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חדשות מאן מין 

בעולם  מאוד  נפוצים  והרשע  החטא 
להעביר  בכדי  יום.  מדי  מתרבה  והידע 
המשיח  ישוע  ואת  הבורא  אלוהים  את 
רועה  ייסד  הזה:  בעולם  למלומדים 
ִּבשנת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  הבכיר  הקהילה 
המשיחיים  הרופאים  רשת  את   2004
העולמית (דבליו סי די אן) בשנת 2004. 
האותות,  תוקף:  את  קובע  האירגון 
סמך  על   – אלוהים  כוח  ּופֲעלי  הניסים 

הידע הרפואי.
א.ר.מ.ע [אירגון הרופאים המשיחיים 
כנסים  שנה  מדי  מקיים  העולמיים]: 
תחת  העולם  ברֲחבי  שונים  ִּבמקומות 
הם  והרפואה".  "הרוחניות  הכותרת: 
בעולם  הפעילה  השפעתם  את  מרחיבים 

בתשעת עשר סניפיהם.
חברי  עשר  חמשת  ביקרו  ב 8/10/15 
ספרד,  הברית,  מארצות  הא.ר.מ.ע. 
מין  מאן  ִּבקהילת  אינדונזיה  מלזיה, 
המרכזית בכדי לחגוג את יום השנה ה33 
לייסוד הקהילה. הם נכחו ַּבאסיפת ערב 
ַּבֲאסיפה   ,9/10 ה  שישי-  ביום  החגיגות 
 – ה  ראשון  ביום  ּובמופעים  ֱהחגיגית 

.10/11
רופא   – ת'וראיאפה  מ.  דניאל  ד"ר 

משפחה ממלזיה אמר: "הקהילה מבורכת 
ע"י אלוהים. המופע היה יפייפה בצורה 
מדהימה ּומאורגן היטב – דבר שגרם לי 
לחוש כאילו אני בשמיים. מאן מין רדפה 
אחר השירות הבינלאומי דרך שליחויות 
השידורים והתקשורת הספרותית. חברי 
משרתים  היטב,  מאומנים  רבים  קהילה 
ִלמשיחים  השראה  נותנים  בקהילה 

רבים".
רופאת   – איאבי  סאטוקו  שרון  ד"ר 
הצהירה:  הברית  מארצות  משפחה 
ואבי.  בעלה  אחותי,  עם:  לכאן  "באתי 
ממֲחלת  רפואה  לקבל  רוצה  אחותי 
לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  תפילת  דרך  פרקינסון 
היתברכתי ִממסריו וחשתי שלום ושמחה 
בעת   – אלוהים  אהבת  ואת  שמיימים 
מופע  את  ראיתי  מין.  מאן  של  ההלל 
דיסנילנד המפורסם כטוב ביותר בעולם 
בהרבה  טוב  הינו:  מין  מאן  מופע  אך   –
המופע  אפשרית.  השוואה  כל  ּוללא 
הוגש אך ורק לאלוהים והביא אושר רב 

ִללבבותינו".
הם  ראשון:  יום  ערב  ֲאסיפת  לאחר 
ראש  ויושב  מייסד   – לי  ד"ר  את  פגשו 
תפילתו  את  וקיבלו   – א.ר.מ.ע.  וועד 

את  הדגיש  לי  ד"ר  רצונותיהם.  למען 
נוספת  פעם  א.ר.מ.ע.  שירות  ֲחשיבות 
על  דיבר  אף  הוא  הבשורה.  ַּבהפצת 
כל  לעשות  היכול  אלוהים  כוח  פֲעלי 
דבר – והפציר בכולם לכבד את אלוהים 

באמונה רבה יותר.
מ.  דניאל  ד"ר  קיבל  בפגישה 
למען  לי  ד"ר  תפילת  את  ת'וראיאפה 
של  ניוונית  מדלקת  סבלה  אשר  אשתו 
עימה  כששוחח  מכן  לאחר  הברך.  פרק 
בטלפון -היא אמרה: שהיא החלה ללכת 

בצורה רגילה ּוללא כל כאב.
מי  באתר  ביקרו  הם  לאוקטובר  ב 12 
ֱהֲעצומים  פֲעליו  על:  והודו  הזכים  מואן 
אלוהים הכל יכול. אתר מי מואן הזכים 
הישתנו  המלוחים  הים  מי  בו  המקום 
לעייני קהילת מאן מין מואן: למי שתייה 
כשם  בדיוק  לי  ד"ר  תפילת  לאחר  זכים 
שמיי מרה הפכו למים זכים (ספר שמות 

פרק טו' 25).
ביקור זה שיפר את גאוות והתלהבות: 
מרטינז  איסידרו  מר  א.ר.מ.ע.  שירות 
ָּבליסטר – יועץ רפואי מספרד היצהיר: 
מין  מאן  שקהילת  לראות  ידי  לאל  "היה 
 – הבשורה  ַלהפצת  מקודשת  המרכזית: 

