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חדשות מאנמין

נותרו  בה  הקודש  ארץ  הינה  ישראל 
בערב  ִּבשלמותן.  קיימות  ֱהֲאּדֹון  עקבות 
שקט שם: ההלל לֲאּדֹון מהדהד השמיימה.

ב24/5/14 בשעה 18:00 החל פסטיבל 
מוזיקת הקריסטל אותו ארח צוות הבדולח 
במרכז  בישראל)  הקהילות  רועי  (איגוד 
חלק  נטלו  באירוע  בחיפה.  הקונגרסים 
מרוסיה,  באו:  אשר  איש  כ-1,000 
אוקראינה, הפיליפינים, פינלנד, ליתבנייה 
והונג קונג ישראל ּודרום קוריאה. האירוע 
הוֲעבר בשידור חי ללמֲעלה מ 180 מדינות 

דרך טי בי אן רוסיה.
בישראל,  קהילות  ממספר  הלל  קבוצות 
מנהיגת ֱהֲהלל רוז האן [סגנית יושב ראש 
מאן  קהילת  של  הבמה  אומנויות  וועדת 
מין] ּוקבוצת הריקוד וֱהֲהלל 'כח' – הרימו 
מרהיבות  בהופעות  ֱהֲאדון  שם  את  על  אל 

עיין. כמו כן מסרו רועי הקהילה המקומיים 
את  והובילו  ההופעות  בין  קצרים  מסרים 
הותֲאמו  אלוהים  ּודבר  ֱהֲהלל  התפילה. 
לחסד  יותר  שהוסיף  דבר   – לֲחלוטין 

אלוהים שִנתקבל.
את  העבירו  מין  מאן  קהילת  אומני 
שובחו  הם  והאחרונה.  הראשונה  ההופעה 
של  המדוייק  הביטוי  עקב  הנאספים  ע"י 
והאנגלית  הרוסית  העברית,  השפות: 
הריקוד  תנועות  ִויצירת  שירה  בעת 
[הכוריאוגרפיה היצירתית]. הנוכחים הודו 
בתלבושות  צפייתם  בעת  שמחה  שחשו 
להם  גרמו  אשר  היפיפיים  הבמה  ּובעזרי 

להרגיש בשמיים.
מנהיגת ֱהֲהלל האן: היללה בשיר שניתן 
מאלוהים – "הכבוד השמימי" אותו שרים 
מלאכים].  [ִּבלשונות  שמיימית  בשפה 

לאחר ההאזנה לשיר: הודו רבים שהתמלאו 
בתחושה שראו מלאך משמיים. כשקבוצת 
'כח': ביצעה את ההורה:  הריקוד והשירה 

רקד עימם הקהל והילל את ֱהֲאּדֹון.
נשיא   – רוזן  דניאל  הקהילה  רועה 
צוות הבדולח – הביע את תודתו במילים: 
עקב  כה  עד  גדולות  התפתחויות  "השגנו 

אהבת ּותפילת ד"ר ג'יי רוק לי".
כי:  אמרו  הבדולח  צוות  קהילות  רועי 
השירות  בביצוע  ִּברבים  קשיים  נתקלו 
מצד  והפרעות  כספיות  בעיות  מחמת 
הסערה  בעיין  הבשורה.  מתנגדי  ישראלים 
מליבו  כלכלית  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  בם  תמך 
ַוֲאהבתו. כוח אהבתו הפך אותם לתלמידיו 
פֲעֵלי  ּומבצעי  הקדושה  בשורת  מבשרי 
בו  זה  אירוע  עורכים  הינם  וכעת   – הכוח 
הודות  ֱהֲאּדֹון  שם  את  בעוז  מהללים  כולם 

לאהבת ּותפילות ד"ר לי (המשך בעמוד 4).
בשורת  את  הכריז  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 
אלוהים  כוח  פעלי  את  והפגין  הקדושה 
שלוש  במשך  ישראל  ברחבי  ִּבנסיעותיו 
עודד  בכך  עד 2009.  משנת 2007  שנים 

וחיזק את הקהילות המשיחיות בישראל.
הקהילה  רועי  יסדו  זו  הזדמנות 
צוות  הנקרא:  הארגון  את  הישראלים 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  את  הזמינו  הם  הבדולח. 
של  המאוחד  המסע  את  והרימו  לישראל 
ד"ר ג'יי רוק לי בישראל בחודש ספטמבר 
שנת 2009. מסע זה שודר בשידור ישיר 

ללמֲעלה מ 220 מדינות.
הבדולח  צוות  שירת  יום  אותו  למן 
בצורה פעילה. בהֲעלאת פסטיבלי מוסיקת 
כל  בהלל  לֲאּדֹון  כבוד  ובמתן  הקריסטל 

שנה בחודש מאי.

