
אחים ַואחיות יקרים במשיח: בהשגחתו 
אשר  אדוננו  את  לקבל  הימים  ַלאחרית 
את  אלוהים  ייסד  בש1982  בשנית:  ישוב 
עצמו  והוא   – המרכזית  מין  מאן  קהילת 
כל  את  לו  ניתן  הבה  הקהילה.  את  מדריך 

ההודייה והכבוד!
בשנת 2014 בשנה ה – 32 של הקהילה 
– נתן אלוהים לקהילה את ארבעת נושאי 
'שירות'.  ב.  זאת'.  א.'ֶאֱעשה  התפילה: 
הבריאה  'פעלי  ו-ד.  הזוהר'  'המקדש  ג. 
את  אלוהים  בירך  השנה  במשך  מחדש'. 
תקן  קביעת  את  להשיג  מין:  מאן  קהילת 
ִּבירושלים  לשכון  תקווה  לקבל  הרוח, 
בשמיים  ביותר  הטוב  המשכן   – החדשה 
הקומה  בין  למרחב  להיכנס  תקווה  ּולקבל 

הראשונה והשנייה בארמון הרועה!
ברכות  נקבל   2015 ִּבשנת  כן  כמו 
מקיפות מעבר לכל דמיון דרך כוח הבריאה 
מחדש וניתן כבוד רב יותר לאלוהים. לכן 
הניתנים  התפילה  בנושאי  כעת  נעיין  הבה 
מאלוהים ִלשנת 2015 והדרכים לקבל את 

הברכות אותן מכין אלוהים. 

עלינו   – 'ֱההדר'  הינה:  הראשונה 
'כבוד'  ולתת  הרועה  עם  יותר  להתאחד 

מושלם לאלוהים.
בספר חגי פרק ב' 9 נאמר: "ָּגדֹול ִיְהֶיה 
ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן-ָהִראׁשֹון ָאַמר 
ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְנֻאם 

ְיהָוה ְצָבאֹות".
הייתה  בעולם  קהילות  אינספור  בין 
אשר  הקהילה  המרכזית:  מין  מאן  קהילת 
אלוהים  ע"י  אלוהים  בהשגחת  הוקמה 
השגת  למטרת  הוקמה  זו  קהילה  עצמו. 
להפוך  ּובכדי  הימים  אֲחרית  השגֲחת 

ִלכבודו המושלם של אלוהים ֱהחי.
לכן התיר אלוהים את הזרימה הרוחנית 
– שבה הקהילה הגיעה להבנת מעמקי לב 
ִּבכדי  מין  מאן  ִלקהילת  והשגחתו  אלוהים 
שתהא עדה לכוחו ותֲחווה את צדקתו דרך 
רב  כבוד  קיבל  שאלוהים  כמובן  הרועה. 
עד לרגע זה דרך הישגיה המתמשכים של 
קהילת מאן מין בבישור הלאומי והשליחות 
בשורת  הפצת  ּןִּבמיוחד   – העולמית 
המקום   – בישראל  הכוח  ּופעלי  הקדושה 
אלוהים  אך  אדמות.  עלי  ביותר  המרוחק 

רוצה לקבל כבוד עצום יותר ִמבעבר.
עצום  יהא  המאוחר  כשהכבוד  כן  כמו 
לכבוד  להשוואה  ניתן  בלתי  באופן  יותר 
לב  תשומת  את  למשוך  יוכל  זה  הקודם: 
בכדי  האומות  מכל  האנשים  כל  ועייני 
בשנת  לכן  ֱהחי.  באלוהים  לפגוש  שיוכלו 
עם  חוזקה  ביתר  להתֲאחד  עלינו   :2015
שפע  את  לקבל  ּובזאת  במרכז  הרועה 
לו  ולתת  אלוהים  מאת  המוכנות  הברכות 

כבוד מושלם.

נישא  הבה   – 'פרי'  הינה:  השנייה 
'פרי' יפיפה של מלוא הרוח כחפץ ליבו 

הטוב של אלוהים.
באיגרת הראשונה אל התסלוניקים פרק 
ַהָּׁשלֹום  ֱאֵהי  ֶאְתֶכם  נאמר: "ְיַקֵּדׁש  ה' 23 
רּוֲחֶכם  ְׁשֵלמּות  ְוִתָּׁשֵמר  ְׁשֵלָמה  ְקֻדָּׁשה 
ְּבבֹוא  ּדִֺפי  ְּבִלי  ִלְהיֹות  ְוגּוְפֶכם  ְוַנְפְׁשֶכם 

ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח".
בעייני אלוהים אנשי מלוא הרוח הינם: 
דמעות  האנושי.  לטיפוח  מושלם  פרי 
הזרימה  לזרם  גרמו  הרועה  והקרבת 
הרוחנית בו דוחפים האנשים קדימה כלפי 
ּומלוא  הרוח  של  יותר  עמוקים  מעמקים 
הרוח. לא רק שעלינו לרכב בצורה טובה 
להתקדם  אף  שעלינו  אלא  זו  ִּבזרימה 
אינספור  ּולהדריך  הכוח  במטפחת  לעולם 
טוב  פרי  לשאת  עלינו  זאת  לֲאּדֹון.  נפשות 

ּומושלם של מלוא הרוח לרוב.
באחרית  זו  ִלקהילה  אלוהים  השגחת 
הימים מושגת לא רק ע"י הרועה ולא רק 
רק  הרוח.  מלוא  בעלי  אנשים  מעט  דרך 
כאשר מספר רב של אנשים נכנסים לרוח 
ּוִלמלוא הרוח ּומשתתפים ַּבֲחזון הרועה – 
אלוהים  פעלי  את  להשיג  ידינו  לאל  יהא 

באורח מושלם.

