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טלוויזיית ג'י.סי.אן בוועדת וּבתערוכת
התאחדות השדרים המשיחיים הלאומיים

תוכניות טלוויזיית ג'י.סי.אן .כוללות את אהבתו הֱעזה של אלוהים :הֱחפץ בִּישועת כל האנושות .ביתן ג'י.סי.אן .בתערוכת  NRBוּנשיא  NRBד"ר פרנק רייט )מימין(.

כשדרית המפיצה את כוח אלוהים ואת אהבת ישוע
המשיח לכ 170-מדינות – נטלה טלוויזיית ג'י.סי.אן
חלק בוועדת וּבתערוכת ה 70-של התאחדות השדרים
המשיחיים הלאומיים – שהיא ההתכנסות השנתית הגדולה
ביותר בעולם למתקשרים המשיחיים .אירוע זה התקיים
במלון גֵילורד אופרילנד וּבמרכז הוועדות באופרילנד
שבנשוויל ארצות הברית – מהשני ועד החמישי למרץ
.2013
נשיא התאחדות השדרים המשיחיים ד"ר פרנק רייט
דיבר בעת אסיפת הפתיחה הכללית על' :המיתון הרוחני'
במשיחיות בארצות הברית וההגבלה ההולכת וּגדלה לגבי
חירות הדת – והדגיש על שיתוף הפעולה של השדרים
המשיחיים של וועידת התאחדות השדרים המשיחיים ב2-
למרץ  .2013רועה הקהילה ראול רייס וד"ר טוני אֵוונס
דיברו על חשיבות הקדושה וההתנהגות לפי דבר אלוהים
בחיים האמיתיים.
טלוויזיית ג'י.סי.אן .הציגה בדוכנה את הטפות יושב
הראש ורועה הקהילה הבכיר של קהילת מאן מין המרכזית
ד"ר ג'יי רוק לי המיוצרות בטכנולוגיית ה :HD-ווידאו
תלת-מימדי תחת הכותרת "השמיים" ,מופעי יום השנה
ה 30-של קהילת מאן מין המרכזית והופעת יום התחייה.
ספרי ד"ר לי וּמי הכוח הזכים של מואן משכו תשומת לב
רבה מן המבקרים) .לאחר שמי הבאר השתנו למי שתייה
זכים ממים מלוחים ע"י תפילתו של ד"ר ג'יי רוק לי :מי
מואן הזכים הינם מים שדרכם מופגנים פעלי הרפואה
וּתשובות החלו להתקבל באמונה( שדרים וּמבקרים רבים
נכנסו ויצאו בדוכן בהתעניינות עזה.

היה לאל ידינו להבין את כוח שירות השידור של מאן מין
כשהמחבר-דובר וֻמומחה בִּנבואות כתבי הקודש ד"ר ג'ון
מק טירנאן אמר בביקורו לדוכן ג'י.סי.אן" :הוכחת יראת
אלוהים הינה התקדשות והמפתח לפתרון בעיות המיתון
הרוחני והבעיות שקרו לִבני האדם אף היא קדושה".
רועה הקהילה קוג'יס מרדיו ויז'יון ) (AM 540הצהיר:
"הקשבתי לִבשורת הקדושה יחד עם חברי קהילתי
ע"י הנוכחות באסיפות קהילת מאן מין דרך טלוויזיית
אינלֵייס" .לאחר ששמע על המענה והברכות אשר נתגלו
דרך מי מואן הזכים הפגין ד"ר מנואל פיריירה נשיא תחנת
הרדיו  (WFHL (FM 88.1את רצונו :להציג את מי
מואן הזכים למאזינים דרך תוכנית הרדיו שלו.
בִּנקודה מסוימת הביעו מנהיגי  NRBאת תודתם לד"ר
■ דרכה של הישועה

