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חדשות מאנמין
דבר ֱהֳחִּיים והכוח מופץ לעולם דרך

 טלוויזיית ג'י. סי. אן-רשת הטלוויזייה המשיחית העולמית
הטלוויזייה המשיחית המבוססת לחלוטין על הבשורה משודרת בלמֲעלה מ 170 מדינות.

העולמית  המשיחית  הטלוויזייה  רשת   1.09.2005 ב 
סטייט  האמפייר  מבניין  הראשונה  תוכניתה  את:  שידרה 
שבארצות הברית. מתענג מפתיחת-ייפה אלוהים את השמיים 
הליליים ִּבצלב לבן הזוהר בהדר רב-הנמצא עדיין בלב חברי 
ב:  נוסדה  העולמית  המשיחית  הטלוויזייה  מין.  מאן  קהילת 
כששידוריה  משמעותיות  להתפתחויות  וגרמה   10.10.2005
אלוהים  בהשגחת  הכלולה  הבשורה  על  ִּבמלואם  מבוססים 
ללמֲעלה  תוכניותיה  את  משדרת  היא  כיום:  הימים.  באֲחרית 
מ: 170 מדינות דרך הטלוויזייה הציבורית, הטלוויזייה בלוויין 
ּובטלוויזייה ִּבכבלים בעבודה יחד עם רשתות ידועות שם כגון: 
רשת השדרים הדתיים הלאומית (NRB), אינֵלייס, רודנוי וסי. 
אן. אל. הטלוויזייה המשיחית העולמית גרמה לשינוי והפיחה 
אלוהים  כוח  את  שחוו  הודו  מהם  רבים-רבים  בצופים  חיים 
החולים.  בֲעבור  תפילותיו  ודרך  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  מסרי  דרך 
כמה מהם אמרו שקיבלו את ישוע המשיח בעת שאחרים אמרו 

שהחלו להאמין בשמיים ּובגיהינום.
הלאומית  הדתיים  השדרים  רשת  נשיא  רייט  פרנק  ד"ר 
הצהיר: "הטלוויזייה המשיחית העולמית כחברה ברשת שלנו 
רודפת אחר התוצרת הטובה ביותר ּומייצרת תוכניות באיכות 
טובה  להשראה  הפכה  היא  וִיצירתיות.  מעניינות  גבוהה, 

לשדרים משיחיים אחרים".
המתקשרים  (איחוד  קוייסום  נשיא  אינס  ארנולד  מר 
שבהן  אמריקאיות  האייברו-אמריקניים[ארצות  המשיחיים 

ההמונים)  ותקשורת  ּופורטוגזית]  ספרדית  דוברות  קולוניות 
נתנה  הקודש  רוח  ביותר.  ברור  הינו  לי  ד"ר  "מסר  אמר: 
תוכניות  ההטפה.  תוכניות  דרך  הצופים  לכל  ּורפואה  ישועה 
במומחיות  ונוצרות  נפלאות  הינן  העולמית  המשיחית  הרשת 
ּובמיומנות". רועה הקהילה אנואר פאזל-יושב-ראש טלוויזיית 
יצחק שבלאהור אשר בפקיסטן אמר: "מסרי ד"ר לי ותוכניות 
מזרח  מדינות  במספר  משודרים  העולמית  המשיחית  הרשת 
תיכוניות. הן סללו את הדרך להמרת דת המוסלמים למשיחית 
ּולקבלת הרפואה. אנו מוצפים בבקשות הצופים ִלתפילת ד"ר 

לי למען החולים".
בטלוויזייה'  השנה  'מבשר  ל  לי  ד"ר  נבחר  בשנת 2009   
ּוכאחד מ 'עשרת המנהיגים המשיחיים בעלי ההשפעה הגדולה 
במקומות  המוביל  המשיחי  האתר  וויקטורי:  ב-אין  ביותר' 
המשיחי  ּובאתר  המשיחית  (טלגרף)  במברקה  רוסית,  דוברי 
לדוברי אנגלית. צופים רבים הרשת המשיחית העולמית ביקרו 
בקהילת מאן מין המרכזית בסיאול קוריאה בכדי להיות עדים 

לחסד ממקור ראשון. 
כה  השפעה  להביא  העולמית  המשיחית  לרשת  התיר  מה 

רבה לעולם במרוצת הזמן? 
"א-ָרָעב  אומר:   11 ח'  פרק  עמוס  ספר  של  השני  חלקו 
ַלֶּלֶחם ְוא-ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם-ִלְׁשמַֺע ֵאת ִּדְבֵרי ְיהָוה". בזהות 
העולמית  המשיחית  הרשת  יצרה  משיחית  כשדרית  ניכרת 
תוכניות בעלות תכולה שונה המבוססות אך ורק על הבשורה 

קיבלם  אשר  לי  ד"ר  של  מסריו  לכל  מעל  שכזו.  רעב  בעת 
על  המבוססים  מסרים   : הינם  ותפילות  צום  דרך  מאלוהים 
צופי  מדהימים.  פעלים  לאנשים  הביאו  הם  הקודש.  כתבי 
הרשת המשיחית העולמית חוו את כוח אלוהים בעת האזנתם 
ללמֲעלה מ 1,000 מסדרות מסריו כגון: 'דרך הישועה', 'מידת 
הקודש',  רוח  והדרכת  'קול  'הגיהינום',  'השמיים',  האמונה', 
'רוח, נפש, וגוף', 'הרצאות מספר בראשית' ו 'שבע הקהילות'.

