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 איך יצאתי מהקבר
)העדות שלי(   

יד-יג: יחזקאל פרק לז  

.עמי, כשאפתח את הקברים שלכם ואוציא אתכם משם' אתם תדעו שאני ה יג  

.'אמר ה, "' אמרתי ועשיתי' אז תדעו שאני ה. אתן בכם את רוחי ותחיו ואיישב אתכם על אדמתכם יד    

 

משום הסרטן מאותרים גם , נאמר לי כי ניתוח אינו אפשרי. אובחן את הסרטןבגוף שלי היה  2005בשנת 
  .עוד היה עת כדי להאט באופן זמני את המוות באמצעות השיטות המסורתיות של טיפול. על העצם

 ורשימה ארוכה של אורחים הוחלפה לרשימה של כל התרופות והרופאים. זה היה ערב החתונה שלי
אנו נרשמו במהירות כבעל , כאשר הצגנו את אישור לאבחנה שלי למחלקת רישום הנישואים. המוצעים
היינו אמורים להכין אותם  לשינויים מהותיים (לא ההורים . ביום הזה לא היה איתנו אף אחד. ואישה
באנו לרשם ... שמלת חתונה או מכוניות מקושטות לא היו לנו. לא חברים, לא קרובי משפחה, )בחיינו

האדם היחיד . אך עם פרחים ורצון לחיות, ינס'במכנסי ג, ישירות ממרכז הסרטן באוטובוס ציבורי כפי שהיו
  .זו היתה רועה רוחנית שלנו -שאנו קוראנו ביום זה וביקשנו להיות שם 

להפתעתי הרבה ? מי הם שרוצים להתחתן לפני המוות: כל עובדי משרד הרשם האספו להסתכל עלינו
  !)...לא שילמנו את כל זה(אולם הטקסים , מוזיקה: תה לנו סדרה שלמה של טקסים חגיגיתהי

! זה שלי. אני לא לסחור במה בדרך זו. דרך לדעת את האמת, ואז התחילה את דרך של מאבק עם המוות
". ותדעו את האמת והאמת תשחרר אתכם:  "כתבי הקודש אומרים!  ואני הלכתי בדרך זו על ידי יד אלוהים

וזה לא קרה במשך . שעות 24וזה לא קרה במשך . הוהיום אני חופשי. אלוהים הוא האמת, אתם מבינים
  .אבל מעולה ביותר, קשה, צרה.זוהי דרך ארוכה לעבור - ידיעת האמת . חודשים 24

". רופא –ישוע "בוספורט . פ.כתבי הקודש וספר של פ: כאשר אושפזתי בבית החולים היו איתי שני ספרים
אני חיפשתי בכתבי הקודש את הפסוקים על . שלו –והאלוהים , רופאים בשקידה  עשו את עבודתםה

אני בטחתי באל הכל . הריפוי וסימנתי אותם בסימניות הצהובות קטנות על מנת לחזור עליהם שוב ושוב
 משום שתשובה מן, חיפשתי את התשובה שם. כתבי הקודש שלי היו מלאים בלשוניות צהובות. יכול

, כאשר אנו היו הכנת מסמכים עבור אשפוז ועברנו את הבדיקות המתאימות. הרופאים כבר קיבלתי
היא חזה שבקרוב יהיה עליו . הרופאה לקחה את בעלי דימה הצידה ויעצה לו לא לתכנן תכניות לעתיד

  ."אבל ננסה לעשות משהו. הכל נגמר: "אחרת  המילה  את "במתנה קיבלו"  שלי ההורים. להיות אלמן

של השיטות המסורתיות של הרפואה והרשיתי להרוס את הגוף שלי " מטחנת הבשר"עברתי דרך כל 
לא הייתי מוכנה רוחנית למהפך . פשוט באותו רגע לא ידעתי על הדברים בהם אני מאמינה היום. לגמרי

אז זה . ימכיוון שידו פעם אחת עצרה מחלה קטלנית בגופ, אמנם ידעתי שאלוהים מרפא. כזה של אירועים
אבל באותו רגע לא היה לי מספיק ניסיון ידיעת את רחמים של אלוהים כדי . היה נס עבורי ועבור המשפחתי

 .להתנגד לסרטן



. מפני שתמיד היו ראוים אותי מחייכת, הרופאים היו בספק האם אני מבינה את חומרת המצב שלי
אני הרגעתי אנשים . לא דחה אותיאף אחד . הסתובבתי במסדרונות המרפאה והתפללתי עבור החולים

!" יש תקווה: "ועכשיו אני אומרתי להם. כאשר הייתי חולה סופנית, וסיפרתי להם כיצד אלוהים ריפא אותי
ואז " ?אז מדוע את כאן, מתוקה: "אך למישהו היתה שאלה הגיונית לחלוטין. אנשים הקשיבו לי מעמק הלב

! כנראה אני כאן בשבילכם "גיע לי לראש מאשר להגיד להם שום דבר טוב יותר לא ה. לא ידעתי מה לענות
  ."על מנת להביא לכם תקווה ואמונה שאלוהים מרפא היום

, ושוב). שבוע(ארבע מחזורי טיפולים הכבדים שהופסקו בפעם להפוגה קצרה ... אני הייתי עוברת הדרך
 ...הרתיחו, )נהחשיפה לקרי(הרגו , )כימיה(הרעילו , הגוף טרם היה אכול על ידי הסרטן

היה לי שיכרון החזק ביותר , לא יכולתי לאכול. רגלי נעו בקושי. אני מהר מאוד התחלתי לרדת במשקל
  .בגוף

. הבית שלנו היה אז בפארק. זה היה סוף הסתיו. הביאו אותי הביתה, בין מחזורים של טיפולים, פעם אחת
ריחרחתי . מן העלים" סחיפה"ליים שלי לביקשתי לשים את כפות הרג!  היה כל כך הרבה עלים בהירים

היה לי רוויזיה . בידיעה כי זה עלול להיות פעם אחרונה בחיי, הנשמתי בעומק את הסתיו הזה, אותם
האם יש לו את : תשאלו כל המאמין... פחד -הדבר היחיד שלא היה בי , למרבה הפלא. מוחלטת של ערכים

אני חושבת לעיתים ). קיים' שלא רק סתם יודעים שה אני מדברת על מאמינים אמיתיים(?  פחד המוות
דרך ". הֹוָכַחת ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָם נְִרִאים"נותן לנו את ' דרך לא ידוע לנו ה. קרובות אתם תשמעו תגובה שלילית

שוב , שקעתי בתוך כתבי הקודש, התפללתי. הרגשתי שאלוהים לא עזב אותי,כל התאים של גוף שלי
ואת יחסיו  ' למדתי את רצון ה, כל הזמן הקצר שנתנו לי רופאים... ריפוי אלוהיתקראתי על , התפללתי
אך תקופה זו , אולי זה נשמע מוזר. בתוכי גדלה אמונה בדברים בלתי נראים ובלתי אפשריים. למצב שלי

  . ובחולשה שלי הושלם גבורתו! אלוהים היה כל כך קרוב. היתה נפלאה

. האדמה שבה הזרע נזרע –קראתי שדברי אלוהים זה זרע ואנחנו " רופא -ישוע"בוספורט .פ.בספר של פ
 . אני זרעתי לתוכי את החיים. דבר החיים –הוא נקרא . הייתי בדרך אחרת להבין את כתבי הקודש

היו מאוד אתם ת: "ועל כך השבתי".  נסים לא קורים: "שמעתי, עוזבת משרדו של הרופא, בפעם האחרונה
היא לא ", נשלחתי הביתה מהסיבה.  הייתי בטוחה שלא אחזור למקום זה אף פעם בחיי..." מופתעים

אם כי הרופאים לא טעו לגבי מצב , אני לא זהיתי את עצמי כנכה". לכו להוציא נכות: "ועוד". תשרוד יותר
, ובמקומות מסוימים, ט נהרסהגוף היה כמע.  איברים הפנימיים שלי בזמן השחרור נראו כמו דייסה. שלי

והבנתי כי אף . לא היה לי עוד כוח. היו הרוגים, כל הפונקציות של הגוף להתנגד למוות. העור פשוט נעדר
  . אחד ושום דבר חוץ מאלוהים לא יכול לעזור לי

בפה שלי העור . בלתי צפויות -גילויים השלכות של חשיפה לקרינה . בבית חיכה לי המאבק לא יותר קטן
לא אכלתי וכמעט לא , אני לא ישנתי... כאב בלתי אנושי, פצעים מוגלתיים. כאילו שרפו אותו, נעלם לחלוטין

  .משככי כאבים לא עזרו. כל סיבוב של ראש נגרם את גאות הדם וכאב חודר ואיומה. שתיתי

של  אני ממש הייתי צריכה את ההתערבות. התפללתי כל הזמן. הייתי יותר משבעה ימים, במצב זה
באותו לילה . כל קהילה שלמה הצטרפה לתפילה, כשבעלי הלך להתפלל בתפילת הלילה בקהילה! אלוהים

אלוהים לא . ובבוקר פצעים התחילו להגליד. נעלם" זה: "ובחלום בדרך כלשהי הבנתי. אני סוף סוף ישנתי
  .אלוהים משך אותי מן המוות. עזב אותי



כל ימי  .אן.טי.אןבערוץ . אפשר לצפות בטלוויזיה דרך המחשב ולכן היה.  במחשב שלנו היה מותקן מקלט
 - כל יום ". קול לנצחון של מאמין", בבוקר ציפינו את התוכנית של קנט וגלוריה קופלנד 7.30שבוע בשעה 

הקלטנו את דרשות בבוקר ובמשך היום אני . על הניסים של אלוהים של ריפוי -ולעיתים קרובות , הטפה
" צללתי ", פתחתי את כתבי הקודש וקראתי את הקטעים הנזכרים בתוכנית. ב ושובהקשבתי להקלטה שו

הפסקתי לראות . והגיע יום כאשר זרקתי כל תרופות לפח. האמנתי... שניתי, הרהרתי, בנוכחות אלוהים
האמונה שלי ! משהו השתנה בתוכי. וזה קרה לפני שהכאבים הפסיקו. משמעות בשימוש התרופות

  .תר גבוהה מאשר אני יכולתי לראות ולחושבאלוהים עלה יו

  ...לעשות שרטוטים, לחזור לעבודה. לאט לאט התחלתי לקבל על הרגליים

אני לא משתמשת בשירותי הרופאים ולא לוקחת את . היום אני לא יודעת איפה נמצאת קופת חולים שלי
מי שמאמינה  –אני . מאושראדם  -אני . אדם בריא -אני . כל איברי הגוף שלי מתפקדים היטב. התרופות
היום אני מלומדת על ידי אלוהים איך להתנגד . עושה ניסים ונפלאות' ופשוט שה, שהוא הכל יכול, באלוהים

יש . ואנשים מתים איתו. לפי כל החוקים של העולם הזה הוא מתמוטט ומת. מחלות וכאבים של העולם הזה
ללא , ללא חולשה וללא מחלות: על פי אופי שונהאשר מאפשרים לנו לחיות , חוקים שלא מן העולם הזה

' ה. יש צורך ללמוד את זה ממישהו שיצר את החוקים האלה -בכדי שזה יהיה אמיתי . לנגף וחיסרון כלשהו
, עיניים, שמוכן ליצור הכליות חדשים, להרגיע את כל הכאבים, הוא הרופא שמוכן לרפא את כל המחלות

  .הבורא –הוא ... שיניים 

  !רק תאמינו לי, אני מתחננת אתכם. אני יודעת על מה אני מדברת, לי תאמינו

בתפילה על הריפוי שלכם                    

פעמיים קמה לתחייה מן המתים                

  'סמורג-אירינה בלובה 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 מדוע הספר הזה 

 ?היה צריך להיוולד
 הקדמה

 משלי פרק כד

 .ַּתְחׂשֹוְך- ִאם, ּוָמִטים ַלֶהֶרג;    ְלֻקִחים ַלָּמוֶת, ַהֵּצל  .יא

 יוחנן ג

ִּכי־ַאֲהָבה ַרָּבה ָאַהב ָהֱאֹלִהים ֶאת־ָהעֹוָלם ַעד־ֲאֶׁשר נַָתן ֶאת־ְּבנֹו ֶאת־יְִחידֹו ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא־יֹאַבד  16 

  ָּכל־ַהַּמֲאִמין ּבֹו ִּכי ִאם־יְִחיֶה ַחּיֵי עֹוָלם׃

  איגרת כיפא הראשונה ב

  ׃ וְֶאת־ַחּטֹאֵתנּו הּוא נָָׂשא ִּבגְוִּיָתֹו ַעל־ָהֵעץ...  23

  : ְלַמַען נְִחיֶה ַלְּצָדָקה ַאֲחֵרי ָחַדְלנּו ִמן־ַהֲחָטִאים 24

  ...ֲאֶׁשר ַּבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא ָלֶכם 25

  "עשינו הכל האפשרי: "הספר הזה מיועד לאנשים אשר  נשלחו על ידי רופאים הביתה למות  עם מילים -
 .יי יקיריהם שאובחנו עם חשוכת מרפאהספר הזה מיועד להאנשים שמבינים כי הם חסרי אונים להחיות את ח -
 .הספר הזה מיועד להאנשים שנמאס להם תרופות ונסיעות אינסופיות למרפאה -
הם , אבל הם ממשיכים להיות חולים, הספר הזה עבור האנשים המבקרים את הקהילה במשך שנים רבות -

 .ברים אלה לא צריכים להיותואין להם ידעיה שד, הם ממשיכים לבזבז כסף לניתוחים, ממשיכים ללכת לרופאים
אפילו אם לשם כך הם יצטרכו , אך הם רוצים להיות בריאים, הספר הזה גם עבור אנשים שלא מבקרים בקהילה -

 .לפנות לאלוהים
ללא ייאוש וחוסר , ללא המחלות  וכאב: בריא להישארלחיות חיים בריאים ו ללמודהספר הזה מיועד למי שרוצה 

 .עת חדשה עם השלכות חשוכות מרפא תבוא בחורף הבאבלי לדאוג איזו שפ, תקווה
  .אני אדבר על האחד והיחיד שמרפא היום

כל כך  ימותו מוותאני לא רוצה שאנשים . קשה לי לשתוק על זה, מאז שאני חוויתי את כוח התחייה שלו בפעולה
אני מדברת על זה . דזו האמת על חס, זה לא סיפור אגדה. כאשר יש דרך לצאת מכל מחלה חשוכת המרפא, נורא

. ללמוד  ואני עדיין ממשיכה. אני מלמדת מה שהייתי לומדת בעצמי. בפגישות בקהילה, ברדיו, בעיתונות: בכל מקום
לחולים   ,כתבתי ודיברתי ברדיו, כאן נאספו כל הדברים אשר סיפרתי. אתם מחזיקים בידים מדריך למאבק במחלות

ה כאן העדות שלי איך אני יצאתי מהקבר וגם כמה סיפורים מחיים של ישנ. וגם למבקשים עזרה לקרוביהם וחבריהם
גנרלים של   השאירו  עבורנו בציטטות מתוך הספרים אשר השתמשתי, כמו כן. אנשים שאני מכירה

וכן המורים והעדים על ... קולמן  קאטרין  ,רוברטס  אורל ,חייגן  קנט  ,ויגלסבורט  סמיט  ,לאיק  ון'ג  : העבר  של  אלוהים
עבודה גדולה ומעשה ... בני חין, אוודה'מחש צ, קנט וגלוריה קופלנד: פוי של אלוהים בזמן הנוכחיכוח הרי

אבל בכל זאת את היסודות של הספר . גבורה של האמונה שלהם השפיעו באופן רדיקלי גם על התחיה שלי
כל כך קצר ללמוד  אני לא הייתי יכולה ולא הייתי מספיקה במשך זמן. ך"הזה הניחו את סיפורי ופסוקי התנ

. תהליך המוות התחיל. לא היה לי את הזמן בכדי להפוך לענק של אמונה. באופן עצמאי על ישוע כמרפא
אני מזמן הולכת לקהילה . זה תהליך -וחיזוק האמונה . לעמוד נגדו  היה אפשר  רק באמצעות אמונה חזקה



אבל בקהילה . ל ריפוי דרך רוח הקודשאני ראיתי את הניסים ש. ושם אני למדתי  וגיליתי הרבה דברים
להחזיק "לא לימדו אותנו לפנות באופן עצמאי לאמת של אלוהים כדי  .של ריפוי בית ספרשלנו לא היה 

היום אני ממשיכה ללמוד את הדברים האלה ולהודות לאלוהים עבור . ולהדוף כל מחלות ונגעים" אגרוף
  .ריפויאנשים אשר עזרו לי לדעת את האמת אלוהי על 

ואתם (יצאתי מהמוות , שבשימושו, זה מדריך למאבק במחלות, בעצם. אני מאמינה שהכתיבה שלי בשפה פשוטה
אני מבשרת על הריפוי האמיתי על ידי . ככל שזה רצונו של אלוהים. ואני תובעת זכות על בריאות אלוהית!) תצאו

תאמינו לי שכל שאר חיפושים  .כתבי הקודשמ -שכן כל העקרונות הללו  נלקחו מדבר האלוהים , ישוע המשיח
. לא נשאר כוח. כסף מבוזבז. זמן אבוד. להישאר בחיים ממחלה חשוכת מרפא יוביל בסופו של דבר לחוסר תקווה

  ...גם אתם וגם הקרובים שלכם אשר מטפלים בכם –כולם מותשים מהחיים האלה 
כי , הוא כל כך רוצה לרפא את ילדיו. לכל בעיה שלכםהכין את מענה ' ה. אלוהים מזמין אתכם לפנות אליו כמרפא

