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חדשות מאן מין 

את  מקבלים  שאנשים  לאחר 
את  ּומקבלים  המשיח  ישוע 
אלוהים  לילדי  להפוך  הזכות 
היכולת  את  מקבלים  הם   –
 – התפילה  בעזרת  להתפלל. 

הבעיה אינה בעייתית יותר.
 – המוות  סף  על  כשהיה 
בהֲארכת  חזקיהו  המלך  התברך 
קיבל  אליהו  התפילה.  דרך  חייו 
באמצע  הכבד  הגשם  מענה  את 
תפילה  דרך  הקשה  הבצורת 
הליט  שהוא  עד  דיה  שקדנית 
עם  בהתֲחברות  ברכיו.  בין  פניו 
פטמוס,  האי  חצי  על  אלוהים 
קיבל השליח יוחנן התגלות לגבי 
נלהבת  ִּבתפילה  הימים.  אֲחרית 
השנים   32 במשך  פוסקת  בלתי 
קהילת  מבשרת   – האחרונות 
את  לעולם  המרכזית  מין  מאן 

בשורת הקדושה.
ה-9  עד  לספטמבר   29 מ 
החלה   :2014 בנובמבר 
המיוחדת  דניאל  תפילת  אסיפת 
מרכז  של  והמכופלת  העקבית 
הכותרת:  תחת  מין  מאן  תפילת 
על  המבוססת   – הרוח'  'מלוא 
י':  פרק  העברים  אל  האיגרת 
קיבלו  אותה  הזדמנות  זוהי   .22
בשעה  מין  מאן  קהילת  חברי 

לנצל  ידם  לאל  יש  ּובה  הנכונה 
האמונה  סלע  על  העמידה  את 
השלמה  ולרוח  לרוח  ּולהיכנס 
רוח  בכוח  יותר  יעיל  בקצב 

הקודש.
אסיפת תפילת דניאל מתחילה 
לפי   21:00) בערב   9 בשעה 
לאחר  המקומי)  קוריאה  זמן 
פותח  הלל  של  דקות  עשרים 
ונמשך   – המופעים  קבוצות  עם 
 [23:40] בלילה   11:40 ל  עד 
בימי שני עד חמישי ובשעה 11 
השבוע  בסוף   [23:00] בלילה 
כל  אסיפת  ישנה  שישי  (ביום 
נשיאת  בהנהגת  שבת).  ערב 
המרכז הגברת בוקנים לי, חברי 
למען  יחד  מתפללים  הקהילה 
צדקתו.  ּולמען  אלוהים  מלכות 
המרכז:  מקיים  בשנה  פעמים 
'מיוחדת'  דניאל  תפילת  אסיפת 
עוזר  וזה   – עקבית  בצורה 

ִלגדילתם הרוחנית.
במרכז ישנן אף אסיפת בוקר 
הצהרים  אחר  תפילה  ַואסיפת 
כוח  ִּבפעלי  ֱהחפצים  ַלאנשים 
ִּבפתירת  או  האלוהית  הרפואה 
בעיה במשך ימי השבוע; אסיפת 
מתקיימת  האלוהית  הרפואה 
 – חודש  בכל  האחרון  בשבוע 

למען  מיוחדת  תפילה  ַואסיפת 
החולים מתקיימת כל חודשיים.

ַּבאסיפות הרסו חברי הקהילה 
אלוהים  נגד  החטא  חומות  את 
והם  בעיותיהם  נפתרו  ּוַּבזאת   –
מחודשים.  בחיים  מתהלכים 
בכוח אלוהים קיבלו רבים מהם 
סרטן,  כגון:  ממחלות  מרפא 
מחלת  לב,  מחלות  מוחי,  דימום 
קוצר  פרקים,  דלקת  הנפילה, 
מרפא  חשוכות  ּומחלות  נשימה 

וסופניות רבות.
אשר   63 בן  לי  מינסו  האח 
העליון  הלוע  סרטן  את  שרד 
היה  "באפי  אמר:   4 בדרגה 
ס"מ   5.5 של  גדול  גודש 
קשר  אל:  התפרץ  כבר  והגידול 
עצם  הצוואר,  חוליות  הלימפה, 
עצם  השידרה,  עמוד  השיכמה, 
תפילת  את  כשקיבלתי  הזנב. 
מקצה  חום  חשתי  לי:  ד"ר 
השידרה.  לעמוד  ועד  הראש 
התכווץ.  והגידול  נעלם  הכאב 
מכל  ִּבתשובה  שבתי  מכן  לאחר 
הלב ַּבאסיפת הרפואה האלוהית 
על  ִלתפילה  מין  מאן  מרכז  של 
ונהניתי  באלוהים  האמנתי  שלא 
מדיברי העולם. חשתי את החום 
השתפר  ּומצבי  גופי  בכל  מופץ 