מלבד זאת משודרים אף: סוגי ביצועים רבים באיכות גבוהה 
הכוללים: הלל, ריקוד, ריקודי השתֲחוויה, כלי זמר ּומוסיקה 
רוב  והאירועים.  האסיפות  בעת  הנראים  מסורתית  קוריאנית 
הביצועים מופקים בצוות הלל מאן מין הניתן מאלוהים, לכן 

הם מוסיפים לצופים ֵיֶּתר תקווה לשמיים.
את  התוכניות:  את  משדרת  העולמית  המשיחית  הרשת 
'המשיחים כיום' [תוכנית אירוח בה ידוענים משיחים חולקים 
את עדותם ואת חזונם], 'סוד הכוח' ו 'הקול המקורי'-המעידות 
'הלל  ּובעדויות רבות ואת  על אלוהים החי בגישה תוראתית 
הלל  תוכנית  שהינה  העולמית'  המשיחית  הרשת  של  הכוח 
שופעות  האמונה  והיסטוריית  אלוהים  אהבת  מאוד.  מוכרת 

בתוכניות אלה.
הבשורה  קדושת  את  תפיץ  העולמית  המשיחית  הרשת 
בצורה נמרצת יותר בעריכת תוכניות יוצאות דופן ּובהרחבת 
נפשות  מיליארד  משבעה  יותר  ישועת  למען  שלה  הכיסוי 

מסביב לעולם.

כתוצאה מהדרכת אלוהים נשאה הרשת המשיחית העולמית פרי ישועה רב ּוברכות מסביב לעולם. היא נמצאת ב: 170 מדינות ונותנת שירות ִמרשתת[אינטרנט] בטלפון הנייד 24 שעות 
(m.gcntv.org) בכדי שהצופים יוכלו לצפות בתוכניותיה ּולהצטרף לכל סוגי השירותים ואסיפת תפילת דניאל בזמן אמת בטלפון הנייד.



Hebrew וידוי האמונה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ַוֲאִני ֲאַבֵּקׁש ֵמָהָאב ְוִיֵּתן ָלֶכם ְמַנֵחם ַאֵחר ֶׁשִּיְהֶיה ִעָּמֶכם ְלעֹוָלם". (בשורת יוחנן פרק י"ד: 16).

רוח הקודש

התאספו  השמיימה:  ַוֲעלייתו  ישוע  האדון  תקומת  לאחר 
תלמידיו וחברי הקהילה בעליית גגו של מרקוס התפללו יום 
יום וציפו לרוח הקודש שאת בואה הבטיח האדון. כשהגיע יום 
כמשב  מהשמיים  רעש  לפתע  נשמע  השבועות:  שבעת  מלוא 
רוח עז ּומילא את הבית כולו בו ישבו. בפניהם הופיעו לשונות 

אש מחולקות ונחו על כל אחד מהם.
חיי התלמידים וחברי הקהילה אשר קיבלו את רוח הקודש 
באומץ  הבשורה  את  הכריזו  כשהתלמידים  התחדשו.  במתנה 
בפני האנשים-שבו ִּבתשובה 3,000 איש ואדם נכה מלידה עמד 

על רגליו והתהלך בכוח רוח הקודש.

1. הסיבה שבֱעטייה שלח אלוהים את רוח הקודש.

ִּבבשורת יוחנן פרק י"ד 16 כתוב: "ַוֲאנִי ֲאַבֵּקׁש ֵמָהָאב וְִיֵּתן 
ָלֶכם ְמַנֵחם ַאֵחר ֶׁשִּיְהֶיה ִעָּמֶכם ְלעֹוָלם"" יוחנן ט"ז: 7 אומר, 
"ֲאָבל ֲאנִי, ֶאת ָהֱאֶמת ֲאנִי אֹוֵמר ָלֶכם: מּוָטב ָלֶכם ֶׁשֵאֵל. ִאם א 
ֵאֵל, ַהְמַנֵחם א ָיבֹוא ֲאֵליֶכם; ְוִאם ֵאֵל, ֶאְׁשַלח אֹותֹו ֲאֵליֶכם".
הנצחי- למשכנינו  לקחתינו  בשנית  יבוא  שהאדון  פירושו 
עם  אחת  שהינה  הקודש  רוח  בשליחת  עימנו  ויהיה  השמיים 
האדון. בדברי ישוע משובצים לב ואהבת אלוהים אשר ברא 