אבל אם אתם . היום הכל זמין בשבילנו. אלוהים בעבר קרע את פרכת בינו ובין האדם! הוא אוהב אותנו כל כך הרבה
מידו את , עליכם לקבל ממנו. אתם לא יכולים לקבל ממנו  את כל דברים שאלוהים הכין עבורכם, לא יודעים על זה

  .כתבי הקודש - דברו 
אני , סביבכם. דבר אלוהים -יש לנו ציון דרך יחיד של אמת . כל מה שאני כותבת מבוסס לא רק על הידע האישי שלי

. הם יכולים לעזור לכם על דרך הידיעה שלכם על הבורא  והמרפא. יש אנשים שיודעים יותר על זה, מבטיחה לכם
מחלות , הוא לא יצר עבורנו את הסובלים. א עשה את טעויותהבורא שלנו ל. אף אחד מאיתנו הם צאצאיו של קוף

. אבא שלנו –הוא . הוא מוכן לתקן אותנו," התקלקלו"אם אנחנו . אלוהים ברא אותנו טוב מאוד. וקללות הרסניות
  .אלוהים אוהב לעשות אותנו שמחים. והוא לא רוצה  שהמחלות יהרסו אותנו
עכשיו אני משוכנעת    . וזה לא משמועות, שאספר לכם מה שאני יודעתבכך , והיום אני יכולה לעזור לכם לשרוד

לכל מילה . הבשורה הזו כמו מגנט מושכת את כוח הריפוי של אלוהים, לחלוטין שכאשר מוטפת  הבשורה של ריפוי
וא ככה ה, שנה 2000כמו שהוא היה מרפא לפני . אלוהים לא משתנה מעולם. על ריפוי אלוהי באים ניסים ונפלאות

על ידי  .מגן, מושיע, מנחם, הוא משחרר. כך הוא מחיה ממתים היום, כמו שהוא החיה ממתים. מרפא גם היום
כדי לסמוך  - המשימה שלנו . הוא מבצע טוב מאוד, את עבודתו בתור רופא. אלא על ידי האמונה שלנו, החסד שלו

  .עליו
או שאתם יכולים לשים את הספר . הוא מרפא אתכםו -דווקא עכשיו אתם יכולים לתת לאלוהים מקום בחיים שלכם 

מאז תבוא  לחייכם , אבל אם אתם תעזו להאמין לאלוהים לגבי הריפוי שלכם. הזה בצד ולפעול בשיטות מסורתיות
כדי להאמין לאלוהים בלתי נראה יותר מאשר לסימפטומים שאתם . כאב ומוות, חולשות, חירות מכל מחלות

ייתכן זה לא יהיה כל כך . זה יהיה לא כל כך פשוט, כן. לדעת מקרוב. אותו כמרפא אתם צריכים לדעת, מרגישים
  .זה שווה לחיים -תאמינו לי , אך. עבודה גדולה וזמן - זהוי . מהר

הכאב של משמעת : "היה הכיתוב, שבעלי  התחרה אתו באליפות השייט  בשוודיה, על החולצה של אחד המתחרים
  ." אכזבה עצמית קל יותר מאשר הכאב של

שום מחלה לא תוכל , ואתם תתמידו בזה', אם אתם עצמכם משמעים כדי לתרגל את רוח שלכם  על דבר ה 
, כמו הניסים האחרים, החלמה - שאנחנו חייבים להבין ,העיקר. אם אתם לא תיסוגו, היא תיסוג. להישאר בגופכם

  .אך ורק על ידי אלוהיםמיוצרים 
 .שהכל יתחיל עם תפילה אליו

  
! ישוע, היכנס נא לחיי  !שאני חי כל כך הרבה זמן בלעדיך, סלח לי  !סלח לי על כל חטאיי! ינו שבשמיםאב

אני מאמין כי אתה מת בשבילי על הצלב ! אני זקוק לך! להיות מרפא שלי! אני מקבל אותך כאדוני ומושיעי
ובחבורתך נרפא , אני מאמין כי דם הכפרה שלך המסיר את כל חטאיי ומחלות. וקם לתחייה ביום השלישי

ואני מודה לך שאתה מקבל  אותי כמו . הרוחי והגופי, אני נותן לך לידיך את נשמתי. אני נותן לך את חיי. לי
את החיים ללא , אני מקבל ממך באמצעות אמונת, וכעת. ושאתה סולח לי ומרפא את נשמתי וגופי, שאני

 !אבא, תודה. חיי עולם, מחלה וכאב



שאתם יכולים ...עברית, אנגלית, רוסית: שיהיה בשפת אם שלכם המודרנית. קנו אותו–ך "אם עוד אין לך את התנ
  .להבין
כאשר אתם רואים בעמודי הספר שלי את הפסוקים של . זו דבר אלוהים שירפא אותכם. במלואו" לצלול"ך יש "בתנ

זהו תהליך שעושה . תשהו בהם, תחפשו את הפסוקים האלה, ך שלכם"פתחו את התנ, כתבי הקודש על הריפוי
  !בשם ישוע המשיח! יםתתכוננו להירפא ולהיות בריא. אני אעזור לכם. נפלאות

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  

   1פרק 
  המרפא אותך' אני ה

  כו-כה: שמות פרק טו
  
  ,לעם חוקים וניסה אותו' ַּבמקום ההוא נתן ה . ...כה

אם תיָשמע למצוותיו ותשמור , אלוהיך ותעשה את מה שנכון בעיניו' אם אכן תשמע בקול ה: "וכך אמר .כו

  ".המרפא אותך' כי אני ה, לא אביא עליך את כל המחלות שהבאתי על מצריים, חוקיואת כל 

  

. שום דבר  חסר, בכך שאצלנו לא יהיה שום דבר שבור, המרפא היחיד. אלוהים מזמין אותנו לקבל אותו כמרפא
  .אלוהים תמיד מציע את  הבחירה

  
  יט, טו: דברים פרק ל

  
  .את המוות ואת הרע, ם ואת הטובהצגתי בפניך היום את החיי, ְראה. טו

את הברכה ואת , אני קורא היום לשמים ולארץ להיות עדים לכך שהצגתי בפניך את החיים ואת המוות. יט

  .ְּבחר בחיים כדי שאתה וצאצאיך תחיו. הקללה

  
דרך , השכל העולם הולך עלי, דרך רגילה(או לבחור דרך שלכם , לבחור דרך  הריפוי של אלוהים: הבחירה בידינו
לקחת תרופה אשר ברמה החיצונית  משככת  - לעיתים קרובות אנו בוחרים בדרך הקלה ...). לנתח, שאפשר להבין

מפני , אבל התרופה אינה מונעת את הבעיה של המחלה. את הכאב או את הסימנים חיצוניים של גילויי המחלה
, היא שאלה רוחנית.   לשם  לחדור ולהיכ לא התרופה). רוחני(בלתי נראה , ששורש המחלה נמצא בעולם אחר

  .רוחנית  בדרך צריך אותה  ולפתור
  

  "). אמונה ורגשות. "7פרק " (יסודות לצמיחה רוחנית", מתוך הספר של קנט חייגן
  

מרפא באמצעות " המדע הנוצרי. "היא מרפאת פיזית, אם רפואה מרפאת. ריפוי רוחני -  ריפוי אלוהים זה
  .הוא מרפא באמצעות רוח, מרפאאך כאשר אלוהים . ֵׂשֶכל

  
למעשה הוא . הריפוי שלו -אלוהים רוצה לתת לכם הרבה יותר . אל הרופא   תקווה  ידי אל תגבילו את עצמכם על

  . לבטוח בו, ממנו לקבל -החלק שלנו . כבר עשה זאת
  

ים של האדם החי הוא חייב לעזוב את  .רגליים יש  לכאב. ככה  זה את  הכאב ולהשאיר  לסלק את רקלא מספיק 
לאחר   ,אחרת. ניצחון על הכאב נחל אשר אלוהים  של  שלטון  באמצעות  בגוף  להישאר לכאב לאסור   צריך. הגאול
כמה . אשר לא גירשו, כתוצאת המחלה, על פני השטח של הגוף  יתפשט הכאב ,הכאבים משככי של ההשפעה   סיום

. ה"ים את ידו של מרפא גדול קבעצוב שלפעמים אנחנו מסכימים עם התערבות רפואית טבעית ודוח
. הקלה נראית, אנחנו מקבלים הפוגה זמנית, כאשר הכאב חולף. נשאר  גידול אם הכאב את  לסלק מספיק  לא  זה

מאסה  לנו יש  ופתאום. אין רצון להקדיש זמן כדי למצוא את פניו של אלוהים  וכבר
. ש תחת השמיםאין שום דבר חד. אלוהים  עם  מקשר  דעתנו את הסיחו אשר סידורים של

  .שמות בספר פרעה  של  בשעתו  הייתה חשיבה תפיסת אותה  ,תראו



  
  טו: שמות פרק ח

  
אבל לב פרעה התקשה והוא לא שמע בקול משה . אמרו החרטומים לפרעה, !"זה מעשה אלוהים" .טו

  .'כפי שאמר ה, ואהרון

  

הוא זעק לאלוהים של משה , קרפדותהיה לו בלתי נסבל מנוכחות של , כל עוד לפרעה היה  כאב  מעקיצות זבובים
. מקנא, צר עין, מרושע, נוקשה: פרעה הפך לעצמו , אך כאשר הוא חש הקלה. והיה מוכן לקבל את כל התנאים

אלוהים מציע . בגוף, וכתוצאה מכך, החרבה  בנפש -בגללם . הדברים האלה מביאים מחלות לנו וגם עכשיו, בעצם
דבר , כתבי הקודש נקרא ספר החיים  .דבר אלוהים, ה מתגלים על ידי ישועהדרכים האל. את דרכי הריפוי שלו

  .ְדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי הּוא ּופֵֹעל ְּגבּורֹות. החיים
  

  ִאּגֶֶרת ֶאל־ָהִעְבִרים ֶּפֶרק ד
  

ִּדיל ֵּבין־ַהּנֶֶפׁש ּוֵבין ָהרּוַח ֵּבין ִּכי־ְדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי הּוא ּופֵֹעל ּגְבּורֹות וְַחד ִמָּכל־ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות וְיֵֹרד ַעד־ְלַהבְ  12

  .ַהְּדָבִקים ּוֵבין־ַהּמֹוַח ּובֵֹחן ַמְחְׁשבֹות ֵלָבב ּוְמזִּמֹוָתיו

  
  .הוא תמיד ממלא את ייעודו

  
  יא: ישעיהו פרק נה

  
אלא יעשה את רצוני וישיג את המטרה , הוא לא ישוב אליי בלי תוצאות: כך יהיה עם דבִרי היוצא מפי. יא

  .שמה שלחתי אותושלִ 
  

  .ולכן יש לנו הכל כדי לא להיספות. אלוהים כבר שלח את מילת הריפוי לארץ הזו בדמותו של ישוע המשיח
 

  תהילים פרק קז
  
  .ִמְּׁשִחיתֹוָתם, וִיַמֵּלט;    וְיְִרָּפֵאם, יְִׁשַלח ְּדָברֹו.  כ

  
  ?מדוע אלוהים עשה את זה. הזאת או לאמקבל את העובדה  כיום כל אדם או. שנה 2000 לפני דברו  שלח  אלוהים

  
  יֹוָחנָן ֶּפֶרק ג

  
  . ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא יֹאַבד ָּכל־ַהַּמֲאִמין ּבֹו ִּכי ִאם־יְִחיֶה ַחּיֵי עֹוָלם 15

ד ִּכי־ַאֲהָבה ַרָּבה ָאַהב ָהֱאֹלִהים ֶאת־ָהעֹוָלם ַעד־ֲאֶׁשר נַָתן ֶאת־ְּבנֹו ֶאת־יְִחידֹו ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא־יֹאבַ  16

  .ָּכל־ַהַּמֲאִמין ּבֹו ִּכי ִאם־יְִחיֶה ַחּיֵי עֹוָלם

  
האם אתם רוצים לחיות חיים בריאים ושלמים ? שלא להיספות בעולם הגוסס הזה אתם רוצים! לא ייספה! לא יאבד

  .בהמשך  אז בואו להתמצא.. ?אתם רוצים להיות בטוחים בין הסכנות של העולם הזה? הזה בעולם החולה
  ?שנה 2000של גולגולתא לפני מה קרה בצלב 



  
  ).ד:ישעיהו פרק נג...(סבל את הכאבים שלנו, הוא נשא את המחלות שלנו, אכן ...

  
מקום   למחלות אין - אין חטא  היכן. מחלות שם  -היכן שחטא . המחלות   שמהן באו, את חטאינו  הוא לקח על עצמו

  .מחלה ומוות, חולשה, ישוע זכה בניצחון למוות והרס את כוחו של חטא. להיאחז

  איגרת כיפא הראשונה ב

  וְֶאת־ַחּטֹאֵתנּו הּוא נָָׂשא ִּבגְוִּיָתֹו ַעל־ָהֵעץ׃ ...  23

  : ְלַמַען נְִחיֶה ַלְּצָדָקה ַאֲחֵרי ָחַדְלנּו ִמן־ַהֲחָטִאים 24

  ...ֲאֶׁשר ַּבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא ָלֶכם 25

. עבור כל נפש שלנו הקריב קורבן. הנפש נמצא בדם. שולם עבורנו בידי דם של ישוע. אנחנו נגאלים. אנו נרפאנו
, הוא עשה זאת ללא שום תנאי. מפני שזה היה קורבן לא יסולא בפז, לעולם לא נוכל לגמול תודה לאבינו שבשמים

לא בגלל שיש לכם . אני ואתם לא אבדנו' של ה בחסדו הגדול. בשל אהבתו הגדולה אלינו וחסד ללא גבול של ישוע
לא בגלל , לא בגלל שאתם אוהבים בעלי חיים ומטפלים בהם; ואתם אפילו לא דרכתם לאף אחד על הרגל, אופי טוב

 .בחסד עליוןאבל ...  רופאים , שיש לכם חברים טובים
  

  ").של ריפוי של אלוהיםחסד . "11פרק "  (מחלות ומוות, כוח על שדים" ון לייק'מתוך הספר של  ג
  

אל טיטוס " (ִּכי הֹוִפיַע ֶחֶסד ֱאֹלִהים ְלהֹוִׁשיַע ֶאת־ָּכל־ְּבנֵי ָהָאָדם : "אני רוצה להשתמש בטקסט שאתם מכירים
אז , אם אנחנו ננתח כל פעולה של חסד". חסד"מעולם לא התקיים שום דבר יותר מאשר את דברו ). 11:ב

החסד של ישוע . יגלה לנו את בשורה רבגונית של  ישוע המשיח, מדהימהבבהירות , המונח הנפלא הזה
של , טבעית של הטבע אלוהים-השתפכות על זוהי. זה לא יחס חיובי שלו או מתנה נדיבה שלו -המשיח 

ההשתפכות הזו באה לעולם הנזקק לא רק כפעולה של אלוהים . אהבה שמימית ריפוית ושל בלסם קדוש
משנה את התהליכים ; וכחסד של ריפוי אשר יורד לעמוקו של אדם ומשכך את כאבו אך, שישועה מן החטא 

הריפוי ומנוחה נצחית , מברכת  את אדם באמצעות הישועה; הכימיים של הגוף כדי להפוך אותו בריא
אבל זה פעולה מוגדרת למדיי של רוח  אלוהים בנפש  ובגוף של בני , לא תעלומה -ריפוי אלוהית . באלוהים

  .אדם
  

כל דבר  - היא . היא בכל מקום. כל הניסים של ריפוי מתרחשים על פני האדמה באמצעות כוחה של הרוח אלוהים
זאת אומרת אתם , אם אתם כבר  קוראים את הספר הזה. שלכם  נמצא עכשיו קרוב אליכם הרופא, לכן. ובכל מקום
  . את הדרך לופתחתם  

  
ריפוי כבר לא יהיה המטרה , תהיו לצאת מן המחלה על ידי יד אלוהים כאשר אתם, תאמינו לי. זוהי דרך נפלאה! הו

  .להיות בקשר הדוק עם המרפא והבורא של הכל חדש בחייכם -אוצר אמיתי בשבילכם יהיה . שלכם
  

מאין "שאלו אותי . הוא יברא אותם בשבילכם, אם אתם זקוקים לאברים חדשים. הוא בורא את כל הדברים החדשים
. ולא מנסה להבין את זה. אני לא ידעת? איך זה קרה. אלוהים חידש אותי" ?י יש איברים חדשיםבפנים הגוף של

אך עכשיו אני חיה  חיים מלאים ללא רופאים , הגוף שלי כמעט היה אכול על ידי סרטן: אבל אני ידעת דבר אחד
 !..הם נדבקו יחד, ת שרופההאיברים שלי היו כתערוב, לאחר סדרה קשה של הליכים במרכז האונקולוגי. ותרופות

, הם לא יודעים הרבה דברים. הם פשוט אנשים -רופאים ... ואני זוכרת איך יצאתי מהגוף . הייתי יותר מתה מחיה
ואז את המבנה . למשל, קבלנים, מעצבים, מהנדסים: כמו כל האנשים... לפעמים טועים, לפעמים מנסים ניסויים
  . ןשאינו הובא בחשבו, מתמוטט תחת עומס



  
 - אנחנו . שלנו מחבר -הוא . על כן הוא לא עושה אקספרימנטים, הוא יודע הכל ויכול הכל. אלוהים לא עושה טעויות

