
6 בספטמבר ,2015 מס' 40  

חדשות מאן מין 

ישראל.  עם  את  מכירים  מין  מאן  חברי 
ֱהאדון –  נולד  בה  המדינה  שהינה:  לא  זה 
אלא אף מאחר ורועי הקהילה והמאמינים 
את  לשלוח  ממשיכים  הישראלים 
דבר  ע"י  התֲחדשותם  לגבי  עדויותיהם 
ֱהחיים של ד"ר ג'יי רוק לי ועל חוויותיהם 

על כוח אלוהים.
הקהילה  רועי  הזמינו   2011 משנת 
לי  סוג'ין  הקהילה  רועת  את  בישראל 
בבקשם שדריך את סידרת הלימוד לרועי 
הקהילות. הם הזמינו אף את אמני מאן מין 
והללו   – שלהם  השנתי  ֱההלל  לפסטיבל 

ביצעו מופעים מדהימים.
רועי  מבקרים  קרובות  לעיתים  כן  כמו 
בקהילה  בישראל  והעובדים  הקהילה 
יום  כגון  מיוֲחדים  אירועים  בעת  בסיאול 
השנה של הקהילה וכנס הקיץ בכדי ללמוד 

לגבי שירות מאן מין.
מתקשר  לישראל  מין  מאן  בין  הקשר 
ליולי   25 ב  הקהילה  ְשֲערי  ִלפתיחת 
הקהילה  פתיחת  אסיפת  לאחר   :1982
הקהילה  לחברי  בבירור  אלוהים  אמר   –
בבשורה  ישראל:  את  תעורר  שקהילתם 
ּובבניית  הלאומית  בשליחות  הלאומית, 
השנייה  כשביאתו   – הגדול  המקדש  בית 

של ֱהאדון ממשמשת ּובאה.

לכן צברה מאן מין תפילות רבות למען 
הדריך  מדהים  באורח  בישראל.  השירות 
ד"ר לי את האסיפה הראשונה ב 25 ליולי 

2007: בעיר נצרת בה גדל ישוע.
במשך  ביקורים  עשר  שנים  ערך  הוא 
תקופה של שלוש שנים ּובביקוריו: בחיפה, 
אשקלון,  ירושלים,  לחם,  בית  אשדוד, 
באר שבע, אילת, תל אביב ונהריה – הוא 
סבב את כל ישראל. הוא ערך 24 אסיפות 
ושלוש סדרות לימוד לרועי הקהילות. כמו 
רועי  עם  פגישות  מעשר  למֲעלה  קיים  כן 
העביר  הוא  בישראל.  ּומנהיגים  קהילות 

להם את אהבת אלוהים.
הבורא  אלוהים  כוח  נֱחשף  לכל  מעל 
בכל מקום אליו הלך ד"ר לי. ע"י תפילתו 
חוו רבים מרפא ממֲחלות ֲחשוכות מרפא 
מחלת  לב,  מחלות  סרטן,  הכוללות: 
הנפילה, סכרת ֵוִייאוש. היו אשר שוחררו 
מסמים ַואחרים קיבלו את ברכת ההיריון. 
רוח  ּופעלי  התאפשרה  ֱהאדון  בשורת 
בכירים  אף  ישראל.  בכל  הופצו  הקודש 
על  שמעו  דתיים  ִויהודים  בממשלה 

הנושא.
על:  שומרים  בישראל  הבסיס  חוקי 
חירות הדת – אך רוב האוכלוסייה הינה 
באו  השליחות  וצוות  לי  כשד"ר  יהודית. 

יהודים  מאוד  מעט  לישראל:  לראשונה 
משיחיים מעטים מאוד נפתחו אליהם. הם 
חששו ממצב החברה. אף לרועי הקהילות 
האם  ושאלו  שירותם  לגבי  ספיקות  היו 
במקרה  ישראל.  עבור  אלוהים  רצון  הינו 
רבים  ִּבמקומות  לי  ד"ר  ביקר  דנן: 
בישראל ועודד את המֲאמינים. הוא הפגין 
את  להם  והעביר  אלוהים  כוח  פעלי  את 
אהבת אלוהים. ליבו הכן הניע את לבבות 
זה  היה  אומץ.  ָּבם  והֱחדיר  המֲאמינים 
שירות שאף רועה קהילה בעולם כולו לא 

ראה מימיו.
הקהילה  רועי  הבינו  לי  ד"ר  דרך 
ֱהאדון  אהבת  את  בישראל  והמאמינים 
ואירגנו  להתֲאגד  החלו  הם  והתֲחזקו. 
בכוחות עצמם את צוות הבדולח (קריסטל 
בישראל).  הקהילה  רועי  ארגון   – פורום 
הם התכוננו למסע המאוחד בישראל ִּבשנת 
2009 והזמינו את ד"ר לי כדוברו הראשי. 
ִּבירושלים  האומה  בבנייני  התקיים  המסע 
שודר  המסע  מדהימים.  פירות  ונשא   –
בכל  שידור  תחנות   22 דרך  חי  בשידור 
מדוע  בעוז:  הכריז  לי  ד"ר  העולם.  רחבי 
ישוע הינו מושיענו היחיד. קהל רב ששהה 
הטפותיו  את  היטב  זוכר  האומה  בבנייני 
ֱהאמיצות ואת פעלי הכוח המדהימים אשר 

