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חדשות מאנמין

שנת 2009  לספטמבר   7 : וב   6 : ב 
בישראל  המאוחד  ’המסע   : התקיים 
בחסות ּוהנחיית ד"ר ג'יי רוק לי‘ בבנייני 

האומה 
:’הפסטיבל  הכותרת  תחת  בירושלים 
בחסות  ִּבירושלים‘-  תרבותי  הרב 
הבדולח-  [קבוצת  פורום  קריסטל 
התחברות רועי הקהילות בישראל) אשר 
הקהילות  ּוגדילת  צמיחת  למען  נוסדה 

הישראליות ואֲחדות רועי הקהילות.
 : בכותרת  התקיים  אשר  זה  במסע 
ישראלים  חלק  נטלו  גדול!“  ”אלוהים 
מכל  מדינות  ָושש  משלושים  ואורחים 
יומו  לספטמבר-   6  : ב  העולם.  רחבי 
ד"ר  הדובר  דיבר-  המסע  של  הראשון 

ג'יי רוק לי על: ”אלוהים הבורא“.
לי  ד"ר  העביר  למסע  השני  ביום 
 : הינו  המשיח  ישוע  המסר: ”מדוע  את 
התפלל  המסר  לאחר  היחיד?“  מושיענו 
ד"ר ג'יי רוק לי למען החולים - ַוֲאנשים 
לבמה  עלו  רפואה  קיבלו  אשר  רבים 

ומסרו את עדות לגבי הריפוי.

האירוע תורגם לשמונה שפות ושודר 
למאתיים ועשרים אומות מסביב לעולם 
שידור  לווייני  ּושלושה  שלושים  דרך 
ּובייניהם: די סטאר בארצות הברית, טי 
בי אן רוסיה, אינלייס, סי אן אל, דיג'יטל 
קונגו, ג'י סי אן, מירקל טי וי ו- היווין 

טי וי 7.
 : האירוע  של  המוצלח  סיומו  לאחר 
קבוצת   : משרדי  את  העדויות  הציפו 
המרכזית.  מין  מאן  ּוקהילת  הבדולח 
על  משמחות  חדשות   : הגיעו  במיוחד 
מֲחסור  חוותה  אשר  בישראל  גשם 
במים עקב שנות בצורת. רועה הקהילה 
דניאל רוזן (נציג קבוצת הבדולח) כתב 
ביום  לספטמבר-  ”בשמיני   : במכתבו 
מזג  בתחזית  הודיעו  לפסטיבל  השני 
הארץ  בצפון  ניתך  גשם  כי   : האוויר 
כמעט  ישראל  כלל  בדרך  ּובמרכזה. 
שבוע  ספטמבר.  בחודש  גשם  נטולת 
לאחר המסע בהיותי בדרכי מירושליים 
לתל אביב – ניתך לפתע גשם זלֲעפות. 
היה זה בדיוק בעת תפילתו של ד"ר ג'יי 

רוק לי.“
”ביום  כתבה:  קאנג  שרון  השליחה- 
השנה  ראש  לספטמבר-  עשר  התשעה 
שלוש  זלעפות  גשם  בירושלים  ניתך   :
פעמים –אף על פי: שבתקופה זו כמעט 
כן  כמו  בישראל.  גשמים  יורדים  ולא 
חלים עדיין פֳעֵלי רפואה למכביר. אחת 
את  הסירה   : בנצרת  הקהילה  מחברות 
זאת  התפילה  קבלת  לאחר  משקפיה 
בלעדיהם.  יותר  טוב  וראתה  מאחר 
חוות  הקהילות  חוו   - לפסטיבל  הודות 

תחייה רוחנית ּוברכות.“
לזרום  ממשיכות  עדיין  העדויות 
העולם.  רחבי  בכל  שונים  מחלקים 
בפסטיבל  חלק  נטלה  אשר  פלורנס 
שבה   : הליכה  במקל  נעזרת  כשהיא 
באולם  המקל  את  בהותירה  לביתה 
בשמחה  רקדה  אף  היא  הקונגרסים. 
רשות  נשיא   - באלא  סאמאדה  גדולה. 
מדילדול  התרפא  בפיליפינים  השידור 
בבלגיה-  סידן].  אובדן  העצם[מחלת 
ללכת  מסוגל  היה  שלא  טוני  בשם  אדם 