זה  בחוזק, מסירות וחוכמה. דרך ביקור 
גאה  והינני   – הקודש  ברוח  התמלאתי 

בשירות: א.ר.מ.ע".
אשר  מחמותו  השירות  על  שמע  הוא 
המסרים  לתוכניות  מהֲאזנה  חסד  קיבלה 
ודרך  אינלייס  בטלוויזיית  לי  ד"ר  של 
א.ר.מ.ע.  מנהל   – פיֵנדה  ארמנדו  ד"ר 
בארצות הברית. הוא אף הישתתף בכנס 
הרופאים המשיחיים הבינלאומיים מספר 
12 במלזיה – דבר שהבטיח את שירותו.
מנתח   – סולנו  קרלוס  חואן  ד"ר 
שיניים, מומחה שתל שיניים שהינו מנהל 
 –  2016 ספרד  לכנס  המארגנת  הוועדה 
בהידרדרות  נמצאת  "המשיחיות  אמר: 
באירופה דבר שגרם לי לחוש צער רב. 
אך משחוויתי את שירות ד"ר לי: קיבלתי 
המפגין  לי  ד"ר  את  מכבד  הינני  תקווה. 
את: פֲעלי רפואת כוח אלוהים. החילותי 
אני  א.ר.מ.ע.  חשיבות  את  יותר  להבין 
שמח להיות חלק משירות יקר זה. ֲאנסה 
ככל יכולתי לֲעזור לכנס הבא להצליח". 
א.ר.מ.ע.  חברי  התמלאו  זה  בביקור 
בֲהשגחת  לחלקם  וקיוו   – הקודש  ברוח 
אשר  אלוהים  של  הגדולה  ּובתוכניתו 

תיֲחשפנה דרכם.

"אני שמח מהצטרפותי לשירות 
הרופאים המשיחיים העולמית"

רופאים ּומתמחים רפואיים מרשת הרופאים המשיחיים העולמית ביקרו ִּבקהילת מאן מין המרכזית

ד"ר  את  פגשו  ּובמופעים,  החגיגית  באסיפה  חלק  נטלו  הם  מין.  מאן  שירות  את  לחוות  בכדי  המרכזית  מין  מאן  ִּבקהילת  א.ר.מ.ע.:  חברי  ביקרו  לקהילה  ה33  השנה  ביום 
את  אירחו  א.מ.ל.ע   .(8  ,7 (תמונות  הזכים  מואן  מי  ִּבבריכת  צללו  שם  ּובמואן  אן  סי  י  בג' ביקרו  אף  הם   .(6  ,5  ,4  ,2 (תמונות  הזכים  מואן  מי  באתר  ּוביקרו  לי  רוק  יי  ג'
 .(3  ,1 יי – נשיא א.מ.ל.ע (תמונות  12 במלזיה והוועדה המארגנת הביעה את תודתה לרועה הקהילה הבכיר ד"ר לי בזאת שהֵעניקו לוחית הוקרה לד"ר גילברט צ' הכנס ה 
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דבר ֱהחיים-תשעת פירות רוח הקודש (1) 2 

ה 'אשרי': ִּבבשורת מתיתייהו פרק ה', 'האהבה הרוחנית': באיגרת 
הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג – ו-'תשעת פירות רוח הקודש': 
יוצרים בצוותא את ֲאחד מעמודי ההדרכה המסייעים לנו להֲעריך 
היכן אנו נמצאים באמונתנו. הבה נעיין יֲחדיו בפירות רוח הקודש 

ונתעמק ַּבֲאחד מהם: האהבה.

1. מהו פרי רוח הקודש?
פרי הינו תוצאת: שתילת הזרע, ֱהֲהנץ ּופריחת הפרחים. באורח 
דומה: פירות רוח הקודש הינם הפירות הנולדים כשרוח הקודש באה 

אל ליבנו.
אלוהים נותן את פרי רוח הקודש בתוך הלבבות המקבלים את 
ֱהֲאּדֹון. כשמקבלים את רוח הקודש: מקבלת הרוח המתה חיים. רוח 
הקודש מתדעת אותנו לגבי: החטא, הצדק והמשפט. היא עוזרת לנו 
להיפטר מֲחטאים ּומהפקרות – ולחיות בצדק. הרוח מדריכה אותנו 
ללכת בעקבות חיי המשיח באמונה ּולקבל את התקווה ַלהשגת מלכות 
אלוהים. כשאנו מצייתים להדרכת רוח הקודש בחיינו המשיחיים: 

מתחילה רוחנו ִלגדול.
לא כל מי שקיבל את רוח הקודש נושא את פרי רוח הקודש. 
יהא לאל ידינו לשאת פירות אלה רק כשאנו מצייתים להדרכת רוח 
הקודש. רוח הקודש הינה ִּכמחולל [גנרטור]. כשהמחולל עובד: הוא 
מייצר חשמל. כאן – אם מנורות התאורה מחוברות למחולל: תפיץ 
המנורה את אורה. החשיכה עוזבת מאחר והאור בא. באורח דומה: 
כשרוח הקודש עובדת בתוכנו – דברי החושך: השייכים לבשר – 