השלישית הינה: הבה נבנה – 'מקדש 
יפייפה' בו ישכון כבוד אלוהים. 

 11  –  10 כ"א  פרק  יוחנן  חזון  בספר 
נאמר: "הּוא ָנָׂשא אֹוִתי, ָּברּוַח, ֶאל ַהר ָּגדֹול 
ְירּוָׁשַלִים  ַהּקֶֺדׁש  ִעיר  ֶאת  ִלי  ְוֶהְרָאה  ְוָגבֹוַּה 
ֱאִהים  ֵמֵאת  ַהָּׁשַמִים  ִמן  יֹוֶרֶדת  ֱהֲחַּדָׁשה 
ְיָקָרה  ְּכֶאֶבן  ָנְגָהּה  אֹור  ָלּה.  ֱאִהים  ּוְכבֹוד 

ְמאֺד, ְּכֶאֶבן ָיְׁשֶפה ַזָּכה ִּכְבדַֺלח".
בית  לבנות  לקהילה  דרך  מכין  אלוהים 

הדר  את  המזכיר  ִויפייפה  מרהיב  מקדש 
אחר  דבר  לכל  ֱהחדשה.מעבר  ירושלים 
בית  ִלבניית  ַּבֲחריצות:  אלוהים  ְמָצפֶּה 
דרך  אלוהים  יכובד  בו  המקום   – המקדש 
ֱההלל ויראת הכבוד אשר יוקרבו אליו ע"י 
ילדיו המקודשים. המייזמים ֱהעצומים הללו 
של בניית בית מקדש כנען המרהיב ייצאו 
לדרך תוך זמן קצר לאחר כניסת הברכות 
להדר  להצטרף  בכם  אני  מאיץ  המקיפות. 
הזוהר הזה ע"י השגת לב ּומלוא הרוח ָּבם 

רוצה אלוהים.

מחדש  הבריאה  כוח  יופגן  ּולבסוף: 
שהינו מעבר לכל דימיון.

לכוח  מתייחס  מחדש'  הבריאה  'כוח 
וכל  הארץ  השמיים,  של:  מחדש  הבריאה 
(בראשית  אלוהים  ברא  אשר  בם  אשר 
נראים  מחדש  הבריאה  פעלי   .(3 א'  פרק 
לצדק  שמעבר  הרועה  אהבת  בה:  בצורה 
גרם ִלרצונם החופשי של בני אדם להיכנע 
ּולשנות את הלב המקורי. מעשה כזה יופגן 

בעוצמה רבה יותר.
כדי  עד  ָורוע  בחטא  העולם  מלא  כיום 
כך שנדיר מאוד למצוא טוב. לכן מקבלים 
אומנם  ֱהֲאּדֹון.  את  נדירה  בצורה  אנשים 
כוח הבריאה מחדש משנה אף את האנשים 
ידם  לאל  אין  כי  שנראה  המרושעים 
איש  ִכיהודה  אנשים  אותם  אף  להיוושע, 
קריות ייכנעו, יכרעו על ברכייהם וישתחוו 
בפני שם אלוהים. בדרך זו יודרכו האנשים 
ְלמֲעֶנה  הישועה,  לדרך  האומות  מכל 
ייכנסו  חברים  יותר  זמנית  בו  ּולברכות. 
כבוד  שייתן  דבר   – ֱהחדשה  ִלירושלים 

מושלם לאלוהים.
כ  של  יקרים  וחברים  קהילה  רועי 
לנו  יש  ושותפות:  בת  קהילות   10,000
הרבה לעשות בשנת 2015 ִּבכדי להשלים 
אני  הימים.  ַלאֲחרית  אלוהים  השגֲחת  את 
ִּבמֵהרה  שתתקדמו  ֱהֲאּדֹון:  בשם  מתפלל 
את  תשלימו  הרוח,  ּומלוא  הרוח  ִּכפרי 
עם  בצוותא  הימים  ַלאֲחרית  השגֲחתו 
ִלירושלים  ושתיכנסו  שלכם  הרועה 

ֱהחדשה המלאה בהדר אלוהים.

רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי 
28 בדצמבר, 2014

4 בינואר,2015 מס'32 

חדשות מאן מין 
מסר ברכה מאת רועה הקהילה הבכיר

"קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵר ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִי ָזָרח׃ ִּכי-ִהֵּנה ַהחֶֺׁש ְיַכֶּסה-ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים 
"ּוְמָלִכים ְלנַֺגּה ַזְרֵח ֵיָרֶאה׃ ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵר ִיְזַרח ְיהָוה ּוְכבֹודֹו ָעַלִי ְוָעַלִי

 (ישעיהו פרק ס': 1 – 3).
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על ילדי אלוהים לשמור ּולהתֲהלך לפי: עשרת הדיברות – אף 
בשישים  הכתובות  המילים  כל  את  לזכור  ידם  לאל  אין  הם  אם 
וששת ספרי כתבי הקודש. עשרת הנקודות/הדיברות אשר ניתנו 
דברי  לכל  תקציר  הינן  משה:  דרך  היקרים  ִלילדיו  אלוהים  ע"י 

אלוהים ֱהחי ּומשרתים אף כמסגרת ְלכתבי הקודש.