לי  בוקנים  שהגברת  פעם  בכל 
את  קיבלתי  למעני.  התפללה 
נוספת.  פעם  לי  ד"ר  תפילת 
אשר  רפואית  בדיקה  עברתי 
הראתה כי הגידול באף ּובקשרי 

הלימפה נעקר!"
 (45 (בת  לי  ג'יוון  המשרתת 
 2014 שנת  "בתחילת  הכריזה: 
החלה ציפורן אצבעי השמאלית 
ַּבאסיפות  חלק  נטלתי  להירקב. 
שלושה  במשך  התפילה  מרכז 
לי  ייעצה  לי  הנשיאה  שבועות. 
להקריב תפילת נדר בעת אסיפת 
תפילת דניאל שתתקיים בחודש 
את  בצד  הינֲחתי  הקרוב.  מרץ 
הזמן הקצוב הנחוץ ִלתפילה בת 
42 יום של תפילת נדר עם צום 
ארוחת ערב ּותרומות. כשהמסר 
הקצר שלה בלבי שבתי ִּבתשובה 
התפללה  כשהיא  הלב.  מכל 
רוח  אש  את  חשתי  למעני: 
הקודש יורדת עלי – דבר שגרם 
האוזניים  ִלתנוכי  ואף  גופי  לכל 
שלי להתחמם. קיבלתי את האש 
בכל לילה. הציפורן גדלה ושבה 

לצורתה הטבעית".
(בת  קים  יונסוק  השמשית 
ואמרה:  מדיכאון  התרפאה   (34
של  למסר  שהקשבתי  "בעת 

הינה:  הבעיה  כי  הבנתי  לי  ד"ר 
ִּבתפילה  מאלוהים  ביקשתי  אני. 
ִּבתשובה  לשוב  לי  לעזור 
שבאמת  ואמרתי  הלב  ממֲעמקי 
ִּברצוני לשוב ִּבתשובה ַּבאסיפת 
בכל  ערב.  בכל  דניאל  תפילת 
אש רוח הקודש  פעם ירדה עלי 
מכל  ִּבתשובה  לשוב  לי  וניתן 
חשתי  התפילה  לאחר  הלב. 
אך   – בזיעה  לֲחלוטין  ספוגה 
ּוְּבשלווה.  בשמחה  התמלאתי 

כעת הנני בריאה".
ישוע אמר ִּבבשורת מתיתייהו 
ַאֶּתם  ִאם  "ֵהן   :11 ז'  פרק 
ַמָּתנֹות  ָלֵתת  יֹוְדִעים  ָהָרִעים 
ֲאִביֶכם  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ִלְבֵניֶכם,  טֹובֹות 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִיֵּתן ַא טֹוב ַלְמַבְקִׁשים 
ִמֶּמּנּו". אלוהים מכיר היטב מהו 
להם  להֲעניק  ורוצה  ילדיו  מצב 
את הדברים הטובים ביותר. זוהי 
לאלוהים  להתפלל  גדולה  ברכה 
כה טוב. ברכה זו מתאפשרת כל 

יום ַּבאסיפת תפילת דניאל.
אסיפת תפילת דניאל משודרת 
www.man- דרך  חי  בשידור 
www.gcntv. ואף   min.org
בכל  ַלחברים  ּומאפשרת   –  org

העולם להתפלל בצוותא.

"אם תתפללו – לא ֲחשוב ֶמה הבעיה שתהא 
לכם – היא לא תהווה יותר בעיה!"
אסיפת תפילת דניאל המיוחדת של מרכז מאן מין ִלתפילה
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עם דעה קדומה ּומשוא פנים: בוטחים אנשים ִלפרקים ָּבֶמה שאינו 
נכון. תנועת הלב או המוח שלנו מצד לצד הינה: התלבטות אשר מובילה 
ִלצביעות. אנו יכולים לשאת אמת כשאיננו מתלבטים או צבועים. אם 
כן יהא לאל ידינו לראות את הכול ַּבהגינות ּוַּבהבחנה מהי האמת בדיוק. 
לב  בעיני  דבר  כל  דרך  לחלחל  המסוגלת  חוכמה  להשיג  נוכל  בזאת 

הדומים לתכשיט יפיפה. 
ֶמה עלינו לעשות ִּבכדי לקבל חוכמה ללא התלבטות ּוללא צביעות?