ייעלמו. האור ייכנס ִללבבותינו ונישא את פרי רוח הקודש.
אך ֲעלינו לזכור כי בכדי שהמנורה תאיר אין אנו רק מֲחברים 
אותה למחולל. ֲעלינו להפעיל את המחולל. בכדי שמחולל זה יפעל: 
ֲעלינו להיות זהירים ּולהתפלל בלהט. ֲעלינו אף לציית להדרכתו/ה 

ּולהתאמן ָּבאמת.
כשנלך  הקודש.  רוח  רצון  בעקבות  הולכים  אנו  זה:  בתהליך 
ברוח,:  בהתמלאותנו  הרוח.  מלוא  לנו  יהא  ִּבשקידה:  בעקבותיו 
פרי רוח  את  נישא  מידה:  אותה  ּולפי  האמת –  ע"י  ישתנה ליבנו 
הקודש. אך כשננסה ללכת בעקבות רצון רוח הקודש: ישנו רצון 
אחר המעיק ֲעלינו. זהו רצון הבשר. רצון הבשר מנסה ללכת אחר 
הדברים המנוגדים בטבעם ִלרצון הרוח. זה מוביל: לתאוות הבשר, 
תאוות העיניים וגאוות הנכסים. כשאנו הולכים בעקבות רצון הבשר: 

נאנקת רוח הקודש בליבנו. לכן אנו סובלים מאי שקט בליבנו.
לכן באיגרת אל הגלאטיים פרק ה' 16 – 17 נאמר: "אֹוֵמר ֲאנִי 
ָלֶכם; ִהְתַהְּלכּו ְּבֶדֶרך ָהרּוַח וְא ְּתַמְּלאּו ֶאת ַּתֲאוֹות ַהָּבָׂשר; ִּכי ַהָּבָׂשר 
ִמְתַאּוֶוה ְלַמה ֶּׁשְּבנִיּגּוד ָלרּוַח, וְָהרּוַח ִמְתנֶַּגֶדת ַלָּבָׂשר; ְׁשנֵיֶהם ִמְתנְַּגִדים 
זֶה ָלזֶה וְָלֵכן ֵאינְֶכם יְכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּׁשִּבְרצֹונְֶכם". אם אנו 
הולכים בעקבות רצונות הבשר תהיינה התוצאות: חטאים, הפקרות 
מן  לבסוף  ניתרחק  הבשר:  מעשי  את  נבצע  אם  הבשר.  ּומעשי 
הישועה (האיגרת אל הגלאטיים פרק ה': 19 – 21). אנו נקצור את 
פירות חיי עולם רק כשאנו הולכים בעקבות רוח הקודש (האיגרת אל 

הגלאטיים פרק ו': 8).

2. האהבה הינה ִּפְרּיָיה הראשון של רוח הקודש
אנשי העולם שאינם מאמינים באלוהים משתמשים הרבה במילה 
'אהבה'. אך אהבת האנשים הגשמיים הינה אהבה בשרית הנעלמת 

ּומשתנה. נהפוך הוא: האהבה השייכת לאלוהים הינה: אהבה רוחנית 
והינה: כֵּנָה ּולעולם בלתי ִמישתנה.

כשאלוהים ברא את אדם וחווה הייתה האהבה שנתן לאדם אהבה 
רוחנית. אך רוחו של אדם מתה מחמת אי צייתנותו ִלדבר אלוהים. 
אדם הושחת אל תוך הבשר. מאותו רגע וָאילך: אהבת בני ֱהאדם 

החלה להשתנות לאהבה בשרית.
זמן רב עבר מאז – וכיום קשה מאוד למצוא אהבה רוחנית כנה. 
ישנם אנשים רבים המכריזים: הכרזות אהבה. אך אהבתם משתנה 
ִּבמרוצת הזמן. יש להם רק אהבה בשרית המבקשת את תוֲעלתם 

האישית והולכת בעקבות התאווה.
היינו הך לגבי: האהבה בין בעל ואישה. בהתחלה הם אומרים 
שהם יאהבו זה את זו לנצח ואף אומרים שאין בכוחם לֱחיות אחד 
ללא השני. לפני כן הם ניסו לעשות את מה שבן/בת הזוג רצו שיעשו 
– אך עתה אם בן/בת הזוג אינם הולכים כרצונם: הם מקשים עליהם. 
כיום נפוצים מאוד הגירושין. תוך זמן קצר הם מתֲחתנים עם אדם/

אישה אחר/ת. עדיין בכל פעם הם אומרים: שהינם אוהבים בכנות 
את בן/בת הזוג.