הבישוף  בהולנד-  ללכת.  החל   : כראוי 
ד"ר רוברט א. ואן היולין מנהל א אי ג'י 
א – יורופ : חש בחוזקה את נוכחות רוח 
הקודש בעת שצפה בפסטיבל. הוא הודה 
 - בקניה  הלב.  ממחלת  התרפאותו  על 
אנשים שהתרפאו בעת שצפו בפסטיבל 
מין  מאן  הקדּושה  בקהילת  ביקרו   :
בניירובי ּומסרו את עדויותיהם. הכוהנת 
נרפאה  מיפן  שימיזו  צ'יהי  הבכירה 
מכאב באצבעות הידיים והרגליים. רועה 
אמר  מלבנון  קאסטאניאן  ענאן  הקהילה 
: שהפסטיבל היה מדהים מאחר והמסר 
רבים  אנשים  להבנה.  וקל  ברור  היה 
עדויות  מלבד  והתרפאו.  ִּבתשובה  שבו 
ממדינות  עדויות  להגיע  המשיכו   : אלה 
הברית,  ארצות  הודו,  מרוסיה,  רבות; 
רפובליקת קונגו, נפאל, קזחסטאן ועוד.

החולים  למען  לי  ד"ר  תפילת  לאחר 
ילדים,  משיתוק   : שהתרפאו  אנשים 
מפרקים,  דלקת  סרטן,  ראייה,  קוצר 
את  למסור  בכדי  לבמה  עלו  וכו'  דיסק 

עדותם.

אלוהי ישראל גילה את אהבתו לישראל
המסע המאוחד בישראל בשנת 2009 בחסות ּובהנחיית ד"ר ג'יי רוק לי שודר בשידור 

חי ל :220 אומות - בכותרת : ”הפסטיבל הרב תרבותי בירושלים“



Hebrew וידוי האמונה.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי.

דבר ֱהֳחִּיים 2 

”ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ַהַּמֲאִמין ִּבי ַיֲעֶׂשה ַּגם הּוא ֶאת ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה; ּוְגדֹוִלים ֵמֵאֶּלה ַיֲעֶׂשה, ִּכי הֹוֵל ֲאִני ֶאל ָהָאב. “ 
(בשורת יוחנן פרק י"ד: 12)

כוח אלוהים הבורא

 ישוע היה קיים בצלם אלוהים- אך הוא בא לעולמנו בבשר. 
מחויבותו  את  להשלים  בכדי  מסוימים  כוח  פֳעֵלי  ביצע  הוא 
כמושיע. הוא הפגין את פֳעלי הבריאה ע"י : הפיכת מיים ליין 
ּוביצע את פֳעלי השליטה על ֱהֳחּיִים : בהחייאת המתים. הוא 
ריפא משותק ּומעבר לכל זמן ּומרחב : התהלך על המים ע"י 

השימוש במרחב הרוחני.
 אף כיום: אלוהים החי עדיין רוצה שרבים ֶיֱחוו את פֳעלי כוחו 
מושלמת. לכן מיידענו אלוהים :  ואמונה  וישיגו לבבות כנים 
שלא רק פֳעלי הכוח אשר ביצע קודם לכן- אלא שלאחר תלייתו 
על העץ [צליבתו], תקומתו מן המתים ַוֲעלייתו השמיימה של 

ישוע – יופגנו אף פֳעלים גדולים יותר.
 ’כוח' פירושו : כוח אלוהים הנלווה לסמכותו. במלים אחרות 
השמיים  על  המושל  אלוהים  וכוח  סמכות  לכל  מתייחס  זה   :
זהו  ֱהֳאָּדם.  בני  ישועת  בשירות  ושולט  בם  אשר  וכל  והארץ 
 - פשוטה  אנושית  להבנה  ניתנים  בלתי   - נסים  לבצע  הכוח 

המופגנים ע"י : יכולת וכוח אלוהים.
 כוח אלוהים הבורא הינו : אינסופי. אם כן : מהם סוגי פֳעלי 

הכוח המתרחשים בימינו?

