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חדשות מאן מין 

יו"ר   – לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הרועה 
קהילת הברית הקדושה של ישוע המשיח: 
באוגנדה  הקדושה  הבשורה  מסע  את  ניהל 
ידי  על  הועבר  אשר  2000-מסע  בשנת 
מוביל  חדשותי  ערוץ   – סי.אן.אן  רשת 
בעולם. לאחר מכן הוא המשיך את שירותו 
באפריקה על ידי הובלת מסע בקניה בשנת 
2001 – ּוברפובליקה הדמוקרטית בקונגו 
בשורת  את  הטיף  הוא   .2006 בשנת 
הקדושה עם אותות שאישרו את ההודעה.

באופן  הבישוף  ביצע  שירותו  בעיקבות 
פעיל – ד"ר מיונגאו ֵצ'אונג – יו"ר קהילת 
המשיח  ישוע  של  המאוחדת  הקדושה 
קהילת מאן מין  באפריקה – אשר משרת בִּ
האפריקאי  השירות  את:  ִלקדושה  ניירובי 

.(1 ב-55 מדינות היבשת (תמונה מס' 
אסיפת  ניהל  הוא   2018 מרץ  בחודש 

התעוררות רוחנית ּומפגש ריפוי המטפחת 
בקונגו:  אשר  בֲאִויָרה  שדי   – אל  קהילת  בִּ
בקהילה  המשרת  ה  אֵלמבֵּ הרועה  בהזמנת 
דרשות  באמצעות  רב  חסד  קיבל  הוא 
הינו:  ישוע  "מדוע  כגון:  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
העביר  אותן  דרשות  היחיד?"  מושיעינו 
בחן  מלאו  החברים  צ'אונג.  ד"ר  לו 

בעיקבות  ָורגש 
הפגישות.

הוא  ּוב-3  ב-2 
המסר  את  העביר 
הכותרת:  תחת 
האמונה"  "מידת 
האיגרת  מן  הלקוח 
הרומיים  אל 

הוא   .3 י"ב:  קרא פרק 
להשיג  להיתקדש,  למישתתפים: 

אמונה המשביעה את רצון אלוהים – ּובזאת 
המסר  לאחר  החדשה.  ִלירושלים  להיכנס 
המטפחת  עם  החולים  עבור  היתפלל  הוא 
מרפא  חוו  ורבים  לי  ד"ר  היתפלל  עליה 
פרק  השליחים  (מיפעלות  שונות  ממֲחלות 

י"ט: 12 – 11).
אהבת  על  הטיף  הוא  לחודש  ב-4, 
הכותרת:  תחת  עדן  בגן  האל 
 – הבריאה"  "השגֲחת 
פרק  בראשית  על:  המבוסס 
 .(5 (צילום   1 א': 
הוביל  הוא  בערב 
ריפוי  פגישת  את 
בֵאִויֵרה  המטפחת 
חלק  נטלו  בה  עם 
הוא  איש.   2,000
"ׁשּוט  המסר:  את  מסר 

ֶאל ָהעֶֺמק ְוָהִטילּו ֶאת ִרְׁשּתֹוֵתיֶכם ָלדּוג" על 
1. האנשים   – 9 פי בשורת לוקס פרק ה': 
כאשר  אלוהים.  את  ואף  חסד  קיבלו 
מרפא  רבים  חוו  המטפחת:  עם  היתפלל 
אלה  ִלפעלים  מהעדים  וחלק  ממֲחלותיהם 
מס'  (תמונות  שדי   – אל  קהילת  בִּ נירשמו 

.(3  ,2
של  הרצאות  ו  תנ י נ  ,6 - בַּ ּו  5 ב-
ירה  בעי נלאומית:  הבי ן  מי מאן  מכללת 
ד"ר   . (4 (צילום  ֵרה  י ִו ֵא ּובעיר  ָקה  ָר בָּ
ג נתן את ההרצאות תחת הכותרת:  נ ו צ'
על  המבוססות  הבריאה"  "השגֲחת 
שנטלו  הרועים   .1  – א'  פרק  בראשית 
רוחנית  עמוקים  מסרים  בִּ הופתעו  חלק 
הסיבה  אלוהים,  בריאת  השגחת   : ן ו כג
את  העדן  ן  בג אלוהים  נטע  יה  שבעטי
. ן העדן רע – ואף סוד ג עץ הדעת טוב ָו

רועת  הוזמנה   2018 למרץ  ב-11 
מין  מאן  ִמקהילת  רו  כריסטינה  הקהילה 
המלכים  מלך  ִלקהילת  שבבלגיה  היינאּוט 
בפינלנד – ּובשירות יום ראשון היא הטיפה 
רוחנית  "אמונה  שכותרתה:  הדרשה  את 
האיגרת  על  המבוססת   – בשרית"  ואמונה 

