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חדשות מאנמין
"שם ישוע נישא אל על"

פסטיבל מוסיקת קריסטל 2013 נֱערך בישראל בחסות צוות הבדולח

 – הבדולח  צוות  ערך   2013 למאי  ב-17 
פסטיבל  את  בישראל –  הקהילה  רועי  איגוד 
על  חיצונית  בבמה   2013 קריסטל  מוסיקת 

חוף הכנרת. דבר שרומם את רוח ֱהֲאּדֹון.
הברית,  מארצות  ואישה  איש   1,700 כ 
לבד  ּושווייץ  גרמניה  בלארוס,  רוסיה, 
אשר  באירוע  חלק  נטלו  מישראל  מאנשים 
שודר בשידור חי לעולם דרך טי.בי.אן רוסיה. 
כולם היללו את שם ֱהֲאּדֹון ישוע באומץ תחת 
כוח  גדלו  ֱמה  שהעיד  דבר   – השמיים  כיפת 
והשפעת צוות הבדולח בישראל לאחר שלוש 

שנות שירות ד"ר ג'יי רוק לי בארץ.
מספר המשיחיים בישראל הינו קטן מאוד 

שהינה  ביהדות  דובקים  אזרחיה  ורוב  מאחר 
דת מונותאיסטית [דוגלת באמונה באל אחד]. 
הדת –  בחופש  רשמית  מכיר  בישראל  החוק 
המשיחיות.  את  מקבלים  אינם  היהודים  אך 
ֱהֲאּדֹון  מֲאמיֵני   – המשיחיים'  'היהודים  לכן 
הקהילה  ורועי  בעבר  חברתית  הוזנחו  ישוע: 
המשיחיים סבלו מרדיפות ּומקשיים כספיים.

במשך  בעת שניים עשר ביקוריו בישראל 
שלוש שנים משנת 2007 עד ל-2009: הטיף 
את  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה 
בשורת הקדּושה בליווי פֲעלי כוח שחיזקו את 
ד"ר  את  המלווה  לכוח  עדים  בהיותם  דבריו. 
בהשגחת  המקומיים  הקהילות  רועי  חשו  לי 

 2008 ּובשנת   – ישראל  כלפי  אלוהים 
הביאה  אשר   – הבדולח  צוות  אגודת  נוסדה 

להתעוררות בין האנשים בישראל.
בחודש ספטמבר 2009 ערכה האגודה את 
ג'יי  ד"ר  בהנחיית  לישראל  המאוחד  המסע 
מושיענו  הינו  ישוע  כי:  הכריז  אשר  לי  רוק 
לכ220  חי  בשידור  שודר  המסע  היחיד. 

מדינות.
צוות הבדולח ביצע שירות דינמי בשיטות 
נוער  מחנות  לזוגות,  סמינרים  ע"י:  שונות 
תחייה  הקהילות  עברו  במיוחד  ּופסטיבלים. 
ִּבתשובה  לחזרה  חשיפתן  לאחר  רוחנית 
הכוח  מטפחת  דרך  אלוהית  רפואה  ּוִלפֲעלי 
השליחים  (מיפֲעלות  לי  ד"ר  התפלל  עליה 
באמונה  גדלו  האנשים  י"ט:11 – 12).  פרק 
דרך  לי  ד"ר  למסרי  יום  יום  שהקשיבו  בעת 
האל  טלוויזיית  סי.אן.אל,  רוסיה,  טי.בי.אן 
רודנוי  טלוויזיית  וי],  טי  גוד  [הולי  הקדוש 

והִמרשתת [אינטרנט].
נטלו   2013 קריסטל  מוסיקת  בפסטיבל 
חלק אמנים שונים אשר השתתפו בפעילויות 
מעיין זו: כמדריכי ציוותי הלל מאשדוד, חיפה, 

אפריקאית;  הלל  קבוצת  ותל-אביב;  נצרת 
אוקסמיטה מאוקראינה; המהללים ידועי השם 
ואלכסנדר  מרוסיה  קורוב  ָוֵלִלי  ו-  ֵג'ראסים 
ֱהחדשה':  'ירושליים  מנהיג:  שהינו  פאטליס 

קבוצת ֱההלל הידועה מבלארוס.
סגנית נשיא וועד הופעות הבימה ּומנהיגת 
רוז  המרכזית:  מין  מאן  קהילת  של  ֱההלל 
הפאר  השתֲחוויית  קבוצת  עם  בצוותא  האן 
וריקוד הכבוד – נתבקשו להשתתף בפסטיבל 
הפתיחה  בהופעת  כפיים  מחיאות  וקיבלו 
הריעו  הנוכחים  מן  רבים  הנעילה.  ּובמופע 
כי  אמרו  הם  בהתלהבות.  להופעותיהם 
קבוצות מאן מין היו הקבוצות הטובות ביותר 
האן   – ֱההלל  מנהיגת  את  ושיבחו  בפסטיבל 
אחרים  המדוייק.  והרוסי  העברי  המבטא  על 
הכריזו: "הלבוש והתוספות המדהימים שלהם 
הביאוני לדמיין את השמיים." אירוע זה הופק 