הופגנו על ידו.
קהילות  עשר  שנים  מין  למאן  יש  כיום 
בישראל.  שותפות  קהילות  ועשרים  בת 
חזקים  רפואה  פעליי  חוו  הקהילות  חברי 
רבים – ּומענה דרך תפילת המטפחת עליה 
פרק  השליחים  (מיפֲעלות  לי  ד"ר  התפלל 

י"ט: 11 – 12).
ִמבחינה  הקהילה  חברי  גדלו  כן  כמו 
לי  ד"ר  הטפות  תכניות  דרך  רוחנית 
אן  בי  טי  אן,  טי  אם  סי  דרך:  המשודרות 
רוסיה, סי אן אל, טלוויזיית אלוהים קדוש 
השירות  דרך  רודנוי,  וי],  טי  גוד  [הולי 
הישועה"  "דרך  כגון:  ִבּספרים  הספרותי 
לאור  יצאו  אשר   – ישראל!"  "עורי  ו- 
העברית  הרוסית,  האנגלית,  בשפות: 
מין.  מאן  חדשות  מגזין  ודרך  וֱהערבית 
במרץ  עבדו  הבדולח  צוות  וועד  חברי 
פסטיבל  כגון:  שונים  אירועים  וערכו 
מוסיקת הבדולח – ּוקהילות בישראל קמו 

ִלתחייה רוחנית.
בהשגחת  כלול  הזה  הישראלי  השירות 
הקודש  רוח  הימים.  לֲאחרית  אלוהים 
ישראל  את  להשיב  כדי  כיום  אף  עובדת 
מראה  האינסופית  אלוהים  אהבת  ְלחיים. 
לישראל  רק  לא  והמתנתו –  סבלנותו  את 

אלא אף לעולם כולו.

אהבת ֱהאדון עוררה את ישראל!
השירות בישראל עם: דבר אלוהים, הכוח, האמונה והאהבה

ישראל הינה מקום הולדת הבשורה אך כעת היהודים אינם מאמינים ִּבישוע כמושיעם. ד"ר ג'יי רוק לי העיד על: אלוהים הבורא ועל ישוע המשיח ִּבדבר ֱהחיים ּובמעשי הכוח. מאז 
גדלו הקהילות בישראל ונשאו רוב פרי.



ִלקהילת  הודרכתי   2009 אוגוסט  בחודש 
הקדושה מאן מין ניירובי ע"י רועה הקהילה 
מגזין  את  הפיץ  אשר  ָוואנְיָאָמה  ויליאם 
בחיי  התהלכתי  ברחוב.  מין  מאן  חדשות 
התמדה משיחיים ּובאפריל 2014 התברכתי 

ַּבֲעבודה קבועה בקהילה.
מבנה  גג  על  עבדתי   2015 למרץ   23 ב 
ורצו  מאחר  זאת  מטרים.  כ – 4  של  בגובה 
המקומי  המקדש  בית  את  לשם  להעביר 
כמה  נשברו  לפתע  אך  רונגאי.  אונגאטה 
חשתי  ארצה.  ונפלתי  במבנה  עץ  קורות 
לזוז  הימני  ניבצר  בגב,  גדולים  ִּבכאבים 

ּובקושי הצלֲחתי לנשום.
ֲעִמיָּתי ַלֲעבודה עזרו לי לקבל את תפילת 
רועה הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי עבור 
החולים והזעיקו אותי לבית החולים. תצלום 
הרנטגן הראה שבר בעמוד השדרה. נאמר לי 

שעלי לעבור ניתוח. אך רציתי לקבל מרפא 
באמונה.

מרפא  קיבלו  רבים  אנשים  כי  נראה   
משקיבלו את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי שמעבר 
ד"ר  הבישוף  תפילת  את  או  ולמרחב  לזמן 
ְמיּונְגְהֹו ֶצ'אֹונְג המלוות במטפחת הכוח אשר 
השליחים  (מיפעלות  לי  ד"ר  התפלל  עליה 
ִלרפואתם  עד  הייתי   .(12  –  11 י"ט:  פרק 
ממחלות ללא כל ניתוח ושלא סבלו אף מכל 

תופעות לוואי.
למחרת ב – 24 למרץ קיבלתי את תפילת 
צ'אונג.  מיונגהו  ד"ר  הבישוף  של  המטפחת 
חשתי את הרגש חוזר לרגליי ּוְלּגִָּבי. הרופא 
בדק את מצבי ואמר כי אינני צריך עוד לעבור 

