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ג'.סי.אן .השתתפה בכנס המדיה המשיחית
הבינלאומית  2016של אֵן.אר.בי.
השדרים המובילים בעולם פועלים יחֲדיו לַהפצת הבשורה
מ  22-26לפברואר נערך כנס אמנת המדיה המשיחית הבינלאומית
 2016של אן.אר.בי :באתר הנופש וּמרכז הכנסים גֵיילורד אופְּרילנד
שבנשוויל ארה"ב וּבו השתתפה ג'י.סי.אן.
אן.אר.בי) .אירגון השדרים המשיחיים הלאומיים( אורגן בכדי להגן
על זכויות וַהטבות השידור המשיחי .בצוותא עם ארה"ב כמרכז-נוטלים
חלק באן.אר.בי אף 1,400 :אירגונים – הניפגשים באופן קבוע להחֲלפת
טכניקות ותוכניות שידור .בשנת  2016היצטרפו למעלה מ4,700-
שדרים מ 175-תחנות שידור מ 44-מדינות ,יסדו שותפויות עם גופי
שידור משיחיים עמיתים והחֱליפו טכניקות שידור .בינתיים הינם שותפים
לַחזון עבור שירות השידור.
את השנה הזו החלה ג'י.אן.סי (www.gcntv.org) .בהשתתפות
ַבּקבלה הבינלאומית והמשיכה להישתתף באירועים רבים כולל :הקרנת
סרט ,המועצה המייעצת לטלוויזיה וּפגישת הוועדה המתמדת בכדי ליצור
שותפויות עם שדרים משיחיים רבים .בַּארוחת הערב של מנהיגות המדיה
התגלה שדעות רבות הינן משותפות לגבי :המצב הנוכחי במזרח התיכון,
השפעת המדינה האיסלמית והרדיפה על התקשורת המשיחית והאמונה
על ידי קבוצות מיעוט כהומוסקסואלים .בנוסף יכולה ג'י.סי.אן .ללמוד
דרכים יעילות רבות רוח בישיבות בכדי להפיץ את הבשורה באמצעות
טכנולוגיית מדיה דיגיטלית.
ביתן ג'י.סי.אן .עוצב בצבעי כחול לבן המסמלים בהתאמה שמיים
וּקדושה .בתא הקרינה ג'י.סי.אן :.תוכניות דרשות בהבחנה גבוהה ][HD
של ד"ר ג'יי רוק לי ,ביצועי חגיגות יום השנה ה  33לקהילה – ותוכניות
על מסעות בחו"ל כגון" :היזכרות" ו "היתהלכות של אמונה ".פורסמו
אף :תוכניות אחרות שונות הכוללות את :בריאה וּמדע' ואירגון הרופאים
המשיחיים העולמיים .כמו כן תפסו :סיפרי ד"ר לי וּמי מואן הזכים של
הכוח )שמות פרק ט"ו  – (25את תשומת לב המשתתפים.
נשיא אן.אר.בי – .ד"ר ג'רי ג'ונסון וראשי האירגון הֱאחרים ביקרו
בביתן ג'י.סי.אן .והאחווה גדלה שבעתיים .ד"ר פרנק רייט – נשיאה
לשעבר של אם.אר.בי .אף הוא ביקר ואמר" :גישותיה השונות של ג'י.
סי.אן .לתוכניות וּבמיוחד לתוכניות המשודרות בישראל הינן מעניינות
מאוד .מודה אני ליו"ר מועצת המנהלים :ד"ר ג'יי רוק לי".
סגן יו"ר מועצת המנהלים ג'ון קרלי הצהיר" :ג'י.סי.אן .מילא את
שלושת החלטות אן.אר.בי :.קידום האמת המיקראית בתרבות ,מצויינות
המדיה וחופש המדיה .הינני שמח מאוד לפגוש את ג'י.סי.אן ".מר אנדרה
בידנִיוק – המנכ"ל הרוסי לשידור רשת )אר.בי.אן (.אמר" :באמצעות
תוכניות הדרשה של ד"ר לי חוו רבים מרפא והיו עדים לִפעלי אלוהים.
אני שמח מאוד!"
הנהלת ג'י .סי .אן .ניפגשה אף עם שדרים משיחיים רבים כד"ר ג'ון
אנקרברג לשעבר יו"ר דירקטוריון אן.אר.בי .שהינו אף שדרן; ד"ר וורן
טרֵמבלי המשמש כסמנכ"ל פעילות טלוויזיית אל.פי .או.טי.אֵי .המשדר
אל.אל.סי) .וו.אי.בי.אר .ערוץ ניו יורק  ;(17מקסים מקסימוב נשיא
טלוויזיית סי.אן.אל ;.ד"ר רנדי ווייז נשיא :אַי.בי.אן .ו-אִ.אָי.סי.בי .כמו
אף :יו"ר ועדת אֵן.אר.בי .הבינלאומית – סטן גֵ'טֶר .אשר נהנו יחַדיו מן
ההיתחברות ברוח הקודש .הם אף סיכמו על קידום שיתוף הפעולה וחלקו