1. ְּפֳעֵלי הבריאה.
 בריאת דבר מה פירושה : לברוא יש מאיין בפעם הראשונה. 
כוח אלוהים הוא אשר הופגן ִּבבריאת : השמיים והארץ וכל 

אשר בם - ִּבְּדָברֹו.
 פוֳעל הפיכת המים ליין ִּבבשורת יוחנן פרק ב' נמצא במֳחלקת 
פֳעלי הבריאה. ישוע הוזמן ונטל חלק ְּבחתונה. באותה עת אזל 
למשרתים  אמר  אשר  ישוע-  עזרת  את  ביקשה  ּומריים  היין 
למלא את הכדים במים, לשפוך קימעא ּולהביאם ִלבדיקה אצל 
רב המלצרים. הוא לא ציווה במילים : ”מים- ִהפכו ליין “. הוא 

רק חשב בליבו- והמיים בששת הכדים הפכו ליין טעים.
ביום  הבריאה.  פֳעלי  את  הרף  ללא  מפגין  עדיין  אלוהים   
ִּבתפילה  מאלוהים  וביקשתי  בסיאול  הייתי  ה:4.3.2000 
להמיר במואן[ איזור בדרום קוריאה ] את מי הים המלוחים 
למי שתייה מתוקים. למחרת ב:5.3 - ניתנה התשובה. למעשה: 
השתייה  במי  ממֲחסור   : סבלו  מואן  מין  מאן  קהילת  חברי 
מאחר והקהילה שכנה באי המוקף בים. חברי הקהילה ביקשו 
בעת  ב"מרה"  שחל  האירוע  על  מֲחשבה  מתוך  תפילתי  את 
הקהילה  חברי  ואמונת  שלי  ההר  כשתפילת  מצרים.  יציאת 
בריאה  פוֳעל  לפועל  הוצא   – אלוהים   – ִצדקת  את  השלימו 

מדהים שכזה.

2. פֳעֵלי השליטה ְּבֳחִּיים.
 כוח אלוהים יכול להשיב את המת לחיים ּולהסיר את ֱהֳחּיִים 
מן ֱהֳחּיִים. זה מיושם על כל הדברים החיים ּובכללם: הצמחייה 
והחיות. בספר במדבר פרק י"ז מוזכרת : פריחת מוט אהרון. 

המוט ֱהֳעשוי מעץ מת הצמיח, הנץ, לבלב והניב שקדים בשלים 
תוך יום אחד בלבד. ישוע אמר ִּבבשורת מתיתייהו פרק כ"א 
ְּפִרי   ִמְּמ ִיְהֶיה  א  פרי: ”ֵמַעָּתה  הניב  שלא  התאנה  לעץ   19
השולט  אלוהים  פוֳעל  זה  אף  העץ.  יבש  ברגע  בו  ְלעֹוָלם!“ 

בחיים.
 ככתוב ִּבבשורת יוחנן פרק י"א : ישוע השיב לחיים את אלעזר 
אשר גופתו הצחינה עקב היותו מת מזה ארבעה ימים. למעשה: 
אלעזר היה במצב בו בשרו ֱהרקוב ועצמותיו התחדשו ורוחו 
שנראה  מה  אלוהים  כוח  דרך  דומה:  באורח  גופו.  אל  שבה 

כבלתי אפשרי להֲחלמה בדרכים בשריות- הפך לבר הֲחלמה.
 האח גּונווי פארק - אחד מחברי הקהילה - איבד לחלוטין את 
הראייה בעינו השמאלית. הוא עבר ניתוח ירוד [קטרקט] בעינו 
השמאלית בהיותו כבן שלוש. לאחר מכן סבל מדלקת הענבייה 
[ַהִּׁשְכָבה ַהֵּכָהה ֶׁשל ִרְׁשִּתית ָהַעייִן ] ּומניתוק הרשתית כתופעות 
לוואי שלאחר הניתוח. ניתוק הרשתית הינו ליקוי בעיין בו : 
הרשתית מתקלפת משכבת הרקמות התומכת הנמצאת תחתיה 
וגורמת לאובדן ראייה ּולעיוורון. כמו כן: הוא סבל מהתכווצות 
בעיינו  הראייה  את  לחלוטין  איבד  הוא  לבסוף:  העין.  גלגל 