את האדם ַוֲאשר מטפח אותנו להיות ילדיו האמיתיים.
אלוהים לא שכח את אדם אף לאחר שביצע את חטא אי-

הציות וגורש מגן העדן. אלוהים הדריך את בני האדם להתהלך 
לפי רצונו ּובבוא העת שלח את בנו יחידו ישוע כקורבן כפרה 
למען האנושות כולה. אלוהים רצה להיות עימנו בכך שהתיר 

לנו להֲחזיר את ההתחברות בין האב ִלילדיו.
וביינינו.  אלוהים  בין  שלום  ישוע  כרת  ומותו  תלייתו  דרך 
כמו כן: לאחר ששבר את שליטת המוות ועלה השמיימה-שלח 
לנו מנחם אחר. "המנחם" מתייחס לרוח הקודש השומרת על 
המאמינים. ישוע פתח את הדלת השמיימה אך ידע שהיכולת 

האנושית איננה מספיקה דיה ללכת בדרך שהוא פתח.
אלוהים מתדע אותנו כמה הוא אהב אותנו במתן ישוע על 
העץ בֲעבורינו. אלוהים הפגין את אהבתו פעם נוספת בשליחת 

רוח הקודש.

2. דברים שרוח הקודש עוָׂשה למעננו.

1) נותנת לנו כוח להתגבר על העולם.
"ַאל  קוראים:  אנו   15 ב'  פרק  ליוחנן  הראשונה  באיגרת 
ּתֺאֲהבּו ֶאת ָהעֹוָלם, ַאף א ֶאת ַמה ֶּׁשָּבעֹוָלם. ִאיׁש ִאם יֺאַהב ֶאת 
ָהעֹוָלם ֵאין ּבֹו ַאֲהַבת ָהָאב". הדברים הגשמיים שייכים לבשר 
ולשקר המנוגדים לאלוהים שהינו רוח. לכן: נוכל לאהוב את 
לנו  שיש  הבשריים  הקשרים  את  משליכים  כשאנו  אלוהים 

לעולם ולדברים אשר בעולם.
אולי חשים אתם כי קשה להשליך את הדברים הגשמיים. 

ממאפייני  אחד  האדמה.  מעפר  נבראו  האדם  ּובני  מאחר  זאת 
מתווסף  אחר  כשמרכיב  בקלות  משתנה  שהוא  הינו:  העפר 
אליו. לבני האדם-אשר נבראו מעפר-ישנו מאפיין דומה מאוד. 
לאחר שאדם ביצע את החטא-הפכו בני האדם ִּבמרוצת הזמן 
למושחתים יותר ויותר זאת מאחר וראו, שמעו והתחברו עם: 
שקרים רבים, חטאים ָוֶרָּׁשע בעולם הבשרי הנשלט ע"י השטן 
השקרים  את  להשליך  קל  לא  כי  נראה  לכן  והמלשין.  האויב 

בעולם כה חשוך ולחיות חיי טוב ההולכים בעקבות האמת.
את  מקבלים  כשאנו  והבשר  מהשקר  להשתחרר  נוכל  אך 
עזרת רוח הקודש. אלוהים מודע היטב לגבי תכונות בני האדם 
לו  ונתן  הקודש  המנחם-רוח  את  שלח  לכן  מעפר  אשר נולדו 

לעזור לנו. (תהילים מזמור ק"ג: 1)
העולם?  על  להתגבר  הקודש  רוח  לנו  עוזרת  כיצד  כן  אם 
כשאנו לוקחים את הדברים הגשמיים-גורמת לנו הרוח לחושש 
קינה בכדי שנוכל להתרחק מהם. הרוח אף מסייעת לנו לעקור 
את האהבה לעולם ועוזרת לנו: להתפלל בהתלהבות, להתמלא 
ברוח, להשליך את החטאים ולעבוד בנאמנות. בזאת מדריכה 

אותנו הרוח למשכן שמימי טוב יותר.

2) הרוח נותנת לנו להבין את אהבת אלוהים .
ּומעודדת  מנחמת  היא  באהבתה  כאם.  עדינה  הקודש  רוח 
הדברים  את  להשליך  כוחם  בכל  המנסים  אלוהים  ילדי  את 
הגשמיים. הרוח מֲעניקה להם אושר ושלום כשהם מנסים בכל 
כוחם להתנתק מהתענוגות הבשריים. זה לא רק שהיא מרעיפה 
והבריאות  הכספיות  הברכות  כגון  נראות  ברכות  עליהם 
אלוהים.  אהבת  את  יותר  לחוש  להם  נותנת  אף  אלא  הטובה 
האם עומדים ִּבפניכם קשיים? היזכרו באלוהים אבינו שלעולם 
אינו מרים ידיים ושומר את אהבתו העמוקה כלפינו. אלוהים 
הוא אבינו. הוא אינו רק נשאר בשמיים אלא אף נשאר קרוב 
אלינו בכל זמן. באיגרת השנייה אל הקורינתיים פרק ו' 18 אנו 

קוראים: "ְוָהיִיִתי ָלֶכם ְלָאב ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָבנִים ּוְלָבנֹות, ְנֻאם 
יהוה ְצָבאֹות". רוח הקודש נותנת לנו תמיד להבין שאלוהים 
הוא אבינו. כשאתם מקבלים את האדון ואת רוח הקודש-אתם 
תחושו  לא  אולי  בתחילה  לאלוהים "אבא".  לקרוא  מתחילים 

בנוח אך תוכלו לחוש חופשיים יותר לפי מידת השלכתכם 
את השקרים ּולחייכם לפי הדבר.