את החזון הגדול של שירות שידור המוביל נפשות רבות לִישועה בימים
אלה של :אחֲרית הימים.
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תמונה  :1נשיא אן.אר.בי .ג'רי ג'ונסון )באמצע( .תמונה  :2סגן היו"ר הראשון ג'ון קרלי )מימין( .תמונה  :3בביתן ג'י.סי.אן.
תמונה  :4ד"ר פרנק רייט )באמצע( – נשיאה לשעבר של אֵן.אר.בי .תמונה  :5ד"ר וורן טרמבלי – נשיא ערוץ ניו יורק .17
תמונה  :6סיפרי יו"ר מועצת המנהלים :ד"ר ג'יי רוק לי.
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פרי טוב הלב.
"ְל ֻעמַּת זֺאתְ ,פּרִי הָרוּ ַח הוּא אַ ֲהבָהִ ,שׂ ְמחָהָ ,שׁלוֹם ,אֺרֶ רוּחַ ,נְדִיבוּת ,טוּב לֵב ,נֶ ֱאמָנוּתֲ ,ענָוָה ,רִסּוּן ַע ְצמִי – עַל מִדּוֹת ָכּ ֵאלֶּה אֵין תּוֹרָה ָחלָה"
)האיגרת אל הגלאטיים פרק ה'.(23 – 22 :
פירותיה היפים של רוח הקודש אינם נישאים רק בלב – אך
בהחלט הינם מתגלים דרך מעשים טובים .אם מבין הפירות
שבליבכם תישאו לחֲלוטין את פרי טוב הלב :תפיצו את ניחוח
ישוע .לכן תבואנה נשמות רבות לחוש דרכיכם את ישוע וִיהי
לאל ידם לתת כבוד לאלוהים .הבה ניבדוק פרי זה של 'טוב
הלב'.
 .1הלב הפועל לפי האמת כתקן.
אנשי העולם מבחינים ושופטים על פי מצפונם אם משהו
הינו טוב או רע .בהיעֲדר צורך בִּנקיפות מצפון חושבים אנשים
גשמיים חושבים שהינם טובים וצודקים .אך 'מצפון' זה שונה
מאדם לאדם .זאת מאחר והתהליך בו המצפון הפרטי נוצר
בצורה שונה מאדם לאדם.
עם זאת המצפון הינו התקן להבחנה בין טוב לרע המבוסס
על יסודות טבע הֱאדם וטבע זה תלוי בסוג אנרגית הֱחיים בה
נולד ואת סוג הסביבה בה גדל.
לִילדים אלה המקבלים אנרגית חיים טובה יש אופי טוב
יחסית .כמו כן :אנשים שגדלו בִּסביבה טובה בה דברים טובים
רבים ניראים ונשמעים צפויים לעיצוב מצפון טוב .מאידך :אם
אחד נולד עם טבע רע רב מהוריו וּבא במגע עם דברים רעים
רבים :צפויים טיבעו וּמצפונו להיות רעים.
לדוגמא :לִילדים הלומדים להיות כנים תִּהיינה נקיפות
מצפון כשהם משקרים .אך אותם ילדים הגדלים בין שקרנים
יחושו שזה טבעי לשקר .כאמור – המצפון יהא שונה לפי:
הפרט ,האזור והזמן .החושבים שהינם עוקבים אחר מצפונם
הינם רק עוקבים אחר מה שהם חושבים שהינו טוב .עם זאת
הם אינם בעקבות טוב מוחֱלט.
אך אנו המאמינים באלוהים יש לנו את אותה רמה בה אנו
מבחינים בין טוב לרע .כי יש לנו את דבר אלוהים כתקן .טוב
לב רוחני הינו :שאמת זו תהא כמו המצפון שלנו וּשנבצע
אותה.
 .2הלב שאינו יכול לסבול אם לא קיים נוהג של טוב
אמיתי.
טוב הלב במובן הרוחני הינו מצב של הלב המבקש את
אלוהים באמצעות רוח הקודש – שהינו טוב האמת .מאז
שהאיש הטוב מביא מתוך אוצרו הטוב מה שטוב :המחפשים
באמת טוב באורח טבעי תִּיהיינה להם כוונות בפועל מאחר
והינם טובים – כך שלאל ידם להיראות כלפי חוץ .לכל מקום
שהם הולכים וּלמי שהם פוגשים בו הם מגלים נדיבות וַאהבה
עם מילים וּמעשים טובים.
בדיוק כשם שאנשים המתבשמים – מפיצים את ניחוחם –
כך אלה עם טוב לב יפיצו את ניחוח ישוע .אך הם אינם יכולים
לשאת פרי רק מאחר ויש בם כמיהה לחפש טוב – ואם הם
שמעו ולמדו :עליהם לטפח טוב לב בליבם ולעסוק בו הלכה
למעשה.
בִּבשורת לוקס פרק י' אנו מוצאים את :משל השומרוני
הטוב .גבר הוכה ונשדד בעת הנסיעה ונותר מת למחֱצה .כוהן

