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רופאים מ 37 :מדינות דנו בנושא רוחניות וּרפואה
הכנס הרפואי המשיחי הבינלאומי התשיעי התקיים בקנייה

כנס הרופאים המשיחיים התשיעי של ררמ"ב ]] WCDNהתקיים בקנייה שבאפריקה ונטלו בו חלק כ  400 :רופאים וּמומחים מ  37 :מדינות .מצגות שמונה המקרים אשר הפגינו את פועֲל אלוהים
החי והרצאות מיוחדות שונות גרמו לנוכחים לשבור את מסגרות עבודת הידע הרפואי שלהם ושתלו בם אמונה.

ב 25-26 :במאי  2012התקיים :הכנס
הרפואי המשיחי הבינלאומי התשיעי בבית
מלון ספארי פארק בניירובי שבקנייה בחסות:
) WCDNרשת הרופאים המשיחיים
הביינלאומית]ררמ"ב[(.
הכנס נערך תחת הכותרת” :הרוחניות
והרפואה“ :כ 400 :רופאים ורופאות,
מתמחים וּמתמחות מ 37:מדינות נטלו חלק
באירוע .ב  25 :במאי נשא ד"ר ג'יי רוק לי
הנכבד -מייסד ויושב ראש :רשת הרופאים
המשיחיים הביינלאומית]ררמ"ב[ את המסר
דרך המסכים וּביקש מן הצופים” :אני תקווה
שדרך פעֲלי רפואת אלוהים תעבירו את ֲא ֳהבָת
אלוהים למספר נפשות רב“.
נשיא ררמ"ב ] [WCDNד"ר גילברט צ'י
:נשא את מסר הפתיחה והסביר את רקע וּמטרת
ררמ"ב ] [WCDNכמו אף את חזון הרופאים
המשיחיים .לאחר מכן :במסר קבלת הפנים
החמה הדגישה ד"ר ציפורה נגומי -יושבת
ראש וועד ארגון הכנס -את תפקיד הרופאים
המשיחיים” :למקומיים ישנה בעייה בִּרכישת
תרופות אף במרשמי רופא .אך כאשר רופא
משיחי מתפלל באמונה עבור החולים  -הם
מתחילים להאמין וּמצבם משתפר“.
ד"ר אסתר קויונג צ'אנג  -סגנית יושב ראש
קהילת הקדוּשה המאוחדת של ישוע המשיח
חֲלקה את מסר :העיקרון המנחה .היא עוררה
את הרופאים מבחינה רוחנית באומרה:
”אהבת אלוהים הינה שמירת מצוותיו.
כשאתם מתהלכים בִּקדושה-תקבלו ברכות
הן ֲעלֵי אדמות והן בשמיים“.
בכנס הוצגו שמונה מקרי רפואה עם נתונים
רפואיים -ארבעה מהם התרחשו ע"י תפילת

ד"ר ג'יי רוק לי או לאחר שהונחו על החולים
מטפחות הכוח -עליהן התפלל ד"ר לי -אשר
נשלחו ממדינות אחרות.
ד"ר ג'ון-סאנג ממחֲלקת רפואת הילדים בבית
חולים השייך לאוניברסיטת אולסן הציג
מספר מקרים של שיפור חדות הראייה דרך
תפילות לִרפואה אלוהית וד"ר צ'אנג קיו
יאנג :מנהל מחלקת הרדיולוגיה הפנימית
בבאנסוק הציג מקרה רפואה מגידול ממאיר
פולשני בשד  -ע"י תפילה.
ד"ר אידית אופאלא מקנייה הציגה את מקרה:
רפואת קצין משטרה לשעבר בשם ֵקנְיִּי
מייקל אשר סבל משיתוק בחלק גופו התחתון
אשר התרפא –הוא קם מכיסא הגלגלים והלך
לאחי קבלת תפילה מהבישוף :ד"ר מיונג-הו
צ'יונג  -יושב ראש קהילת הקדושה המאוחדת
של ישוע המשיח -באפריקה .ד"ר בריאן ס .יו
הציג את מקרה האחות התאילנדית :רוסארין
אשר סבלה מזאבת מערכתית ותופעות לוואי
חמורות של תרופת אנטיביוטיקה מסויימת
אשר התרפאה בקבלת תפילת ד"ר ג'יי רוק
לי ב טלוויזיית ג'.סי.אן .
בעת מצגות פעֲלי הרפואה האלוהית ללא כל
טיפול רפואי -שברו הרופאים את מסגרות
העבודה העצמית שלהם -בהבנת הידע הרפואי
ונדהמו מכוחו ֱהעֳצום של אלוהים.
רופאה הודית בשם :ברינדה וינקטראמאן
הציגה מקרה של אישה אשר סבלה מבקיעת
דיסק מותני במשך  18שנה והתרפאה בִּתפילה
ללא ניתוח .ד"ר ציפורה נגומי הציגה מצגת על
אישה אפריקנית שנבצר ממנה לנוע או לאכול
מאחר והותקפה ע"י שור בר )תאו( וקרנו
חדרה לעור הירך -היא התרפאה בִּתפילת רועה