ושודר כתוכנית עצמית ע"י טי.בי.אן רוסיה.
המארחים אמרו שהם התמלאו אושר להלל 
עם  בצוותא  הכינרת  לחוף  ֱהֲאּדֹון  ישוע  את 
שירותו  פרי  שזהו  הוסיפו  הם  רבים.  אנשים 

של ד"ר לי בישראל.

ֱההלל המלא ברגש יצר תהודה בחופי הכנרת כשגרם לקול ֱהֲאּדֹון לצלצל באוזני הקהל בישראל – מקום הולדת ישוע. הפסטיבל בו נטלו חלק כ-1,700 בני אדם הוֲעבר לכל רחבי תבל בשידורי הרדיו והטלוויזייה. 
(למעלה משמאל: מנהיגת ֱההלל רוז האן ; מימין: קבוצת הלל הפאר וריקוד ֱהכבוד).
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לנהוג בגסות זה לנהוג בחוסר נימוס, או להפר את הֲהגינות. 
כמובן שדרכי קבלת הפנים או הדיבור עלולות להשתנות בהתאם 
לזמן ולדור. אך עדיין קיים נימוס בסיסי שצריך לפקח בין בני 
ֱהאדם. אומנם בצורה מפתיעה: רבים מתנהגים בגסות וֲעדיין אינם 
הם נוטים להיות ללא נימוסים כלפי  בגסותם. במיוחד:  מכירים 
הקרובים אליהם. אתם עלולים לאמר שזה בסדר להתנהג בגסות 
רוח כלפי חברים עקב קירבתכם אליהם, אך מעשיכם ּומילותיכם 

ֱהגסות יכולים לפגוע ברגשותיהם.
אם יש בכם אהבה אמיתית – לא תינֲהגו בגסות. מה אם יש 
בחוסר  בו  תינהגו  האם  בעבורכם?  יקר  ערך  בעל  תכשיט  לכם 
סכנת  מכל  ותֲחששו  רבה  ִּבדאגה  בו  תינהגו  לרוב  אֲחרִאיות? 
שריטה. אם כן: אם באמת הינכם אוהבים את חבריכם – עד כמה 

ּתֹוִקירּום!

1. מקרים בם האנשים הינם גסים כלפי אלוהים

מעשיהם  אך  אלוהים –  את  לאהבתם  הטוֲענים  אנשים  ישנם 
ּומילותיהם רחוקים מלֲהפגין את אהבתם אליו. מקרה רגיל הינו 
נשיא/ת  את  מבקרים  שהינכם  נניח  ֱההלל.  אסיפות  בעת  נימנום 
המדינה לאחר קבלת הזמנה. אם תנמנמו בעת השיחה –יהא זה 
הלל  אסיפות  תורמים  שהינכם  בעת  אך  לֲחלוטין.  נימוס  חסר 
לאלוהים – שר צבא השמיים – אם תנמנמו בפניו – קיים ספק 
לגבי ֲאמיּתּות אהבתכם כלפיו. כמו כן זו גסות לדבר עם חברים 
הינכם  כי  מראה  זה  האסיפה.  בעת  מתרוצצות  ּוכשמֲחשבותיכם 

חסרי כבוד לאלוהים.
אם תדברו, מֲחשבותיכם ִּתנדודנה או שהינכם מנמנמים בעת 
הדרשה – זוהי גסות כלפי המטיפים. הם עלולים להיות מודאגים 
אם המסר נותן לך חסד אם לאו. לפרקים זה מפסיק את השראת 
רוח הקודש אצל המטיפים. בסופו של דבר: אם תפֲעלו דברים 

אלה באסיפות – זה יזיק לנוכחים ּוכמו כן לעצמיכם.
למעט  רוח.  כגסות  נֱחשב  זה  אף  מוקדם  האסיפה  את  לעזוב 
האסיפה –  לתהליכי  הקשורות  במחוייבויותיהם  לטפל  החייבים 
על כולם להישאר במקומם עד לסוף האסיפה ּולהתרכז בה.עליכם 
לתת את כל הלב – מן התפילה השקטה או אמונת השליחים עד 
לברכה או ִלתפילת ֱהֲאּדֹון. הדבר עצמו ממומש לגבי כל האסיפה 
כולל זמן: ֱההלל, התפילה, התרומות וההאזנה להכרזות. עליכם 
לתת את אותו לב רציני לאלוהים כשהינכם מקדישים את אסיפות 