הכבוד ניתן לאדון בישראל המקום המרוחק 
ביותר מן הבשורה!

ישראל הינה מולדת הבשורה – אך זוהי מדינה יהודית בה גילו המשיחיים לִהתֲהלך בה כמאמין. הקהילות עבדו במרץ רב יותר דרך שירות ד"ר ג'יי רוק לי בישראל שהחל ב23/7/2007 וערך 777 יום. למן היום בו 
התקיים המסע המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי בישראל שנת 2009: מתאֲחדות הקהילות בישראל ועורכות את פסטיבל ֱהֲהלל אחת לשנה (תמונות: קבוצות ֱהֲהלל המקומיות ואומני קהילת מאן מין בפסטיבל מוסיקת 

הקריסטל ִלשנת 2014).

פסטיבל צוות הבדולח תורם לשגשוג המשיחיות בישראל 
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בכדי שנוכל להשלים את מעשינו בצוֲרה טובה בכל תחום; בין 
אם זה משפֲחתינו, בית הספר, מקום העבודה, או בתחום העסקים 
– שומה עלינו להיות בֲעלי חוכמה בכדי להיות בשלום עם כולם. 
השראה  ולתת  להשפיע  ידינו  לאל  יהא  שכזו  חוכמה  לנו  יש  אם 
לאנשים רבים – ּולֵאסֹוף את לבבותיהם. אם כן- הכיצד נוכל לקבל 

את חוכמת השלום עם כל בני ֱהאדם?

1. המובן הרוחני לשלום
ִממריבות  'חירות  כ  השלום:  את  מגדיר  המילונים  אחד 
הוא:  לשלום  הרוחני  המובן  אך  הרמוניים'.  קשרים  ּוממֲחלוקות; 
אלוהים  כולם'.  את  לאהוב  המסוגל  ונדיב  רחב  לב  בעלי  'להיות 

רוצה שיהא ִלילדיו שלום בכל עת.
שקשה  בעת  אוהבים,  שאנו  אנשים  עם  בשלום  להיות  לנו  קל 
לנו עם אנשים שאיננו מחבבים. אך אם אנו אוהבים את אלוהים 
אין  עוד  כל  אך  רחב.  בלב  כולם  עם  בשלום  לֱחיות  עלינו  שומה 
לנו טוב בליבנו – יקשה עלינו לשמור על השלום לא חשוב כמה 
אותו,  אוהבים  שאיננו  במצב  נתקלים  אנו  אם  כי  זאת  ננסה.  אנו 

לבבותינו יסערּו.
עם  בשלום  להיות  בכדי  עצמנו  עם  בשלום  לֱחיות  עלינו  לכן 
האחרים. בכדי לעשות זאת – עלינו להבין ּולהשליך את כל צורות 
נוחים.  בלתי  ּורגשות  גאווה  יהירות,  קנאה,  שנאה,  כגון:  הרוע 
נוכל לֱחיות בשלום עם עצמנו רק לאחר שנסיים את מאבקינו נגד 
החטאים ואת טיפוחנו ללב המקודש. או אז נוכל לֱחיות בשלום עם 
בֲעלינו, נשותינו, ילדינו, חברינו, עמיתינו ּושכנינו ואף עם אלוהים.
לֱחיות בשלום עם אלוהים משמע שאין חומת חטאים הניצבת 
שומה  אלוהים  עם  בשלום  לֱחיות  בכדי  כן  כמו  לאלוהים.  בינינו 
לֱחיות  שנוכל  בכדי  הרוע  צורות  כל  את  להשליך  ראשית  עלינו 
בשלום עם עצמנו. ֱהחיים בשלום עם עצמם יש לאל ידם לֱחיות 

בשלום עם האחרים.
ישוע שמר על השלום עם כולם. לא רק עם אלו שהיו: טובים, 
בעלי חינוך טוב, ְנִעיֵמי ֲהליכות וצייתנים. הוא שירת וחי בשלום 
וגובי  החוטאים  עם  בשלום  וחי  שירת  ואף  וחינוך  ידע  חסרי  עם 
המסים. בכדי להשכין שלום בין אלוהים לאדם – מת ישוע למען 

האנושות כולה שחיה בחטא ָורוע.