היינו הך: לגבי האהבה בין הורים ִלילדים. אך ככל שהעול נֲעשה 
מרושע יותר: יהא זה נדיר למצוא הורים המקריבים את חייהם – אף 
למען ילדיהם. אם דבר מה אינו מביא להם תועלת: נוצרת אף עויינות 

בין ההורים לילדים.
היינו הך אף לגבי האהבה בין אחים וָחברים. כשקיימים תנאים 
אך  האהבה.  נישמרת  הדעה:  אותה  את  להם  ּוכשיש   – נוחים 
כשהתנאים משתנים: תישתנה האהבה בכל רגע. משמעות הדבר 
הינה: שמה שהיה בייניהם היה תלוי בקבלת תמורה. כל זה הינו: 

אהבה בשרית.
אם כן: מהי האהבה הרוחנית? באיגרת הראשונה אל הקורינתיים 
פרק י"ג נוכל למצוא: מהי האהבה האמיתית. זוהי האהבה האמיתית 

שמבקש אלוהים שתהא לנו.
האהבה שהינה פרי הרוח: נמצאת ברמה גבוהה יותר מן האהבה 
הרוחנית הנמצאת באיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג. זוהי 
האהבה הכוללת את: האהבה המקריבה – שהינה: האהבה המספיקה 
דייה שמישהו יקריב את חייו. באהבה זו לאל ידי ֱהאדם להקריב 

את חייו למען: אלוהים, מלכותו וצדקתו. הרמה הגבוהה ביותר של 
האהבה הינה: האהבה אשר עמה יוכל האדם להקריב את חייו אף 

למען אוייביו השונאים אותו.

3. למען נשיאת פרי האהבה
בראשית הֵעניק לנו אלוהים אהבה כזו. ֲאּדֹונינו אהב אותנו אף עד 
לנקודה בה היקריב את חייו למעננו – כשעדיין היינו חוטאים. אם 
נכיר אהבה זו לא רק כידע אלא אף נבין בליבנו איזו אהבה אלוהים 

נתן לנו: יהא לאל ידינו לאהוב את אלוהים באמת.
אהבתנו  יישתנו  לא  אלוהים:  כלפי  כנה  אהבה  בתוכנו  יש  אם 
לגבי  הך:  היינו  הנתונים.  לתנאים  קשר  באלוהים-ללא  ּוביטחוננו 
הנפשות ֱהאחרות. אם יש בתוכנו אהבה אמיתית כלפי אלוהים: אנו 
הראשונה  (האיגרת  אמיתית  באהבה  ֱהאחרות  הנפשות  את  נאהב 

ליוחנן פרק ג': 16).
לא יהא בתוכנו כל רצון לבקש את תועלתינו האישית. לא נרצה 
כל דבר בתמורה אף אם נקריב כל מה שיש לנו. אך סוג זה של אהבה 

אמיתית מטופח בתוכינו לפי מידת סילוק הבשר.
בכתבי הקודש ניתן לראות כיצד טיפחו אבות האמונה את האהבה. 
משה רצה ליגאול את בני ישראל אף אם משמעות הדבר: ששמו 
יימחק מספר ֱהחיים (ספר שמות פרק ל''ב 32). השליח שאול אמר 
באיגרת אל הרומיים פרק ט' 3: "ַעד ִּכי ָהיִיִתי מּוָכן ִלְהיֹות ְמנֶֻּדה ִמן 
ַהָּמִׁשיַח ְלַמַען ַאַחי, ֶׁשֵהם ְּבנֵי ַעִּמי, ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי". כשאסטפנוס נסקל 
באבנים הוא התפלל באומרו: "ֲאדֺנָי, ַאל ִּתְפקֺד ֲעֵליֶהם ֶאת ַהֵחְטא 

ַהּזֶה!" (מיפֲעלות השליחים פרק ז': 60).
כמה טופחה בתוככם אהבה מסוג זה? עד כמה תאהבו את אלוהים, 
ֱהֲאּדֹון, האחים והאחיות במשיח? פעם התוודיתי ִּבפניכם: "אם אוכל 
להציל רק אלף בני אדם, אהיה מוכן ללכת לגיהינום במקומם". אני 
יודע היטב איזה סוג של מקום הינו הגיהינום. אך אם אוכל לעזור 
ִלתשּוֲעת הנפשות הנופלות אל תוך הגיהינום: אהיה מוכן לֲעשות 

בחירה זו.
בדיוק כשם שישוע מת למעננו: כך אוכל להקריב את חיי למען 
אותם אנשים. אינני אוהב רק במילים: הינני מקריב את חיי ואת כל 
האנרגיה שלי למענם כל יום בכדי להדריכם ִלישועה מאחר והינני 
אוהבם יותר מאשר את חיי. הינני חושב אך ורק על כיצד אוכל 
לֲחלוק את הבשורה ביותר מקומות; כיצד אוכל לגרום ליותר נפשות 
להֲאמין באלוהים בכך שאפגין כוח עצום יותר? כיצד אגרום להם 
להבין כי העולם הינו ֲחסר משמעות וליגרום להם לקחת מישכנות 

שמימיים טובים יותר?
ֲחרוטה  יחידו:  בנו  את  נתן  אשר   – אלוהים  אהבת  כמה  עד 
את  תאהבו  אתם  אף  האהבה:  באותה  תימלאו  אם  ִּבלבבותיכם? 