בין  הקשר  את  המחזקת  זו  הינה  הקודש  רוח  זו  בצורה 
ורוח  האב  חיק  אל  לשוב  לנו  מתיר  האדון  ִלילדיו.  אלוהים 
את  מדריכה  הרוח  ההתחברות.  בהשבת  חלק  נוטלת  הקודש 
המשיחים להתהלך בחיים משיחיים לאחר קבלת האדון. הרוח 
אותם  ּומובילה  והמשפט  הצדק  החטא,  מהם:  אותם  מלמדת 
אלוהים  מעמקי  את  אף  דבר  כל  בודקת  הרוח  הנכונה.  בדרך 
לכן  ב': 10.  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  באיגרת  ככתוב 
מלמדת אותנו הרוח :כיצד להבחין מהו רצון אלוהים ּולציית לו.

3. הרוח מתדעת אותנו בבירור לגבי העולם הרוחני.

רוח הקודש מתדעת אותנו שהעולם הפיזי המוחשי אינו רק 
מה שקיים. האותות, הנפלאות, הנסים יוצאי-הדופן והדברים 
בלתי  דברים  בביצוע  הקודש.  רוח  בכוח  מבוצעים  הנפלאים 
אפשריים המתרחשים בעולם הבשרי-מתדעת אותנו הרוח על 

קיום אלוהים, השמיים והגיהינום.
במלים אחרות רוח הקודש הינה: לב אלוהים וכוחו. ישוע 
ּושליחיו הפגינו אותות בכוח רוח הקודש בעת הכרזת הבשורה. 
ּובשמיים.  הכל-יכול  באלוהים  האנשים  האמינו  זאת  משראו 
פעלי רוח הקודש הללו נותנים לנו לחושש את העולם הרוחני 

כאילו שאנו רואים אותו ונוגעים בו. 
מאמינים  שאינם  רוחניים  וחירשים  עיוורים  ישנם:  אולם 
בקיום השמיים והגיהינום למרות ששמעו את הבשורה. כיום 
אלוהים  הקודש.  רוח  פעלי  את:  אלוהים  עדיין  לנו  מראה 
פוקח את עינינו הרוחניות ונותן לנו לראות את העולם הרוחני 
ּולהאמין בו. כשאנו מאמינים בעולם הרוחני ללא כל ספק-נוכל 

לקבל תקווה שלמה לשמיים.
בשורת יוחנן פרק ד' 48 מצהירה: "ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע: 'ִאם ֵאיְנֶכם 
רֹוִאים אֹותֹות ּומֹוְפִתים, ְּבׁשּום ָּפנִים א ַּתֲאִמינּו". בקהילת מאן 
מין המרכזית: האותות, הנסים ּופעליי הכוח- עדיין מתרחשים. 
עיוורים שב לראות, אילמים מדברים, העצבים המתים חיים 
הולכים  והנכים  מתחדשות  המקולקלות  העצמות  מחדש, 
בריאים.  חיים  לחיות  רבים  אנשים  החלו  דרכם  וקופצים. 
עור  ּומחלות  סרטן  הדם,  סרטן  מאיידס,  הרפואה:  עדויות 

ממשיכות לזרום.
כל הפעלים הללו מתרחשים בעזרת פעלי אש רוח הקודש. 
עולמים –  ּולעולמי  היום  אתמול,  הינו:  המשיח  וישוע  מאחר 
מפגין אלוהים את פועל רוח הקודש בשם ישוע המשיח דרך 

משרת אלוהים המציית ִלדבר אלוהים ּומתהלך באור.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047

פקס: 8228187048
www.manmin.org/english :אתר

manminministry@gmail.com :דואר אלקטרוני
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)

דבר ֱהֳחִּיים  חדשות מאן מין.  מס' 5.  7.10.12. 2



תשובה: ספר ירמיהו פרק ל"ג 3 אומר 
ְּגדֺלֹות   ְּל ְוַאִּגיָדה  ְוֶאֱעֶנָּך  ֵאַלי  "ְקָרא   :
מבטיח  אלוהים  ְיַדְעָּתם".  א  ּוְבֻצרֹות 
לענות לנו כשאנו קוראים אליו בתפילה. 
מֲחשבות  לנו  תהיינה  ולא  מאחר  זאת 
להתפלל  ונוכל  תנומות  או  מרוחקות 
בקול  לו  קוראים  כשאנו  ליבנו  ממעמקי 

בעת התפילה.
לפני  מתפללים  אנו  שכאשר  נכון 
עלינו  הלילה  בשעות  בבית  או  האסיפה 
בעייה  לגרום  לא  בכדי  בשקט  להתפלל 
עלינו  אלה:  מקרים  מלבד  אך  ִלשכנינו. 
רצון  זהו:  התפילה.  בעת  בקול  לקרוא 

אלוהים.