  ?אתם מסכימים. לבדו יודע איך לתקן אותו הוא, ואם הגוף שלנו מקולקל. ברייה שלו
 
. יתפורר לאכך שהוא , אלוהים ברא אותו על פי חוקים מסוימים. לא ברייה ריבונית -אדם   בן
הוא צריך . שלו אדם לא יכול לחיות בלי הבורא בן, לכן. הריסה  מתרחשת אז  ,האלה  מהחוקים  חורגים  אנחנו אם

ילדים  כאשר(  אושר משפחתי את ;שלום בלבו  את   לו  ואין גֹווֵעַ   הוא, אחרת. להיות באחדות עם מקור חייו
; שמחה והצחוק ללא השפעת האלכוהולה  את; אהבה שאינה מבקשת משלה את; )בתלות כבדה ולא בברכה

 .האמונה החזקה  ואת  הבריאות הבלתי מוגבלת את  ;השגשוג האמיתי ללא התמכרות לכסף את
  

  ָהִאּגֶֶרת יֹוָחנָן ָהִראׁשֹונָה ֶּפֶרק ה
  

  ַחּיֵי עֹוָלם נַָתן ָלנּו ָהֱאֹלִהים וְַהַחּיִים ָהֵאֶּלה ִּבְבנֹו ֵהָּמה׃ ...  11

  ַהֵּבן יֶׁש־לֹו ַהַחּיִים וֲַאֶׁשר ֵאין־לֹו ֶּבן־ָהֱאֹלִהים ֵאין לֹו ַהַחּיִים׃ֲאֶׁשר יֶׁש־לֹו  12

  
אני . מהם וליצור משהו טוב יותר אחד  אני יכולה לשנות את כל. מחברת פרויקטים יפים רבים  -אני . אדריכלית -אני 

שייכת  קובע למי  הוא לבדו .ובשבילו שום דבר אינו בלתי אפשרי. מחבר של כל המחברים -אלוהים . המחברת -
  .הזכות ואת היכולת לברוא אותנו ולשפר את גופנו ונשמתנו 
  

  " אני מאמינה בנסים" הספר קתרין קולמן  מתוך
  

טבעיים  כלים  הוא יכול לעזור לנזקקים באמצעות. לא לבדו הוא  , נכנס לחדרו של המטופל  הרופא אשר ...
  .את השאראמונתו בכוח עליון עושה . רפואה המדעית של

  ". ר אלמר הס"כך אומר ד - לכל הריפוי יש טבע אלוהי ... "
המנתח יכול לבצע ניתוח מורכב  . רק בהשפעתו של כוח אלוהי  ייאחה אבל זה, רופא יכול לחבר עצם שבור

אבל יש לו להמתין   ,אמיתי של האזמל ולהשתמש בידע המתקדם ביותר הוא יכול להיות אומן  ,בהצלחה
  .לאנשים לא ניתנה היכולת לרפא. ה ריפוי אמיתילכוח עליון יעש

  
אחרים . מיושן וזה מתייחס רק לזמן של השליחים בקהילה מוקדמת שריפוי אלוהי הוא ,בתודעה של רבים יש דעה

- אנחנו  !אבל. אבל אתה אף פעם לא יודע האם הוא ירפא אותך, את אחדים   מאמינים שאלוהים מרפא רק
יש לנו ! הרוחאנחנו נולדנו באותה . המשיח אלה אנשים ששייכים לישוע. א הקירותזו ל - הקהילה ! קהילה  אותה

  .היחיד שמרפא היום -הוא , זכרו. המרפא ואלוהים תמיד הבטיח לעמו את. אותן ההבטחות
 

אסור לנו לשכוח !" אפוא אני  חזרתי בתשובה! איך לא: "שהגידול ייעלם ממילא, בשאננות  להניח שהכל ילך מעצמו
    .ו חיים בעולם אשר שרוי ברועשאנ

  
: הרהרה בנונשלנטיות" סרטן"שנה וחצי לאחר שקיבלה את האבחנה  ,אחת נחמדה אישה

וישים הכל במקום הראוי   עד שמישהו ייקח את השליטה  ,יחלוף  לא  בשום אופן..."  יחלוף  שאיכשהו  חשבתי"
אנחנו צריכים ליישם את , הרוחוכוחה של אבל כדי להשתמש בסמכותה . רוחוכוחה של  אמונה  דבר באמצעות  לו

, ובכוח גבורתו באדון התחזקו, ואז. זמן לוקח  - וזה .התהליך  - זה אך. לדעת את רצונו', לדעת את הדבר ה, האמונה
 - שישוע, בזה? מאמין במה! למאמין הכל אפשרי  ,שכן. מחלות וצרות של ההרים -הזיזו  את ההרים האלה , ויאללה

הוא . אנחנו חייבים לעמוד בו ובדברו, לכן. דבר  לעשות יכולים איננו  ובלעדיו. בו -ואנחנו . דבר לכ  יכול לעשות הוא
. השאיר אותנו הוראות כיצד לחיות חיים מנצחים ולא למות בשיא החיים בגלל מחלות או מכוח עליון של העולם הזה



זיות שלנו את ידו סתר עליון  אשר מבדלת אנחנו  יכולים לא לראות דרך עיניים הפי. הוא בידל אותנו מהעולם הזה
. לכן אנחנו שקטים ובטוחים. אבל אנחנו מרגישים את הדברים אלה בלבבנו... מכוונת, שומרת, מגנה עלינו, אותנו

עם  באופן אישיובכדי שזה יהיה . כל נפש, כל בית, תחת מכסה הזה חיים כל משפחה. אנחנו ישבים בסתר עליון
  . צריכים להאמין בזה באופן אישיאנחנו  - באופן אישי עם נפשנו  , לנו באופן אישיעם משפחה ש, בית שלנו

  
, אני רוצה לכלול אותו כמעט במלואו. אוודה'למטה אני רוצה לכלול לטקסט שלי את הקטע מתוך הספר של מחש צ

על החסד ואהבתו  ןחיזיו) לאנשים שהולכים אחריהם(נותנים לנו , מפני שסיפורים כאלה מחייו של העם של אמונה
אני לעתים קרובות קוראת סעיף זה   ותמיד . וגם על  הקירבה האמיתית של נוכחות המרפא שלו, של אלוהים

  !כולנו כל כך זקוקים לזו. כולנו צריכים להיות בטוחים בעזרתו של אלוהים. מקבלת השראה
  

  ").המרפא שלנו - אדוני "הפרק  1" (הכוח הנסתר של נגיעת המאמין" אוודה'מתוך הספר של מחש צ
  

. בדיקה רגילה חשפה בעיה חמורה... את  הילד הבכור שלנו -לפני כמה ימים אשתי בונני ילדה את בנימין ...
הרבה יותר , אבל המציאות הייתה יותר גרועה -, אמר רופא -, בהתחלה חשבתי שזה היה גידול סרטני"

אמרו לנו שבנימין ..." ם האםחלק גדול של שתי הכליות נפגע עוד ברח. לבן שלך יש  מום כליות מולד. גרועה
משום שהזיהום יהרוג את שארית רקמת , חודשים -במקרה הטוב ,  כנראה במשך כמה שבועות, ימות

  . הכליה
כאשר בנימין בקושי נאחז , באותם ימים ושבועות. ולא היינו מוכנים לקבל תוצאה כזו, אנחנו לא רצינו את זה

ניסיתי . אני צמתי והתפללתי על הבן שלי. ההליכה שלי באמונהרוח הקודש הובילה אותי דרך מבחן  , בחיים
כללתי בטקסטים את שמו , רשמתי אותם, אלה רק  יכולתי למצוא, למצוא את כל הפסוקים במקרא על ריפוי

אלוהים יְִׁשַלח . ָלבן שלי בנימין-ַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא: אחר כך הכרזתי את ההחלמה במיוחד עבורו. של הבן שלי
, הרהרתי, הייתי בכתיבה ובהכרזה את כתבי הקודש, עשיתי את זה יום אחר יום. וְיְִרָּפא בן שלי בנימין, רֹוְּדבָ 

  .התפללתי
  ."מפני שאנחנו לא יכולים לתת לבנימין את כליות חדשות, התפללו: "הרופאים עשו כל שביכולת ויעצו לנו

אחיות היו . הוא צרח מכאב. השתן והכליותשייצאו משלפוחית , בנימין יצא מניתוח עם צינורות בצדדים
  ".כי זה יעצור את לבו, אנחנו כל כך מצטערים שאינם יכולים לתת לו תרופה נגד כאבים", ואמרו, בוכות

שבו היה מחובר לציוד האלקטרוני כדי במשך זמן ארוך לעקוב אחר המקצבים , בנימין הושם בתא מיוחד
האות של מוניטור עלה וירד   ,בנימין צעק כל הזמן. תמשך באופן קבועאמרו לנו שהכאב שלו י. החיוניים שלו

  ...והראתה את עוצמת כאב , בתגובה לטראומות בגופו הזעיר
. לגרש את הכאב הנורא  מגופו באמצעות האהבה שלנו ,   לנשק, לחבק, אנחנו כל כך רצינו לתפוס אותו 

  ! כך חסר אונים ואנחנו הרגשנו כל, אבל הבן שלנו גוסס לאט בייסורים
ראיתי , אני חלקתי בדבריך בכל רחבי העולם,  אלוהי: "אני זוכר את היום שבו יצאתי החוצה  והתפללתי

 אני ועכשיו, הייתי עד לאותות והמופתים של ריפוי לאלפי אנשים, רבים מני ספור של אנשים שבאו למשיח
  וכי , שלנושישוע לקח החולי והמחלה  והמשפחה שלי זקוקים לדעת אני .צריך לחוות אותו באופן אישי

  ".בזכות הפצע שלו נרפאנו "
שבעינייה עדיין היו , אחות, להיכנס לחדר מיוחד שבו היה בנימין, כעבור כמה שעות, כאשר התירו לנו

  ".משהו קורה: "אמרה, דמעות
  " ?הוא גוסס. "הלב שלי צנח

  ".תסתכל על המוניטור. אדוני, לא"
  ".הוא עדיין כואב מאוד", אמרתי. כמו קודם, וירדהאות על המסך עלה 

  ."אבל תסתכל על הבן שלך, אני לא מבינה את זה. אדוני, לא", האחות השיבה
מחייך ומושך את , הוא היה שקוע בשינה עמוקה. יק שלי'התרחקתי מהצג והבטתי על  בנימין  היקר הקטנצ

והמוניטור הראה שהוא . מין היה בשלווה נפלאהובני, סביבו  נשפך אור זהוב בהיר. הידיים הקטנות שלו
עם . רופאים השוו את זה עם הכאב שחוות נשים במהלך הלידה. מתפתל בעוויתות של כאב בלתי נסבל



שלא , בדרך כלשהי, באותה שעה, באותו הלילה. היה ברור לגמרי כי בנימין לא מרגיש שום דבר כזה, זאת
בזכות "כי  , אני ידעתי את האמת, יותר מתמיד. את הכאב מהבן שליגיליתי שישוע לקח , הייתי מסוגל להבין

על מה שקרה  - בנימין היה קשור לכוחו של אלוהים , באופן מסתורית כלשהו". הפצע שלו נרפאנו 
  !אלוהים רפא את הבן שלי. בגולגולתא לפני אלפיים שנה

הרופאים היו חסרי ! ושוחזרות במלואוצילומי רנטגן הראו כי כליות של בנימין בר חיים , כעבור כמה ימים
אבל , הם הציעו שמסיבה כלשהי האנליזה הקודמת של צילומי רנטגן הייתה מוטעת. אונים להסביר את זה
  !ישוע לקח את הכאב מהבן שלי ופשוט החיה את הכליות שלו! אני ידעתי מה קרה

  
אין שום דבר סמוי שאתם חוויתם עם . לחוות תהליך ידע של דבר אלוהים על ההחלמה, אתם צריכים לעבור דרך

הגוף שלכם מקבל אותו . העדות הזו נהיה בשר בכם -אם אתם קבלתם ממנו את העדות . שלא יתגלה, אלוהים
  .ולאחר מכן משקף

אנחנו צריכים להשתנות על ידי התחדשות הדעה לגבי  שאלוהים זה אותו . מנשמתך. מתוך עצמך. ַּפּנּו ֶּדֶרְך יְהֹוָה
  .והדבר הזה לא יילקח ממנו. בזכות הפצע שלו נרפא כולנו. היחיד שמרפא היום -הוא . המרפא

  
  )כו:שמות פרק טו" (המרפא אותך ' כי אני ה"...

  
  .תתפללו יחד איתי

, אלוהיי, שבחברתך, עם כל המאמינים, אני רוצה לקלוט! תן לי לדעתך כמרפא האישי שלי! אבא היקר שבשמים
חוסר חרות , סבלים, שתוציאני לחרות מכל המחלות, עזור לי לדעת את האמת שלך! שועי. נרפא לי ולמשפחה שלי
אתה יודע את כל הצרכים והדאגות . עליך היחידאני סומך . שלךאני בוחר את הדרך . ומכל תלות בעולם הזה

  . יכול -אוהב ואל כל  אבאני מאמין שאתה אוהב אותי ודואג עלי כ. אין לפתור אותן בלעדיך. שלי
  

  !המרפא שלי - אדוני , אתה. לידי - אני יודע ומאמין שהמרפא שלי 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 2פרק 
  נָא ִעּמֹו ּוְׁשָלם-ַהְסֶּכן 

 
 איוב פרק כב

  
  .ְּתבֹוַאְתָך טֹוָבה, ָּבֶהם;    נָא ִעּמֹו ּוְׁשָלם- כא  ַהְסֶּכן

 .ִּבְלָבֶבָך, וְִׂשים ֲאָמָריו;    נָא ִמִּפיו ּתֹוָרה-כב  ַקח

 .ֵמָאֳהֶלָך, ַּתְרִחיק ַעוְָלה;    ִּתָּבנֶה, ַׁשַּדי-ָּתׁשּוב ַעד-כג  ִאם

 .ּוְכצּור נְָחִלים אֹוִפיר;    ָעָפר ָּבֶצר-ַעל-כד  וְִׁשית

 .וְֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך;    כה  וְָהיָה ַׁשַּדי ְּבָצֶריָך

 .ֱאלֹוַּה ָּפנֶיָך-א ֶאלוְִתּׂשָ ;    ַׁשַּדי ִּתְתַעּנָג-ַעל, ָאז-כו  ִּכי

 .ּונְָדֶריָך ְתַׁשֵּלם;    וְיְִׁשָמֶעּךָ , כז  ַּתְעִּתיר ֵאָליו

 .נָגַּה אֹור, ְּדָרֶכיָך-וְַעל;    וְיָָקם ָלְך, אֶֹמר-כח  וְִתגְזַר

 .וְַׁשח ֵעינַיִם יֹוִׁשעַ ;    וַּתֹאֶמר ּגֵוָה, ִהְׁשִּפילּו- כט  ִּכי

 .ְּבבֹר ַּכֶּפיָך, וְנְִמַלט ;   נִָקי-ל  יְַמֵּלט ִאי

  
  ֶאל־ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יא

  
  ָכל־ַהָּקֵרב ֵאָליו ָצִריְך ֶׁשּיֲַאִמין ִּכי־יֵׁש ֱאֹלִהים ּוגְמּול הּוא ֵמִׁשיב ְלדְֹרָׁשיו׃...  6
  

איך לפנות ? איזו כתובת? לאן לבוא? איפה לחפש אותו? איפה הוא יש? איזה הוא יש... יש הוא... כי יש אלוהים
לפעמים אנחנו בעצמנו מסבכים את כל . יחסים עם אלוהים הם די פשוטים.  הכל מאוד פשוט, למעשה? אליו

  .הדברים
  . ואלוהים הוא אהבה! ישנו

  
  ָהִאּגֶֶרת ָהִראׁשֹונָה ְליֹוָחנָן ֶּפֶרק ד

  
  ָּכל־ַהּמֹוֶדה ִּכי יֵׁשּוַע הּוא ֶבן־ָהֱאֹלִהים ָהֱאֹלִהים ׁשֵֹכן ּבֹו וְהּוא ֵּבאֹלִהים׃  15
ֵּבאֹלִהים וֲַאנְַחנּו יַָדְענּו וַּנֲַאֵמן ָּבַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֱאֹלִהים ָאַהב אָֹתנּו ָהֱאֹלִהים הּוא ַאֲהָבה וְָהעֵֹמד ָּבַאֲהָבה עֵֹמד  16

  ׃וְָהֱאֹלִהים עֵֹמד ּבֹו
  
אז לנו , אם אנו שומרים מצוותיו... וְָאַהבתָ : צומצמו לציווי של אהבה, כל המצוות שהותירו לנו על ידי אלוהים, למעשה

  .הכל בסדר גמור
  

  ַהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי ַמָּתי ֶּפֶרק כב
  

  ַרִּבי ֵאי־זֹו ִהיא ִמְצוָה ּגְדֹוָלה ַּבּתֹוָרה׃  36

  ַהְבָּת ֵאת יְהֹוָה ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־נְַפְׁשָך ּוְבָכל־ַמָּדֶעָך׃ וַּיֹאֶמר יֵׁשּוַע ֵאָליו וְָא 37

  זֹאת ִהיא ַהִּמְצוָה ַהּגְדֹוָלה וְָהִראׁשֹונָה׃  38



  וְַהֵׁשנִית ּדֹוָמה ָלּה וְָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך׃  39

  וְַהּנְִביִאים׃ ִּבְׁשֵּתי ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ְּתלּויָה ָּכל־ַהּתֹוָרה 40

  
וזה , הוא ניהל חיי אדם, בזמן שהאיש היה תלוי בו. הוא עצמו הוא האהבה. אלוהים ברא כל דבר לפי דיני האהבה

