אל הרומיים פרק י"ב 21 אנו קוראים: "ַאל ַּתִּניַח ָלַרע 

ְלִהְתַּגֵּבר ָעֶלי – ֶאָּלא ִהְתַּגֵּבר ַעל ָהַרע ַּבּטֹוב".
אתכם:  רודפים  מאמינים  שאינם  משפחה  בני  אם 
יפסיקו  אזי  ּובאמונה.  לב  בטּוב  כלפיהם  לנהוג  עליכם 
נהפוך  הבשורה.  את  לקבל  אף  ַועלולים  אתכם  לרדוף 
לשכנע  תנסו  ורק  רעים  שהם  חושבים  אתם  אם  הוא: 
אותם במילים ותכריחום להאמין – עלול המבחן להפוך 

לרציני יותר וִיתארך.
לשרתם  באהבה,  למענם  להתפלל  עליכם  ראשית 
לב  בטוב  לחשוב  ליבם,  את  להניע  לנסות  בֲאּדֹון, 
את  אלוהים  ְיָּגֵרש  אזי  מצב.  בכל  באמונה  ּולהתוודות 
המשפחה,  בני  לב  את  יניע  והמלשין,  האויב  השטן 

ינהיגם בכל מצב – ויענה בזמן ההולם.

 האיגרת אל הרומיים פרק ה' 3 – 4 מצהירה: "ַא
א זֺאת ִּבְלַבד; ֲאַנְחנּו ִמְתַהְּלִלים ַּגם ַּבָּצרֹות, ֶׁשֵּכן יֹוְדִעים 
ִליֵדי  ְוַהַּסְבָלנּות  ַסְבָלנּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ַהָּצָרה  ִּכי  ָאנּו 
כאמור:  ִּתְקָוה".  ִליֵדי  ַּבִּניָּסיֹון  ַוֲעִמיָדה  ְּבִניָּסיֹון  ֲעִמיָדה 
תקווה.  ַלהשגת  דרך  כקיצור  משרתים  צרה  או  מבחן 
איטית  בצורה  שהשתניתם  לֲחשוב  עלולים  מכם  כמה 
מאוד. אך דרך הצרות: נוכל להשתנות במהירות רבה 
יהא  עברנו  אשר  והחידוש  השינוי  מידת  ּולפי   – יותר 

אלוהים  של  המושלמים  ִלילדיו  להפוך  ידינו:  לאל 
הדומים לו.

לכן אל לנו לֲחמוק ממבחן אלא לנסות לעבור אותו 
בבואו. לרוב בני ֱהאדם רוצים ליטול דרך נוחה וקלה. 
אך אם מישהו חומק ממבחן ייקח לו / לה זמן רב יותר 

להגיע ִליעדם המֻקווה.
בכל  כלשהי  טעות  בכם  למצוא  מנסה  שפלוני  נניח 
עניין ודבר. אולי לא תרצו ִלראותו – אך אף במצב זה 

בפועל.  לדבר  להתייחס  אלא  ֵהימנו  להתֲעלם  לכם  אל 
עליכם לֲעמוד במצב בתקווה ּולנסות לסלוח לו ּולהבינו. 

אזי בחסד אלוהים תוכלו להשתנות.
מבחן או צרה מסויימים יכולים לשרת כאבן מעבר 
להיות  ברצונכם  באמת  אם  לתקווה.  דרך  קיצור  או 
או  מבחן  תחת  כשתֲעמדו  לאלוהים:  אמיתיים  ילדים 
ניסיון – רק התייחסו לזה כקיצור דרך וִעמדו בכל דבר 

באושר ּובאומץ – והתקדמו באמונה לעבר התקווה.



הייתי  דרכים.  תאונת  עברתי  שנה  עשרה  שבע  לפני 
בטנדר של 12 נוסעים. היה נקר בצמיג על הכביש המהיר 
והרכב התֲהפך. הוא חבט בפסי ההפרדה והסתובב פעמיים 
וחצי ללא כל שליטה. באותה עת הייתי כחודשיים בהריוני 
השלישי. עפתי החוצה דרך החלון. נחִּתי על הכביש רחוק 

מן הרכב.
תפס אותי והחזיק בי באוויר  שמלאך  באותו רגע חשתי 
והניח אותי על הכביש. באותו ערב קיבלתי את תפילת רועה 
בדיקות  עברתי  למחרת  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה 
בבית החולים ליולדות. הם הראו שלא היו לי כל בעיות כלל. 

