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חדשות מאן מין 

המיתמקדת  הטלוויזיה  תחנת  אן  סי  ג'י 
תוכניות  מגוון  ּומשדרת  הפיקה  בבשורה: 
המבוססות על דבר ֵהחיים, היצירות החזקות, 
העדויות, אמנויות הבמה והתרבות המשיחית 
חדשות  תוכניות  כמה   .(www.gcntv.org)
ידי  על  היטב  והיתקבלו  לאֲחרונה  שּודרּו 

הצופים בתוך ּומחוץ לקוריאה.
התוכניות הן כדלקמן: "לב אלוהים" אשר 
"השגֲחת  באמונה,  לגדול  לצופים  מסייעת 
כוח  את  לחוש  מסייעת  אשר  הבריאה": 
אלוהים, "הטבע האלוהי" – האהבה הבילתי 
"כוח"  הבריאה,  בפועל  הנימצאת  מוגבלת 
המציגה: פעלי אלוהים חזקים שבוצעו מעבר 
אנגלית  ֵהאדם, "שלום:  בני  של  הרגיל  לידע 
מדוברת,  בסיסית  אנגלית  קורס   – בסיסית" 
מאן  "סיפור  בסיסי,  סיני  קורס  "ניהאומה": 
מין": דרמה המבוססת על עדויות חברי מאן 
חדשים  שירים  המציגה:  "הידעת?"  מין, 
מגוונת  מדייה  באמצעות  מין  מאן  הלל  של 
לצופים:  מסייעת  "אשר  נילמד  ו-"הבא 

לילמוד ריקודי הישתֲחווייה והלל.
בטרם יצאו התוכניות החדשות לאור: הייתה 
באמצעות  רבים  צופים  על  אהובה  אן  סי  ג'י 
המציגה  ּומדע",  "בריאה  כגון:  שונות  תוכניות 
את ראיות הבריאה ּומקוִריות התנ"ך באמצעות: 
דרשות ד"ר לי, היתאחדות הרופאים המשיחיים 
מקרי  המוכיחה:  אן.)  די.  (וו.סי.  העולמית 
ּומבוססת  לי  ד"ר  תפילת  באמצעות  ריפוי 
המזכירים  "זיכרונות"  רפואיים,  נתונים  על 
העובדים,  עדויות  דרך  לחו"ל  המסעות  את 
מהמיקרא  בפסוק  והוגָּה  המתאמת  "הגות" 
את:  המציגה  ִלספרים"  "המלצה  יום,  מדי 
סיפרי ד"ר לי לחיים נאמנים, ו "מחול יפה": 

תוכנית ריקודים ִלילדים.
"ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ֶאל ָּכל ָהעֹוָלם ְוַהְכִריזּו ֶאת 
ַהְּבׂשֹוָרה ְלָכל ַהְּבִריָאה" (בשורת מרקוס פרק 

ט"ז: 15).
לרועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי – 
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים של רשת ג׳י סי 
אן היה חזון על שירות השידור הוא חשב על 

זה כעל שיטה יעילה להוביל באֲחרית הימים 
לאלוהים.  העולם  רחבי  בכל  רבות  נשמות 
כשהיתפלל על זאת: הוא ייסד בינואר 2000 
את טלוויזיית מאן מין – שמה הקודם של ג׳י 
בשידור  שידרה  מין  מאן  טלוויזיית  אן.  סי 
את  והעבירה  העולם  ברחבי  מסעותיו  את  חי 
ורוח  המשיח,  ישוע  הבורא,  אלוהים  פועל 

הקודש – בכל רחבי העולם.
משיחיים  שדרים  היתאֲחדו   2004 בִּשנת 
באמצעות  הבשורה  ַלהפצת  חזון  בעלי  רבים 
ֵהעמים:  מכל  האנשים  לכל  השירות  שידור 
העולמית  המשיחית  הרשת  את  לארגן  בכדי 
(ג׳י סי אן). באוקטובר 2005 שודרה הופעה 
ראשונה בַּערוץ 17 של הטלוויזיה הציבורית 
על  הרשת  חתמה  אז  מיני  יורק.  ניו  בִּ
בעולם  מובילים  שדרים  מספר  עם  שותפות 
מדינות   170  – בִּכ  תוכניותיה  את  ושידרה 
ציבוריות,  טלוויזיה  תחנות  באמצעות: 
באֲחרית  כעת  בכבלים.  וטלוויזיות  לוויינים 
הימים סובלים רבים מרעב רוחני – אך רשת 

בכדי  האמת  את  ּומכריזה  צועקת  אן  סי  ג׳י 
הישועה.  לאמת  רבות  בורות  נשמות  להוביל 
צופים שלחו את עדויותיהם ורבים מהשדרים 
היתוודו על השפעתה החזקה של ג׳י סי אן על 