ג'יי רוק לי וּלחברי מאן מין על השתתפותם הפעילה ועל
שיתוף הפעולה.
בעת האירוע חתמה טלוויזיית ג'י.סי.אן על הסכם שיתוף
פעולה בשידור עם שמונה שדרים כולל" :טלוויזיית
"מתחם ִמ ֱחיָּיה" מניו יורק שבארצות הברית ,טלוויזיית
קרידו מרומניה ,רדיו חזון ,וטלוויזיית יְּהֺוָה .סלובודאן
קרסטיבסקי משירותי אור זורח המתמקדים בחצי האי
הבלקני דן לגבי השירות למזרח אירופה וּמאמצי השליחות
באזורים המקומיים וּבסביבה".
עובדי טלוויזיית ג'י.סי.אן אמרו בטיול השליחות" :זוהי
הרגשה נפלאה להיות מסוגלים להפיץ את דבר אלוהים
בִּיעילות רבה יותר ליותר אנשים בכל מקום וָעֵת דרך
החפיצים הטכנולוגיים כגון :הטטלפון הֱחכם".
■ עורי ,ישראל!
אהבתו וסודותיו של אלוהים חבויים לימים האחרונים

עורי,

מסר יקיצה חזק מאוד לכל
האנשים הישנים רוחנית.
בספר זה תמצא מדוע
ישוע הוא המושיע היחידי
ואת האהבה האמיתית של
אלוהים.
ספרי אורים8228377632 :

ישראל!
ד"ר ג'יי רוק לי
שבעת השנים של הצרה הגדולה קרבים ובאים.
הכתובים מספרים לנו על
ימים חסרי תקדים של הצרה הגדולה!

למידע נוסףurimbook@hotmail.com :

מדוע שמר אלוהים על
ישראל מהתחלת העולם
ליומנו זה? מה היא ההשגחה
האלוהית המוכנה לישראל
באחרית הימים ,מי שמחכה
למשיח?
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חדשות מאנמין

האהבה נדיבה
ַשּׂא" )האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג.(4 :
אַהָבה א ִתְּתָפֵּאר וְא ִתְּתנ ֵ
אַהָבה ֵאינָהּ ְמַקנֵּאת; ָה ֲ
יבה; ָה ֲ
ְד ָ
אַהָבה ַסְבָלנִית וּנִ
"ה ֲ
ָ

הארי פרדריק הארלו פסיכולוג אמריקאי בניסוי שלו :אירגן
שתינוקות קופים 'ייגדלו' בעזרת שני סוגי מכונת אימא קופה
חֲלופית המעוצבות לספק חלב .מתקן אחד היה עשוי מחוט מתכת
רשתי .השני עוצב מחוט מתכת וכוסה בבד רך ועדין .ביום הראשון
ינקו הקופים חלב משתי המכונות  -אך מתחילת היום השני הם
דבקו באם ֱהעֲשויה בד שהיתה רכה וַחֲמימה.
זה מראה שאף הֱחיות מבכרות דברים רכים לעומת דברים
קרים וקשים .באורח דומה :לגבי בני הֱאדם הנקראים' :אדוני
הברייה כולה' – במקום לבבות קרים וחדים הם מעֲדיפים אנשים
נעימים וּנדיבים ורוצים מנוחה איתם.
 .1לב נדיב החובק את כל האנשים
'טוּב לב' מבחינה רוחנית מתייחס ללב המחבק את האנשים
ולב בו רבים מוצאים נחת .להבנה טובה יותר בנושא :נחֲשוב על
הכותנה אשר אינה משמיעה קול אף אם חפצים מוצקים חובטים
בה .במקום זאת :היא עוטפת ַבּעֲדינות את החפץ.
הלב הנדיב מושווה לעץ גדול בעל עלים רבים הנותן מנוחה
לאנשים .כשמזג האוויר חם בימי הקיץ נכנסים האנשים תחת עץ
כזה בכדי להימלט מקרני השמש וּלייבוש הזיעה.
האנשים הגשמיים חושבים שהתנהגות המופנם אשר אינו כועס
כלפי חוץ ואינו עומד על דעותיו הינה :נדיבות .אך נקודת מבט בני
הֱאדם לגבי טוּב הלב והכרת טוב הלב ע"י אלוהים .לא ייאמר שאנו
נדיבים אם נדיבותינו אינה מוכרת ע"י אלוהים – לא חשוב כמה
עדינים וּנדיבים אנו נראים כלפי חוץ.
הבה נאמר שלאדם מסוים ישנה אישיות פסיבית וַחֲלשה .הוא
הולך בעקבות דיעות האחרים – אך מדחיק כעס בליבו .איננו
יכולים לאמר שהוא טוב לב רק מאחר והרוע הנמצא בליבו נעצר
ונדחק.
אדם נדיב באמת אין בו רוע והוא מחבק כל אדם רע בעזרת
האהבה הרוחנית .כמובן שאין משמעות הדבר שעלינו לסלוח ללא
כל תנאי וּלכסות את טעויות האחרים .עלינו להובילם לפעמים
בכבוד לדרך הנכונה .בכך :הנדיבות הרוחנית הינה מצב בו יש
נדיבות בלב והתנהגות כלפי חוץ.
 .2ההתקדשות הינה :קריטריון לִנדיבות
כדי להשיג טוּב לב רוחני שומה עלינו ראשית להשליך את
הרוע מליבנו וּלהתקדש .אנשים שיש להם טוּב לב הינם ככותנה
בכך שאינם גורמים לִמריבות אף אם האחרים מפריעים להם .הם
מסוגלים לחבוק ַבּחֲמימות את האחרים .הם אינם מתווכחים או
גורמים לאחרים בעיות מאחר ואין בם רוע.
בשנאה ,קנאה ,צרות עין ,צדק עצמי וּמסגרות פעולה אישיות
בליבנו – לא נוכל לחֲבוק את האחרים .במקום לחבקם זה יֵיראה
יותר כניפוץ אם החפץ הולם בסלע או קופץ אחורנית בקול הרוע
כשהוא חובט במתכת .אם יש לנו מודעות רבה 'לעצמי' – ריגשותינו
ייפגעו אם מישהו יגרום לנו מעט אי-נחת .אנו נגנה ונשפוט אותם

