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חדשות מאן מין 

ילדיו  תורמים  אותו  ֱההלל  מן  מאוד  מרוצה  אלוהים 
הימים  ַּבאֲחרית  למצוא  קשה  מאוד  זאת:  עם  המקודשים. 
רועה  היתפלל  לכן  אלוהים.  לב  את  המכיל  טהור  הלל 
הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי ברצינות בהקשר לזאת – 
שירים  אלוהים:  נתן  הקודש  רוח  בהשראת  ּוב 3/2/2009 

טהורים בֲעלי מילים יפות.
בספר דברים פרק ל''א 19 – 22: נתן אלוהים דרך משה 
ִלבני ישראל שיר בכדי שיהא לאל ידם לשמור ִבלבבותיהם 
הארץ  כנען –  לארץ  כניסתם  לאחר  ּולתרגלם  מצוותיו  את 
המובטחת. באורח דומה: מֲעניק אלוהים דרך קהילת מאן מין 
המרכזית את מתנתו המיוחדת: 'הלל מאן מין' – ִּבכדי לֲחלוק 

אותה עם בני ּובנות כל אומות העולם.
אלוהי האהבה העניק עד כה: 281 שירים – וכל אחד/ת 
ללא קשר לגיל או מין יכול/ה ללמוד לשיר אותם. נושא השיר 
קצר.  הינו  אם  אף   – שונים  מוסיקה  ִּביסודות  היטב:  מובע 
הסוגה [ז'אנר] אף היא ִמשתנה: מבלדה, מוסיקה מוזיקלית, 
מסורתית  מוסיקה  לריקודים,  מוסיקה  המולד,  חג  שירי 

קוריאנית ושירים לילדים – למקהלות ַועבור התזמורת: עד 
לשירי פתיח ּומנגינות האות של תוכניות ִג'י.סי. ֶאן.

 – התכליל  את  להציע  החלה  אף  הבמה  אומנויות  וועדת 
[דהיינו: ספר תווים הכולל את כל תפקידי הכלים והקולות 
הבת  קהילות  ל-10,000  מוסיקלית]  ִּביצירה  המשתתפים 
מין  מאן  הלל  דגל  על  לוחצים  כאשר  השותפות.  ולקהילות 
ניתן   :(www.manmin.org) הקהילה  מירשתת  ַּבאתר 
להוריד את שירי הלל קהילת מאן מין. יתר על כן תכנית ג'י.

סי. ֶאן: "שבח בלבי" – הציגה: שירים חדשים.
הלל קהילת מאן מין מבוצע אך ורק למען תהילת האל, – 
ורבים מביעים את מקום המשכן השמיימי היפה ביותר קרי: 
השירים  האמיתית.  המאמינים  תיקוָות   – ֶהחדשה  ירושלים 
כבר אהובים על החברים השרים אותם בכל סוג של שירות 

הישתֲחווייה ּוַּבאסיפות התפילה.
'הלל קהילת מאן מין' הטהור ללא רבב מספק את אהבת 
האל לכל חברי קהילת מאן מין בכל רחבי העולם. השירים 
כשהם  ליבם.  את  ּומטהרים  לשמיים  תיקווה  להם  מֲעניקים 
שרים את הלל קהילת מאן מין: יורדת עליהם שלווה, החושך 
מגורש מהם והם חווים את פעלי כוח היצירה מחדש כגון: 

חזרה ִּבתשובה, ריפוי ּופתרון בעיות.
ֱהאח וויקטור אודיאמבו מקהילת מאן מין ניירובי ִלקדושה 

שבקניה אמר: "הלל מאן מין הוסיף לי תקווה לשמיים וגרם 
לי לחוש את לב: אלוהים, ֱהאדון והרועה. בשירת ֱההלל ניתן 
השיר:  את  שר  כשאני  המרהיבים.  השמיים  את  לדמיין  לי 
"הלב" – הינני חש שליבי מתרחב ּומשתנה ללב יפה היכול 

לסלוח ַלאחרים".
ראי  צ'יאנג  מין  מאן  מקהילת  נוקֵסן  וואריפאן  ֱהאחות 
שבתאילנד – אשר נולדה חירשת העידה על חוויית הרפואה 
אותה עברה – באומרה: "כששרתי את השיר 'הבה נתקדם': 
החילותי פתאום לשמוע את צליל השבח דרך אוזני הימנית 