חיי הצופים.
לאחרונה השיגה קהילת מאן מין המרכזית 
 – השידור  למשאית  מחוץ  גבוהה  הגדרה 
המותאם בִּמיוחד למצב השידור של הקהילה 
השידור החל בַּ 25 למרס: בשידור חי שודרו 
שירות  כל  מלא.   HD– ּוב  הקהילה  אירועי 
וכל  דניאל  תפילת  פגישת  ההישתֲחווייה, 
שאר האירועים בקהילה החלו להיות זמינים 
דיגיטלי  משםידור  ארבע  פי  גבוהה  בַּהגדרה 

רגיל.
משאית ה OB HD המלאה הינה: משאית 
ּומצוידת:   – ּותזוזה  רטט  ללא  טון   16
קול.  ּומיקסר  זימיזיב  סוויטשר,  במצלמות, 
חדר  שמע,  חדר  ווידאו,  לחדר  מחולקת  היא 
ידי  על  מנוהל  והציוד   – הובלה  וחדר  ייצור 

עובדי רשת ג׳י סי אן ולא ע״י עובדי חוץ.

"ג'י סי אן" מפיצה את הבשורה הטובה לעולם:
שיֲחררה תוכניות חדשות ב-2018

"קיבלנו ברכה גדולה תוך כדי עבודה עם רשת ג׳י סי אן!"

בכל  רוסית  דוברי  "אנשים 
רחבי העולם אוהבים ּומכבדים 
את ד"ר ג'יי רוק לי. הוא מספק 
בצורה  המיקרא  מסר  את 
ברורה ּומובנת. זוהי לנו ברכה 

ועזרה גדולה".

מר אורי ֵצ'רניטסקי: נשיא טלוויזיית 
אימפקט שבארה"ב

את  משדרת  אן  סי  "ג׳י 
המובאת  הקדושה  בשורת 
ג'יי  ד"ר  ידי  על  דופי  ללא 
רוק לי ואת להקת הביצועים 
מין.  מאן  של  הדופן  יוצאת 

התוכניות הביאו את: פועל הישועה".

רוזאלבה רודריגז דה רינקון נשיאת 
טלוויזיית אינלייס בקולומביה

דרך  ברכות  קיבלו  רבים  "אנשים 
תפילת ד"ר ג'יי רוק לי בעבור החולים. 
הם שוֲחררו מרוחות רעות וחוו מרפא: 
קיבה  ממחלות  ריאה,  מחלות  מסרטן, 
שהיו  אנשים  אחרות.  רבות  ּומחלות 

עקרים היה לאל ידיהם להביא ילדים לעולם!"

אברהם ווינסנט: נשיא ארול וואקוג׳י סי 
אן בהודו

באמצעות  ניסים  חוו  "רבים 
דרשות ד"ר ג'יי רוק לי. מסריו 
 – חייהם  על  אור  שופכים 
צפייה  ידי  על  גדלה  ואמונתם 

בניסים ּושמיעה עליהם".

אסטבן האנדאל: נשיא JBN טי וי, 
הונדורס
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הפסוקים דִּלעיל מתייחסים למערכת היחסים בין המשיחיים 
שאנו  זה  ּומסתורי  גדול  כמה  שלהם.  ֵהחתן  ֵהאדון  לבין 
המשיח  ישוע  עם  ּומיתאחדים  מאחור  העולם  את  משאירים 
בדיוק כְּשם שגבר ואישה עוזבים את הוריהם ונעשים לבשר 

אחד? עתה כיצד באמת אנו יכולים להיות אחד עם אלוהים?

1.קבלת רוח הקודש על ידי קבלת ישוע המשיח.
ילדי  להיות  הופכים  המשיח  ישוע  את  המקבלים  אנשים 
ידי  על  המשיח  ישוע  עם  לאחד  הופכים  הם  וכאשר  אלוהים 
האמונה: הם מקבלים את רוח הקודש. בִּבשורת יוחנן פרק ג' 6 
נאמר: "ַהּנֹוָלד ִמן ַהָּבָׂשר ָּבָׂשר הּוא ְוַהּנֹוָלד ִמן ָהרּוַח רּוַח הּוא". 
בתוכינו  שמתה  הרוח  לליבנו:  ניכנסת  הקודש  רוח  כאשר 
דומים  נעשים  ַואנו  רוח –  בנו  מולידה  ִלתחייה,  שבה  בעבר 
ַלֲאּדֹון. לאל ידינו להיות ילדי אלוהים שהינו רוח ואף ליקרוא 
לו: "אבא" (האיגרת אל הרומיים פרק ח': 15, האיגרת אל 