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי

במקום לכסות את מִגרעותיהם.
לאור מידת השקריות שיש בתוכנו :לא נוכל להגדיל את הלב
הכן שבתוכנו .אנשים אלו הינם בעלי מוחות צרים וּמתעצבנים
כשמישהו מצביע עליהם .לכן :אמת המידה הבסיסית לִבדיקת טוּב
ליבנו הינה שאין בנו רוע.
אלוהים מכיר בכך שמישהו טוב לב לאחר שהוא או היא
מתקדשים .זאת מאחר ואנו יכולים לראות את האחרים רק בטוּב
לב וּבאהבה כשאין רוע בליבנו.
אדם נדיב רואה את האחרים בלב רחום בכל מצב .הוא אינו
מגנה ואינו שופט וּפשוט מבין את האחרים בטוּב לב וּבאהבה.
הלבבות נמסים ע"י לבבות חמים כאלה .כמו כן :כשהאדם מתקדש
לחֲלוטין יש לאל ידו לקבל את הדרכת רוח הקודש בצורה נכונה
וּלהוביל את האחרים לדרכים הטובות ביותר דרך אבחֲנת המצב.
 .3הֱאדיבות ההופכת את הנדיבות למושלמת
כאן :אפשר להגדיר את הֱאדיבות כִּרכישת לב או התנהגות
המבין וּמקבל את האחרים ללא משוא פנים .זה להיות בעלי לב
ישר ולעשות דברים נכונים כִּבני אדם .הדבר עצמו מיושם אף
במובן הרוחני.
לאנשים בעלי אדיבות יש לבבות ישרים והוגנים ופועלים לפי מה
שנכון .הם אינם מכריחים את האחרים להיכנע ע"י שימוש בכוחם.
הם מדברים את האמת וּמפגינים התנהגוות של יושר וַהֲגינות.
הם משיגים את לב האחרים ע"י הבנתם וחיבוק מגרעותיהם .הם
משרים ביטחון באנשים וּמקבלים אהבה.
הֱאדיבות הינה בדיוק כְּחליפת בגדים הגורמת לטוּב לב מושלם.
לא חשוב כמה יפי תואר הינכם :אם אתם לובשים חליפה מלוכלכת
וּבלוייה – המראה שלכם אינו מכובד .באורח דומה :אף אם ליבם