ֱההלל והשבח, ֲאסיפות התא ַוֲאסיפות הקהילה הרשמיות.
לנו  אל  ראשית:  הלב  מכל  ֱההלל  ֲאסיפות  את  להקדיש  בכדי 
לֲאֱחר. זה בלתי מנומס לאחר לִהתוועדות עם אנשים – אך על 
אחת כמה וכמה תהא זו גסות רוח לאחר ִלפגישה עם אלוהים! 
כן:  כמו  ִּבתפילה.  ַלֲאסיפה  להתכונן  הולמת  נימוס  מֲחוות  זוהי 
הגסות כלפי אלוהים כוללת: נטילת חלק ַּבֲאסיפה לאחר שתיית 
התרת  ניידים,  בטלפונים  השימוש  כן:  כמו  עישון.  או  אלכוהול 
הילדים: לדבר בקול רם, לשחק, ללעוס גומי לעיסה ולאכול בעת 

האסיפה.
לקהילה  תלכו  אם  הוא.  אף  חשוב  שלנו  החיצוני  המראה 
הפרה  זו  מיוחד-תהא  טיפול  ללא  בבית  לובש  שהינכם  בבגדים 

לֲהגינּות. עלינו לבוא במראה חיצוני נקי ּומסודר. לבטח קיים יוצא 
או  השבוע  אמצע  ַלֲאסיפות  לבוא  עלולים  הינכם  ִלפרקים  דופן: 
ַלֲאסיפות ערב שבת בבגדי עבודה מאחר ובאתם ִּבמהירות ממקום 
העבודה. במקרה זה: לא יאמר אלוהים שהינכם גסי רוח כלפיו. 
אלא שהוא יהא שבע רצון מליבכם ֱהֲחפץ ליטול חלק באסיפה 

למרות שהינכם עסוקים.
אם תפריעו ִלתפילת מישהו בכך שתקישו לו על הכתף עקב 
מקרי חרום או שהוא יֲעצור את תפילתו ישירות למענכם – ִּבשני 
המקרים זוהי התנֲהגות גסה מאחר ַואתם והוא מפסיקים את דו-

השיח עם אלוהים בצורה שאינה נכונה.
כשאנו משבחים את אלוהים ּומתפללים ברוח ּובאמת – מקבל 
ּובפרסים.  ִּבברכות  לנו  וגומל  בשמחה  לבבותינו  את  אלוהים 
מאידך: אם נהא גסים בתדירות רבה יותר – היננו בונים חומת 
חטא כנגד אלוהים. אנו ניסבול מבעיות שונות, מחלות או תאונות 

או שקשה יהא לנו לקבל מענה אף אם נתפלל במשך זמן רב.

2. מקרים בם האנשים גסים בבית המקדש

 בית המקדש איננו מתייחס אך ורק למקדש עצמו. זה כולל 
בתוך  אחרים  ּומקומות  נוספים  מתקנים  הקהילה,  גינות  את: 
הקהילה. לכן עלינו: לשים לב למה שאנו אומרים ועושים בכל 
אחד ִממקומות הקהילה. אל לנו לריב או לדון בעסקים הגשמיים 
לקהילה  השייכים  מקודשים  דברים  להרוס  לנו  אל  בהנאות.  או 

ּולהשתמש במעטפות התרומה למטרותינו האישיות.
ישנם  בקהילה.  בתכלית  אסורות  להיות  ּוקניה  מכירה  על 
אנשים שאינם מפרים זאת למרות שהם משתמשים בתשלומים 
אלקטרוניים ּומקבלים את מה שקנו במשרדי הקהילה. אך אף זה 
כלול לבטח ִּבפעילויות המכירה והקנייה. ִחשבו על ישוע: אשר 
הפך את שולחני בעלי הכספים ואת כיסאות מוכר ֱהחיות בכדי 
פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת  ככתוב  המקדש  בבית  קורבנות  להיות 

כ"א: 12 – 13. ישוע לא התיר להם אף למכור או לקנות חיות 
או  לקנות  לֲחלוטין  מקובל  בלתי  זה  לכן   – כקורבן  שתשמשנה 
למכור בקהילה למטרתו האישית של הפרט. אל לנו להקים בזאר 

בקהילה.
המקדש הינו מקום מוקדש ִּבמיוחד רק ַלֲאסיפות שבח לאלוהים 
ּולהתֲחברות עימו. אל לנו לשכוח לגבי קדושת הקהילה ּוִמקדשה 

ַוֲעלינו ִלנהוג ללא גסות בפני אלוהים.