לקרוא בקול בעת התפילה: אלוהים 
מתענג בכך ונותן מענה.

נוכל   44 כ"ב:  פרק  לוקס  ִּבבשורת   
לראות: שישוע קרא בקול ִּבתפילה. כמה 
טיפטפה  זיעתו  אשר  עד  התפלל  ֶנֱחרצות 

כטיפות דם נופלות על האדמה?
אבות  על  לנו  מספרים  הקודש  כתבי 
קראו  אשר  ישוע  מלבד  רבים  אמונה 
האמונה  כשאבות  לאלוהים.  רם  בקול 
כגון : משה, שמואל ואסטפנוס עשו זאת 
ט"ו:  פרק  (שמות  אלוהים.  להם  ענה   –
22 – 25; ספר במדבר פרק י"ב; שמואל 
א' פרק ז': 7 – 10; מפעלות השליחים 

פרק ז': 54 – 60)
כשבנה של האלמנה בצרפת מת: קרא 
אליהו הנביא ִליהוה והבן שב לחיים ככתוב 
בספר מלכים א' פרק י"ז: 17 – 24. יונה 
ושב  הלווייתן  מבטן  בקול  קרא  הוא  אף 
בשם  עיוור  קבצן  ב').  פרק  (יונה  לחיים 
בר-טימי [בן טימי] התברך בכך שראייתו 
רם  בקול  לישוע  שקרא  בכך  אליו  שבה 

(בשורת מרקוס פרק י': 46 – 52).
מראה  התפילה  בעת  בקול  הקריאה 

מתפללים  כשאנו  ֶנֱחרץ  כה  לב  לנו  שיש 
בקול רם. דרך תפילה מעיין זו: מתמלאים 
אנו ברוח הקודש ּוכתוצאה ייגורשו השטן 
האויב והמלשין. יתרה מזאת: נוכל לקבל 
מֲענה ולחוות דברים רוחניים. אם כן: נוכל 
המשיח  ִלישוע  אמיתיים  לעדים  להפוך 

ּולהפגין את פעלי רוח הקודש. 

מפתח  התפילה:  בעת  בקול  לקרוא 
לקבלת המענה לפי חוק אלוהים .

וקולל  ורע  טוב  הדעת  מעץ  אכל  אדם 
החלו  האדם  בני  כל  ציותו-לכן  אי  עקב 
אפם  בזיעת  רק  האדמה  מפרי  לאכול 
כמובן   .(19  –  17 ג':  פרק  (בראשית 
ששוחררו מכל הקללות בִּתליית ּותקומת 
כשהם  לאכול  עליהם  עדיין  האדון-אך 
לכן  בבשר.  הינם  עוד  כל  בזיעה  עובדים 
האיגרת השנייה אל התסלוניקיים פרק ג' 
10 אומרת: "ֵהן ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָהיִינּו ֶאְצְלֶכם, 
זֺאת ִצּוִינּו ֶאְתֶכם: ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ַלֲעבֺד, 
ַּגם ַאל יֺאַכל". לכן כשאנו מתפללים עלינו 

להתפלל באותה חריצות בה מזיעים.
אלוהים  יודע  נוסף:  דבר  לזכור  עלינו 
אינם  המלאכים  ליבנו-אך  מעמקי  את 
זאת  בקול.  להתפלל  עלינו  לכן  יודעים. 
ִלתפילותינו  מקשיבים  והמלאכים  מאחר 
והם  המלאכים  לראש  אותן  ּומעבירים 
תפילותינו  ֲארומת  את  אוספים  בתורם 
מסביב  תפילות  במֲחתה  אותן  את  ושמים 
בקול  קוראים  כשאנו  אלוהים.  לֶּכס 
בתפילה-מוקרבות התפילות לכס אלוהים 

ונוכל לקבל ממנו מענה.

תתפלל  של: "כאשר  הרוחני  המובן 
היכנס לחדרך".