לאל  ושיהא  לשומרן  המאמינים  על  הדיברות:  עשרת   .1
ידם לשומרן.

ישנו  לשמור,  עלינו  אותו  הזה  בעולם  חוק  שיש  כשם  בדיוק 
עליהם  עליו  לאלוהים  השייכים  המשיח  ישוע  ִלמקבלי  חוק  אף 

לשמור.
לארבע  המחולקות  הקודש.  שבכתבי  לִמצוות  מתייחס  החוק 
סוגים עיקריים: "עשה זאת", "אל תעשה כך", "שמור את זה", 
"השלך את זה". אם נשמור אותן יהא לאל ידינו להישאר תחת 
השגחת אלוהים ולא יהא לאל ידי השטן להֲעמיד נגדנו מבחנים 
כוח  תחת  וָיִׂשיֵמנּו  חטא  ביצוע  זה  יהא  אותן  נפר  אם  וניסיונות. 

החטא והשטן – ּוכתוצאה: יובילנו לגיהינום.
מצוות  אלוהים  לנו  נתן  שבעטייה:  הסיבה  את  להבין  עלינו 
כאלה וביקש מעימנו לשומרן. אלוהים לא התכוון לכבול אותנו 
או להקשות עלינו – אלא במקום זאת ִּברצונו להדריכנו השמיימה 
ָּבם אין: דמעות, כאבים, מוות ּומחלות ואף ִּבכדי לתת לנו ליהנות 
מחיי ברכה עלי אדמות. יש האומרים: "כיצד יוכל האדם לשמור 
אומנם  לשומרן".  לנסות  רק  נוכל  הדיברות?  עשרת  כל  את 
ֱאוִהים  ַאֲהַבת  ִהיא  זֺאת  "ֵהן  נאמר:   3 ה'  פרק  ליוחנן  באיגרת 

ֶׁשִּנְׁשמֺר ֶאת ִמְצוֹוָתיו. ּוִמְצוֹוָתיו ֵאיָנן ָקׁשֹות".
גדולה:  טובה  מעימנו  יבקש  אם  אף  מישהו:  אוהבים  אנו  אם 
דומה:  באורח  לו.  לעזור  לשמוח  יכולים  אנו  ידינו  לאל  יהא 
כמו  מצוותיו.  את  לשמור  קשה  לא  לאלוהים  אמיתית  ַּבאהבה 
כן: הדברים שונים בעבורנו ֱהחיים בעידן הברית ֱהחדשה מאשר 
לאלו שחיו בעת התנ"ך עליהם היה לשמור את המצוות בכוחות 

עצמם ּומרצונם החופשי.
כקורבן  תלייתו  ע"י  חטאותינו  מכל  גאלנו  מושיענו:  ישוע 
אף  מקבל  המשיח  ישוע  את  ּומקבל  בזאת  המאמין  וכל  כפרה – 

את רוח הקודש ואת עזרתה.
הדברים  את  אף  לשמור  ידינו  לאל  יהא  הרוח:  כוח  בעזרת 
או  האישית  ִּביכולתנו  רק  לשמור  באמת  מסוגלים  שאיננו 
ֵנֵחָטא  לא  בתוכנו:  נמצאת  והאמת  אלוהים  דבר  אם  ברצוננו. 

ונתהלך לפי האמת.

ֱהאחת  והאלוהות  המושיע  הבורא,  הינו:  אלוהים   .2
והיחידה.

ָּכל- ֵאת  ֱאוִהים  נאמר: "ַוְיַדֵּבר  כ' 1 – 3  פרק  שמות  בספר 
ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר   ֶהיֱא ְיהָוה  ָאנִֺכי  ֵלאמֺר׃  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 
א- ַעל-ָּפָני׃  ֲאֵחִרים  ֱאוִהים   ְל א-ִיְהֶיה  ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ִמְצַרִים 
ָּבָאֶרץ  ַוֲאֶׁשר  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְוָכל-ְּתמּוָנה  ֶפֶסל   ְל ַתֲעֶׂשה 

ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ".
ישראל  ּולעם  למשה  מתייחס  הזה  המקראי  בקטע  "אתה" 
אשר קיבלו את דבר אלוהים. כמו כן כיום זה מתייחס לכל ילדי 
במצריים  השיֲעבוד  מן  ישראל  בני  את  גאל  רק  שלא  אלוהים 
אנו   – הושיענו  אף  אלא  מדהימים,  ונסים  אותות  שהפגין  בכך 
לנו  שיהיו  אסור  לעולם  אלוהים:  כילדי  לכן  לחטא.  ששועבדנו 