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
דת עבר במקום וראה שהוא גוסס – אך חלף על פניו .לוי אחד
ראה אותו :אך אף הוא פשוט חלף על פניו .כוהנים וּלויים היו
אלה שידעו את דבר אלוהים ושירתו את אלוהים .אך הם לא
היפגינו את המעשה שעליהם להפגין כשהם אמורים להיתהלך
בעקבות רצון אלוהים.
מאוחר יותר חלף במקום שומרוני וראה איש זה אשר הוכה
ונישדד .השומרוני זה טיפל בִּפצעיו וּלקחו לפונדק .הוא ביקש
מבעל הפונדק לטפל בו – והבטיח לשלם את ֱהעֲלות בדרכו
חזרה .מאחר והיה טוב פשוט ניבצר הֵימֵנוֹ מלהתעלם מאדם
גוסס .למרות שזה אומר הפסד של זמן וָכסף :ניבצר הימנו
פשוט להתעלם מן הגוסס .אם היה פוסח עליו :לבטח היה
שומרוני זה סובל מנטל זה על ליבו .יכול להיות שהוא היה
מוטרד ממה שקרה לאותו אדם שנפצע .טוב לב רוחני הינו
שלא יהא לאל ידינו להימנע מלסבול עקב זאת שלא בחרנו
בדרך הטובה.
 .3ליבו הטוב של ישוע.
ִשּׂא
בִּבשורת מתיתייהו פרק י"ב  19ניכתב" :א יְִצעַק וְא י ָ
ַשׁמִי ַע בַּחוּץ קוֹלוֹ".
וְא-י ְ
לרוב כשאנו רואים אנשים הנחֱשבים טובים על ידי אחרים:
אנו רואים אדם אשר אין לו בעיות עם עצמו או עם אחרים.
ַשׁמִי ַע בַּחוּץ קוֹלוֹ ".כך הינם שקטים ואינם רבים
ככתוב" :וְא-י ְ
עם אחרים .הם אינם מדברים על מיגרעות או חסרונות הזולת.
הם אינם מנסים להתרברב בעצמם או להעלות קרנם בקרב
הזולת .למרות שהינם סובלים שלא בצדק :אין הם מתלוננים.
ִשׁבּוֹר
בהמשך אומרים פסוקים ָ " :21 – 20קנֶה רָצוּץ א י ְ
ִשׁמוֹ גּוֹיִם
ִשׁפָּט; וְל ְ
ִשׁתָּה ֵכּהָה א יְַכ ֶבּנָּה ,עַד יוֹצִיא ְלנִיצָּחוֹן מ ְ
וּפ ְ
יְיַחֵלוּ".
כשאנו מגדלים עץ או צמחים :אם יש להם עלים או ענפים
חבולים – לרוב היננו קוטעים אותם .כמו כן :כאשר פתיל
רוחש ,האור אינו בהיר – דבר הגורם לאדים וַעשן .אנשים