2. המפתח להצלחה הינו: חוכמת השלום
אם כן מדוע אומר אלוהים שהחוכמה הינה לֱחיות בשלום על כולם?

ראשית מאחר והחוכמה הינה: המפתח לפתירת כל דבר ִּברצון 
אלוהים. היא אף המעבר ִלברכות למען הורדת כוח וחסד אלוהים.

הם  אך  גבוה  חברתי  ּומעמד  רב  ידע  יש  מסויימים  ַלאנשים 
שונה.  מרקע  אנשים  עם  טובים  ִּבתנאים  ונמצאים  צנועים  עדיין 
במצב דומה ישנם אלה המסתכלים מטה על אחרים עקב יהירותם. 
הם  ִויכולות  במינה  מיוחדת  בינה  להם  להיות  שיכולה  למרות 
עלולים לסבול מביש מזל אם מתעבים הם את האחרים ושוברים 

את השלום עם האנשים.
אדם אחד בשם צ'ו קוואנג היה משושלת צ'וזון – רצה להמשיך 
בשינוי ערכים מורחב למען המלך והעם. הוא רצה להיפטר ממנהגי 
ַלעשירה  המדינה  את  ולהפוך  הישנות  הפוליטיקה  בדרכי  הרוע 
יותר –  מתקדם  והיה  מאחר  אך  המלך.  בו  תמך  בתחילה  ַוחזקה. 
הוא גרם לשרים האחרים להתנגד לו. לבסוף הוא הוֲאשם בשוגג 
והוצא להורג. אם היה חינני יותר בתושייתו – היה לאל ידו ִלצפות 

בהתגשמות חלומותיו.
ללא  אך   – בעבודתו  גדולים  דברים  לחולל  אדם  ידי  לאל  יש 
מוניטין טוב עם האחרים. אחרים עלולים לאמר שהוא דורש את 
דרכיו וחוכמתו עד כדי כך שהוא פוגע ברגשות האחרים. אדם כזה 
מתכחש לדעות ּולמצב האחרים – ּופשוט עושה הכל בדרכו. דרכיו 
למרות  עליו.  הממונים  ועם  נתיניו  עם  ההתנגשות  במסלול  הינן 
שיש לאדם את היכולת ואף הינו מניב תוצאות טובות – אם אותה 

תוצאה מושגת ע"י שבירת השלום הרי שלבסוף אין בה חוכמה.

זאת  חוכמה.  הינו  השלום  כי  שנאמר  לכך  נוספת  סיבה  ישנה 
מאחר ּוברגע שהשלום נשבר – קשה לחוות כלל את פוֲעל אלוהים.

חכם  להיות  יכול  פלוני  אלוהים.  פוֲעל  להשלמת  חיוני  השלום 
מאוד ּובעל מיומנות וכישרונות – אך יהא קשה להשתמש בו אם 
דברים  המתכננים  אלה  הינם  העובדים  השלום.  את  שובר  הוא 
אך  עבודתם.  פרי  את  נותן  אלוהים  אך   – העבודה  את  ּומבצעים 
לשטן  נותנים  שאנו  משמע  העבודה  בעת  השלום  את  נשבור  אם 
יותר  לעבוד  מאלוהים  וייבצר   – תלונות  נגדנו  להטיח  הזדמנות 

למעננו יותר.
למרות שבני האדם עובדים קשה לפי חוכמתם – אין הם יכולים 
נלהב  והוא  כישרונות  יש  שִלפלוני  נניח  טוב.  רוחני  פרי  להביא 
לפוֲעל אלוהים – אך בתת המנהיג עבודה לאדם זה נראה שתמיד 
מתעוררת בעיה. הוא עלול אף לגרום ִלקשיים לאחרים. לכן ניבצר 

מן המנהיגים לתת לו עבודה.
לכן זוהי חוכמה גדולה לשמור על השלום בעת הגשמת פוֲעל 
כשאנו   – המספיקה  היכולת  את  לנו  אין  שאולי  למרות  אלוהים. 
מאוֲחדים באמצעות השלום – יֲעניק לנו אלוהים יכולת גדולה יותר 

ויבטיח תוצאה סופית טובה יותר.