אל האפסיים פרק ד: 13.
ַוחברי  הקהילה וויקטור קּורניקוב  רועה 
קהילתו אמרו: "היתברכנו מן המסר הברור 
והרוחני שלה וניתנה לנו היזדמנות להביט 
בִּתשובה  שבו  הם  אמונתינו".  על  לאחור 
המביטה  בשרית  אמונה  להם  שהייתה  על 
מיצעד  את  ליצעוד  והֱחליטו  המציאות  על 

רצו  הם  יותר.  רבה  בֲַּחריצות  האמונה 
כן  כמו  מין.  מאן  עם  יחד  הזמן  כל  לעבוד 
בלִטיה  טי.בי.אן  ב  שודר  שלה  המסר 
שידור  תחנות  שהינן:   24 ה  יפָּ ּוב-בִּ
הבלטיים  האזורים  לתושבי  משיחיות 

דוברי השפה הרוסית.
רועה  קהילת  בפני  הוצגה  מין  מאן 
טי.בי. נשיא   – טומאסוב  מקסים  הקהילה 

של  במסעו  חלק  נטל  אשר   – בלִטיה  אן. 
 2010 בִּשנת  באסטוניה  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
וחווה את: פעליה החזקים של רוח הקודש 
– ּובִּשנת – 2017 הוא ביקר בִּקהילת מאן 

מין המרכזית בסיאול שבקוריאה.

אן..  סי.  ג׳י.  לצופי  הלימוד  סדרות 
היתקיימו:  והרועים  ההינדי  לדוברי 
בעיקבות   – אב  פונג' ערי  בשלושת 

סידרת הלימוד שהיתקיימה בדלהי.
חלק   2018 במארס   15 ל-  12 ה- בין 
מאן  ִמקהילת   – קים  ון  ג' הקהילה  רועה 
"הסיבה  המסרים  את:  שבהודו  דלהי  מין 
מעפר  האדם  את  אלוהים  ברא  שבעטייה 
האדמה " (בראשית פרק ב': 7) ו "טיפוח 
הוא   .(23 ג':  פרק  (בראשית  האדם" 
ולהיות  לאלוהים  להידמות  בנוכחים  דחק 
יי  ג' ד"ר  על  וחלק   – האמיתיים  ילדיו 

רוק לי ּופעלי העוצמה שבוצעו דרכו.

הדופן  יוצאי  הפעלים  את  הסביר  הוא 
פרק  השליחים  במיפעלות  המוזכרים: 
פעלים  שאותם  כך  על  והעיד   – י"ט 
המטפחת  דרך  ום  הי אף  מתרחשים 
היתפלל  הוא   . לי ד"ר  היתפלל  עליה 
המטפחת  עם  המישתתפים  בעבור 
שנעזר  קי  סי אדם  מרפא.  ו  חו ורבים 
הקודמים:  החודשים  בששת  ים  בקבי
בילעדיהם.  ללכת  התפילה  אחר  החלל 
בפגישה  חלק  שנטלו  הקהילה  עי  רו
הקדושה  ִלבשורת  כמיהתם  את  עו  הבי
ים  לקי קים  הקהילה  מרועה  ּוביקש 

חודש. בכל  ו  ז לימוד  סידרת 

"אמונה רוחנית ואמונה בשרית": הוטפו 
בפינלנד

סמינרים היתקיימו בפונג'אב שהודו
הפיצו ֵאת בשורת הקדּושה.
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הרפובליקה הדמוקרטית בקונגו היתעוררה דרך 
אסיפות המתקיימות באזורים המזרחיים

פינלנד

הודו

הרפובליקה הדומוניקנית בקונגו
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ֵיׁשּוַע הותיר מאחוריו את מילות האהבה זמן קצר בטרם 
נשם את נישמתו האֲחרונה על העץ הידועות בשם: "שבעת 
המילים  את  היום  ניקח  הבה  העץ".  על  האחרונות  המלים 

השביעית והאֲחרונה שישוע הוריש שם על העץ.

1. הסיבה שבעטייה קרא ישוע בקול רם: "אבי"
האדמה  פני  על  האֲחרונות  שמילותיו  בכדי  זאת  הייתה 
תישמענה על ידי העם – וזאת מאחר ּורצון אלוהים מכתיב 

"שניקרא אליו בקול רם" בעת התפילה.
 כולל דבריו בספר ירמיהו פרק ל״ג: 3: "ְקָרא ִלי ְוֶאֱעֶנ
אומר  אלוהים  ְידֲַּעתָּם".  א  ּובְּצּורֹות  גְּּדֹולֹות   ְל ַוֲאגִּידָּה   –
לכל אורך התנ"ך שעלינו ליקרוא לו בִּתפילה ככתוב: בספר 
במדבר פרק י״ב: 13, דיברי הימים ב׳ פרק ל״ב: 20, תהילים 
מיזמור נ״ז: 2, בשורת מרקוס פרק י': 47, בשורת יוחנן פרק 