שלי – האוזן נפקחה! התחלתי לשמוע".
חברי קהילת מאן מין נפאל רצו לשיר את הלל מאן מין 
בקוריאנית – ועשו זאת. ֱהאח ָהאֵנאּול וָואיְיָּבה כבר משנה 
"כל  ִלדבריו:  נפאליות.  לאותיות  הקוריאנית  ההגייה  את 
מילות הלל מאן מין נותנות לי להבין את לב אלוהים ונגעו 
זאת   – דמעות  ללא  אותם  לשיר  ֵהיֵמִני  ניבצר  מאוד.  ללבי 
לתרגם  משהתחלתי  חרטה.  חסד  פעם  בכל  לי  וניתן  מאחר 
את השפה הקוריאנית בשירי הלל מאן מין לשפה הנפאלית: 

התברכתי על ידי אלוהים ַּבקבלת עבודה חדשה".
הלל מאן מין תורגם והופץ בעשר שפות: אנגלית, סינית, 
טגלוג  צרפתית,  הינדית,  טמילית,  ספרדית,  רוסית,  יפנית, 

ותאילנדית.

ֱההלל הטהור ללא רבב מטהר 
את הלבבות

יום השנה ה – 7 להלל קהילת מאן מין 
מתנה מיוחדת הניתנת ִלקהילת מאן מין

רועה הקהילה ֱהבכיר ד"ר ג'יי רוק לי הטיף מתחילת יולי 2007 במשך שלוש שנים את: בשורת ישוע המשיח ברחבי ישראל. ב 15/2/2009: נתן אלוהים את המנגינה והמילים היפות לשיר המאפשר לחוש את 
צעדי ּונשימת ֱהאדון בישראל אשר נותרו ברוח, בעשב ואף באבן הנפוצה. השיר היה: "לזכור את ֱהאדון" – ּובאמצעות שבחים אלה לאל ידי אנשים: לֲחשוב על שירות ֱהאדון, להסתכל לאחור על אמונתם ּומלא את 

לבבותיהם ַּבאהבת ֱהאדון.

"ַעם-זּו יַָצְרִּתי ִלי ְּתִהיָּלִתי ְיַסֵּפרּו" 
(ישעיהו פרק מ''ג : 21).
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במקרים רבים אם אנשים חווים אושר או שאינם מסתמכים 
על העובדה: האם הינם יכולים להיות סבלניים אם לאו. כמו 
כן תוצאת: לימוֵדי, עבודת, או עסקי פלוני יכולה להישתנות 
בעניינים  הך  היינו  ֱהאדם.  לסבלנות  בהתאם  רבה  במידה 
הפרי  יהא  מאלוהים:  תשובה  לקבל  כשִּברצונינו  רוחניים: 
אורך  של  זה  ִּבפרי  נתֲעמק  הבה  לסבלנותינו.  בהתאם  שונה 

הרוח.

1. פרי אורך הרוח ללא הצורך במילה 'סבלנות'.
הינו:   – הקודש  רוח  מפירות  אחד  שהינו:  הרוח  אורך 
סבלנות בכל דבר. אורך רוח הינו גבוה ברמה מן הסבלנות 
אל  הראשונה  באיגרת  ניכתב:  עליה  הרוחנית  באהבה 

הקורינתיים פרק י"ג.
סבלני  להיות  אלא  רוע  עם  לסבול  אינו  רוחני  רוח  אורך 
בטוב. למעשה אם תטפחו סבלנות רוחנית ִּבלבבכם: אינכם 

צריכים לנסות להיות סבלניים מאחר וִיהי לכם לב רחב.
לדוגמא: כשלתינוק בן יומו יש חום גבוה – תיסבול האם 
או  הלילה  כל  ערה  להישאר  עשויה  היא  בתינוק.  בטיפולה 
שלא יהא לאל ידה לאכול – אך אין לה כל זמן לֲחשוב על 
לגרום  ידיה  לאל  יהא  כיצד  על  רק  מיתמקדת  היא  עצמה. 
לתינוקה להיות יותר נוח – וכאשר יורד חום התינוק במקצת: 
היא פשוט מיתמלאת באושר – עדיין מבלי לֲחשוב על הסבל 

שלה.
אורך רוח רוחני דומה במקצת לזה – אולי קיימים קשיים 
עד שתשיגו את מטרתכם: בין אם זוהי מטרה אישית, או למען 
התקדשותכם, או למען תהילת האל. אינכם יכולים לחכות עם 
אמונה ַואהבה מאחר והינכם מצפים ִלפרי זה עם תקווה. זוהי 
סבלנות רוחנית. עם פרי זה: לא יהא עליכם לנסות לשמור 
נסיבות  ללא  רגועים  להישאר  יכולים  הינכם  הסבלנות,.  על 

היכולות להתסיסכם.

2. שלושה סוגי אורך רוח רוחני.
ראשית: אנו זקוקים לאורך רוח לתיקון בלב.