ניתוח – אך עלי לֲחגור חגורת תמיכה לגב.
לי  וייעץ  למעני  התפלל  צ'אונג  ד"ר 
המשיחית.  התהלכותי  על  לאחור  להתבונן 

לא  אלוהים  מלכות  למען  שעבדתי  הבנתי 
תחושת  מתוך  אלא  לאלוהים  אהבה  מתוך 
מחוייבות וִלפרקים התלוננתי ְּבעת העבודה. 
הכאב  נמוג  תפילתו  לאחר  ִּבתשובה.  שבתי 

והתחלתי להזיז את רגליי.
מבית  באמונה  יצאתי  למרץ   31  – ב 
בכדי  צ'אונג  ד"ר  ביקרני  למחרת  החולים. 
על  התיישבתי  התֲחזקתי,  עבורי.  להתפלל 
עצמי!  בכוחות  והלכתי  עמדתי  משכבי, 
 23  – ּוב  ִּבמהרה  התאוששתי  יום  מאותו 

לאפריל שבתי ַלֲעבודתי. הללויה!
החולים  לבית  הלכתי  למאי   22  – ב 
הרופא  חוזרות.  ִלבדיקות  ֶקנְיָאָטה  הלאומי 
נדהם לראות: שהיבראתי והינני הולך בצורה 
טובה ּוללא כאבים. הינני נותן את כל התודה 
הבכיר  הקהילה  לרועה  האהבה,  לאלוהי 

ּולד"ר צ'אונג אשר התפלל למעני.

שהתחתנתי  לאחר  לקהילה.  הלכתי  ילדותי  ִמתחילת 
עבדתי  ברוח,  מלאים  משיחיים  חיים  חייתי  ִּבשנת 1983 
כמנהיגת תא שמספר חבריו עלה מ-5 ל-30. אך הייתה לי 

בעיה: מֲחלוקת עם ֲחמותי.
באותם ימים לא קיבל בעלי בחזרה את הכסף שהילווה 
של  החוב  ִּבסגירת  לתמוך  כנדר  כף  תקע  אף  הוא  לאחיו. 
אחיו. אך משהו לא היה נכון בעסק שלו. לכן היינו ִּבקשיים 
 – הכפרי  באזור  שהתגוררה  חמותי  זמן  באותו  כספיים. 
אמרה שהיא באה לגור עם בנה הצעיר – בעלי – למשך 

שארית ימיה.
במשך  ּונשרתה  בביתנו  לארחה  שנשמח  לה  אמרתי 
שנה – זאת מחמת קשיינו הכספיים. אך היא לא הקשיבה 
והתעקשה לבוא מיד. ניבצר הימני להבינה. גיסי אף לקח 
את הירושה ששמרה לבעלי וניבצר הימנה לעשות מאומה. 
חשתי אי נוחות כלפיה. צמתי והתפללתי שלא אעשה זאת 
אך ניבצר הימני להשליך את רגשי העויינות הללו. הבעיה 

נשארה חסרת פתרון.
בינתיים קראתי במקרה את ספר זיכרונות: ד"ר ג'יי רוק 
המרכזית:  מין  מאן  קהילת  של  הבכיר  הקהילה  רועה  לי 
לתקליטי  אף  האזנתי  מוות".  בטרם  עולם  חיי  "לטעום 
בי  נטעה  שבם  התכולה  הישועה".  "דרך  שלו:  ההטפות 
את הביטחון שהוא רועה אמיתי – כזה שהתפללתי במשך 

שנים שאפגוש.
מאן  ִּבקהילת  כחברה  בשמחה  נירשמתי   1997 ביולי 
מין המרכזית. כשהקשבתי ִלדבר ֱהחיים הבנתי את אהבת 
אלוהים וֱהאדון. ִּבמרוצת הזמן נפטרתי מכל רגשי העויינות 
והשנאה שהיו לי כלפי חמותי. לאחר ִּכשנתיים היא סבלה 

ממֲחלת אלצהיימר. ניבצר הימנה ללכת לשירותים לבדה 
לכן היה עלי לעזור לה. ניסיתי להיות כלה טובה עבורה 
ֲחמותי  נירֲאתה  רגע  בין  מחוייבויותיה.  את  המבצעת   –

חיננית. הייתי אסירת תודה לשרתה.
בני  ללב  נגע  הנושא:  נפטרה.  היא   2002 ִּבשנת 
הפכתי  לי.  והודו  מלאך  שהינני  אמרו  הם  משפֲחתה, 
חוויתי  בינתיים  מחוז.  למנהיגת  מכן  ּולאחר  תא  למנהיגת 