3. מקרים בם אנשים גסי רוח כלפי אנשים אחרים 

הינכם עלולים להיות גסי רוח כלפי אחרים כשאתם מבקשים 
את תועלתיכם האישית מבלי להתֲחשב במצב אחרים. עלינו אף 
להיות מנומסים כשאנו מתקשרים עם אחרים למרות שזה נראה 
לדבר  או  בלילה  מאוחר  אליהם  להתקשר  לנו  אל  פעוט.  כדבר 
עימם רבות כשהם עסוקים. זה עלול לגרום להם ִלבעיות. לאחר 
ִלפגישה, להופיע באופן מפתיע ִּבפניהם או בבתיהם אף זו גסות 

רוח.
ישנם אנשים החושבים שאם הם שומרים כל זאת: זה עלול 
לגרום אי נוחות ליחסיהם. כמובן שכמה מהם כה קרובים שאינם 
רואים את מגרעות האחרים. אך אין מי שיודע את לב ֱהאחר ב- 
100%. נניח שמישהו חושב שהוא קרוב לאדם אחר – אין זה 
נכון תמיד שאותו אדם חושב באותה צורה. לכן: עלינו לנסות ככל 

יכולתנו לשים עצמנו ִּבנעלי ֱהאחרים בכל עת.
במילים  חבריהם  בִרגשות  פוגעים  רבים  אנשים  לדוגמא: 
בלתי אֲחרִאיות. אם תנהגו בגסות כלפי בני משפחה או חברים: 
יחסיכם עימם יהפכו ִלגרועים יותר מאשר עם אחרים. כמו כן: 
ישנם אנשים הפועלים בגסות רוח כלפי צעירים יותר או כלפי 
אנשים במעמד נמוך יותר. הם פשוט מסתכלים עליהם ממעל או 
גורמים להם ִלתחושה בלתי נעימה ע"י כך שהם מתעלמים מהם 

או מצווים עליהם.
כיום: קשה למצוא אנשים המשרתים את הוריהם או מוריהם 
ממעמקי ליבם למרות שלבטח הם ראויים לכך. יש האומרים שאין 
בידם מה לעשות מאחר והשתנה הדור. אך ישנם דברים שלעולם 
אינם משתנים חרף מרוצת הזמן. בספר ויקרא פרק י"ט 32 אנו 
קוראים: "ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן וְָיֵראָת ֵּמֱאֶהי ֲאִני 
ְיהָוה." אלוהים רוצה שנבצע את מחוייבויותינו בצורה טובה כבני 
אדם – לכן: אל לנו להיות גסים כלפי האחרים ע"י ציות לחוקים 

ולסדר העולמי.
הרבה  מבזבזים  האנשים  רוב   – במשיח  יקרים  ַוֲאֲחיות  ֲאים 
מזמנם: ִּבפגישות, בדיבורים, ַּבֲעבודה, או ַּבֲארוחות עם אחרים. 
אך כל האנשים שונים: בחינוך, בידע, במדינה, בתרבות וכד'. אם 

כן: מהו נוהל הנימוס? זהו חוק האהבה בתוך ליבנו.
תורת האהבה מתייחסת לתורת אלוהים שהינו: האהבה עצמה. 
לפי מידת שמירת דברו בליבנו והתֲהלכותנו לפיו: נוכל לֱחיות לפי 
הוראות ֱהֲאּדֹון ּוכתוצאה לא נהא גסים זה כלפי זה. סימון נוסף 
המשובץ בתורת האהבה הינו: 'ההתחשבות'. ההתחשבות ַּבֲאחרים 
יכולה להביא לכוח רב. אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שתשרתו את זה 

את זה בנימוס רב כאילו משרתים אתם את ֱהֲאּדֹון.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ִהיא [האהבה] א ִּתְנַהג ְּבַגּסּות, א ִּתְדרֹׁש טֹוַבת ַעְצָמּה, א ִּתְרַּגז ְוא ַּתֲחׁשֹב ָרָעה" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 5).

האהבה לא תנהג בגסות

Hebrew וידוי האמונה.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047
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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 ַ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)
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כמה טּוב טיפחתי בתוכי?
לוהים הינו אור ואין בו חושך כלל. אלוהים אף רוצה שילדיו ישכנו באור באופן מושלם.

החטאים  השלכת  מידת  לפי  מאלוהים  ּוברכות  אהבה  ּולהעביר  החושך  לביטול  רוחנית  סמכות  להשיג  יכולים  ואנו  מאחר  זאת 
והשלמת הטּוב בתוכנו.

ע"י כך שאנו הוגים בשאלות הבאות: תוכלו לבדוק כמה טּוב טיפחתם בתוככם ועד כמה הינכם שוכנים באור.

שאלה
"האם התרגלתי לתת או 

לקבל?"