אלוהים. תאהבו בליבכם הכן את הנפשות.
אלוהים:  כילדי  בכם  מפציר  אני  במשיח  יקרים  וַאחיות  אחים 
שתסלקו את כל האהבה הבשרית המבקשת את התועלת האישית, 
המבקשת לקבל תמורה ּומישתנה. במקום זאת: לטפח אהבה רוחנית 
– שהינה אמיתית ושעימה יהא לאל ידינו להקריב אף את ֲעצמינו 

ללא תנאי.
אני מתפלל בשם ֱהֲאּדֹון שבכך: תשיגו את לב ֱהֲאּדֹון, את האהבה 
עם  נצחית  אהבה  ותֲחלקו  ֱהחדשה  ִלירושלים  תיכנסו  המושלמת, 

אלוהים לעולם ועד.
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"אם קיימת אהבה בתוכנו – 
הנוכל לינהוג בצורה בלתי הולמת?"

מילים ּומעשים העוברים מעבר לנימוסים פוגעים ַּבאחרים וגורמים נזק ַלאחרים. אם באמת תאהבו את ֱהאחרים: 
ֲעליכם לֲחשוב עליהם כטובים יותר מיכם ּולהתייחס אליהם ִּכנפשות יקרות ערך. 

או אז לא תינהגו בחוסר נימוס כלפיהם. הבה נבדוק עד כמה מטופחת ֱהאהבה הרוחנית בליבנו.

שתי דוגמאות להתנהגות בלתי מנומסת בפני אלוהים

להיתנהג בגסות רוח כלפי אחרים

ניבנה  אנו  מנומסות:  שאינן  התנהגויות  ניצבור  אם 
הממוקמת  חומה  ישנה  אם  אלוהים.  בפני  חטא  חומת 
בינינו לבין אלוהים: לא יהא לאל ידינו להיות מוגנים 
ִּבבעיות  להיתקל  עלולים  ַואנו  מתאונות  או  ממֲחלות 
בהישתֲחוויה  הולמת  גישה  לנו  יש  אם  אך  שונות. 

ּובתפילה: תיפתרנה כל הבעיות.

להיתנהג בגסות רוח בעת ההישתֲחוויה והתפילה
הנימנום בעת האסיפות הינו אחד הדברים העיקריים 
שהינם גסי רוח בפני אלוהים. הנימנום בעת האסיפה 
כן  אם  עצמו.  אלוהים  בפני  נימנום  בדיוק  הינו 
לא  אשר  אלוהים  ע"י  מקובלות  תהנה  לא  תפילותינו 

יקשיב ִלתפילותינו.
השימוש בניידים בעת האסיפה, לעיסת גומי לעיסת 
ּולשחק  להתרוצץ  הקטנים  לילדים  והתרה  אכילה  או 
חוסר  כולם  ההישתֲחוויה  אסיפות  בעת  בחופשיות 
נימוס בפני אלוהים. בנוסף הנימנום ושיח עם האנשים 
אף  בהקיץ  והחלומות  האסיפה  בעת  לידינו  הנמצאים 

הם גסות רוח.
מעשים כאלה חושפים את המשתֲחווים חסרי הלהט 
והלב ליראת אלוהים. כל המעשים האלה יגרמו חסרונות 
לאחים ולאחיות ֱהאחרים בַּאספות ההשתחוויה – לכן 

העושים זאת הינם אף גסי רוח כלפיהם.

תחת  נופלת  האסיפה  באמצע  ההיכל  ֲעזיבת  אף 
קטגוריית גסות הרוח. ֲעלינו לתת ֲאסיפת הישתֲחוויה 
תקנים  לפי  הסוף  עד  ההתחלה  מן  והולמת  שלמה 
ַוהליכים מסויימים. כמובן שאל לנו לאחר לאסיפה. זה 

הולם להגיע מוקדם יותר בכדי להתכונן לאסיפה.
התפילה הינה: שיח עם אלוהים. ההלל הינו תפילה 
מלודית בה אנו נותנים לאלוהים את ניחוח לבבותינו. 
אנו  אם  מיוחדת:  סיבה  כל  ללא  באיחור  נגיע  אם 
מסתובבים בעת התפילה ללא כל נחיצות, או מתפללים 
בחזרה באופן חסר משמעות בעת הנימנום והמֲחשבות 