פועל כוח מדהים.
לי:  יונגשים  הבכירה  המשרתת  אחותי   2005 בשנת 
התמוטטה בעקבות שטף דם מוח. היא איבדה את הכרתה 
וִהגיעה עד סף המוות. היה זה יום שישי לכן אחותי הצעירה 
באמבולנס  ְלקחנוה  ַואני  לי  יּונגקיּונג  הבכירה  המשרתת 
שה  היא  תפילתו.  את  קיבלנו  הבכיר.  הקהילה  לרועה 
בשנית  תפילתו  את  קיבלה  היא  ראשון  ביום  להכרה. 
והחלה להזיז את ידיה ורגליה. היא שבה ִּבתשובה עמוקות 
נוספת.  פעם  תפילתו  את  וקיבלה  שלה  ֱהעוול  מעשי  על 
לאחר מכן היא שבה כבראשונה. מאותו רגע והלאה היא 

בריאה מאוד ועובדת בנאמנות כמנהיגת מחוז. הללויה!
מאז  המחוזות  מנהיגות  ארגון  נשיאת  ִּכסגנית  שירתתי 
2008. חשבתי שעבדתי בנאמנות והתהלכתי בחיי התמדה 
משיחיים. בשנת 2011 הבנתי שצמיחתי הרוחנית הייתה 
שניסיתי  חשבתי  הסיבה.  הייתה  ֶמה  וידעתי  מאוד  איטית 
להתהלך בטּוב והאחרים אמרו שהינני נעימה וטובה. לכן 
את  למול  מאמץ  עוד  ועשיתי  טובה  היותי  בטעות  חשבתי 
את  להשיג  ִּבכדי  לבי  את  בהתמדה  ָלמּול  החילותי  לבי. 
ליבה הטוב של הרוח. לקחתי על עצמי כל אשמה וניסיתי 

לאהוב את חברי המחוז שלנו בלב ֱהאדון.

אלוהים  בחסד  סוף  סוף  השגתי   2014 מרץ  בחודש 
את לב הרוח. כעת אני חושבת ּופועלת במקום האחרים, 
המחוז  לחברי  כשייעצתי  אותם.  ואוהבת  להם  סולחת 
קיבלו  הקודש:  רוח  בייעוץ  אחרים  מחוזות  ּומנהיגי  שלי 

מרביתם את הפתרון ִלבעיותיה.
לאלוהים  הכבוד  כל  את  ונותנת  ליבי  מכל  מודה  אני 
אשר התיר לי: לפגוש את הרועה האמיתי, להבין את טוב 

ואהבת אלוהים – ּולהיתהלך לאורו.
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(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 82-70-8240-2075+
www.urimbooks.com

urimbook@hotmail.com

טלפון: 82-2-818-7039+
www.wcdn.org 

wcdnkorea@gmail.com 

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 82-2-818-7334+
www.manminseminary.org

manminseminary2004@gmail.com

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 82-2-824-7017+
www.gcntv.org

webmaster@gcntv.org

חדשות מאן מין 

לחצו  והעצמות  לֲחלוטין  נִשברה  חוליה 2 
על ִעצבי עמוד השדרה. אך לאחר התפילה 

הוא החל לנוע בצורה רגילה.

המשרתת הבכירה יונגג'ין לי (שמאל) והמשרתת הבכירה יונגשים 
לי (ימין) אשר שבה מסף המוות ִלמלוא ֱהחיים דרך תפילת ד"ר לי.

"עמוד השדרה שלי היה נשבר – אך היגֲעתי למצב 
בו לאחר התפילה היה לאל ידי ללכת ּולקפץ"

האח יעקוב אֹוְטיֵינֹו אֹוְג'וָואנְג, בן 26 ִמקהילת הקדושה מאן מין ניירובי שבקניה

ל) ) ל '

"שמחה אני ללמוד ּולהתנסות ְּבטּוב ֱהאדון"
המשרתת הבכירה יּונְְגִג'ין לי בת 57 מן העדה ה-14 ִּבדרום קוריאה



ראשית: עליכם לשמוח בכל עת ממֲעמקי לבבכם.

מקור האושר ֱהעצום ביותר לילדי אלוהים הינו: הישועה. האנושות 
כולה הייתה מיועדת לסבול בגיהינום. אך בחסד דמו היקר של ישוע 
המשיח: נִיסלחים חטאיהם, הם משיגים חיי עולם, הופכים לילדי 
אלוהים הכל יכול ּומשיגים את הכישורים לֱחיות בשמיים היפיפיים. 
אינם  הישועה  שמחת  בעלי  הינם  ליבם  שבמֲעמקי  אנשים  לכן 
מאבדים את אושרם – לא חשוב סוג הניסיון אותו הינם חווים עלי 

אדמות.
כשתֲחרטו בלבבכם את האושר בו אתם חשים כילדי אלוהים: 
זה יתגבש במֲעמקי לבבותיכם ותוכלו לעשות זאת בכך שתתוודו: 
"אלוהים הינו אבי וַאני ילדו. כל אשר ֲאבקש ממנו ִּבתפילה ייתן לי. 
הוא מדריכֵני תמיד בדרך הטובה מאחר והוא אוהב אותי" – אם זה 
מתגבש במֲעמקי לב ֱהאדם – אף אם נראה שהמענה ִלתפילותיהם 
הינו איטי: יהא לאל ידם להאמין: "אלוהים ייתן לי אותו בבוא העת 
הנכונה" – והם יוכלו לשמוח. ַלאנשים אלה יש שמחה במֲעמקי 

הלב בכל מצב לכן היש לאל ידם לשמוח בכל מצב נתון.