3. ִּבכדי לֱחיות בשלום – שומה עלינו לטפח טּוב בלב
לטפח  עלינו  שומה   – ֱהאדם  בני  כל  עם  בשלום  לֱחיות  בכדי 
את הטּוב בליבנו. שוברי השלום עשויים לֲחשוב שהינם רשעים. 
מבקשים  שהינם  חושבים  הם  חוץ  ּוכלפי  מאחר  נשבר  השלום 
אך  האישית.  תוֲעלתם  את  מבקשים  הם  למעשה  אך  הטוב –  את 

המבקשים באמת את הטוב אינם שוברים את השלום.
אף לזוגות נשואים יש בעיות מאחר והם מבקשים את תועלתם 
איננו  אם  רצונם.  לפי  יותאמו  הזוג  שבן/בת  רוצים  הם  האישית. 
דורשים את שלנו – אלא נכנעים ּומשרתים זה את זה לא יישבר 

השלום עם אף אחד.
הינכם דורשים את שלכם אם דורשים אתם את דעתכם – זאת 
מאחר והינכם מתווכחים על: מה שנראה כנכון בעיניכם, מביא לכם 
תועלת, יותר נוח לכם והחושף אתכם יותר. כל עוד לא טיפֲחתם 
את הטוב בליבכם: אף אם למדתם את האמת – הרי שתראו את 
על  תתעקשו  אם  הטוב.  מן  נובעים  שאינם  והמעשים  המילים 
או  האחרים  ברגשות  לפגוע  עשויים  הינכם  יותר –  לכם  המועיל 

להתנהג כלפיהם בצורה שאינה הולמת.
מה  את  יבקשו  הם  האחרים.  על  יקלו  טובים  לבבות  בעלי 
שטוב יותר למלכות אלוהים – ּובו זמנית את המביא יותר תועלת 
לאחרים. אם לא ינסו האחרים לנהוג באי צדק – הם יקבלו כמיטב 
יכולתם את דעת הזולת. כשדעת הזולת שונה אף אם נכונה דעתם 
הם אינם עומדים עליה. נוכל לקבל כל אדם ּולשנות אף את הרעים: 

אם נשרת באמת את הזולת, נקריב את עצמנו ונצטנע בלב כן.
עלינו להיזהר שלא נתפשר עם השקרים בעת שאנו מנסים לֱחיות 
בשלום. אם נתפשר עם השקריות רק בכדי לֲחמוק ממֲחלוקות או 
בכדי להשיג את בהכרתם הזולת, זה אינו בא בהסכמה עם דרישת 
השלום. אם מאמין מתכנן לדלג על אסיפת שבת בכדי לרצות את 
בני משפחתו- אין זה אומר לבקש שלום – אלא שזו התפשרות. 
ללכת  המאמין  בעד  לעצור  המנסים  רק  אלה  אין  כאלה  במקרים 
מאלוהים  להתרחק  עשוי  המאמין  שאף  אלא   – בשבת  לקהילה 

וללכת בדרך המוות.
בני  עם  מעימותים  לחמוק  בכדי  רק  לאלילים  הסוגדים  ישנם 
לפי  עמיתיהם  עם  אלכוהול  לשתות  עשויים  אחרים  המשפחה. 
אך   – רגעי  שלום  קיים  שכאילו  להיראות  עלול  הבוס.  דרישת 

במובן הרוחני הם יצרו חומת חטא בינם לאלוהים.
לכיפא  הראשונה  האיגרת  במשיח –  יקרים  ֲואחיות  אחים 
ָׁשלֹום  ְיַבֵּקׁש  וְַיֲעֶׂשה-טֹוב,  ֵמָרע  "ָיסּור  אומרת:   11 ג'  פרק 
וְִיְרְּדֵפהּו". הבה נשמור את השלום לא רק עם אלוהים אלא אף 
עם כל בני ֱהאדם. בזאת אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שיהא לאל 