שאלה
"האם אני מבין / נה את 
ֱהאחרים ושם / מה עצמי 

במקומם?"

שאלה
"כיצד עלי לשרת את 

הממונים עלי לפי מערכת 
הסדר?"

ֶהְרֵאיִתי  "ַּבּכֺל  כ' 35:  פרק  השליחים  במיפֲעלות  קוראים  אנו 
ִדְבֵרי  ֶאת  ְוִלְזּכֺר  ַּבַחָּלִׁשים   ִֺלְתמ ֵיׁש   ָּכ ֲעֵמִלים  ִּבְהיֹוֵתנּו  ִּכי  ָלֶכם 
ָהָאדֹון ֵיׁשּוַע, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָאַמר 'טֹוב ָלֵתת ֵמֲאֶׁשר ְלַקֵּבל'." הדברים 
האמיתיים  המעשים  כל  את  כוללים  'מקבלים'  או  'נותנים'  שאנו 

הדורשים זמן, מאמץ ָוכסף.
חלקם  הקהילה.  מן  כספית  תמיכה  קיבלו  רבים  שאנשים  נניח 
תודה  מראים  מודים,  תמיד  ַּבֲחריצות,  המשיחיים  חייו  את  מנהל 
ואף עוזרים ַלֲאחרים מאוחר יותר בכדי לשלם על החסד שקיבלו. 
בטּוב  מתפקדים  אינם  אך  תודתם –  את  מביעים  אחרים  מאידך: 
אחד  הינה:  ַלֲעניים  שעזרה  יודעים  הם  תועלת.  הפיקו  ממנו 
לעשות  האחרים  מן  מצפים  פשוט  אך  לטּוב  השייכים  המעשים 
מעשי טּוב אלה מבלי לפעול כך בעצמם. למרות שאחרים עובדים 
בנאמנות ּומתנדבים לשלם על החסד – הם עוצרים זאת ִּבנקודה 
מסוימת באמצע. הם אף שוכחים את שאיפתם לשלם בחזרה על 

החסד כשיש חוסר הסכמה ביחסים עם ֱהאחרים.
מי  יש  אסיפה.  יש  כשִלקבוצה  נוספת:  דוגמה  ניראה  הבה 
שבאים מוקדם לאסיפה, מכינים הכל לפגישה בטרם בוא ֱהאחרים 

בכדי שהכל יילך כשורה ּובודקים את ההכנות ַּבֲחריצות. אם הם 
נמצאים במצב בו אינם יכולים להקדים ּולהכין את ההכנות – הם 
מתביישים ּומנסים לא לעשות זאת בשנית. אחרים מאחרים רוב 
זמן לפגישות – ואף אם אינם מאחרים – הם באים לפגישה לאחר 
את  טיפחו  הם  הפגישה.  טרום  ההכנות  את  מסיימים  שהאחרים 

ההרגל לקבל את ההטבות משירות ֱהאחרים. 
מתן  או  ַלֲעניים  מסיוע  ליהנות  יכולים  מכם  כמה  נוסף:  מקרה 
מתנות ואוהבים לשרת אחרים אף כשאינם חייבים לעשות זאת. 
את  יודעים  שאינם  לֲחשוב  ֱהעלולים  יש  לכם –  מודים  אינם  אם 
מחוייבות בני ֱהאדם או מתייחסים אליהם ִּכיהירים ַוֲחסרי נימוס. 
לפעול בצורה זו מעיד על כך שקבעתם מחיר לשירותכם. אלוהים 

אינו מתייחס למעשים אלה כ-'טובים'.
הטּוב או לב הרוח המוכר ע"י אלוהים פשוט נותן לאחרים את 
מה שהם רוצים ּומנחם את ליבם. אלוהים אינו מפסיק לתת לאחר 
שנתן כבר – אך ברצונו לתת לנו את הדברים הטובים ביותר פעם 
אחר פעם. עלינו אף ליהנות לתת יותר מאשר לקבל – בדיוק כשם 
שעושה אלוהים – מבלי לחשוב: 'שירתתי אותו פעם וזה מספיק'.

טּוב  להשיג  להם  לאפשר  מאלוהים  מבקשים  רבים  משיחים 
כגון: לב משרת את לב מקריב. אך במציאות חסרה להם הבנת 