וידוי האמונה.
 .1קהילת מאן מין המרכזית מאמינה שכתבי הקודש הינם :דבר נשמת אלוהים וּמושלמים הם וּללא כל רבב
 .2קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בָּאחֲדות וּבִּפעֳלי אלוהים השילוש :אלוהים האב הקדוש ,אלוהים הבן הקדוש וּבאלוהים רוח הקודש.
 .3קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :שאנו מקבלים סליחה על חטאותינו רק בדמו הגואל של ישוע המשיח.
 .4קהילת מאן מין המרכזית מאמינה :בתקומתו וּבעלייתו השמיימה של ישוע המשיח ,בביאתו השנייה ,במלכות אלף השנים ]המילניום[ וּבשמיים הנצחיים.
 .5חברי קהילת מאן מין המרכזית מצהירים על אמונתם דרך” :הכרזת השליחים“ בכל פעם שהם מתחברים יחֲדיו וּמאמינים בִּתכולתה מילה במילה.
ְשָׁמה וָ
נוֹתן ַחיִּים וּנ ָ
”שֲׁהֵרי ַלכֹּל הוּא ]אלוהים[ ֵ
ֶ
ְכל ָדָּבר) “.מיפעלות השליחים פרק י"ז(25 :
ָשׁע) “.מיפעלות השליחים פרק ד'(12 :
ַשּׁ ַמיִם ,וּבוֹ ָעלֵינוּ ְל ִהוּ ַ
”וְאֵין יְשׁוּעָה בְּאַחֵר ,כִּי אֵין ֵשׁם אַחֵר נָתוּן ִל ְבנֵי אָדָם ַתּחַת ה ָ

טוב לא תוכלו להוציא את הטוּב הפנימי שלכם אם אין לכם אדיבות
חיצונית.
לדוגמא :נניח למישהו יש טוּב לב אך לרוב הוא מדבר בבילבול
שלא לצורך ברגע שהוא מתחיל לדבר .הוא איננו עושה זאת מתוך
רוע – אך חסרים לו כללי ההתנהגות החברתית דבר המפחית את
האמון בו .למישהו אחר אולי אין עויינות ואינו גורם נזק לאף אחד
מאחר וליבו נדיב אך איננו עוזר לאחרים בצורה פעילה וחסרה
לו ההתחשבות באחרים .את הדברים הללו אפשר לייחס למחֲסור
ַבּאֲדיבות.
מה אם ישוע היה נהנה עם תלמידיו ,מספר להם בדיחות ,לובש
חליפה בלתי הולמת וגורר את סנדליו ברחוב? היה זה מקשה עליו
מאוד לרכוש את כבוד האנשים .אך הוא התנהג בכבוד רוחני
וּבסמכות אף כלפי חוץ – ולכן נבצר מאנשים אחרים וּכמו כן
תלמידיו לא יכלו להיות חצופים כלפיו .ככתוב בִּבשורת מתיתייהו
ַשׁמִיַע בַּחוּץ קוֹלוֹ".
פרק י"ב" :א יְִצעַק וְא יִשָּׂא וְא-י ְ
אם לפרח אין צבעים יפים וניחוח טוב :אף אם צופו רב –
קשה לדבורים למוצאו .באורח דומה :אם אין אדיבות במילותינו
וּבהתנהגותנו רק מעטים יוכלו לנוח בנו אף אם לבבותינו טובים
וּנדיבים .נדיבותינו איננה מסוגלת להפגין את כוחה .נהפוך הוא :אם
מעמקי ליבנו אינם נדיבים למרות שנראה שיש לנו אדיבות במילים
וּבמעשים זוהי רק העמדת פנים.
 .4ברכות הניתנות ַלאֲנשים נדיבים
מהם סוגי הברכות שנוכל ליהנות מהן כשאנו מתקדשים ויש לנו
טוּב לב וַאֲדיבות?
"אַשׁרֵי ָהֲענָוִים ,כִּי הֵם
בשורת מתיתייהו פרק ה'  5אומרתְ :
יִירְשׁוּ אֶת הָאָרֶץ" .בִּתהילים מזמור ל"ז 11 :אנו קוראים" :וֲַענָוִים
יִירְשׁוּ-אָרֶץ וְִה ְתַענְּגוּ עַל-רֺב שָׁלוֹם".
כאן" :הארץ" מיוחסת למשכנות השמימיים ו "יירשו את
הארץ" משמעותו :שהם ייהנו מסמכות עצומה בשמיים .זאת
מאחר וַאֲנשים עדינים וטובי לב מחֲזקים וּמעניקים חסד לנפשות
בלב אלוהים .לפי המידה בה אנו משיגים לבבות נדיבים וטובים כך
נוכל לחבק יותר נפשות וּלהדריכן לדרך הישועה.
אם אנו מחבקים אנשים רבים זה מראה שהכנענו את עצמנו
ושירתנו את האחרים .הסמכות השמיימית ניתנת ַלאֲנשים צנועים
אשר משרתים .בדיוק כמוזכר בִּבשורת מתיתייהו פרק כ"ג
ְשֶׁר ְתכֶם" .תהיו גדולים כשתשרתו את
ַ" :11הגָּדוֹל ָבּכֶם יְִהיֶה מ ָ
האחרים.
אנשים נדיבים ייהנו מסמכות גדולה בשמיים ויירשו אדמה
רחבה :עקב זאת שנפשם משגשגת ,הכל הולך לטובתם ,אלוהים
יאהב אותם והם יהיו מכובדים ע"י אנשים רבים בשמיים לעד.
אחיי וַאחֲיותיי היקרים :אלוהים מרוצה מאנשים מקודשים שאין
בם רוע וָחטא .אני מתפלל בשם ֱהאֲדּוֹן :שתטפחו את ליבכם ללב
נדיב וַאֲדיב בכך שתתקדשו בִּמהרה ,תחבקו אנשים רבים בארץ
ותהפכו לִגדולים בשמיים.
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מספר  7 11באפריל2013 ,

