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רוחות רוח הקודש חידשו את פקיסטן וסרי לנקה.
סדָרות הלימוד לרועי קהילה של רועה הקהילה טייסיק גיל וּמסעי רפואת המטפחת.
①

②

③

④

⑤

⑥

דבר החיים וכוח אלוהים הופגנו בפקיסטן וּבסרי לנקה .תמונה  :1המסע נערך בִּקהילת :מלוא הבשורה בהשתתפות של כ  10,000איש .תמונה  :2מסע רפואת המטפחת בקירולנאפונה .תמונה  :3רועה הקהילה טייסיק
גיל התפלל למען החולים בעזרת מטפחת הכוח .תמונות  :5 – 4מוסרי העדויות מכבדים את אלוהים בעדויות הרפואה שלהם .תמונה  :6רועה הקהילה טייסיק גיל קיבל את תואר הדוקטור כאות הוקרה על תרומתו
לשירות בפקיסטן )אמצע(.

אש הבשורה בוערת עקב הנסים וּפעלי
הכוח אשר נחֱשפו בפקיסטן בה למעֲלה
מתשעים ושבעה אחוזים מתושביה הינם
מוסלמים וּבסרי לנקה בה שישים ותשעה
אחוזים הינם בודהיסטים .מ  16ועד ל 26
לאוקטובר יצאו – רועה הקהילה טייסיק גיל
)קהילת מאן מין דאה גֶ'און( יחד עם משלחת
מאן מין למסע שליחות לפקיסטן וסרי לנקה.
ב  17לאוקטובר  2012נערך :טקס
הענקת תואר דוקטור לרועה הקהילה טייסיק
גיל בבית מלון אמבסדור שבלאור אשר
בפקיסטן .מועצת ההגמונים וראשי הקהילות
המקומיות העניקו תואר דוקטור בהוראה
וּבשירות לרועה הקהילה גיל כהוקרה על
תרומתו לשירות בפקיסטן .פסטור גיל ביקר
בפקיסטן  14פעמים בעשר השנים האחֲרונות
וערך סדָּרות לימוד וּמסעי רפואת מטפחת ב
 12ערים .כמו כן :חברת העתיד המזהיר
אחד הארגונים ללא מטרת רווח – העניקה
את פרס השומרוני הטוב לד"ר ג'יי רוק לי
כהוקרה על מסירותו לִישועת הנפשות.
לאחר מכן בסדרת הלימוד הגיש רועה
הקהילה גיל מסר על :השגחת הטיפוח

האנושי המבוסס על ספרו של ד"ר ג'יי רוק
לי" :עורי ישראל!" .בערב לבקשת רועה
הקהילה אנואר פאזאל נשיא :טלוויזיית יצחק
נערך :מסע רפואת המטפחת בִּקהילת מלוא
הבשורה .רועה הקהילה גיל הטיף במסע
והסביר לגבי ארבע הסיבות לכך שישוע
הינו מושיענו היחידי והתפלל למען החולים
בליווי מטפחת הכוח )מפעלות השליחים
פרק י"ט.(12 – 11 :
ב  18לאוקטובר התקיימה סידרת לימוד
לרועי הקהילות בִּקהילת מים חיים בה
משרת רועה הקהילה אנואר פאזאל .רועה
הקהילה גיל דובר הסמינר חלק הרצאה
על" :מידת האמונה" .הנוכחים התרשמו מן
המסר הרוחני וּביקשו ממנו לחלוק עימם
יותר ממסרי ד"ר ג'יי רוק לי.
ב  20לאוקטובר התקיים :מסע רפואת
המטפחת בקירaולנאפונה שבקולומבו סרי
לנקה .רועה הקהילה הטיף על הנושא:
"הסיבה מדוע מטפח אלוהים את בני האדם"
ו"הסיבה שבעטייה מיקם אלוהים את עץ
הדעת טוב ורע" .ב  21לאוקטובר הוא
הטיף במסע רפואת המטפחת בוואטאלה על:

ישוע המשיח .במסע רפואת המטפחת אשר
התקיים במשך יומיים חלקו רבים כבוד רב
לאלוהים החי לאחר קבלת הרפואה ממחלות
וּכאבים שונים .היה על גאיאן דאיאסינג
)זכר בן  (6להסתמך על משאף מחמת
קשיי בנשימה – אך הוא חש חמימות בחזה
וּבצוואר בעת המסע והתרפא .ניהאל פרננדו
)זכר בן  (54אמר כי נעלמו תופעות הלוואי
מהן סבל בעקבות תאונה שעבר .לִברידג'יט
)נקבה בת  (60שב מאור עייניה .מאראדאי
)נקבה בת  (65התרפאה מכאבים בעמוד
השידרה .בנוסף לאלה עדויות רבות.
ב 22 :לאוקטובר נערכה סידרת לימוד
לרועי קהילה בקולומבו וּדרשת רועה
הקהילה גיל הייתה על" :מידת האמונה".
רועי הקהילה הנוכחים אמרו" :הדרשה
באמת מבוססת על כתבי הקודש והינה:
רוחנית וּמעֲמיקה" .ב  23לאוקטובר
התקיימה סידרת הלימוד בקאנדי תחת
הכותרת" :דרך הישועה" .בסיום הסמינר
תם סדר יומה של השליחות .רועי הקהילה
אשר נהנו מעיקרי בשורת הקדוּשה ממתינים
כבר בקוצר רוח לסדָּרות הלימוד הבאות.

ֳשפנה
יותר נפשות ֵתּח ָ
למסרי ד"ר ג'יי רוק לי
דרך טלוויזיית יצחק.
דרך טלוויזיית
יצחק בפקיסטן –
תתחלנה יותר נפשות
להקשיב למסרים
מלאי ֱה ֳחיִּים.
כיוםמשדרת
טלוויזייתיצחק
את מסרי ד"ר ג'יי רוק לי בשפות האנגלית
והאורדו במשך  6שעות בִּיממה .כמו כן
תוכניות ההלל וההופעות של קהילת מאן מין
הניתנות מאלוהים משודרות במשך שעתיים
בִּיממה בכל פקיסטן והמזרח התיכון .רועה
הקהילה אנואר פאזאל – נשיא טלוויזיית יצחק
אמר" :טלוויזיית יצחק חתמה לאחרונה על
חוזה עם תחנת לוויין המכסה את :אנגליה,
אירופה ואפריקה .לכן תוכניותיה תשודרנה
באזורים אלה במועד מאוחר יותר .בצורה זו
יֵּדעו רבים את האמת וייוושעו".
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דבר ֱה ֳחיִּים – האהבה הרוחנית
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)(1

אהבה בשרית וַ ֲאהֳבה רוחנית.
אוֹהב ֵאינוֹ
היםִ .מי ֶשֵׁאינוֹ ֵ
ְיוֹדַע ֶאת ֱא ִ
הים ו ֵ
נוֹלד ֵמֱא ִ
אוֹהב ַ
ְכל ִמי ֶשׁ ֵ
הים ִהיא; וָ
אַהָבה ֵמֱא ִ
אהב נָא ִאישׁ ֶאת ֵרֵעהוִּ ,כּי ָה ֲ
הוּבי ,נֹ ַ
"א ַ
ֲ
יוֹדַע ֶאת ֱא ִ
ֵ
אַהָבה" )האיגרת הראשונה ליוחנן פרק ד'.(8 – 7 :
הים הוּא ֲ
היםֶ ,שֵׁכּן ָהֱא ִ
הרוחנית מקריבה עצמה ללא תנאים ונותנת את הכול לאחרים.

המילה "אהבה" :גורמת לנו לחוש אושר וליבנו הומה רק
מלשמוע אותה .אין אושר גדול יותר מלהיות מסוגל לשתף
אהבה בלתי משתנה יחד עם מישהו בחיינו .שמענו כי ישנם
אנשים אשר התגברו על המוות ,שינו את הנסיבות שלהם
וחייהם הפכו ליפיפיים בכוח האהבה .האהבה הינה :צורך מהותי
לאושר ויש בה כוח עצום לשנות את חיינו.

 .3אהבת אלוהים והאדון כלפינו אינה משתנה.