השמאלית בשנת 2006. 
אך בחודש יולי שנת 2007 : לאחר קבלת תפילתי שבה אליו 
הראייה בעינו השמאלית. עינו השמאלית לא היתה מסוגלת אף 
לחוש את האור-לאחר התפילה עלתה בה רמת הראייה ל: 0.1. 
רמת  מזאת:  יתרה  הטבעית.  לצורתו  שב  המכווץ  העיין  גלגל 

הראייה בעיינו הימנית עלתה מ :0.1 ל : 0.9.
בעזרת  הפנימיים.  והעצבים  האיברים  לגבי  הדבר  אותו  זהו   
כוח אלוהים : עצבים שניזוקו מחמת תאונות ּומחלות, רקמות 
באותו  כן  כמו  לקדמותם.  שבים  פיסיים  ּומומים  מתים  תאים 
אופן מיושם הדבר לגבי : סרטן, איידס, שחפת, הצטננות, חום 

ּומחלות אחרות הנגרמות ע"י חיידקים ּונגיפים.

3. פֳעלים מעבר לזמן ּומרחב.
 ִּבבשורת מתיתייהו פרק ח' :ביקש שר המאה מישוע לרפא את 
נערו המשותק. ישוע רצה ללכת איתו כדי לרפא את הנער. אך 
שר המאה אמר: ”ֲאדֹוִני, ֵאיֶנִּני ָראּוי ְלָכ ֶׁשָּתבֹוא ְּבֵצל קֹוָרִתי. ַרק 
ַּדֵּבר ָּדָבר ְוֵּיָרֵפא ַנֲעִרי.“ ענה לו ישוע : ”ֵל ּוֶכֱאמּוָנְת ֵּכן ִיְהֶיה 

ְל.“ באותה עת רפא הנער.
הנער המשותק היה מרוחק מישוע. למרות זאת רפא הנער בעת 
שישוע אמר את אותן מילים. שר המאה זכה ִלברכה מעיין זו 
אמונתו  את  שיבח  ישוע  ִּבישוע.  שלמה  אמונה  והפגין  מאחר 

באומרו : ”א ָמָצאִתי ֱאמּוָנה ָּכזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאל.“
 האחות סנת'ייה מפקיסטן שגססה ממחלת הצליאק וליסניאס 
התפילה  לאחר  בישראל  לחיים  שבו   - נגיפי  מווירוס  שגסס 
שמעבר לזמן ּומרחב. השליח רוברט ג'ונסון מארצות הברית 
שנבצר ממנו ללכת עקב כאב חד הנגרם מקרע בגיד אכילס: 
ולמרחב.  לזמן  שמעבר  התפילה  קבלת  לאחר  לחלוטין  רפא 
טבעיים  העל  הפֳעלים  ולמרחב.  לזמן  מעבר  הכוח  פוֳעל  זהו 
פרק  השליחים  במיפֲעלות  כמוזכר:  המטפחות  ע"י  המופגנים 

י"ט 11 – 12: כלולים אף הם ִּבקבוצה זו.

4. הפעלים מיושמים במרחב הרוחני.
הנע  פיליפוס   : מוזכר  ח'  פרק  השליחים  מיפעלות  בספר   
היה  פיליפוס  הרוחני.  במרחב  המיושם  פוֳעל  זהו  במרחב. 
בדרכו מירושליים לעזה לפי ההדרכה הרוחנית. הוא פגש סריס 
הסריס  עם  המשיח  ישוע  בשורת  את  חלק  פיליפוס  אתיופי. 
ּוטבלו במים. אך לפתע הוא- ששהה בישימון שבעזה- נתגלה 

באשדוד.
 כל זה התאפשר מאחר והועבר מיידית. כלומר: הוא השתמש 
במעבר הרוחני. כשהזמן החולף עוצר במעבר-אנשים עוברים 
מיידית לכל מרחק שהוא. דרך המעבר הרוחני: ניתן לשלוט 