שנית: עליכם להודות בכל דבר ממֲעמקי לבבכם.

אלוהים הכין את השמיים למען ילדיו שטופחו על פני האדמה 
בחומרים היפיפיים והטובים ביותר בכדי שישמחו לעד – לכן: אף 
אם הינם נתקלים בקשיים בחייהם על פני האדמה – אם יש להם 
תקווה לשמיים: הם לא יתמקדו במציאות ֱהחיים – אלא בשמיים 
הנצחיים. בזאת יוכלו להודות מכל הלב. באיגרת אל העברים פרק 
ו' 19 כתוב: "ִּתְקוָה ֶׁשִהיא ּכְעֹגֶן ָּבטּוַח וְיִַּציב ְלנְַפֵׁשנּו ּוַמּגִיָעה ֶאל ִמֵּבית 

ַלָּפרֶֹכת".
יהא לאל ידינו להודות לא רק כשאנו מקבלים את המֲענה או 

הברכות מאלוהים – אלא בכל דבר. אנו מודים על העובדה שאבינו 
זאת  ועל  עליו –  ולסמוך  בו  להאמין  שנוכל  בכדי  קיים,  השמיימי 
שהוא אוהב ּומנחם אותנו. כשנתוודה בתודתנו ֱהעמוקה על ֲחסדו 

וַאהבתו: ינוע ליבו – והוא יקבל את לבבותינו בשמחה.
לכן המתפללים והצמים בכדי להתֲחדש ולהיות ילדיו האמתיים 
של אלוהים בהודיית לב בצורה זו: יֱחוו את תשובותיו ואת ברכותיו 

המדהימות.

 ג וַאֲחרונה: עליכם להתפלל ללא הרף ממֲעמקי לבבכם.

שהינכם  בעת  עליכם  מסתכל  שאלוהים  מאמינים  הינכם  אם 
מתפללים ושהוא שם לב לכל מה שהינכם אומרים: יהא לאל ידיכם 
בשורת  ז' 15;  פרק  ב  הימים  (דיברי  לבבכם  ממֲעמקי  להתפלל 
למען  ותתפללו  אלוהים  חסד  על  תודו  י"ח: 20),  פרק  מתיתייהו 
מלכותו. כשתתפללו תחת השראת רוח הקודש יהא לאל ידיכם 

להבין ִּבתפילה את: מֲעמקי לב אלוהים.
לאל  יהא  בּכֵנותו:  תחושו  אם  עזרתכם  את  מבקש  כשמישהו 
ידיכם להבינו ּולנסות לעזור לו בכל דרך אפשרית. אלוהים הינו: 
האהבה עצמה. הוא רוצה לתת הכל ִלילדיו בכל עת. אם כן כל עוד 
אנו מתפללים ממֲעמקי לבבותינו וצועקים ַּבֲחריצות ּובאמונה: לא 

יסרב אלוהים לענות לנו (ירמיהו פרק לג': 3).
אלוהים  בכוח  אפשרי  בלתי  דבר  שאין  מאמנים  הינכם  אם 
ּומתפללים באמונה הזו: יהא אלוהים מרוצה מכך וייתן לכם ִּבמהרה 

מענה ּוברכות.
המסירות והנאמנות הנובעות ממֲעמקי הלב המושלם לא ישתנו 
אף ִּבמרוצת הזמן אלא למעשה יהיו אמיתיים ּורציניים יותר. הבה 
ּובזאת   – לשמיים  ּובתקווה  ליבנו  ממֲעמקי  באהבה  הכל  נעשה 

נקבל את המֲענה והברכות מאת אלוהים.
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אלוהי האהבה אומר בחלקו השני של ספר שמואל א' פרק ז': "...ִּכי ֹלא ֲאֶׁשר יְִרֶאה ָהָאָדם, 
ִּכי ָהָאָדם יְִרֶאה ַלֵעיינַיִם וַיהוָה יְִרֶאה ַלֵּלָבב".

אלוהים מביט על לב בני ֱהאדם: מאחר וגישת ֱהאדם, דבריו ּומעשיו נקבעים לרוב ע"י 
מעמקי ליבו. לב רוב האנשים כולל את הטּוב והרוע לכן הוא משתנה מדי פעם. אומנם 

"מֲעמקי הלב" הינם דבר שונה לֲחלוטין – הוא אינו משתנה תחת כל מצב. לכן רק כשאנו 
עושים כל דבר ממֲעמקי הלב – נוכל להשיג את הביטחון מאלוהים ואף מהאחרים. 

אלוהים מביט על הלב

מה הם: "מֲעמקי 
הלב"?