 .1מה היא "האהבה הבשרית"?
אף הלא-מאמינים ואנשי הרוע אוהבים את אלו הטובים
כלפיהם ואף מקבלים מהם תועלת .אהבתם נראית כאהבה
אמיתית מבחינה חיצונית – אך בסוף זה אינו 'הדבר האמיתי'
והיא אינה אהבה אמיתית .זאת מאחר ואהבתם הינה :אהבה
בשרית – אהבה המשתנה בִּמרוצת הזמן ונעלמת בפני הבעיות
הקטנות ביותר.
האהבה הבשרית משתנה במרוצת הזמן בהתאם לנסיבות,
היתרון והתועלת .היא נותנת רק כשהיא מקבלת ורק כשהדברים
מביאים תועלת .אם תרצו לקבל כשם שאתם נותנים לאחרים
ולחוש ברע כשהם אינם מחֲזירים לכם בחזרה – האהבה הזו
הינה :בשרית.
רוב ההורים מגדלים את ילדיהם במסירות וּבמאמצים ,אך
רבים מהם מגדלים את ילדיהם למען התועלת או התהילה
האישית שלהם .הם אומרים" :אני עושה זאת בכדי שילדי
יגדלו בצורה טובה" .אך רבים מהם רוצים להשביע את רצונם
האישי בכדי להביא גאווה דרך ילדיהם .הם מתנגדים לילדיהם
או חשים אי – נוחות כשבחירת הילדים לסוג העבודה או בן/
בת הזוג שונה משלהם .זה מוכיח כי אהבתם מותנית בהתאם
לתנאים וּבעלת מחיר על מסירותם והקרבתם.
מה לגבי אהבת הילדים כלפי הוריהם? בדיוק כמו האימרה:
"מחלה ארוכת טווח שוחקת מסירות הדדית" – ישנם ילדים
המתייחסים להוריהם כִּבעייתיים וּמתעלמים מהם כשהם
מזדקנים וחולים במחלות .הם עלולים להתקשר לעיתים
נדירות להוריהם בתירוץ שהם עסוקים .חייהם מתמקדים
בילדיהם וּבחייהם .הם אדישים כלפי הוריהם .כמו כן :ישנם
ילדים מושחתים השונאים את ההורים רק מאחר ואלה מסרבים
לבקשותיהם הכספיות .ישנם אף אלה שרצחו את הוריהם.
מה לגבי אהבה בין חברים? ישנם אנשים שלבבותיהם נשברו
מחמת בגידת חברים אשר בם נתנו אֵמון .אחרים ביקשו מחברים
להלוות להם כסף או ביקשו מהם להיות ערבים להלוואה .אם
החברים דוחים את בקשתם – הם חשים נבגדים והיחסים
ביניהם מתקררים .אם אתם באמת אוהבים מישהו – לא תקשו
על אף אדם .אך האהבה הבשרית מבקשת את התועלת האישית
וּמרחיקה עצמה אם אין תועלת.
 .2מהי" :האהבה הרוחנית"?

הרועה הבכיר :ד"ר ג'יי רוק לי
המילון אומר שהאהבה הינה הערכת מישהו/דבר ולתת לו/לה
הכל או להיות בעלי לב רחב .אך האהבה שאלוהים מדבר עליה
הינה ברמה נישגבת יותר של אהבה מזו המוזכרת במילון .זוהי
אהבה רוחנית .האהבה הרוחנית מבקשת את תועלת האחרים,
נותנת להם אושר ,תקווה וחיים וּלעולם אינה משתנה.
בכתבי הקודש :דוד וִיהונתן שיתפו סוג זה של אהבה רוחנית.
יהונתן היה בנו של שאול מלכה הראשון של ישראל .כשראה
יהונתן כי דוד ניצח את גוליית – גיבור הפלישתים – בעזרת
קלע וָאבן – הבין יהונתן שדויד הינו :מצביא שרוח אלוהים
נמצאת עימו .אף יהונתן היה מפקד גדוד אך הוא העריך את
אומץ דוד וליבו בער .מאותו רגע ואילך אהב יהונתן את דוד
אהבת נפש .הוא לא חס על מאומה למען דוד.
בספר שמואל א' פרק י"ח  4 – 1אנו קוראים" :וַיְהִי ְכּכַֹּלתוֹ
ְשׁרָה ְבּנֶפֶשׁ ָדּוִד ויאהבו
ֶל-שׁאוּל וְנֶפֶשׁ יְהוֹנָתָן נִק ְ
ְלַדבֵּר א ָ
)וַיֱֶּא ָהבֵהוּ( יְהוֹנָתָן ְכּנַפְשׁוֹ׃ וַיִָּקּחֵהוּ ָשׁאוּל בַּיּוֹם הַהוּא וְא נְתָנוֹ
לָשׁוּב בֵּית אָבִיו׃ וַיִּכְרֺת יְהוֹנָתָן וְָדוִד ְבּרִית בְּאַ ֲהבָתוֹ אֺתוֹ ְכּנַפְשׁוֹ׃
ֲשׁר ָעלָיו וַיְִּתּנֵהוּ ְלָדוִד וּ ַמדָּיו וְעַד-
ַשּׁט יְהוֹנָתָן אֶתַ -ה ְמּעִיל א ֶ
וַיְִּתפּ ֵ
ַשׁתּוֹ וְעַד-חֲגֺרוֹ׃".
ַחרְבּוֹ וְעַד-ק ְ
יהונתן היה בנו הבכור של שאול המלך לכן היה יורש העצר.
אך בתוכו לא היו מניעים אנוכיים או תאוות בצע ,לכן לא נאחז
בעמדת המלך .הוא ניסה להציל את דוד בכך שסיכן את חייו
כששאול ניסה נואשות להרוג את דוד בכדי לשמור את כיסאו.
אהבת יהונתן לדוד לא השתנתה עד יום מותו.
כשיהונתן נהרג בקרב על הר גלבוע צם דוד והתאבל על
מותו .לאחר הכתרתו מצא דוד את מפיבושת בן יהונתן לו השיב
את כל אדמת סבו וטיפל בו בארמונו.
כמו אהבתם – אלו שיש להם אהבה רוחנית מסוגלים לאהוב
ללא שינוי וּלסכן את חייהם למען האחרים אף אם אין להם כל
תועלת מכך ואף שזה עלול להזיק להם .אהבתם אינה ניתנת
בכדי להיות אהובים או לקבל אהבה או תועלת בִּתמורה .האהבה

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 ָ

האם סבלתם אי פעם מקשיים עקב אהבה בשרית המנוגדת
לאהבה הרוחנית? כשאנו במצוקה וּמוצאים עצמנו לבד מחמת
האהבה המשתנה – ישנו תמיד האחד אשר ביכולתו לנחם את
ליבנו כידיד – זהו אדוננו.
האדון יודע את לבבותינו יותר מכל אחד אחר .מאחר
והאנשים תיעבו אותו והתעלמו ממנו למרות שלא היה בו כל
חטא או רבב .הוא עזב את הכבוד השמימי מאחור ,ירד לעולם
ולקח את דרך הייסורים .בכך הוא הפך לִמנחם אמיתי בעֲבורינו
ונתן לנו אהבה אמיתית דרך מותו על העץ.
חייתי בעוני עם מחלות רבות לפני שקיבלתי את אלוהים.
מאחר ועליתי על ערש דווי למשך שבע שנים – כל מה שהיה
לי היה גופי החולה וחובות רבים אשר הלכו וגדלו .אנשים
אשר אהבתי וּבטחתי בם עזבוני בזה אחר זה .נטשוני לחֲלוטין,
התעלמו ממני ותיעבו אותי .כששוטטתי על סף המוות ללא כל
תקווה בא אלוהים אלי.
לאחר שפגשתי את אלוהים ,קיבלתי רפואה מכל מחלותיי
והשגתי חיים חדשים .התחלתי להוביל חיים חדשים .אהבת
אלוהים הייתה אהבה יקרת ערך .זה לא מאחר ואהבתי אותו
קודם .נהפוך הוא היה זה אלוהים אשר אהבני ,בא אלי קודם
והושיט לי את ידו.
ישעיהו פרק מ"ט  16 – 15מפגין בבירור את אהבת
ִשּׁה עוּלָהּ ֵמ ַרחֵם בֶּןִ -בּ ְטנָהּ
ִשׁכַּח א ָ
אלוהים כלפינוֲ " :הת ְ
ֶשׁ ָכּחֵ׃ הֵן עַלַ -כּ ַפּיִם חַקֺּתִי
ִשׁ ַכּ ְחנָה וְאָנֺכִי א א ְ
גַּםֵ -אלֶּה ת ְ
חוֹמַֺתיִ נְֶגדִּי ָתּמִיד".
ברגע שבו יוסרתי בהיזכרי כי כולם נטשוני – החֱזיקני
אלוהים חזק .כשהבנתי את אהבתו זלגו הדמעות מעייני ולא
נעצרו .מחמת זמן הכאב אשר חוויתי – הייתי מסוגל לחוש כי
אהבתו אמיתית באופן ברור יותר וכעת אני משרת בנאמנות
כרועה קהילה בכדי לשלם בחזרה על חסדו – בניחום אינספור
לבבות וחיבוקם.
אלוהים הוא אהבה .כולנו חטאנו .אך עדיין שלח את בנו
יחידו-ישוע לעולם למעננו .הוא הכין את המשכנות השמימיים
בדברים יפים למעננו והוא ממתין לנו ,חש כי כל יום הינו כאלף
שנה .כשאנו פותחים את לבבותינו ולו קימעא – נוכל לחוש
באהבתו העדינה והשופעת.
אחיי ואחֲיותיי היקרים במשיח.
ישנם שני סוגי אהבה :אהבה בשרית המבקשת את תועלתה
וּמשתנה בִּמרוצת הזמן וֲַא ֳהבָה רוחנית המבקשת את תועלת
האחרים וּשמחה בָּאמת .אני מתפלל בשם אדונינו שכאשר נבין
כי אהבת אלוהים אינה אהבה בשרית אלא אהבה רוחנית – נוכל
לשתף עימו לנצח אהבה בלתי משתנה.
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כתובת ,235-3 :גורו-דונג ,3גורו-גו ,סיאול ,קוריאה )(848 – 152
טלפון8228187047 :
פקס8228187048 :
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טבילת האש מביאה לנו
חיים קדושים וּמלאי כוח.
ָשׂאת אֶת נְ ָעלָיו.
" ֲאנִי אָ ְמנָם ַמ ְטבִּיל ֶא ְתכֶם ְבּ ַמיִם ִלתְשׁוּבָה ,אַַ הבָּא אַ ֲחרַי ָחזָק ִמ ֶמּנִּי וְאֵינֶנִּי רָאוּי ל ֵ
הוּא יְַטבִּיל ֶא ְתכֶם בְּרוּ ַח הַקֺּדֶשׁ וּ ְבאֵשׁ" )בשורת מתיתייהו פרק ג'.(11 :
לאחר שאנו מקבלים את ישוע המשיח ,עלינו להיטבל ברוח הקודש וּבאש .רק אז נוכל להשיג התקדשות בלבבנו וּלהוביל חיים משיחיים אמיתיים.
אם אתם משיגים את הזכות להיות בנים/בנות לאלוהים בקבלת רוח הקודש – יהא עליכם לקבל את אש רוח הקודש .בכך החיזוק הניתן מאלוהים יינתן לכם ותוכלו להוביל חיים
מבורכים .כשם שניתן לראות – טבילת האש הינה :דבר בלתי נמנע למען ילדי אלוהים .אנו מקווים שכאשר תבינו זאת תתקדשו ותובילו חיי כוח המדריכים רבים לדרך הישועה.