1. כדי להיות ללא משוא פנים וללא צביעות, עלינו להיות בעלי 
אהבה ורחמים

ּוללא  איתן  ביושר  הכול  את  לראות  משמע:  התלבטות'  'ללא 
משוא פנים. אם איננו מפלים: תהא לנו איתנות כלפי כולם. משמע 
המצב  החיצוני,  המראה  לפי:  תשתנה  לא  האחרים  כלפי  שגישֵתנו 
לאל  יהא  בטרם  כאלה.  אחרים  תנאים  או  החינוכי,  הרקע  הכלכלי, 
ידינו להסתכל על כל דבר מתוך הצדק ּוביושר כזה – שומה עלינו 

ראשית לטפח את בתוכנו האהבה והרחמים.
ידינו  לאל  יהא  לא  אלוהים:  דבר  על  רבות  אנו  יודעים  אם  אף 
אומר  אלוהים  לדוגמא  ַורחמים.  אהבה  ללא  הולמת  בצורה  ליישמו 
לנו: 'לאהוב את אויבינו' – אך לא יהא לנו קל לאהוב את הפוגעים 
בנו או את אלה שאיננו מבינים כלל. זאת מאחר ַואנו נוטים כלפי: 
הטעמים האישיים שלנו, האישיות, הצדקנות הממוקדת ַּבעצמי שלנו 
האהבה  חוסר  מידת  לפי  מה  דבר  כלפי  נוטים  אנו  ּובמסגרותינו. 
בהסכמה  בא  איננו  אומרים  שהאחרים  מה  אם  שבתוכנו.  והרחמים 

עם דעותינו האישיות: קל לשפוט ּולגנות זאת.
למרות שזהו אותו אדם: הוא נראה שמן דרך עדשה קמורה של 
סמך  על  רזה  או  שמן  שהוא  נאמר  אם  יקרה  מה  מגדלת.  זכוכית 
שהנכם  לאמר  פשוט  עלולים  הנכם  העדשות?  דרך  הנראית  הדמות 
מכריזים בכנות את מה שהינכם רואים – אך זה שונה מן המציאות. 
אם  אדם.  באותו  לפגוע  אף  עלולה  זה  מסוג  הערה  שקר.  זהו  לכן 

תביטו על האחרים ִּבמשוא פנים – ייוולד פרי השקר.
ביקורת  מטילים  אינם  ַורחמים  אהבה  באמת,  המלאים:  ֱהאנשים 
רחום.  בלב  לקבלם  מנסים  פשוט  הם  מצב.  כל  תחת  האחרים  על 
בעת  לאנשים  ֱהחיים  מתן  של  הטוב  הפרי  את  נושאת  הרֲחמנות 
ש'משוא הפנים' יישא את פירות הרוע המעוותים את האמת ִּבשפיטה 

וגינוי דבר הגורם לאובדן חיים.
פירשו  הם  ישוע.  ִּבזמן  והפרושים  הסופרים  של  המקרה  זה  היה 
את התורה בתוך מסגרת ֱהֲחשיבה שלהם – ואם משהו נעשה שלא 
זאת  העושים  כל  את  גינו  הם  שלהם:  ֱהחשיבה  למסגרת  התאים 

כחוטאים.
כשישוע ריפא את החולה בשבת: הם פירשו את המעשה כהפרת 
כל  איסור  רק  אינה  השבת'  ִל'שמירת  המעשית  המשמעות  השבת. 
סוגי העבודה – אלא לקחת מנוחה רוחנית. לרפא חולים, להטיף את 
הבשורה ּולהֲחיות את הנפשות נובע מן הטוב שחייב להיעשות בשבת 
– אך הסופרים והפרושים שפטו [ֱהאשימו] פעלים אלה שפעל ישוע 

בכך שהפר את השבת.

2. יש הנושאים פרי שקר עקב משוא ֱהפנים שלהם
אנשים רבים אינם מבינים שסוג זה של פרי נולד ִמצביעות ּוממשוא 
פנים בחיי היום יום שלנו. לדוגמא: נניח ששני אחים קטנים רבו. אם 
נשאל את ֱהאח ֱהגדול: "מדוע רבת?" הוא עלול לאמר: "אחי הכה אותי 
לאמר: "הוא  עלול  הוא  ֱהקטון  ֱהאח  את  נשאל  נשאל  אם  אך  קודם!" 

ניסה לקחת את הצעצוע שלי ֲואני הכיתי אותו!"
ֱהקטון  יחוש  הגדול:  לאח  רק  שנקשיב  בכך  ֱהקטן  באח  ִנגער  אם 
שהינו קורבן. אם ההורים נוטים לאהוב את ֱהאח הגדול יותר, או אם 
רבה  בקלות  להאמין  אף  עלולים  הם  צרות:  עושה  ֱהקטן  האח  לרוב 
יותר רק לגדול. אך אם ההורים חכמים – הם ישקיפו על המצב בצדק 