אלים אחרים ִמלבדו.
יכול,  והכל  החי  האמיתית  היחידה  האלוהות  הינו:  אלוהים 
הוא ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר ָּבם. הוא מפעיל 
החיים,  האנושית,  ההיסטוריה  ביקום:  הנמצא  כל  את  ִּביסודיות 
המוות, המזל ּוביש המזל של בני ֱהאדם. הוא אף נותן לנו חיי נצח 
אחרים  רבים  לאלילים  לשווא  סוגדים  החילוניים  אך  אמיתיים. 
המשתחווים  יש  מאלוהים.  מופרדים  להיות  לעצמם  וגורמים 
לאלילים כגון: שמש, כוכב הצפון, לאבן או לעצים קדומים ואף 

ְלחיות – זאת למרות שאין לאל ידי אלה לברכם או להושיעם.
ַעְצמּותֹו  "ֲהא  נאמר:   20 א'  פרק  הרומיים  אל  באיגרת 
ַהֶּנְעֶלֶמת, ִהיא ּכֺוחֹו ַהִּנְצִחי ֵואלֹוהּותֹו – ִנְרֵאית ְּבֵברּור ֵמָאז ְּבִריַאת 
ָלֵכן  ֶׁשִּנְבְראּו.  ַהְּדָבִרים  ְּבֶאְמָצעּות  ַּבֵּׂשֶכל  ִנְתֶּפֶסת  ִּבְהיֹוָתּה  ָהעֹוָלם 
ֵאין ָלֶהם ַּבֶּמה ְלִהְצַטֵּדק". כוח הבורא נראה בבירור בכל הדברים 

שסביבנו והללו מוכיחים כי: קיים אך ורק בורא אחד ויחיד.
היינו  הינם  ֱהאדם  בני  של  הבסיסיים  והתפקודים  המבנים  כל 
הך. האפריקאים, הקווקזים והאסייתים: לכולם יש שתי עיניים 
ּושתי אוזניים, אף אחד ּופה אחד. אף מקומם הינו היינו הך. כנ"ל 
בורא  שקיים  לנו  אומר  זה  לחיות.  אף  אלא  ֱהאדם  לבני  רק  לא 
אחד בלבד. כמו כן: תופעות טבעיות רבות חושפות את הוכחת 

קיום אלוהים הבורא.
מה   – השמש  ּוסביב  עצמו  סביב  מסתובב  הארץ  כדור 
ּולמֲחזור  לשפל  לגאות,  העונות;  לארבע  ָויום;  ללילה  שגורם: 
ִּבכדי  ונעים  ממוקמים  רבים  שמימיים  גרמים  האטמוספירה. 

ליצור את הסביבה הטובה ביותר למֱחיית בני ֱהאדם ּובעלי ֱהחיים 
האחרים בכדי לָׁשֵמר את חייהם על פני האדמה.

זה אפשרי מאחר והיקום כולו וכל מה שבתוכו: עוצב, נברא 
ּומתפקד בחוכמת אלוהים. אלוהים הבורא עשה את הכל ּומנהל 
ביום  לתרץ  שיכול  מי  אין  אלה:  הוכחות  עקב  בכוחו.  הכל  את 

הדין האחרון ולאמר: "לא ידעתי כי אלוהים קיים".
והתהלכו  הבורא  באלוהים  שהכירו  אנשים  היו  בהיסטוריה 
בעקבות הדרך הנכונה: למרות שמעולם לא שמעו את הבשורה 
הטובה. האדמירל ִּיי סאן – שין משושלת ג'וֵסאון התהלך תמיד 
על  ידע  לא  הוא  אלוהים.  את  ורק  אך  ושירת  הנכונה  בדרך 
אלילים  או  לרוחות  השתחווה  לא  אך   – ֱהֲאּדֹון  על  או  אלוהים 
חסרי משמעות. במצפונו הטוב: הוא הסתכל אך ורק השמיימה 

וָּיָרא אך ורק את הבורא.
אלוהי הצדק פתח את הדלת ִלְּתׁשּוֲעת אנשים כאלה דרך מה 
ב':  פרק  הרומיים  אל  באיגרת  ככתוב  המצפון'  כ'משפט  שנודע: 
הבשורה  את  שמע  שלא  ּומי  בתנ"ך  האנשים  מבין   .16  –  14
ולא ידע את תורת אלוהים, אם התהלכו בעקבות מצפונם הטוב 

והאמינו באלוהים: פתח למענם אלוהים את דרך הישועה.

3. הסיבה שבעטייה מורה לנו אלוהים: שלא יהיו לנו אלים 
אחרים מלבדו.

ישנם אנשים ההולכים לאלילים או משרתים אלילים אחרים. 
הם הולכים למגידי עתידות או סומכים על סוגי כשפים או קסמים 
אחרים. אף יש ביניהם אלו שיש להם קמיעות מזל או כשפים, או 
הסוגדות  נוכריות  דתות  בטקסי  הנמצאים  אלו  קיימים  שביניהם 
לאלילי שקר. לכן הם אומרים שזה: דבר הגיוני וכי הם סובלניים. 
יש לא מאמינים האומרים: "המשיחיות אומרת לאנשים להאמין 

באלוהים האחד והיחיד – האין זה קשה מדי?"
אלוהים הינו: הבורא האחד והיחיד – ּומבלעדיו אין מי שמֲעניק 
לנו ברכות וחיים. כנגדו ישנם האלילים ֲחסרי התועלת שאנשים 
אויב  השטן  מן  ּובאים  לחושך  שייכים  ושהינם   – להם  סוגדים 
לשרת  להם  וגורם  שולל  האנשים  את  מוליך  השטן  אלוהים.   –