יש השואלים: מדוע עלינו לקרוא בקול 
שִּבבשורת  למרות  התפילה  בעת  רם 

קוראים: "ְוַאָּתה  אנו  ו' 6  פרק  מתיתייהו 
ֶאת  ְסגֺר   ,ְלַחְדְר ִהָּכֵנס  ִּתְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר 
ַהֶּדֶלת ַּבַעְד ְוִהְתַּפֵּלל ְלָאִבי ֲאֶׁשר ַּבֵּסֶתר, 
אך   ."ְל יְִגמֺל  ַּבִּמְסָּתִרים  ָהרֹוֶאה   ְוָאִבי
הרוחנית  המשמעות  את  להבין  עלינו 
נכתבו  הקודש  וכתבי  מאחר  הדבר  של 

בהשראת רוח הקודש.
ההר  על  הלילה  כל  התפלל  ישוע 
ו':  פרק  לוקס  ִּבבשורת  ככתוב 
-12והתפלל במקום נפרד בבוקר ככתוב 
ִּבבשורת מרקוס א': 35: הוא לא התפלל 
בחדר פנימי. דניאל התפלל כשהחלונות 
היו פתוחים כלפי ירושלים (דניאל פרק 
ו': 10), כיפא התפלל על הגג (מפֲעלות 
שאול  והשליח   (9 י':  פרק  השליחים 
(מפעלות  התפילה  ִּבמקום  התפלל 
הם   .(16  –  13 ט"ז:  פרק  השליחים 
עשו זאת בכדי לקרוא בקולם לאלוהים 

ממעמקי ליבם ּומֲחשבתם.
לנו  כשאמר  ישוע  התכוון  ְלמה  כן  אם 
להיכנס לחדרינו הפנימיים ּולהתפלל? כאן 
בכתבי הקודש: "החדר" מבחינה הרוחנית 
מן  להתנתק  נוכל  האדם.  לב  על  מרמז 
הסביבה החיצונית כשאנו סוגרים דלת של 
דומה:  באורח  ושקט.  מרוחק  פנימי  חדר 
מֲחשבות  מכל  עצמנו  את  לנתק  עלינו 
זרות, דאגות ַוֲעייפות ּולהתפלל מכל הלב.

ַלֲאנשים  גרם  העביר  שישוע  המסר 
הפרושים  של  תפילתם  בדרך  ַלֲחשוד 
והכוהנים אשר התפללו בקול רם ברחוב 
בכדי להתגאות בעצמם. ישוע רצה ללמד 
את האנשים שאלוהים לא יקבל תפילות 
אחרות:  במילים  זה.  מסר  דרך  כאלה 

להתפלל ממעמקי ליבנו.
מעמקי  את  מכיר  ואלוהים  מאחר  לכן: 
לנו  לתת  ויכול  הנסיבות  ואת  לבבותינו 
באדון-התפללו  מבקשים  אנו  אשר  כל 
מבלי  והמֲחשבה  הלב  מכל  לאלוהים 

להתרברב בכך שאנו מתפללים הרבה.

"מדוע עלינו לקרוא 
בקול רם בעת תפילה?"

שאלה: במשך זמן רב חשבתי שהתפילה השקטה הינה: קדושה וכבוד בעייני אלוהים. אך 
בכתובים אומר לנו אלוהים להרים קול בתפילה. מדוע עלינו לקרוא בקול בעת התפילה?

מה הוא הדיבור 
ִּבלשונות?

מינוח תנ"כי

ככתוב באיגרת הראשונה אל הקורינתיים 
פרק י"ד 5: רוצה אלוהים שכל ילדיו יידברו 
הקודש  רוח  מפירות  אחד  שהן  ִּבלשונות 
הכתובים באיגרת הראשונה אל הקורינתיים 
פרק י"ב: 10. כשאנו מדברים ִּבלשונות: אנו 
מן  נבצר  לכן  אלוהים.  ברוח  בסוד  מדברים 
ִלתפילותינו  להפריע  והמלשין  האויב  השטן 

העוזרות ִלצמיחתנו הרוחנית.
החיה  הקודש  רוח  ִּבלשונות:  ִּבתפילה 
בתוכנו משתדלת למעננו-בכדי שנוכל לבקש 
מאלוהים אף את אשר איננו יודעים ואת אשר 
נוכל  בזאת:  מבחינתו.  ביותר  זקוקים  אנו 
לקבל מֲענה ִּבמהירות. אנו אף מקבלים את: 
על  להתגבר  שנוכל  הקודש-בכדי  רוח  מלוא 
את  לעצור  או  ּולגרש  הפיזי  גופינו  עייפות 

הניסיונות והקשיים דרך התפילה.
כמו כן: נוכל להתֲחבר עם אלוהים בבהירות 
רבה יותר ואף לדעת מה הולך לקרות בעתיד 
ורוח  מאחר  הרוחני  הלב  השגת  מידת  לפי 
מעמקי אלוהים. בצורה  את  מחפשת  הקודש 
עוצמה  ביתר  לשמיים  התקווה  את  נקבל  זו: 
ונתמלא באמונה כשאנו מתפללים ִּבלשונות. 

לכן נפשנו תשגשג.
ִּבלשונות:  רק  מתפללים  כשאנו  אולם: 
באיגרת  כנאמר  פרי  נושא  אינו  מוֵחינו 
הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ד: 14. לכן 
אנו מתפללים ְּברוח ּוְּבמוח. התפילה ִּבלשונות 
רק  מבקשת  היא  לכן  ְּברוח  להתפלל  הינה: 
את שגשוג הנפש. אך התפילה במוח כוללת 
ואת  אלוהים  מלכות  את  בראשונה  לבקש 
צדקתו ּולבקש את רצונות הלב כגון: פתירת 
בעסק  העבודה,  במקום  במשפחה,  בעיות: 
וכו'. לכן: אנו מקווים שתהיו משיחיים חזקים 

יותר משתפללו ִּבלשונות ּובשכל.