י״א: 43, מיפעלות השליחים פרק ד' 24, פרק ז': 59.
כאשר ישוע היתפלל בגת שמנים זמן קצר טרם מעצרו; 
הוא היתפלל בכובד ראש עד כדי כך ש"זיעתו נטפה כטיפות 
או  רב  לחץ  תחת  נימצא  כשאדם  הרופאים  לטענת  דם". 
הגורם  דבר  יתפרצו –  דמו  שנימי  אפשרי  זה  קשה:  מאמץ 
ַלהזעה ודימום באותו זמן – ּולאותו אדם: "להזיע כאילו הוא 
מדמם". יתרה מזאת: העובדה שישוע הזיע כאילו דימם בעת 
התפילה – מאוחר בלילה בסוג האקלים אשר בישראל מראה 

עד כמה היתפלל בכנות וִיאוש.

2. הסיבות שבעטייה אמר ישוע: "ָאִבי: ְּבָיְד ַאְפִקיד 
רּוִחי"

1) ישוע מעיד על אלמוות רוח ֵהאדם.
ְנפֹוגִּים:  שהחיים  ברגע  וגוף.  נפש  מרוח,  מורכב:  ֵהאדם 
הגוף – שהיה רק כלי ַלרוח ולנשמה: חוזר אל האדמה. כיוון 
רוח  ניכחדה.  לא  היא  אלמוות:  ּובת  ניצחית  הינה  שהרוח 
ֵהאדם נוצרה לאחר בריאתו: כאשר נפח אלוהים את נישמת 
ֵהחיים ִלנחיריו (בראשית פרק ב': 7). אלוהים מילא את רוח 

ֵהאדם בִּידיעה רוחנית שהינה: האמת.
ַלאדם  המאפשרים  הגורמים  לכל  מתייחסת  "הנפש" 
מסויים,  מידע  ליזכור  לו:  ּומאפשרת  במוחו  מידע  לאֲחסן 
במקור  לפיו.  ליפעול  או  ליישם  אותו,  לחוש  עליו,  לֲחשוב 
בגוף.  והן  בנפש  הן  שלטה  אשר  רוחו  הייתה  ֵהאדם  אדון 
תחת  שהיו  והגוף  הנפש  באמת:  מלאה  הייתה  ורוחו  מאחר 
שליטת הרוח היו אף הם של האמת. כשאדם (הראשון) חטא 
נגד אלוהים על ידי אכילה מעץ הדעת טוב ָורע: מתה רוחו. 
ּולחוסר  אלוהים  עם  הקשר  לניתוק  מיתייחס  הרוח"  "מות 

יכולת הרוח לבצע את תפקידיה.
 – לתפקד  ּומפסיקה  מתה  ֵהאדם:  אדון   – שהרוח  ברגע 
נוטלת הנפש את תפקיד ֵהאדון ּומתחילה לישלוט בגוף. הנפש 

כפופה ַלעבודת השטן האויב ּומתחילה לקבל ידע לא אמיתי. 
ככל שהלב מיתמלא בִּשקרים: כך האמיתות שאלוהים נטע 
הלב:  מיתמלא  לבסוף  אמת.  בחוסר  מוֱחלפות  בִּבראשית 
בשינאה, חמימות רוח ַואנוכיות. אולם הפסקת תיפקוד רוח 
נוצרה  ֵהאדם  רוח  רוחו.  הכחדת  את:  מסמלת  אינה  ֵהאדם 
עם נישמת אלוהים הניצחי והאלמוותי. אלוהים לעולם לא 

יִיכחד.
בכדי  נידרש  המוח  ימות?  כשהגוף  לנשמה  יקרה  מה 
והוא  זיכרון  לו  יש  שלו  המוח  תאי  דרך  יתפקד.  שֵהאדם 
חושב. כאשר ֵהחיים הפיזיים של בעל חיים (שאין לו רוח) 
ֵהחיים,  בעל  מוח  שבתוך  הזיכרון  מערכת  נעלמת  פוקעים: 
תיפקודי  זאת  עם  לאפס.  וחוזרים  ניכחדים  ונישמתו  בשרו 
נפש ֵהאדם – שיש לו רוח: מועברים אל 'הלב' ּומאוֱחסנים 
בו. לכן בימקום להיכחד: תיתקיים הנפש לנצח באֲחדות עם 