הקהילה .ד"ר איליו א .קוראדין מהרפובליקה
הדומיניקנית הציג מקרה רפואה מגידול רחֲמי.
ד"ר ארמנדו פינֵדה -וֵלֶז מארצות הברית הציג
מקרה רפואה של דלקת קרום המעי הגס.
לאחר מקרי הרפואה המוצגים החלה פגישת
השאלות והתשובות .כמה מן האנשים אשר
הוגשו המקרים שלהם נטלו חלק בכנס
ותפסו את תשומת לב הקהל .כמו כן :היו
הרצאות מיוחדות אשר איפשרו להם לשלב
בין רפואה לרוחֲניות.
בנאום הסיום אמר הבישוף מְיוֹנְגְּהוֹ צ'יונג
מקהילת מאן מין לִקדושה בניירובי” :כעת-
דבר אלוהים הינו ההכרחי ביותר לרופאים.
זאת מאחר ואשר יש להם ידע בִּדבר אלוהים-
יהא לאל ידם להטיף את הבשורה לחוליהם
וּלהתפלל למענם באמונה“.
רועה הקהילה ואסילי ווטוביץ' -מפעיל
חברת טלוויזיה בארצות הברית אמר” :אנו
משדרים את כנס ררמ"ב ] [WCDNבכל
שנה -וסקר הצופים הינו טוב מאוד .אני
מאמין שמספר אנשים יתרפאו כשהרופאים
הנוכחים מטיפים את הבשורה וּמתפללים
למען חוליהם בעת שהם בודקים אותם“.
][WCDNררמ"ב אשר אירחה כנס זה הינה:
קבוצת רופאים משיחיים מכל עֲדה משיחית
וּמפקדתה בדרום קוריאה[WCDN] .
ררמ"ב עוזרת לרופאים המשיחיים מסביב
לעולם לפתח את התחברותם וִידידותם
זה עם זה והתקדמותה מדהימה מדי שנה:
בהגשת מקרי רפואה אלוהית וּנתינת מסרי
מפתח לגבי מחוייבות הרופאים המשיחיים.
ררמ"ב מתכננת לערוך בשנה הבאה את
הכנס במקסיקו.

①
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③

④

⑤

 (1מסר הווידאו של ד"ר ג'יי רוק לי -מייסד ויושב
ראש ררמ"ב].[WCDN
 (2הנוכחים מהללים בשמחה.
 (3ד"ר ציפורה נגומי :יושבת ראש וועדת ארגון הכנס.
 (4נשיא ררמ"ב] ]" WCDNד"ר גילברט צ'אי.
 (5הופעת להקת זמרי הבדולח.
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להתהֲלך באור
ִתַהֵלָּ בּאוֹרְ ,כּמוֹ ֶשׁהוּא ָבּאוֹר,
ְמים ֶאת ָהֱאֶמתֲ .אָבל ִאם נְ
ְאינֶנּוּ ְמַקיִּ
ַחנוּ וֵ
דּוֹבֵרי ֶשֶׁקר ֲאנְ
ִתַהֵלַּ בּחֶֹשְׁ ,
אמר ֶשִׁהְתַחְבּרוּת ָלנוּ ִאתּוֹ ְונְ
”אם נֹ ַ
ִ
יח ְבּנוֹ ְמַטֵהר ָ
ֵשׁוּע ַהָמּ ִשׁ ַ
ְדם י ַ
ִכּי אָז ִהְתַחַבְּרנוּ זֶה ִעם זֶה וַ
אוֹתנוּ ִמָכּל ֵחְטא“) .האיגרת הראשונה ליוחנן פרק א'(7 – 6 :
התוכלו לאמר בביטחון שיש לכם התחברות עם אלוהים?
’התחברות‘ איננה מקוּדמת מעצמה .להכיר מישהו אין
משמעותו שיש לכם התחברות עימו .לדוגמא :אזרחי מדינה
מסוימת יודעים מי הוא מנהיג המדינה או הנשיא .האם
משמעות הדבר שיש להם התחברות עם הנשיא? לא חשוב
כמה טוב הם מודעים לגביו -אם אף הנשיא אינו מכיר אותם
טוב  -לא יוכלו לאמר שיש להם התחברות עימו.
העיקרון עצמו מיושם לגבי התחברותנו עם אלוהים .מאחר
ואלוהים מסוגל להגיב לכל אשר אנו מבקשים -אם יש לנו
התחברות עם אלוהים הכל-יכול -הכל ילך לנו טוב ונוכל
להוביל חיים מבורכים.
 .1אלו שיש להם התחברות עם אלוהים שהינו אור.
עומק ההתחברות שונה מאדם לאדם .בִּקשרים מסוימים הם
עלולים להכיר רק את פני השני וכמה מהם עלולים לאמר
זה לזה' :היי' .מאידך :אחרים -קרובים דיים בכדי לחלוק
את סודותיהם .אותו הדבר לגבי ההתחברות עם אלוהים.
כשאלוהים בוטח וּמכיר אתכם-יהא לאל ידכם לאמר שיש
לכם התחברות אמיתית עם אלוהים.
כתבי הקודש מדברים על דוד .לדוד הייתה התחברות איתנה
וּקרובה עם אלוהים .אלוהים הכיר בדוד כאיש כִּלבבו .דוד
אהב את אלוהים ,ירא אותו והסתמך עליו לחֲלוטין בכל מצב.
ככתוב בספר שמואל ב' פרק ה'  19דוד שאל את יהוה:
ִשׁתִּים ֲה ִת ְתּנֵם ְבּיָדִי? “וִיהוה אמר לדודֲ ” :עלֵה
” ַה ֶא ֱעלֶה אֶלְ-פּל ְ
ִשׁתִּים ְבּיָדֶ.“
כִּי-נָתֺן ֶאתֵּן אֶתַ -הְפּל ְ
ִשׁאַל ָדּוִד בַּיהוָה וַיֺּאמֶר
בִּשמואל ב' פרק ה'  24 – 23נאֱמר” :וַיּ ְ
א ַת ֲעלֶה ָהסֵב אֶל-אַ ֲחרֵיהֶם וּבָא ָת ָלהֶם מִמּוּל ְבָּכאִים׃ וִיהִי
ָאשׁי ַה ְבָּכאִים אָז ֶתּ ֱחרָץ כִּי אָז יָצָא
ְשׁ ְמעֲ אֶת-קוֹל ְצ ָעדָה ְבּר ֵ
כָּ
ִשׁתִּים“.
יְהוָה ְלָפנֶיְ להַכּוֹת ְבּ ַמ ֲחנֵה ְפל ְ
אלוהים אמר לדוד בקפדנות וּבבירור מה עליו לעשות בכדי
להשיג את הניצחון בכל אשר יִפנה .אם הייתה לנו אותה
התחברות עם אלוהים כזו שהייתה לדוד-היה לאל ידינו לקבל
מענה לכל אשר נבקש .אך אם אינכם מקבלים מעֲנה וּברכות-
למרות שאתם ילדי אלוהים -עליכם לשוב לאחור ולחֲשוב על
חייכם’ :האם יש לי באמת התחֲברות עם אלוהים?‘
אנשים רבים אינם נוהגים לפי דבר אלוהים  -אלא צוברים אותו
כידע .בכל זאת הם חושבים’ :אני מכיר/ה את אלוהים ויש לי
התחברות עימו‘ .האם מחֲשבה זו נכונה? חשוב לדעת את דבר
אלוהים -אך חשוב יותר לפעול לפיו .רק כשאנו מיישמים את
הדבר וּמתהלכים לפיו נוכל לקבל חיזוק מאלוהים וּלקבל ממנו
בִּמהרה מעֲנה לתפילותינו.
בכדי שתהא לנו התחברות עמוקה יותר עם אלוהים ,עלינו
למול את לבבנו .נניח שישנם שני חברי קהילה .אחד עובד
ַבּחֲריצות מבלי למול את לבבו ,השני עובד בנאמנות בעת

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
שהוא מל את ליבו .שני המקרים שונים לחֲלוטין .הראשון אינו
משנה את ליבו -אלא עובד בהתלהבות וּבקנאתו האישית -לכן
עדיין יש לו רגשות עויינים כשהאחרים אינם מכירים בו .הוא
אף חושב להפסיק את מחוייבותו כשיש לו קשיים.
מאידך :השני עובד בנאמנות כשהוא מל את לבבו .הוא מנסה
ככל יכולתו לשמור על שלווה עם אחרים אף אם הם עושים
משהו שאינו בא בהסכמה עם דרך חֲשיבתו .אף כשהוא נתקל
בקשיים -הוא פשוט משלים את עבודת אלוהים בהסתמכות
על אלוהים וּבתפילה.
 .2אנו חייבים למול את לבבנו.
אם יש לכם התחברות עם אלוהים שהוא אור ,עליכם להשלים
את הצדק ,הרחמים ,והנאמנות בליבכם )בשורת מתיתייהו
פרק כ"ג .(23 :ככתוב במתיתייהו כ"ג :נזף ישוע בסופרים
וּבפרושים מאחר ולא מלו את לבבם למרות שנתנו מעֲשר מלא
אף עד לעלי הצמחים .אם כן :מה לגבי הדברים הקשורים
לצדק ,לרחמים וּלנאמנות?
’הצדק‘ מייצג את :השלכת החטאים למרחוק ,שמירת דבר
אלוהים וציות לאלוהים באמונה' .רחֲמים' הינם :ביצוע
המחוייבויות ו'הנאמנות' הינה :ההשתתפות בטבע האלוהי.
בכדי להתהלך באור ולהיות בהתחֲברות עם אלוהים -עלינו
להתקדש במילת הלב וַהֲשגת לבבות קדושים בתוכנו.
לפי מידת התקדשות הלב :יעֲנה אלוהים לִתפילותינו וִיברכנו
במהירות רבה יותר .זו הוכחת התחברותינו עם אלוהים.
כשאנו משליכים את השקרים וּמתהלכים באור לפי הדבר-
הלבבות שלנו מיטהֲרים .כשאיננו עושים את שאלוהים
מבקש מעימנו לא לעשות וּמשליכים את אשר עלינו להשליך
וּמתהלכים לפי האמת כשם שציוונו לשומרה וּמשלימים אותו-
נשליך את השקרים .תהליך זה של השלכת הדברים הבלתי

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.
ְכל ָדָּבר) “.מיפעלות השליחים פרק י"ז(25 :
ְשָׁמה וָ
נוֹתן ַחיִּים וּנ ָ
”שֲׁהֵרי ַלכֹּל הוּא ]אלוהים[ ֵ
ֶ
ָ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 ָ

טהורים מליבנו וּמילוי ליבנו בָּאמת הינו :תהליך מילת הלב.
לדוגמא :אלוהים אמר לנו לא לשנוא את הזולת .כשאתם
נפטרים מן השנאה שבלב וּממלאים את ליבכם ַבּ ֲא ֳהבָה זוהי
מילת הלב .למרות שקיבלתם כבר את רוח הקודש -מילת
לבבכם איננה מושלמת עד אשר תשליכו לחֲלוטין את מעשי
הבשר ודברי הבשר )הטבע החוטא( מלבבכם .ראשית עליכם
לעֲצור את ביצוע מעשי הבשר )החטא היוצא לפעולה( .נניח
שהנכם שותים וּמעשנים -עליכם להפסיק .או אם אתם מהירי
חֵימה וּמתווכחים עם האחרים -עליכם להפסיק לעשות זאת.
לאחר שנפטרתם ממעשי הבשר -עליכם להשליך את דברי
הבשר מליבכם וּממחֲשבותיכם .הם אינם מתגלים כלפי חוץ-
אך אם עדיין יש בכם  :שנאה ,קינאה ,צרות עין ,תאוות בצע,
מניעים אֲנוכיים וּמחֲשבות ניאוף בלבבכם -עליכם לעוקרם.
זה מתאפשר כשהינכם מקבלים את עזרת רוח הקודש ואת
חסד וחיזוק אלוהים דרך תפילה וצום של אש .רק כשאתם
משליכים את דברי הבשר הללו אשר בִּלבבכם -יהא לאל ידכם
לקבל התחברות קרובה יותר עם אלוהים.
 .3נוכל להיטהר ע"י התהלכות באור.
האיגרת הראשונה ליוחנן פרק א'  7אומרתֲ ” :אבָל אִם נִ ְת ַהלֵּ
בָּאוֹר ,כְּמוֹ ֶשׁהוּא בָּאוֹר ,כִּי אָז ִה ְת ַח ַבּרְנוּ זֶה עִם זֶה וְדַם יֵשׁוּ ַע
ָשׁי ַח בְּנוֹ ְמ ַטהֵר אוֹתָנוּ ִמכָּל ֵחטְא“ .כשאנו מתהלכים בִּדבר
ַהמּ ִ
אלוהים אשר הינו :האמת  -נוכל לאמר שיש לנו התחברות עם
אלוהים ונהפוך לילדי אלוהים אמיתיים .אם כן :איכה יוכל דם
ישוע לט ֲהרֵנו מכל חטאותינו? הבה נעיין בִּבשורת יוחנן פרק
ו'  54 – 53האומרת" :אָמַר ָלהֶם יֵשׁוּעַ” :אָמֵן אָמֵן ֲאנִי אוֹמֵר
ִשׁתּוּ אֶת דָּמוֹ ,אֵין
ְשׂר בֶּן-הָאָדָם וְא תּ ְ
ָלכֶם ,אִם א תֺּאכְלוּ אֶת בּ ַ
ְשׂרִי וְשׁוֹתֶה אֶת ָדּמִי יֵשׁ לוֹ ַחיֵּי
ָלכֶם ַחיִּים ְבּ ִק ְר ְבּכֶם .הָאוֹכֵל אֶת בּ ָ
עוֹלָם וֲַאנִי אָקִים אוֹתוֹ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן“.
כאן’ :בן-האדם‘ מתייחס לִישוע .בשרו משמעו :דבר אלוהים.
זאת מאחר והדבר הפך בשר וִישוע בא לעולם בבשר לפי
בשורת יוחנן פרק א' .14 :לכן :אכילת בשר בן-האדם מרמזת
 :להפיכת  66ספרי כתבי הקודש למזון הרוחני שלנו .שתיית
דמו מתייחסת  :להתהלכות לפי כתבי הקודש.
רק כשאנו הופכים את דבר אלוהים ללחם חוקינו-תוכל
האמת בכתבי הקודש לפעול כמזון בעֲבורנו והטבע החוטא
יֵצא מלבבותינו .אנו נהפוך לאנשי האמת .אנשים אלה יכולים
לאמר  :שיש להם התחברות עם אלוהים .דרך ההתחברות
נוכל להפוך לאנשי רוח המתהֲלכים באור.
העולם מוכתם בחטאים וּברֶשע .קשה מאוד למצוא טוב וֲַא ֳהבָה
בעולם מאחר והוא הופך לחשכה רוחנית .באחֲרית הימים אני
תקווה שתהפכו בחֲריצות את דבר אלוהים ללחם הרוחני
לנפשכם ותתהֲלכו לפיו .אני תפילה בשם האדון שבכך תהיו
בהתחֲברות קרובה יותר לאלוהים וּתקבלו ממנו שפע ברכות.
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ב 25-26 :למאי  2012התקיים :כנס
הרופאים המשיחיים התשיעי בקנייה -בחסות :
ררמ"ב ]) [WCDNרשת הרופאים המשיחיים
הביינלאומית( בכותרת ” :הרוחניות והרפואה“ .כ:
 400רופאים וּמתמחים מ 37 :מדינות נטלו חלק
בכנס .בכנס הוצגו :מצגות רפואה אלוהית והרצאות
מיוחדות בכותרות שונות כגון” :האמונה והטיפול
הרפואי“ .ביניהם שתי מצגות אשר הוצגו כדלקמן:

וידויי הרופאים אשר
חוו את כוח אלוהים

”מדהים :סרטן השד התרפא
ללא כל טיפול רפואי“

הצגת המקרה :
ד"ר צ'אנג קיו יאנג -רופא -רדיולוג

בכנסי הרופאים המשיחיים הביינלאומיים -הראשון ,השני והשישי הצגתי מקרֵי  :דיסק מותני ,דלקת גידים
וּשרירים והצטברות מורסתית בבית החזה .לכל המקרים קיים מכנה משותף אחד .החולים לא הסתמכו על
הרפואה והתרופות אלא קיבלו רפואה באמונה באלוהים וּבתפילות חזקות .במקרה אשר הצגתי בכנס זה
:התרפאה החולה מסרטן מבלי לעֲבור טיפול תרופתי.
למשרתת אינוק האן נתגלה בחורף  :2006גוש ברור בשד הימני .מִדגימה ]ביופסיה[ אשר נלקחה באפריל
 2007אובחן סרטן שד והתוצאה הראתה שהגידול הסרטני היה בגודל 2.17 :ס"מ .הרופא המליץ על ניתוח-
אך היא רצתה לקבל רפואה רק באמונה .לכן לא קיבלה כל טיפול רפואי ואף לא נותחה .כעבור זמן מה סבלה
מכאבים חזקים בשד הימני וּבזרועה הימנית .בעת האזנה לדבר אלוהים מידיי שבוע -היא הבינה שחטאיה
היו גדולים .היא שבה בִּתשובה ממעמקי הלב על חטאות :היהירות ,השנאה ,הכעס ,הטינה ,האשמת האחרים
והסגידה לאלילים .היא ניסתה בכל כוחה להשיג לב טוב כשם שרצה אלוהים ככתוב :בכתבי הקודש .בשנת
 :2009התפללה באמונה גדולה יותר לאחר ששמעה מאת ד"ר ג'יי רוק לי בחלום :שאור הכוח בא עליה.
ב 10 :ליוני  2011באסיפה מיוחדת לִרפואה אלוהית -היא קיבלה את תפילת ד"ר ג'יי רוק לי .הגוש בשד
הימני הצטמצם לאיטו .לא היו לה יותר כאבים בשד הימני וּבזרועה הימנית .ב 29 :ליוני  :2011נבדקה
בשנית באותו בית החולים .סרטן השד שלה נעלם לחֲלוטין .אך באבחון נתגלתה בליטה אחידה קטנה.
בכדי להציג מצגת זו בכנס :ביקשתי ממנה להשיג איבחון הולם .לכן ביצעה דְּגימה ]ביופסיה[ נוספת
והתוצאות הראו שאין גידול כלל ויש לה רק ַליֵיפֶת]פיברוזיס[ שלרוב קיימת אצל נשים בריאות .יכולתי
לראות שסרטן השד התרפא לחֲלוטין.
ד"ר ציפורה נגומי :יושבת ראש הוועדה המארגנת לכנס אמרה לאחר הצגת המקרה” :היה מדהים ביותר
לראות את החומר הרדיולוגי והדגימה ]ביופסיה[ לפני וּלאחר הרפואה אותה הציג אותה הרדיולוג“ .סקר
המצגת נשקל היטב ע"י רופאים רבים מאחר וּמעולם לא חוו רפואה מסרטן השד ללא טיפול רפואי וּמעולם
לא קראו מחֱקרים לגבי הדבר.

המשרתת אינוק האן אשר התרפאה מסרטן השד

YWXY

^YWW

גוש בגודל  2 :ס"מ נעלם.

ֲל-שמָע]אולטרסאונד[ נתגלה:
בבדיקת ע ֶ
שבליטה אֲחידה בגודל 2.17 :ס"מ נעלמה

”שמחתי להעֲביר את מצגת  :השתפרות
החדות החֲזותית דרך רפואה אלוהית“

מציגת המקרה :
ד"ר ג'וּן סאנג קים.
אוניברסיטת ]מכללת[ אולסן
לִרפואה בקוריאה

לקות ראייה כוללת :עיוורון רפואי ואובדן חמוּר בחדות הראייה כגון 0.3 :דרגות בעין עירומה .עקב זאת:
רבים סובלים מקשיים וּמכאבים חזקים ומנטליים .מחקר ה :ו.ב.ע) -[WHO] .וועד הבריאות העולמי( אשר
ראה אור ב 2012 :אומר ש 281 :מיליון בני אדם סבלו מליקויים בראייה והסיבות העיקריות הינן :קוצר-
ראייה ,רוחק-ראייה ,ליקוי במיקוד העדשה ,או בעיות בכוח שבירת קרני האור]השתקפות[.
לשם ניתוח איסוף נתונים ]סטטיסטי[ 38 :רשומות רפואיות או עדויות לגבי לקות הראייה לפני
ואחרי התפילה -נבחרו ואובחנו .הערכים הראו כי הופגן שיפור משמעותי או שיקום ראייה אשר ניתן
להשיגם רק בכוח אלוהים.
המשרת ג'ונגווק הָאם )בן  (32סבל מקוצר-ראייה הוא הרכיב משקפיים במשך  16שנה .לפני האסיפה
המיוחדת לקבלת הרפואה :הוא שב בִּתשובה מחטאותיו .הוא קיבל תפילת ההפגעה מד"ר ג'יי רוק לי ב10 :
ליוני  .2011לאחר מכן :הוא נבדק בשנית בבית החולים .ראייתו בעין הימנית השתפרה מ 0.3 :ל0.5 :
וּבעינו השמאלית מ 0.9 :ל .1.0 :
המשרתת בוקהי קים )בת  (46סבלה מקוצר ראייה ונעֱזרה במשקפיים במשך למעֲלה מ 15 :שנה .רוב
הזמן היה התקשתה לראות מרחוק .כשקיבלה את תפילת ד"ר לי ב 17 :ביוני  :2011היא חשה חום על-
טבעי בעיניה והיה ביכולתה לראות דברים בבירור .חדות ראייתה נבדקה פעם נוספת ונראה כי הראייה שלה
השתפרה מ 0.4/0.2 :ל.0.8/0.8
למרות ההתפתחות בתחום טכנולוגיית הרפואה בימינו -קשה לרפא לקות ראייה בניתוחים או
בטיפולים תרופתיים .לכן היה זה מדהים ביותר לראות פעֲלי רפואה אלוהית בם אנשים מקבלים
בחזרה את חדות הראייה בכוח אלוהים .שמחתי מאוד לקחת מקרים אלה וּלהציגם כרופא .אני נותן את
כל ההודיה והכבוד לאלוהים.

רועה הקהילה :ג'ונגווק הָאם )למעלה(
המשרתת בוקהי קים )למטה(
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”פגשתי את אלוהים והודרכתי
לדרך הברכה ע"י בשורת הקדושה“

קזחסטאן

רועה הקהילה רוזל מאהאטאייווה )קהילת דרך הרוח :אלמאטי קזחסטאן(
רבות הציפו אותנו וכבוד רב ניתן לאלוהים.

בספטמבר  2009התקיים :מסע ד"ר לי בישראל בכותרת‘ :פסטיבל התרבויות הבינלאומי .’2009

קהילתי נמצאת באלמאטי בקזחסטאן -ולה
שתי קהילות בת בבייקונור וּבקאראגאנדי .סבלתי
קשיים רבים בשירותי -לכן התפללתי תמיד
שאֱפגוש במורה רוחני .בשנת  :2008ביקר ידידי-
דניאל רוזן רועה הקהילה הישראלי בקזאחסטאן
והעֱניק לי את התקליטור ' :כוח אלוהים' המכסה
את שירותו של ד"ר ג'יי רוק לי .כשצפיתי בהפגנת
כוחו המדהים של אלוהים דרך ד"ר ג'יי רוק לי
הכולל את האותות והניסים המוזכרים בכתבי
הקודש -נדהמתי וליבי נע בכוח רב .העתקתי את
התקליטור ושיתפתי אותו עם ידידים וּמאמינים
רבים .הבנתי כי ד"ר ג'יי רוק לי הינו  :מורה רוחני
חזק מאוד אשר לו ציפיתי  .שירות הכוח של ד"ר
לי היה מדהים וּרגשות בלתי ניתנים להבעה מילאו
את ליבי .רועה הקהילה  :דניאל רוזן אמר לי

שעשרות רועי קהילה ישראלים הזמינו את ד"ר
ג'יי רוק לי לערוך מסע בישראל .שמחתי מאוד
לשמוע זאת וציפיתי לאותו יום.

לחוות את כוחו המדהים של אלוהים בפסטיבל
התרבויות בישראל בשנת .2009
בספטמבר  2009התקיים :מסע ד"ר
לי בישראל בכותרת’ :פסטיבל התרבויות
הבינלאומי  .’2009לקחתי עִי ָמדִּי לפסטיבל
תשעה מחברי קהילתי .בראותנו את הביצועים
השמימיים היפיפיים והשירה החזקה בתחילת
הפסטיבל התמלאנו אושר רב וִרגשות עזים.
מסרי ד"ר ג'יי רוק לי בכותרות” :אלוהים
הבורא“ וּ”מדוע ישוע הינו :מושיענו היחיד?“
נגעו מאוד לליבנו .אנשים רבים התרפאו
ממחלותיהם דרך :תפילת ד"ר לי
והעידו על הרפואה  .נדהמנו בשנית
מפ ֲעלֵי כוח אלוהים .לא רק תשעת
חברי הקהילה אלא אף חברי קהילה
רבים נטלו חלק בפסטיבל דרך
טלוויזיית טי.בי.אן .רוסיה -התרפאו
ונתנו כבוד לאלוהים .האח מאראט
בן ה 20 :התרפא מכאב גב וּמכאב
כמה מחברי קהילת :דרך הרוח באלמאטי וכמה מחניכי ב בעמוד השידרה ממנו סבל מילדות.
 - ; MMTCממה"ש )מרכז מאן מין להכשרה שליחותית( בעת קונסולו :גבר בן  63-קיבל את
המסע החיזיון ה  29של ממה"ש ]. [MMTC
התפילה על תמונת נכדו בן ה3 :

שנבצר ממנו ללכת מחמת תסמונת דאון .לאחר
התפילה החל הנכד ללכת כיאות .ביקאמאל בת
ה - 56 :התרפאה מכאבים כרוניים באגן הירכיים-
היא רקדה בשמחה ונתנה כבוד לאלוהים.
רועת הקהילה ביביגול בת ה 47 :המשרתת
בקהילת בת בקאראגאנדי  -סבלה מגידול בחזה.
הרופאה ניסתה למנוע בעדה מלטוס לישראל
וייעצה לה לעבור ניתוח טיפולי -אך היא
התרפאה מן הגידול דרך תפילת ד"ר ג'יי רוק לי
בפסטיבל התרבויות הביינלאומי בִּירושלים –
לאחר מכן :בשובה הבייתה  -פנתה לבית החולים
להערכה נוספת .התוצאות שנתקבלו הראו
שהגידול בחזה נעלם .אחותה הגדולה קלרה בת
ה 61- :התרפאה מהרפס .האח נורבאנו בן ה40 :
התרפא מגידולים כְּחוּלִּים ברגליו תוך כדי צפייה
בפסטיבל ישראל -הוא התקשר לאחות שיר-
אל אשר נכחה בפסטיבל והעיד על הרפואה.
עדותו שודרה בשידור חי לעולם כולו דרך
הטלפון הסלולרי .בעת צפייה בשידור הפסטיבל
 האחות מארזהאן בת ה 22 :החיה בזייפאק:התרפאה מדלקת כליות ממנה סבלה מילדותה.
בעלה האח איידוס התרפא מכאב גב ארוך טווח.
בִּיתָּם -בת ה  4 :אייג'רים אשר סבלה מדלקת
עור בראשה-אשר גרמה לה להפריש מורסה
וּלאבד שיער רב -התרפאה ע"י התפילה ללא
צורך טיפול רפואי וּשיערה צמח .עדויות רפואה

שינויים בחיים ,שפע תשובות וּפתרונות דרך
הספרים ,השידורים והמִרשתת.
לעיתים נדירות אני נהנה לקרוא ספרים -אך
נהניתי לחֲלוטין מספרי ד"ר ג'יי רוק לי -שהמריצוני
להפיץ את הבשורה הטובה לרבים אחרים .היו לנו
רק מספר עותקים מהספרים -לכן הכנתי עותקים
רבים והפצתי ברבים .המשרת דניאל רוזן ְק ָראֳנוּם
פעם אחר פעם וניסינו כמיטב יכולתנו להתהֲלך
לפיהם .לאחר מכן :חוו חברי קהילה רבים שינויים
ברוח ,שפע רפואה ,קבלת מעֲנה וּברכות לרוב.
כמו כן :הורדנו מאתר קהילת מאן מין המרכזית
את דרשות ד"ר ג'יי רוק לי לקִבציי שמע ורכשנו
נגני אם.פי 3.בכדי להאֲזין לִדרשותיו הֱרבות.
כמו כן :הורדנו מאתר קהילת מאן מין המרכזית
את דרשות ד"ר ג'יי רוק לי לקִבציי שמע ורכשנו
נגני אם.פי 3.בכדי להאֲזין לִדרשותיו הֱרבות
 .לאחר מכן :רכשו רוב חברי הקהילה נגני
אם.פי 3.בכדי להאזין לִמסריו וּכמו כן :שיתפו
את המסרים עם אחים וַאֲחיות רבים מקהילה
אחרת אשר השתוקקו להקשיב למסרי ד"ר ג'יי
רוק לי .דרך מסרי וּתפילת ד"ר לי המוקלטים
התרפאו :זקן העדה אסקאר ,קצין בכיר במצפה
האסטרונומי באלמאטי התרפא מהצטננות חזקה
והאח גאלימזהאן מטג'יקיסטאן אשר סבל מדלקת
הלבלב  -גילה כי הכאבים נעלמו ברגע שקיבל את
התפילה .טי.בי.אן .רוסיה משדרת את :דרשות
ד"ר ג'יי רוק לי מידיי יום בשעה 3:30 :לפנות
בוקר .לפני תחילת התוכנית מעירים אנו זה את זה
בטלפון בכדי להאֲזין לִבשורת הקדושה  -מאחר
ודרך בשורת הקדושה אנו פוגשים באלוהים
הנאמן המגשים את דברו .אנו אסירי תודה וכבוד
לאלוהים אשר בירכנו ִבּפגישה עם ד"ר ג'יי רוק
לי האוהב את אלוהים באמת  ,מקדיש את כל כולו
לאלוהים וּמשרתו כמורינו הרוחני.

”אמונתי התחדשה והתרפאתי מעמוד שדרה בקוע“
האחות שיר-אל )קהילת דרך הרוח -אלמאטי קזחסטאן(
בשנת  :2003נפגעתי בגבי בסקי על ההר וּכתוצאה התקשיתי בִּישיבה
וּבִּשכיבה על המיטה .תמונות הרנטגן הראו סדק בעמוד השידרה ודיסק
בָּקוּעָ .ניסיתי תרופות רבות אך לשווא .בשנת  :2008העֱניק לי רועה
הקהילה דניאל רוזן :את התקליטור ’כוח אלוהים‘ העוסק בהפגנות רבות
של כוח אלוהים דרך ד"ר ג'יי רוק לי .זה נגע ללבי והחילותי ללמוד
במכללה משיחית בישראל .ביוני  :2009נטלתי חלק בסמינר רועי הקהילה
בישראל בהנחיית ד"ר ג'יי רוק לי והקשבתי למסר” :מידת האמונה“.

כשקיבלתי את תפילת ד"ר לי :חשתי בזרם חם קולח בגופי והזעתי בגבי.
לאחר מכן נעלמו כל הכאבים וּראייתי שבה -ראיתי ללא עזרת משקפיים.
סיימתי את שנת לימודֵיי הכתובים בישראל וּבשובי לקזחסטאן לקחתי
עימי כמה מספרי ד"ר ג'יי רוק לי .ניהלתי את סמינר ”:מידת האמונה“-
לעובדי הקהילה הסמינר נגע לליב רבים מהם .חברי קהילה רבים החלו
לקרוא את ספרי ד"ר לי וניסו להתהלך לאור לימודיו בספרים .הם החלו
לחוות שינויים בחייהם ועדויות הרפואה והברכות נודעו ברבים.
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