ידיכם לֲחוות את מלוא פוֲעל אלוהים.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ֲאָבל ַהָחְכָמה ֲאֶׁשר ִמַּמַעל, ֵראִׁשית ְטהֹוָרה ִהיא; ְלַאַחר זֺאת אֹוֶהֶבת ָׁשלֹום, סֹוְבָלִנית, נֹוָחה ְלִהְתַרּצֹות,
 ְמֵלָאה ַרֲחִמים ּוְפִרי טֹוב, ְוֵאין ִעָּמּה ַמּׂשֹוא ָּפִנים ּוְצִביעּות" (יעקב פרק ג': 17).
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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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כפי שאנו קוראים בספר דברים (פרק י' ופרק יג'): "ִלְׁשמֺר ֶאת-ִמְצֹות ְיהָוה ְוֶאת-ֻחּקֺוָתיו 
בחיים  יתהלכו  האהובים  שילדיו  אלוהים  רוצה   –  "ָל ְלטֹוב  ַהּיֹום   ְמַצְּוו ָאנִֺכי  ֲאֶׁשר 
סוגי  שני  את  ונבדוק  נביט  הבה  שמחים?  המשיחיים  חייכם  האם  שמחים.  משיחיים 

ההתהלכות המשיחית.

התבוננו!
נקודות בדיקה ְלחיים משיחיים 

שמחים

האם הינכם סבילים [אדישים] או פעילים?

האם הינכם מעריכים את המטרה או את התהליך לֲהשגתה?

ניתן למצוא בבירור את ההבדל בין ֱהחיים המשיחיים 
שכלפי  למרות  הפעילים.  המשיחיים  לחיים  הסבילים 
ּונטיות  הלב  מעמקי  להידמות:  עשויים  הינם  חוץ 

המֲחשבה שונים לֲחלוטין. 
אם ההתהלכות מישהו/י הינה אדישה – הוא או היא 
עשויים להיות תלויים. הם רק מצייתים למה שמנהיגם 
מבקש מהם. הם עושים דברים רק כשמישהו מנהיגם 
בקבלם  רק  אך   – ברוח  מתמלאים  הם  בם.  תומך  או 

חסד. רוב הזמן הם אף מאבדים את מלוא הרוח.
הבה נראה כדוגמא את עניין התפילה. נניח שמאמין 
אדיש מתפלל במשך עשר שעות אך ורק מתוך כפייה 
– הניחוח יהיה חלש. אם יֲאלצוכם לעשות – לאחר זמן 
מאמינים  אם  אך  אתם עשויים להתֲעייף.  מה  מה דבר 
למרות   – ּובהתנדבות  בשקדנות  מתפללים  פעילים 
שהתפללו רק לשעה – ניחוח התפילה המוקרב אל על 

חזק יותר.
מה  דבר  בביצוע  בהתנדבות  ולפעול  פעילים  להיות 

משמע שֱהאדם מכיר בערכו ּומתענג בהשגת הדבר.
בחיים  להתהלך  היקרים  ילדיו  על  מצווה  אלוהים 
הכרה  מתוך  מצייתים  כשאנו  לכן  ּומבורכים.  בריאים 
להתהלך  ידינו  לאל  יהא   – כלפינו  אלוהים  באהבת 
אלוהים.  ּוִּבברכות  בחסד  שמחים  משיחיים  בחיים 
 – ּוִּבבעיות  קשה  בעת  נמצאים  כאלה  כשאנשים  אף 
לשמיים  בתקווה  לאלוהים  ליבם  ממעמקי  מודים  הם 
מעל  אלוהים  את  אוהבים  והינם  מאחר  היפייפיים. 

ּומעבר לכל דבר אחר – פניהם שופעות אושר.
אם כן מדוע ישנם מאמינים סבילים ּובלתי פעילים 
בהתהלכותם בחיים המשיחיים? זאת מאחר ולא מצאו 
את  נבינן  כאשר  רק  לאמונה.  האמיתי  המובן  את 
נוכל  משיחית  התהלכות  של  הברורים  והרצון  הסיבה 
להפוך ִלפעילים ושקדניים. הבה נשאף להקשיב ִּלדבר 
האלוהים ּולהתפלל. נרצה להתקבץ בצוותא בקהילה, 

להתחבר ולֲחלוק אהבה עם מאמינים אחרים. 
האיגרת הראשונה לכיפא פרק ב' 5 אומרת: "... ְוַגם 

ַאֶּתם, ַּכֲאָבִנים ַחּיֹות, ִנְבִנים ְלַבִית רּוָחִני, ִלְכֻהַּנת קֶֺדׁש, 
ֵיׁשּוַע  ִּבְזכּות  ֵלאוִהים  ְרצּוִיים  רּוַח  ִזְבֵחי  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
לכוהנים  להפוך  אלוהים  ילדי  על  ככתוב:  ַהָּמִׁשיח". 
ישוע  דרך  לאלוהים  ּומקובל  חי  קדוש  זבח  הֲמעלים 