ֶמה ֲעלינו לֲעשות 
בכדי ללכת בעקבות 
לב אלוהים מתוך 
מֲעמקי לב מושלם?

"מֲעמקי הלב" מתוֲארים בפשטות: "הלב אשר התמצק ִּבמרוצת 
הזמן". הוא עובד כמקור כוח השולט בליבנו. ירשנו מהורינו חלקים 
מסויימים ממֲעמקי הלב. אך מֲעמקי הלב הללו נוצרו אף על בסיס 

מה שקיבלנו בליבנו וגיבשנו במשך כל ימי חיינו.
לדוגמא אם הינכם אוהבים את אלוהים מכל הלב: יהא לאל ידיכם 
תמיד לשמור את מצוותיו ולבחור ִּברצונו מבלי לֲחשוב פעמיים. אם 
מֲעמקי לבבכם מגובשים ע"י האמת: לא תשקרו אף אם תפסידו 
או ייֱחסר לכם משהו. אך אנשים שידועים ּכְאלה שאינם משקרים: 
ישקרו לבסוף כשיימצאו במצבים קיצוניים או נואשים. זאת מאחר 

ּומֲעמקי ליבם אינם מגובשים בצורה מושלמת ע"י האמת.
מידת טיב ויושר מֲעמקי הלב יכולה לקבוע את דרך חיי ֱהאדם. 
יש אנשים שנראה כאילו יש להם לב טוב – אך הם עלולים לא 
לבצע את שהֱחליטו לעשות. אחרים לא נראים כאילו הינם בעלי 
לב טוב אך הינם יכולים לבצע ּולהשלים את אשר הֱחליטו לעשות 

ִמבלי להשתנות.
לכן עליכם לבנות מֲעמקי לב: מגובשים, כנים ּומושלמים בזאת 
שתשליכו מלבבכם את כל אשר מפר את האמת ּותשבצו את דברי 

האמת בתוך הלב.



ֲעשרת הדיברות (9) 2 

ִמנקודת  אך  כלל.  משקרים  שאינם  הטוֲענים  אנשים  ישנם 
משקרים  האנשים  רוב  עצמה:  האמת  שהינו   – אלוהים  מבט 
לעיתים קרובות. זה בדיוק ִּכמעט עפר או לכלוך זעיר ביותר 
הנראה בעת שהאור בוהק ּוָּבחושך אינו נראה בקלות. אם כן: 

הבה נעיין כעת בשקריות הזו.

1. לאמר שֲעשיתם את שלא ֲעשיתם ולאמר שלא ֲעשיתם 
את שֲעשיתם

להשפיע  עלול  שקר  עד  כיצד  בבירור  נראה  משפט  בעת 
שלילית בעדותו. ְּבהליכי המשפט: ִּדיברי העד משפיעים ישירות 
על התוצאה. מחמת השפעת עדות השקר: עלול אדם חף מפשע 

להישפט ואולי אף לקבל עונש מוות לאור העדות.
מוטלת  השופט:  ועל  העד  על  כי  אומרים  הקודש  כתבי 
שאל  לנו  אומרים  הם  עוד  מאוד.  זהירים  להיות  האֲחרִאיות 
או  ִלשניים  להקשיב  אלא   – אחד  לעד  רק  להקשיב  לאנשים 
אנו  נכונה.  בצורה  העניין  את  להבין  בכדי  אנשים  ִלשלושה 
י"ט' 15  פרק  עונש (דברים  יש  השקר  לעדות  כי  אף  מבינים 

.(20 –
שקרים  מלאמר  מנועים  אלוהים  שילדי  כך  על  מעיד  זה 
בחייהם – לא חשוב כמה שוליים הינם נראים. כמו כן אם הם 
זה  אף  האמת:  את  לאמר  שֲעליהם  בעת  שתיקה  על  שומרים 
על  בטעות  הוֲאשם  שפלוני  רואים  שאנו  נניח  לדוגמא:  שקר. 
טעות שאנו ביצענו: אם נשמור על שקט, או אם קנינו דבר מה 
זאת:  ולקֲחנו  עודף  יותר  בטעות  לנו  נתן  ֱהחנות  ּובעל  בחנות 
איננו יכולים לאמר ְׁשֵּכנִים אנו. אלוהים רוצה מעימנו לא רק: 
"שלא נשקר" – אלא שליבנו יהא כן ושכל דברינו ּומעשינו יהיו 
כנים. לפרקים אנשים מספרים: 'שקר לבן'. לדוגמא אם מישהו 
שואל: האם אכלת משהו, מתוך התֲחשבות באותו אדם – אתם 
אכלתם.  לא  שעדיין  למרות  אכלתי" –  לאמר: "כבר  עלולים 
במקרה זה – עדיין עדיף לאמר בכנות: "לא אכלתי – אך אינני 