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.
”שׁ ֲהרֵי לַכֺּל הוּא ]אלוהים[ נוֹתֵן ַחיִּים וּנ ָ
ֶ
ְשׁמָה וְכָל ָדּבָר“ )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 ָ

פשוט מכבים אותו .אך בעלי הטוב הרוחני אינם שוברים קנה
רצוץ או מכבים פשתה כהה ".אם יש שמץ של סיכוי של
החֲלמה :אין לאל ידם לחֲתוך את הֱחיים – והינם מנסים לפתוח
את דרך הֱחיים לַאחרים.
כאן' :קנה רצוץ' מתייחס לַאנשים מלאי חטא וָרשע של
העולם הזה' .פישתה כהה' מסמלת את :אלה שליבם צבעוני עם
רוע מאחר ואור נישמתם עומד למות .אין זה סביר שאנשים
אלה אשר הינם כקנה רצוץ וּפישתה כהה יקבלו את הֱאדון.
למרות שהינם מאמינים באלוהים :מעשיהם אינם שונים
מאלה של אנשים גשמיים .הם אף מדברים כנגד רוח הקודש
או עומדים כנגד אלוהים.
בִּימי ישוע עלי אדמות היו רבים שלא האמינו בו ואף על
פי שבאופן אישי היו עדי יצירות מדהימות של כוח :הם עדיין
עמדו נגד פעלי רוח הקודש .עם זאת הביט בם ישוע באמונה
עד סוף וּפתח עבורם היזדמנויות להגיע לִישועה.
בעלי הפרי טוב יקבלו את אותם אנשים אשר נתנו לרוע
שלהם לצאת .הם אינם מנסים להבחין מי צודק או טועה או מי
טוב או רע וּלאחר מכן לשבור אותו ולא להתייחס אליו .הם
רק מתייחסים אליהם בטוב עם לב אמיתי – וּלבסוף יהא לאל
ידם לגעת בליבם.
כמובן אם הֱאחרים ממשיכים להפגין רוע גובר :הם יפלו
לדרך המוות על אף שאנו מציגים להם טוב לב .אך אף במקרים
אלה :פשוט איננו קובעים את גבול הסיבולת שלנו לזנוח אותם
אם הינם חורגים ממגבלה זו .זהו טוב רוחני לנסות לאפשר
להם לחפש חיים רוחניים מבלי לוותר עד הסוף .נמשיך לנסות
להציע להם סיכויים להגיע לִישועה.
אם כן כיצד טוב רוחני זה שונה ממאפיינים רוחניים אחרים?
אתם עשויים לחֲשוב" :בִּמשל השומרוני הטוב ,יכולים מעשיו
להיות מתוארים צדקה בראש ורחמים?"
כמובן שנדיבות לב וָרחמים שייכים לטוב הלב .אך ההיבטים
הייחודיים של הטוב הרוחני הינם הרצון לעקוב אחר טוב הלב
והכוח וּבעצם לעסוק בם .הדגש אינו על הרחמים עצמם מאחר
וּלאל ידינו לעזור לזולת מתוך אהדה .הדגש הינו על :הטוב בו
ניבצר מן השומרוני פשוט לעבור בעת שעליו לרחם.
כשתיפעלו מרצון עבור הקהילה ויש לכם פרי טוב :לא
רק שתהיו נאמנים בדבר אחד – אלא אף בכל ההיבטים .אם
תזניחו את כל חובותיכם :ייתכן שעקב כך מישהו יסבול.
מלכות אלוהים ֵתּהֵא מושלמת כפי שהיא אמורה להיות .לכן
עלינו לנסות להיות נאמנים בכל המובנים .אני מאמין שלאל
ידיכם ליישם עיקרון זה לכל מאפייני הרוח האחרים.
אחים וַאחיות יקרים במשיח :אם הינכם נושאים את פרי
טוב הלב הרוחני – תהיו בצלם אלוהים .לא תעשו דבר היכול
להפוך ולו לִמעידה אחת קטנה .יהא עליכם אף להיות בעלי
טוב לב וַענווה כלפי חוץ .תהיו מכובדים כשאתם בצלם הֱאדון
– והיתנהגותכם וּשפתכם תהנה מושלמות .אני מתפלל בשם
הֱאדון שתישאו בִּמהרה פרי טוב לב רוחני וּתפארו את אלוהים
מאוד!
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חידוש וריפוי באמצעות פעלי
רוח הקודש
אלוהי האהבה מרוצה מילדים המסתמכים עליו באמונה בו .הוא פותר את כל סוגי בעיות חייהם וּמובילם לחיות באושר ללא דאגות וַחרדה.
כעת נוכל לשמוע מספר עדויות מחברי הקהילה אשר החֱלימו באמצעות כוח רוח הקודש בקוריאה וּמחוצה לה.