ככל שיש לנו יותר רוע בלב כך יהא לנו קשה יותר להיות 
ֲאֶׁשר  "ְוֵאֶּלה  נכתב:   15 ח'  פרק  לוקס  ִּבבשורת  סבלניים. 
ָּבֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ֵהם ׁשֹוְמֵעי ַהָּדָבר ַהַּמֲחזִיִקים ּבֹו ְּבֵלב ָיָׁשר ְוטֹוב 

ְועֹוִׂשים ְּפִרי ְּבַסְבָלנּות".
ללב  ליבנו  את  לשנות  ּומאמצים  לסיבולת  זקוקים  אנו 
האדמה הטובה. בכדי להתקדש עלינו: לציית לאמת על ידי 
ממה  להיפטר  עלינו  צום.  בשילוב  הלב  ּומכל  בלהט  תפילה 
רוחנית:  מבחינה  מועיל  אינו  משהו  ואם   – לאהוב  שנהגנו 

עלינו להשליכו.
לאחר  לנסות  להפסיק  סתם  או  באמצע  לעצור  לנו  אל 
לֲחלוטין  שניקצור  עד  מה.  זמן  במשך  זאת  לעשות  שניסינו 
בשילוב  יכולתנו  כמיטב  לעשות  עלינו  הקדושה –  פרי  את: 
שעלינו  כשם  אלוהים.  דבר  לאור  ולהיתהלך  עצמי  ריסון 
כך  לֲחלוטין:  ּולהסירו  משורשו  עשב  לשלוף  בכדי  לעבוד 
הטבע  את  שנֲעקור  עד  ליבנו  את  ּולשנות  להיתפלל  עלינו 

החוטא מן השורש.

משהו  מֲעליהם  השילו  כבר  שהם  לֲחשוב  עשויים  חלק 
לאחר  בליבם.  שוב  זאת  ימצאו  הם  אך  תפילה –  באמצעות 
מכן מישהו יתייאש עקב זאת. הינכם עלולים למצוא בתוככם 
צורות של חוסר כנות עד שתֲעקרו את שורשו המקורי של 
הטבע החוטא – אך אין זה אומר שלא עשיתם שכל היתקדמות 
רוחנית. בעת קילוף בצל ניתן לראות את אותן השכבות באות 
שוב ָושוב. אך בהמשיכם בקילוף: ייֲעלם לבסוף הבצל. היינו 

הך לגבי הטבע החוטא.
אל לכם להתייאש רק מאחר ַועדיין לא הישלכתם אותו. 
יותר  להתֲאמץ  ּולהמשיך  הסוף  עד  סבלניים  להיות  עליכם 
בתקווה להתֲחדשותכם. אף אם אין כל פרי הניראה כנישא 

דרככם: אם תמשיכו לנהוג בחסד ּובאמת – לא תיֲעפו.
תשגשג  זו:  בדרך  באמונה  לבבותיכם  את  כשתמולו 

נישמתכם, כל הדברים יילכו לטובתכם ותהיו בריאים.

שנית: אנו זקוקים לסבלנות כלפי הזולת.
אישיות  להם  אשר  אנשים  עם  גומלין  פעולת  לכם  כשיש 
מעיניינים  החל  נוחות.  אי  לכם  ותהא  יתכן  שונים:  וחינוך 
מֲחשבות  לכם  ְּתֵהָנה  אולי   – רציניים  לעניינים  עד  זוטרים 

שונות בהקשר אליהם והשלום עשוי להישבר.
יקרים  ילדים  ַּבזולת  רואים  להיתקדשות  השוֲאפים  אך 
למצב  קשר  ללא  ַלאחרים  להיתייחס  מנסים  הם  לאלוהים. 
שלום.  ּולקיים  להקים  ידיהם  לאל  זו  בדרך  ֱהאדם.  ּולסוג 
בבקשם  בם  ותומכים  טוב  בלב  אחרים  מבינים  תמיד  הם 
את טובתם. אף כשאחרים פועלים ברוע: הם פשוט נושאים 

אותם. הם משיבים על הרוע הזה בטוב בלבד.
עלינו אף להיתֲאזר בסבלנות כשאנו מטיפים או מייעצים 
לביצוע  הקהילה  עובדי  את  מכשירים  כשאנו  או  לאנשים, 
בהתֲחדשותם  איטיים  מהם  כמה  אלוהים.  מלכות  עבודת 
למרות שלמדו את האמת במשך זמן רב והיתיידדו עם העולם. 
עלינו להתפלל עבורם ִּבדמעות ואף לסבול עבורם. אם תיַטעּו 
בדרך זו את זרע הסבלנות: תרוויחו הפרי על פי צדק אלוהים.