הגלאטיים פרק ד': 6).
ראשית לב ֵהאדם יכול להיתֲחלק ללב הכנה הברור וללב 
השיקרי הברור; לראשון אנו קוראים נפש חיה. אלוהים לימד 
הזמן:  בַּחלוף  בליבו.  האמת  את  ונטע  האמת  את  רק  אותו 
חטא אדם את חטא אי הציות כשלא היצליח לישמור את דבר 
אלוהים אשר אמר לו: לא לאכול מעץ הדעת טוב ָורע. הקשר 

שלו עם אלוהים היתנתק וניכנסו החטא והשקר.
נוצר  המצפון  המצפון.  לב:  של  אחר  סוג  נוצר  מכן  לאחר 
כאשר הטבע שיורשים מההורים היה מעורב עם מיגוון רחב 
של מידע שנרכש באמצעות מה שראה ושמע. הוא יוצר ורושם 
את ֲאמות המידה שלו – ואת הערכים המעורבים הן באמת והן 
בשקר – זהו: המצפון. בין שלושת סוגי הלב שָנדונו – הלב 
האמיתי, הלב השיקרי והמצפון: הלב האמיתי שנטע אלוהים 
ומיתעצם  הולך  ֵהאדם  בני  ּומצפון  היתרוקן –  כימעט  באדם 

בימינו.

2. רוח הקודש מאפשרת לזרע ֵהחיים לינבוט ּומחיָּה את 
הרוח המתה.

אדם  הראשון –  האיש  נחיריי  לתוך  אלוהים  נשף  כאשר 
הפך  כאשר  אך  חיה.  לנפש  אדם:  הפך  נישמתו:  את  ּוברא 
נישמת  כל  כמעט  ֵהיֵמנֹו  נילקחה  ציות:  אי  ידי  על  לחוטא 
ֵהחיים ורק עיקבותיה נותרו; העיקבות הינן: זרע ֵהחיים. זרע 
ֵהחיים יכול ליפעול כשהאדם ְמתָּקשר עם אלוהים – המספק 
לו את האמת. מחמת חטאו של אדם: נותק הקשר בני ֵהאדם 
זרע  את  בהדרגה  וכיסה  ֵהאדם  ללב  חדר  השקר  לאלוהים, 
ֵהחיים. זרע ֵהחיים הפך לבילתי פעיל, היקף פעילותו היתכווץ 

יותר ויותר – ּוכאילו מת.
היתנתקה  רוח  שהינו  אלוהים  עם  ההיתֲחברות  בו  המצב 
וזרע ֵהחיים הפך לבילתי פעיל ּוללא חיים – שכן הוא כוסה 
ֶקר ניקרא: "מות רוח ֵהאדם" – אך אין זה אומר שהרוח  בַּשֶׁ

להיתעורר  ּומצפה  ליפעול  שהיפסיקה  אלא  לחלוטין –  מתה 
אף אם הוא ניראה כמת: הוא יכול  ְלחיים. זה כמו צמח – שְׁ

לנצנץ ּולבסוף ליצמוח כל עוד נותרו בו חיים.
את  חולק  כשפלוני  ְלחיים?  שבה  המתה  ֵהאדם  רוח  מתי 
האמת.  ואור  אלוהים  אור  בליבו  זורחים  אחר:  עם  הבשורה 
האור  את  מקבלים  בו  שנותרו  הלב  וטּוב  האמת  זמן  באותו 
אלוהים  שולח  מכן  לאחר  כמושיעו.  ישוע  את  מקבל  והוא: 
בלב  לינבוט  ֵהחיים  לזרע  המאפשרת  הקודש  רוח  את  לליבו 

ֵהאדם – ההופך לפעיל.
ההיתֲחברות עם אלוהים מתחילה והוא שוב מיתמלא בידע 
האמת. ליבו שהיה מלא בִּשקרים כגון: שינאה והיתנשאות – 

מיתמלא בַּאמיתות כמו: אהבה.

3. רוח הקודש מולידה בָּנּו את הרוח.
המרכיב החיוני ביותר שיש בהולדת הרוח בקירבינו הינו: 
התפילה. ככל שניתפלל בִּרצינות: כך נקבל ממעל חסד וכוח 
ניתפלל  להט  בכמה  משנה  לא  השקרים.  את  להשליך  בכדי 
מיסגרות  את  נהרוס  כן  אם  אלא  לשווא:  תהא  תפילתינו   –

ֵהֲחשיבה שלנו.
ליֱחיות  לנו  ותיגרום  האמת  בלב  תישלוט  הקודש  רוח 
במירדף אחר רצונות רוח הקודש. על ידי עבודת השטן דרך 
מֲחשבותינו: הוא ישלוט בלב הכוזב שלנו. כאשר יש שקר רב 
תושפֲענה מֲחשבותינו על ידי השטן – דבר שיגרום לנו ליֱחיות 