ּוביושר.
כמו כן יש המעוותים את העובדות לתועלתם האישית או ע"י הֲחדרת 
דעותיה האישיות. מחמת משוא הפנים שבתוכם: הם מדברים בשקריות 
שאנו  שמישהו  ששמֲענו  נניח  לדוגמא:  כלל.  בזאת  להבחין  מבלי 
אוהבים הואשם במעשה רע. לרוב לא נסכים מיידית ונאמר: "זה בלתי 
לבטח  כשאמר:  אדם  אותו  טעות  את  לכסות  נרצה  אולי  או  אפשרי". 
הייתה לו סיבה טובה. אם אותו אדם הינו אדם שאיננו מחבבים במיוחד 
לֲחשוב:  עלולים  אנו  מזאת  יתרה  ּולקבלו.  לשומעו  פשוט  אנו  עלולים 
"הוא עשה טעויות כאלה בעבר – וכעת נראה שעשה זאת שנית". אנו 
עלולים לתרץ את ריגשות העויינות נגדו כשנאמר: "לכן לא היה לאל 
ידינו לחבבו בכל מקרה". עקב משוא הפנים הנגרם מהנטייה שלנו – 
במקום לנסות להבחין באמת – פשוט נוטים אנו לשפוט את אותו אדם.
הרשו נא לי לתת לכם דוגמא נוספת: נניח שמישהו שאתם מכירים 
חולף במהירות על פניכם ּומתעלם מכם. אולי היה עסוק, או אולי שקוע 
בֲעבורו  חיוני  והיה  דחופה  בעיה  לו  הייתה  אולי  אחרים.  בהרהורים 

להתעלם מכולם לרגע.
ּונגנה  נשפוט  לרוב  כאלה:  מצבים  תחת  פנים  משוא  לנו  יש  אם 
אותו. אנו עלולים לֲחשוב כי המעשה שלו חצוף או שמתוך ההתנסות 
והרגשות שלנו לפרש זאת בדרך אחרת במֲחשבה: "לבטח הינו כועס 

טובה  ֲעבורו  לעשות  ממני  כשביקש  בחיוביות  הגבתי  ולא  מאחר  עלי 
כלשהי". במקרים כאלה לא יהא לאל ידינו להקשיב לקול רוח הקודש, 

עינינו תהיינה ֲעצומות ולא נמצא את האמת.

3. להיות נאמנים בחוכמת אלוהים בכל דבר
כלפי  נוטים  אנו  אם  פנים'  'משוא  זהו:  כי  לזכור  עלינו  ראשית 
ּובעלי  העשירים  למען  לעמוד  לנו  אל   .(3 כג'  פרק  (שמות  החלשים 
להראות  לנו  אל  זמן  באותו  אך   – האישית  לתועלֵתנו  בהתאם  הכוח 

עדיפות כלפי העניים והחלשים רק מאחר והינם עניים ַוחלשים.
בעת  החלשים  למען  לעמוד  יותר  הולם  כי  חושבים  אנשים  לרוב 
ִּבקנה  הכל  ולשפוט  להבחין  עלינו  לחלשים.  הכוח  בעלי  בין  מֲחלוקת 
משוא  ללא  דעת  שיקול  בעלי  להיות  עלינו  אלוהים.  דבר  של  המידה 

פנים המדויק בין הנכון והטעות – אך רק בעיני האהבה והרֲחמים.
מאחר ולא יהיו לנו: משוא פנים או שקריות – שנית אל לנו לשפוט 
ִּבפזיזות על בסיס מה שאנשים אחרים אומרים לנו. אם יש לנו דעות 
בצורה  באמת  להבחין  ידינו  לאל  יהא  לא  פנים:  משוא  או  קדומות, 
נסיק  אם  ישיר.  באופן  מסויים  אירוע  נשמע  או  נראה  אם  אף  הולמת 
מסקנות בחיפזון על בסיס השערות או רק מידע שאחרים נותנים לנו – 
לרוב נעשה טעות. עלינו להיות זהירים בשיקולי הדעת שלנו לגבי מה 

שאנו רואים ושומעים בכדי שיהיו לנו לב ישר יותר ֲוהגינות.
דבר אחרון ִּבכדי שלא יהיו לנו משוא פנים או שקריות עלינו לסלק 
את רגשות העויינות והמניעים הֲאנוכיים. לרוב האנשים ישנם קני מידה 
בצורה  אליהם  המתייחסים  לאלו  או  אליהם  לקרובים  יותר  גמישים 
טובה. לדוגמא: אם מישהו שאינו קרוב אלינו מפר את החוקים – אנו 
אומרים: "הוא יהיר. הוא איננו הולך לפי החוקים ּומתנהג בצורה בלתי 
הולמת". אך אם בני המשפחה או חברים קרובים מפרים את החוק: אנו 
חושבים שלבטח הייתה להם סיבה לכך. לרוב האנשים ישנם קני מידה 
גמישים יותר כלפי הקרובים אליהם או אלו הנוהגים בם בצורה טובה..

ידינו  לאל  יהא  אם  משהו:  על  חושבים  או  משהו  אומרים  כשאנו 
לחוש כל סוג של רגשות עויינות או מניעים ֲאנוכיים ּוממוקדים ַּבעצמי 
קשור  זה  אם  במיוחד  בשנית.  עצמנו  ולבדוק  זהירים  להיות  עלינו   –
לפעול  ידינו  לאל  שיהא  מחובֵתנו  הקרובים,  ִלידידינו  או  לאהובינו 
הנהגתי  במעמד  הנמצאים  על  יותר.  גדולים  ּוַבהגינות  בצדק  ּולדבר 
כי  לֲחשוב  עלולים  הם  יותר.  זהירים  להיות  בארגונים:  או  ַּבֲחברות 

הֲחלטתם הייתה הוגנת בעת שהאחרים עלולים לֲחשוב להיפך.