עד  נפשות  מספר  ּוִּבדמעות  בתפילה  ותיסבלו  תישאו  אם 
שיישתנו: יהא לכם לב רחב יותר לשאת את כולם. לכן תשיגו 
את הסמכות והכוח להֲחיות נפשות רבות. כמו כן אם תישלטו 
הֲאשמות  בעת  אף  הרוח  אורך  זרע  את  ותיַטעּו  ִּבלבבותיכם 

שווא: יתיר לכם אלוהים לקצור את פרי הברכות.

ג. אנו זקוקים לסבלנות ביֲחסינו עם אלוהים.
כשתיתפללו ּותבקשו דבר מה מאלוהים: תיַזקקו לסבלנות 
לקבלת התשובה. ִּבבשורת מרקוס פרק י"א 24 ניכתב: "ָלֵכן 
אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם: ָּכל ַמה ֶּׁשְּתַבְקׁשּו ִּבְתִפיָּלה – ַהֲאִמינּו ֶׁשִּקַּבְלֶּתם 

אֹותֹו – וְִיְהֶיה ָלֶכם".
אלוהים  ענה  שבהן  בתנ"ך  אחרות  רבות  הבטחות  ישנן 
ִלתפילות ילדיו. אך במקרים רבים אנשים אינם מקבלים את 

התשובות: זאת מאחר ואינם סבלניים במידה מספקת.
אנשים עשויים לבקש תגובה מיידית – אך אלוהים עלול 
לא לענות להם מיד. אלוהים יענה להם בזמן המתאים ביותר 

כי הוא יודע הכל.
אם נושא בקשתם הינו גדול וחשוב: יכול אלוהים לענות 
להיות  החקלאים  על  ִּתיָּמֵלא.  התפילה  כשכמות  רק  להם 
לאסוף  באפשרותם  בחקלאות.  עובדים  כשהינם  סבלניים 
את היבול לאחר מספר שבועות או חודשים – אך אצל כמה 

אחרים תֲחלופנה שנה או אף מספר שנים ִלקצירת היבול.
עלינו  התשובה:  לקבלת  האמונה  את  באמת  ַּבנו  יש  אם 
להיתפלל ולפעול באמונה עד שבאמת נקבל את הַמֲעֶנה ִּכפרי. 
כמו כן כשנעבור כמה מיבֲחֵני זיקוק הלב או רדיפות בחיינו 
לנו  כשיש  טובים  פירות  לשאת  ידינו  לאל  יהא  המשיחיים: 

אורך רוח.
שעבד  למרות  כעבד.  מצריימה  יוסף  נימכר   17 בגיל 
ַּבֲחריצות: הוא הוֲאשם על לא עוול בכפו והושלח לכלא. תמיד 
בטח באלוהים אשר התבונן בו – והאמין בלב שלם באהבת 
אלוהים המֲעניק את הטוב ביותר בזמן הנכון. אלוהים בירך 

את יוסף כשליטה השני של מצריים אחר פרעה.
אני מפציר בכם לנצח את ניצחון המֲחשבה על התגמולים 
השמימיים בביצוע עבודת אלוהים – אף אם תיתקלו ִּבקשיים 
ללא סיבה ניראית לעיין (יעקב פרק א' :2 – 4). סבלנות זו: 
תגדיל את אמונתכם, תרחיב, תעמיק את הלב ותֲהפכו ִלמבוגר 
יותר. ֵּתֶחוּו את ברכות ּותשובות אלוהים מאחר והבטיח זאת 
במידה ותשיגו לֲחלוטין את הסבלנות (האיגרת אל העברים 

פרק י': 36).
אחים ַואֲחיות יקרים במשיח: אלוהים המתין אלף שנה כיום 
אחד בכדי לקבל ילדים אמיתיים הוא סבל את כאב הוויתור 
על בנו יחידו -למעננו. ישוע אף סבל את סבל העץ – ואף רוח 
הקודש סבלה את הֲאנחות הבלתי ניתנות לביטוי בעת הטיפוח 
האנושי. הינני קורא לכם להתֲאזר בסבלנות מלאה כשהינכם 