הזרות: אף זה להיות גסי רוח לאלוהים.
כמו כן זוהי גסות רוח להקיש על מישהו או לנער 
בעת  אף  תפילתו.  את  לעצור  בכדי  המיתפלל  מישהו 
אם  לנו:  קורא  ומישהו  מאחר  רק   – מתפללים  שאנו 
את עינינו ונפסיק להתפלל באותו רגע – זוהי  ניפקח 

גסות רוח.
לרוב אין זה הולם לבוא לקהילה ִּבלבוש של יום יום 
אסיפות  דופן:  יוצאי  שישנם  כמובן  עבודה  בביגדי  או 
ימי רביעי או כל ערב שבת – זאת מאחר וישנם אנשים 

הבאים ישירות ִממקום עבודתם.
כמו כן אף הלא מאמינים חושבים שזהו נימוס הולם: 
לא לֱעשן או לשתות כשהם נמצאים בקהילה. אף אם 
אנו מֲאמינים חדשים: יהא זה הולם ִּבפני אלוהים לנסות 

ככל יכולתינו לסלק הרגלים ישנים אלה.

להיות גסי רוח כלפי ההיכל והדברים המקודשים
אין משמעות בית המקדש אך ורק מקום ההשתֲחוויה. 
הוא כולל את כל המרחב בתוך תחום הקהילה כולל: 
אלוהים  כלפי  שאהבתנו  ככל  המתקנים.  וכל  ֱהחצר 
אלוהים  להיכל  יותר  נֲערוג  כך  יותר:  עמוקה  הייתה 
– לכן לא נינהג בגסות רוח בתוך הקהילה. לשם כך: 
ֲעלינו לטפל ככל יכולתינו בכל דבר ֱהקשור לאלוהים 
ִּכיקר ערך – בדיוק כשם שאנו מתנהגים בפני אלוהים.

או  המוכר,  מישהו  נראה  באם  לֲעשות  ֲעלינו  ֶמה 
קונה בתוך בית המקדש – ּוממיט בושה וחרפה על בית 
ּומוכרים  קונים  האנשים  את  ישוע  כשראה  המקדש? 
בחצר ההיכל: הוא נזף בם בחומרה וגירשם (בשורת 

מתיתייהו פרק כ"א: 13).
על:  ההיכל  בתוך  לדבר  או  לריב,  לכעוס,  לנו  אל 
הך  היינו  העסקים.  או  המבדרים  הגשמיים  הדברים 
בתוך  לאלוהים  המקודשים  הדברים  הזנחת  לגבי 
אנו  בו  במקום  לבזבזם.  או  לשבור,  להזיק,  הקהילה: 
נמצאים בתוך הקהילה: ֲעלינו להיות זהירים אף לגבי 
קדושים  ולֲעשותם  ביותר  הקטנים  והמעשים  המילים 
בתוך  המקודשים  בדברים  לטפל  ֲעלינו  ּומושלמים. 

הקהילה באותה גישה.

חברתיות  היתנהגויות  של  רבים  סוגים  ישנם 
שיחות  ּוברכה,  שלום  כגון:  שלנו  היומיום  בחיי 
ּובעת סעודה. לפי מידת לימודינו את דבר אלוהים 
ולא  ֱהֲאּדֹון  לפי  יותר  נינהג  לפיו:  והיתֲהלכותינו 
נובעת  רוח  בגסות  היתנהגות  נימוס.  בחוסר  נינהג 

מאי איכפתיות כלפי הזולת.
אם הינכם אוהבים את אלוהים: לא תינֲהגו בגסות 
רוח עם אחרים (האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ד': 
20). אם אנו גסי רוח כלפי האנשים שאנו רואים: 
לא יהא לאל ידינו לאמר: שאנו אוהבים את אלוהים 
תוֲעלתינו  את  נבקש  אם  לרוב  רואים.  איננו  אותו 
תימצאנה  הזולת:  מעמד  על  לֲחשוב  מבלי  האישית 
כאלה  מעשים  רוח.  גסות  של  רבות  היתנהגויות 

לגרום  או  ֱהאחרים  בלב  נוחות  אי  לגרום  ֲעלולים 
לנזק כלכלי.

לדוגמא: כשאנו מדברים בטלפון – ישנם נימוסי 
מתקשרים  אנו  אם  לשמור.  שֲעלינו  התנהגות 
עם  רב  זמן  מדברים  או  המאוחרות  הלילה  בשעות 
אדם.  לאותו  נחת  אי  ִלגרום  זה  מאוד:  עסוק  אדם 
לאחר ִלפגישות או לבקר לפתע בבית מישהו אחר: 

אף אלה דוגמאות של אי נימוס.
אם אנו גסי רוח באופן אישי ּומפגינים כבוד אך 
ורק באירועים הרשמיים: זהו רק מעשה חיצוני. על 
הזה  בעולם  והסדר  החוק  על  לשמור  אלוהים  ילדי 