או קבלת מישהו שהתנהגותו אינה עומדת בציפיות התועלת.
לדוגמא: נניח שעובד קהילה עובד עימכם אך הוא עומד לשוב 
במֲחשבה  בטּוב  תבינוהו  אם  כעת,  עבודה.  יום  באמצע  הביתה 
שאולי יש לו סיבה מסוימת – לא תחושו מועקה. תוכלו פשוט 
לעבוד ַּבחֲּריצות רבה יותר בכדי שהעבודה תושלם בצורה טובה.
אך ישנם החושבים: 'אף אני עסוק /ה ויש לי מה לעשות. זה 
שהם  או  עכשיו?'  ללכת  עליה  באמת  האם  מקודם?  תוכנן  לא 
עלולים לשפוט אותה במֲחשבה שהיא ֲאנוכית. או שהם עלולים 
לֲחשוב לבקש ממנה למלא את מקומם להשלמת הזמן בו נעדרה 
מן העבודה – בעת שתהא להם עבודת התנדבות ִּבזמן אחר. אם 
כן: עבודות ההתנדבות שלהם לא תוקרבנה לאלוהים כניחוח של 
טּוב. זה קורה מאחר ולא טיפחו את מילות הטּוב ִּבלבבם וצברו 

אותן רק כידע.

אם הינכם מיישמים את תקני הטּוב על אחרים – אך לא על 
טּוב  בֲעלי  שהינכם  בטעות  לֲחשוב  עלולים  הינכם   – עצמיכם 
לב וצדיקים ושהינכם משיגים טּוב מאחר ַוֲאתם משקיעים זמן 
ֱהעמוס  הזמנים  לוח  באמצע  אף  אלוהים  מלכות  למען  ַּבֲעבודה 
שלכם. מה אם היו נוזפים בכם כשהינכם עומדים לעזוב באמצע 
לאמר  חייב  היה  הוא  'האם  ותֲחשבו:  תיָּפגעו  לבטח  העבודה? 
מוקדם.  עוזב/ת  שאני  העובדה  מן  מתבייש/ת  כבר  אני  זאת? 
כה  זמן  במשך  קשה  שעבדתי  כך  על  לי  להודות  צריך  הוא 
שאתם  לֲחשוב  עלולים  ַוֲאתם  להיפגע  עלולים  ִרגשותיכם  רב'. 

צודקים.
להשיג  נוכל  לא  ותוֲעלתינו:  מבטנו  ִמנקודת  חושבים  כשאנו 
ֱהאחרים.  מבט  מנקודת  תמיד  חושבים  הטּוב  אנשי  רוחני.  טּוב 
בצורה זו לא נבחר את הדרך הטובה או ֱהקלה ביותר בעבורנו 
ולהפוך  נינוחים  לחושש  ַלֲאחרים  לגרום  דרכים  נמצא  אלא   –

ִלמקור כבוד לאלוהים.

הלב  מכל  עליהם  הממונים  את  משרתים  שאינם  אנשים  יש 
הנתינים  אם  זאת:  למרות  המערכת.  בתוך  להם  מצייתים  ואינם 
שלהם אינם משרתים אותם בצורה הולמת – הם חשים אי-נוחות 
ואנשים  מאחר  הדברים'!  סדר  את  'מערערים  הם  כי:  באומרם 
משרתים  שאינם  אנשים  עם  אי-נוחות  חשים  הם  יהירים  אלה 

אותם כפי שניראה להם.
נניח שהתקיים פרויקט במשרדכם. אחד מהכפופים לכם עוקף 
אי-נוחות  לחוש  עלולים  אתם  עליכם.  לממונה  ּומדווח  אתכם 
שאל  לא  מדוע  העניין?  לגבי  לי  דיווח  לא  הוא  'מדוע  ולחשוב: 
אינם  לרוב  זו  בצורה  החושבים  אנשים  אך  בנושא?'  לדעתי 
מצווים  עליהם  כשהממונים  הסדר.  בעקבות  בעצמם  הולכים 
עליהם לעשות משהו – אם דבר מה אינו לרוחם – הם מתלוננים, 

חשים דאגה ּוטרודים במֲחשבות שונות.
לכל ארגון או קבוצה יש את סדר משלהם ּולכל פרט יש את 

עליהם  פשוט  בם  שונים  מקרים  ישנם  אופן:  בכל  עליו.  המוטל 
להבין ּולהתחשב בכפופים להם – ועליהם לתקן את טעויותיהם 
בטּוב לב בכדי לתת לסדר להישמר בצורה נאותה. לכן: אין זה 
תמיד טּוב רוחני להבין ללא תנאי ּולחבק את הכפוף לכם שמפר 

את סדר הקבוצה.
מה עלינו לעשות בכדי לזהות מקרים בתוך האמת ולבחור מה 
הרצון:  את  להשליך  עלינו  עת?  בכל  אלוהים  רצון  את  משביע 
לשלוט ַּבֲאחרים, להפוך לראש, לקבל שירות, לקבל הכרה ואף 
הדורש  מקרה  לזהות  נוכל  אז  רק  ֱהעצמית.  מההערכה  להיפטר 
ממקרה  מגרעות  בעלי  צעירים  יותר  ּולהקיף  להבין  מעימנו 
סדר  את  לשמר  בכדי  הדרכתם  ואת  התערבוֵתנו  את  הדורש 
המערכת. כמו כן: נוכל להבחין בחוכמה בין המקרים היכן עלינו 
פשוט לציית לממונים עלינו, לקבל את דעתם של הכפופים לנו 