זוכרים: אהבה זו של אלוהים.
את  שתישאו  אלוהים  בשם  מתפלל  הינני  כן:  ַּבֲעשותכם 
פרי הברכות במישכנות השמימיים ותיהנו משמחה אמיתית 
של הקציר מעת לעת על פני האדמה (תהילים מזמור קכ''ו: 
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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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לאלוהים אופי בילתי משתנה שאין בו צל חלוף – כלומר: אלוהים הינו נאמן (יעקב פרק א': 17; דברים 
פרק ז': 9 במדבר פרק כ''ג: 19). מאידך רבים משנים לעיתים קרובות את תוכניותיהם ודעתם משתנה 
מהר. הסיבה לכך הינה: שיש ערמומיות בליבם הנוטה שמאלה או ימינה והינם מבקשים את תועלתם 
האישית. אם למישהו יש את הלב המישתנה הזה: הוא עלול למצוא שזה קשה לחוות את פועל אלוהים 
דרך האמונה. למרות שאדם זה קיבל את חסד אלוהים: הוא עלול ליטוש את החסד בקלות דבר ֱהעלול 
להוביל לקיפאון ִּבצמיחתו הרוחנית. יתרה מזאת זה יכול להקשות עליו לקבל את הישועה. זאת הסיבה 

שבעטייה עלינו לזכור את משלי פרק ד' 23 האומר: "ִמָּכל – ִמְׁשָמר ְנצֺר ִלֶּב ִּכי-ִמֶּמּנּו ּתֹוְצאֹות ַחּיִים".
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לב מישתנה

◈ פרעה שבר את הבטחותיו שוב ָושוב למרות שהיה עד ִלפעלי  
     אלוהים.

◈ המלך אסא בטח באלוהים אך מאוחר יותר הישתנה ּובטח ִּבבני אדם.

◈ ֲחנניה ושפירה שברו את נידרם עקב תאוות בצע.

◈ לאחר המלכתו הפך שאול ליהיר.

◈ למרות היותו נאמן: נמצא יואב [בן צרויה] בוגדני ַּבהליכתו אחר 
     ריגשותיו ּורצונו.

◈ יהודה איש קריות הישתנה מאחר והדברים לא באו בהסכמה עם 
     מֲחשבותיו ולא הייתה בם כל תועלת בעבורו.

פרעה שליט מצרים עמד בפני עשרת המכות בשל אופיו המישתנה. 
לבסוף הוא והצבא המצרי מתו תחת ים סוף. מאחר והיה לו לב קשוח 
– למרות שהיה עד לפועל אלוהים: הוא לא ירא את אלוהים ושבר את 

ההבטחות שנתן למשה – אשר הביא את רצון אלוהים אליו.

FFF

עדים  שהינם  בזאת  ֱהחי  באלוהים  מאמינים  שהינם  אומרים  רבים 
ראויים  מעשים  מפגינים  אינם  אך   – אלוהים  של  ֱהעצומים  ִלפעליו 
הרוע  את  להשליך  עליהם  אלוהים:  ִּיְרֵאי  הינם  באמת  אם  לאמונה. 
ולפעול בטוב (משלי פרק ח': 18). לאחר מכן הם יכולים להיות בעלי 
אמונה מושלמת בלתי מישתנה ולא חשוב אילו מבחנים עלולים לבוא.

המלך אסא אהב פעם את אלוהים. הוא הסיר את סגידת האלילים 
ויצרה  מאחר  האם  המלכה  ממעמד  אמו  את  הוריד  אף  הוא  מארצו. 
תמונה מֲחרידה של אשרה. הוא בטח באלוהים – אך לאחר מכן בטח 
ִּבבני אדם. משחלה ברגליו הוא חיפש את הרופאים ּומת כעבור שנתיים 
אלוהים  לו  נתן  שנתיים  במשך  ט''ז).  ו-  י''ד  פרקים  ב'  הימים  (דברי 
היזדמנויות לֲחזרה ִּבתשובה אך הוא לא שב ִּבתשובה – עד שלא היה 

לאל ידי אלוהים להגן עליו עוד.

FFF

אם תשנו את הנחישות בהתקדשותכם לאלוהים ושוב תיתפשרו עם 
העולם: הינכם עלולים לֲחלות או להיתקל במספר בעיות. אין אלוהים 
יכול להגן על אנשים כאלה. כאשר תתמודדו עם כמה בעיות הנראות 
בו.  ולבטוח  הבורא  באלוהים  להאמין  עליכם  לפתרון:  ניתנות  בלתי 

לאחר מכן יכיר אלוהים באמונתכם ויֲעניק לכם את תשובתו.

בספר מיפעלות השליחים פרק ה': נדרו ֲחנניה ושפירה מן הקהילה 
הראשונה למכור את כל אשר להם ּולתיתו לאלוהים – אך בשל תאוות 
הבצע שלהם הם נתנו חלק ושמרו את הנותר לעצמם. כשהשליח כיפא 

נזף ָּבם: הם נשמו את נשימתם האֲחרונה.