מבלי מקור לאהבה אי אפשר ללכת . הכל קרס, כאשר תקשורת עם המקור של החיים נקטעה. היה טוב מאוד
. מפני שהכל בנוי לפי הגנטיקה של אהבתו, ם באהבהגדושי, אלוהים רוצה להחזיר לכל אדם את החיים. באהבה

האהבה . זה אומר שאני אוהב אותך למרות שום דבר. כלומר תמיד אהבה ללא תנאי, )יוונית" (אגפה" -האהבה שלו 
  . הזו לעולם לא מובסת

  
  ִאּגֶֶרה ָהִראׁשֹונָה ֶאל־ַהּקֹוִרנְִּתּיִים ֶּפֶרק יג

  
  ה ָחֶסד ָהַאֲהָבה ֹלא ְתַקּנֵא ָהַאֲהָבה ֹלא ִתְתָּפֵאר וְֹלא ִתְתרֹוָמם׃ ָהַאֲהָבה ַמֲאֶרֶכת־ַאף וְעֹׂשָ  4

  ֹלא ַתֲעֶׂשה ְּדַבר־ִּתְפָלה וְֹלא־ְתַבֵּקׁש ֵאת ֲאֶׁשר־ָלּה וְֹלא ִתְתַמְרַמר וְֹלא ַתֲחׁשֹב ָהָרָעה׃  5

  ֹלא ִתְׂשַמח ָּבַעוְָלה ִּכי ִעם־ָהֱאֶמת ִּתְׂשָמח׃  6

  ֶאת־ּכֹל ִּתָּׂשא ֶאת־ּכֹל ַּתֲאִמין ֶאת־ּכֹל ְּתַקּוֶה וְֶאת־ּכֹל ִּתְסּבֹל׃  7

  ...ָהַאֲהָבה ֹלא־תמוט ְלעֹוָלם 8

  
כשבעלי ואני שמענו ". האהבה לעולם לא מובסת"נשמע כמו " ָהַאֲהָבה ֹלא־תמוט ְלעֹוָלם"בתרגום המורחב של 
אנחנו . אנחנו  רק עתה מצאנו אחד את השני. או תבוסה, ן מוותזה היה כמו גזר די, "הסרטן"מהרופא את האבחנה 

והוא הראה לבעליי . אנחנו דרשנו את אלוהים. רצינו להודות בתבוסה לא. אך לא לתבוסה, לחג - התכוננו לחתונה 
היא ... מילה זו חיזקה  אותנו במשך זמן רב ". האהבה לעולם לא מובסת: "את השורות האלה של כתבי הקודש

  .ת אותנו וגם עכשיומחזק
עד כמה קרוב אליו ? איפה הלב שלכם עכשיו. הוא קרוב יותר ממה שאתם נושמים. אלוהים הוא מאוד קרוב אליכם

  ?ולשחזר  לחיים, כדי לתת לו לשנות אתכם
ספוג על ידי . הוא משנה את צורתו? מה קורה לנייר לקמוס טבול בתמיסה מיוחדת. אני רוצה משהו להמחיש

בהרכב שלו . הוא לבדו יודע איזו צורה צריכה להיווצר. וא מקבל את הצורה שנקבעה על ידי היוצר שלוה, התמיסה
צריך ? לא כן, חייב להיות שקוע לחלוטין במדיום  אחר? מה צריך בשביל זה. מן היסוד היה הכל נחוץ כדי להשתנות

מתחלפים לדימוי האור ,  ישוע המשיחכמו כן גם אנחנו ב. להספיג את המדיום הזה כל כולו ואז תתרחש ההמרה
אנחנו משקפים את כוונותיו , מתחזקים בכוחו שלו, ספוגים ברוח הקודש, כאשר אנחנו שקועים לתוך נוכחותו. שלו

הוא אוהב . אלוהים רוצה לראות אותנו  בריאים. הבריאות האלוהית שלנו - רצונו של אלוהים. של אבינו שבשמים
  .האב -הוא . אותנו

הוא רוצה לרפא . פשוט בואו אליו. כמו לרופא היחיד הכל יכול, כמו למגן, כמו לידיד, יו כמו לאבא אוהבבואו אל
  .להרגיע ולאלחש מכל הסבל של העולם הזה, להחלים, אותנו

  
  ַהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי ַמָּתי ֶּפֶרק יא

  
  ...ם ְמנּוָחהּבֹואּו ֵאַלי ָּכל ָהֲעֵמִלים וְָהֲעמּוִסים וֲַאנִי ַאְמִציא ָלכֶ  28

  
ומה שזה , איפה שלא הייתם נמצאים? איפה אתם רוצים להיפגש עם ישוע, אבל? אתם רוצים לשאול לאיפה לבוא

במקום , הסיחו את דעתכם מן הבעיות והטרדות ודמיינו את עצמכם עם ישוע, עצמו את העיניים - לא יהיה  סביבכם 
והוא . הוא בכל אתר ואתר. היה קשה לו לבוא אליכם בפגישהלא י. אלוהים הוא בכל מקום. שבו אתם רוצים להיות

ולכן הוא קבע שביום השביעי בשבוע , אלוהים מבקש לתת לו זמן. הוא תמיד מחכה לרגע הזה. רוצה להיות לידכם



הוא . אנחנו בסדר גמור - כאשר אנו נמצאים איתו ... בתפילה , בדברו, אך להיות איתו, לא לעשות מעשים יומיום
  .ההבטחה שלו היא תמיד מהימנה. אתנותמיד 

  
  האגרת אל העברים פרק יג

  
  ."ֹלא ַאְרְּפָך וְֹלא ֶאֶעזְֶבָך", ִּכי הּוא ָאַמר...  5
  

  ...ועוד
  

  ַהְּבׂשֹוָרה ַעל־ִּפי ַמָּתי ֶּפֶרק כח
  

  ...ִהּנֵה ִאְּתֶכם ֲאנִי ָּכל ַהּיִָמים ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם...  20
  

  ...אליו. ולהמשיך הלאה... אז עוד אחד . לקראתו אנחנו צריכים לקחת צעד אחד
  

  האגרת יעקב פרק ד
  
  .ִקְרבּו ֵלאֹלִהים וְיְִקַרב ֲאֵליֶכם 8
  

  ג:ירמיהו פרק לג
  

  .'ג ְקרא אליי ואענה לך ואגיד לך דברים גדולים ועצומים שלא ידעת
  

תפקוד של ? 80החזרת  הנעורים  בגיל ? תחיית המתים? ההחלמה של הסרטן? מה היום  אינו זמין להבנה שלנו
אגיד לך ! אגיד: "אלוהים מבטיח.. ? אבירים חדשים בגוף לאחר שמנתח  הסיר אותם בהצלחה לפני חמש שנים

  ! " דברים גדולים ועצומים
ומאז אנחנו שייכים . אנחנו קיבלנו מאלוהים את הטיב שלו, וצריםכאשר אנו הופכים לנ, כאשר אנו נולדנו מלמעלה

  .לו
  

  ד-א:ישעיהו פרק מג

שלי , קראתי בשמך, אל תפחד כי גאלתי אותך: "ישראל, שיצר אותך, יעקב, שברא אותך' כך אמר ה. א
  . אתה

תיָּכווה  כאשר תלך באש לא. כאשר תעבור בנהרות הם לא יסחפו אותך, כאשר תעבור במים אהיה אתך. ב
  , והלהבות לא ישרפו אותך

את ּכּוׁש ואת ְסָבא , נתתי במקומך את מצריים. המושיע שלך, האל הקדוש של ישראל, אלוהיך' כי אני ה. ג
  . תמורתך

  .עמים במקום חייך, נתתי אנשים במקומך. ואני אוהב אותך, כיוון שאתה יקר לי קיבלת כבוד. ד

בזכות הפצע של ישוע . עכשיו אנו יורשים כמו ישוע. אותנו בישוע המשיחהוא נתן את היקר ביותר כדי לרכוש 
אותו ירושה יורשים צדיקים עבור הדורות הבאים . קיבלנו ישועה וחיי נצח, אנו התעשרנו באמצעות ישוע, נרפאנו
  .שלכם



  כא :משלי פרק יא

  וְזֶַרע ַצִּדיִקים נְִמָלט׃...כא

, אין שום מחלה. אין שום צריכים שאלוהים היה סירב למלא אותם. נוהוא יודע את הצרכים שלנו בטרם נבקש ממ
ועכשיו רוחו של . ורק הרוח שלו יכולה לספר לנו על זה בשפה פשוטה עבורנו. שהוא לא נשא על הצלב של גולגולתא

 מפני שרוח הקודש היא תמיד איפה שמדברים על? למה אני חושבת כך. הוא נושם לידנו. אלוהים מקיפה אותנו
 - היא . היא בכל מקום. בשבילה אין שום מרחק. היא עכשיו בקרבנו. רוח הקודש איפה  שנשמעה הבשורה. ישוע

, להינמס בכם, תנו לה אפשרות לחבק אתכם. ההחלמה מתרחשת על ידה. הכל מתרחש על ידה. בכל מכל כל
  ... להביט לתוך עיניכם

אני מרגישה את רוח הקודש . הופך למציאות בנוכחות רוחו של אלוהים, ואז מה שלא ניתן לראות בעיניים פיזיות
לא משנה מה הגוף . אני לא הגוף. הרוח -אני . לדעת ברוח -זה אומר   - להאמין בלב . ברוחי -זאת אומרת  - בליבי 

תנו לרוח שלכם לפרוץ ..." אני כל כך חלש ", "תן לריפויזה בלתי ני"... , ..."זה כואב לי ", שלכם אומר לכם עכשיו
אנחנו צריכים להתחזק ברוח , לכן. להתנגד, הוא ירצה להתווכח. הגוף תמיד נוגד לרוח. ולהתחבר עם רוח הקודש

  . כדי לשלוט על כל בלגאן בגוף

אנחנו צריכים כל . האדמהאנחנו לעולם לא מסוגלים להסתדר בלי עזרתו של אלוהים לפתירת הבעיות שלנו על פני 
אלוהים . זאת התפילה -הפניה  אליו . והוא אוהב לענות לנו כאשר אנו פונים אליו. שלנו לעזרה אבאהזמן לפנות ל

 - הוא ! .. הוא מוכן לחלוק אתנו את התעלומות שלו... להיפתח לפנינו בתפארתו, אוהב לעשות אותנו מאושרים
  !רק תאמינו לו..! אלוהים של נסים 

אנחנו צריכים לחפש את כל תשובה בדבר ! כמה פעמים הוא אומר על זה. וא מבטיח שתמיד יענה לתפילותינוה
  ".ִּכמה  יְהוָה טֹוב, לטעום"ך מול העיניים ו"אנחנו צריכים לשים את התנ. אלוהים

  ח:יהושע פרק א

ָ , ֹלא־יָמּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך. ח ִּכי־ָאז ; ְּכָכל־ַהָּכתּוב ּבֹו, ְלַמַען ִּתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות, ַליְָלהוְָהגִיָת ּבֹו יֹוָמם ו

  ַּתְצִליַח ֶאת־ְּדָרֶכָך וְָאז ַּתְׂשִּכיל׃

ואז . הוא רוצה שנְׂשִּכיל מנקודת המבט שלו. אלוהים רוצה לתת לנו שכל שלו .השכל שלנו לא מחודש –הבעיה שלנו 
, אנחנו לא נדאג לבעיות כספיות? איזו מחלה תהיה הבאה: מהמחשבהואז אנחנו לא נחיה בפחד . נהיה בסדר גמור

. אנחנו נתנהג כמותו. אנחנו נחשוב כדברו. שלואנחנו נסתכל דרך העיניים . כאשר כולם מדברים על המשבר העולמי
ְ , אנחנו תמיד נהיה בריאים. מצליחים וְעשירים ְלָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב, אנחנו תמיד נהיה בריאים עשירים ְלָכל מצליחים ו

אנחנו , ואנחנו נהיה  שמחים וחזקים, החיים שלנו יהיו מלאים בשפע; ָכל ילדים שלנו יהיו מלומדים יהוה; ַמֲעֶׂשה טֹוב
 .מפני שאנו נדע אותו. ולא לפי מראה, נלך על ידי אמונה

. אלוהים ומה לאחשֹוב עליה ביום ובלילה כדי לדעת מה יש טוב מנקודת המבט של . עליכם ללמוד את התורה
  .והקפידו לעשות את כל מה שכתוב בה

  יֹוָחנָן ֶּפֶרק ח

  .וְֵתְדעּו ֶאת ָהֱאֶמת וְָהֱאֶמת ְּתַׁשְחֵרר ֶאְתֶכם. 32

אנחנו נהפוך להיות כאלה  . אנחנו נהיה אחרים. ובגופנו, אנו נתרפא באורח פלא  בנשמותינו, ועם ידיעת האמת
  .ובואנו נדע אותו מקר. שהוא יודע אותנו

  ִאּגֶֶרת ָהִראׁשֹונָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק יג



ֲאָבל ָאז ַאִּכיר ְּכֶדֶרְך , ַעְכָׁשו יְִדיָעִתי ֶחְלִקית. ָּפנִים ֶאל ָּפנִים -ֲאָבל ָאז , ִּבְמֻעְרָּפל, ַעְכָׁשו רֹוִאים ָאנּו ְּבַמְרָאה. 12

  .ֶׁשּגַם ֲאנִי ֻמָּכר

אנחנו צריכים לבטוח באלוהים  .ולא להשלים עימם, צריכים להיפטר מהמחלותאנחנו . אנחנו נכיר אותו גם כמרפא
אל תבזבזו את הזמן הזה . קורבן של זמן -וזה . להיות בנוכחותו, כל יום להשקיע זמן בדברו? הכיצד. בגוף שלנו

יטב עשינו כמ: "במוקדם או במאוחר אתה שומע את הביטוי. בחיפוש הרופאים הטובים והרופאים הכי טובים
  ". יכולתנו

ללא העלות של , כלומר חיים ללא תרופות(זו הדרך שמובילה לבריאות אלוהית . השקיעו זמן בדברו אשר מרפא
אתם רוצים לחיות ). 'וכו , בלי למצות את ההליכים, ללא ביקורים אינסופיים לרופאים, כסף כדי לרכוש אותם

  ...שלונוכחות  -אזור זה . מאשר המרפאה שלכם, ואז אתה צריך להעז לצעוד רחוק יותר? בבריאות אלוהית

  ל-כא :איוב פרק כב
  

  .ְּתבֹוַאְתָך טֹוָבה, ָּבֶהם;    נָא ִעּמֹו ּוְׁשָלם- כא  ַהְסֶּכן

תנו . יְַּׁשרּו ְמִסּלֹוָתיו, ַּפּנּו ֶּדֶרְך יהוה. כדי לשפוך אותו, עד לשפע. עד ללב. עד לעומק. כדי לספוג אותו, להתקרב אליו
הוא ברא אותו  . מחלות מיוסרות  אלוהים לא ברא את האדם בשביל. ויהיה לכם טוב. זן אתכם ולהכניעלו לא
אם היום החיים שלכם לא נראים טוב ! הינה טוב מאוד  :אמר  ,עבודתו  את  אלוהים סיים כאשר. בדמותו ,מושלם
הרשו לו   .ה את זה יותר ממכםהוא רוצ. הרשו לו ללמד אתכם איך להיות מאושרים. תנו לאלוהים לתקן הכל, מאוד

כאשר סובלים , משום שכל התהילה שייכת לו. הוא רוצה את זה יותר ממכם. ללמד אתכם איך להיות מאושרים
 ... כאשר מת חוזר לחיים, ממחלות משתחררים

כדי לאפשר לאלוהים לשחרר אותנו ממחלה סופנית לא . לו האמון, הענווה, המאמץ, הזמן? מה נדרש מהצד שלנו
זוהי . זו הדרך -להתקרב לאלוהים . הכותלדקות לבכות מול  10דקות או   20ך במשך "מספיק לקרוא את התנ

זה רק . בלעדיו אין חיים כי. לחיות חיים מאושרים אך, לנו כדי לא למות  ,בשבילנו קבע שהוא ,החוקים שלו  הדרך לפי
יש חוק . אם ברוח שלנו  לא חיי אלוהים, המתים. אנחנו לא מתים, שאם אנחנו פוקחים את העיניים בבוקרנראה לנו 

 - כל ששוכן בו . וישוע הוא דבר אלוהים). 2:ֶאל ָהרֹוִמים ֶּפֶרק ח(במשיח ישוע  - החוק הזה . רוח החיים שמקיים אותנו
אנחנו . אנו חרבים, אז לפי הטבע הטבעי של דברים, אם אנחנו מסרבים לציית לחוקים אלה של חיים. מקיים בחיים

לסתום ; ולא על ידי ראייה, ללמוד לחיות על ידי אמונה. טבעיים של אלוהים- צריכים ללמוד לחיות לפי החוקים העל
לּקֵרֹוא ; ללמוד לא להגיב לתגובות של אנשים; את הפה שלכם כאשר יש לכם חשק להגיד מילת ספק או חוסר האמון

, תמיד, ותמיד; להתחרט מהר על ביצוע טעויות; ממהר להתחרט על ביצוע טעויות; ְּדָבִרים ְּבעֹוד ֵאינָם ְּבנְִמָצא ְּבֵׁשם
אלוהים . בלי פחד ותבוסה, ללא חובות ואשראי, חיינו ללא מחלות וליקויים - הוא . בישוע, בדברו, !לשכון בו  תמיד

. למרות לראייה. אנחנו צריכים להתכונן לזה בתכליתיות ?ת זהמי מוכן להיום  לקבל א. מוכן להתגלות לנו בשפע
  ..להתקדם ָקִדיָמה ֶאל נוכחות הריפוי שלו. לשכוח את העבר