ברצוני לפגוש באלוהים החי
שאלה:

ברצוני לפגוש באלוהים אבי הטוב כל הזמן ולחֲוות אותו .מֶה
עלי לעשות בכדי לפגוש באלוהים החי?

תשובה:

הדבר העיקרי והֱחשוב ביותר לפגישה עם אלוהים הינו שעליכם לרצות נחֱרצות לפגוש את אלוהים ככתוב במשלי פרק ח':
 .17אלוהים אוהב אותנו מעל לכל דבר אחר והוא מבקש אותנו קודם .למרות זאת :אלוהים לא ייאלץ אותנו לפתוח את
ליבנו ולפגוש אותו .אלוהים עובד לפי צדקתו ,הוא יכול להיכנס לליבנו ולפגוש אותנו רק כשאנו פותחים את ליבנו מִרצוננו )חזון יוחנן פרק ג'.(20 :
השתוקקותינו לפגוש באלוהים תהפוך לנלהבת כשאנו ֲענַווים ברוח .לאחר שיש לנו לב נלהב לפגוש באלוהים – עלינו להיכנס למקום בו נמצא אלוהים.
כעת אספר לכם על ארבע הדרכים לפגוש באלוהים השוכן :באור ,באמת ,בטוב וּבאהבה.

1

תוכלו לפגוש באלוהים ע"י הציות לדברו
שישים וששת ספרי כתבי הקודש מספרים לנו :מיהו אלוהים וּמהו
רצונו לגבי האנושות .במיוחד הם מספרים לנו עד כמה אלוהים אוהב
אותנו .דרך כתבי הקודש אנו מבינים את :הדברים הללו וּבאותה
מידה אמונתנו באלוהים גדלה .הסיבה שבעטייה אתם באים לקהילה
ולומדים את דבר אלוהים הינה :בכדי לפגוש את אלוהים דרך דברו.
כתבי הקודש נכתבו בהשראת רוח הקודש )האיגרת השנייה
לטימותיאוס פרק ג' (16 :לכן :עלינו להבין את המשמעות האמיתית