בהתאם ִלרצונות הבשר ּולהניחנו על הדרך ַלאבדון.
יכול  הוא  וכיצד  לשמוע  אדם  יכול  אמת  כמה  משנה  לא 

וההשערות:  בשר  מֲחשבות  להשליך  בלי  בלהט –  להיתפלל 
(האיגרת  הקודש  רוח  רצונות  ידי  על  ִלֱחיות  ֵהיֵמנֹו  ייבצר 
השנייה אל הקורינתיים פרק י': 5). ליבו יחוש ריק ּומסוכסך – 
וייבצר ֵהיֵמנֹו לקבל ולֲחוות חוויות ברורות של: פעלי אלוהים.
הסוף  יהא  לא  זה  שבפנים:  השקרי  הלב  את  זנח  אם  אף 
לניסיונותיו; יהא עליו לעבוד בכדי לגלות ּולהסיר את הרוע – 
תכונות החטא ֵהחבויות עמוק בטבעו – החל במצפונו. המצפון 
-יהא  ֵהאדם  טבע  את  כעת  ירכיב  דילעייל)  עליו  (שהורחב 
זה לב עמוק מאוד שהאדם עצמו אינו מודע לו. חוסר האמת 
שבטבע ֵהאדם אינו מתיישב עם: נכונות אלוהים – אלא נראה 
נכון והולם בעיני רוחו- לכן לא קל לו לגלות זאת ּולהשליכו 

בכוחות עצמו.
בטיבעו  האמת  את  לגלות  אדם  לכל  מאפשר  שהוא  בזאת 
באמצעות ניסיונות – אלוהים מעצב אותו לתוך כלי הקודש 
שלו. כאשר תגלו את עצמיכם באמצעות דברו בהשראת רוח 
הקודש: יהי לאל ידיכם לבטל את השקרים מן הטבע שלכם 

בִּמהירות רבה יותר.
ולא  לאחרים  רק  מתייחסים  אלוהים  שדברי  תֲחשבו  אם 
תצליחו לגלות את עצמיכם עם דברו: תהא צמיחת אמונתכם 
איטית. עם זאת אם תגלו את השקרים בטבע שלכם ּותסלקום: 

תהפכו לאנשי רוח שהפכו ִלמקודשים.

4. כאשר ניתֲאחד עם ֵהֲאּדֹון.
כאשר רוח הקודש יולדת בתוכנו את הרוח – ַואנו מבטלים 
אי  את  נישבור  האמת:  עם  המיתנגשים  השקרים  כל  את 

צידקתנו, נשיג את הלב האמיתי – וניתֲאחד עם ֵהֲאּדֹון.
ממשילה  ַואילך:   12 ב'  פרק  ליוחנן  הראשונה  האיגרת 
עם  מיתֲאחד  אדם  בו  התהליך   – האמונה  בגרות  רמות  את 
קיבל  האדם  בה  האמונה  רמת  ֵהאדם.  צמיחת  עד  אלוהים – 
את ישוע המשיח, קיבל את רוח הקודש – והשיג את הגאולה 
פלוני  בה  האמונה  רמת  הקטנים".  הילדים  ניקראת: "אמונת 
עומד ליצעוד על ידי האמת ניקראת: "אמונת הילדים", בעוד 
שרמת האמונה בה הינו מיתהלך על פי דבר אלוהים מכונה: 
את  ּומשיגה  יותר  גדלה  האמונה  כאשר  הצעירים".  "אמונת 

מלוא האמונה – תהא זאת: "אמונת ֵהאבות".
עם  לֲחלוטין  וניתאחד  ֵהאבות  אמונת  לרמת  כשניכנס 
אלוהים, נקבל את כל שנבקש בִּתפילה כאשר: "ליבינו אינו 
אלוהים" (האיגרת  בפני  בטחון  ּובזאת: "יש  אותנו" –  מגנה 

הראשונה ִליוחנן פרק ג': 22 – 21).

בשם  מתפלל  אני  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
ֵהֲאּדֹון שבֲחריצות תרשו לרוח הקודש ללדת בכם רוח 
חיים  ִלֱחיות  תוכלו  כך   – אלוהים  עם  תיתאֲחדּו  למען 
החדשה:  ירושלים  בִּ אף  כמו   – הזה  בעולם  מבורכים 

המשכן המפואר ביותר בכל השמיים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ַעל-ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו – ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד. ָּגדֹול ָהָרז ַהֶּזה – ַוֲאִני ִמְתַּכּוֵן ַלָּמִׁשיַח ְוַלְּקִהָּלה" (האיגרת אל האפסיים פרק ה': 32 – 31).