המשרת ביונגהיופ גֵ'און בן  47מקהילת מאן מין מאסאן שבדרום קוריאה
חשבתי שפשוט קר לי אך לאורך זמן המצב החֵמיר
והתקשיתי לנשום .כשלקחתי נשימה :שמעתי קולות
מוזרים והתעוררתי פעמיים או שלוש במהלך הלילה.
פעם אחת התעוררתי והיה ממש קשה להירדם שוב .לילה
אחד היו לי קשיי נשימה והתקשיתי לנשום אף עם חלונות
פתוחים.
באוקטובר  2014אובחנה אצלי אסטמה .הסיבה לא
הייתה ידועה .החילותי לבקש את חסד אלוהים להשתתף
בַּאספות הישתחוויה וּבַּאסיפת תפילת דניאל .כשחשבתי
על עצמי לפי דבר אלוהים :הבינותי שהייתי רע והתחלתי

לשוב בִּתשובה.
בפברואר  :2015היה לי חלום .בחלום ראיתי את רועה
הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי ,כרעתי ברך לפניו וסיפרתי
לו על מחלתי .הוא התפלל בִּרצינות למעני .לאחר הֱחלום:
הלכתי לרועה הקהילה הבכיר כששם המחלה שלי כתוב על
כף היד ולחצתי את ידו .סימני ההיכר של האסטמה נעלמו.
הבדיקה הרפואית לאחר מכן אישרה שהתרפאתי
מאסטמהַ .הלְלוּיָה!
משפחת המשרת ביונגהיופ גֵ'און )משמאל ,המשרת גֵ'און,
בניו סיהיון ויונגהיון ואשתו המשרתת :היונגגֵ'יון -יים(.

המשרתת הבכירה היאנגווֹן לי בת  56מן העֲדה ה 15-שבִּדרום קוריאה

❖ לפני התפילה
צוואר ירך ימני שבור ונקוע.

❖ לאחר התפילה
החלקים השבורים שוקמו
בצורה טובה.

הגוש )גידולים(
שגרמו לדימום

שלושה גושים 1.2 :ס"מ,
 3 – 2ס"מ ו 3.5 -ס"מ
❖ לאחר התפילה

הגוש שגרם לדימום שלה והגוש הקטן נעלמו
והשלישי הצטמק ל –  2.2ס"מ

"עצמותי השבורות שוקמו בִּמהרה על ידי התפילה
מעבר לזמן ולמרחב"

ב  7/11/15תוך כדי הליכה מהירה :,החֵלקתי ונפלתי על
הקרקע .ניבצר הֵימֵני לקום .בעזרת אחרים קמתי אך חשתי כאב
רב .הסיעו אותי באמבולנס לבית חולים וּסריקת הרנטגן גילתה
שצוואר הירך שלי )העצמות תחת מפרק הירך( שבור.
הרופא אמר שעלי לעבור מיד ניתוח לתקון העצמות .הוא
אמר לי שעלי להישאר במיטה במשך למעלה מחודש ולנוח ככל
האפשר .באותו לילה היתקשיתי לישון מחמת הכאב .ניבצר הֵימֵני
להתהפך ואף להניע את גופי .ניזקקתי לעזרת משפחתי בכדי
ללכת לשירותים.
למחרת יום א :שלחתי בקשת תפילה לד"ר ג'יי רוק לי שהיה
בבית התפילה שלו על ההר .בשלב מסויים מאוחר יותר באותו
יום חשתי כאב ההולך ועובר לאיטו .הצלחתי לישון היטב בלילה.

המשרתת הבכירה מיסוק קים בת  44מן העֲדה הראשונה בדרום קוריאה
❖ לפני התפילה

"חוויתי מרפא מקצרת ]אסטמה[
לאחר שלחצתי את ידי ד"ר ג'יי רוק לי"

ביום ב לא כאב לי והיה לאל ידי
ללכת לשירותים בעזרת מקל וּללא
עזרת אחרים.
למחרת היה לאל ידי לעמוד
בכוחות עצמי ללא כל עזרה.
התאוששתי בִּמהרה והחילותי לנוע
כרגיל .לאחר מכן הלכתי לבית
החולים לִסריקת רנטגן והיה לאל
ידי לראות את שעצות צוואר הירך
השבורות שלי צורפו בצורה טובה.
אני נותנת את כל ההודייה והתהילה לאלוהים שריפא אותי
בעוצמתו המדהימה.

"הגוש בגודל אגוז )גידול סיבי( נעלם"

מתחילת  2015סבלתי מכאבי מחֲזור קשים .חשתי כאילו
המעיים שלי היו מתעוותים .התכסיתי בזיעה קרה ולפעמים
התמוטטתי .היה לי דימום ויסתי מופרז ואף היה לי דימום שלא
במועדו .פני התנפחו ומצאתי שקשה לי לעלות במדרגות מאחר
ולא היה לי כוח .לרוב חשתי חסרת נשימה וסבלתי מאנמיה
וַעצירות .אף איבדתי הרבה שיער.
ב  4/1/16עברתי בדיקת ּעַל ֶשׁמָע ]אולטרסאונד[ של הרחם.
הרופא אמר שיש לי שלושה גידולים .השניים באמצע הרחם לא
גרמו לִבעיות מיוחדות אך השלישי בתחתית וגדול כאגוז :דחף
נגד הרחם שלי .הרופא הוסיף שזו הייתה הסיבה לדימום שלי.
הוא הזהירני שאם זה היה המקרה הֱגרוע ביותר יהא עליו להסיר
את הרחם שלי .הוא כתב מכתב בקשה בכדי שאוכל לקבל טיפול
בבית חולים גדול יותר.
החילותי להסתכל לאחור על חיי המשיחיים .עבדתי כמנהיגה
בקהילה אך שמרתי על תכונות רעות כִּיהירות וגאווה בליבי .אף
התחרטתי שהייתה לי אמונה פושרת .ב –  15בינואר קיבלתי
את תפילת המטפחת של רועת הקהילה היסון לי-הממונה על
הדרכת שליחות הנשים )מיפעלות השליחים פרק י"ט.(11-12 :
לאחר מכן עדיין דיממתי .כעבור יומיים היה לי דימום וגוש

שחור יצא מגופי .מנקודה זו ואילך
חדלתי מלדמם והכל שב לקדמותו
בִּתקופת הווסת.
לאחר מכן התכוננתי לריפוי
הסופי על ידי השתתפות בַּאסיפת
הריפוי האלוהי של מרכז תפילת
מאן מין .ב  7/2/16ניתן לחברי
הקהילה זמן לברך את רועה
הקהילה הבכיר ד"ר ג'יי רוק לי
וּלהקשיב למסר שלו .כשקיבלתי
את תפילתו עבור החולים לחצתי את ידו באמונה .השימחה
גאתה בלבי והייתי בטוחה שחוויתי מרפא .הלחיים שלי קיבלו
צבע ושבתי כבראשונה .היה לי קל לנשום ולא הייתה לי עצירות.
ַהלְלוּיָה!
ב –  18לפברואר הלכתי לבית חולים לִבדיקה מחודשת.
סריקת גלי הֱעל ֶשׁמָע ]אולטרסאונד[ הראתה כי :הגידולים
שגרמו לדימום והאחד שהיה למטה נמוגו לחֲלוטין והאחד אשר
נותר קטן מ 3-סנטימטר ל .2.2-אני נותנת את כל ההודייה
והכבוד לאלוהים.
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"קראתי את הספר" :רוח נשמה וָגוף" – וחיי היתחדשו!"
האח רֵוורד סיבָּנדה
כשקראתי את ספרו של ד"ר ג'יי רוק
לי – "רוח ,נפש וָגוף" :היתרשמתי מאוד
שהספר יכול לחדש חיי אנשים .אני
מאמין שישנם כמה אנשים היכולים להבין
את רצונו המקורי של אלוהים וּלהסבירו
לַאחרים.
ספרו של ד"ר ג'יי רוק לי – "רוח ,נפש
וָגוף" מסביר את מושגי היסוד של :הרוח,
הנשמה והגוף כך שאף אנשים השייכים
"רוח ,נשמה וָגוף" ספרים  IוII-
לתרבויות שונות יכולים להבינם היטב.
נכתבו על ידי ד"ר ג'יי רוק לי
היה לאל ידי לתפוס בדיוק ממה עשויים
בני הֱאדם.
לאחר קריאת ספר זה ארע לי דבר מדהים .חשתי שדבר אלוהים בתנ"ך מניע את
ליבי בפעם הראשונה .החילותי להתפלל ברמה אחרת וּלהבין איך עלי להתפלל .היה
לאל ידי לחוש שדבר אלוהים חודר עמוק עד להבדיל בין הנפש והרוח וּבין פרקים
למֵח עצמות .היה לאל ידי ליישמם לחיי .ספר זה חידש את חיי וכל הקורא אותו כבר
חווה חידוש חייו .אני מודה מקרב לב לד"ר לי.

האח צֵ'נדסורין בן  35מקהילת מאן מין מונגוליה

האח ריו
ורד סיבאנדה עובד עם אחת מהחברות
השותפות לג'י.סי.אן .הוא קיבל את
ספרו
של
ד"ר לי :רוח ,נשמה וָגוף בכנס אנ.א
ר.בי  .2015הוא אמר שהוא התרשם
מן
הס
פר,
קיבל הבנה עמוקה וּלאחר מכן היה
שיתף את החסד עם מאות משיחים
אח
רים.
ה
שנה הוא ביקר בדוכן ג'י.סי.אן וּמסר
את תודתו מעומק ליבו )האח ריוורד
ס
יבאנדה עם במאי ג'י.סי.אן ג'יימס גָ' ֶאו
ָואן לי בדוכן התערוכה של ג'י.סי.אן(.

"הישתחֲררתי מן הכאבים הליליים אשר גרמו לי
לחוש כאילו עמדתי להפסיק לנשום ולמות"

התחלתי לסבול מ קשיי נשימה בשנת  .1999הלכתי לבית החולים
לִבדיקה אך לא נמצא אצלי כלום .עדיין היתעוררתי פעמים רבות
באמצע הלילה מחמת קשיי נשימה .חשתי כאילו מישהו מחא כפיים
ליד הפה שלי ושאני הולך למות .בלילה הלם ליבי מספר פעמים מהר
יותר מן הרגיל וחשתי כאילו ליבי יוצא דרך הפה.
פחדתי מכאב זה של המוות הבא אלי כל לילה .ניגשתי שוב לבית
החולים שם עברתי בדיקות לב וריאות ואף עברתי בחינה פסיכיאטרית
אך נאמר לי שאין לי כל בעיה .פעם הסתמכתי על לאמה בודהיזם
ושמָניזֶם אך זה לא עזר .מאחר וסבלתי במשך כמה שנים מקשיי
ָ
נשימה :הייתה לי בעיה ָבּעֲליה וִירידה במדרגות בִּמהירות.
בחודש אוקטובר  2015הייתה לי בדיקה רפואית אשר הראתה:
כי הלב שלי לא היה פועל באופן תקין .זה היה קושי נשימה התקפי

האח הֵריטי קולונגזי קאבאסילי בגיל  32מקהילת מאן מין בקינשאסה הרפובליקה הדמוקרטית שבקונגו
החל משנת  2006סבלתי מחום גבוה והאבחנה הייתה מלריה
כרונית .ניבצר הֵימֵני ללכת מחמת כאבים בצד .כמו כן ניבצר הימני
לשכב ישר – לכן נאלצתי לשכב על הצד השני .סבלתי אף מכאבי
ראש וניבצר הֵימֵני לאכול טוב .הסימנים גרמו להגדלת הטחול.
נטלתי תרופות וקיבלתי טיפול רפואי בבית החולים .אך ללא כל
שיפור.
בחודש פברואר  2006בתחילת מסעו המאוחד של ד"ר ג'יי
רוק לי לרפובליקה הדמוקרטית בקונגו בִּשדירות טריומף 1997
בקינשאסה – שברפובליקה הדמוקרטית בקונגו .אבי רצה שאחווה
מרפא באמצעות תפילת ד"ר לי לכן לקחני לשם ועזר לי לקבל את
תפילתו לחולים .לאחר מכן חוויתי מרפא מהגדלת הטחול.
בִּשנת  2010החילותי לסבול שוב מחום גבוה וזה גרם לי לִקרוס

הניגרם על ידי הפרעות קצב.
באותו זמן הייתי חבר בקהילת מאן מין מונגוליה אך נעדרתי במשך
זמן רב .בחודש נובמבר  2015הלכתי לקהילה לַאסיפת יום ראשון.
רועה הקהילה הרועה בוטזוריג התפלל עבורי עם מטפחת הכוח
)מיפעלות השליחים פרק י"ט .(12 – 11 :לדבריו אמר לי כי רועה
הקהילה הבכיר של קהילת מאן מין המרכזית ד"ר ג'יי רוק לי היתפלל
על המטפחת.
כשקיבלתי את התפילה חשתי משהו יוצא מגופי והלב שלי נעשה
שליו .חשתי טוב ונקי .מאותו יום אני בריא ללא כל חריגה .אני ישן
טוב וּמתעורר כרגיל .הינני חש אסיר תודה ונדהם שלאל ידי לחֱיות
חיים רגילים בצורה זו .אף כשאני רץ למעלה וּלמטה במדרגות :אין
לי כל בעיה .זה מדהים! ַהלְלוּיָה!

"חוויתי מרפא מתופעות של מלריה כרונית"

לפתע ביוני ושוב ביולי .פעמים רבות הובהלתי לבית החולים
באמבולנס .בִּשנת  2011ניבצר הֵימֵני להמשיך לעבוד.
בחודש ינואר  2015הינחה אותי ידידי לִקהילת מאן מין קינשאסה
ונרשמתי בקהילה .חודשיים לאחר מכן החילותי בַּהכנות לאירועי
חגיגות הקהילה .לא היה לי ביטחון עצמי מחמת מצבי הבריאותי.
אך הישתתפתי בביצועים לאחר ששמעתי כי אם אֵרצה את אלוהים
הוא יענה לִתפילתי .הישתתפתי בכל התפילות וקיבלתי בִּרצינות את
תפילת ד"ר לי עבור חולים באמצעות שידורי גִ'י.סי.אן.
מיני אז אין לי כל בעיה בגופי ונישארתי בריא .במשך רוב חיי
בעבר סבלתי מכאבי ראש ,היזעתי בכל חלקי גופי ונאלצתי לשכב
ללא כל כוח .כעת היבראתי וַאני נותן שבח לאלוהים בכל עת .אני
שמח! ַהלְלוּיָה!
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