קבלת טבילת האש פירושה שהחיזוק
מאלוהים ניתן לנו.

בקבלת טבילת האש-תוכלו להוביל חיי
התקדשות וכוח.

בכדי לקבל את טבילת האש-שומה עלינו
להיות מלאים ברוח וּלהפגין פעלי אמונה.

ככתוב בספר ישעיהו פרק ו' כשישעיהו ראה את
יהוה הקדוש בְּחזון אמר בתדהמה" :אוֹי-לִי כִי-נְִדמֵיתִי כִּי
ֵא-שָׂפ ַתיִם אָנֺכִי וּבְתוֹ עַםְ -טמֵא ְשָׂפ ַתיִם "...אחד
אִישׁ ְטמ ְ
מן השרפים עף אליו עם גחל בוער בידו-אותו נטל מעל
ַל-שָׂפתֶי
המזבח .נגע בו בפי ישעיהו ואמרִ " :הנֵּה נָגַע זֶה ע ְ
וְסָר עֲוֺנֶ וְַחטָּאתְְ תֻּכפָּר" .משמע ישעיהו התקדש בפני
אלוהים דרך קבלת טבילת האש.
זאת מאחר והדברים בליבנו יוצאים דרך פינו ואם
פינו מתקדש משמע שליבנו מתקדש ככתוב באיגרת אל
הרומיים פרק י'ֲ " :הרֵי ְבּלִבּוֹ ַמ ֲאמִין אִישׁ וְיְֻצדַּק ,וְּבפִיו יוֹדֶה
ָושׁע".
וְיִו ַ
בכוח האנושי בלבד זה בלתי אפשרי להשליך את
תכונות החטא בלב .רק כשנמשיך לשלב הבא דהיינו:
קבלת טבילת האש נהא מסוגלים לעקור את השורש
העיקרי של החטא וּלהתקדש .לאחר מכן נוכל לחיות באור
בכל עת .משפחֲתינו ,מקומות העבודה שלנו ועסקינו יהיו
מוגנים בחומות רוח הקודש הבוערות .האסונות והניסיונות
יגורשו .נוכל ליהנות מבִּרכות אלוהים וּמשגשוג.
השטן האויב והמלשין מאבד את כוחו וּכאילו מת
כשאש רוח הקודש נוגעת בו .לכן לא יוכל להתקרב
למקום בו חומות רוח הקודש מבוססות והוא אף בורח
ממקום כזה .כנאמר דִּלעיל :כשנקבל את טבילת האש –
נוכל להיפטר מתכונות החטא ,להביס את השטן האויב
והמלשין וּלהתגבר על העולם בכוח אלוהים.

יוחנן המטביל טבל אנשים במים מאחר וזה היה ביטוי סמלי
בו חטאי האנשים אשר שבו בִּתשובה רחצו בדיוק כשם שהמים
רוחצים לכלוך .הוא עשה זאת בכדי שהאנשים יישובו בִּתשובה,
יקבלו את בן אלוהים הבא כמושיעם וייוושעו .כיום :המשיחיים
עדיין נטבלים במים לאחר שמיעת הבשורה וּמתחילים להתחבר
בִּקהילה .אך בכדי להתקדש כבן/בת לאלוהים וּלהנהיג חיים
חזקים – עלינו כמובן :לקבל את ישוע המשיח וּלקבל סליחה
על חטאותינו וּלהיטבל ברוח הקודש וּבאש.
כשאנו מקבלים את ישוע המשיח ואת טבילת רוח הקודש
– נִשטפים חטאי העבר שלנו ואנו מקבלים מחילה לחטאים
והופכים לילדי אלוהים .אך אין משמעות הדבר שמאפייני
החטא הגורמים לנו לבצע חטאים כבר נעקרו .כששורש
החטאים עדיין נמצא ואיננו חיים לחֲלוטין לאור דבר אלוהים
נתקלים אנו לפעמים בשטן האויב וּבהאשמות המלשין וּמחלות
או בעיות עלולות להתרחש בחיינו ,במשפחתנו ,או בִּמקום
העבודה .נהפוך הוא :אם אנו ממשיכים לקבל את טבילת האש
באופן תמידי אף לאחר קבלת טבילת רוח הקודש – תשרוף
האש את מחלותינו ואת מאפייני החטא בליבנו ותפתור בעיות
שונות הנמצאות ברוח וּבגוף .לכן כשאנו מתפללים אנו
מבקשים את פעלי אש רוח הקודש .לכן בני וּבנות אלוהים אשר
קיבלו את רוח הקודש חייבים לעֲרוג לִטבילת האש המביאה
לנו את כוח אלוהים .רק כשאנו נשארים במלוא הרוח וּמאפייני
החטא בליבנו נשרפים בטבילת האש ,השטן האויב והמלשין
יגורשו מתוכנו .אזי נוכל ליהנות מבריאות טובה וּמשגשוג.

מפעלות השליחים פרק ב' מתאר :אנשים אשר קיבלו
את טבילת רוח הקודש והאש ע"י ציות לאדון ישוע אשר
הוקם לתחייה .ביום מלוא שבעת השבועות התאספו
השליחים יחדיו ַבּעֲליית הגג בבית מרקוס והתפללו .הם
קיבלו את אש הרוח אשר הייתה כמשב רוח וקיבלו אף
את הכוח .בכך הפכו לאנשים אשר הפיצו באומץ רב את
הבשורה.
בכדי לקבל את טבילת האש – ראשית עלינו להרוס
את חומות החטא בייננו לבין אלוהים .דרך תפילת החזרה
בִּתשובה – נוכל להרוס קודם כל את חומת החטא .עלינו
להתפלל בכדי להתמלא ברוח וּבהשראתה .לאחר מכן:
תבוא עלינו אש הרוח ותשרוף את כל מחלותינו .נוכל אף
לגרש הרחק את החטא והרשע וּלקבל מענה לתפילותינו.
כמו כן :טבילת האש היא בעצמה כח אלוהים לכן נוכל
לקבלה כשאנו מראים פעלי אמונה .משמע :עלינו לפעול
בתוך האמת ולצבור תפילות והלל המשביעים את רצון
אלוהים .כשאנו צוברים את ניחוח התפילה הבוערת
המניעה את הכס השמימי וּמהללים כל יום באמונה –
טבילת האש משמע :כח אלוהים יבוא עלינו ממעל.
אם תקבלו את טבילת האש ,תוכלו להתמלא ברוח
הקודש והכל ילך טוב כשם שטוב לנפשותיכם .בכך אנו
ילדי אלוהים אשר קיבלנו את טבילת רוח הקודש עלינו
לקבל את טבילת האש .כשנעשה זאת :נוכל ליהנות מחיי
הקרבה מלאי כוח המביאים כבוד לאלוהים.

MIS
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"לעולם לא אשכח את הכוח ,דבר החיים ,וההלל!
ברצוני להפיץ אותם להרבה נפשות בבולגריה".
אני עוסק ברפואה כללית ,עובד בקבוצה במרכז איבחון
רפואי " "HEMA 18בסופיה בולגריה .משפחתי קיבלה
את ישוע המשיח כמושיענו האישי דרך אבי אשר סיים את
המכללה לרוֹעוּת רוחנית בבולגריה וּלאחר מכן בעת לימודיו
להסמכה כדוקטור בגרמניה – הוא נולד מחדש כִּמשיחי .כך
החלו חיי האמונה שלנו .לפני  1989רדפה אותנו הממשלה
והעמידה אותנו תחת מעקב .למרות זאת :חילקנו את כתבי
הקודש וּספרים משיחיים רבים .כמו כן :דובבנו מספר
מהסרטים המשיחיים וסיפקנו אותם לִמשיחיים.

החילותי להקשיב למסריו הרוחניים של ד"ר ג'יי רוק לי.

אני מתמסר לחֲלוטין לאדון כמשיחי.
אימי הייתה רופאה ואבי היה פרופסור בתורת הטפילים.
לכן תהיתי לגבי עתידי – לאחר שסיימתי את בית ספר תיכון.
הגעתי לצומת דרכים – האם עלי להמשיך בִּרפואה או להמשיך
קדימה במדעי המחשבים .החילותי להתפלל לגבי עניין זה.
האדון ענה לתפילותיי ואמר לי שעלי להמשיך קדימה בכדי
להיות רופא כהורי.
לפני מבחן הקבלה לבית הספר לִרפואה -בירכני אלוהים
לחוות משהו מיוחד .בחלום :הדריכני אלוהים לדעת את שאלות
המבחן! בעזרת האדון התקבלתי לאוניברסיטת סופיה לרפואה
בציונים טובים וּלאחר  6שנים בלבד סיימתי את בית הספר
לִרפואה כרופא הצעיר ביותר בהיסטוריית האוניברסיטה .היה
זה בנובמבר .1996
עד כה חייתי את חיי בכך שהתמסרתי בשמחה וּבנחישות
במחֲשבה מה אוכל לעשות כרופא משיחי .כִּנשיא ארגון
הרופאים המשיחיים – הדרכתי סידרת לימוד על הפלות,
שיבוט ,המתות חסד וענייני הבריאתנות]גישה המקבלת את
התיאור המקראי על בריאת העולם כהסבר המתאר באופן
ריאלי את היווצרות היקום ,כדור הארץ ,החיים והאדם[
ותורת ההתפתחות .יחד עם אישתי אף הנהגתי קבוצה ללימוד
כתבי הקודש וייעוץ בענייני משפחה .תמכתי בהפצת כתבי
הקודש בבתי החולים הלאומיים שלנו וּבמוסדות הממשלתיים
כגון :תחנות המשטרה ,בתי הספר ,תחנות כיבוי האש וגופים
ממשלתיים מקומיים.
הדבר ֱהעֳצוּם ביותר שעשינו היה פרויקט כתבי הקודש.
הפצנו למעֲלה משלושה מיליון ספרי כתבי הקודש וּספרים
משיחיים לִילדים .כעת בולגריה הינה :המדינה היחידה מבין
המדינות השייכות לאיחוד האירופי אשר בה מותר ללמד את
המשיחיות.
פגשתי בשירות איחוד הרופאים המשיחיים העולמי.

דר' קיריל סבילֵנוב ואישתו אירינה.
פרופיל.
● יושב ראש איחוד הרופאים המשיחיים העולמי.
● עוסק ברפואה כללית במרכז איבחון רפואי בסופיה.
● יועץ רפואי וּמגיש הביטאון הטלוויזייה' :רפואה' בתחנת
הטלוויזייה הלאומית הבולגרית "אירופה".
● קיבל את פרס" :הרופא הכללי של השנה" – בבולגריה
בשנת .2007
● העביר הרצאה בכנס איחוד הרופאים המשיחיים העולמי
בבולגריה בחודש אפריל .2012

בקטנותי סבלתי חמורות מדלקת הכבד .באותה עת התרפאתי
דרך תפילת הוריי וחברי הקהילה .אנשים רבים כיום אומרים
שניסים אינם חלים .למרבה הצער :רופאים רבים היודעים
היטב על מסתוריות גופנו האנושי אינם מאמינים באלוהים.
ב  11ליוני  2011שמעתי על רשת איחוד הרופאים
המשיחיים העולמית – מד"ר ליובקה טאנצֵ'ווה אשר נכח בכנס
הבינלאומי השמיני לרופאים המשיחיים שהתקיים באוסטרליה
– אשר התעסק בנושא" :הרוחניות והרפואה" .איחוד הרופאים
המשיחיים העולמי מבצע שירות הכולל :רופאים וּמתמחים
רפואיים .הם מוכיחים שאלוהים חי וּמכירים בִּפעלי הרפואה
האלוהית דרך אספקת מידע רפואי המאשר כי הריפוי התבצעה
ע"י אלוהים .אני בטוח לחֲלוטין ששירות זה הינו :למען כבוד
אלוהים.
ב 15וּב –  16למאי  2012נטלתי חלק בכנס הבינלאומי
התשיעי לרופאים המשיחיים אשר התקיים בקניה – נהניתי
מאוד והעניין נגע לליבי .הייתה זו ברכה בעֲבורי.

ביקורו באתר מי מואן הזכים בו כוח אלוהים מופגן )מואן ,מחוז ג'און נאם בקוריאה(.

לאחר מכן היה לאל ידי לפגוש את אחינו ואחֲיותינו הכנים
החוברים בִּקהילת מאן מין המרכזית בה ד"ר ג'יי רוק לי-
מייסד איחוד הרופאים המשיחיים העולמית – משמש :כרועה
הקהילה .יכולתי לחוש אש הטוהר והכנות אשר בליבם ]אותה
אש שעלינו כמשיחיים להשיג[ .הם הציגו את חזון ד"ר ג'יי רוק
לי וּקהילת מאן מין המרכזית בה נפשות רבות נושעות.
לאחר מכן :למרות לוח הזמנים הֱעמוס לעייפה – הקשבתי
לכמה ממסרי ד"ר ג'יי רוק לי" :הרצאות מספר בראשית" ואף:
"מידת האמונה" .התחלתי להבין את העולם הרוחני ואף ש
"להאמין" אין פירושו :ישועה! עלינו להידמות לחיי האדון.
מסריו קלים להבנה אך עמוקים ורוחניים .ספר אחד במיוחד:
"דרך הישועה" ,הובילַנו להבנת השגחת הטיפוח האנושי
ולסיבה שבעטייה בא ישוע המשיח לעולמנו .אני יכול אף לאמר
שזהו ספר חיוני ביותר בעֲבורנו לִגדילה באמונתנו הרוחנית.
כמו כן צפיתי בתוכניות טלוויזיית ג'י .סי .אן .דרך תחנת טי.בי.
אן .רוסיה ונדהמתי מן ההלל המלא ברוח וּמהמופעים אשר
בוצעו ע"י וועדת אומנויות הבמה של קהילת מאן מין המרכזית.
קיבלתי חזון על מלכות אלוהים.
רציתי לבקר בִּקהילת מאן מין המרכזית ואלוהים בירכני
בִּנסיעה לקוריאה ובביקור בִּקהילת מאן מין המרכזית ביום
השנה ה  30בתחילת אוקטובר  .2012בעת שהותֵּנו ראיתי
שחברי קהילה רבים התפללו בלהט כל לילה ושכל ארגוני
הקהילה ומחֲלקותיה נוסדו באופן שיטתי.
כשראיתי את ד"ר ג'יי רוק לי פנים מול פנים חשתי שהינו:
אדם צנוע וטהור עד מאוד וּכמו כן חשתי את הכוח הרוחני
העצום והסמכות .ראיתי שהוא איש תפילה.
כל המופעים והדרך בה אלוהים היה עימם בהלל
וּבהשתחֲוויה נגעו מאוד לליבי .קבוצות הריקודים וההשתחֲוויה
היו מדהימות! אף אישתי המשמשת כמרצה בבית ספר
לאומנויות – הודתה שאלו היו מופעים מקצועיים במיוחד.
אני חושב שהקהילה תוכל לצמוח בעוצמה מאחר וּמשרת בה
מנהיג גדול המיוסד על ישוע המשיח וּכמו כן מסירות גדולה
מצד חברי הקהילה.
אני מתפלל שברצון אלוהים תהפוך בולגריה למרכז איחוד
הרופאים המשיחיים העולמי בחצי האי הבלקני .ברצוני
להכריז את כוח אלוהים לִקהילות רבות בבולגריה כמו גם
בשורת ישוע המשיח והלל של קהילת מאן מין .אני נותן כבוד
לאלוהים המשתמש בי ומוביל אותי למען כבודו.

איש הצוות במטה איחוד הרופאים המשיחיים העולמי בקוריאה :ד"ר קיריל דֵצ'קוב סבילנוב ואישתו בצוותא עם רועה
הקהילה איוואן האזארבאסאנוב ואישתו גבריאלה האזארבאסאנוב.