גדול המיסתורין

Hebrew ווידוי האמונה

כתובת: 29, דיגיטל – רו -26ג'יל, גורו – גו, סיאול, קוריאה, 08389
טלפון: 82-2-818-7047 
פקס: 82-2-818-7048 

 http://www.manmin.org/english :אתר
 www.manminnews.com

manminen@manmin.kr :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 ַ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).

3 ביוני, 2018  חדשות מאן מין מס' 72  



3 ביוני,  2018  3 מס' 72   נושא מרכזיחדשות מאן מין 

אלוהים מתאר את ֵהאהבה שניתנה אף עם חיינו והאמון המושלם שלנו. איזה אמון ַואהבה
אמון  להשיג  בכדי  בסודות  ניתתעמק  הבה  באלוהים?  לכם  יש  ַואהבה  אמון  סוג 

ַואהבה מושלמת עבור: אלוהים, ֵהֲאּדֹון ורוח הקודש.

עליכם להשליך את מֲחשבות 
הבשר – מאחר והינן עויינות 

לאלוהים.

עליכם להבין את: רצונו הטוב 
של אלוהים על ידי שמיעת מה 

שאומרת רוח הקודש ַוקבלת 
הדרכתה.

האמון גובר כשהאהבה גוברת.

באיגרת אל הרומים פרק ח' 7 אנו קוראים: "ֶׁשֲהֵרי ַמְחְׁשבֹות 
ַהָּבָׂשר עֹוְינֹות ֶאת ֱאִהים ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנן ִנְכָנעֹות ְלתֹוַרת ֱאִהים – 

ַאף ֵאיָנן ְיכֹולֹות ְלִהָּכַנע". למה מיוֲחסות: "מֲחשבות ֵהבשר"?
"מֲחשבות ֵהבשר" הינן שקרים היוצאים מן הלב דרך עבודת 
רוחנית  אמונה  מלפתח  אנשים  מעכבת  ֵלב  בָּ שְׁ התאווה  הנפש. 
הם  בשרית:  חשיבה  יש  ַלאנשים  אם  אלוהים.  את  המשמחת 
הטבות  לירדוף  וחושבים  שלהם  התקן  פי  על  הכל  שופטים 
בטעות  נכון,  שהוא  משהו  אנשים  מבקרים  זו  בִּתפיסה  אישיות 
חושבים על הטוב כרע – ּופשוט חיים מבלי לדעת שהינם טועים.

נניח שניתקלתם בַּאדם שחיבבתם – אך הוא לא בירך אתכם 
הינכם  אותו.  שבירכתם  למרות  מוזר  פרצוף  ועשה  לשלום 
חשבתי  בסדר?  לא  משהו  לו  עשיתי  "האם  לֲחשוב:  עלולים 
את  לשנות  תוכלו  גס!"  שהינו  מיתברר  אך   – נחמד  שהוא 
מֲחשבתכם ברגע. לא התייֲחסתם כלל למצבו ושפטתם אותו על 

סמך הלב ֶהערמומי והמישתנה שלכם.
ספר שמואל ב׳ פרק ו' מתאר את: דוד המלך ששמח על ארון 
והילל  בשמחה  רקד  הוא  ירושליימה.  חזרה  הועבר  כשזה  יהוה 
אותו  תיעבה  היא  מיכל:   – אשתו  זאת  כשראתה  אלוהים.  את 
וחשבה שהוא מיתנהג בחוסר כבוד. היא שפטה אותו מתוך הרוע 

והיהירות שלה למרות שמעשיו הינם: הטֹוב בעייני אלוהים.
שמונה  שסבלה  אשה  על:  מסופר  י"ג  פרק  לוקס  בִּבשורת 

היתה  היא  רעה.  רוח  ידי  על  שניגרמה  ממחלה  שנים  עשרה 
כפופה כפליים וניבצר ֵהיֵמָנה להיזדקף. ישוע הניח ידיו עליה – 

מיד היא היזדקפה והחלה לפאר את אלוהים.
אותה  ריפא  ִוישוע  מאחר  היתמרמר  הכנסת  בית  פקיד  אך 
בשבת והחל לספר לקהל שצריך לרפא בימי חול – ולא בשבת. 
לא היה אכפת לו שכוח אלוהים הופגן וחיים אומללים אלה חוו 
הוא  טּוב  ולא  אהבה  לו  הייתה  ולא  מאחר  אלוהים.  אהבת  את: 
דעתו  על  ועמד   – ּובמסגרתו  בִּתקיפותו  הדין  פסק  את  העביר 