כעבור כמה חודשים ילדתי בן בריא ונתתי כבוד לאלוהים.
הזמן עבר והפכתי ִלמבקרת בקהילה אך ורק בימי ראשון 
חייתי  מאוד.  עסוקה  שהייתי  התירוץ  עם  להתפלל –  מבלי 
הייתה  בעיה.  בי  והתגלתה  כבד  ּובלב  כזו  פושרת  באמונה 
כאבים  לי  היו  שנים:  מספר  כעבור  בגופי.  מסויימת  טעות 

בבטן התחתונה והיו לי בעיות במתן שתן.
לבית  והלכתי  התעצם  הכאב   2014 בנובמבר   22 ב 
לאבנים  דומים  דברים  בי  שהיו  הראה  הרנטגן  החולים. 

הרופא  דימום.  התגלה  השתן  השתן ּובבדיקת  בשלפוחית 
אמר לי ליטול תרופות במשך שבוע ולעבור עוד בדיקה. 

כשיצאתי מבית החולים וחזרתי הביתה – נזכרתי ִּבדברים 
רבים. היה עלי להיזכר בחסד אלוהים אשר ניתן לי ולעבוד 
אך  וראיתי  חסדו  את  שכחתי  אך  מלכותו.  למען  בנאמנות 

ללכת  התחלתי  רגע  מאותו  חייתי.  בה  המציאות  את  ורק 
לאסיפות תפילת דניאל, שבתי ִּבתשובה ּוביקשתי את עזרת 
רוח הקודש. התחרטתי על כך שהתעצבנתי והפרעתי לבעלי 
ולילדים. התחרטתי אף שביצעתי את המחוייבות שלי מתוך 

התחייבות.
יום  את  פוהאנג  דרום  מין  מאן  קהילת  חגגה  הנכון  מן 
ההדרכה  רועת  לי:  היסּון  הקהילה  רועת  עם  שלה  השנה 
העולמית של מאן מין – ּוב– 30 לנובמבר חגגה 2014 את 
וקיבלתי  לשם  הלכתי  הקודש.  רוח  מלוא  תפילת  אסיפת 
י"ט:  פרק  השליחים  (מיפֲעלות  המטפחת  עם  תפילתה  את 
הלכתי  בבטן.  מוזר  דבר  חשתי  קצר  זמן  תוך   .(12 – 11
לשירותים – ּוקריש דם כהה יצא החוצה. קריש דם נוסף 

יצא לאחר ארוחת הערב.
לאחר שבוע הלכתי בשנית לבית החולים ועברתי בדיקה 
נוספת. הרופא סיפר לי שלא נימצאו קרישי דם או אבנים – 
ואין כל בעיה! הללויה! דרך כל זאת התֲחדשו חיי המשיחיים 
– ֲוהחילותי לעבוד בשמחה למען מלכות אלוהים. אני נותנת 

את כל ההודייה והכבוד לאלוהים.
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חדשות מאן מין 

וסבלתי  הנפילה  מחלת  מחמת  ִּבכאב  חייתי   5 מגיל 
מכאבי ראש ּוסחרחורות. נטלתי תרופות – ללא כל שיפור. 
משפֲחתי הלכה למסגדי ההינדואיזם למען אחווה רפואה אך 

התסמינים שלי רק הֱחמירו.
גרוע יותר בחודש מרץ 2012: אבי אשר עבד ִּכמהנדס 
במפעל, סבל מדלקת בעמוד השדרה ונאלץ לעבור ניתוח. 
מן  נכה  להיות  לאבי  שגרם  דבר   – טעות  נפלה  בניתוח 
החלה  ואמי   – כלכליות  ִּבבעיות  נתקלנו  ָומטה.  המותניים 

לעבוד בחנות בגדים. 
בינתיים נודע לאימי משכָנָּתה על: קהילת מאן מין דלהי. 
היא בקשה מרועה הקהילה: ג'ון אס קים לבקר בביתנו. יחד 
עימו השתחווינו בפני אלוהים. באותה עת הוא הראה לנו את 
הווידיאו המציג את שירות הכוח של רועה הקהילה הבכיר 