רוצה לאכול כרגע".
ניסה  כששאול  הקודש.  בכתבי  דומה  במקרה  נתבונן  הבה 
להרוג את דוד: הֱחביא יהונתן את דוד בשדה ולא סיפר לאביו – 
שאול – את האמת. במקום זאת הוא אמר שדוד הלך לפגוש את 
ֱאֲחיו. למרות שזו לא הייתה בחירה מצוינת: הוא עשה כמיטב 

יכולתו להגן על דוד.
כנראה שבמקרה דנן – אם אנו משקרים מתוך מניעים טובים 
ּוללא כל רצון בתועלת אישית: אין אלוהים מגנה זאת ללא תנאי 
כשקר אשר סיפרתם. אך אם ניכנס לרמה גבוהה יותר בטּוב 
הלב: מקרה כזה לא יתרחש מלכתחילה ולא ניקלע למצב בו אנו 
אומרים שקר לבן. אלוהים עובד בדרך כזו שבה נֲחמוק ממצב 
כזה. מאחר ואלוהים מכיר אף את מֲעמקי לבבותינו ולא נוכל 
להונות אותו – עלינו: ראשית להיות בֲעלי לבבות כנים, לקבל 

חוכמה ממעל ותמיד לאמר דיברי חסד ַוֲאדיבות.

2. להוסיף או להשמיט דבר מה במֲחשבותינו ּוברגשותינו 
האישיים

כשאנשים מעבירים מסר מאדם לאדם: רוב הזמן הם מוסיפים 
או משמיטים משהו. אם הם עושים זאת מתוך רצון טּוב: זה לא 

לאי  לגרום  עלול  זה  זדון:  בכוונת  היה  זה  אם  אך  רע.  ייראה 
הבנה בין האנשים. זוהי בעיה אף אם הינם מעבירים את אותן 

המילים: המובן עלול להשתנות לפי ההטֲעמה וההדגשה.
לדוגמא לאמר: "מדוע" – בנימת דאגה ו "מדוע?" – בנימת 
זעם ּומֲחלוקת: מעביר מובנים שונים לֲחלוטין. כמובן שקשה 
להֲעביר ִּבמדויק מסר של מישהו אחר באותה הדרך בה נאמר 
– כמו הקלטת קול. אך עדיין עלינו לנסות להֲעביר את כוונתו 

המקורית של ֱהאדם אשר אמר אותם בדיוק רב ככל האפשר.
כמו כן אף אם יש לאל ידינו להעביר את הכוונה ִּבמדוייק: אם 
זה איננו נעים, פוקח עיניים ואיננו האמת – אל לנו להֲעבירו. 
לב  יישבר  טובה:  בכוונה  המסר  את  מֲעבירים  שאנו  למרות 

המֲאזין – וזה גורם להתרחקות האנשים זה מזה.
ִּבבשורת מתיתייהו פרק י"ב 36 – 37 אנו קוראים: "ַוֲאנִי 
ִּדין  ָעֶליָה  יְִּתנּו  ָאָדם  ְּבנֵי  ֶׁשּיְַדְּברּו  ְּבֵטָלה  ִמָּלה  ָּכל  ָלֶכם,  אֹוֵמר 
אני  ְּתחּוייב".  ּוִמְּדָבֶריָך  ִּתָּצֵדק  ִמְּדָבֶריָך  ַהִּדין.  ְּביֹום  ְוֶחְׁשּבֹון 
חסד  ּומלאות  עיניים  פוקחות  מילים  ורק  אך  שתאמרו  מאחל 

בכדי שתוכרו כאנשיו הצדיקים של אלוהים.

3. לאמר מילים השופטות ּומבקרות מישהו מבלי להכיר 
באמת את ליּבֹו

מקשיב  שהוא  או  האחרים  ּומעשי  פני  את  רואה  כשמישהו 
להם: רוב הזמן הוא שופט את ליבם במֲחשבותיו ּוברגשותיו. 
אם חבר עבר בקירבתכם מבלי לשים לב אליכם – אולי הראייה 
חלשה או שהיה עסוק במֲחשבתו במשהו אחר. אך אתם עלול 
רגשות  בתוכו  יש  או: "האם  ממני" –  התעלם  לֲחשוב: "הוא 

עויינים כלפיי?"
יותר  ּוקרובים  רגשותיו  את  לחוש  מהירים  שאנו  למרות 
אנשים  ֱהאדם.  לב  כל  את  להבין  קשה  עדיין  אדם:  לאותו 
רבים מאוד: מבינים בצורה לא נכונה, שופטים ּובֲעלי רגשות 
עויינים; הם משמיצים ּומבקרים את האחרים וזאת רק מאחר 
והם משתמשים בקנה המידה האישי שלהם ִּכקנה המידה. זהו 
מקרה של 'עדות שקר' מאחר והם עלולים להפיץ משהו הנובע 
משפיטתם למרות שאין זה נכון ַועלול להיות שונה מליבו של 

מעשה  הינו  זה  אף  האחרים:  בגינוי  נשתתף  אם  אדם.  אותו 
טיפשות של השתתפות בעדות שקר.