הרוח – כשם שתכונות הנפש ניקלטות בתוך הרוח.
רוחי".  ֲאפקיד  בידך  "אבי:  ֵהֲאּדֹון:  אמר  סיבה  מאותה 
כאשר אדם שומע את הבשורה ּומקבל את ישוע המשיח הוא 
מקבל אף את: רוח הקודש – ורוחו ש "מתה" בעבר: שבה 
בַּאמת  ליבו  את  מילא  ַואשר  חיה  שרוחו  ֵהאדם  על  לחיים. 
– ניתן לאמר: "שנפשו משגשגת". ככל שנפשו של מישהו 
 – באמת  מיתמלא  כשהלב  אחרות:  ּובמילים   – משגשגת 
ישגשגו כל היבטי חייו והוא ייהנה מבריאות טובה (האיגרת 

השלישית ליוחנן פרק א': 2).
ג': 5: "ָאֵמן  פרק  יוחנן  בִּבשורת  ישוע  לנו  שאומר  כשם 

ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ְל – ִאם א יִָּוֵלד ִאיׁש ִמן ַהַּמִים ְוָהרּוַח א 
יּוַכל ְלִהָּכֵנס ְלַמְלכּות ָהֱאִהים", כאשר אנשים שנולדו מחדש 
ייכנסו  מחדש:  חיה  שרוחם  אלו   – הקודש  ּומרוח  מהמים 
בשיבה  ניכשלו  שלהם  שהרוחות  אלה  זאת  עם  השמיימה. 
אמונתם  חוסר  מחמת  האמת  עם  עובד  אינו  וליבם  ְלחיים 
בִּישוע המשיח ייבצר מהם להיכנס לשמיים. הגיהינום הינו: 

מקום שמור בכדי להכיל אנשים כאלה.

2) ישוע מעיד על ִציותו והימלאותו בכל דבר רק בהתאם 
להשגֲחת אלוהים.

ַאְפִקיד   ְּבָיְד "ָאִבי:  העץ:  על  היתפלל  שישוע  העובדה 
בהתאם  רק  הכל  ומילא  ציית  כיצד  על:  מעידה   – רּוִחי" 
להשגֲחת אלוהים. ביאת ישוע לעולם הזה, תלייתו על העץ – 
ּותחייתו לא תוכננו או בוצעו על פי רצונו או תוכניתו – אלא 
רק על פי רצון אלוהים השולט: בחיי אדם, במוות, בקללות 
יוחנן  האנושות (בשורת  בהיסטוריית  אף  כמו  ּובברכה – 

פרק ד': 34).
על  שעונה  מי  המשיח:  ישוע  בשם  מיתפללים  אנו  בעוד 
תפילתינו – הינו: אלוהים. ישוע אומר לנו בִּבשורת מתיתייהו 
ְּבִאָּסר  ִצֳּפִרים  ְׁשֵּתי  ִנְמָּכרֹות  א  "ַהִאם   :29 – י': 31  פרק 
 א ִּתּפֺל ַאְרָצה ִמְּבִלי ַהְׁשָּגַחת ֲאִביֶכם. ַא ֶאָחד? ַּגם ַאַחת ֵמֶהן
ַאֶּתם: ֲאִפּלּו ַׂשֲערֹות רֺאְׁשֶכם ִנְמנּו ֻּכָּלן. ָלֵכן ַאל ִּתְפֲחדּו: ְיָקִרים 

ַאֶּתם ִמִּצֳּפִרים ַרּבֹות".
המשמעות  את  בליבכם  וחרתתם  הבנתם  באמת  אם 
לעשות  ידיכם  לאל  היה  מֵהֲאּדֹון  זו  הבטחה  של  הרוחנית 
ֵמֶהן  ַאַחת  "ַּגם  לנו:  מזכיר  שהקב"ה  כשם  לאלוהים.  הכול 
[הציפורים] א ִּתּפֺל ַאְרָצה ִמְּבִלי ַהְׁשָּגַחת ֲאִביֶכם. ַא ַאֶּתם – 
ֲאִפּלּו ַׂשֲערֹות רֺאְׁשֶכם ִנְמנּו ֻּכָּלן". אם נוכל לבטוח בו על ידי 
אמונה: אין דבר שניכשל לקבל בו את תשובותיו – בין אם 
מדובר בִּבעיית מֲחלה, ברכה בִּמקום העבודה, בעסקים, או 

אף ליפעול את: פעלי אלוהים.
עם  אחד  והוא  אלוהים  בצורת  קיים  היה  שישוע  למרות 
אלוהים: חיפש ישוע ורדף את רצון אלוהים – והיפקיד הכל 
בידיו. באותו אופן: במקום לתת את אמונכם בדרכי ֵהאדם או 
בַּאנשים אחרים – שכל אחד מכם יימקד את עייניו/ה רק על 
אלוהים – ּותֲחוו תמיד את פועלו העולה על כוח ֵהאדם 

– ּותכבדוהו בכל דבר.