פרק  מתיתייהו  ִּבבשורת  אמר  ישוע  במשיח  יקרים  ַואחיות  אחים 
ֵהיֵטב  ִּתְרֶאה  ֵכן  ַאֲחֵרי   ;ֵמֵעיְנ ַהּקֹוָרה  ֶאת  ְּתִחָּלה  הֹוֵצא  "ָצבּוַע!   :5 ז' 
הקש  את  רואים  אנשים   ."ָאִחי ֶׁשל  ֵמֵעינֹו  ַהֵּקיָסם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְותּוַכל 
אהבה  להם  וֲחסרה  מאחר  כגזע  גדול  חטא  יש  שלהם  למרות  ַּבאחיהם 
רוחנית. כשאנו מסלקים את החטא והרוע ּומתקדשים: יהא לאל ידינו 
בשם  אני  מתפלל  לכן  ּוְּבמצבים.  ֱהאדם  בני  ִּבלבבות  בדיוק  להבחין 
דבר  בכל  ותבחינו  לב  בטוב  דבר  כל  ַּתֲחשבו  תחושו,  שתראו,  ֱהֲאּדֹון 

בצדק ּוביושר.

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. ּוְלעֹוֵׂשי ָׁשלֹום ְּפִרי ַהֶּצֶדק ִנְזָרע ְּבָׁשלֹום" (איגרת יעקב פרק ג': 17 – 18).

חוכמה ְוֵאין ִעָּמּה ַמּׂשֹוא ָּפִנים ּוְצִביעּות

Hebrew וידוי האמונה
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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 ַ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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רוח הקודש העוזרת שוכנת בלב המאמינים.
 היא מלמדת אותנו בכל מצב מה רוצה אלוהים ּומשתדל למֲעננו.

 באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק ב' 10 נאמר: "ַא ָלנּו ִּגָּלה ֱאִהים ַעל-ְיֵדי רּוחֹו ֲאִפּלּו ֶאת ֲעֻמּקֹות ָהֱאִהים, ִמּׁשּום ֶׁשָהרּוַח חֹוֶקֶרת ַהּכֺל".
 באיגרת אל הרומיים פרק ח' 27 נאמר: "ְוַהּבֹוֵחן ְלָבבֹות יֹוֵדַע ֶאת ַמְחְׁשבֹות ָהרּוַח, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמְפִּגיָעה ְּבַעד ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֶהְתֵאם ִלְרצֹון ֱאִהים".

ככתוב: אם נקבל את הדרכת הרוח נוכל לתת סוג תפילה שהינו לפי דבר אלוהים. אם נושפע ונתמלא ברוח
 – יהיו גופינו ּולבבותינו ֲחמימים פנינו ייקרנו באושר ּובשמחה.

 הבה נתעמק בכיצד נוכל להתפלל בהתלהבות ִּבמלוא הרוח בהתאם ִלרצון אלוהים.

להתפלל ְּבהתלהבות

ראשית אל לכם להשתמש
 במֲחשבותיכם בעת התפילה

ב.: ֲעליכם לסלק את הרוע מליבכם

ג. מחובתכם להתפלל למען: הקהילה, הרועה 
והנפשות בלב ַואהבה

בלב,  אלוהים:  מלכות  למען  להתפלל  עליכם 
לזאת  כשתתפללו  עמוק.  ורצון  אהבה  אמונה, 
עליכם לבדוק אם יש לכם מֲחשבות זרות – הינכם 
מתפללים ללא אהבה או התלהבות – ּולגבי דברים 

אחרים מלבד מלכות אלוהים.
כשתתפללו למען הנפשות ֲעליכם להיות בעלי לב 
רועה הרוצה להדריך ולּו עוד נפש אחת לדרך הישועה. 
ֲעליכם להבין כיצד מתפלל הרועה למען הצאן, באיזה 
סוג לב הוא מתפלל למען מלכות אלוהים ושיהא לכם 
את אותו לב ִּבתפילה. אל לכם להתפלל במֲחשבותיכם 
ּובליבכם – אלא להבין ללב אלוהים, ֱהֲאּדֹון והרועה 
ּולהתפלל בלב ְּכֵׁשלֹו ִּבכדי שתפילותיכם ֵּתֲענגנה את 

אלוהים.
בפיתויי  תיפולנה  לא  שהנפשות  להתפלל  עליכם 
בליבו  ִּבתפילה  ּולבקש   – ָורשע  חטא  המלא  העולם 
המיואש של הרועה שלא יֱחטאו. עליכם אף להתפלל 
הנפשות  למען  בשקדנות  המשתדל  הרועה  בלב 

הנמצאות על סף המוות שתרֵאינה את דרך הישועה.
התפילה  תֲעלה   – ּובאהבה  באמונה  כשתתפללו 
לבבכם  תפילת  מידת  לפי  מושלם.  כניחוח  לאלוהים 
למידת  ּובהתאם  באהבה  באמונה,  תתפללו  אם   –

שקדנותכם ִּבתפילה: כך ייקבעו פרסיכם השמימיים.