ּולייעץ לממונים עלינו.
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לא  מאוקראינה.  יהודייה  הנני 
ִנדחיתי  היטב  אלוהים  את  הכרתי 
בני  בעזרת  אך  חיי.  ימי  כל  ותּוֲעבתי 
למדתי על אלוהים ועל ֱהֲאּדֹון.יום אחד 
אמר לי בני שברצונו להתחיל שירות 
של  המובטחת  בישראל-ארצו  לֲאּדֹון 

אלוהים!
בעלי ַוֲאני הזדֲעזענו. ללא כל ניסיון 
דיברו  בו  למקום  לעבור  בני  רצה 
מאוד  דֲאגתי  משלנו!  שונה  בשפה 
דרך  כל  לנו  הייתה  לא  אך   – לגביו 

לעצרו.
בני  עלה   1991 ִּבשנת  לבסוף 
פתע  נפש  ובפיזור  באכזבה  לישראל. 
 – "אימא  בני:  דברי  במוחי  הבזיקו 
אמונה.  מחוסר  באים  הפחד  סוגי  כל 
מדוע אינך קוראת את כתבי הקודש?" 
ברך  כרעתי   – בחיי  הראשונה  בפעם 
לפגוש  אני  רוצה  "אדון!  והתפללתי: 
מפקידה  אני  אמונה.  לי  תן  אנא  בך. 

את בני בידייך ֲאּדֹון!"
את  לקרוא  התחלתי  רגע  מאותו 
שיהודים  והתרשמתי  הקודש  כתבי 
כמוני הינם: עמו הניבחר של אלוהים 
ושאלוהים שלח את בנו יחידו – ישוע 
האנושות.  את  להושיע  בכדי  לעולם 
דבר אלוהים הפך ללחם ֱהחיים המספק 

לי חיים ונוטע בי שלום אמיתי. 
התמוטטות  לאחר   1991 בדצמבר 

מדינות  פתחו   – המועצות  ברית 
את  עזבו  רבים  שֲעריהן.  את  רבות 
אחרות.  ַלֲארצות  והיגרו  מדינותיהם 
דבר   – הפשע  גבר  באוקראינה: 
בשנת  בה.  להישאר  עלינו  שהיקש 
בה  [לישראל]  ארצה  עלינו   1997
משפֲחתי  ייסדה   1998 בשנת  בני.  חי 
ֱהחיים  שבאשדוד.  בבייתי  קהילה 
בישראל היו קשים. היה על בני-רועה 
למחייֵתנו  לעבוד  חזין  אולג  הקהילה 
ורק  אך  להתרכז  ממנו  נבצר  לכן 
ָּבנּו  היה  בֲעבורו.  הצטערתי  בשירות. 
רצון נלהב לפגוש מנהיג רוחני אֲחריו 
ּולהתקדש  אלוהים  ִּברצון  ללכת  נוכל 

בֲעבור ישועת הנפשות.
בד"ר  פגשנו   2007 בשנת  בינתיים 
בישראל  ביקר  אשר  לי  רוק  ג'יי 
ִלפֲעלי  עדים  היינו  בה.  לשרת  בכדי 
רפואה ָוכוח אשר הופגנו דרך תפילתו 
הגענו  ֱהחיים.  מלא  לִמסרו  והקשבנו 
אותו  הרוחני  המנהיג  שזה  ַלֲהבנה 
קהילה  רועי  עודד  הוא  חיפשנו. 
ּותמיכה  תפילה  ַבֲאהבה,  ישראלים: 
ִּבשנת  נוסד  תמיכתו  דרך  כספית. 
בישראל  הקהילה  רועי  ארגון   2008

תחת השם: צוות הבדולח.
בספטמבר 2009 אירחנו את המסע 
המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי לישראל 
בירת   – בירושלים  האומה  בבנייני 
כי:  באומץ  הכריז  לי  ד"ר  ישראל. 
ּוביצע  האמיתי  מושיענו  הינו  ישוע 
אלוהים.  מאת  מדהימים  כוח  פֲעלי 

רבים התרפאו: מסרטן, דלקת מפרקים 
כסאות  את  זרקו  אנשים  וסכרת. 
הגלגלים ּומשקפיהם. פֲעלי כוח רבים 
כבוד  הביאו  במסע  התרחשו  אשר 
עצום לאלוהים. היה זה בֲעבורינו רגע 