תמיד  שניזכור  כך  ידי  על  במשיח:  יקרים  ַואחיות  אחים 
את: "שבעת המלים האחרונות על העץ": נבין את לב ישוע 
רצון  ַוהשגת   – הצליבה  סבל  בין  רם  בקול  צעק  אשר   –
שאמור  למי  הינכם  שעורגים  שכשם  מיתפלל  אני  אלוהים. 
כתר  את  יקבל  מכם  אחד  כל  ֵהֲאּדֹון:  בשם  בַּעבורינו  לשוב 

הצדק באותו יום.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"...וְֵיׁשּוַע ָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול: ָאִבי – ְּבָיְד ַאְפִקיד רּוִחי – וְָנַפח ֶאת רּוחֹו" (בשורת לוקס פרק כ"ג: 46).

שבע המילים האֲחרונות של 
ישוע על העץ (4)

Hebrew ווידוי האמונה
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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).
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כיצד להשליך בִּמהירות את: 
'שינוי הדעת'

אחת התכונות המיוחסות לנאמנות אלוהים שהינו הרוח הינה איכות היותו: "בילתי מישתנה". "ְוָיַדְעָּת ִּכי ְיהָוה ֱאֶהי הּוא 
ָהֱאִהים ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ׁשֵֺמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֺהָביו ּוְלׁשְֺמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף ּדֹור" (דברים פרק ז': 9).

"א ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה?" (במדבר פרק כ״ג: 19).
"ַעל ֵּכן ַאַחי ֲאהּוַבי: ְיֵהא ָּכל ִאיׁש ָמִהיר ִלְׁשמַֺע, ִּבְלִּתי ֶנְחָּפז ְלַדֵּבר – ְוָקֶׁשה ִלְכעֺס" (יעקב פרק א': 17).

מה פירוש: "שינוי הדעת"? זאת בכדי לשנות הֲחלטה ראשונית, הניתפסת באמת, במרדף אחר הטבות אישיות. אתם 
ַהֲחלטותיכם, או שהינכם מיתעייפים על נקלה, או  עשויים לֲחשוב שזאת מאחר והינכם נטולים גנטית ולא דבקים טוב בַּ
שהינכם ממהרים לוותר. עם זאת אתה יכולים להשליך הרגל זה של "שינוי" על ידי האמונה בֲאּדֹון: 'כשהינכם מקבלים 
את עזרת רוח, חסד וכוח אלוהים. שלוש עצות מוצגות כאן והם יעזרו לכם להסיר "מוח מישתנה" זה – המפריע לכם 

ליגדול ברוח.

עצה 1 אל תהיו מהירים או חסרי זהירות בַּקבלת הֲחלטות שהינן תוצאה של: אווירה, נסיבות או מצב ריגשי.

או  מהאווירה  כתוצאה  משהו  יעשו  שהם  האומרים  אנשים  ישנם 
ולא  מילתם  על  שמרו  שומרים  אינם  אך  הרגע.  של  הנפשי  מהמצב 
או  הרבה,  מדברים  הינכם  כלל  בדרך  אם  שדיברו.  על  מיצטערים 
לעיתים קרובות מיתבדחים, כדאי שתיבדקו אם בחוסר זהירות הינכם 
יכולים  שאינכם  דבר  לאמר  לכם  אל  מפיכם.  המגיעים  דברים  אומר 

עשותכם כן הינכם יכולים לימנוע: "שינוי". לישמור עליו. בַּ
אלה שלעיתים קרובות משנים את דעתם ושוברים הבטחות שנתנו 
לישבור  אף  עשויים  לעצמם  שהיבטיחו  אלה  אף  כמו   – ַלאחרים 
נאמר: "ִנְבֶזה   4 ט״ו  מיזמור  תהילים  בִּ לאלוהים.  שהיבטיחו  הבטחות 

בספר  ָיִמר".  ְוא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְוֶאת  ִנְמָאס  ְּבֵעיָניו 
ְׁשֻבָעה  ִהָּׁשַבע  אֹו  ַליהָוה  ֶנֶדר  ִיּדֺר  ִּכי  "ִאיׁש  נאמר:   3 ל'  פרק  במידבר 
ֶלְאסֺר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהּיֵֺצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה". כל מילה 
שתאמרו או כל מה שהֱחלטתם לעשות מול אלוהים חייבים להישמר.

למען יהי לאל ידינו תמיד לישמור את דברינו: עלינו לֲחשוב היטב 
לעומק על מה לאמר ואז לאמר זאת. ביעקב פרק א' 19 נאמר: "ַעל ֵּכן 
ַאַחי ֲאהּוַבי: ְיֵהא ָּכל ִאיׁש ָמִהיר ִלְׁשמַֺע, ִּבְלִּתי ֶנְחָּפז ְלַדֵּבר ְוָקֶׁשה ִלְכעֺס". 
אם הינכם מיתאמנים להיות מונחים על ידי הרוח עם מחשבה זהירה: 

יהי לאל ידיכם להימנע מטעויות בדיבריכם.