2

תוכלו לפגוש באלוהים ע"י הקריאה בקול בעת התפילה הנחֱרצת
אם אנו מתפללים בהתלהבות לאלוהים בשם ישוע המשיח – רוח הקודש
תיתן לנו השראה ונבין את לב וּרצון אלוהים המשובץ בִּדברו .כמו כן :יינתן
לנו הכוח להתהלך בעקבות דבר אלוהים.
התפילה איננה מונולוג – זהו דו-שיח עם אלוהים .כאשר ילדיו מתפללים –
שומע אלוהים ונוגע בליבם או נותן להם הבנה וּבינה .בצורה זו אנו מסוגלים
להתחבר עם אלוהים האב .כלומר :תהא לנו התחברות אישית עם אלוהים.
בנוסף לכך :אם אנו מתפללים לפי רצון אלוהים – ייענה לנו אלוהים לפי
חוק צדקתו .דרך אירועים אלה :לבטח נפגוש ונחֲווה את אלוהים.
כשאנו קוראים בִּבשורת מרקוס פרק י' -52 46 :אנו יודעים מֶה עשה

3

העיוור ברטימי בן טימי בכדי לפגוש את ישוע .הוא קיבל מישוע מענה בכך
שביקשו בהתלהבות וּבקול רם .כשאנשים אחרים נזפו בו בכדי שישתוק –
הוא נשא את קולו גבוה יותר .זאת מאחר וייאושו היה עצום .לבסוף פגש
בְּישוע ועיניו נפקחו כרצונו.
נביאים רבים כאליהו וכיפא קראו בקול רם בִּתפילותיהם .ישוע עצמו
התפלל בכל כוחו – וזיעתו הפכה כטיפות דם הנופלות על האדמה .אם
תקראו בקול בלב נלהב כזה כאתם מתפללים לא יהיו לכם מחֲשבות זרות או
נמנומים .אני מקווה שכאשר תתפללו מכל הלב – ותקראו בקול בִּנחישות –
תפגשו באלוהים )ירמיהו פרק ל"ג.(3 :

תוכלו לפגוש באלוהים ע"י ההלל שבליבכם
אלוהים החי מרוצה מאוד מן ההלל .ככתוב בִּתהילים מזמור ס"ט31 :
ְשׁיר וַ ֲאַג ְדּלֶנּוּ בְתוֹדָה׃ וְתִיטַב לַיהוָה מִשּׁוֹר פָּר
– ֲ " :32א ַה ְללָה ֵשׁם-אֱהִים בּ ִ
ַמ ְקרִן ַמ ְפרִיס".
כשילדיו נושאים אותו בהלל יפיפה :לב אלוהים ,עיניו ואוזניו מכוונים
כלפיהם .זוהי הסיבה שבעטייה אנו מתמלאים באושר בריגשותינו כשאנו
מהללים.
בכתבי הקודש אנו רואים :שאף אבות האמונה הקדישו מדי פעם
הלל לאלוהים .במיוחד דוד המלך .דוד נהנה להלל כשטיפל בצאן

4

בעזרת רוח הקודש .אם כןְ " :דּבַר ָהאֱהִים חַי וּפוֹעֵל ,וְחַד הוּא ֵמ ֶחרֶב
פִּיפִיּוֹת וְחוֹדֵר עַד ְל ַה ְבדִּיל בֵּין נֶפֶשׁ לְרוּ ַח וּבֵין ְפּ ָרקִים לְמַֺח ָה ֲעצָמוֹת,
ְשׁבוֹת ַהלֵּב וְ ַכוָּנוֹ ָתיו" ככתוב באיגרת אל העברים פרק ד':
וּבוֹחֵן ַמח ְ
.12
כשאתם מצייתים לִדבר אלוהים האומר לנו :עשו ,אל תעשו ,שמרו,
או השליכו דברים מסוימים – בעיות שונות בחיים תיפתרנה וּברכות
תבואנה עליכם.

לבדו או כשהקריב קורבן לאלוהים כמלך .אלוהים אהבוֹ והיה עם דוד
כל הזמן בהלל.
ההלל שדוד שר כלל אף את כוח האור .כשדוד ניגן בנבל :רוחות
הטמאה שפקדו את שאול עזבו ככתוב בספר שמואל א' פרק ט"ז.23 :
בספר מלכים ב' פרק ג' :הניע אלוהים את אלישע אשר קיבל את דבר
אלוהים בעת שירת הזָמר הנודד ]פייטן[ .כשאנו מהללים את :טוב ,אהבת
וכוח אלוהים בצורה זו-מקבל אלוהים את ההלל שלנו באושר וּמחֲזיר לנו
את אהבתו השופעת.