 חדשות מאן מין.  מס' 5.  7.10.12. 3עצה משיחית.



ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 827082402075+
www.urimbooks.com :אתר

urimbook@hotmail.com :דואר אלקטרוני

טלפון: 8228187039+
www.wcdn.org :אתר

wcdnkorea@gmail.com :דואר אלקטרוני

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 8228187334+
www.manminseminary.org :אתר

manminseminary2004@gmail.com :דואר אלקטרוני

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 822824717+
www.gcntv.org :אתר

webmaster@gcntv.org :דואר אלקטרוני

עדויות חדשות מאן מין.  מס' 5.  7.10.12. 4 
פעלי הישועה והמענה הופגנו דרך שירות רשת:

 הטלוויזייה המשיחית העולמית.
כוח השירות המשודר המופגן דרך משדרי הרשת המשיחית העולמית הינו גדול מאוד. הוא פקח את עייני האנשים לחיים המשיחיים 
האמיתיים, הביא אותם לחרטה אמיתית, גרם להם להירפא ממֲחלותיהם חשוכות המרפא ונתן להם שינוי וחיים. מעבר לגופים הדתיים 
ולֲעּדֹות: העדויות מכל האומות כמו מכל המקומות בקוריאה התקבלו ללא הפסקה. מבין העדויות יציג מגזין מאן מין שלושה אנשים: 

מגרמניה, פרו ותאילנד-אשר חוו את פוֲעל אלוהים דרך משדרי הרשת המשיחית העולמית.

גדלתי בביית משיחי אך התרחקתי מאלוהים בדרך חיי החברתיים.
באחד מימי ראשון של שנת 2010: הקשבתי במקרה למסר אותו הטיף 
בשנית  לאלוהים  שבתי  העבודה.  לטיני-בזמן  קהילה  רועה  בטלוויזייה 
בקריאתי בכתובים. מאוחר יותר: ידעתי שתחנת השידור הייתה אינַלייס.

אימי התענגה מחיי אשר השתנו והפצירה בי להקשיב למסר אשר הטיף 
רועה קהילה קוריאני דרך אינֵלייס. היא אמרה שהמסר היה מדהים.

כשהתעוררתי בבוקר חשתי כאבים חזקים בגב. לא יכולתי לזוז כראוי. 
הדלקתי את הטלוויזייה בעזרת השלט. התזמון היה נכון. שודר מסרו של 
בעקבות  באה  אשר  החולים  למען  תפילתו  את  לי. קיבלתי  רוק  ג'יי  ד"ר 

המסר ּולהפתעתי-הכאב הרב נעלם.
לי  ד"ר  את  להכיר  ורציתי  ִּברצינות  אלוהים  את  ביקשתי  מכן:  לאחר 

יותר. ראיתי בטלוויזייה את רשימת ההתקשרות והתקשרתי לקהילת מאן 
מין פרו אותה משרת רועה הקהילה אלעזר[לזרוס] ֵג'יי לי. לאחר שהייתי 
בקהילה סופקה הסקרנות של בכתבי הקודש והצמא הרוחני שלי רווה. 
זו היתה התחלה חדשה בחיי. ִּבשנת 2011 היה לי מבחן לקידום. זו היתה 
של  למסרו  הקשבתי  הנכון:  בזמן  במשטרה.  כבכיר  להתאמן  הזדמנות 
הלב.  התקדשות  היה  טובה"-המפתח  בצורה  ללמוד  לי: "המפתחות  ד"ר 
ללמוד  ואף  אלוהים  דבר  לפי  לפעול  ונסיתי  בהתלהבות  התפללתי  לכן 
הקורס  את  והשלמתי  המבחן  את  עברתי  אלוהים.  בירכני  לבסוף:  חזק. 
הגדול-קיבלו  אלוהים  ּובשורת  אהבת  על  כשהטפתי  יתרה.  בהצטיינות 
את  להבין  לי  עזר  אשר  לי  לד"ר  מאוד  מודה  אני  הבשורה.  את  עמיתיי 

המובן האמיתי לחיים דרך דבר אלוהים.

מר ג'ימי הּוֲאְרָקאָיה ֵריינֹוס (פרו)"פגשתי את אלוהים אשר ריפא ובירך אותי".