  .תתפללו יחד איתי תפילה זו בקול רם

שאני תמיד יכול להיות בנוכחות שלך דרך דם , תודה לך! אני מודה לך על האהבה האינסופית אלי! אבא שבשמיים
אתה ! אם אתה נתת עבורי ועבור ילדיי את בנך לצליבה, כמה גדולה אהבתך אליי! אלוהים שלי. יחאדון ישוע המש

אני ! תן לי בכל ליבי להבין את זה. אתה ריפאת את חיי. אתה משכת אותי מהידיים של מוות ומחלה. הצלת אותי
  . אשר אני לא יודע, ְקורא אלך כדי אתה תראה לי את הדברים גדולים ועצומים

מקרוב ; אני מאמין שאתה  לידי. אני רוצה להשתחוות לך ביראת כבוד. לנוכחות הריפוי שלך! וך אותי לעצמךמש
אני יכול לעצום את העיניים ... לא תפנה עורף לי ולא תדחה אותי ממך; לא תעזיב ולא תותיר;  אליי דרך רוח הקודש



אתה . אתה לידי... להיחבא בך... נגוע לידיים שלךאני יכול דרך הרוח ל... ולשים את הראש שלי על הברכיים שלך 
  .מרגיע את ליבי ומרפא את פצעיי, כמה נפלא השלום שלך עוטף אותי! כל כך קרוב

  !ּדֹוִּמי נְַפִׁשי, ַאְך ֵלאֹלִהים

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  3פרק 

 ִמַּבְלָעָדיו ֹלא נְִהיָה ָּכל
  יֹוָחנָן ֶּפֶרק א

  .וֵאֹלִהים ָהיָה ַהָּדָבר, וְַהָּדָבר ָהיָה ִעם ָהֱאֹלִהים, ַהָּדָברְּבֵראִׁשית ָהיָה   1

  .ּוִמַּבְלָעָדיו ֹלא נְִהיָה ָּכל ֲאֶׁשר נְִהיָה, ַהּכֹל נְִהיָה ַעל־יָָדיו  3           

אם אנחנו  ".ִמַּבְלָעָדיו ֹלא נְִהיָה ָּכל: "תסתכלו היטב. בלעדיו לא מתחיל שום החלמה. מדברו, מנומ -כל התחלה 
זה ". זה"זה לא  -ריפוי . ויתחיל להיות הריפוי. אנחנו צריכים את המילה של ריפוי, צריכים שיתחיל להיות את הריפוי

  .תשובה בכתבי הקודש? מדוע  כך. ישוע המשיח - " הוא"

  יֹוָחנָן ֶּפֶרק א

  . ָמֵלא ֶחֶסד וֱֶאֶמת, ְּכבֹוד ֵּבן יִָחיד ִמִּלְפנֵי ָאִביו, ת ְּכבֹודֹווֲַאנְַחנּו ָרִאינּו אֶ ; ַהָּדָבר נְִהיָה ָּבָׂשר וְָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו 14

  ."'ִּכי קֶֹדם ִלי ָהיָה, ַהָּבא ַאֲחַרי הּוא ְּכָבר ְלָפנַי, 'זֶה הּוא ֶׁשָאַמְרִּתי ָעָליו: "יֹוָחנָן ֵהִעיד ָעָליו וְָקָרא ְּבָאְמרֹו 15 

שכן . ונוצר עכשיו גם על ידו. הכל נברא על ידו. הוא היה והווה תמיד. הוא היה לפני הכל. הוא דבר אלוהים - ישוע 
. אלוהים בורא  אפוא. ומְתַהוּוָה על ידי הדבר אלוהים. ַהּנְִרֶאה מְתַהוּוָה ִמן ַהִּבְלִּתי נְִרֶאה. אלוהים יוצר את הכל עכשיו

  .ומלמד אותנו

  ָהִאּגֶֶרת ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יא

  .ְּבאֶֹפן ֶׁשַהּנְִרֶאה נְִתַהּוָה ִמן ַהִּבְלִּתי נְִרֶאה, נִָבין ִּכי ָהעֹוָלִמים הּוְכנּו ִּבְדַבר ֱאֹלִהיםֶּבֱאמּונָה  3

  .בואו נראה איך אלוהים ברא הּנְִרֶאה  ִמן ַהִּבְלִּתי נְִרֶאה? איפה הראשית הזו, אם בראשית היה הדבר

  פרק א, בראשית

  .  וְֵאת ָהָאֶרץ, ת ַהָּׁשַמיִםאֵ , ָּבָרא ֱאֹלִהים, א ְּבֵראִׁשית

  .  ְּפנֵי ַהָּמיִם-ְמַרֶחֶפת ַעל, וְרּוַח ֱאֹלִהים; ְּפנֵי ְתהֹום-ַעל, וְחֶֹׁשְך, ָהיְָתה תֹהּו וָבֹהּו, ב וְָהָאֶרץ

  .  אֹור- וַיְִהי; יְִהי אֹור, ג וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים

  .ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך, ֹלִהיםוַּיְַבֵּדל אֱ ; טֹוב-ִּכי, ָהאֹור-ד וַּיְַרא ֱאֹלִהים ֶאת

,  כילדים של אלוהים, יש לו הרבה מילים טובות שבאמצעותם אנחנו. כל מה שאלוהים ברא  היה טוב. האור היה טוב
  . יכולים ליצור

  בראשית פרק א

  .  ָמיִםֵּבין ַמיִם לָ , וִיִהי ַמְבִּדיל, יְִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמיִם, ו וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים

  .    ֵכן-וַיְִהי; ַהּיַָּבָׁשה, וְֵתָרֶאה, ָמקֹום ֶאָחד- יִָּקוּו ַהַּמיִם ִמַּתַחת ַהָּׁשַמיִם ֶאל, ט וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים

-וַיְִהי; ָהָאֶרץ-ַעל בֹו-ֲאֶׁשר זְַרעֹו, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, יא וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים
  .ֵכן



  : ...וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים

  : ...וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים

  .והיה כן: ... וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים

לבטא , להרהר בו. היטב לספוג אותו כנייר לקמוס. אנו חייבים לפנות אל הדבר של הריפוי, אם אנו זקוקים לריפוי
. אז הוא בטוח יתממש, ינבוט כזרע, הזה יכה שורש בליבנוכאשר הדבר . עד כאן שתעבוד אמונה, אותו בכל רם

  .אשר לא יגלה, אבל אין שום דבר סתום. זה סוד. ַהָּדָבר יהיה ָּבָׂשר

  ַמְרקֹוס ֶּפֶרק ד

  .וְֹלא נִגְנַז ָּדָבר ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשּיֵֵצא ָלאֹור, ִּכי ֵאין נְִסָּתר ֲאֶׁשר ֹלא יִּגֶָלה 22

  ."ֶׁשּיְִׁשַמע, ִלְׁשמֹעַ ִמי ֶׁשָאזְנַיִם לֹו  23

  ;ְּכִאיׁש ַהּזֹוֵרַע זֶַרע ָּבֲאָדָמה, ָּכְך ִהיא ַמְלכּות ָהֱאֹלִהים: "עֹוד ָאַמר 26

  . וְַהֶּזַרע נֹוֵבט וְגֵָדל וְָהִאיׁש ֵאינֶּנּו יֹוֵדַע ֵּכיַצד, ַליְָלה וָיֹום, וְיֵָׁשן הּוא וְָקם 27

ַאֲחָריו ֶאת ַהִּׁשּבֶֹלת וְַאַחר ָּכְך ֶאת ַהִחָּטה ְמלֹוא , ָּבִראׁשֹונָה ֶאת ַהָּקנֶה :ֵמֵאֶליָה מֹוִציָאה ָהֲאָדָמה ְּפִרי 28
  .ַהִּׁשּבֶֹלת

  :כי. אנחנו לא נוכל לקצור בריאות אם לא נזרע המילה של ריפוי. אנחנו לא נוכל לקצור, אם אנחנו לא נזרע

  יֹוָחנָן ֶּפֶרק א

  .ָעָדיו ֹלא נְִהיָה ָּכל ֲאֶׁשר נְִהיָהּוִמַּבלְ , ַהּכֹל נְִהיָה ַעל־יָָדיו 3

  .דברו שלו הוא מרפאה. זה דברו - , שהוא מרשם, והתרופה. הרופא הכל יכול שלנו - משיח 

  תהילים פרק קז

  .ִמְּׁשִחיתֹוָתם, וִיַמֵּלט; וְיְִרָּפֵאם, כ  יְִׁשַלח ְּדָברֹו

  תהילים פרק קג

  .ַּתֲחלּוָאיְִכי-ְלָכל, ָהרֵֹפא; נִֵכיֲעו ֹ-ג  ַהּסֵֹלַח ְלָכל

 .ֶחֶסד וְַרֲחִמים, ַהְמַעְּטֵרִכי; ד  ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחּיָיְִכי

 .ִּתְתַחֵּדׁש ַּכּנֶֶׁשר נְעּוָריְִכי; ה  ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדיְֵך

  תהילים פרק קכד

  .וֲַאנְַחנּו נְִמָלְטנּו, ַהַּפח נְִׁשָּבר...ז  

הוא ּגֵאל  . מחלות חשוכות מרפא גם מתייחסות לזה. זה אומר הכל -" הכל. "ים  שלנואלוהים מרפא ְלָכל  התחלוא
מי ששייכים לישוע ? בני אדם מתים,  אם כן, כיצד.  אז לא בהכרח צריך למות מהמחלות. אותנו ִמהַּׁשַחת שלנו

את בריאותם , הזה כל זמן שהם חיים בעולם. לא מתים מן המחלות והַּתֲחלּוָאים, המשיח ויודעים את רצונו
  ."     ִּתְתַחֵּדׁש ַּכּנֶֶׁשר נְעּוָריְִכי: "כפי שנאמר, בריאותם מתחדשת. מתעדכנת במידה ודבר אלוהים  חודר לתוך נשמתם



חוזרים הביתה , המלאים בחיים טובים וארוכים,  הילדים של אלוהים בזקנתם, ובמקום להזקין ולתשוש ממחלות
 -ולפני זה .  כדי להעביר אותם לחיי עולם, עבורם באים מלאכים. א באה עבורםמוות עם חרמש ל. האב-לאלוהים

  .ְּבֵצל ַׁשַּדיאנחנו נחים 

  תהילים פרק צא

  .יְִתלֹונָן, ְּבֵצל ַׁשַּדי;    ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, א  יֵֹׁשב

 .ּבֹו-ֶאְבַטח, ֱאֹלַהי;    ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ַליהוָה-- ב  אַֹמר

 .ִמֶּדֶבר ַהּוֹות;    ִמַּפח יָקּוׁש, יִַּציְלָךג  ִּכי הּוא 

 .ִצּנָה וְסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו;    ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה- וְַתַחת-- יֶָסְך ָלְך, ד  ְּבֶאְבָרתֹו

 .יָעּוף יֹוָמם, ֵמֵחץ;    ִמַּפַחד ָליְָלה, ִתיָרא- ה  ֹלא

ִ , ִמֶּקֶטב;    ָּבאֶֹפל יֲַהֹלְך, ו  ִמֶּדֶבר  .םיָׁשּוד ָצֳהָרי

  .וֲַאַכְּבֵדהּו, ֲאַחְּלֵצהּו;    ָאנִֹכי ְבָצָרה-ִעּמֹו-- וְֶאֱענֵהּו, טו  יְִקָרֵאנִי

 .ִּביׁשּוָעִתי, וְַאְרֵאהּו;    ַאְׂשִּביֵעהּו, טז  אֶֹרְך יִָמים

אנחנו אומרים את דבריו  בקול כאשר . שמבטיח לנו ביטחון, זו מילתו של אלוהים? מה עוד אפשר לחפוץ, תגידו 
  .ותמיד מבצע את ייעודו. אנו מחלצים את ְּדַבר ָהֱאֹלִהים אשר ַחי ּופֹוֵעל, םר

  ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק ד

וְַחד הּוא ֵמֶחֶרב ִּפיִפּיֹות וְחֹוֵדר ַעד ְלַהְבִּדיל ֵּבין נֶֶפׁש ְלרּוַח ּוֵבין ְּפָרִקים ְלמַֹח , ֶׁשֲהֵרי ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל 12

  .ּובֹוֵחן ַמְחְׁשבֹות ַהֵּלב וְַכּוָנֹוָתיו, ָהֲעָצמֹות

  ישעיהו פרק נה

  .וְִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו, ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי- ָעָׂשה ֶאת-ִּכי ִאם:  יָׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם-ֹלא, יא ֵּכן יְִהיֶה ְדָבִרי ֲאֶׁשר יֵֵצא ִמִּפי

איך זה . הדבר החי מחייה הכל. בצע את הריפויעל מנת שדבר האלוהים י? למה אלוהים שלח את דברו על ריפוי
לומר את אותו דבר כמו הדבר של   - " להודות. "אנו מכניסים הדבר החי בפה שלנו ומודים בו? מתרחש אתנו

ִּכי הּוא יִַּציְלָך ִמַּפח יָקּוׁש    . ּבֹו- ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי    ֱאֹלַהי ֶאְבַטח : "'אנחנו אומרים לה תהילים צאבהתבסס על  . אלוהים
ואנחנו ." אציל: "אלוהים אומר. האסון, מגיפה, מחלה, הפצע -בכתבי הקודש " ֶּדֶבר"משמעות מילה ." ִמֶּדֶבר ַהּוֹות

. כי הבעיות שלנו הן ברובד הפיזי, ם הפיזיאנחנו מביאים את המילה הזו לעול. כאשר אומרים בפינו, טוענים את זה
והאמת היא שאלוהים  הרס את כל הדברים האלה על . נמצאות כאן עליי אדמות... הצער , פחד, כאב, כל המחלות

  . הצלב של גולגולתא

אנחנו משנים את . ואז הוא מתחיל לחיות, משחררים מפינו את דברו הזה, ואם אנו נותנים אמון  לאלוהים ולדברו
ֵאין ָאנּו צֹוִפים ֶאל " כאשר,אנחנו בוראים המצב האחר.  אנחנו כאילו מסובבים אותו לכיוון של חיים. המצב הקיים

ֶרת ִאּגֶ " (ְלעֹוָלִמים -ֲאָבל ַהִּבְלִּתי נְִרִאים , ִּכי ַהְּדָבִרים ַהּנְִרִאים ְלָׁשָעה ֵהם; ֶאָּלא ֶאל ֲאֶׁשר ֵאינָם נְִרִאים, ַהְּדָבִרים ַהּנְִרִאים
  ).18:ַהְּׁשנִּיָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק ד

הוא מלמד אותנו להוציא על . אלוהים מלמד אותנו לא להסתכל על הדברים הנראים. באופן זמני -הכל נראה לעין 
אל תסתכל על מה , אל תסתכל מה מראה מד חום. ידי יד האמונה את  ההבטחות השייכות לנו מתחום  בלתי נראה

 - תגיד את המילה . וזה דורש את השינויים. כל זה הוא זמני... אל תסתכל על הגידול הנראה, וף שלךשאומר הג



חפשו כל מילה בכתובים . הריפוי שלכם -רצונו של אלוהים . תדעו רצונו של אלוהים בשבילכם! ושנה את המצב
  ... והכריזו עליה כל הזמן עד שהגוף שלך לא יבוא  בהתאמה למילה זו, שמאשרת זאת

  .ֹלא נְִהיָה ָּכל -אבל בלי הדבר 

  ).4הפרק " (אמונה שגודלת עד בלי די" מתוך הספר של סמית וויגלסוורת

בדבר אלוהים יש הכוח שגורם למה . אני מאמין שדבר אלוהים כל כך חזק שיכול לשנות את חייו של כל אדם
  .יש כוח יצירתי, בדברו שיוצא מהפה שלו. שלא היה כמו הווה

מגיע ,  כשאתם אומרים את המילים האלה עליהם כמו על המגנט! דברו מילים של ריפוי לחייכם, דברו, דברו, דברו
זה הוכח על ידי . הוא מציית לדברי אלוהים. הגוף שלכם על ידי כל תא מגיב למילה של חיים. הכוח של רוח הקודש

  .XIX‐XXשל אלוהים מאה אני רוצה להציג לכם את סיפור חייו של גנרל אחד . ניסויים מדעיים

  ).1הפרק "  (יומן של גנרל של אלוהים" לייק. ון ג'מתוך ספר  ג

אני רציתי לדעת , לא היה לי מספיק לדעת שאלוהים מרפא. פעם אחת אני הייתי נתון לסדרה של ניסויים ...
  . כיצד הוא עושה את זה

  .אני ביקרתי במכון הניסויי ועברתי סדרה של ניסויים

התחלתי  .הוא הכיל חיישנים שיכולים לזהות תנודות של המוח שלי. אש שלי צירפו את המכשירבהתחלה לר
  .כדי להרגיע את המוח ולהקטין את התנודות שלו', לחזור על הדברים במוח שלי כמו מזמור כג

. ..,  ואישום של שאול לפני אגריפס  'מזמור צא, של ישעיה' פרק לה', אחר כך אני חזרתי את המזמור לא
  .ברוח הקודש נשמתי ימשח את, ברגע הפסיכולוגי  אלוהים  בליבי כדי התפללתי

  ...לא יכולתי להחזיק את הרוח היורדת עליי   ,פסוקים  של  נזכרתי במילים  אבל הבעיה הייתה שכאשר

. פתאום רוח אלוהים מלאה אותי בגל של שבחים ולשונות, כשאני אמרתי את השורות האחרונות של פסוק.. 
  .ולא היה לי מושג כמה רחוק זה יכול ללכת, החיישן  במכשיר הגיע מייד לגבול שלוחץ 