FFF

לכן אם נישבֲעתם בפני אלוהים עליכם לשמור זאת. כאשר נדרתם 
נדר לאלוהים אל לכם להתעכב בתשלום – עליכם לשמור את השבועה 
אף אם זה כואב ולא להמירו ל"טוב תמורת רע', או 'רע תמורת טוב' 
(דברים פרק כ''ג: 21 – 23; תהילים מזמור ט''ו': 4; ויקרא פרק כ''ז: 
10; קֺהלת פרק ה': 6). הקטעים מראים שאלוהים שונא את חילופי 
 – ִּבמהרה  למלאה  לאלוהים,  הבטחתינו  על  לשמור  עלינו  תודעתנו. 

ּובזאת ליהנות מן הברכה שהוכנה ַּבעבורנו.

בטרם הפך למלך: השפיל שאול את עצמו בפני שמואל הנביא. כאשר 
עלה על כס המלוכה הוא היה כה ביישן וצנוע עד שנאלץ להיסתתר. אך 
לאחר מכן: הוא הפך לשחצן. הוא סבל מרוח רעה – ולבסוף מת מוות 

אומלל (משלי פרק ט''ו: 10, פרק ט''ז: 18).

FFF

כמותו ישנם אנשים שהיו צנועים ושירתו אחרים ּולאחר כשקיבלו 
מסכים  אינו  כשמשהו  דעתם.  את  שינו  יותר:  גבוהים  חובה  או  תואר 
עם מֲחשבותיהם: הם אינם מצייתים. הם עשויים לתת פקודה אחרת. 
בשלב מסויים הם חושבים: "איך אני אסיר תודה על ההזדמנות הניתנת 
עלולים  הינם  כעת  זאת  עם  כמוני!"  אדם  עבור  תגמולים  ּומבטיחה 
זאת?'  שיעשה  אחר  אחד  אף  אין  אני?  דווקא  'למה  ולאמר:  להתלונן 

עליכם לבדוק אם ֲחשבתם כך ּולהשפיל שוב את עצמיכם.

יואב תרם תרומות גדולות לדוד המלך ועזר לו להפוך את המדינה 
ַלחזקה. עם זאת הוא שם את מניעיו הֲאנוכיים ואת צדקנותו האישית 
לפני רצון דוד. כתוצאה ניכנס דוד למצב קשה על ידי הריגת אנשים 
שהיו צדיקים וטובים יותר (שמואל ב' פרק ג': 27 – 39). לבסוף מרד 

יואב ּומצא את מותו.

FFF

אם פלוני מפקיר את האמונה אף שהוקדש בעבר למלכות אלוהים: 
הוא יפסיד תגמוליו השמימיים. יתרה מזאת יקשה עליו להיוושע. אם 
ּופשוט  כנות  מתוך  שלא  או  חובה  תחושת  מתוך  חובתכם  את  תמלאו 
תעשו זאת מתוך הרגל, או אם תיתקשו לבצע את החובה אותה נתן לכם 
אלוהים: זה אומר שליבכם אולי הישתנה. לכן עליכם לעבוד בנאמנות 
מבלי להישתנות כל עוד הינכם מקבלים את החובה עד שיבת ֱהֲאּדֹון 
יוחנן  חזון   ;58 ט"ו:  פרק  הקורינתיים  אל  הראשונה  (האיגרת  חוזר 

פרק ג': 11).

יהודה איש קריות מכר את ישוע לכוהנים הגדולים מאחר ּובעבורו 
לא נמצאה כל תועלת בהיתהלכות אֲחריו והדברים לא באו בהסכמה 
עם מֲחשבותיו. באופן אישי הוא היה עד לשירות ישוע – אך לא מל את 
לבבו. לבסוף התֲאבד במוות אומלל (מיפעלות השליחים פרק א': 18).

FFF

על ילדי אלוהים אשר קיבלו את רוח הקודש: להיתפלל ללא הרף, 
למול את לבבם ּולהתֲחבר עם אלוהים. לאחר מכן הם יכולים להֲאמין 
בכל דבר אלוהים – בהשראת רוח הקודש. אלוהים רואה את לב ּומעשי 
את  ונותנים  הקודש  ברוח  מיתמלאים  אנו  בה  המידה  לכן  ֱהאדם.  בני 

ניחוח ליבנו קובעת את: התשובות והברכות שנקבל.
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חדשות מאן מין 

תאונת  עברתי   2010 באוקטובר 
שישה  לתרדמת.  וניכנסתי  דרכים 
לטיפול  היגעתי  מכן  לאחר  חודשים 
ּושלושה  כשנה  התמשך  אשר 
מבית  שוֲחררתי  שבסופו  חודשים 
הלוואי   – תופעות  אך  החולים. 
כגון: סכרת,  גרמו ְלַמֲחלֹות  לתאונה 
עלי  היה  גבוה.  דם  ולחץ  אנמיה 
על  ּולהסתמך  התרופה  את  לקחת 
סבלתי  עדיין  אך  הרפואי.  הטיפול 
ללכת  ֵהיֵמִני  וניבצר  ִמכאבים 
טוב.  לאכול  ואף  רב  זמן  ולעמוד 
ושישה  כארבעים  ממשקל  איבדתי 