תוכלו לפגוש באלוהים בהשתחֲוויה ברוח וּבאמת
בעת התנ"ך אבות האמונה מאברהם ,יצחק ויעקב :התחברו אל
אלוהים דרך הקורבנות .שלמה המלך פגש וחווה את אלוהי החוכמה
אשר ממנו כל הברכות זורמות ע"י :הקרבת אלף קורבנות .הקורבנות
הללו שווים לאסיפות ההשתחֲווייה בעץ הברית החדשה.
בִּבשורת יוחנן פרק ד'  24אמר ישועָ " :האֱהִים הוּא רוּ ַח וְהָעוֹ ְבדִים
אוֹתוֹ ְצרִיכִים ְל ָעבְדוֹ בְּרוּ ַח וּ ֶב ֱא ֶמת" .במילים פשוטות :ההשתחֲוויה
ברוח מתייחסת להשתחֲווייה ההופכת את דבר אלוהים' :ללחם הֱחיים'
בליבנו בהשראת רוח הקודש' .באמת' מתייחס להשתחֲווייה הנתרמת

בהבנה נכונה לאלוהים :מכל גופנו ,ליבנו ,רצוננו והתקדשותנו,
באהבה לאלוהים ,בשמחה ,בהודיה ,בִּתפילה ,בהלל ,במעשים
וּבִּתרומות.
החסד יבוא עלינו ממעל כשאנו משתחֲווים וּמהללים מכל הלב ברוח
וּבאמת .התקווה לשמיים ,לשלום ולאושר תהא שופעת .זוהי ההוכחה
שפגשתם באלוהים – שהינו :מקור הֱחיים והשלווה .אם אנו שומרים
על חסד זה בצורה טובה בחיינו – נוכל תמיד לחוש את אלוהים הנמצא
עימנו כל הזמן ונוכל לפגוש באלוהים כל יום.

4

עדויות

מספר  7 11באפריל2013 ,

חדשות מאנמין

האח בוקְהוֹ האן )שליחות החירשים – אילמים(

"דרך תפילת הכוח :הוחֱייה בני וכל
מחלותיו התרפאו".
משפחתי הינה :משפחה רבת תרבויות ,אישתי ממאלזיה
וּשנינו חירשים אילמים .נישאנו בשנת  2008ויש לנו בת
וָבן .תודה לאל :יכולת השמיעה שלהם מצויינת .אלו הם :חסד
ואהבת אלוהים.
תינוקי שטרם נולד היה אמור למות או לחיות כצמח
הגעֲתי לאמונה בחֲוויית אהבתו הֱעדינה של אלוהים בתהליך
בו בני השני התרפא מכל מחֲלותיו.
היה זה בִּשנת  2011כשאישתי הייתה בחודש השישי
להריונה .תוצאת העל ֶשמע ]אולטרה סאונד[ יצאה והרופא
אמר שהוא חושד בבקע בעובר .הבקע הינו :הבלטה בחלקה
העליון של הקיבה לבית החזה דרך קרע או חולשה בסרעפת.
הוא אמר לי ללכת לבית חולים מוכר יותר .הבאנו אותו
לבית החולים השייך לאוניברסיטה בו עבר איבחונים רבים.
התוצאה הייתה כרעם ביום בהיר:
"מצב הבקע נמצא בשלב רציני מאד עד כדי כך שליבו אינו

לִבנו של האח בוקהו האן לא הייתה כל אפשרות לחֱיות אך הוא רפא מכל מחלותיו
בִּתפילת ד"ר ג'יי רוק לי וכעת ָגּדֵּל בצורה טובה ונמצא בִּבריאות טובה.