להיות יציבים ּובילתי מישתנים בביצוע הֲחלטותיכם.

אל תתייאשו ותוותרו באמצע.

עצה 2

עצה 3

ידי  על  הֲחלטותיכם  את  לבצע  עליכם  משהו:  להשיג  בכדי 
הינה  מישתנה  בילתי  דעת  לפתח  ביותר  הטובה  הדרך  מעשיכם. 
ההרגל  מעשיכם.  ידי  על  בחוזקה  הֲחלטותיכם  את  לבצע  אף: 
יתרה  השינוי.  תכונת  ידי  על  ניגרם  דעתכם  את  לשנות  שלכם 

גורם ִלצמיחת תכונת שינוי דעתכם. מזאת: הרגל השינוי 
ביצוע  ידי  על  שינוי  ללא  להיות  הרגל  לעשות  עליכם  לכן 
התנ"ך  של  פרק  קראתם  שלא  נניח  צעד.  אחר  צעד  הֲחלטותיכם 
שלושים  ליקרוא  מֲחליטים  אתם  כעת  שהֱחלטתם.  כשם  יום  כל 
פרקים ביום. אם תגדירו מטרה גבוהה, כזו: סביר להניח שפשוט 
לא תצליחו לישמור זאת ּותשנו שוב את הֲחלטתכם. במיקרה זה: 
פרק  קריאת  כגון:  ַלהשגה  מטרה  הגדרת  ידי  על  להתחיל  עליכם 

מכן  לאחר  לקרוא  שתוכלו  ייתכן  בהתמדה:  זאת  כשתעשו  ביום. 
30 פרקים ביום. תהליך זה חל על סילוק כל אופי חוטא. עליכם 
לֲחלוטין.  שיושלך  עד  מעשים  ּולהראות  להפילו  בכדי  להיתפלל 
ִלזמן  להשליכו  בכדי  וליפעול  להיתפלל  עשוי  חלקיכם  זאת  עם 
שוב ּולנסות  עשויים להיתפלל  באמצע. הינכם  עוצרים  אך  מה – 
להשליכו. בדרך זו תעברו מלעשות זאת ללא לעשות זאת וחוזר 

לא תוכלו להשליכו. מכן  חלילה. לאחר 
להיות  עליכם  המישתנה:  התודעה  את  להשליך  בכדי  כן  אם 
ִעקביים ּויציבים לעשות משהו – לא משנה כמה קטן הינו. לאחר 
מכן יהי לאל ידיכם לטפח שליטה עצמית: אשר מפקחת ּומסדירה 

מיושם על כל חלק מחייכם. וזה יכול להיות  אתכם – 

אך  איתן.  והתקדמו  החלטות  שעשו  אנשים  שני  שיש  נניח 
להשיג  וניסה  חזר  האחד  זה.  על  לשמור  היצליחו  לא  הם  באמצע 
שונות  תהנא  התוצאות  לֲחלוטין.  וויתר  פשוט  והשני  שוב –  זאת 
של  מהלך  באמצע  תיסכול  על  תוותרו  אם  דומה:  באורח  מאוד. 

יהא לאל ידיכם להשיגו. לא  היתקדשות: 
אם רץ מרתון מוותר באמצע המרוץ: לא יהא לאל ידו להשלים 
את המירוץ ואו ליזכות במדליית הזהב. באותה מידה: לא תוכלו 
אינכם  עוד  כל  אך  הדרך.  לאורך  תוותרו  אם  השמיימה  ללכת 
טוב  מגורים  מקום  לקחת  ואף  השמיימה  ללכת  תוכלו  מוותרים: 
 : דעתכם' שינוי  ' שעקב  לאמר  יכולים  אינכם  לכן  בשמיים.  יותר 
מוותרים  והינכם  מאחר  רק  זה  דברים.  להשיג  יכולים  אינכם 

את הרגל הוויתור. מהרה  בִּ בתיסכול. לכן עליכם לסלק 
חוסר  כגון:  שונות  בצורות  ִמתגלית  המישתנה  המוח  תכונת 
נחישות, חוסר סבלנות, בגידה ַוערמומיות. שורש התכונות הללו 
הינו: המוח המישתנה. לכן עליכם להשליכו למען תיכנסו ַלרוח.