ק''ג [מ 86 ק"ג ל- 40 ק"ג].
זה קרה ב – 8/3/15 ביום ראשון 

לי  הציעה  משכנותי  אחת  בבוקר. 
לקהילה  בלכתה  אליה  להיתלוות 
מטפחת  מפגש  שיהא  ואמרה 
פרק  השליחים  (מיפעלות  ִּבקהילתה 
שאני  אמרה  היא   .(12  –  11 י"ט: 
יכול להירפא אם אקבל את התפילה. 
ִלקהילת  הלכתי  קלושה,  בתקווה 
למרות  ִלקדושה  ניירובי  מין  מאן 
כשהיגעתי  מאוד.  חולה  היותי 
מלאה  מצֲאתיה  לקהילה  תחילה 
שדבר  ניראה  ּוִּבבהירות.  בחיים 
והאנשים  ֱהחלל  את  מילא  נֱחמד 

ניראו שמחים.
ד"ר  הבישוף  אמר  הפגישה  לפני 
לשוב  שעלינו  ֵצ'אונג  ִמֵיאֹוְנְּגהֹו 

התפילה.  את  נקבל  בטרם  ִּבתשובה 
נוחות  אי  שגרמתי  על  התֲחרטתי 
מכן  לאחר  גאוותי.  בשל  ַלאחרים 
המטפחת  על  צ'אונג  ד"ר  הסביר 
לי  רוק  ג'יי  ד"ר  היתפלל  שעליה 
התפילה  את  לקבל  בנו  והפציר 
גופי  חום  עלה  כשהתפלל  באמונה. 
שהיה  הכאב  רבות.  דמעות  והיגרתי 

לי נגוז וחיזוק הוֲענק לי ממעל.
כבראשונה  שבה  בריאותי  כעת 
הינני  נותן  בריאים.  חיים  חי  ַואני 
נתן  אשר  ַלֲאּדֹון  ההודייה  כל  את 
מן  ניגרם  אשר  הכאב  מן  לברוח  לי 
חיים  לֱחיות  לי  נתן  ועוד  ָהַמֲחלֹות 

מאושרים. ַהְללּוָיה!

הוָרי היו מורים בבית הספר. לאחר 
להביא  רצו  הם  הראשון  בנם  הולדת 
ִּבדרכים  ניסו  הם  נוסף.  בן  לעולם 

רבות – אך ללא כל תועלת.
תחייה  ִּבפגישת  השתתפה  אימי 
מאסאן.  מין  מאן  ִּבקהילת  שנערכה 
היא האמינה שהיא תקבל את התשובה 
הדובר  בבגדי  תיגע  אם  רק  מאלוהים 
ד"ר ג'יי רוק לי – ּובאמונה היא עשתה 
להיריון  נכנסה  היא  מכן  לאחר  זאת. 

שבעיקבותיו נולדתי.
שם  לגומי  עברנו   1997 בדצמבר 
גומי.  מין  מאן  ִּבקהילת  התֲחברנו 
מדלקת  סבלתי  י"ב  בכיתה  כשהייתי 
לאחר  מרפא  חוויתי  חמורה –אך  עור 
תפילת ד"ר לי ּושילוב מי מואן הזכים.

נימנמתי  ִהתבגרותי  ִּבתקופת 
התפילה  ַּבאספות  קרובות  לעתים 
ּוכתוצאה   – דניאל  תפילת  ּוַּבאסיפת 
בשלב  קרובות.  לעתים  אימי  בי  נזפה 
נּוקשה  הינו  שאלוהים  ֲחשתי  מסויים 
משהו  לעשות  ממני  ּומבקש  ִמדי 
ביטחון  את  לבי  היה  לא  ִמדי.  קשה 
מבחן  את  שעברתי  לאחר  הישועה. 
הידע במכללה ֵניעֹורּו ִּבי דאגות רבות 
לגבי עתידי. לא הייתה לי תכנית והכל 
לכל:  מעל  יציב.  כך  כל  לא  ניראה 
מדוכאת.  חשתי  הישועה  הבטחת  ללא 
רק  אם  אלוהים  את  לפגוש  ציפיתי 

אז  הקודש.  לכתבי  למכללה  אצטרף 
ּותפילה  צום  ימי  שלושה  היקרבתי 
הֱחלטתי  תשובתו  ּולאור  לאלוהים 

ללכת למיכללת אֲחדות הקדושה. 