תוכלו  כך   – מליבכם  הרוע  סילוק  מידת  לפי 
שלמרות  כמובן  יותר.  רבה  בהתלהבות  להתפלל 
אם  רוע:  בכם  יש  ַועדיין  התקדשתם  לא  ַועדיין 
נֱחשף  שהינו  ברגע  שלכם  הרוע  את  להבין  תוכלו 
ושבים ִּבתשובה – הוא לא יגרום לחומת החטא נגד 

אלוהים ותוכלו להתפלל בהתלהבות.
אם כן ישנם אנשים שאינם חושבים שהינם רעים 
אף כשנֱחשף הרוע שלהם. לדוגמא: אתם מנסים לממש 
האחרים  עם  השלום  שבירת  ע"י  מחוייבותכם  את 
ּומסגרת  ֱהעצמית  בצדקתכם  ֱהחזקה  תחושתכם  עקב 
על  בעויינות  ּומדברים  נוחות  באי  חשים  ֲחשיבתכם, 
הממונים עליכם ִּבשפיטה ּובגינוי. אך אינכם חושבים 
ַתֲעלה  לא  תפילתכם   – מתפללים  ּופשוט  רוע  שזהו 
למענכם  ִלפעול  תוכל  לא  אף  הקודש  רוח  ְלאלוהים. 

ולא תוכלו להתפלל בִּמלואה.
שלכם  ֱהחשיבה  מסגרות  בתוך  להתפלל  תנסו  אם 
ברוע נטול יסוד – לא יקשיב אלוהים איננו ִלתפילתכם 
ולא תוכלו לקבל ממנו מענה. ספר משלי פרק טו' 28 
אומר: "ָרחֹוק ְיהָוה ֵמְרָׁשִעים ּוְתִפַּלת ַצִּדיִקים ִיְׁשָמע". 
ְיהָוה  ּתֹוֲעַבת  ְרָׁשִעים  "ֶזַבח  אומר:  טו' 8  פרק  משלי 
ּוְתִפַּלת ְיָׁשִרים ְרצֹונֹו". ִּבתהילים מזמור סו' 18 נאמר: 

"ָאוֶן ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי א ִיְׁשַמע ֲאדָֺני".
הרוע  את  למצוא  ִּבכדי  להתפלל  עליכם  לכן 
לאל  יהא  כך  זאת  שתעשו  ככל  ּולגרשו.  שבתוככם 
כשתתפללו  הקודש.  רוח  ִּבמלוא  להתפלל  ידייכם 
בהתלהבות בעזרת רוח הקודש תוכלו לסלק ִּבמהרה 

את השקרים מליבכם.

בעזרת  הקודש  ברוח  להתמלא  קשה  כי  תמצאו 
מֲחשבותיכם. הינכם עלולים לֲחשוב בעת תפילה: 
'אני מקווה שאלוהים יענה לתפילתי ִויברכני בזאת 
אלוהים  ַלעבודת  להפריע  עלול  זה  אך  ּובזאת.' 

למרות שרצה לתת לכם את המענה ִּבמהירות.
אלוהים.  ִּביֵדי  הכל  ּולהפקיד  להתפלל  עליכם  לכן 
ּורצונו.  בדרכו  לֵהיעשות  לדברים  להתיר  ִּבכדי  זאת 
עליכם אף לצפות לקבל מענה בתזמונו המסויים של 
אלוהים – ּולנסות להתפלל מנקודת מבט רחבה יותר 
במֲחשבותיכם.  מוגבל  להיות  מבלי  אלוהים –  ִּברצון 
אזי יהא לאל ידייכם לקבל את המענה ִּבמהירות רבה 

יותר.
בזאת  אלוהים  לב  לפי  תפילה  להקריב  תוכלו 
שתתפללו בדרך שאין לה כל קשר לזרם הרוחני הניתן 
מאלוהים או שתקריבו תפילה שאלוהים אינו מתֲענג 
בה. לאחר מכן לא יהא לאל ידייכם לקבל את מלוא 
הרוח. לכן אל לכם להתפלל באופן חד צדדי בשימוש 

במֲחשבות – אלא להתפלל באֲחדות ברוח הקודש.
ִּבבשורת מתיתייהו פרק י"ח 19 נאמר: "עֹוד אֹוֵמר 
ֲאִני ָלֶכם, ִאם ְׁשַנִים ִמֶּכם ַיְסִּכימּו ֲעֵלי ֲאָדמֹות ְּבָכל ָּדָבר 
ֲאֶׁשר ְיַבְקׁשּו, ָהיֺה ִיְהֶיה ָלֶהם ֵמֵאת ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים". אם 
'שניים' מכם באים בהסכמה – משמע: הינכם מאוֲחדים 
ַּברוח ּומתפללים ִּבמלואה – ִּבמהרה תקבלו את המענה 

ִלתפילותיכם.
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חדשות מאן מין 

"פֲעֵלי הכוח של ד"ר ג'יי רוק לי הינם מדהימים!"