היינו  גדול.  עץ  להיות  וגדל  באדמה  שורש  תוקע  קטן  זרע 
הנובעים  מאפיינים  כמה  תימצאו  אם   . שינוי' ' התכונה:  עם  הך 
ולא  להשליכם  עליכם  שורשים:  תקע  אשר  שלכם  מה"שינוי" 

באמצע. לוותר 
ַׁשֵּקר  ְׂשָרֵאל א ְי ַגם ֵנַצח ִי 29 נאמר: "...ְו שמואל א׳ פרק ט״ו  בִּ
אמיתיים  ילדים  נהא  הבה  ִהָּנֵחם".  ְל הּוא  ָאָדם  א  י  ִּכ ָּנֵחם  ִי ְוא 

המישתנה. לאלוהים על ידי השלכת לב השקר והמוח 
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"!ריכבה העורה תליפת רחאל קפצה תקלדמ אפרמ יתיוח"

לאחר שקיבלתי את ֵהֲאּדֹון צברתי שימחה ושלווה בלב. 
אך מאחר ולא היתפללתי היטב: היתקררו האהבה והלהט 
שלי כלפי אלוהים ּולאחר מכן הישתתפתי בקהילה באופן 
רגיל. היו לי שאלות רבות לגבי האמונה – והדבר היה לי 

לעול מאחר ולא היתהלכתי לפיו.
היתאכזבתי בראותי שמעשים רבים של הרועים שונים 
רועים  מהיתנהגות  מאוכזב  חש  אבי  אף  שלימדו.  ממה 
משפֲחתי  בני  אלכוהול.  שתיית  הישן:  למנהגו  ושב  כאלה 
לעיתים  היתפרצתי  אני  ואף   – קרובות  לעתים  היתווכחו 
קרובות בכעס. לא היה לאל ידי לישלוט על דעתי. בקושי 

אסיפת יום ראשון בבוקר. נטלתי חלק בַּ
ראש  ּומכאבי  תכופים  בטן  מכאבי  סבלתי  מכן  לאחר 
אך  החולים:  בבית  וטיפול  זריקה  קיבלתי  כרוניים. 
לכן   – ראש  כאב  קיבלתי  השמש  מאור  רק  הועיל.  ללא 
ניכללת  שאינני  לֲחשוב  החילותי  חשוך.  בחדר  נישארתי 
בתוכנית אלוהים ותהיתי מדוע ניבצר ממני להיתפלל והיו 
במֲחשבות  בקהילה.  שהישתתפתי  למרות  רבות  בעיות  לי 

כאלה: לא הייתה לי כל שלווה.
מקסים  האח   – ידיד  לי  אמר   2014 בשנת  אחד  יום 
ּומיתהלך  החטא  כל  את  שהישליך  רועה  שיש  צ'ּוּבוצ'ּוק 
בחיים מקודשים בדור זה. לאחר מכן הימליץ לי על ספרי 
ּודרשות ד"ר ג'יי רוק לי. הוא היזמינני בצוותא עם אימי 

קהילת מאן מין מולדובה. לאירוע ערב חג המולד בִּ
אימי הלכה ראשונה לקהילה וקראה את ספרו של ד"ר 

לי: ״דרך הישועה" – ואמרה לי ליקרוא אותו.
השימחה  מדהים:  דבר  חוויתי  הספר  את  כשקראתי 

רבות  שאלות  אחת.  ּובעונה  בעת  בליבי  גברו  והלהט 
את  אלוהים  ברא  "מדוע  כגון:  נענו  בליבי  שהיתמהמהו 
האנושות למרות שידע שהם יחטאו?" "מדוע נטע אלוהים 
(הראשון)  שאדם  שידע  למרות  ָורע  טוב  הדעת  עץ  את 

יאכל ֵהיֵמנֹו?" – וכו'.
באלוהים  ספק  הטלתי  במוחי.  היבזיקו  הקודמים  חיי 
דמעות.  בִּ תשובה  בִּ שבתי  שליליות.  מֲחשבות  לי  והיו 
מצאתי  היסתדרו.  חיי  (פאזל)  תצרף  חלקי  כאילו  חשתי 
אהבתו  את  אף  הבנתי  שלי.  הזהות  ִלשאלת  התשובה  את 
הגדולה ותוכניתו של אלוהים. קראתי בספר שוב ָושוב – 
אף  אחרים.  לאנשים  הספר  על  לספר  שלא  ֵהיֵמִני  וניבצר 

תפילת הקהילה. נטלתי חלק יום יום בִּ
יותר  שהיפתיע  מה  הכל.  זה  שאין  גיליתי  יותר  מאוחר 

הייתה הרצאת ד"ר לי מספר בראשית. הימשכתי ליקרוא 
ספרים אחרים שלו ככגון: "השמיים״, ״הגיהינום" – ואת 

״חיי אמונתי" – והיקשבתי ִלדרשותיו.
כעת הינני יודעת שאלוהים רוצה ילדים אמיתיים שיש 
תקווה  לי  יש  בתוכניתו.  כלולה  ושהינני  קדוש  לב  להם 
מכאבי  חופשיה  אני  מזאת  יתרה  החדשה.  ִלירושלים 
קהילתי  את  משרתת  הינני  הבטן.  ּוכאבי  כרוניים  הראש 
חברה  כַּ הילדים,  של  ראשון  יום  של  הספר  בבית  כמורה 