אף במזג האוויר.
בשיטפון.  מוכה  והשני  בבצורת  מוכה  האזורים  שאחד  נניח   
הבעייה ִּבשני האזורים נפתרת כשענני גשם באזור בו השיטפון 
נעים לאזור הבצורת דרך המעבר הרוחני. כשהוריקן נע למקום 
אחר בו אין אנשים חיים-אין זה גורם נזק לאנשים. ניתן לעצור 
ע"י  טייפונים  גם  כמו  האדמה  ּורעשי  הגעש  התפרצויות  את 
מכוסים  מקוריים  כשמקומות  הרוחניים.  במרחבים  השימוש 

במרחב הרוחני ניתן לחסמם.
 כוכבים נעים, הופעתם המהירה והיעלמותם של העננים, סוגי 
קשת בענן בצורות שונות והופעתן הפתאומית של השפיריות 
אשר ראו וחוו חברי קהילת מאן מין בכנס הקיץ ּובאירועים 
אחרים: כל אלה הינם: פֳעלים אשר התרחשו במרחב הרוחני. 
בכל אופן כל הפֳעלים הו מופגנים רק כשמשיגים את דרישות 
הצדק של אלוהים. זאת מאחר ואלוהים הכל-יכול השולט בכל 

השמיים הינו : אלוהי האהבה והצדק.

כתובת: 235-3, גורו-דונג3, גורו-גו, סיאול, קוריאה (152 – 848)
טלפון: 8228187047

פקס: 8228187048
www.manmin.org/english :אתר

manminministry@gmail.com :דואר אלקטרוני
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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ספרי אורים 
(רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 

טלפון: 827082402075+
www.urimbooks.com :אתר

urimbook@hotmail.com :דואר אלקטרוני

טלפון: 8228187039+
www.wcdn.org :אתר

wcdnkorea@gmail.com :דואר אלקטרוני

(מכללת מאן מין הבינלאומית)

טלפון: 8228187334+
www.manminseminary.org :אתר

manminseminary2004@gmail.com :דואר אלקטרוני

MIS
(הרשת המשיחית העולמית)

טלפון: 822824717+
www.gcntv.org :אתר

webmaster@gcntv.org :דואר אלקטרוני

 3מיוחד

אותות ּומופתים.

מעשי צדקה.

תופעות תחייה רוחנית 
ּופעילויות שליחות.

תפילה 
וִהשתֲחווייה.

 למן היווסדה מתרחשים ִּבקהילת מאן מין המרכזית מתרחשים: ניסים ונפלאות מדהימים ּופֳעלי כוח מרשימים. סוגי קשתות שונים התגלו בכל מקום בו בוצעו בשם מאן מין פֳעלי אלוהים כמו כן בקהילה ּובקהילות הבת. זוהי הוכחה חותכת שאלוהים 
מתהלך עם הקהילה. דרך תפילות רועה הקהילה הבכיר : ד"ר ג'יי רוק לי: ירד גשם באזורים המוכים בבצורת, הטייפונים וההוריקנים דעכו ונעלמו, העיוורים שבו לראות, האילמים דיברו, המתים שבו ֵלחיים ּומחלות חשוכות מרפא רפאו. הקהילה 

נתנה כבוד לאלוהים ִּבפֳעלי כוח אלה.

חברי קהילת מאן מין המרכזית הקדישו עצמם למעשי התנדבות ּולחלוקת הבשורה 
לשכנים אשר התעלמו מהם או אשר הסובלים מקשיים. הקהילה העניקה תרומות 
לִמחייה ִלקשישים החיים בגפם ּומלגות לתלמידים נזקקים. שליחי לוק ִלרפואה הינם 
אותם רופאים שהקדישו עצמם לשיפור רווחת החברה ע"י בדיקות רפואיות חינם.