"אלוהים ִריפאני ממחלות רבות ּוָּבן : צהבת 2 ֲחשוכת המרפא!"

דרך  המשיח  ישוע  את  קיבלתי  במכללה  חיי  בשנות 
תוכנית רדיו. בחסד ֱהֲאּדֹון עבדתי ִּכנציג וראש ארגון לא – 
ממשלתי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, סגן שר לענייני 
חוץ וסגן שר המֲחלקה הפיננסית. מאז 2011 עבדתי כחבר 

בקהילה הלאומית של הרפובליקה הדמוקרטית קונגו.
לאחר זמן מה משנבחרתי ִּכסגן שר לענייני חוץ בשנת 
2006 הפכתי מעורב ִלשמועת כזב בקהילה בה התֲחברתי. 
חשתי מזועזע, נבגד ּומתוסכל והפסקתי להתֲחבר ַּבקהילה. 
המאוחד  ַּבמסע  צפיתי  בפברואר 2006  בבית.  התפללתי 
מאוד.  גדול  אירוע  זה  היה  בארצי.  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של 

אסיפת  את  הפיצה  אשר  מודעה  1998,ראיתי  בשנת 
בדרך  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  של  השישית  הרוחנית  התחייה 
למרכז תפילה בהר מּוֵדנג בגוואנְגג'ּו. המשרתת היּונג'ּו 
לי  נתנה  ֵייאֹוסּו)  מין  מאן  ִּבקהילת  (כעת  חברתי   – היו 
את הספר: "לטעום חיי עולם בטרם מוות" – ּוקראתיו. 
הלכתי  אסיפה!  ינהל  הספר  מחבר  כי  ִציינה  המודעה 
דרך  ַּבאסיפה  חלק  ונטלתי  גוואנגג'ו  מין  מאן  לקהילת 

צפיתי בו בשידור חי בטלוויזייה המקומית וקיבלתי חסד 
רב.

בפברואר 2014 ִּבהיותי בדרכי למקום מסויים ברכב: 
התוודֲעתי במקרה ִלקהילת מאן מין ִלקדושה ְּבקינשאסה. 
הקהילה.  דלת  על  מודעה  לקרוא  ִּבכדי  בצד  עצרתי 
למדתי כי הקהילה הינה קהילת בת ִלקהילה בה משרת 
ד"ר ג'יי רוק לי אשר הנהיג את המסע! נמשכתי ִלקהילה 
זו ּוביקרתי בה לאחר מספר ימים – הייתה זו הקהילה 
בה קראתי את המודעה. בביקורי השני: הסתכלתי לתוך 

המבנה. ליבי נע – והונֲעתי ללכת לקהילה.
במרץ 2014 נטלתי חלק באסיפת השתֲחוויה ִּבקהילת 
משפֲחתי.  בני  עם  בצוותא  ִלקדושה  קינשאסה  מין  מאן 
רועה הקהילה יעקב לי משרת הקהילה הציג את ד"ר ג'יי 
רוק לי ואת שירות מאן מין ונתן לי את ספרו של ד"ר לי: 
"מידת האמונה". משקראתי את הספר למדתי כי ישנה 
במשכן  יֱחייה  אדם  וכל  רוחנית  ואמונה  בשרית  אמונה 
שמיימי שונה. זה באמת הדהים אותי ִמבחינה רוחנית. 

הבנתי שהייתה לי אמונה קטנה מאוד.
למדתי   – ו-2"   1 "השמיים  לי:  ד"ר  ספרי  דרך 
ביותר  הנמוכה  המחייה  רמת  עדן,  גן  את:  יש  כי  אף 
בשמיים וִירושלים החדשה שהינה המקום היפה ביותר. 
משהבנתי את ההבדל הגדול: אותגרתי רוחנית וקיבלתי 
עידוד. לאחר מכן התעניינתי רק בחיים ִּבדבר אלוהים 

נזכר  אני  בינתיים  הרוחנית.  גדילתי  למען  ּובתפילה 
ִּבדבר אלוהים בטרם הנני מדבר ּופועל. כללי ההתנהגות 
והידע שלי חודשו ע"י דבר אלוהים – דבר ששינה את 