בצוות הריקוד – ּוכמנהיגת תא.
נותנת  הינני  יחד.  בקהילה  מיתֲחברים  מישפֲחתי  בני 
תודה ּותהילה לאלוהים שהובילני לקהילה עם דבר ֵהחיים 
לרועה  אף  מודה  הינני  ָוחסד.  מדהימה  הבנה  לי  ונותן 

בשורת הקדושה. ַהְללּוָיה! הבכיר שמטפח אותי בִּ

לפתע  סבלתי   2018 לפברואר  ב-8 
 – התֲחתונה  בבטן  פסק  שלא  מכאב 
היתמלאה  כאילו  ברגע  היתנפחה  והבטן 
בגז. לא ישנתי ולא אכלתי מחמת כאבים 
הלכתי  בבוקר  לחודש  ב-12  קיצוניים. 

לֲחדר מיון.
הבדיקה  תוצאות  את  לי  הראה  הרופא 
ואמר: "זו דלקת חריפה מאוד בתוספתן. 
נוזל  ויש  דלקת  עקב  נפוח  נותר  זה  חלק 

של  היווצרות  מסמן  זה  הימני.  באגן 
אמר  הוא  הצפק".  דלקת  זוהי:  ניקוב. 

שעלי לעבור מייד ניתוח.
הייתה   – באמונה  מרפא  לחוות  רציתי 
הרועה  עם  הפגישה  לפני  יומיים  זאת 
שבתי  השנה.  ראש  בחופשת  הבכיר 
הבייתה. כאב הדקירה היה חמור מתמיד.

האמונה:  חיי  בהובלת  שדעתי  הבנתי 
הרוח  מלוא  את  איבדתי  הישתנתה. 

זאת  על  שבתי   – עסוקים  בחיים 
מואן  מי  את  לשתות  הימשכתי  תשובה.  בִּ
מים  שהיו  מתוקים  שתייה  מי   – הזכים 
בכוח  ִלטעימים  והפכו  הים  מן  מלוחים 
קיבלתי   .(25 ט״ו:  פרק  (שמות  אלוהים 
הרועה  של  המוקלטת  תפילתו  את  אף 
ליסבול  הצלחתי  החולים.  למען  הבכיר 

את הכאב.
גלגלים  בכיסא  נעזרתי  לחודש  ב-14 
ִלדבריו.  והיקשבתי  הבכיר  הרועה  לבית 
למען  תפילתו  את  קיבלתי  כאשר 
לאחר  הגוף.  בכל  בחום  חשתי  החולים: 
 – הימנית  רגלי  את  להזיז  החילותי  מכן 
קמתי  הכאב.  מחמת  ה  כֺּ עד  הרמתי  שלא 

מכיסא הגלגלים. תיאבוני שב.
תקפני  ערב  באותו  אך 
ֵהיֵמִני  ניבצר  רציני.  כאב 
לעשות דבר מלבד להגיר 
תשובה  בִּ ולשוב  דמעות 
על כל מילה ומעשה שלי 
הרוח.  היזכירתני  אותם 
אהבת  על  הודיתי  פשוט 
לי  נתן  אשר  אלוהים 

הבנה על אמונתי.

והיתעוררתי  להירדם  היצלחתי 
שמונה בבוקר. חשתי טוב יותר, בדקתי  בִּ
לא  בה:  שנגעתי  למרות  שלי.  הבטן  את 
חמי  לי  קרא  רגע  באותו  כאב.  כל  חשתי 
הופיע  הבכיר  שהרועה  אמר  הוא  בכי.  בִּ
ענה  הוא  חולה.  הוא  אם  ושאל  חלומו  בַּ
והרועה  מאוד  חולה  השנייה  שכלתו 

הבכיר היתפלל עבורי.
המדהים הינו: שהכאב שלי נמוג בדיוק 
 – הבכיר  הרועה  בעבורי  כשהיתפלל 
חלומו של חמי. לאחר מכן היתאוששתי  בַּ
מהירה. כעת הינני בריאה. הינני נותנת  בִּ
אשר  לאלוהים  והתהילה  ההודייה  כל 
שהיתפלל  הבכיר  לרועה  ּומודה  ריפאני 

למעני. ַהְללּוָיה!

"בשורת הקדושה מממלאת
אותי: בשלווה, 
שימחה ותיקווה לשמים!"

האחות טאטיאנה פלאמאדיאלה בת 23 מקהילת 
מאן מין מולדובה

השמשית ִמיונגראנג קים בת 47 מן 
הֲעדה ה – 16 בִּקהילת מאן מין המרכזית (משמאל)

 ◀ טרום התפילה
התוספתן שלה מחורר 

ּומוקף בכיסי מורסה 
(מוגלה).

בדיקת CT בטן