קהילת מאן מין המרכזית חוותה תחייה רוחנית תמידית וצמחה ִלקהילת ענק בת : 120,000 חברים רשומים והינה בעלת : 10,000 קהילות בת ושותפות. הקהילה חלקה את הבשורה דרך אמצעי תקשורת שונים כגון: המרשתת[אינטרנט], 
ספרים ועיתונים. תוכניות ג'י סי אן (הרשת המשיחית העולמית) מלאות במסרים רוחניים ּובכוח אלוהים המשודרים על ידי: 3,300 שדרים ב : 170 מדינות לערך.

החברים מתפללים בלהט באסיפת תפילת דניאל כל לילה למען מלכות 
וִצדקת אלוהים. כמו כן : חברי וועדת האומנויות נותנים כבוד לאלוהים 
בהופעותיהם המיוחדות בכל שירות ּובכל המסעות ברחבי העולם. הם 

הפ גינו את הערכים המהותיים של התרבות המשיחית.

 ןאמ תליהק
 תיזכרמה ןימ
 תכלהתמ

 הליהקה תובקעב
.הנושארה
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משפחתי קיבלה שפע ברכות מאלוהים ע"י 
הקשישה  חמותי  לי.  רוק  ג’יי  ד"ר  תפילת 
המיטה.  מן  ונפלה  הֲחלמה  בבית  שהתה 
כתוצאה: אגן הירכיים נשבר ונבצר ממנה 
את  באמונה  ללכת. לאחר שריססתי עליה 
מי מואן המתוקים היא החלה להלך בעזרת 
הליכון. זמן מה לאחר מכן החלה להלך ללא 

עזרת ההליכון.
לאשתי היה מצב חירום רפואי אשר דרש 
בדצמבר  המרה.  כיס  דלקת  עקב  ניתוח 
הברית  בארצות  שלה  הרופא   :  2009
הודיעני שאם היא תשוב לישראל ללא ניתוח היא תמות. אשתי ָוֳאני ביקשנו מד"ר לי 
למרחב  מעבר  העוברת  התפילה  לאחר  רפואי.  טיפול  כל  נטלנו  ולא  למענה  שיתפלל 
אהבתי  את  שולח  הנני  טובה.  ִמבריאות  נהנית  והיא  לחלוטין  אישתי  התרפאה  ולזמן: 

ותודתי לד"ר לי אשר הסכים להתפלל למעננו.
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תפילה הביאה לתום בצורת ארוכת טווח!
השליחה- שרון קאנג כתבה: ”בשנת 2009 חוויתי כוח מדהים במסע המאוחד לישראל בהנחיית : ד"ר ג’יי רוק לי. פֳעלי הכוח 
- אשר הופגנו ע"י ד"ר לי בפני אנשים רבים במרכז הקונגרסים [בנייני האומה] ִּבירושליים - היו מדהימים. חשתי שהוא היווה 

אב לאנשים רבים. זו הייתה ברכה אמיתית לארח את האירוע ִּבירושליים. אני תקווה שיתקיימו אירועים מעיין אלה בעתיד.
 מדהים יותר הוא: שתפילת ד"ר לי הביאה את הגשם המיוחל. ישראל סבלה מבצורת קשה במשך שנים מספר. סבלנו מֲחסור 
במים עקב חוסר גשמים. טבריה הייתה בעלת רמת המים הנמוכה ביותר. אך אלוהים שמע את תפילת ד"ר לי והמטיר כמות 

גשמים רבה על ירושליים ועל ישראל. אני מודה לד"ר לי על אשר התפלל למען קום הדבר.“
 בישראל ישנן שתי עונות: עונת הגשמים ועונת היובש[קיץ]. עונת היובש הינה בין: החודשים מאי ואוקטובר. אומדן הנתונים בין 
השנים 2002 – 2007 הראה כי לא היה גשם בחודש ספטמבר באף שנה משנים אלה. ישראל סבלה מהשפעות הבצורת הגרועות 

ביותר ּוממֲחסור במים ִּבמיוחד בשנים 2008 ו 2009.
 בעת המסע המאוחד לישראל בשנת 2009 ב: 6 וב: 7 לספטמבר-בלב הבצורת התפלל : ד"ר ג'יי רוק לי למען הגשמים בישראל. 
לאחר התפילה- ב: 8, 9, 20, 21, 22, 29 וב:30 ניתך בישראל: גשם כבד מן הצפון ועד למרכז - אשר הקל ּובלם את הבצורת.