דברים לשווא.
שאתם  למרות  בתוככם:  אחרים  אלילים  לכם  יש  אם  לכן 
במבחנים  הזמן  כל  תיַמצאו   – באלוהים  לאמונתכם  טוֲענים 
אלוהי  מחלות.  או  צער,  ִּבדמעות,  ותסבלו  בחייכם  וניסיונות 
לכן:  לאלילים  הסגידה  דרך  להרס  שניפול  רוצה  אינו  האהבה 
אלוהים:  ִּברצון  אחרים.  אלים  לנו  יהיו  שלא  עלינו  מצווה  הוא 
שנשיג חיי עולם ונֱחיה חיים מבורכים עלי אדמות בכך שנשרת 

אך ורק אותו.

את  וחוויתם  שמֲעתם  ראיתם,  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
הוכחות האלוהים ֱהחי. אני מפציר בכם לשרת ללא שינוי ולסמוך 
אני  ָּבם.  ושולט  הדברים  כל  את  ברא  אשר  ֱהֲאּדֹון  על  ורק  אך 

מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שבזאת תיהנו מברכה שופעת ִּכילדיו.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי
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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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ספר מיפֲעלות השליחים מתאר: כיצד קיבלו השליחים את רוח הקודש והכוח, כיצד הפיצו את הבשורה: ִּבירושלים, בכל יהודה, השומרון 
ואף עד לקצוות תבל. במיוחד שני הפרקים הראשונים נותנים: תיאור מפורט לבקשת ֱהֲאּדֹון שהוקם ִלתחייה – בטרם עלייתו השמיימה 
ולאירוע אשר התרחש בעליית הגג של מרקוס. מאה ועשרים איש התקבצו יֲחדיו והקדישו עצמם ִלתפילה לקבלת: רוח הקודש והכוח 

– כשם שהפציר ָּבם ֱהֲאּדֹון שהוקם. אירוע מדהים אירע בעקבות זאת: כולם התמלאו ברוח הקודש והחלו לדבר ִּבלשונות אחרות – כפי 
שנתנה להם הרוח להתבטא – ּובאותו יום בלבד נוספו כשלושת אלפי נפש למשפחת ֱהֲאּדֹון. הייתה זו תחילת הקהילה הראשונה.

פעלים אלה של הרוח מתקיימים אף עתה בכוח רב ֲּבאֲחרית הימים שמלאה יותר: בחטא – ודרך הישועה מתגלה לרבים. כעת הבה נֲחתור 
עמוק יותר ִּבפעלי הרוח.

האם ֲחוויתם את פֲעלי רוח הקודש?

"ֵיׁשּוַע ִנְטַּבל ְוָעָלה ִמָּיד ִמן ַהַּמִים. אֹוָתּה ֵעת ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ְוהּוא ָרָאה ֶאת רּוַח ֱאלֹוִהים יֹוֶרֶדת ְּכיֹוָנה ּוָבָאה ָעָליו " 
(בשורת מתיתייהו פרק ג': 16).

"ִּפְתאֹום ָהָיה קֹול ִמן ַהָּׁשַמִים, ְּכקֹול ַמַּׁשב רּוַח ַעָּזה, ְוהּוא ִמֵּלא ֶאת ָּכל ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ּבֹו"
 (מיפֲעלות השליחים פרק ב': 2).

"ָאז הֹוִפיעּו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ְלׁשֹונֹות ְּכַלֲהבֹות ֵאׁש, ֶׁשִהְתַּפְּזרּו ְוָנחּו ַאַחת ַאַחת ַעל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם"
 (מיפעלות השליחים פרק ב': 3).

"ֵואוִהים ָעָׂשה ְּגבּורֹות ִּבְלִּתי ְרִגילֹות ַעל-ְיֵדי ָׁשאּול, ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשחֹוִלים ִנְרְּפאּו ִמַּמֲחלֹוֵתיֶהם ְוָהרּוחֹות ָהָרעֹות ָיְצאּו ֵמֶהם 
ַּכֲאֶׁשר הּוְבאּו ֲאֵליֶהם ִמְטָּפחֹות אֹו ִסיָּנִרים ֶׁשָּנְגעּו ְּבעֹור ּגּופֹו" (מיפעלות השליחים פרק י"ט: 11 – 12).

שהרוח  רואה  שהוא  זה  כי:  המטביל  ליוחנן  אמר  אלוהים 
יורדת ונשארת עליו הינו המשיח. תוך זמן קצר הוא היה עד 
על  התיישבה  אשר  כיונה  הרוח  וִלירידת  השמיים  ִלפתיחת 
ִּכיתפי ישוע לאחר טבילתו. מצפייה בזאת: הכיר יוחנן ִּבישוע: 

כבן אלוהים.
ירידת הרוח כיונה אין משמעותה שיונה אמיתית ירדה עליו 

 – ּוִּבנעימות'  'ַּבעדינות  ירדה:  שהרוח  מסמלת  שהיא  אלא   –
כאישיותו של ישוע. זה מסביר שרוח הקודש עובדת ִּבדרכים 
שונות לפי אישיות ּומצב כל אחד ַואחת. כשהרוח יורדת כיונה: 
בעיות:  פותרת  אף  אלא   – המחלות  את  מרפאה  רק  לא  היא 
את  מרפאה  היא  בזאת  בעסקים,  ּובעיות  מוחיות  רוחניות, 

הנפשות הפגועות ּומֲעניקה להן שלום.