שזהו: רצון אלוהים.
ותאוות  קינאה  שינאה,  כגון:  כוזבות  תכונות  לאדם  יש  אם 
בצע, או שיש לו הצדקה עצמית ּומיסגרות עצמיות: תשוֲחזרנה 
לכן  כרע.  טוב  משהו  על  לֲחשוב  עשויים  הם  הבשר.  מֲחשבות 
עלינו לֲעקור את מֲחשבות הבשר מאחר והינן עויינות לאלוהים. 
אם הינכם רואים דבר טוב כלא טוב – זהו הרע שלכם.. עליכם 
עניין.  בכל  רוחניות  מֲחשבות  להשיג  ּולנסות  מהר  להפילו 
 :13 ב'  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  באיגרת  שנאמר  כשם 
 – ְמַלֶּמֶדת  ֱאנֹוׁש  ֶׁשָחְכַמת  ְּבִמִּלים  א  ַמִּביִעים  ֲאַנְחנּו  "...ְואֹוָתם 
רּוָחִנִּיים  ְּדָבִרים  ְמָפְרִׁשים  ְּכֶׁשָאנּו  ְמַלֶּמֶדת,  ֶׁשָהרּוַח  ְּבִמִּלים  ֶאָּלא 
ְּבַהְגָּדרֹות רּוָחִנּיֹות". רק כאשר תהנא לכם מֲחשבות רוחניות יהי 

לאל ידיכם להבין וליבטוח: באלוהים שהינו רוח.

ִמישוע  גויה  אישה  ביקשה  ט"ו:  פרק  מתיתייהו  בשורת  בִּ
ָנֶאה  "א  ישוע:  לה  ענה  ביתה.  מתוך  טמאה  רוח  להשליך 
במקום  ַלְּכָלִבים".  אֹותֹו  ְוִלְזרֺק  ַהָּבִנים  ֶׁשל  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ָלַקַחת 
ֲאדֹוִני  "ֵּכן  ואמרה:  עצמה  את  הישפילה  היא   – פגועה  לחוש 
ִמֻּׁשְלַחן  ַהּנֹוְפִלים  ַהֵּפרּוִרים  ִמן  אֹוְכִלים  ַהְּכָלִבים  ֲאִפּלּו  ֲאָבל   –

ֲאדֹוֵניֶהם".
אילו  עתירתה.  על  מיד  וענה  זה  צנוע  ווידוי  שיבח  ישוע 
את  מאבדת  פגועה,  חשה  הייתה  היא  גאוותה:  על  היתעקשה 
לקבלת  אמונה  די  לאישה  הייתה  זאת  עם  ּומוותרת.   – הלב 
התשובה. לכן היה בכוחה לאחוז בו ללא הרף עם הודאה של 

טּוב.
ההיזדמנות  את  לה  העניק  לכן   – אמונתה  את  ידע  ישוע 
למלא את מידת הצדק עבור התשובה בכך שנתן לה להראות 
הודאתה  את  לעורר  היתכוון  אף  ישוע  הסוף.  עד  אמונתה  את 

הצנועה בכדי להראות מהי: אמונה אמיתית למאבדים בקלות 
ניראה  כשלא  ּומישתנים   – אלוהים  את  המאשימים  הלב,  את 

שהתשובה תגיע.
כך   – ַואהבתו  ישוע  בטּוב  בוטח:  בטּובו  הכול  את  המגלה 
לאחר  זאת.  עשה  שישוע  הסיבה  על  לֲחשוב  עשויים  שהם 
שתקבלו את אלוהים ואת רוח הקודש: תודרכו על ידי הרוח 
ּומֲחשבות  הרוע  השלכת  מידת  לפי  בטּוב  דבר  כל  ותבחינו 

הבשר שלכם.
 – שיקריות  רעות,  מֲחשבות:  לכם  יש  אם  זאת  עם 
והיתחברות אל העולם, ייבצר מרוח הקודש העוזרת: לעבוד. 
כאשר תשמידו מֲחשבות בשר, תקבלו את עזרת רוח הקודש, 
תבינו  אלוהים,  של  ֵהעמוק  רצונו  את  תבינו  בטּוב,  תֲחשבו 

זאת יותר ואמונכם יֲעמיק.