דבריי ּופעולותיי.
שיהיו  חשבתי  משפֲחתי.  על  אף  בא  גדול  שינוי 
לא  לכן   – למענם  כסף  ֲאשיג  רק  אם  יותר  מאושרים 
יצאתי עימם לחופשות. אך העברתי את זמני עימם בפעם 
הראשונה. כולם שמחו מאוד. הפסקתי לריב בביית עם 
אישתי – וֲחלקתי את דבר אלוהים עימם. לאחר אסיפת 
יום ראשון: אנו מדברים על המסרים ושמים אותם שוב 

בלבֵבינו.
שבארצות  ביתי  את  איבדתי  כמעט   2014 באוגוסט 
בבעלות  לֱאחוז  ידי  לאל  היה  אך  אחר.  לאדם  הברית 
לאחר שקיבלתי את תפילת ד"ר לי – עם המטפחת עליה 
י"ט:  פרק  השליחים  (מיפעלות  לי  ד"ר  עליה  התפלל 
11 – 12). כמו כן לאחר שקיבלתי את תפילת הרפואה 
מן המשרתת הבכירה אינסוק יון – אשת הבישוף ד"ר 
 – ִלקדושה)  ניירובי  מין  מאן  (קהילת  ֵצ'אונג  מיונגהו 
הכאב שנבע מבקע אשר הטרידני במשך שנתיים – נמוג.

פֲעלי כוח אלוהים דרך ד"ר לי הינם מדהימים בהֱחלט! 
אני מאחל שארצי תשגשג ִּברצון אלוהים ּובאהבת ֱהֲאּדֹון. 

הנני נותן את כל ההודייה והכבוד לאלוהים.

שידור ווידיאו חד עיתי [סימולטני]. קיבלתי חסד רב.
רועה  משרת  בה  גוואנגג'ו  מין  מאן  ִּבקהילת  נרשמתי 
הקהילה ֱהֶיאֹוְנְגֵראֹול פארק. זמן מה לאחר מכן: קיבלתי 
מרפא מדלקת אוזניים כרונית ממנה סבלתי במשך שבע 
עם  בצוותא  לי  ד"ר  את  כשפגשתי  הייתה  זאת  שנים – 
התפילה:  לאחר  תפילתו.  את  וקיבלתי  קהילתנו  חברי 
חשתי חום נע בכל גופי והתרפאתי. ִּבמהרה קיבלתי מרפא 
אף ממחלת צהבת 2. נולדתי נשאית צהבת 2 לכן סבלתי 
לפרקים: ִמכאבי ראש, כאבים בעיניים ַוהקאות. רוב הזמן 
חשתי עייפה ּומנומנמת – דבר שהיקשה עלי לֱחיות חיים 
רגילים מחוץ לביית. אך כל הכאב נמוג והפסקתי להקיא.
הייתה לי אף בעיה במפרק ִּבְרִּכי הימנית מאז שנולדתי. 
בגיל ארבע אף נפלתי. מני אז יצא מפרק הברך ממקומו 
גרם לרגלי הימנית לגדול  זה  פעמים רבות לכן צלעתי. 
בצורה לא נכונה וגרם לי לאי נוחות. מסוף 2012 סבלתי 
לכן  ּובברכיים  בשוקיים  בקרסוליים,  ִמכאבים:  אף 

נאלצתי להשתמש בקביים.
ניבצר ֵהיֵמִני לישון מחמת הכאב – אך בטֲחתי ְּבאלוהים. 
בינתיים ניתן לי ביטחון הרפואה – ּוָּב – 17 למאי 2013 
קיבלתי את תפילת ד"ר לי. לפתע נגוז הכאב ּובו במקום 

והנימנומים  העייפות  קביים.  עזרת  ללא  ללכת  התחלתי 
ָנמֹוגּו לֲחלוטין וקיבלתי מרפא מצהבת 2. הללויה!

הוא  אף  התרפא   – בעלי   – מון  ג'ונגֵסאֹון  ַהֲעדה  זקן 
נכס  בתֲאגיד  עובד  הינו  כעת  נמוך.  דם  ולחץ  מֲעייפות 
סיאול ג'ונגאנג אשר ִּבסניף הונאם בסיאול ִּכמנהל תמיכת 
מכירות וקיבלתי ברכה עצומה. אנו נהנים לתת תרומות 
התזמורת  מנצח  ּובעלי  סולנית  הנני  כעת  לאלוהים. 
ִּבקהילתנו. נותנת אני את כל ההודייה והכבוד לאלוהים 

– המאפשר לנו לתת לו כבוד.

האח אלן לּובאמבה בן 44 חבר בקהילה הלאומית של 
הרפובליקה הדמוקרטית קונגו

המשרתת היאנגסון קים בת 51 קהילת מאן מין גוואנגג'ו 
ִּבדרום קוריאה

לאחר התפילה:

ֲאבחנה חיובית – אישור צהבת 2

ֲאבחנה ונוגדן שלילי – לצהבת 2

בטרם התפילה:


