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חדשות מאנמין

ליוני  עשר  ּובחמישה  עשר  ב-ארבעה 
ֱהעשירי  הבינלאומי  הכנס  התקיים:   2013
הרפאים  (רשת  וו.ס.ד.ן  ע"י  לרופאים 

המשיחיים העולמית) בטולוקה שבמקסיקו.
ַוֲחמישים  מאות  כשלוש  חלק  בו  נטלו 
וארבע  מכעשרים  מתמחים  רופאים 
מדינות. הכנס החל תחת הכותרת הראשית: 
קבלת  במסר  והרפואה".  "הרוחניות 
נשיא   – צ'י  גילברט  ד"ר  ביקש  הפנים 
באמונה  ַוהסכמה  הזדהות  :הדדיות  וו.ס.ד.ן 
לעורר  בם  והאיץ  המשיחיים  מהרופאים 
והמלומדים  המתמחים  את  זה  כנס  דרך 
ויושב  מייסד  לי,  רוק  ג'יי  ד"ר  הרפואיים. 
ראש וו.ס.ד.ן אמר במסר הווידיאו: "שירות 
וו.ס.ד.ן הינו הכרחי במיוחד בֲאֲחרית הימים 
לכן:  הישועה.  לדרך  לרוב  נפשות  להדרכת 
מטרה  למען  עצמכם  שתקדישו  מבקש  הנני 

זו מכל לבבכם, מוחכם וכוחכם".
ועד  ראש  יושב   – פוֱאנטס  דניאל  ד"ר 
תודתו  הבֲעת  את  הכריז  במקסיקו  הארגון 
כבוד  "זהו  וו.ס.ד.ן:  של  הראשי  למוקדה 
הראשונה  המדינה  להיות  בעבורנו  גדול 

הכנס  את  המקיימת  הלטינית  באמריקה 
הבינלאומי לרופאים המשיחיים".

הכנס  הציג  מוחשי  רפואי  מידע  בעזרת 
ִלרפואה  אפשריים  בלתי  מקרים  שבעה 

[מבחינה רפואית] אשר טופלו ִּבְּתפילה. 
אנשים  שני  של  מקרים  הציג  צ'י  ד"ר   
דימום  מחמת  ֲאנוש  היה  הרפואי  שמצבם 
דרך  באמונה  התרפאו  שניהם  אשר  מוחי 

תפילת ד"ר ג'יי רוק לי.
פלסטיק  מנתח   – פיגורה  פסטרנה  ד"ר 
נכנסה  אשר  ִּבּתֹו:  של  המקרה  את  העביר 
לתרדמת עקב כשל בלב לאחר ניתוח פלסטי 
את  שקיבלה  לאחר  אך  אביה.  ע"י  שנֲעׂשה 
היא  ולמרחב:  לזמן  שמעבר  לי  ד"ר  תפילת 
משפחה  רופא   – אּו  דוד  ד"ר  התאוששה. 
אשר  בנו  של  המקרה  את:  הציג  מסינגפור 
סבל מֱאֶלח-דם הנגרם ע"י דלקת דרכי השתן 
המשולבת ַּבֲחסימת מעיים משתקת וצהבת – 

אך התאושש דרך תפילת ד"ר לי.
שאלות  צצו  מקרה:  כל  הצגת  לאחר 
ּותשובות רבות. בין המצגות הופיעו האנשים 
אשר חוו את הרפואה האלוהית – דבר שגרם 

ִלתשומת לב רבה מצד משתתפי הכנס! ד"ר 
אנדרי ָּגסיורובסקי (מישראל) – נשיא ַּיֲחָּדת 
מקרה  את  הציג  העוזרת:  היד  [קואליציית] 
הודג'קין  בלימפומת  חלתה  אשר  הכנרית 
[מחלה ממֱארת המשפיעה על קשרי הלימפה] 
– והתאוששה לֲחלוטין בכוח אלוהים. לאחר 
האישית  עדותה  את  הכנרית  מסרה  המצגת 
ונתנה כבוד לאלוהים בביצועיה המקצועיים.
אשר  מיוחדות  הרצאות  חּולקו  כן:  כמו 
עוררו רוחנית את המתמחים הרפואיים אשר 
במקור  פז:  לואיס  ד"ר  בכנס.  חלק  נטלו 
מפרו  לאנדה  אפולוס  וד"ר  ריקו  מפורטו 
הרפואית  השליחות  לגבי:  הרצאות  חלקו 
שעל  מדגישים  כשהם  הכבוד  והיבטי 
לחולים  להֲעניק  מסוגלים  להיות  הרופאים 

את הרפואה הרוחנית והפיזית גם יחד.
מיוחדת  הרצאה  חלק  הוואנג  אלווין  ד"ר 
לקבל  בכדי  לדעת  שעלינו  "העקרונות  על: 
על  התבססה  ההרצאה  אלוהית"  רפואה 
הסביר  הוא  כן  כמו  לי.  רוק  ג'יי  ד"ר  מסרי 
לגבי: הקשר שבין ההתקדשות ִלרפואת כוח 
התרפאות  מקרה  את  שהציג  בכך  אלוהים 

[דלקת  טניס  ממרפק  הוואנג  לוסייה  ִּביּתֹו 
בגיד החיצון במרפק, עקב מאמץ נישנה של 

שרירי חזית הזרוע].
הופעת מקהלת קול האור מוועדת אומנויות 
הבמה של קהילת מאן מין המרכזית הפיחה 
עם  זה  אֲחדות  ּותחושת  חזק  רגש  בנוכחים 
חסד  ִהישרו  המדהימים  והריקוד  ההלל  זה. 

גדול ּושביעות רצון רגשית.
פוֱאנטס  דניאל  ד"ר  אמר  הכנס  לאחר 
והיום  אתמול  ניסים  פועל  המשיח  :"ישוע 
זה  כנס  העולם.  כלפי  אהבתו  את  ּומפגין 
הוכחות  בעזרת  בעוצמה  אלוהים  את  כיבד 
רפואיות ִלרפואה אלוהית, הרצאות מיוחדות 
המלאות  וההופעות  הרוח  את  החזירו  אשר 

ברוח. הכל היה מהמם"!
הקוסטריקני  השגריר  חלק  בינתיים 
לגואטמלה פרננדו בורבון את עדותו האישית 
לגבי התרפאותו הניסית מן הגידול הֵריֲאתי 
ממנו סבל – לאחר תפילת ד"ר ג'יי רוק לי. 
הוא נשא את תפילת סיום יומו הראשון של 
 2014 בשנת  יתקיים  ה-11  הכנס  הכנס. 

בבולגריה.

רשת הרופאים המשיחיים העולמית [וו. ס. ד. ן] הינה: ארגון רופאים משיחיים שמעבר לֲעדות – ּומרכזה ִּבדרום קוריאה. חבריה יוזמים התֲחברויות ּומעידים על אלוהים ֱהחי דרך ֲחלוקת: מקרי רפואה אלוהית והרצאות 
מפתח לגבי מחוייבות הרופאים המשיחיים. תמונה 1: הכנס ֱהעשירי הבינלאומי לרופאים המשיחיים. תמונה 2: מסר קבלת הפנים של ד"ר דניאל פוֱאנטס – יושב ראש הועדה המארגנת. תמונה 3: מופע מקהלת קול 

האור. תמונה 4: המקרה אשר הוגש ע"י ד"ר פרנסיסקו גומז ברבוסה.
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למֲעלה מ-350 רופאים מ-24 מדינות 
הפכו עדים לכוח אלוהים

הכנס הבינלאומי ֱהעשירי לרופאים המשיחיים של: וו.ס.ד. ן אשר נֱערך במכסיקו
. ן



דבר ֱהחיים – האהבה הרוחנית (8) 2 

ִּבמרוצת הזמן: מתקררת האהבה ואנשים מבקשים יותר ויותר את 
תוֲעלתם האישית במקום את תועלת האחרים. היה מקרה בו חומר 
רעיל הוֲחדר לחלב תינוקות אבקתי – ולמרות שמשמעות הדבר הייתה 
הפסד רב ִלמדינתם: מכרו האנשים טכנולוגיה לאומית לקונים מעבר 
לים למען תועלתם האישית. כיום רבים מבצעים מעשים שפלים מבלי 
להטיל ספק. בימינו כשהאנוכיות נפוצה: אנו נמצאים ִּבתקופה בה אנו 

זקוקים לאהבה רוחנית יותר מבכל תקופה אחרת.

1. אהבה רוחנית הינה: לבקש את תועלת הזולת
ממבט לאחור על חיי היומיום שלנו נוכל לבדוק אם אנו מבקשים 
בראשונה: את תועלֵּתנו האישית או את תועלת אחרים. הרשו לי לתת 
ללכת  הֱחליטו  אנשים  שכמה  נניח  ֱהחיים:  מן  אמיתית  דוגמא  לכם 
לאכול יחדיו. עליהם לבחור מה יאכלו ִּכקבוצה. אֲחד מהם מתעקש 
על מה שהוא רוצה לאכול. אחר הולך אֲחר רצון הראשון אך איננו 
רגוע מהֲחלטתו. אדם אחר תמיד מבקש בראשונה את דעת האחרים. 
בכדי לא לבייש את הקבוצה: בין אם הוא אוהב את האוכל שהאחרים 

בחרו אם לאו – הוא הולך בעקבות הקבוצה ואוכל בהנאה.
הרשו לי לתת לכם דוגמא נוספת: מספר עובדים מתכוננים לאירוע 
מסוים. יש להם מספר ברירות. אדם אחד מנסה באכזריות לשכנע את 
האחרים עד שלבסוף הם מסכימים עימו. ֱהאחר אינו עומד על דעתו 
– אך איננו אוהב את דעות ֱהאחרים. אדם אחר מקשיב ַלאחרים בכל 
פעם שהם מביעים את דעתם ואף אם יש לו רעיון טוב: הוא מנסה 

ללכת בעקבות דעותיהם.
בייניכם  ויכוח  כשיש  פעולותינו.  את  קובעת  אהבתינו  זו  בצורה 
לבין אחרים והשלום נשבר – ֲעליכם לבדוק אם עמדתם על דעותיכם 
ּובאם ביקשתם את תועלתיכם האישית. אם נכנֲעתם לאחרים והינכם 
נשבר  השלום  השלווה.  על  לשמור  תוכלו  מבטם:  מנקודת  חושבים 
כשהינכם מבקשים את תוֲעלתיכם האישית. אם אנו אוהבים מישהו 
– בצורה טבעית נלך אחר דעתו ּונבקש את תוֲעלתו במקום תוֲעלתֵּינו 

האישית.
הורים שמחים יותר כשילדיהם אוכלים טוב יותר ולובשים בגדים 
טובים – במקום לבקש זאת לעצמם. אם נבקש את תועלת ֱהאחרים 

באהבה כזו: עד כמה יהא האב שבע רצון ָּבנּו!

2. אברהם ביקש את תועלת ֱהאחרים
הלב שאינו מבקש את תוֲעלתו האישית אלא את זו של האחרים 
סובלים  שהינכם  לחוש  עלולים  הינכם  המקריבה.  האהבה  מן  נובע 
הינכם  אם  אך  האישית.  תוֲעלתיכם  את  מבקשים  כשאינכם  מהפסד 
בעלי ֵעיינֵי אמונה – אין זה המקרה. זאת מאחר ּוכשהינכם מבקשים 
את תועלת האחרים בעקבות רצון אלוהים: ייתן לכם אלוהים מֲענה 

ּוברכות.
אישיות מקראית מייצגת למקרה זה הינה אברהם. ספר בראשית 
פרק י"ג מדבר על: אברהם ואֲחיינו לוט. לוט התייתם מאביו בגיל 
צעיר – הוא בטח והלך בעקבות אברהם בהֲחשיבו כאביו. הוא התַּבַרך 
הודות לאברהם אותו שאלוהים אֲהבו. הם היו עשירים: במשק ֱהחי, 

בכסף ּובזהב. התלקחה אף מריבה על המים בין רועי משק ֱהחי של 
אברהם (שנקרא אז 'אברם') – לבין רועי משק ֱהחי של לוט מאחר 

ּולשניהם ניתברכו במשק חי רב.
למנוע  בכדי  ללוט  לשייך  לו  השייך  בין  להפריד  הֱחליט  אברם 
זכות  את  ללוט  הֱעניק  הוא  בעתיד.  במשפחה  יותר  גדולה  מריבה 
הראשונים ִלבחירת ֱהאדמה הטובה יותר. ִּבבראשית פרק י"ג 9 הננו 
קוראים: "ֲהא ָכל-ָהָאֶרץ ְלָפנֶי ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם-ַהְּׂשמֺאל ְוֵאיִמָנה 
ְוִאם-ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה". לוט בחר לעצמו את עמק הירדן שהושקה 

היטב.
הייתה לאברם הזכות לבחור את אדמתו בראשונה מאחר וִּברכת 
לוט נבעה הודות לו מה עוד שהיה דודו של לוט דהיינו: מבוגר יותר – 
אך הוא לא עשה זאת. אם נתן ללוט לבחור את האדמה לפני כן – הוא 
היה חש רע כלפיו מאחר ועזב למען תוֲעלתו האישית ללא ספקות. אך 
רצה אברם שלוט ישיג את האדמה הטובה יותר בהתאם למשֲאת ליבו 
– זאת בכדי לשמור עימו על השלום. לבסוף קיבל אברהם ברכות 

גדולות יותר מאלוהים.
לאברם אשר ביקש את תוֱעלת לוט הייתה אפשרות ליהנות מעושר 
רב ּומסמכות רבה יותר מאחר וכובד ע"י המלכים באזורים השכנים. 
עקב ליבו הטוב הוא כונה: ידידיה. אדם המבקש את תוֱעלת אחרים 
תוֲעלתם  בעקבות  והולך  ֱהאחרים  לב  את  מבין  כאברם:  דבר  בכל 

שלהם. אדם כזה אינו מבקש רק דברים הנראים טוב ַּבֲעבורם.
הינו:  ליבנו  לֲאהובי  לנו  השייך  את  נותנים  כשאנו  הבא  האושר 
האושר ֱהגדול ביותר. קשה לתת את השייך לנו ַלֲאנשים אותם אנו 
אוהבים.  אנו  אותם  ַלֲאנשים  לתת  כלל  קשה  זה  אין  אך  שונאים – 
רק אלו אשר נתנו את הדברים היקרים ביותר שלהם לאהובי ליבם 
הניתן  האושר  מן  שתיהנו  תקווה  אני  לכן:  זה.  אושר  להבין  יכולים 
מאלוהים בכך שתשיגו: אהבה רוחנית – השמה את תוֱעלת אלוהים 
ההורים,  השכנים,  תוֱעלת  האישית,  תוֲעלתיכם  לפני:  ּוקהילתכם 

ֱהאחים, ֱהבעלים, הנשים והילדים הבאות טרם תוֲעלתיכם האישית.

3. בכדי לא לבקש את תוֲעלתינו האישית
ִלקשיים  לגרום  עלולים  אנו  המשיחיים:  בחיינו  ֲחלוקים  אנו  אם 
עבור בני המשפחה או אנשים אחרים. לדוגמא: כשהינכם צמים הינכם 
עלולים לגרום ִלקשיים בעבודתכם עבור החברה בה הינכם עובדים 
[ִּכשכירים או בעלים ] באומרכם שאין לכם כוח. אם הינכם עושים 
כל הזמן רק עבודה הקשורה לקהילה מבלי לטפל בצורה הולמת בבני 
המשפחה; או אם עקרת בית נוטשת את ֲעבודת הבית בהתמקדות רק 
בענייני הקהילה; או אם תלמיד הינו עצל מכדי ללמוד – והוא חרוץ 

רק ַּבֲאסיפות הקהילה דברים אלה גורמים ִלבעיות.
הם עלולים לאמר שאינם מבקשים את תוֲעלתם האישית מאחר 
הם  הישר:  במובן  אך   – נחים  או  לריק  זמנם  את  מבזבזים  ואינם 
מבקשים את תוֲעלתם האישית. אף אם הם נאמנים ַּבֲעבודת ֱהֲאּדֹון: 
הם אינם נֱחשבים כמשלימים את כל מחוייבויותיהם. הם פשוט עושים 
את מה שהם אוהבים לעשות – אך מתעלמים ממה שֲעליהם לעשות.

לכן בכדי לא לבקש את תוֲעלתנו האישית בכל דבר: ֲעלינו להסתמך 
על רוח הקודש – המדריכה אותנו אל האמת. אם אנו הולכים בעקבות 
הדרכתה בכל מצב: יהא לאל ידינו לֱחיות רק למען ְּכבוד אלוהים בכל 

אשר נעשה.
בכדי להקשיב לקול רוח הקודש ּולקבל את הדרכתה שומה עלינו: 
מעל לכל דבר אחר להשליך את הרוע מליבנו. כמו כן: אם נשלים 
וִיהא  מצב  בכל  הטּוב  חוכמת  נקבל  הרוחנית –  האהבה  את  בליבנו 
לאל ידינו להבחין טוב יותר ִּברצון אלוהים. באורח דומה: אם נפשנו 
שנוכל  בכדי  בריאים  ונהא  לטובתנו  יהיו  הדברים  כל   – משגשגת 

לעבוד בנאמנות ככל שאנו חפצים.
עלינו לבקש את תוֱעלת ֱהאחרים ולא את תוֲעלתינו האישית בכדי 
שנוכר כילדי אלוהים ונהא אהובים אף ע"י השכנים ּובני המשפחה 
את  לקבל  בכדי  אלי  פונה  נישא  זה  שאך  כשזוג  מאמינים.  שאינם 
משפחה  ליצור  להם  "תן  זו:  בצורה  מתפלל  אני  ּוִּברכתי  תפילתי 
יפיפייה המבקשת זה את תוֱעלת זו". זאת מאחר ואינם מסוגלים לגבש 

משפחה שלווה אם יבקשו תחילה את תוֲעלתם האישית.
לתת  אושר  לי  מסב  כמה  עד  לכם  אמרתי  יקרים:  ַוֲאֲחיות  אחים 
את השייך לנו לאהובינו ּולבקש את תוֲעלתם האישית לפני תועלתינו 
רוצה  אלוהים  שנשיג.  רוצה  שאלוהים  מה  כל  זה  אין  אך  האישית. 
אלה  של  אף  אלא   – ועוזרינו  ֲאהובינו  תוֱעלת  את  רק  לא  שנבקש 

המקשים עלינו ַוֲעלולים לגרום לנו לנזק.
אם ִּברצונכם עדיין לֲחמוק ולשנוא מישהו המקשה עליכם: ֲעליכם 

להבין שעדיין יש לכם לב המבקש את תוֲעלתכם האישית.
אף אם הינכם נתקלים במצבים בלתי נעימים או שהינכם עובדים 
תוֲעלתם  את  כשתבקשו  רק  לֲחלוטין:  מכם  השונים  אנשים  עם 
בשם  מתפלל  אני  רוחנית.  אהבה  להשיג:  תוכלו  ֲעצמכם  ותקריבו 
את  ליבם  בכל  מבקשים  אשר  רוח  ּונשות  ִלגברים  שתֲהפכו  ֱהאּדֹון: 
באות  אינן  כשמֲחשבותיהם  אף  ּובהקרבה  באהבה  ֱהאחרים  תוֱעלת 

בהסכמה עם מֲחשבותיכם.

הרועה הבכיר: ד"ר ג'יי רוק לי

"ָהַאֲהָבה ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבה; ָהַאֲהָבה ֵאיָנּה ְמַקֵּנאת; ָהַאֲהָבה א ִּתְתָּפֵאר ְוא ִּתְתַנֵּׂשא; ִהיא א ִּתְנַהג ְּבַגּסּות, א ִּתְדרֹׁש טֹוַבת ַעְצָמּה, א ִּתְרַּגז ְוא ַּתֲחׁשֹב ָרָעה"
 (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים פרק י"ג: 4 – 5).
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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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לב נכנע 
לעומת לב מתֲעלה  [מוצלח]

לב מביע תודה 
לעומת לב של תירוצים

הלב המשתנה
 לעומת הלב הבלתי משתנה

הלב המבין 
לעומת התֲעלות מוסרית 

ִּבְדקּו!
'עד כמה כבר הישגתי לב רוחני?'
כאן נמצא הבדלים מעטים בין הלב הרוחני שרוצה אלוהים לבין הלב הבשרי והללו מודגשים בארבע היבטים. 

מדוע שלא תבדקו עד כמה השגתם מן הלב הרוחני?

הלב הכנוע רחוק מן הלב השקרי המתכווץ – המשנה את אֲחרִאיותו ונסוג בהיסוס 
ואינו  ב  מתרברב  אינו  בִצנעה  הכנוע:  הלב  בעל  קשות.  משימות  עליו  תוטלנה  לבל 
דורש את האמת בדרכו שלו. הוא אינו חפץ לקבל הוקרה על תרומתו. ְּכֵלב המשרת 
בשלום  עימם  לֱחיות  ּומנסה  האחרים  את  בחשבון  תמיד  הלוקח  ערך –  שווה  שאינו 
בתוך האמת. אדם שיש לו לב כזה חפץ לשרת. לכן אנשים אלה שומרים תמיד בתוכם 

על השלווה והאושר.
אומנם אם יש לכם את הרצון להתֲעלות על האחרים. אם תרצו שִשימכם והשגותיכם 
הבשרי.  מהלב  נובע  שזה  לכם  דעו  אחרים –  ע"י  מוכרים  להיות  תקוו  ואם  יֵיֲחשפו 
לרוב אתם ֲחֵפצים בשבח ּובהוקרה מאחר ַוֲאתם חשים שעשיתם מאמץ והשגתם משהו 
את  רק  שעשיתם  –תחושו  צנועים  הינכם  אם  זאת  בכל  בגאווה.  להציג  שברצונכם 
שהיה עליכם לעשות למרות שהשקֲעתם מאמץ רב; זה נובע מלב הרוח. אתם ֲעלולים 

למעשה לחוש בושה אם מוכרים אתם יותר מאחרים.
שלא כמו הדברים ִּדְלֵעיל: ישנם אנשים שאינם נוטלים פיקוד אלא מתביישים מאחר 
ואינם בטוחים וחושבים שאין להם כוח. הם עלולים לֲחשוב בשוגג שאין להם רצון 
להתֲעלות על אחרים או להתרברב – אך המאפיין הבשרי ייראה כשייטלו אֲחרִאיות 
הולכים  אינם  כשהדברים  בו.  להתגאות  או  היטב  לבצע  יכולים  הם  שאותו  דבר  על 
לכן  ּומֲחלוקות.  חוסר-הנאה  אי-נוחות,  כגון:  העיקריים  המאפיינים  יצוצו  כרצונם – 
עלינו להיות בֲעלי הבחנה בכל מצב לשאלה האם עלינו לתת לקולנו להישמע אף אם 

אנו חושבים שהיננו צודקים.

שבם.  הטּוב  ואת  האחרים  כוח  את  הרואה  מאפיין  הינה  'ההבנה'  כי:  לאמר  ניתן 
כך תוכלו להשקיף בכל מצב על מגרעותיהם, לֲחשוב דרך ליבם ּולהבין מדוע עשו 
דבר מסויים. אתם מאמינים שהם ִּישתנו כשחסד אלוהים יוֲענק להם – אף אם כרגע 
יש להם מגרעת מסויימת. אתם מעודדים אותם ועוזרים ַּבֲחריצות להם להשיג טּוב. 
מכל  עימכם  ויתחברו  כלפיכם  ליבם  את  אחרים  יפתחו  אלה:  מֵעיין  ובטּוב  ַּבהבנה 

ליבם.
לא  יתקיימו.  המֲחלוקת  או  ההתאמה  שחוסר  יהא  הטבעי  מן  המבין:  הלב  ללא 
תוכלו להבין את האחרים אם תֲחשבו רק מנקודת מבטכם ּומעמדתכם – ּותבקשו את 
תוֲעלתיכם האישית. ֲעליכם להיות מודעים לכך: שהאמונה, הרקע, החינוך, היכולת 
אינכם  שאתם  כפי  מושלמים  אינם  ושהאחרים  לאדם  מאדם  שונים   – והאישיות 

מושלמים תמיד.
את  ַּבֲהבינו  בכל  בטּוב  וחושב  ֱהאחרים  מגרעות  את  מכסה  רוחני  לב  בעל  אדם 
מצבם. לפני שהוא שופט את ֱהאחרים באומדן האמת שלו: ראשית הוא יכול לחוש 

את כאבם – לכן הוא רק מתאבל ֲעליהם ויחד עימם.
אם הינכם חושבים שיש לכם בעיה בגלל אחרים: זה מראה שלא הֱעמדתם עצמכם 
יעלה  לא  מבטכם:  ִמנקודת  חושבים  משמע  זו  בצורה  חושבים  אתם  אם  ִּבמקומם. 
ִּבידיכם אלא להיות מוטרדים. אם אתם מבינים את הדברים ִּמנקודת מבטם: לא תֱחוו 
ברכות  ּותקבלו  אהבתו  ואת  אלוהים  לב  את  תחושו  השלום.  את  תֲאבדו  או  קושי 

כשתנסו תמיד להבין בטּוב ותשיגו את לב הרוח אף ִּבקשיים.

ֱהֲאדם הרוחני מתוודה על מגרעותיו וטעויותיו כשהוא שומע עצה או נזיפה. רגשותיו 
אינם נפגעים ּובמקום זאת הוא מודה למרות שאיש קטן או אחד מֲעמיתיו מצביע עליו 
כפי שֱהאֲחראי עליו עושה. הוא חושב שהם העירו לגבי טעותו לטובתו – לכן יש לאל 
ידו להודות להם. אף אם הֲערתם אינה נכונה: הם מקבלים אותה ִּבצניעות ּובודקים 
את עצמם ָּבשנית. אדם כזה שומר במֲחשבתו שמעשיו עלולים להיראות לא נכונים או 

בלתי מקובלים בעייני ֱהאחרים.
נהפוך הוא: האנשים הבשריים מוצאים תירוצים וסיבות לטעויותיהם כשנוזפים בם 
או כשהינם מוזהרים. הם אף חשים אי שביעות רצון או שייַפתחו רגשות עויינות נגד 

האדם המייעץ להם: במֲחשבה שאינו מבינם.
הבשר  אנשי  אך   – ֱהאחרים  של  והחזקות  הטובות  בנקודות  מכירים  הרוח  אנשי 
אינם מכירים במה שאיש בעל אמונה קטנה השיג בהתמסרותו הטובה ביותר מאחר 
והינם חושבים שחסר לו משהו. זאת מאחר ַוֲאנשי הבשר רואים את כולם ִּבקֵני המידה 
מחמת  למֲחשבותיהם  באות  ֱהאחרים  של  התורפה  נקודות  כן:  כמו  שלהם.  האישיים 
הקנאה וצרות העין אשר בתוכם. לכן אינם יכולים לשבח את צידם ֱהחזק של ֱהאחרים.
למרות זאת: רוצים אנשי הרוח שֱהאחרים יהיו טובים יותר ויבינו את נקודות הכוח 
של זולתם למרות שאינם כה רבים. הם עוזרים להם לשפר את נקודות הכוח שלהם 

ולעזור להם ִּבנקודות התורפה שלהם.