בלתי נשכח מלא ִּברגשות.
השירות  חזר  ואיילך  זמן  מאותו 
כבעבר.  והיה  בישראל  המשיחי 
יותר  ִלפעילים  הפכו  הקהילה  רועי 
אשר  המשיחיים  והיהודים  בשירותם 
מנודה  כמיעוט  אליהם  התייחסו 
תחת  אלוהים  את  היללו  בישראל: 
בחיים  והתהלכו  השמיים  כיפת 
משיחיים מאושרים באמונה שנטע בם 

ֱהֲאּדֹון נתן להם.
אני בת 67 אך הנני נלהבת ִלישועת 
הנפשות. אני לומדת את דבר אלוהים 
מאן  מכללת  ע"י  המוצעים  בקורסים 
על  ִהנֲחתי   .(MIS) הבינלאומית  מין 
דרך  כגון:  לי  ד"ר  ספרי  את  שולחני 
ּומידת   2 ו-   1 השמיים  הישועה, 
את  מטיפה  והנני  שולחני  על  האמונה 
המסרים ִּבקבוצות התא שלנו. כשאני 
את  מחדש  מכריזה  אני  מתפללת 
רוח  הספרים.  דרך  והישגתי  שהבנתי 
הקודש עוזרת לי ַוֲאני עומדת איתן על 

האמת. 
והכבוד  ההודיה  כל  מקדישה  אני 
את  להכיר  לי  נתן  אשר  לאלוהים 
מודה  אני  המושיע.  המשיח  ישוע 
ממעמקי לבי לד"ר ג'ירוק לי המוביל 

את ישראל במסר היקר שלו.

"שמחתי לפגוש 
  מנהיג רוחני בעל 
  אהבה לישראל"

"התרפאתי מדלקת האוזן
 התיכונה ּומגידול קשקשי
 ממאיר באיזור הרירי"

האחות ריטה חזין 
(קהילת מאן מין אשדוד – ישראל)

המשרתת קיונגה צ'ו 
(קהילת מאן מין סאנצ'און)

ּובאותו  התעטשתי   :2011 באוקטובר 
רגע חשתי כאב באוזני השמאלית. הבדיקה 
באוזן  דלקת  לי  שיש  הראתה  הרפואית 
הרופא  ממאיר.  קשקשי  גידול  עם  התיכונה 
אמר לי שזה עלול להשפיע על המוח ולגרום 
בקשה  כתב  הוא  יֲחמיר.  המצב  אם  למוות 
ואישפוז  בֲעבורי  הנידרש  רפואי  לטיפול 
בכדי  יותר  גדול  חולים  בבית  שבוע  לאחר 

לעבור ניתוח.
זמן  שבאותו   – לי  ִהיסּון  הקהילה:  רועת 
שליחויות  של  ההדרכה  כרועת  שימשה 
כרועת  משמשת  וכיום  והנשים  הגברים 
מין  מאן  של  הבת  קהילות  לכל  ההדרכה 
באה ִלקהילת מאן מין סאנצ'און ַלֲאסיפת יום 
תפילת  את  ממנה  קיבלתי  הראשון.  השנה 
המטפחת (מיפֲעלות השליחים פרק י"ט: 11 
– 12) והכאב ֱהחזק נעלם. אך שמעתי זמזום 

באוזניי וניבצר ממני לשמוע בצורה טובה.
תפילת  ַבֲאסיפת  חלק  נטלתי  מכן  לאחר 
לגלות  בכדי  והתפללתי  לילה  בכל  דניאל 
נתן  התפילה  בעת  ּולהשתנות.  עצמי  את 
כלפי  אי-נוחות  להבין:  לי  נתן  אלוהים  לי 
בעלי שלא התהלך בחיים משיחיים נאותים. 
אלוהים אף הראה לי את: רצוני שישרתוני, 
העקשנות  ואת  שלי  ֱהעצמי  הצדק  את 
וניסיתי  ִּבתשובה  שבתי  בתוכי.  שהייתה 

להבין ּולשרת אחרים בלב צנוע.
תפילת  את  וקיבלתי  לסיאול  היגֲעתי 
ד"ר ג'יי רוק לי. ב-4 למאי 2013 נודע לי 
שהתרפאתי לֲחלוטין מדלקת האוזן התיכונה 
ּומהגידול הקשקשי הממאיר. המחלה נטולת 
מרפא לֲחלוטין ִּבדרכים טבעיות וניתוח עלול 
התֲחדשות  ּולסכנת  לוואי  לתופעות  לגרום 
המחלה. הנני מודה לאלוהים ממעמקי ליבי. 

ריטה ומארק חזין עם בני משפחת בנה.ריטה ומארק חזין עם בני משפחת בנה.

מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי בישראל ִּבשנת מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי בישראל ִּבשנת 20092009..