ולא להתנהג בחוסר נימוס.
עלינו להיות זהירים ִּבמיוחד נינהג בחוסר נימוס 

כל  עימם  נמצאים  ָואנו  במאחר  רק  מהזולת  כלפי 
מאחר  אך  משפחה.  ִּכבני  מאוד  קרובים  ואף  הזמן 
נוטים  איננו  אנשים:  לכמה  מאוד  קרובים  והיננו 
אליהם  אנו עלולים לדבר  לכן  מספיק –  בם  לטפל 
לפגוע  ברשלנות,  לינהוג  או  רשלניות  במילים 
מילים  לתקן  עלינו  בם.  לפגוע  או  ברגשותיהם 
ּומעשים כאלה ּולנסות ללכת בעקבות טּוב הלב. רק 

כך יהא לאל ידינו להשיג את לב הרוח.
לאלוהים  המושלמת  האהבה  את  נשיג  הבה 
ִויהי  ֱהֲאּדֹון –  את  שירתנו  כאילו  כולם  את  ּונשרת 
ע"י:  המוכרים  יקרים  ַלאנשים  להפוך  ידינו  לאל 
אלוהים השילוש הקדוש, המלאכים ִוילדיו ֱהאחרים 

של אלוהים בשמיים.
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חדשות מאן מין 

ּולאחר  נישאתי   2003 ִּבשנת 
הרופא  אך  אשתי.  הרתה  שנתיים 
ייעץ לה לעבור הפלה מאחר והיו לה 
בעיות בבלוטות התריס. אישה בֲעלת 
רמת הורמונים נמוכה או גבוהה מידי 
ֵהיֵמָנה  ניבצר  לרוב  התריס  בבלוטות 
ללדת תינוק – ואם ַּתֲהֶרה: הסיכויים 
גבוהים מאוד שהיא תלד פג או תעבור 
סבלה  היא  זאת  מלבד  טבעית.  הפלה 
אף בעיות רבות כגון: איבוד תיאבון, 
הדם  בתאי  וחוסר  תזונה  תת  עייפות, 
אלא  ידינו  לאל  היה  לא  האדומים. 

לעבור הפלה יזומה.
ּוביקרנו  תינוק  רצינו  עדיין  אך 
דרך  למצוא  בכדי  החולים  בבית 
לנו  הראו  התוצאות  אך  ַלֲהרות. 
עובדה מתסכלת יותר: צינור השֲחלה 
 2007 ִּבשנת  ֲחסום.  היה  אשתי  של 
במשך  רפואיים  טיפולים  עברה  היא 
למֲעלה משנה – אך לא חל כל שיפור 
ולעוסקים  ִלמכשפים  ָּפִנינּו  במצבה. 
לטיפול  דרך  חיפשנו  השחור.  בקסם 
המסורתית.  ההודית  הרפואה  ע"י 

התפללנו במיקדשים ההינדים. אך הכל היה לשווא. 
ניראה כאילו ֲאפסה כל תיקווה.

ִּבשנת 2013 הלכנו לרופא שהיתמחה בטיפול תינוקי 
אשתי,  הקיאה  טיפול:  ימי  ששה  לאחר  אך  מבחנה. 

שתתה דם ועברה לבסוף הפלה.
 – ּוקהילת  לי  רוק  ג'יי  ד"ר  על  לנו  נודע  בינתיים 
בדצמבר  קוריאה.  שִּבדרום  המרכזית  מין  מאן  קהילת 
רועה  דלהי.  מין  מאן  לקהילת  ללכת  התחלתי   2013
והיפציר  בעיותינו  למען  היתפלל  קים  ס.  ג'ון  הקהילה 

בנו לשמור על קדושת השבת ולתת מֲעשר מלא.
הוא נתן לנו אף את ספרו של ד"ר לי: "דרך הישועה". 
האלוהים  הינו  שאלוהים  למדנו  בספר:  מקריאתנו 
האמיתי היחיד וכי אנו יכולים להיוושע רק דרך ישוע 
אלוהים.  רצון  בעקבות  הלכנו  מכן  לאחר  המשיח. 
והתפללנו  מֲעשר  נתנו  השבת,  קדושת  את:  שמרנו 
למען רצונות ליבנו בעת ששתינו באמונה את מי מואן 
קוריאה  ִּבדרום  לי  לד"ר  תמונתנו  את  שלחנו  הזכים. 
קיבלנו   2014 ביולי  למעננו.  להתפלל  ממנו  ּוביקשנו 

את תפילתו ַּבאסיפת כל ערב שבת.
התרופות  כל  את  השליכה  אישתי 
ד"ר  ספרי  את  קראנו  שנטלה. 
הישועה  ודרך  האמונה  מידת  לי: 
יותר  רבה  בהתלהבות  והיתפללנו 
סבלה  כחודש  לאחר  לאלוהים. 
לבית  הלכה  והיא  מכאבים  אישתי 
לֲערוך  לה  אמר  הרופא  החולים. 
ערב  באותו  הבדיקה  היריון.  בדיקת 
הרֲאתה שהתשובה חיובית. הללויה!