רוב האנשים חושבים שאחרים יפגינו את הרוע אשר להם אם 
אחרים נמצאים במצב בו הם היו. משמע: אדם בעל לב שקרן 
הינו ספקני באשר: לאם אחרים מרמים אותו. אדם המתעלם 
מהאחרים חושב אף שמישהו יתעלם ממנו במצב מסויים. לכן 

אל לנו לשפוט ּולגנות את האחרים בקני המידה שלהם.
אם מישהו מספר שקרים על האחרים ּומבקרם: עליו להבין 
שהוא עושה מעשה רע גדול יותר (בשורת מתיתייהו פרק ז': 
1 – 5). יהא לאל ידינו להבחין במעשי ֱהעוול של האחרים רק 
שנסלק  לאחר  למעשה  אך  ונִצטדק.  שלנו  הרוע  את  כשנסלק 
את כל הרוע שלנו לא נרצה לראות כל ֲעוול ַּבֲאחרים. במקום 
על  ּונכסה  שָּבם  החיוביים  הדברים  את  ורק  אך  נראה  זאת 

מגרעותיהם.
יעקב פרק ד' 11 אומר: "ַאַחי, ַאל ְּתַדְּברּו ָרעֹות ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו. 
ֶאת  ְוָדן  ַּבּתֹוָרה  ָרָעה  ְמַדֵּבר  ָאִחיו,  ֶאת  ְוָדן  ְּבָאִחיו  ָרָעה  ַהְמַדֵּבר 
ַהּתֹוָרה ְוִאם ָּתִדין ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵאינְָך ְמַקּיֵם ַהּתֹוָרה ִּכי ִאם ׁשֹוֵפט". 
זה אומר לנו ששפיטת הזולת וגינוי אח הינו רוע גדול. זה לנסות 

להיות כאלוהים שהינו: השופט היחיד.
דבר  את  לשפוט  לנו  שאל  הינו:  לזכור  שעלינו  נוסף  דבר 
שהינם  דברים  לעשות  מסוגל  אלוהים  במֲחשבותינו.  אלוהים 
לנו  אל  לכן  ֱהאדם.  בני  במוגבלויות  אפשריים  בלתי  בהֱחלט 

לֲחשוב ולאמר שיש ֲעוול או טעות ִּבדבר אלוהים.
לפרקים למרות שאין בם כוונות זדון יספרו אנשים שקרים 
אדם  מסויימת.  עובדה  מצמצמים  או  מגזימים  הם  ֱמצֹוא.  לעת 
אחד עלול לאמר שפלוני: אכל 'הרבה' ממאכל מסויים. אך אחר 
עלול לאמר שאותו אדם: 'אכל את הכל'. מישהו עלול לאמר כי: 
'לא נותר דבר' – וזאת למרות שנותרה שארית קטנה. ניתן יהא 

לשמוע: "כולם מסכימים" – למרות שרק כמה הסכימו.
שאינם  למרות  מה  ִמדבר  מסויימת  כמות  על  המדווחים  יש 
יודעים מה גודלה. למרות שלא התכוונו לשקר: זה עדיין שקר. 
בשולחן  הוא.  ממֲחשבותיו  מסר  העביר  אדם  בה  דוגמא  הנה 
ארוחת ערב מנהל בכיר סעד בצוותא עם אנשים רבים ואמר: 
לזה:  זה  ואומרים  שומעים  אנשים  מעט".  דל  נראה  "השולחן 
"הוא אמר שאין בשר על השולחן". זה עלול להיראות שולי – 

אך זה עדיין להוסיף או להֲחסיר דבר מה. 
אם לב פלוני מלא אך ורק באמת: הוא לא יוסיף ולא ישמיט 
אם  לכן  ּומֲחשבותיו.  רגשותיו  את  מוסיף  אינו  הוא  מאומה. 
ֲחְסָרה לכם נאמנות במילותיכם – למרות שאילו דברים קטנים: 
עליכם להבין שבתוככם עדיין ישנו טבע השקריות. אם עדיין 
רב:  כה  ייאוש  במצב   – השקריות  שורש  את  השלכתם  לא 
הינכם עלולים אף לספר שקר שיגרום ִלפגיעה באחרים. לכן 

מאיץ הינני בכם להשליך זאת לֲחלוטין.
הינני מפציר בכם ֲאחי ואֲחיותיי היקרים במשיח – שכילדי 
מן  המשוֲחרר  הטהור  הלב  את  תשיגו  האור:  שהינו  אלוהים 
השקרים ואף לגבי הדברים הקטנים ביותר. אני מתפלל בשם 
ִּבקשייכם  למגן  יהפוך  דרכיכם,  את  יאיר  שאלוהים  ֱהאדון: 
בעת  בחייכם  הטובים  הדברים  את  עליכם  ישפוך  ּושבשפע 

התהלכותכם באמת (תהילים מזמור פ"ד: 11).
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5. חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך: ”הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יֲחדיו ּומאמינים ִּבתכולתה מילה במילה.
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