שירותו  במהלך  ישוע  על  סמך  ישוע:  של  תלמידו   – כיפא 
הציבורי ואהב אותו – אך לאחר התלייה: עמקה יותר אהבתו. 
מאוד:  אהב  אותו   – והיקר  הטוב  אלוהים  בן   – ישוע  רבו 
ניתלה בצורה אומללה ְלמול עיניו. עם זאת הוא הכחיש אותו 

במקום להגן עליו – ואף קיללו.
למרות זאת הביט עליו ישוע בשקט ללא כל נזיפה ונטל על 
עצמו את סבל התלייה. לאחר שהיה עד לסבל של ישוע שמת 
אף  גדלה  גדלה:  כשהאהבה  אהבתו.  והעמיקה  גברה  למענו: 

רמת האמון בו.
ֵהֲאּדֹון  אך לאחר תחיית  אחת –  משרתת  חשש עוד לפני  הוא 
הוא הטיף את הבשורה אף כשהוקף בַּאנשים עם מבט רצחני על 
פניהם. אף כשניתלה בִּמהופך: לא רעדה אמונתו כלל. היה לאל 

ידו להיות קדוש מפואר באהבה נלהבת ואמון חזק.
הבה ניתֲאחד באמון ַואהבה אמיתיים על פני האדמה, ננחם 

ירושלים החדשה. וניתן אהבה לאלוהים – בִּ
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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

ן באבל על מות  י 2003 בהיותי עדי ב-
 . בייתי על  מוות  צל  עוד  צנח   : בעלי

מרפא. חשוכת  איידס  במֲחלת  חליתי 
קבוע  באופן  נטלתי  חופשי  באופן 
לטיפול  המרכז  מן  זמינות  תרופות 
ו  הי שיפור.  כל  חל  לא  אך   – באיידס 
ואיבדתי   – קשים  ָובטן  ראש  כאבי  לי 
אך  המחלה  מן  סבלתי  ּומשקל.  ן  תיאבו

. ילדי ו  הי יותר  שהטרידני  מה 
 – היטב  בם  לטפל  י  ִנ ֵמ י ֵה ניבצר 
בכדי  אחרים  עזרת  על  והיסתמכתי 
עומדת  שאני  ידעתי  זאת.  לעשות 
י  שילדי דימיינתי  כאשר  בקרוב.  למות 
בחודש   . ליבי נישבר  הורים:  ללא  ו  י ֱח י
והן  בגוף  הן  הּותשתי   2016 אפריל 
לחיים.  תקווה  לי  הייתה  לא  אף  ברוח. 
גּובּו  ֵנ שכנתי  הידריכתני  מכן  לאחר 

קינשאסה. ן  מי מאן  ִלקהילת  ֵדט  ְנ ָר ֵב
היקשבתי לבשורה וקיבלתי את ישוע 
הבכיר  הרועה  דרשות  דרך   . כמושיעי
מלאי  י  חי ן  ֲחלוטי ַל הישתנו   : לי ד"ר 

הצער.
שאמר  הבכיר  לרועה  כשהיקשבתי 
אפשרי  בילתי   : ו נ שהי דבר  ן  שאי
רבים  אנשים  תי  וראי  – אלוהים  עבור 
ֲחשוכות  לות  ממֲח מרפא  ו  חו אשר 
י לחוות  תי אף אנ ות, רצי י פנ מרפא וסו
ום  י ים.  י חי ְל וה  תיקו לי  יתה  הי מרפא. 
על  דמעות  עם  תשובה  בִּ שבתי  ום  י
לאחר  מרפא  וֹות  ֲח ַל בכדי  העבר  חטאי 
חטא  עקב  באות  לות  שמֲח ששמעתי 

. (26  : ו ט״ פרק  שמות  )

2017 חגגה הקהילה  בחודש נובמבר 
ּומפגש  יסודה  לי  10 ה- השנה  ום  י את 
הקהילה  רועת  עם  המיטפחת  י  פו רי
העולמית  -המדריכה  לי ן  סו י הי
עלי  הניחה  כאשר  ראשית.  כדוברת 
היתפלל  עליה  הכוח  מיטפחת  את 
כל   : לי רוק  י  י ג' ד"ר  הבכיר  הרועה 
 – הקודש  רוח  אש  עם:  ֵמם  היתֲח פי  ו ג
נעלמו  והכאבים  הקשים  הראש  כאבי 
"ט:  י פרק  השליחים  (מיפעלות  כולם. 

יה! הללו  . (11  – 12

תי  י ו חו לא  אותו  נפשי  שקט  קיבלתי 
 . שלי י  פו ברי בטוחה  תי  י הי מעולם. 
 . ן טי לו לֲח נעלמו  לי  ו  שהי נים  האיבחו
לא  שמעולם  בריאים  ים  חי חיה  י  נ נ הי

בעבר. נתי  י דמי
כשהינני משרתת את אלוהים ּומפקידה בידיו 
המילה  כאילו  חשה  אני  חיי:  כל  את  בִּתפילה 
תודה  נותנת  הינני  בַּעבורי.  קיימת  "מאושרת" 
ליפגוש  לי  שהתיר  האהבה  לאלוהי  ּותהילה 
בֲַּאּדֹון ולהירפא מאיידס. הינני מודה אף לרועה 

הבכיר שהניח את כוחו על המטפחת.

תוצאות הבדיקות

 "בכוח אלוהים: חוויתי מרפא מאיידס!"