יש לך דיאפזון של השכל הכי רחב  מכל . פנומן  - אתה ... מעולם לא ראינו דבר כזה : "פרופסור אמר
  ".האנשים שראינו אי פעם 

  ".רוח הקודש -זו , רבותי: "אני עניתי

המטרה הייתה . ת  מכונת רנטגן עוצמתית בשילוב עם מיקרוסקופבניסוי השני לראש שלי היתה מחובר
  .מה הייתה תגובתם של התאים במוח, )במידת האפשר(לראות 

כמו בפעם , לפתע רוח אלוהים ירדה  אליי... אני המשכתי לעשות את אותו הדבר כמו בניסוי הקודם 
  .הרוח עזבה אותי, כשעצרתי, לבסוף... שעברה 

  ."אבל התאים של קליפת המוח מאוד רחבו, ו לא יכולים להבין למהאנחנ: "פרופסור אמר

לכו לבית החולים והביאו לכאן  את הגבר שיש לו . אני רוצה שתראו עוד משהו אחר, רבותיי: "אמרתי להם
  ...השאירו מספיק מקום כדי שאוכל לגעת לרגל שלו. קח המכשיר הזה ולחבר אותו לרגליו. דלקת בעצמות

  ...אני שמתי  את הידיים על רגלו של האיש והתפללתי, יה מוכןכאשר המכשיר ה



תן לה לגור , ניחא רוח הקודש פועלת באדם זה. הרוג את המחלה השטנית עם הכוח שלך, אלוהים", אמרתי
  ".בו

  ".כל תא מגיב", הם אמרו" ?מה קורה, אדונים: "אז שאלתי

תאים הסגורים , אופן מיידי מערכת הדם מגיבהב, חייו של אלוהים חוזרים  לכל תא הפגום: זה כל כך קל
  .זה מדע אלוהי של האדון! והעבודה הושלמה, ועמוסים מייד נפתחים

  .הוא פעולתו של אלוהים, זה לא מיתוס! בכם משהו קורה, כאשר אתם מתפללים, הו אהובים

. הפרימיטיבית שלי זה שינה את החשיבה בלתי רוחנית. ון ג לייק'קראתי פעמים רבות על תגליות אלה של ג
 .התחלתי לתרגל את העקרונות הללו

, שהחליטה לא לקבל סרטן סופני מתקדם בגופו של בעלה, פעם  אני ואישה אחת נפלאה יפהפייה וצעירה ממוסקבה
הגוף שלו היה כמו גל של עצמות מכוסות בעור ומקושר לבטן על , באותו הזמן. עמדנו בתפילה המאוחדת עבור חייו

  . העצום ידי הגידול

אנחנו התכנסנו לתפילה כמעט כל לילה . התחילו  לו כאבים עזים. היה נדמה  שהמצב נעשה גרוע יותר ויותר גרוע
,  האישה  שמה את ידיה על הגוף החולה של בעלה". יומנו של הגנרל של אלוהים"ויישמנו את העקרונות שלמדנו מ

והתנבאה , )37פרק (ח של המילה מספר יחזקאל היא צטטה בכו. פנתה לגידול והכריזה את מילה ההחלמה
  .לעצמות היבשות

  יחזקאל פרק לז

  .  יְהוָה- ִׁשְמעּו ְּדַבר, ָהֲעָצמֹות ַהיְֵבׁשֹות-- וְָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם; ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה- ִהּנֵָבא ַעל, ד וַּיֹאֶמר ֵאַלי

ִ :  ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה, ה ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי יְהוִה   .  וְִחיִיֶתם--רּוחַ , י ֵמִביא ָבֶכםִהּנֵה ֲאנ

ֲאנִי - ִּכי, וִיַדְעֶּתם; וְִחיִיֶתם, וְנַָתִּתי ָבֶכם רּוחַ , וְָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור, ו וְנַָתִּתי ֲעֵליֶכם ּגִיִדים וְַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר
  .יְהוָה

  :ואלה הם. ועוד עמדנו על שני הפסוקים מכתבי הקודש

ִאּגֶֶרה . (ֵאין ּגּופֹו ִּבְרׁשּותֹו ֶאָּלא ִּבְרׁשּות ִאְׁשּתֹו, ֵּכן ּגַם ָהִאיׁש; ן ּגּוָפּה ִּבְרׁשּוָתּה ֶאָּלא ִּבְרׁשּות ַּבְעָלּהָהִאָּׁשה ֵאי

  ).4:ָהִראׁשֹונָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק ז

  :ועוד אחד. זה  נתן את הבנת השליטה על גופו של בעלה

  ).35:ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יא. (ֵמֵתיֶהן ֶׁשָּקמּו ִלְתִחּיָהנִָׁשים ִקְּבלּו ֶאת 

כולל . זה הפך להיות נראה לכולם. הגידול החל להתכווץ. והתחיל לקרות משהו מופלא. בתפילות האלה חלף זמן
ב מהריאות המשיכו לשאו... לאחר מכן התעורר התיאבון . התחיל לפעול הושט. עבר עוד זמן. לרופאים די מומחים

וגם אל איברים , !עכשיו צריך לפנות גם אל הריאות: והגיעה ההבנה. אבל הנשימה נשארה כבדה. את הנוזל
  .הדבר מהווה בשר גם היום!.. פנימיים

  .כך אלוהים מלמד

, כשנפגשנו לראשונה בקייב. ובמצב שונה, שעל החיים שלו נלחמה  אשתו, אני רוצה לומר שראיתי את האיש הזה
כרענו על ברכינו לפני האל האמיתי " ? מה עליי לעשות עכשיו. בטיבט כבר הייתי. יש לי סרטן: "לההייתה אצלו שא



בבית נשמע את דבר . ך"אישה התחילה ללמוד באוניברסיטה התנ. במשפחה שלהם התחיל בחיים חדשים... 
  ...המחלה נסוגה ... אלוהים

בקלי קלות להתרוצץ ולאבד במהירות  . של נשימה שלנו במשך שיחרור והקלה רופאכמה חשוב אנחנו לא נסוג מה
אפילו חריגות קטנות מביצוע כמובן יכולות להוביל להטייה של טיסת , בתעופה! את תלות  השלמה במקור של ריפוי

  .גם כן -בריפוי אלוהי ... כשעבר את נקודת האל חזור , שאפילו לא ישים לב, המטוס 

  .ים הישנותהתרחק מדרכי החי - אם עדיין לא התחזק 

אי אפשר לאחל לריפוי מאלוהים ללא . גם בלעדיו לא יהיה המשך, גם ִמַּבְלָעָדיו מבלי ישוע ֹלא נְִהיָה ָּכל ֲאֶׁשר נְִהיָה
אם אתם לא יכולים לדכא את הבשר ואת . הנפש והרוח שלך לאלוהים, לא נותן את הגוף, אינטימיות עם אלוהים

. צריך למצוא את השיחרור באלוהים, )ואנחנו לא יכולים לדכא את זה בעצמנו(הרצונות המנוגדים לחוק רוח החיים 
, הדבר משחרר, הדבר מרפא. הכל משולם על ידו. אי אפשר להתמודד, הדבר האלוהים -בלי ישוע המשיח 

מחלה עוצרת ,  איפה אנחנו מאפשרים לדבר אלוהים  לעשות את העבודה שלו. באמצעות הדבר אנחנו מתקדשים
 - שם פותח את הדלת להזמנת  המחלות , חולשה נפשית, יניח, או, איפה אנו מספקים מקום לחטא. ודתהאת העב
אינו יכול להזמין אל תוך חיים שלכם את רוח הקודש ששוכנת בגוף שלכם כמו בבית . את החולשות הפיזיות, כלומר
אנחנו  חייבים פשוט . הזהובו בזמן להשאיר בחדר ההמתנה של בית המקדש את הגרוטאה של העולם , מקדש

.  הוא מחזק אותנו בחולשותינו. כל השאר עושה בתוכנו ישוע. להחליט  להפסיק לחיות על פי חוקי העולם הזה
  .אין שום דבר - בלעדיו 

כולם הכירו אותי כאדם שנרפא ממחלת , מאחר וגרתי אצל חברה קרובה שלי. הייתי בחופשה בחץ האי קרים, פעם
עם עיניים גדולות , מאוד רזה. הגיעה להכיר אישה אהודה  שרופאים איבחנו לה אותה אבחנהמכפר סמוך . הסרטן
והיא , אבל עכשיו אלוהים קבע את לבה. לאנשים משכילים חכמים  בדרך כלל כל כך קשה פשוט להאמין. וחכמות

ורה האפרפר הפך וצבע ע, התחילה לדבר בלשונות, הוטבלה ברוח הקודש, חזרה בתשובה  באותו ערב הקיץ החם
חזרתי לשם . ך באופן קבוע"היא הבטיחה לי לקרוא את התנ, לפני עזיבה. אלוהים ריפא אותה. לצבע בשר בריא
... עלתה במשקל, התלבלבה, האישה החלימה. והתברר שבהתחלה היא היתה במצב מעולה. שנה מאוחר יותר

  ...זה היה הכרחי  להישאר בחיים . זה לא מספיק - להבריא 

הסרטן היה חזק יותר . עוד לא הספיקה להתחזק, שבאמצעותה צריך להתנגד, אבל האמונה. טן חזרהסר
 -היא אמרה  - כקל . עזבתי את אלוהים : "היא הבינה הכל. אני נפגשתי איתה לאחר סדרה של ניתוחים. מאמונתה

קל לא לקרוא  ויותר קשה לחזור  מהיום ליום זה יותר... ואז אין לך זמן או ביום שלמחרת , ך יום אחד"לא לקרא תנ
  .אלוהים שיקם אותה שוב. היא חזרה בתשובה...." הפכתי לשווא ... לדבר אלוהים 

שלא משנה בכמה רחוק אתם  נכנסו לטעות או , אבל היו סמוכים ובטוחים. אלוהים לבדו יודע בכמה אתם כנים איתו
  .אז אף אחד לא היה נושע, ואם לא. ולנקותלרפא אתכם , אב אוהב תמיד מוכן לצאת לפגוש אתכם, לתעתוע

שלא ? האם יש משהו שאתם משאירים לעצמכם? האם יש לכם מקום בנפש שבו אתם לא מרשים לאלוהים להיכנס
כדי להימצא במצב ) אין זמן(לא לדבר איתו , מספיק פשוט במשך יום לא להעביר זמן בדבר אלוהים? רוצים לשבור

אלוהים , כאשר אתם תעמדו מול בעיה בלתי פתירה או כואבת. ֶאֶרְך ַאַּפיִם וְַרב־ֶחֶסד ,יהוה, תודה לאל, אבל. מסוכן
הבעיה שלכם היא התוצאה של . הוא לא יצר את המצב הזה, ותאמינו לי. יהיה שם קודם כדי להושיט יד לעזרה

ממצודה , םאתם התרחקתם  מאלוהי. הבעיה שלכם היא התוצאה של חוסר הגנה שלכם. חוסר הביטחון שלכם
האם אתם תנו לו את אפשרות : הוא עוקב אחריכם בקשב רב. שהשטן ישתמש בזה, כמובן. מֵסֶתר ֶעְליֹון, שלכם

אנחנו . ואז לשטן קשה להשיג אותנו, קרובים איתו, השוהים בתוכו, כאשר אנו מתמלאים בישוע? להתקרב אליכם
  .שכתוב על איובכמו , מסביבנו מעגל של הגנה) שוך(נותנים לאלוהים לשים 

  איוב פרק א



  .  ִאיׁש ָּתם וְיָָׁשר יְֵרא ֱאֹלִהים וְָסר ֵמָרע, ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ָּבָאֶרץ:  ֲהַׂשְמָּת ִלְּבָך ַעל ַעְבִּדי ִאּיֹוב, ח וַּיֹאֶמר יְהוָה ֶאל ַהָּׂשָטן

  .  יֵָרא ִאּיֹוב ֱאֹלִהים, ַהִחּנָם:  וַּיֹאַמר, ט וַּיַַען ַהָּׂשָטן ֶאת יְהוָה

  ּוִמְקנֵהּו ָּפַרץ ָּבָאֶרץ, ַמֲעֵׂשה יָָדיו ֵּבַרְכּתָ :  ִמָּסִביב-- ּוְבַעד ָּכל ֲאֶׁשר לֹו, ַׂשְכָּת ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו) ַאָּתה(י ֲהֹלא את 

בחייו הייתה תקופה של סבל . ָּתם וְיָָׁשר וִיֵרא ֱאֹלִהים וְמתרחק רעים, ָהיָה ָהִאיׁש ַההּוא .איוב היה מוגן על ידי אלוהים
אבל איוב ידע את . נראה שזה היה קל יותר למות מאשר להיות מאמינים בגאולתו של אלוהים... פיזי ונפשי קשה 

  .ותר ללא כל תמיכהאפילו שנ, והוא המשיך לבטוח באלוהים. ידו של האחד הוא הכל יכול לתקן

  איוב פרק יט

  .ָעָפר יָקּום- ַעל, וְַאֲחרֹון;    ּגֲֹאִלי ָחי, כה  וֲַאנִי יַָדְעִּתי

 .ֶאֱחזֶה ֱאלֹוּהַ , ּוִמְּבָׂשִרי;    זֹאת-נְִּקפּו, כו  וְַאַחר עֹוִרי

 ...זָר- וְֵעינַי ָראּו וְֹלא-- ִּלי- ֶאֱחזֶה, כז  ֲאֶׁשר ֲאנִי

לעתים קרובות אני חזרתי על המילים האלה , ים בגלל ההשפעות של קרינת רדיוכאשר הגוף שלי התפרק לחלק
הן ציפו את הפנים שלי ונכנסו לתוך הפה כך שאני חילצתי את ! הדמעות הללו היו כל כך הרבה! בזרם של דמעות

  !קרוב, ואלוהים הפך להיות כל כך קרוב... המילים הללו דרך הבועות המלוחות 

לאפשר לו . זה קורה לכם. בנוכחותו של אלוהים תמיד קורה משהו. זה לא נכון -בר לא קורה וגם אם נראה ששום ד
הפכו לאדמה טובה עבור . תנו לדבר אלוהים לגדול בתוך שלכם ויתגלה בשבילכם. לגעת בלב שלכם, לנחם אותכם

הוא ידבר איתכם , בכם -הוא כאשר אתם מספיק זמן נמצאים בתוכו של אלוהים ו, יום אחד). ַמְרקֹוס ֶּפֶרק ד(דברו 
. אתם תאמינו לו במילתו. זה אמונה. זה דברים לא מתאימים - אז תדעו לחלוטין שמחלה ואתם ! הו. מבפנים

  .והמילה הזו תהיה לחיות ולפעול בכם בגבורה

חן ללא קשר לאבחון אשר אב, ללא קשר למה שרואות עינינו, כאשר אנו מאמינים בדבר האלוהים ללא קשר לנסיבות
אנחנו עוברים ֶאת ַהֵּמרֹוץ ֶהָערּוְך לפנינו עד שאנחנו . אנחנו נשארים חזקים -, הרופא באופן ברור ומובן לאוזנינו

ומה אלוהים התחיל . הדבר מבצע את עבודתו בנו. אנו מסתמכים על הדבר אלוהים. מגיעים לתחום בריאות אלוהית
אנחנו חייבים לציית לו כמו לאחד שעושה את הכל . וך עליואנחנו לא יכולים לא לסמ. הוא יסיים עד הסוף, בנו

  .מחלות ומוות, אנחנו נלמד לחיות בנצחון על שדים. ואז הכל יהיה טוב לא רק בבריאות. לטובתנו

  .תתפללו איתי תפילה זו בקול רם

  !אבא שבשמים

קים אותו באמצעות אתה מ. אתה מקים את הדבר שלך בחיים שלי כרגע. אני מאמינה שהדברך ַחי ּופֹוֵעל
אני אחפש את נוכחותך . אני אשהה ואדע את הדבר שלך שמרפא. ריפוי ובאמצעות חידוש של הנפש שלי

אני יודע שאני לא יכול שום . שהחיים שלי ונושם רק בידיים שלך, אל תניח לי לרגע לשכוח או להסס. בכל יום
. כבר לא מהעולם הזה עם קללותיו וכאביואני  . אך איתך את כל הדברים אפשריים למאמין. דבר בלעדיך

 !בתוך אלוהים שלי -אני 

, כמו באדמה הטובה, יהי הדבר שלך שתקע בי במלואו! הכוח של החיים שלי, הריפוי שלי, ישועתי - אתה 
שאני יכול לצמוח בכוח האמונה ובכח של , אלוהים שלי, תזין אותי בלחם שמים! יושרש בלבי וינבוט כמו זרע

, ֹלא ַעל־ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו יְִחיֶה ָהָאָדם : "כי נאמר, הקודש ולהתנגד לכל המחלות עם הסימפטומים שלהםהרוח  
  ".ִּכי ַעל־ָּכל־מֹוָצא ִפי־יהוה



  !על כל מה שמשביע אותי הדבר המרפא האדיר שלך, אלוהים שלי, תודה לך

 !אמן

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  4פרק 

  ְּבָׂשרךַמְרֵּפא ְלָכל 
  משלי פרק ד

  .ָאזְנֶָך-ַהט, ַלֲאָמַרי;    ִלְדָבַרי ַהְקִׁשיָבה, כ  ְּבנִי

 .ְּבתֹוְך ְלָבֶבָך, ָׁשְמֵרם;    יִַּליזּו ֵמֵעינֶיָך-כא  ַאל

 .ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא-ּוְלָכל;    ְלמְֹצֵאיֶהם, ַחּיִים ֵהם-כב  ִּכי