כשהרוח  האנשים.  לב  את  מרעננת  עזה  רוח  כמשב  עבודה 
בעוצמה  נושבת  היא  ביותר,  עצום  הכוח  זו:  בצורה  עובדת 

ּובחוזקה ּולעיתים זה קורה בו זמנית בכל העולם.
כשאנו שבים ִּבתשובה ממעמקי הלב ַּבֲעבודה זו של הרוח: 
אנו מתרעננים, חשים בטוב,אף נחוש קרירות בכל הגוף כאילו 
מן  במרפא  ביטחון  ּונקבל  יותר  טוב  שנחוש  או  מנטה,  אכלנו 

המחלות.
בדרכים  מתוארים  וכוחו  אלוהים  טבע  הבריתות:  בספר 
 ,45 יח'  פרק  א  מלכים   ,21 יד'  פרק  (שמות  'רוח'  כ  שונות 

הושע פרק י"ג 15). ישוע הישווה אף את פעולת הרוח לרוח 
הנושבת כשאמר: "ָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת ֵהיָכן ֶׁשִהיא רֹוָצה ְוֶאת קֹוָלּה 
 יֹוֵדַע ֵמַאִין ִהיא ָּבָאה ּוְלָאן ִהיא הֹוֶלֶכת. ָּכ ֵאיְנ ַאָּתה ׁשֹוֵמַע, ַא

ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוָלד ִמן ָהרּוַח" (ְּבשורת יוחנן פרק ג': 8).
ּולאן  באה  היא  מאין  יודעים  איננו  לכן:  נראית  בלתי  הרוח 
היא הולכת. עדיין יהא לאל ידינו להכיר בקיום הרוח מצפייה 
לא  מובן:  באותו  אחרת.  תופעה  או  הרוח  ע"י  הנעים  ַּכעלים 
לחוש  ידינו  לאל  יהא  אך  הקודש  ברוח  ולגעת  לראות  נוכל 

בקיומה ע"י התֲחדשות הלב ודרך פעלי הכוח של הרוח.

רוב הזמן מתארים כתבי הקודש את: פעולת: רוח הקודש – כ 
'אש'. יוחנן המטביל אמר לגבי ישוע: "הּוא ַיְטִּביל ֶאְתֶכם ְּברּוַח 
ַהּקֶֺדׁש ּוְבֵאׁש" (בשורת לוקס פרק ג': 16). כמו כן באיגרת אל 
העברים פרק י"ב 29 נאמר: "ִּכי ֱאוֵהינּו ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". אנו 

ניטבלים באש רוח הקודש כשאנו מקבלים את האש.
שורשי  בחום,  גופנו  יחוש  הרוח:  אש  טבילת  את  נקבל  אם 
המחלות יישרפו וכוחות החושך יאבדו כוח ויעזבו. האש: תשרוף 

את הטבע החוטא שלנו ואת התחברותנו לעולם, תיתן לנו חיזוק 
לרוץ לאלוהים ַּבֲחריצות באהבה– ודרך זאת יהא לאל ידינו לעשות 

דברים שמעולם לא היה בכוֵחנו לעשות.
כוח הרוח יכול: לפתור את כל סוגי הבעיות, הוא מאפשר את 
רפואה  לקבל  שבכדי  כמובן  המחלות.  סוגי  כל  את  ּומרפא  הכול 
המחלות  וכל  מאחר  החטאים  חומות  את  להרוס  ראשית:  עלינו 

באות מן החטאים (שמות פרק טו' 26).

ישוע:  ּומהממים.  מדהימים  ִּבדברים  מלאים  הקודש  כתבי 
התהלך על הים, הרגיע את הרוח ואת גלי הים, האכיל אלפי 
אנשים בחמישה כיכרות לחם ּושני דגים – והשיב לחיים את 

אלֲעזר שמת מזה ארבע ימים.
השליחים כיפא ושאול קיבלו את הכוח והֱחיו את המתים. אדם 
שהיה נכה מלידה החל ללכת ּולקפץ (מיפעלות השליחים פרק ג': 1 
– 10, פרק י"ד: 8 – 10). השליח שאול אף הפגין ניסים מדהימים 
נגעו  מגופו  שנלקחו  והסינרים  המטפחות  שכאשר  כך  כדי  עד 
בחולים: נטשו המחלות את גופם ורוחות הטומאה עזבום (מיפעלות 

השליחים פרק י"ט: 11 – 12).
אלוהים הינו: אתמול היום ּומחר. אף כיום נותן לנו אלוהים הכל 
יכול: לֲחוות דברים בלתי רגילים שמעבר ליכולת הדמיון האנושית 

ע"י כוח הרוח – זאת: כשאנו מאמינים בו.
ישוע אמר ִּבבשורת יוחנן פרק י"ד 12: "ָאֵמן – ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר 
ָלֶכם, ַהַּמֲאִמין ִּבי ַיֲעֶׂשה ַּגם הּוא ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה – ּוְגדֹוִלים 
ֵמֵאֶּלה ַיֲעֶׂשה, ִּכי הֹוֵל ֲאִני ֶאל ָהָאב". הבה ניתן את כל ההודייה 
הזמן  כל  מפגין  שהוא  בכך:  דברו  את  המאשר  לאלוהים  והכבוד 

אותות ִּבפעלי הרוח ֱהעצומים ִמָּסֵּפר.