שתיים  במשך  פוריות  מאי  סבלנו 
עשרה שנים. אישתי ַואני כרענו ברך 
דמעות  מלאת  הודייה  תפילת  ונתנו 
התריס  בלוטת  כן  כמו  לאלוהים. 
רמה  עם  טבעית  הייתה  אשתי  של 
נורמלית של הורמון בלוטת התריס.

הטבור  חבל  עטף  הריונה:  במשך 
לתסמונת  הסיכוי  העובר,  צוואר  את 
היו  והסיכויים   50 ל   1 היה  דאון 
בצינור  מפגם  יסבול  שהעובר 
הִעצבי. אך לא היינו מודאגים מאחר 
לאחר  זה  תינוק  לנו  הֵעניק  ואלוהים 
 2014 בדצמבר  לי.  ד"ר  תפילת 
קיבלנו שוב את תפילתו למען דברים אלה – דרך 

ג'י סי אן.
היא  תינוקת,  בביטחון  אשתי  ילדה   :2015 באפריל 
המדהים  הכוח  פוֲעל  זהו  לֲחלוטין.  בריאות  והתינוקת 
שרק אלוהים הבורא מסוגל לבצע. אנו שמחים לראות 

את ילדתינו ְּגדֵּלה בצורה טובה.
ּומודים  ֱהחי  לאלוהים  הכבוד  כל  את  נותנים  אנו 
לרועה הקהילה הבכיר אשר הידריכנו לקבל מֲענה דרך 

התפילה.

"בכוח אלוהים קיבלנו תינוקת 
לאחר 12 שנות אי פוריות"

האח פרומוד קּומאר בצוותא עם אישתו (בת 41) ּובתם היקרה ִמקהילת מאן מין דלהי הודו

"חוויתי מרפא מבקע בדיסקוס המותניים. 
אני חשה שאני מסוגלת לעוף!"

האחות צ'ּונוואן צ'ֹוי בת 67 מן העדה 
ה-14 שבדרום קוריאה

לפני כחמש שנים היתחלתי לסבול מבקע דיסקוס במותניים. 
הכאב אשר החל בכף רגלי הימני הגיע עד פרק הירך. סבלתי 

כשקמתי ממיטתי והכאיב לי יותר לעלות ולרדת במדרגות.
קיבלתי  הכאב.  נעלם  לא  כאבים:  משככי  שנטלתי  למרות 
רק  פעל  זה  השידרה.  בעמוד  זריקות  ּומיספר  פיזיותרפיה 

לרגע.
ועשיתי  הכאב  את  לשאת  ֵהיֶמני  ניבצר   2013 באוגוסט 
 L5 ו-   L4 כי  הראו  התוצאות  החולים.  בבית   MRI סריקת 
לעבור  שעלי  לי  אמר  הרופא  העצב.  על  ולחצו  בקועים  היו 
ניתוח. הניתוח עלה הרבה כסף ּופחדתי שזה יקרה שנית לאחר 

הניתוח.
"אימא!  לי:  מאנצ'אנג  המשרתת  כלתי  אמרה  יותר  מאוחר 

זה יירפא אם תבואי ִּלקהילתינו".
מין  מאן  ִלקהילת  בשימחה  עימה  הלכתי   :2014 בפברואר 
חוו  אשר  לעולם  מסביב  רבים  עדויות  על  שמעתי  המרכזית. 
ד"ר  הבכיר  הקהילה  רועה  תפילת  לאחר  ממֲחלותיהם  מרפא 

ג'יי רוק לי. בינתיים – קיבלתי אמונה.

 2015 באוגוסט 
של  הקיץ  בכנס  השתתפתי 
אסיפת  ִּבשעת  מין.  מאן 
שלאחר  האלוהית  הרפואה 
תפילת  את  קיבלתי  הכנס: 
החולים.  למען  לי  ד"ר 
ביום  נגוז!  שלי  הכאב  כל 
השלישי לכנס, נטלתי חלק 
עם  הסינית  הֲעדה  ַּבאסיפת 
לי.  סוג'ין  הקהילה  רועת 

אלוהים  את  להלל  ידי  לאל  היה  ההלל:  את  הנהיגה  כשהיא 
למעננו  הבמה  מעל  כשהיתפללה  ָואושר.  שמחה  ִּבקפיצות 
 :(12  –  11 י"ט:  פרק  השליחים  (מיפֲעלות  הכוח  במטפחת 
חוויתי רפואה שלמה והחילותי לעלות ולרדת במדרגות ללא 

כל כאב. הללויה!
הינני מודה מכל הלב לאלוהים אשר בירך אדם כמוני שהיה 

חלש אמונה לחוות מרפא ולֱחיות חיים בריאים.

מרפא  חוותה  היא  התפילה:  לאחר 
L4 ו-  מבקע הדיסקוס במותניים ב 
L5 אשר לחצו על העצבים שלה