רפואה אוניברסלית אחת  לכל ). ך"כפי שכתוב בתרגומים אחרים של התנ(רפואה  –או ְלָכל ְּבָׂשרֹו . ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא-ְלָכל
אנחנו מקבלים הריפוי האמיתי שהוא , מסכימים אתו ושפלים לפני חוקי אלוהים, כשאנו נוטלים הרפואה הזו! הגוף

יֹוָחנָן ". (ֶאָּלא יִנְַחל ַחּיֵי עֹוָלם, ַהַּמֲאִמין ּבֹוִּכי נַָתן ֶאת ְּבנֹו יְִחידֹו ְלַמַען ֹלא יֹאַבד ָּכל ", שנה 2000הכשיר בשבילנו לפני 
אנחנו ). ישעיהו פרק נג ,24:ֶּפְטרֹוס ָהִראׁשֹונָה ֶּפֶרק ב(זה כתוב בדבר אלוהים . ואז  ְּבַחּבּוָרתֹו נְִרָּפא ָלנו). 16:ֶּפֶרק ג

  .בדבר הזהאך אלוהים ברא אותנו ככה שאנחנו מסוגלים להאמין . לא יכולים להבין את זה

  ).22:משלי פרק ד. (דבר האלוהים -)תרופה(ורפואתו . הרופא שלנו -ישוע , ובכן

. יש שני צינורות שדרכם חודרת התרופה לתוכנו ועושה את עבודת הריפוי שלה? כיצד תרופה זו  חודרת  לתוכנו
  . אלה הם עיניים ואוזניים

  ). 23:ַמְרקֹוס ֶּפֶרק ד". (מי שעיניים לו לראות שיראה. ֶׁשּיְִׁשַמע, ִמי ֶׁשָאזְנַיִם לֹו ִלְׁשמֹעַ "

מילים ריקות , חוסר אמון, פחד, מילים שליליות או מילים של חרדה. הצינורות האלה תמיד פתוחים לקבלת הדבר
  . והחיים יחדור לתוכך, את דבר החיים ראה. דבר אלוהים נושא את החיים. נושאות את חורבן... שליליות 

ִאּגֶֶרת (". ְלעֹוָלִמים –ֲאָבל ַהִּבְלִּתי נְִרִאים , ַהְּדָבִרים ַהּנְִרִאים ְלָׁשָעה ֵהם : "אלוהים אומר לנו לא להסתכל למה שנראה
. אומר לנו לא להסתכל בוהם מדברים על מה שאלוהים ? מה אומרים רופאים. )18:ַהְּׁשנִּיָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק ד

מחלות . קובעים את האבחנה  וחותמים בכרטיס של מטופל תחת עבודה יצירתית של השטן, מכריזים, הם טוענים
, אם נולדנו מחדש, לא מהעולם הזה -אבל אנחנו . הנשלט על ידי השטן, כל המחלה מגיעה מהעולם הזה. הן קללה

ָ ". אדוננו - וישוע  ֶּפְטרֹוס " (ְּבַחּבּוָרתֹו נְִרָּפא ָלֶכם", )4:ישעיהו פרק נג..." (ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם, ָׂשאָאֵכן ֳחָליֵנּו הּוא נ
  ? של מי  מילים שאנחנו מאמינים). 24:ָהִראׁשֹונָה ֶּפֶרק ב

אבל כדי להתנגד למחלה . המדענים בצדק טוענים שהגוף שלנו הוא מסוגל להגן על עצמו ולהתנגד למחלות
  ).19:ֶאל ָהֶאֶפִסים ֶּפֶרק א..." (ַמה ּנֲַעָלה ּגְֻדַּלת ּגְבּוָרתֹו ַהּׁשֹוַפַעת ָעֵלינו"צריך את התגלות על  -החשוכת מרפאת 

מעל לכל בעיה חסרת ,  מעל למשבר, ומעל למחלה וחולשה, ואני בו מעל לכל מצב לא בריא. אני בגופו של משיח
אני ילדה של אל . אני ברייה חדשה בישוע המשיח. תי מהיד שלוואז אף אחד לא יכול לחטוף או! כי אני בתוכו. פתרון

אני לא מתנהגת כמו אדם שמנסה , כאשר אני בוטחת. אני בוטחת בדברו. שדי ואני יודעת את רצונו לגבי הריפוי שלי
אנו צריכים להיות , כמובן, כדי לסרב לתרופות ושירותי הרופאים .אני מתנהגת כמו האדם שכבר נרפא. להתרפא

הוא גם מעלה . סכיזופרניה, איידס, הוא היחיד שמרפא היום מהסרטן –שאדון ישוע ) לקבל התגלות(טוחים ב
לא בגלל שכבר לא . ויתרתי תרופות, שנה 2000לפני " ְּבַחּבּוָרתֹו נְִרָּפא ָלי"כאשר קיבלתי את ההתגלות ש. מהמתים

לחיפוש של ריפוי בשבילי הפך לחסרת  כל הדרך האחרת. אך בגלל שהגיעתי להבנת האמת, הרגשתי כאבים
כל הזמן , יום אחר יום. לזה צריך לבוא. אך בתהליך שדבר האלוהים חדר לליבי. זה לא בא באופן מיידי. משמעות

במילה , )אם יש קשיים כספיים(במילה על השיגשוג , )אם צריך ריפוי(בסבלנות להתמלא במילה על הריפוי 
זה להישאר מתמידים למה  - סבלנות ). אשר אנו מתפללים על הישועה של ילדנוכ(שמבטיחה את הישועה של ילדים 



מגיעה להשלמה עם דבר האלוהים ואז ) שכל (ומגיע רגע שבו הנשמה . שהדבר אלוהים אומר על המצב שלי
, ומאוחר  יותר .שריפוי שייך לי עכשיו) הֹוָכַחת ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָם נְִרִאים(מתחילה לעבוד אמונה בדברים בלתי נראים 

( שהפך לָּבָׂשר , נמס באופן כל כך מקיף בתוך הגוף  -ה "הרפואה של הקב -והדבר . הגוף שלי מגיב לאמונה הזו
לחדור בכם עד אשר מוח שלכם , כמו לתרופה, תנו לדבר של הריפוי. וזה גם התהליך. הנס -זה ). ַהָּדָבר נְִהיָה ָּבָׂשר
. וזה תמיד תהליך. אחר מכן הגוף ייכנס ליישור קו עם אמונה מתוך הדבר הזהול, דעים  עם הדבר- יגיע לתמימות

  .משום שהוא מתכון של אלוהים עצמו. אבל  הוא בלבד אמין. ארוך –ובדרך כלל 

אשר ; שרופאים ויתרו עליהם, בהכי קלות מסכימים עם מרשם הזה אנשים. לא כולם יסכימו לחיות במרשם כזה
הגיעו , מותשים, אשר קרובים וחברים בזבזו כל הכסף לטיפולים; "רצונו של אלוהים כי להכל:"רביים אמרו להם

  ...לייאוש 

  ַמְרקֹוס ֶּפֶרק ה

  -וְִאָּׁשה זַָבת ָּדם זֶה ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה  25

  –ּה ֶאָּלא ֶׁשעֹוד הּוַרע ָלּה וְֹלא הּוַטב לָ , ֶׁשָּסְבָלה ַרּבֹות ִּביֵדי רֹוְפִאים ַרִּבים וְהֹוִציָאה ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשּה 26

  ,ָּבָאה ֵמָאחֹור ְּבתֹוְך ֶהָהמֹון וְנָגְָעה ְּבִבגְדֹו, ְּכָׁשְמָעּה ַעל־אֹודֹות יֵׁשּועַ  27

  ."ִאם ֶאּגַע ֲאִפּלּו ִּבְבגָָדיו ֶאְתַרֵּפא"ִּכי ָאְמָרה  28

  .ֶׁשּנְִרְּפָאה ִמן ַהַּמֲחָלה ּבֹו ָּבֶרגַע ִהְתיֵַּבׁש ְמקֹור ָּדָמּה וְִהיא ָחָׁשה ְּבגּוָפּה 29

הם פתוחים . קל לי לדבר עם אנשים כאלה. אין שום דבר חדש תחת  השמים? אתם מכירים את המצב הזה, תגידו
והביאו למצב גרוע אף , מאחר וכל הטיפולים האפשריים כבר ניסיתם והם לא עזרו. עבור דברים למעלה מהבנתם

  . יותר

אני . ואני לעולם לא אתעייף מלעשות את זה. ספרת על העקרונות של ריפוי אלוהיבמשך שעות וימים רבים אני מ
רוח הקודש תופסת ומכניסה אותו לתוך התודעה של , כשאני אומרת את דבר הריפוי, יודעת בודאות כי באותו הרגע

מדובר ברפואה  .זו עבודת הריפוי של רוח הקודש. זה לא העבודה שלי. דבר הריפוי חודר פנימה כריפוי. המאזין
, דבר אלוהים כחרב חודר לשורש של הבעיה. לא משנה איך  הבעיה נקראה, האמיתית שמסלקת את הבעיה

מנסה , אתם רוצים להסיר רק את השלכות הבעייה ! זה מימד אחר, הבינו. שנמצאת  במימד בלתי נראה בשבילנו
. ברוחכם, רק את מה שקורה בתוך שלכם אבל הגוף משקף. לשחזר את הגוף הנגוע באמצעות אמצעים כימיקלים

  . בעיות רוחניות צריך לפתור במישור רוחני

לא משנה כמה פעמים אתם חיממתם  את , לא משנה כמה פעמים אתם צרבתם את  הסרטן על ידי כימותרפיה 
. לו אתם לא תכריחו לסרטן לעזב את הגוף ששייך, הגוף מבפנים לטמפרטורה הקריטית כדי להרס תאים סרטניים

ואנחנו קוראים לשטחים הנכבשים . היא תתיישב בחלק אחר של הגוף שלך, כאשר לרוח של הסרטן תהיה לא נוח
. היא ככה סתם לא תעזוב את הבית שהתיישבה בו. הרוח –היא . היא לא מפחדת מחום גבוה. הגרורות - על ידיו 

רוע אוהב . המשפחה והקרובים שלכם הם לא יסלדו מבני, אם לרוחות האלה לא מספיק את המקום בגוף שלכם
  ".קללת האבות"ואנחנו קוראים לזה . להיכנס לשלב של גרורות

אתם צריכים , )ישוע " (הוא" - זה ," זה"זה לא  - ואם הריפוי . שד - אני מתנצלת .מאחורי כל המחלה עומדת רוח
. יש סיבה לזה. הגוף שלכם זו הרוח אשר אתם התרתם לה להיכנס  לתוך. אינה סתם מילה - להבין שגם הסרטן 

הסיבה לדלת הפתוחה לתוך הגוף שלכם לסרטן . זה לא בהכרח מעשה ניאוף. הסיבה הזו ידועה רק לכם ולאלוהים
ועכשיו יש לכם הטבע , בריה חדשה במשיח ישוע -יכולה להיות פשוט התגלות לא עמוקה של האמת על מה שאתם 

, זו העבודה שלו(אבל אם השטן יצליח לרמות אתכם . וך גוף שלכםושלאף המחלה אין סמכות וכוח לפלוש לת. שלו



אז הוא יתחיל להשתלט על הגוף , ואתם לא תתנגדו לסימפטומים שלו באמצעות אמונה חזקה, )ֲאִבי ַהֶּׁשֶקר -הּוא 
  .שלכם עד שלא ייעשה בעל הבית שלו

  ַמֲעֵׂשי ַהְּׁשִליִחים ֶּפֶרק י

ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְּכֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוְמַרֵּפא , ֱאֹלִהים ָמַׁשח אֹותֹו ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוִבגְבּוָרהֲאֶׁשר , יֵׁשּוַע ִמּנְָצַרת 38

ָטן ָֹ   .ִּכי ֱאֹלִהים ָהיָה ִאּתֹו, ֶאת ָּכל ַהּנְִדָּכִאים ַּתַחת יַד ַהש

  .לעְמוד נְֶגּד השטן יִַּציִבים ָּבֱאמּונָה -והתפקיד שלנו . ככה גם היום אלוהים עושה את עבודתו באמצעות רוח הקודש

  יֲַעקֹב ֶּפֶרק ד

ָטן וְיְִבַרח ִמְּפנֵיֶכם. ַעל ֵּכן ִהָּכנְעּו ִלְפנֵי ֱאֹלִהים 7 ָֹ   .ִהְתיְַּצבּו נֶגֶד ַהש

  .הבית לרוח הקודש -הגוף שלכם 

  ִראׁשֹונָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק ג

  ? יַכל ֱאֹלִהים ַאֶּתם וְִכי רּוַח ֱאֹלִהים ׁשֹוֶכנֶת ְּבִקְרְּבֶכםַהִאם ֵאינְֶכם יֹוְדִעים ִּכי הֵ  16

  .וְַאֶּתם ֵהיָכלֹו, ִּכי ֵהיַכל ָהֱאֹלִהים ָקדֹוׁש; ֱאֹלִהים יְַׁשִחית אֹותֹו, ִאם יְַׁשִחית ִאיׁש ֶאת ֵהיַכל ֱאֹלִהים 17

  ִראׁשֹונָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק ו

ֲאֶׁשר ִקַּבְלֶּתם אֹוָתּה ֵמֵאת , ים ִּכי ּגּוְפֶכם הּוא ֵהיָכל ֶׁשל רּוַח ַהּקֶֹדׁש ַהּׁשֹוֶכנֶת ְּבתֹוְכֶכםַהִאם ֵאינְֶכם יֹוְדעִ  19

  ?וְִכי ֵאינְֶכם ַׁשּיִָכים ְלַעְצְמֶכם, ֱאֹלִהים

, הזינו את הרוח שלכם בדבר אלוהים  . אל תסכימו לשום אבחנה .אין שם  מקום לשום רוח אחרת ללא הסכמתכם
התגובה . שטן מקרוב  ניטור התגובה שלכם. כדי תוכלו להתנגד באמונה החזקה בזמן הנכון, תחזקו באמונהה

 !"יְִקַרב ְּבָאֳהֶלי-ֹלא, נֶַגע ", !"ֶׁשֵּכן הּוא ֲאֶׁשר ָּבי ָּגדֹול ִמֶּזה ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ", !"ֹלא ִאיָרא : "שלכם צריכה להיות

. אני הייתי בבית בין המחזורים של הליכים המתישים  במרכז אונקולוגי). בעבר(בר של ההיסטוריה של המחלה שלי 
כי בגוף שלי היה כל כך הרבה כימיה שבתוכו לא היה שום , הרבה ישנתי וכמעט לא אכלתי, אז הייתי חלשה מאוד

כאשר . בות בגלל התרופות פתחתי הקאותלעתים קרו. היה נדמה שזה היה צום ארוך ואנוס. רצונות טבעיים
פעם אלוהים איפשר לי לראות בעיניים הרוחניות שלי את מה . הנשמה שלי קיבלה הפוגה זמנית, הצלחתי להירדם

אני כל כך אסירת תודה לאלוהים על . זה היה הביטוי של את המתנות של רוח הקודש. שבאמת קורה בממד הרוחני
ראיתי ממעל . אך עיניי נפתחו טיפ טיפה, אני כמעט התעוררתי. דה שלי באופן כלליכי הרגע הזה שינה את העמ, כך

איכשהו ידעתי . והשיער סבוך. עיניו היו כמעט שקופות. היו אלה פניו של גבר. לי את הפנים שלעולם לא אשכח
הוא המתין . ליוכאילו קפא ע. הוא לא הסתכל לי בעיניים אך הפנה את מבטו. בוודאות שזה הוא הרוח של הסרטן

מדוע שיער . המוח שלי היה מלא במילתו של אלוהים. ואני יכולתי לחשוב . אלוהים פשוט הסיר את הפחד! לתגובתי
אין . מי שאין לו את הזכות לגור בבית מסוים? מי הוא חסר הבית! לחסר בית? למי יש את השיער כזה? סבוך שכזה

אין לך . בטלן בגוף שלי -אתה ! סרטן: א בקנה אחד עם האמת עכשיוהתגובה שלי הי. הבנתי הכל. לו רישיון מגורים
  . ּוַבֲאֶׁשר רּוַח יהוה ָׁשם ַהֵחרּות! הבית לרוח הקודש -הגוף שלי ! זכות להישאר בגוף שלי

שמעתי את בעליי נכנסו , כי אני כבר ראיתי דרך ריסי את אור מן החלונות, וזה לא היה חלום. נדמה כי זה היה הרגע
העמדה שלי הפכה , אולם. עבר הזמן, הושרשה במודעות שלי, אבל בעוד שהאמת הזאת שאלוהים גילה לי...  לחדר

  . אני מרדתי  נגד המחלה. מאז באופן קרדינלי



, לקבל את אדוני כרופא, ו.דבר האלוהים - רפואתו . עוקף את הנחיות שלו זה בלתי אפשרי, לקבל ריפוי מאלוהים
מי שחזק לשנות את כל מצב , זה אפשרי אם אתם מכירים אותו כאחד שלא יבריז. לוטיןאתם צריכים לבטוח בו לח

; שהסכים להיוולד בגוף, ומי שכל כך אהב אתכם, מי שלעולם לא יעזוב ולא ינטוש אתכם, לא בריא בגוף שלכם
הזה לא יהרוג כדי שהעולם , לבדל אותנו מהעולם , ובאמצעות הגוף הזה  להביא את קורבן הגאולה  למען כולנו

  .אותנו על ידי המחלות שלו

  תהילים פרק קז

  .ִמְּׁשִחיתֹוָתם, וִיַמֵּלט;    וְיְִרָּפֵאם, כ  יְִׁשַלח ְּדָברֹו

, תנו לו את דעתכם. תנו את עצמכם לאלוהים. אבל אתם ממשיכים לשאת את סבל וכאב, לבריאות שלכם כבר שולם
  .זהו כבר גופו של ישוע. כי זה כבר לא הגוף שלכם -לו את הגוף שלכם תנו . ישתלט בו, ולא פחד ודיכאון, כך שהוא

  ).9פרק "  (מחלות ומוות, כוח על שדים" ון לייק'מתוך הספר של  ג
  

זה אומר שאתם . הנפש והרוח שלכם לאלוהים היא חשיבות עליונה, הקדשה של הגוף: אני רוצה שתבינו
כדי להפוך את החלטה , לתת את עצמכם לאלוהיםלקחתם את עצמכם מידיו של האדם ושל השטן כדי 

לאן תלכו כדי . נניח שיש לכם רוח חולנית. נחושה ללכת בעקבות דרכו של אלוהים ואת רצונו של אלוהים
  .אבל זה לא יהיה דרכו של האלוקים לפתרון הבעיה, אתם יכולים ללכת לספיריטואליסטים? לקבל הקלה

  
אנחנו באים , כאשר אצלנו סובלת הנשמה. הולכים ִלֲאִבי ָהרּוחֹותאנחנו , כאשר יש לנו הרוח החולה...