 לאחר מכן בקשו התושבים מד"ר לי להתפלל פעם נוספת. ב4.10.09: בעת אסיפת יום ראשון בקהילת מאן מין המרכזית 
בקוריאה התפלל ד"ר לי: למען תחווה ישראל שפע גשמים. אור ליום המחרת: החל הגשם לרדת פעם נוספת ִּבמקומות שונים 
ברחבי ישראל. דבר שהפך לדיון לאומי. באמצעי התקשורת כגון : הג'רוזלם פוסט [חדשות ירושליים], המגזין היומי בשפה 

.(invictory.org) ּובאין וויקטורי (haaretz.com) [אינטרנט]האנגלית: קול אייר, בעיתון העברי : הארץ, בפורטל הִמרשתת

היו  נישואי.  שנות  שלוש  במשך  הפלות  שתי  עברתי 
לאלוהים  התפללתי  ללדת.  יכולתי  אי  עקב  בעיות  לי 
מאחר ורציתי תינוק. יום אחד: פגשתי בד"ר ג’יי רוק 
אמרתי  למעני  להתפלל  כשעמד  בישראל.  כשביקר  לי 
לו : שאני רוצה תינוק. לאחר תפילתו: נכנסתי להיריון 

ואלוהים יִידע את בעלי שעליו לקרוא לתינוק: שלמה.
לא היה קל ללדת את התינוק בלידה טבעית עקב גודלו. 
לי!“  עזור   - : ”אלוָהי  ִּבזעקה  אלוהים  על  סמכתי  אך 
באותו רגע: חשתי בחיזוק ּובנוכחות אלוהים. עצרתי את 
נשמתי וכיווצתי את ביטני. מייד חששתי כוח חזק בא 

עלי. זו הייתה ִּברכת אלוהים.
בחודש מרס שנת 2010 : ילדתי ילד בריא. בכל פעם 
שאני מסתכלת על בני : שלמה- אני מודה לאלוהים על 
מתנתו. אני אף מודה לד"ר לי על אשר התפלל למעני 

ּולמען משפחתי.

רודמילה (קהילת הדרך, האמת וֱהֳחּיִים). רועה הקהילה שלומי אברמוב (קהילת אבני נזר).

”הרועה ד"ר ג'יי רוק לי מקהילת מאן מין המרכזית 
ִּבדרום קוריאה התפלל למען ירידת גשם בישראל“. 

(הג'רוזלם פוסט ב: 4 לאוקטובר 2009).

קבלת פני החורף: גשמים 
רבים ירדו בישראל.

הִמינהלה המטאורולוגית 
בישראל הודיעה: כי כמות 

הגשמים ִּבתקופה זו הינה כזו 
היורדת בשיא העונה.

121 מ"מ גשם ירדו ִּבנתניה , 
41 מ"מ גשם ירדו בתל אביב 
ו: 52 מ"מ גשם ירדו בחיפה.

רועה הקהילה: ד"ר ג'יי 
רוק לי האוהב ישראלים 
ביקר ִּבירושלים לפני 

זמן מה.
לאחר שהתפלל ִלירידת 
גשם- ניתכו גשמי ברכה 

כמענה ִלתפילתו.

רועה הקהילה : ד"ר ג'יי 
רוק לי מהקהילה ּבדרום 
קוריאה התפלל ִלירידת 

גשמים ִּבירושלים. 
(אין וויקטורי 21 
לאוקטובר 2009).

התחזית צפתה ירידת למֲעלה מ 20 מ"מ גשם 
במספר אזורים. הננו שמחים מאוד בגשם זה.

תחזית מזג האוויר בתחנת השירות
 המטאורולוגי בישראל. (19 לספטמבר 2009)

ממוצע כמות הגשם השנתית ב2008 ּו 2009 

1980  2007
2008  2009 

ירידת גשם

  תל אביב    אלקביט    בוקיצה   נווה אטיב

”זכיתי לבן- שלמה-
 דרך ברכת ההיריון והלידה הקלה“

”בריאותנו שבה. אנו שמחים“