גדלתי בביית משיחי אך התרחקתי מאלוהים בדרך חיי החברתיים.
באחד מימי ראשון של שנת 2010: הקשבתי במקרה למסר אותו הטיף 
בשנית  לאלוהים  שבתי  העבודה.  לטיני-בזמן  קהילה  רועה  בטלוויזייה 

בקריאתי בכתובים. מאוחר יותר: ידעתי שתחנת השידור הייתה אינַלייס.
אימי התענגה מחיי אשר השתנו והפצירה בי להקשיב למסר אשר הטיף 

רועה קהילה קוריאני דרך אינֵלייס. היא אמרה שהמסר היה מדהים.
כשהתעוררתי בבוקר חשתי כאבים חזקים בגב. לא יכולתי לזוז כראוי. 
הדלקתי את הטלוויזייה בעזרת השלט. התזמון היה נכון. שודר מסרו של 
ד"ר ג'יי רוק לי. קיבלתי את תפילתו למען החולים אשר באה בעקבות המסר 

ּולהפתעתי-הכאב הרב נעלם.
לי  ד"ר  את  להכיר  ורציתי  ִּברצינות  אלוהים  את  ביקשתי  מכן:  לאחר 

מאן  רשימת ההתקשרות והתקשרתי לקהילת  יותר. ראיתי בטלוויזייה את 
מין פרו אותה משרת רועה הקהילה אלעזר[לזרוס] ֵג'יי לי. לאחר שהייתי 
רווה.  שלי  הרוחני  והצמא  הקודש  בכתבי  של  הסקרנות  סופקה  בקהילה 
זו היתה התחלה חדשה בחיי. ִּבשנת 2011 היה לי מבחן לקידום. זו היתה 
הזדמנות להתאמן כבכיר במשטרה. בזמן הנכון: הקשבתי למסרו של ד"ר לי: 
"המפתחות ללמוד בצורה טובה"-המפתח היה התקדשות הלב. לכן התפללתי 
בהתלהבות ונסיתי לפעול לפי דבר אלוהים ואף ללמוד חזק. לבסוף: בירכני 

אלוהים. עברתי את המבחן והשלמתי את הקורס בהצטיינות יתרה.
כשהטפתי על אהבת ּובשורת אלוהים הגדול-קיבלו עמיתיי את הבשורה. 
אני מודה מאוד לד"ר לי אשר עזר לי להבין את המובן האמיתי לחיים דרך 

דבר אלוהים.

"הרשת המשיחית העולמית מתירה לי להוביל חיים משיחיים 
הגברת דאון גאם ָסֶאנגדואיָאן (תאילנד)חזקים מאוד ַוֲאני אוהבת זאת".

דרך  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  למסר  במקרה  הקשבתי  בשנת 2011 
טי.בי.אן. רוסיה. הוא דיבר על שדות הלב של האדם. המסר היה כה 
הקהילה  של  הרשמי  אתרה  את  חיפשתי  אותי.  משך  שהוא  מיוחד 
בכדי להקשיב ליותר מסרים והורדתי את מסריו המתורגמים לרוסית 
 .(www.manmin.org/Russian) מאתר הקהילה בשפה הרוסית

הקשבתי להם שוב ושוב – אף בהיותי בדרך. 
מחיי  שונים  שאינם  חיים  חייתי  מאמינה  היותי  למרות  למעשה: 
אנשי העולם החילוניים. אך התחלתי לשמור את יום האדון קדוש 
ולתת מעשר מלא לאחר שהקשבתי למסרי ד"ר לי. כעת נהנית אני 
התחלתי  החטאים,  מהם  הבנתי  מזאת:  יתרה  פיננסיות.  מברכות 

להתפלל ַוֲאני מנסה בכל כוחי להתהלך לאור דבר אלוהים.
בעת שהשתוקקתי לקהילת מאן מין המרכזית-בה מוכרזת בשורת 

הקדּושה-ב 2.08.12 ביקרתי בקהילה בחברת בני סרגיי (בן ה-12). 
לדברים  ראשון  ממקור  עדה  והייתי  מאחר  בשמיים  שאני  חשתי 
,התפילה  השירות  לאלוהים.  הוקרב  הכל  בטלוויזייה.  בם  שצפיתי 

וההלל היו רבי רושם. שמחתי במשך כל לוח הזמנים.
במקום  בכתובים  לקרוא  סרגיי  החל  בקוריאה:  הביקור  לאחר 
החלו  הסימנים  לא.  כעת  גימגם-אך  הוא  בעבר  במחשב.  לשחק 
להיעלם הודות ִלתפילת ד"ר לי למען החולים-אך נעלמו לֲחלוטין 
לאחר הביקור בקוריאה. אימי נדהמה מספר תולדות חיי ד"ר לי: 

"חיי-אמונתי" ּומצאה עצמה מעוניינת לקרוא את שאר ספריו.
אני  אמיתיות.  ַוֲאהבה  אמונה  אותי  לימדה  הקדּושה  בשורת 
מקדישה כל הודיה וכבוד לאלוהים השילוש הקדוש שהינו: אלוהים 

האב, אלוהים הבן ואלוהים רוח הקודש.

"החילותי להבין את האמונה האמיתית ואת האהבה האמיתית".
הגברת: אירינה וָואיֵדר (גרמניה)