ד"ר ג'יי רוק לי – נדהמתי.
העובדה  את  משפֲחתי  בני  קיבלו   2012 יוני  בחודש 
את  וקיבלנו  היחידה –  האמיתית  האלוהות  הינו:  שאלוהים 
מאבי  וניבצר  מאחר  אך  בקהילה  התֲחברנו  ֱהֲאּדֹון.  ישוע 
ללכת לקהילה – נתן לו רועה הקהילה את סיפרו של ד"ר לי: 
"דרך הישועה" – בשפה ההינדית ועזר לו לקבל אמונה. הוא 
עליה  במטפחת  למענו  והתפלל  קבוע  באופן  אבי  את  ביקר 

התפלל ד"ר לי (מיפעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12).
בעת שִהקראתי למענו את: "דרך הישועה" בקול רם – 

חשתי שכאבי הראש שלי נעלמים לאיטם.
יום אחד אמר אבי שחלם חלום בו ראה את כולנו נלקחים 
באוויר והוא נותר לבדו. הוא קרא בקול רם: "אדון! אדון!" 

– ּובכה. משהתעורר מן ֱהחלום: הוא בחן 
את חייו בעבר-וניזכר במסרים אשר שמע. 
שחש  הנוחות  אי  על  ִּבתשובה  שב  הוא 
איתם  שרב  לאחר   – משפֲחתו  בעבור 
השנאה  על  ועל   – ּורכוש  כסף  ענייני  על 

הנימצאת בתוכו.
המטפחת  תפילת  את  אבי  קיבל  פברואר 2013  בחודש 
היתֲחדשו!  המתים  שהעצבים  היה  שמדהים  מה  בשנית. 
התחושה בגפו התחתון חזרה, היה לאל ידו לנוע והוא הלך 
לקהילה. משראה את תמונת הלקיחה על המזבח: הוא נדהם 

מאחר וראה אותה בחלום.
לאחר  לֲחלוטין  אבי  התרפא   2014 נובמבר  בחודש 
החולים  למען  הראשי  הקהילה  רועה  תפילת  את  שקיבל 
דרך השידור ֱהחי של מאן מין ביום ראשון. כעת אין לו כל 
בשם  להובלות  ִּבתלת-אופן  נוהג  אף  הוא  ַּבֲהליכה.  קשיים 

'טמפו'. הוא מתנדב לקהילה ִּבנהיגה.
נשארתי  בעבר  הנפילה.  ממחלת  מרפא  חוויתי  אני  אף 
ִציּוָּני  לאֲחרונה  אך   – הספר  בבית  הנמוכות  במגמות 
השתפרו. אף הוֲענקה לי מילגה. אני מתופף בקהילה כעובד 
ואמי   – גבוה  מחום  מרפא  חוותה  אחותי  כן:  כמו  מתנדב. 

התאוששה מכאבים בכל חלקי גופה.
הבעיות  כל  ִלמשיחיים.  הפכו  ההינדים  משפֲחתי  בני  כל 
עדויותינו  את  שמעו  שכנינו  לֲחלוטין.  נפתרו  מֲחלות  כולל 
ּובאו לקהילה. אני נותן את כל הכבוד וההודייה לאלוהים – 

האלוהות האמיתית היחידה. הללויה!

"אבי היה אמור להישאר נכה – 
אך כעת הוא נוהג ִּבמכונית!"

"אבני שלפוחית השתן נעלמו, השמחה שבה לחיי כמאמינה!"

האח פוניט בן 18 מקהילת מאן מין – דלהי שבהודו

המשרתת ִקיּוְנָּגֶא לי בת 47 ִמקהילת מאן מין ָּדֶאגּו 
שִּבדרום קוריאה

בנה הצעיר האח ג'ּונָצ'ֶא נא: נשמר ִּבתאונת הדרכים 
ע"י אלוהים בהיותו ברחם אימו.

משמאל: האח נא בעלה המשרת ִּביונגהאק נא, בתה יּוְנִהי נא, המשרתת 
קיונָּגֶא נא – ּובנה הבכור קוָואְנְגָצ'ֶא נא.

האב  אארטי,  פוניט:  של  הראשונה  הצעירה  אחותו  משמאל 
באנוואלי לאל, האם וימלא, פוניט ַואחותו הצעירה בולבול.

בעת  חזקים  ראש  מכאבי  מרפא  חווה  פוניט 
את  ומטה  ממותניו  הנכה  לאביו  שִהקריא 

הספר: "דרך הישועה".

בטרם   – (MRI) המגנטית התהודה  הדמיית 
חווה באנוואלי לאל מרפא: חוליות בית החזה 

2 ו – 3 ניזוקו עקב דלקת בעמוד השדרה.