אנשים שיש להם לב רוח אינם משתנים בהודייה על החסד אשר קיבלו. הם שומרים 
זאת תמיד בליבם ִּבתשוקה להֲחזיר יותר משקיבלו. הם אינם חושבים: 'שילמתי בחזרה 
על חסדו – זה מספיק'. הם מודים על כך כשהם שמחים ּומלאים ברוח ּוכשקשה להם 

– ואינם מפסיקים להראות את אהבתם ַלֲאּדֹון במֲעשים.
נֲהפוך הוא: אלו שיש להם לב בשרי הינם שונים בלב ּובמֲעשים – כשדברים סביבם 
אינם עומדים בהסכמה עם תוֲעלתם לאחר ששילמו ִּבתמורה לחסד במשך זמן מסויים. 
הם ממלאים בשמחה ּובהודייה את מה שנדרו בפני אלוהים מלכתחילה – אך מאוחר 
יותר הם חשים מאולצים. כמו כן: כמה מהם נכשלים להמשיך בנדר שלהם ּומפרים 

אותו. כתוצאה מסתיים בם העניין: בניסיונות, מבחנים ּוקשיים.
אנשי הרוח אינם משתנים ַּבֲהליכתם בעקבות ֲאחרים. זאת מאחר והם מקווים להשיג 
את לב הרוח הגדול בכך שהינם לומדים מאלה שהינם הולכים בעקבותיהם. מטרתם 

הסופית הינה השלמת לב הרוח השלם בכדי שיוכלו להתנהג בצורה נאותה בטּוב. 
הלא רציתם להתֲעלות על האחרים ּוליהנות מן הכבוד במקום להיכנע? הלא הטרדתם 
אחרים כשֲחשבתם מעמדתכם ִמבלי להבין? הלא רציתם להרפות ידיים וֵתירצתם את 
טעויותיכם כשהצביעו עליכם? הלא השתניתם מבחינת התשלום ַּבֲעבור החסד אשר 
קיבלתם מֲחמת הלב המבקש את תוֲעלתיכם האישית? אנו מקווים שזה ֵיספק לכם את 

ההזדמנות ִּלבדיקת לבבכם.
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רשת הרופאים המשיחיים העולמית
הוכיחה מבחינה רפואית את פֲעלי כוח אלוהים

וו.ס.ד.ן (רשת הרופאים המשיחיים העולמית) 
מוכיחה מקרי רפואה אלוהית על בסיס המידע 
הרפואי ּומעידה על פֲעלי אלוהים. הם מוכיחים 
שאלוהים חי וכי כתבי הקודש הינם אמיתיים 
רפואיות  הוכחות  בהפגנת   – וויכוח  כל  ללא 
קיום  את  ּומכחישים  ספק  המטילים  לאלו 

אלוהים.
 2013 ליוני  עשר  ּובחמישה  עשר  בארבעה 
לרופאים  ֱהעשירי  הבינלאומי  הכנס  התקיים: 
משיחיים בטולוקה שבמקסיקו. נטלו בו חלק 
ורופאים  רופאות  ַוֲחמישים  מאות  ִּכשלוש 
הוצגו  בכנס  מדינות.  וארבע  ִמכעשרים 
רפואה.  מקרי  של  ּומצגות  מיוחדות  הרצאות 
ִמְּפֲאת  כמה  רק  משתפים  אנו  המקרים [מהם 
קוצר היריעה] יצאו לפועל ִּבתפילת ד"ר ג'יי 

רוק לי. הכבוד הינו לאלוהים!

בטרם התפילה ניראה דימום מוחי תת-
לחלל  הראש  בתוך  [דימום  עכבישי 
את  המקיפים  הקרומים  שני  שבין 
המוח] אשר נעלם מייד לאחר התפילה.

וקיסכממ הרקמ
של: מחלת שריר הלב

המציג: ד"ר חוסה מנואל פאסטראנה (מנתח פלסטי)

רופגניסמ הרקמ
של: אלח – דם [מצב רפואי חמור הניגרם כתוצאה 

מתגובה חיסונית להדבקה חמורה] וצהבת.
המציג: ד"ר דוד יו (רופא משפחה)

של:  הינו  המקרה 
זכר כבן ארבעים ָותשע 
ב-13  הובֲהל  אשר 
לֲחַּדר   2012 לדצמבר 
שנפגע  לאחר  מיון 
בראשו לאחר שנפל על 
לו  הייתה  קפואה.  דרך 
היסטוריה של ניתוח – 
הימני  בצידו  דם  שטף 

של המוח לאחר תאונת דרכים בשנת 1991.
סריקת הסי טי המוחית טומוגרפיה ממוחשבת: סריקת איברים 
בסורק ממוחשב – אשר נֱערכהבאותו יום הראה דימום מוחי בצד 
הוא  אך  והֱחמיר.  הלך  שזה  הראה  ההמשך  סהר.  בצורת  הימני 
סירב לעבור ניתוח. אישתו ּוִביתו ביקשו לֲעמוד במקומו וקיבלו 