המשיח.
רק  מנוהלת  אינה  המשיחית  שהתהלכותנו  כמובן 
בכוחנו האישי. לכן שלח אלוהי האהבה כמתנה את רוח 
חטאינו  על  ִּבתשובה  נשוב  אם  ִלילדיו.  לעזור  הקודש 
אל  תבוא   – המשיח  ישוע  את  ּונקבל  הלב  ממעמקי 
ליבנו הרוח תלמדינו את הכל, תזכיר לנו ותדריכינו אל 

האמת (בשורת יוחנן פרק י"ד: 26, ט"ז: 13).
עד שתגדל במידה מסויימת אמונתנו – אנו עשויים 
לייעוץ  ונזדקק  סבילים  משיחיים  בחיים  להתהלך 
בגדילה:  מסויימת  מידת  לאחר  אך  מאחרים.  ּולסֲעד 
בתפילתינו  הרוח  על  הסתמכותנו  מידת  חשובה  תהא 

וכיצד אנו מנסים בכל הכוח לקבל ממנו מֲענה.

קביעת מטרה מסויימת או מטרות מסויימות חשובה 
דגש  שמים  אנו  אם  אומנם  החלום.  להשגת  מאוד 
התהליך  את  מזניחים  כך  ּולשם  המטרה  על  ַוֲחשיבות 

– אין זה מושלם.
תהליך השגת מטרת לב הרוח הינו: רֲחֵשי לב אלוהים 
ַוֲהשגת שמחה ושלום בלב יותר ויותר. אם הינכם כמהים 
לזאת ּומנסים כמיטב יכולתכם להשיג זאת – תחושו את 
מכל  ותיפטרו  האמיתי  ִטבֲעכם  בגילוי  והשמחה  האושר 
את  רק  תֲעריכו  אם  זאת:  למרות  השקריים.  הדברים 
לחוש  אתם  עשויים   – ֲחשיבותה  או  תוצאותיה  המטרה, 
הדברים  את  לסלק  בניסיונכם  כאב  ולֲחוות  מוטרדים 

השקריים.
לא   – אמיתיים  אמונה  בחיי  מתהלכים/ות  הנכם  אם 
תחושו צער או בכאב מאחר וטרם השלמתם את המטרה. 
את  להשיג  בתקוותכם  ּובשמחה  באושר  שתחושו  אלא 

המטרה. ע"י ביצוע מעשי טוב בחיינו אף אם נראים ֵהמה 
משניים – נתהלך באמונתנו צעד אחר צעד.

תפילה  מאהבה,  הנובעות  מילים  אמירת  כגון:  דברים 
ּוקריאת ספר הבריתות אף אם לוח הזמנים ֱהֲעמוס שלנו 
המטרה  ַלֲהשגת  ּולֲהדריכנו  רוחנית  מבחינה  לגדול  עשוי 
עצמכם  ִּכבניית  הינם  האמונה  חיי  יותר.  מהיר  באופן 

באמונתכם הקדושה ביותר (יהודה פרק א': 20).
אם מטרתנו העילאית הינה: ירושלים החדשה – המקום 
האמונה  שהינה:  השלמה  והרוח  בשמיים  ביותר  היפה 
בחיים  להתֲהלך  נוכל   – אלוהים  רצון  את  המשביעה 
האיגרת   ,2 כ"א:  פרק  יוחנן  (חזון  שמחים  משיחיים 
הראשונה לתסלוניקים פרק ה': 23). באופן טבעי תעריכו 
את ערך המטרה עצמה אלא אף את מלוא תהליך התקדמות 

זה כלפי המטרה. 
מצב  מתואר:  ואילך   22 כ':  פרק  מתיתייהו  ִמבשורת 

בו אם יעקב ויוחנן ביקשה מישוע לתת ִלשני בניה לשבת 
ִלימינו ּולשמאלו. הגיב ישוע: "ֵאיְנֶכם יֹוְדִעים ַמה ֶּׁשַאֶּתם 
ֲאֶׁשר  ַהּכֹוס  ֶאת  ִלְׁשּתֹות  ַאֶּתם  ְיכֹוִלים  ַהִאם  ְמַבְקִׁשים. 
את  תלמידיו  הבינו  לא  עת  באותה  ִלְׁשּתֹות?"  ָעִתיד  ֲאִני 
משמעות: 'שתיית הכוס' או את מובן ברכת הדרך הזו. אך 
'את כוס  לאחר קבלת הרוח: הבינו – מאחר ורובם שתו 
לוקס  (בשורת  ִּבכבודו  השתתפו  ּובזאת   – ֱהֲאּדֹון'  ייסורי 