1. פעלי הרוח

2. פעלי הרוח קרירים ְּכרוח

3. פעלי הרוח

4. כוח הרוח מפגין ניסים על טבעיים

: ֲעדינים כיונה, מרפאים את הפגועים ונותנים להם שלום.

: מלווים ְּבחסד החזרה ֱהֲעמוקה ִּבתשובה ּובביטחון 
הרפואה.

: בוערים ַּכאש – ושורפים את: שורשי המחלות, כוחות 
החושך והטבע החוטא.

: מי מואן הזכים, מטפחת הכוח, כוח הבריאה מחדש.



ההינדו  בדת  המאמינה  למשפחה  נולדתי 
בגיל  אך  המשיחיות.  על  ידעתי  לא  ּומעולם 
על  ששמעתי  לאחר  ֱהֲאּדֹון  את  קיבלתי   :20

המשיחיות מן הפרופסור שלי במכללה.
בעקבות זאת – אמי שעמדה למות ממחלה 
בלתי ידועה: קיבלה רפואה שלמה. לאחר מכן 
כשהתהלכתי  ִלמשיחית.  הפכה  משפחתי  כל 
ִלפריסילה  נישאתי  ֲחרוצים:  משיחיים  בחיים 

נאווארוג'י אֹוֵון – בתו של רועה קהילה.
רוברטס  אֹוֵון  הקהילה  רועה  המנוח  חמי 
היה בעבר נשיא: התחברות השומרוני הטוב. 
רבים  משיחיים  ע"י  ואהוב  מכובד  היה  הוא 
להודו  המאוחד  מסעו  למען  עבד  הוא  בהודו. 
ִּכנשיא   2002 בשנת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של 
שימשתי  עת  באותה  המארגנת.  הוועדה 
קארּוניה.  באוניברסיטת  לכימיה  כפרופסור 
מוצלח  כה  היה  והמסע   – בִּתפילה  לו  עזרתי 
בהיסטוריה  ביותר  הטוב  כמסע  נזכר  שהוא 
המשיחית ההודית – ּומשך לא פחות ִמשלושה 

מיליון איש.
 – מאוד  ברור  היה  לי:  רוק  ג'יי  ד"ר  מסר 
רבים  התרפאו  הבמה  על  תפילתו  ּובעקבות 
ממחלות שונות בסוגן וטבען. למסע זה הייתה 
של  הרוחנית  תחייתן  על  ענקית  השפעה 

הקהילות המשיחיות בהודו.
אֹוֵון  הקהילה  רועה  התמסר  מכן  לאחר 
המשיחיות  הקהילות  בין  לקישור  רוברטס 
ההודיות ּולתחייתן הרוחנית – ִּכמייסד ּונשיא: 
הפנטקוסטליות  הקהילות  גדולי  מועצת 

בטאמיל נאדּו.
דיבוב  ַלעבודת  הצטרפתי   2003 בשנת 
תוכנית מסרי ד"ר ג'יי רוק לי: "דרך הישועה" 
– בשפת הטאמיל. היא שודרה ב – אס – אס טי 
וי – בעבר ס. ס. מוזיקה. ערכתי אף את ספרו: 

לשפת   – המוות"  בטרם  עולם  חיי  "לטעום 
המדהים  רצונו  את:  הבנתי  בינתיים  טאמיל. 
באותם  ללבי.  רבות  נגע  וזה   – אלוהים  של 
מגדל  ִּבקהילת  אמונה  בחיי  התהלכתי  ימים: 
התנדבות  עבודות  מספר  ּוביצעתי  סיטי  ַהלל 
בקהילה. רועה הקהילה אֹוֵון רוברטס רצה אף 

שאהפוך ְלרועה קהילה ואֱעזור לו.

שאלוהים  חשתי:   2010 ִּבשנת  כשניפטר 
קורא לי והייתי לרועה הקהילה.

ִלצפות  המשכתי  עדיין  יותר  מאוחר 
ּובתוכניות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מסרי  בתוכניות 
www.) אן  סי  ג'י  בתחנת  רבות  איכותיות 
ִּבקהילת  לבקר  רציתי  בינתיים   .(gcntv.org
רוק  ג'יי  ד"ר  את  ולראות  המרכזית  מין  מאן 

לי מקרוב.
הגעתי   :2014 אוקטובר  בחודש  לבסוף 
את:  חגגה  מין  מאן  שקהילת  בעת   – לסיאול 
הקהילה  רועה  להיווסדה.  ה32  השנה  יום 
איש  ּובאמת  מאוד  צנוע  היה:  לי  ד"ר  הבכיר 
כוח  ּופעלי  נסים  אותות,  הפועל:  אלוהים 
את  לראות  יכולתי  הקודש.  בכתבי  כמוזכר 
חוויתי  אף  לנפשות.  באהבה  המלא  ליבו 
רפואה: התרפאתי מכתפיים נוקשות ּוקפואות.
ֵהיֵמִני:  ניבצר  שעברה  השנה  כל  במשך 
להניף את זרועי השמאלית ּולסובבה לאחור. 
אף:  שחשבתי  עד  מנׂשוא  כבד  היה  הכאב 
שמאלית'.  זרוע  לי  תהא  שלא  אולי  'עדיף 
העצבים,  מנתחי  טובי  ע"י  טיפול  קיבלתי: 
טיפולים סיניים, נטלתי תרופות רבות. אך לא 