תפילת הפגעה מד"ר ג'יי רוק לי.
כל  חלה  ולא  ריאות  בדלקת  לקה  לאישּפּוזו  השביעי  ביום 
נאמנותם  חוסר  על  ִּבתשובה  שבו  המשפחה  בני  השתפרות. 
בראשון  נאמנים.  היותם  שֲחשבו  למרות  לאלוהים  הרוחנית 
לינואר 2013: הם קיבלו שוב את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי למען 
האב. בסריקה המוחית אשר בוצעה יומיים לאחר התפילה – מצאו 
שנעלם הדימום המוחי. ּפֹוֲעל כוח אלוהים חל מעבר לזמן והמרחב 
– בדיוק כמקרים המוזכרים בכתבי הקודש-למרות שהחולה לא 
דימום  ניראה  התפילה  בטרם  התפילה.  את  כשקיבלו  שם  היה 
מוחי תת-עכבישי [דימום בתוך הראש לחלל שבין שני הקרומים 

המקיפים את המוח] אשר נעלם מייד לאחר התפילה.

עשר  בארבעה  קוסמטי  ניתוח  עברה   19 כבת  צעירה 
לדצמבר 2011. הניתוח הצליח ולא היו לה סיבוכים שלאחר 
ניתוח. אך יומיים לאחר מכן הופיעו במפתיע: ָּתסמיני תת 
לָּתרדמת –  נכנסה  והיא  הנשימה  במֲערכת  כשל  דם,  לחץ 
על  [סריקה  שמע  העל  נימרץ.  לטיפול  הועברה  הצעירה 
קולית] של הלב הבחין במחלת שריר הלב. למרות הטיפול 
שהמקרה  הכריזו  המנתחים  מצבה.  השתפר  לא  הנמרץ: 

'חמור  הינו:  שלה 
מוות  סיכון  עם 

גבוה'. 
שנלחמה  בעת 
ִּביחידת  חייה  על 
הטיפול הנמרץ – 
משפֲחתה  ביקשה 
ארמנדו  מד"ר 
מנהל  פיֵנדה 
בארצות  וו.ס.ד.ן 
את  הברית 
ג'יי  ד"ר  תפילת 
שמעבר  לי  רוק 
ולמרחב.  לזמן 
את  קיבלו  הם 
אשר  התפילה 

ניתנה באסיפת השבח של הקהילה ּובמפתיע בעשרים ואֲחד 
לדצמבר, 2011: היא התאוששה ושוֲחררה מבית החולים.

בנו הצעיר של דוד נולד בארבעה עשר לאוקטובר 2009. 
בגיל שבעה חודשים: הוא פיתח חום גבוה אשר המשיך מספר 
ימים לאחר מכן. לכן ִּבשלושים לנובמבר 2009 הביאוהו דוד 
בדרכי  דלקת  איבחן  הילדים  רופא  הילדים.  לרופא  ואישתו 
קבלת  לשם  החולים  לבית  לקֲחתו  במקום  בו  לו  וייעץ  השתן 
אנטיביוטיקה תוך ורידית. הם שבו הביתה מאחר וחשו שהינו 
צעיר מכדי לקחת אנטיביוטיקה ַוֲעלולים להיווצר כתוצאה מכך 
סיכונים. כמו כן ִּכמשיחיים: הם האמינו שאלוהים יכול לרפאו 

ִּבתפילה.
והצהיב.  הצעיר  דוד  הֱחוויר  מכן  שלאחר  היומיים  במשך 
ביטנו צבתה [תפחה] והוא לא חש בנוח. ִאימו – השליחה וונג 
מין  מאן  קהילת  רועה  לי  רוק  ג'יי  לד"ר  התקשרה  פינג-פינג: 
התפילה:  לאחר  בנם.  למען  להתפלל  ממנו  ּוביקשה  המרכזית 
החל החום לרדת, נפיחות הבטן ירדה והוא חייך בפעם הראשונה 

ִמזה שבוע. לאחר התפילה השנייה: נעלמה אף הצהבת.
לדצמבר  עשר  בשמונה  בוצעו  אשר  והשתן  הדם  בדיקות 
2009 לא איבֵחנו כל חריגה 
הבדיקות  אי-תקינות.  או 
מֲערכת  שדלקת  הוכיחו 
הכל  וכי  נעלמה  השתן 
התרפא  החולה  תקין. 
עזרת  ללא   – לֲחלוטין 
אלא  כלשהן  תרופות 

בעזרת תפילת הכוח. כעת הוא ָּגֵּדל ִּבבריאות.

האקו-קרדיוגרמה: תרשים של מבנה 
הלב ותפקודו המתבצע באמצעות אקו 

– קרדיוגרף – מכשיר תהודה
מידת צפיפות הנקודות [הרזולוצייה] 
השמאליים:  הלב  ֱחדרי  בתפקוד 
לאחר הבדיקה השנייה – שישה ימים 

מאוחר יותר

מקרה מדרום קוריאה
של: שטף דם מוחי

המציג: ד"ר ג'ילברט צ'י (מנתח)