פרק כ"ב: 28 – 30).
ִּבפאר  המלאה  החדשה  ירושלים  את  להשיג  בכדי  לכן 
זה דברים לפי  בזה אחר  ֲעלינו: לצבור  שומה  אלוהים – 
צדק אלוהים. כשאנו רצים באושר ּובשמחה לעבר המטרה 
מלוא  לב  את  להשיג  ידינו  לאל  יהא   – צלולה  בתקווה 
הרוח ּולהיכנס לבסוף ִלירושלים החדשה שהינה: המטרה 

ֱהֲעצומה ביותר.



לרוסיה  עברה  משפחתי  באוקראינה.  שנולד  יהודי  אני 
משפֲחת  בני  ֱהֲאּדֹון.  את  וקיבלתי  אישתי  את  פגשתי  שם 
קהילה.  רועה  היה  וחותני  משיחיים  יהודים  היו  אישתי 
לישראל  ַוֲאני  משפחתה  בני  אישתי,  1989ֲעלינו:  בשנת 

ּובחיפה התחלנו את עבודת השליחות שלנו.
הסובייטי  האיחוד  כשניפתח   –  90 ה  שנות  בראשית 
הישן: עלו יהודים רבים מרוסיה לישראל ַוֲאנו ניסינו ככל 
יכולתנו לבשר להם. הוסמכתי כרועה קהילת ִּבשנת 1994 
והתחלתי את שירותי בנצרת בה גדל ישוע. אך לא היה קל 

להטיף את הבשורה בישראל בה מאמינים ביהדות.

הקהילה  רועי  איחוד  למען  נוסד  הבדולח  צוות 
בישראל

מרועה  טלפון  שיחת  קיבלתי   2004 בשנת  אחד  יום 
הקהילה אלכסנדר ייפ מגרמניה – אשר שימש כיושב ראש 
וועדת ארגון המסע המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי בגרמניה. 
הוא הפציר בי ליטול חלק במסע באומרו כי מחייה רוחני 
העוזר  הרועה  לכן  להגיע  הימני  ניבצר  למסע.  יגיע  ידוע 
שלי יצא לאירוע והוא דיווח לי על המסר מלא ֱהחיים של 
ניראו  אשר  המדהימים  הכוח  פֲעלי  ועל  לי  רוק  ג'יי  ד"ר 

שם.
כששמעתי על פֲעלי האש הבוערת של הרוח – זה נגע 
עמוקות בליבי. למרות שעברו עשר שנים מייסוד קהילתי 
עדיין חוויתי קשיים עקב המצב הכלכלי ּורדיפת היהודים. 
אך שירות ד"ר ג'יי רוק לי גרם לי לקבל חזון חדש להטפת 

הבשורה בישראל.
יום  אירוע  לרגל  בסיאול  ביקרתי   2005 באוקטובר 
וועדת  ביצוע  המרכזית.  מין  מאן  קהילת  של  ה 23  השנה 
הבנתי  לכל  מעל  השמיים.  את  לי  הזכיר  הבמה  אומנויות 
כי מסרי ד"ר לי ַוֲאסיפת תפילת דניאל אשר התקיימו בכל 

לילה היוו את הכוח המניע ִלתחיית הקהילה.
הייתי בטוח שקיבלתי מֲענה ִלתפילתי שבה רציתי במשך 
זמן רב לפגוש מורה רוחני ּולבשר לישראל. לכן רשמתי 
נטלתי  מכן  לאחר  מין.  מאן  של  בת  ִּכקהילת  קהילתי  את 
יורק  ּובניו  בקונגו  לי  ד"ר  של  המאוחדים  במסעות  חלק 
שבארצות הברית בשנת 2006. כשאני עד לכך שאנשים 
כבוד  ונתנו  מֲענה  קיבלו  ממֲחלותיהם,  התרפאו  רבים 

לאלוהים. דבר שנגע מאוד לליבי.
מחודש יולי 2007 הטיף ד"ר ג'יי רוק לי במשך שלוש 
שנים 12 פעם את: בשורת הקדושה ּופֲעלי הכוח – מנצרת 
שבצפון עד ֵאילֹות שבדרום. במיוחד ב 25/7/2007, הוא 
שבנצרת:  ִּבקהילתי  באסיפה  בישראל  שירותו  את  החל 

קהילת הרוח ֱהחיה – דבר מה שהניע את ליבי מאוד.
משיחיים  יהודים  עודד  השנים  שלוש  בן  שירותו 
צוות  את  מישראל  קהילה  רועי  ייסדו  כתוצאה  בישראל. 