"מאור עייני הישתפר ל 1.5 / 1.5 בִּשתי העיניים!"

ֵנגּונזה איֵזקו ֵסֵלסטין בת 59 מקהילת מאן מין בקינשאסה שבקונגו

השמש ג'ינוּוק האם בן 39 מפאריש 
16 בִּקהילת מאן מין המרכזית

תמיד  הלימודים.  בעת  מאוד  טובה  ראייה  לי  הייתה 
בה  גאה  הייתי   – ניבדקה  כאשר   1.5  /  2.0 הייתה 
מאוד. אך כשהחילותי לעבוד: יצאתי ִלנסיעות עסקים 
ּולעתים   – קלה  בעייפות  הנהיגה  בעת  חשתי  רבות. 
עיסיתי  קרובות  לעתים  ראש.  כאבי  חוויתי  קרובות 

הנהיגה. בעת  ּוכתפי  ראשי  את 
שלי  קבועה  רפואית  בדיקה  הראתה   2014 בשנת 
הראייה  זזו  הייתה  הראש.  ּולכאבי  ַלעייפות  הסיבה  את 
רבות  עדויות  שמעתי   .0.6  /  1.2 ל- הפכה  אשר  שלי, 
לכן   – גרועה  מראייה  מרפא  שחוו  הקהילה  חברי  על 
את  באמונה  קיבלתי  להירפא.  אני  אף  הישתוקקתי 

תפילת הרועה הבכיר עבור החולים בכל אסיפת הלל.
2016 עברתי בדיקה רפואית נוספת. הראייה שלי  ב-
ימין.  בעיין  שיפור  הראתה  אשר   0.9  /  1.2 הייתה 
עוד  לי  שאין  והבנתי  הקרוב  ֵהעבר  על  לאחור  הבטתי 
ִלראייה  הישתוקקתי  יותר.  טוב  וחשתי  ראש  כאבי 

טובה יותר.
רחוק:  לי  ניראה  שכרגיל  הירח   2018 מרץ  בחודש 
להיות  יכול  שזה  חשבתי  באופק.  ויותר  יותר  ניראה 
שיפור בראייה שלי. עברתי בהיתרגשות בדיקה רפואית 

1.5 בשתי העיניים. הללויה!  / 1.5 קבועה. זה היה 
 1996 שנת  בִּ המרכזית  מין  מאן  ִלקהילת  הודרכתי 

רציניים  משיחיים  חיים  לנהל  היתחלתי  סבתי.  ידי  על 
לעבוד  החילותי   2004 מינואר  החל   .2002 שנת  בִּ
מכן  ּולאחר  כלכלית  ברכה  לקבל  רציתי  ביטוח.  כסוכן 
הרועה.  של  הכוח  מקור  ולהיות  אלוהים  את  לפאר 
פסוק האומר: "כי כל מה שאדם זורע, הוא גם  אחזתי בַּ
והֱחלטתי   (7 ו':  פרק  הגלאטיים  אל  (האיגרת  יקצור" 

לתת את דמי העזיבה שלי לאלוהים.
ליתרום  ההיזדמנות  לי  ניתנה   2004 מאי  בחודש 
התחייה  פגישת  במהלך  המיזבח  על  פרחים  לקישוט 
שמחנו  ַואני  האם  ונגווק  ג' המשרת  אחי  המיוחדת. 
מאוד ליראות את הפרחים כשהיתנדבנו עבור היושבים 
את  מכרתי   2008 מאי  בחודש  הגלגלים.  כיסאות  על 
שלי.  התפילה  בשירות  הכסף  את  והצעתי  מכוניתי 
יולי  בחודש  עבודתי.  בביצוע  לשגשג  בירכני  אלוהים 

1,200 דולר כמעשר. היה לאל ידי לתת 
אנו   7 ט'  פרק  הקורינתיים  אל  השנייה  באיגרת 
ֵּתן, א ִמּתֹו ַצַער  ְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִי ִפי ֶׁשִּי קוראים: "ָּכל ִאיׁש ְּכ
ֱאִהים".  אֹוֵהב  ְּבִׂשְמָחה  ַהּנֹוֵתן  ֶאת  ֶׁשֲהֵרי  ֵרַח,  ְכ ֶה אֹו 
אלוהים  הובילנו  ליבנו:  מכל  תרמנו  ַואני  כשאשתי 
מקום  לדרך של ברכה – ַואני קיבלתי כל הזמן קידום בִּ
התודה  כל  את  נותן  הינני  המנהל.  הינני  כעת  עבודתי. 

והתהילה לאלוהים.

0.6  ▲ לפני התפילה: 1.2 / 

1.5  ▲ לאחר התפילה: 1.5 / 