FFF

היצטרפותי  לאחר   2007 ִּבשנת 
ימי  שלושה  עוד  היקרבתי  למיכללה 
פעמים  שבע  היתפללתי  ובם  צום 
הגשמיים.  הדברים  מן  והיתנתקתי 
בצורה  אלוהים  דבר  את  למדתי 
ַואהבת  טּוב  את  והבנתי  מערכתית 
המדריכים.  דרך   – האב  אלוהים 
שאלוהים  לחוש  היתחלתי  בינתיים 
הקשבה  כדי  תוך  הטוב.  אבי  הינו 
ֵהזלתי  היתרגשתי,  ִלפרקים:  בכיתה 
בכדי  לשירותים  והלכתי  דמעות 
ההטפה  בתחרות  הישתתפתי  ִלבכות. 
אף  שם  הקדושה  הברית  במיכללת 
הגדול  הפרס  את  אחת  פעם  קיבלתי 

ּופעמיים את פרס הזהב.
בדצמבר 2012 הבנתי שהינני לוקה 
קהילה.  כרועת  להסמכה  בדרך  בחסר 
שבתי ִּבתשובה עם צום ּותפילה במשך 
לרועה  להפוך  ִּבכדי  ימים  שלושה 
אמיתית. היתמקדתי בחימוש עצמי עם 

דבר אלוהים.
רועה  לי  אמר   2014 בספטמבר 
מין  מאן  שקהילת  מסויים  קהילה 

הרועה  שמחת  מקור  הייתה  ָּדֵאֵג'אֹון 
ִּבגמר  ההישתתפות  ידי  על  הבכיר 
אף  התנ"ך.  פסוקי  חידון  תֲחרות 
כשם  לתחרות  שנה  כל  היתכוננתי 
צ'וי  ֵג'סּו  הקהילה  רועה  לי  שיעץ 
ִמקהילת מאן מין גומי. אך מעולם לא 
שמטרתי  הֱחלטתי  לכן  לגמר.  עליתי 
תהא עלייה לגמר. הובטח לי שביכולתי 
להשיג את לב הרוח כשאתכונן לזאת. 
את  למלא  ידי  לאל  ויש  מאחר  זאת 
חסרונותיי כגון: חוסר נחישות ריכוז, 

חוסר סבלנות וחוסר נאמנות.
עליתי   2015 בספטמבר  כתוצאה 
האחרון  לסיבוב  אלוהים  בחסד 
אלוהים  התנ"ך.  חידון  תחרות  של 
לקדש  חסרונותי,  את  למלא  הידריכני 
בחסדו  חובתי.  את  ּולמלא  הלב  את 
היתברכתי – בדצמבר 2015: ַּבהשגת 

לב הרוח.
הינני עוזרת לרועה קהילת מאן מין 
הדרכה  כרועת  משרתת  הינני  גומי. 
בית  של  צעירים  תלמידים  ִּבשליחות 
הספר של יום ראשון. יתרה מזאת: כל 
הקהילה  לעובדי  נעשו  משפחתי  בני 
וחיו חיים משיחיים שמחים עם תקווה 
ִלירושלים ֱהחדשה. הינני נותנת את כל 
תודת התהילה לאלוהים אשר הוליכני 
של  ּולדרך  ביותר  ֱהחשובה  הדרך  אל 

רועה אמיתית.

"ֲחוויתי מרפא ממֲחלותי דרך תפילת המטפחת"

"תודה ֲאּדֹוָני עבור הדרכתך אשר גרמה לי 
לֲהפוך לרועת קהילה אמיתית"

רגינה ִנָיְמּבּוָרה בן 44 מקהילת מאן מין ניירובי ִלקדושה שבקניה

רוֲעת הקהילה ָּדאִהי לי בת 29 ִמקהילת מאן מין גומי שִּבדרום קוריאה

זקן  אביה  למטה);  (משמאל  לי  ָּדִהי  הקהילה  רועת   ▲
הגברים  שליחות  נשיא  סגן   – לי  ֵסאֹוקֵצ'אול  הֲעדה 
ּומנהלם הכספי של תלמידי בית ספר יום ראשון; אימה 
המשרתת הבכירה ָּג'יֶאָנם ֵג'אֹון – מנהלת וועד שליחות 
קבוצה  מנהיגת   – לי  ִג'יִהי  המשרתת  ַואחותה  הנשים 

קטנה ועובדת עבור ִג'י.סי.ֵאן.

עם מנהיגי שליחות התלמידים הצעירים של בית 
הספר של יום ראשון