חל כל שיפור במצבי.
אירוע מדהים קרה לי ביום המחרת ַלחגיגות 
יום השנה ה – 32. בצוותא עם מבקרים זרים 
בו  הזכים  מואן  מי  באתר  אף  ביקרתי  רבים, 
מי הים המלוחים הפכו למי שתייה זכים ע"י 
במיים  עצמי  את  טבלתי  שם  לי.  ד"ר  תפילת 
שבע פעמים. בדיוק לאחר מכן היה לאל ידי 

לסובב את זרועי בחופשיות! הללויה!
לעצמי  להזכיר  ניסיתי  להודו:  כששבתי 
את  ּולשרת   – ושירותו  לי  ד"ר  אהבת  את 
חברי קהילתי באהבה. המשכתי אף להקשיב 
סי  ג'י  דרך  לי  ד"ר  של  ֱהחיים  מלאי  ִלמסריו 
אן ודרך המירשתת. קיבלתי אף מסרים רבים 
מרועה הקהילה ג'וזף האן – המשרת ִּבקהילת 

מאן מין ֵצ'נאי שבהודו.
והכבוד  ההודייה  כל  את  נותן  אני 
בשורת  להכיר  לי  איפשר  אשר  לאלוהים 

קדּושה יקרה זו.

והלכתי  שבסין  ג'ילין  בעיר  נולדתי 
התהלכתי  לא  אך  אימי.  בעקבות  ִלקהילה 

בחיים משיחיים טובים.
נהג  הוא  וקפדן.  חזק  רגזן,  היה:  אבי 
להכות את אימי. ניבצר ֵהיֵמִני לסבול זאת 

ורציתי לעזוב את הבית בֵעְטיֹו.
קוריאה  ִלדרום  באתי   2007 בינואר 
המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת  והתֲחברתי 
בקושי  אך  אמי.  לי  שאמרה  כשם  בדיוק 
מצוקה  וחשתי  מאחר  לקהילה  הלכתי 
כסף  להשיג  עלי  והיה  רבים  ִמדברים 

בִּמהרה.

כעבור זמן לא רב: אף הורי באו ִלדרום 
סבל  ואבי  למעני  התפללה  אימי  קוריאה. 
שבתי  משראיתים  וסיבוכיה.  מסוכרת 

ִּבתשובה ּופגשתי באלוהי האהבה.
ישוב  שאבי  אימי  רצתה   2012 בשנת 
ֱהעבר  מן  שלו  העוולה  ממעשי  ִּבתשובה 
ִּבדמעות  שבה  היא  לכן  השמיימה.  וייכנס 
אני  אף  אותו.  ושירתה  במקומו  ִּבתשובה 
לסלוח  שאוכל  ִּבכדי  לאלוהים  התפללתי 
החילותי  ִלתפילותי  ּוכמענה   – לאבי 

להבינו.
מחמת  עייניו  מאור  את  שאיבד  אבי 
תפילת  ע"י  בחזרה  אותו  קיבל  הסוכרת: 
נטל  הוא  לראות.  והחל  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
ִּבתשובה  שב  ההשתחוויה,  ַּבֲאסיפות  חלק 

והאמין.
ראה  אף  הוא   :2013 פברואר  בחודש 
בחלום אדמת ִמְרֶעה גדולה ַוֲערוגת פרחים 
אמר  הוא  יותר.  טוב  חש  שהוא  ואמר: 
וקיבל  ַּבֲעגלה  לשם  רכב  הוא  שבחלום 
אלך  נפלא!  אמר: "זה  הוא  מפתחות.  שני 

השמיימה!" הוא שמח כילד וניפטר.
להֲאמין  החילותי  זה:  אירוע  בעיקבות 

בשמיים ּוברכה גדולה באה עלי. 
ניסיתי  האחרונות  השנתיים  במשך 
חגיגות  בעת  אך  ֵהיֵמִני.  אך ניבצר  להרות 
ראש השנה בדיוק לאחר תפילת ד"ר לי – 
הריתי! ב-13 לאוקטובר 2014 ילדתי בן 
בריא. אני נותנת את כל ההודייה והכבוד 

לאלוהים ולֲאּדֹון!
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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 מאן מין 

"ֲחוויתי את אהבת אלוהים 
ואת כוחו"

"מֹוָּדה אני לך ֲאּדֹוָני על שהושֲעָּת 
את אבי ועל שהֱענקת לי את ִּברכת 

ההיריון!"

ד"ר ג'ורג' רוברט בן 52: רועה הקהילה הבכיר ִּבקהילת מגדל ַהלל סיטי שבהודו

ד"ר ג'ורג' רוברט בצוותא עם אישתו הגברת: פריסילה נאווארוג'י אֹווֵן ַּבחזית בריכת מי מואן הזכים.

האחות צ'ילינה בת 29 מן הקהילה הסינית