הבדולח (ארגון רועי הקהילה בישראל) – באֲחדות.

ג'יי  ד"ר  של  המאוחד  במסעו  הוכרז  המשיח  ישוע 
רוק לי בישראל

בספטמבר 2009 ערך ד"ר ג'יי רוק לי את המסע המאוחד 
מדינות  ִלכ220  שודר  המסע  בירושלים.  האומה  בבנייני 
דרך 33 ערוצי שידור. ד"ר לי הכריז בעוז שאלוהים הינו 
קהילה  רועי  מספר  למעשה  המשיח.  הינו  ִוישוע  הבורא 
שלימד  אחד  רועה  קם  לא  אך  בישראל  הטיפו  העולם  מן 
היחיד?  מושיענו  הינו  ישוע  מדוע  השאלה:  לגבי  ברורות 
כמו את משמעותו הרוחנית של העניין. אך ד"ר לי הטיף 
בכתבי  הפֲעלים  אמינות  את  והוכיח  ליהודים  אף  כך  על 

הקודש ע"י הפגנת פֲעלי כוח.
עם ישראל עדיין לא  אך  ישראל הינה מולדת הבשורה 
המשיחיים  היהודים  כמושיעו.  המשיח  ישוע  את  קיבל 
המעטים נּודּו בחברה ונוֲאשו. אך לאחר המסע הם התמלאו 

בעוז ּוביצעו שירותם כשצוות הבדולח במרכז.
ד"ר  ִמשירות  החסד  את  קיבלו  כאן  רבים  קהילה  רועי 
קדושה:  חיי  מהם  והבנתי  מאחר  ּומסריו.  הקדושה  על  לי 
את  אף  ולימדתי  ּובמחשבה  בלב  החטא  את  לסלק  ניסיתי 

חברי קהילתי לעשות זאת.
רועי קהילה רבים מן העולם ביקרו בישראל מאחר והינה 

הארץ הקדושה בה נולד ישוע. ִּבראותם אותנו מטיפים את 
לעזור  הבטיחו  הם   – היהודים  במדינת  ִּבקשיים  הבשורה 

לנו. אך לא פגשתי ולו אחד שקיים את הבטֲחתו.

ד"ר ג'יי רוק לי לימדנו על השגחת אלוהים שבה הבשורה 
אדמות']  עלי  לבשורה  ביותר  הקשה  ['המקום  לישראל 
לכן  הרף.  ללא  ורוחנית  כספית  תמיכה  לנו  לתת  והמשיך 
הטיפו את הבשורה רועי הקהילות באומץ ויצאו למסעות 
רבים מעבר לים כשהם משרתים עם מטפחת הכוח אשר 
פרק  השליחים  (מיפֲעלות  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  עליה  התפלל 

י"ט: 11 – 12).
אף אני ערכתי בכל שנה מסעות מטפחת בהודו. חוויתי 
את פֲעלי הכוח כגון: ריפוי ֲעקרות ּוגמילת אלכוהוליסטים. 
את  השיג  אשר  לאלוהים  והתודה  הכבוד  כל  את  אני  נותן 

השגחת אחרית הימים דרך ד"ר ג'יי רוק לי.
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חדשות מאנמין

רועה הקהילה סרגיי ּבוֵצ'ְרִניקֹוב
 (קהילת הרוח ֱהחיה בנצרת)

"השירות בישראל איננו 
קשה עוד"

מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי רוק לי בישראל ִּבשנת 2009 התקיים 
בבנייני האומה ִּבירושלים. הוא הטיף את המסר והפגין את פֲעלי 

הכוח דרך תפילתו למען החולים – דבר שנתן כבוד לאלוהים.
המסע שודר בטלוויזייה הציבורית, בתחנות הטלוויזייה ִּבכבלים 

ודרך הלוויין ללמֲעלה מ 220 מדינות – דבר שגרם ַלאנשים רבים 
להיוושע ּולקבל מֲעֶנה ּורפואה. 