נמצא במקום וּמקום הבקע לוחץ על הריאות .הוא נמצא כעת
במצב מסוכן ונראה שימות ברחם אף אם תהא לידה בטיחותית
לבטח ימות .אף אם הוא יישאר בחיים הוא יחֱייה כצמח".
אישתי וַאֲני שבנו הביתה וימים רבים עברו בהלם וּבִּבכי.
המורה העוזר בִּשליחות החירשים – אילמים ייעץ לנו .הוא
הסביר לגבי שמירת קדושת השבת וּמתן מעשר מלא .הוא אף
סיפר לנו מדוע נבצר מאלוהים להגן על תינוקֵינו.
באותה עת לא שמרתי על קדושת השבת ולא נתתי מעשר
שלם .אך שבתי בִּתשובה על ימי העבר לאחר שפגשתי
באלוהים והתחלתי לשמור את קדושת השבת .אף העֱרכתי
את המעשר מהמשכורת אשר קיבלתי בשנת  ,2011נתתיו
לאלוהים וקיבלתי את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי.
ב 22-לאוגוסט שנת  :2011נולד בני יונסו בשלום .אך הוא
עבר ניתוחים עקב הבקע בקיבה וּבמפשעה – לכן היה עליו
להישאר במדגרה ]אינקובטור[.
בחודש אוקטובר שנת  :2011שוחרר יונסו מבית החולים
אך עדיין הייתה לו קצרת תינוקות ,לחץ ריאות ממושך ,ייתר
אודם מרה ,בעיית חסימת עורקים ,תת התרבות תאים בריאה
השמאלית ,קרישה פנים עורקית ,וּמחלת קרום ההיאלין .לנו
כחירשים אילמים – לא היה קל לגדלו.
הוא הפך לנורמלי בכוח אלוהים
הכוהנת הבכירה היונג'וּ או אשר התנדבה בִּשליחות
האילמים חירשים – ידעה על המקרה שלנו .היא נטלה חלק
במשך למעלה משנה באֲסיפות מרכז התפילה של מאן מין יחד

משפחת האח בוקְהוֹ האן והכוהנת הבכירה היונג'ו או; משמאל ,האח בוקהו האן,
הבת יונהיִי ,אישתו האחות קושוצ'ין ,הכוהנת הבכירה היונג'ו או ,הבן יונסו.

עם יונסו והתפללה למען בריאותו באהבה וּבִּמסירות .אישתי
וַאֲני התפללנו באֲסיפת תפילת דניאל.
יונסו התגבר על מספר משברים בעזרת תפילת ד"ר לי
וּתפילת המטפחת )מפעלות השליחים פרק י"ט.(12 – 11 :
ליבנו נשבר כי נבצר מעימנו לטפל בו בצורה הולמת מחמת
מכאובינו .אך פשוט היינו אֲסירי תודה מאחר והכוהנת הבכירה
היונג'ו אוה טיפלה בו בצורה טובה.
בסופו של דבר :רפא יונסו דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק לי מכל
מחלותיו ולבסוף מתחיל בגן הילדים מה –  8במרץ .2013
אנו מודים מקרב לב לאלוהים אשר החֱייה את בני אשר
נועד למות.

חדשות מעבר לים
אֲסיפת רפואת המטפחת התקיימה בקהילת מאן מין לִקדושה בניירובי שבקניה

ילד בן שלוש שנים – שנבצר
ממנו ללכת – הולך כעת!
ב 24-לפברואר שנת  2013התקיימה אסיפה לִרפואת המטפחת בקהילת מאן מין לִקדושה בניירובי
בקניה עם הבישוף ד"ר מִיוֹנְגְּהוֹ צֶ'אוֹנְג )יושב ראש קהילת הקדושה המאוחדת של ישוע המשיח באפריקה(.
הוא הניח את מטפחת הכוח על החולים והתפלל למענם .מספר רב של אנשים התרפאו מבעיות בריאות,
מסרטן ,מאיידס ,משיתוק ,ממאלריה ,ממחלות לב וּמדיסקוס.
ביניהם :ילד בן שלוש שרגליו היו חלשות מאוד להליכה מלידה – התחזק והילך לבדו לאחר קבלת
התפילה .הנוכחים נתנו כבוד לאלוהים בִּתרועות שמחה.
שם הילד :רין אופוי ממקונג'ני הממוקמת  7ק"מ מן הקהילה .אין אטא אחיו בן ה 14-הביאו לקהילה
וּבחריצות נכח בבית הספר של יום ראשון בקהילה .בינתיים נטל חלק באסיפת רפואת המטפחת בלב חפץ
יחד עם אחיו וסידר שאחיו יקבל תפילה .השכנים נדהמו כשראו את הילד הקטן – שנבצר ממנו ללכת –
הולך ואמרו בתדהמה" :מה קרה לילד הזה?"
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