, רוב המאמינים  פונים לעולם הזה, למרבה הצער? למי אנחנו הולכים, אם יש לנו בעיות עם הגוף. לאלוהים
  .לבשר ולשטן

ות גלולות ותרופ, תמצאו שם הרבה אנשים שנטלו  תרופות, האומנם אתם חושבים שכאשר תגיעו לשמים ...
  ?נגד בחילה

אם אדם חזר על . שבע פעמים ביום" תהלים קז"אחת מדרישות של התלמוד להחלמה היא לחזור על 
זה נחשב תרופה טובה . את הרוח של אמונה באל שדי חדרה את נשמתו, שבע פעמים ביום" תהלים קז"

  .לנשמה ולגוף
  

הוא ההחלמה , ישוע, הוא. ל זה ויחליםהגוף שלכם יידע ע, כשאתם מרווים ברצינות את דעתכם בדבר אלוהים
  .ובנוכחותו של כוח הריפוי שלו יגיע ניצחון. התרופה לכל הגוף שלכם - הוא , דבר אלוהים, ישוע, הוא. שלכם

  ).1הפרק "  (יומן של גנרל של אלוהים" לייק. ון ג'מתוך הספר  ג

ניצחון הזה מגיע כאשר אדם חושק ה. היא הנוכחות של הקדשת יהוה - הנוכחות של כוחות ונוכחות הניצחון 
  ". אני הולך עם אלוהים בדרך זו: " אומר, את שיניו

אבל בדבר אחד אנחנו יכולים להיות . אין אדם כזה שיכול לזהות את הפעולות של אמונה בלב האדם
אם כן מפלות . האדון ישוע המשיח שלנו לעולם לא יכזיב, בטוחים שכאשר אנו נמנעים מכל סיוע אחר

  .לא של אלוהים, הן שלנו, שותמתרח
  

כמה כסף ? בחיפושים לסם מרפא לכל, בביקורים לבתי מרקחת, כמה זמן אתם מבלה בחדרים של הרופא, תגידו
ההולך וגדל , האם ֲהֹלא יותר נחמד לבלות את הזמן הזה? לגמול שירות, נהלים, הומיאופתיה, מבזבזים על תרופות

אתם יכולים ? אלא רק הקלה זמנית, כולל את כל מה שלא מביא את התוצאות שאינו, בידיעת האמת על ריפוי אלוהי
גם אם אחרי כל הניתוחים נשאר  רק . אבל לא לפתור את הבעיות, לבלות חצי מהחיים שלכם על שולחן הניתוחים

  :כי כתוב! סרטן  לא יזלזל גם בה - אוזן אחת 
  



  יֹוָחנָן ֶּפֶרק י
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אנחנו .  זאת אומרת זו לא האמת, )רענן וחיים, זה מלא בריאות, כלומר(אם הגוף שלכם לא משקף את השפע 
זה היה יכול להיות נחמד . והאמת משחררת. צמנוחייבים להשקיע את הזמן והמאמץ כדי ללמוד את האמת על ע

  . להספיק  לדעת אותה ולקבל את השיחרור שלנו לפני שיגיע הרגע האחרון
  

ָּסְבָלה ַרּבֹות "אני הכרתי עם אשה אשר . אני חיפשתי אנשים אשר אני יכולתי לתמוך אותם, כשאני כבר הייתי בריאה
היה לה ). 26: ַמְרקֹוס ֶּפֶרק ה( ..."וְֹלא הּוַטב ָלּה ֶאָּלא ֶׁשעֹוד הּוַרע ָלּה, ָּכל ְרכּוָׁשּה ִּביֵדי רֹוְפִאים ַרִּבים וְהֹוִציָאה ֶאת

. היא סבלה מכאבים. השיער על ראשה לא היה. אבל הייתה במצב קריטי. היא הייתה מאמינה. סרטן סופני
אשונה שהיא באה אליי לפגישה   הפעם הר". הכל הוא רצונו של אלוהים"מאמינים  ש, שהיא השתתפה, ובקהילה

לשמחתי הגלויה היא הלכה הביתה בלי . אני הנחתי את הידיים עליה והתפללתי, היא הייתה במצב מכופף מכאב
ניסיתי כמיטב יכולתי להיות העוזרת שלה . הרבה דברתי איתה בטלפון, לעיתים קרובות ביקרתי אותה. כאב

מצאתי אותה במצב גרוע , וכשחזרתי. בת לעזוב אותה לזמן קצראבל קרה ככה שהייתי חיי. במלחמה על החיים
... היא לא הצליחה במשך זמן רב ללכת לשירותים . הגוף שלה היה בצבע חיוור כמת. היא צרחה מכאב. מאוד

ואני , הם עשו אולטרסאונד. שעובדים שם הרופאים החברים שלי, בעזרת השם אני הבאתי אותה  לבית החולים
היא , ביום שני. תהליכים הם בלתי הפיכים. גרורות בכל מקום. זה המקסימום - יומיים : "היה ברורשבעצם , שמעתי

  ... "לא תהיה 
. תעשו מה שאתם יכולים לעשות", אני בקשתי להשאיר אותה בבית החולים עד ליום השני בפיקוח רופאים ואמרתי

. אבל הם יצאו מהפה שלי, את המילים האלה אני לא יודעת למה אמרתי דווקא ! "ואלוהים יעשה מה שהוא יכול
  . ואלוהים נתן את הכח למילים האלה

בואו ניקח . עכשיו לא כואב לך! אירה: "הייתה לי ההזדמנות להמשיך לדבר איתה. מו את הצנתר ואילחשוׂשָ לאישה 
כאשר אני . ואנחנו פתחנו את הדבר אלוהים וקראנו והכרזנו הדבר של ריפוי".  ... את התרופה האמיתית לכל הגוף

. היא לא זיהתה אותי. כנסתי לחדר שלהביום ראשון בערב נ. זה היה יום שבת. אירה חייכה - עזבתי את המרפאה 
הרופאים לא טעו . כפי שחזו הרופאים המוסמכים, והבנתי שהמוות התרחש בפועל, אישונים התמלאו בגלגלי העין

וראשה , שמתי במצב ישיבה על המיטה את הגוף שלה! אבל באותו רגע  העזה כל כך חזקה עלתה בתוכי. לגבי זמן
) אני לא יודעת - אני לא אענה , אם תשאלו אותי למה(דיים על חולית צווארה שמתי את שתי הי. נפל על החזה

מאיפה הייתה לי כל . אני שלחתי את המילים שלי ישר לפרצוף הזה. והצגתי לפניי  פרצוף מגעיל  עם עיניים לבנבן
הוא אשר בי : והיתה לי סיבה. ברגע הזה אני פקדתי לסרטן ולמוות בשם ישוע! אלוהים אדירים, כך הרבה תעוזה

ֶׁשֵּכן הּוא ֲאֶׁשר ָּבֶכם , וְנִַּצְחֶּתם אֹוָתם, ֵמֱאֹלִהים ַאֶּתם, יְָלַדי, ַאֶּתם 4:יֹוָחנָן ָהִראׁשֹונָה ֶּפֶרק ד(גדול  אשר למי אני פונה 
אם ,  ישנה אז -אם נוחרה , חשבתי לעצמי. ופתאום היא התחילה לנחור מתחת לידיים שלי). ּגָדֹול ִמֶּזה ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם

  .אז חיה - ישנה 
  ?לשחרר. היא מבקשת  ללכת הביתה - : ביום שני התקשרו אלי מבית החולים ושאלו בתדהמה

  .לשחרר -
 ?עם הצנתר לשחרר, מה -
 ? מה אתם תגידו עליה עכשיו. עם הצנתר לשחרר -
 .זה בלתי מוסבר -

 ...והייתה יכולה לחיות ולחיות . אירה חיה במשך כמעט חודשיים... 
בקרוב היא השתחררה מהצנתר כפי שזה לא היה . אלוהים הקים אותה מן המתים. הכל היה כל כך טוב, בהתחלה
אני לא . והסרטן התחיל לפצות מה שפוספס במהירות מהירה. התסמינים חזרו, אבל ככל שחלף זמן. נחוץ יותר

. עתי שאלוהים לא היה אשםיד. התפללתי ובקשתי מאלוהים שיגיד לי איפה ומה היה נהרס. יכולתי להבין את זה
  .השטן גונב. הוא אף פעם לא גוזל את הברכות שלו מילדיו

  
  יֹוָחנָן ֶּפֶרק י



  ...ֵאין ַהּגַּנָב ָּבא ֶאָּלא ִלגְנֹב וְַלֲהרֹג ּוְלַהְׁשִמיד 10
  

לא  את! אירה: "מהרתי להתקשר אליה! אלוהים, אוי."  בבית שלה  לא נקרא את הדבר האלוהים: "ואלוהים ענה לי
  ".אני עייפתי, אירנה:"ואני שמעתי את התשובה!" ?קוראת את הדבר אלוהים

  
אם אני הולכת ? מי בוחר? מי בוחר איזה הרפואה להשתמש וכמה? מי בוחר כמה זמן לחיות בעולם הזה, תגידו

מעורער שלו - בלתימשקפת את התוצאות של הרצון , משתמשת ברפואתו לריפוי, בגיא צל מוות עם ידו של אלוהים
אז אני יכולה רק לעזור לכם ללמוד כיצד , )?זה התוצאה -ארבע שנים של חיים בלי רופאים ותרופות (בשבילינו 

קחו את , בהופעה הראשונה של תסמינים. אבל אני לא יכולה לקחת את זה במקומכם. לקחת את הרפואה שלו
זו שונה מכל הטכניקות שהשתמשתם . ה של אלוהיםהשתמשו את הרפואה המונעת בשיט. הרפואה שלו לכל הגוף 

הרפואה שלו אין . אתם אפילו לא מבזבזים את כסף על זה. אבל זו המערכת הרווחית ביותר בקיומו בכלל, אי פעם
ובזמן שאתם מקבלים הרבה יותר . זה הזמן האישי שלכם עם אלוהים -כל מה שאתם משקיעים . לה תופעות לוואי

  .מייןממה שאתם יכולים לד
  

  יהושע פרק א
ָאז -ִּכי:  ַהָּכתּוב ּבֹו- ְּכָכל, ְלַמַען ִּתְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות, וְָהגִיָת ּבֹו יֹוָמם וַָליְָלה, יָמּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיָך-ח ֹלא

  .וְָאז ַּתְׂשִּכיל, ְּדָרֶכָך-ַּתְצִליַח ֶאת
  

, כתרופה, דבר  אלוהים. תשמיד חיידקי גורמי מחלות והקרינה של רוח הקודש,  מלאו את ראשכם בדבר האלוהים
  .ויבצע פעולה של ריפוי, )דרך עיניו ואוזניים(יחדור דרככם 

שום דבר לא ,   אם אתם מצליחים להקפיד  לאורח חיים הזה. זה תמיד כוח -הקבע . תהליך זה חייב להתבצע קבוע
  .פגיעים למחלות-אתם תהיו בלתי. יהיה בלתי אפשרי בשבילכם

  .אני לא יכולה לא להגיד לכם מהשהו, בכתיבת פרק זה

  .אין לי דבר נגד אלחוש

 .אין לי דבר נגד רופאים

 .אני לא קראת לפוצץ את כל מרפאות

  ...שלא לדבר כבר על החולים ... אני קוראת להעביר את מוקד האמון לאלוהים אשר נותן חיים למתים 

  .אך וגם חוק של רוח החיים במשיח ישוע, האמת שלו - ובתוכם יתחיל לפעול לא רק אלחוש שמימי... 

  

  ).5פרק "  (מחלות ומוות, כוח על שדים" ון לייק'מתוך הספר של  ג

אנו מוצאים ברית הריפוי שאלוהים עשה עם ישראל לאחר שחצה את הים סוף , בפרק טו של ספר שמות
ָ "ה עשה את הברית הזאת כ"הקב. והגיע למקור המים בשם ָּמָרה עם ". אלוהים מרפא"שפירושו , "רְֹפאֶ -היְהו

מלכים , אנשים. הייתה לישראל אין רופאים, במשך מאות שנים. ישראל חי שנים רבות בברית הזאת
מצא רק מקרה , ך"בתנ. עשירים ועניים נְׁשֲענּו  על האלוהים החי והניצחי, ופקידים גבוהים ונמוכים בלידה

הוא לא האמין . היתה לו מחלת רגליים. מלך יהודה, ש היה אסאהאי.אחד שבו אדם פרץ בברית עם אלוהים
  .אז הוא נח עם אבותיו, ופנה לרופאים, לאלוהים

  דברי הימים ב פרק טז



ִּכי , יְהוָה- ָדַרׁש ֶאת-ְּבָחְליֹו ֹלא-וְגַם; ְלַמְעָלה ָחְליֹו-ַעד, יב וַּיֱֶחֶלא ָאָסא ִּבְׁשנַת ְׁשלֹוִׁשים וֵָתַׁשע ְלַמְלכּותֹו ְּבַרגְָליו
  .  ָּברְֹפִאים

  ;ֲאבָֹתיו-ִעם, יג וַּיְִׁשַּכב ָאָסא

  .לדוד המלך שייכים מילים היפות ביותר על ריפוי  האנשים

  פרק קה תהילים

  .וְֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל;    ְּבֶכֶסף וְזָָהב, לז  וַּיֹוִציֵאם

  ...ו על זהתחשב

  .ותתפללו יחד איתי תפילה זו בקול רם

  !אבא שבשמים

תן ללב שלי להיות כאחסון הְמרּווָח לדבר הריפוי . אני פותח את לבי כדי לקבל ממך את המתכון לריפוי שלי
להיות מקפיד  בדבר שלך ולא להפר את מה שהוא , אלוהים, עזור לי. החיים  שלי שלך וכאוצר טוב לכל 

אני מרכין את האוזן שלי לדברך כדי . לעזור לי לשים את כל האמון שלי בך כמרפא האישי שלי. מלמד אותי
 !בשם ישוע. לשמוע ממך את המילה שתעשה לי בריאים

  !אמן 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



    5פרק 

 ַאל־ִּתיָרא
    

  לּוַקס ֶּפֶרק ח

 ,הּוא נַָפל ְלַרגְֵלי יֵׁשּוַע ּוִבֵּקׁש ִמֶמּנּו ֶׁשּיָבֹוא ֶאל ֵּביתֹו. וְהּוא רֹאׁש ֵּבית ְּכנֶֶסת, יִָאיר ְׁשמֹו, וְִהּנֵה ָּבא ִאיׁש 41

ְך ְלָׁשם ְּכֶׁשֲהמֹון ָהָעם נְִדָחק ָאז ָהלַ . וְִהיא נְָטָתה ָלמּות, ְּכַבת ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה, ִּכי ַּבת יְִחיָדה ָהיְָתה לֹו 42 
 .ְסִביבֹו

 50." ַאל ַּתְטִריַח עֹוד ֶאת ַהּמֹוֶרה, ִּבְּתָך ֵמָתה: "ְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ָּבא ִאיׁש ִמֵּביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ֵּבית ַהְּכנֶֶסת וְָאַמר 49

  ."ֵּתָרֵפא ַרק ַהֲאֵמן וְִהיא, ַאל ִּתיָרא: "ַאְך יֵׁשּוַע ְּבָׁשְמעֹו זֹאת ָאַמר

הייתה עילה לפקפק במילים של . הייתה סיבה לשקוע בדיכאון. מילים אלו נאמרו לאדם שבתו הייתה כבר מתה
הוא האמין . הוא הלך אחרי ישוע. הוא לא הפנה את גבו לקבור את בתה. אבל האמונה שלו הצילה אותו. ישוע

  ?אפשרי עבור אלוהים מה עוד יכול להיות בלתי. והבת שלו קמה לתחייה. במילים שלו

רק ", זה הראשון - " אל תירא. "ישוע לא דרש עוד משהו יותר? האם היו עוד דרישות לצורך לתחיה לאיש המת
  .זה השני -" האמין

אל ! ֲחַזק!  אל ַּתֲערֹץ מאף אחד! אל תירא: כל כך לעתים קרובות  האדון מורה לנו) 'וזה הדבר ה (ך "לא לחינם בתנ
  ! .. ֵּתָחת

  ע פרק איהוש

  .  נְִׁשַּבְעִּתי ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת ָלֶהם- ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ֶאת, ָהָעם ַהֶּזה- ַּתנְִחיל ֶאת, ִּכי ַאָּתה:  וֱֶאָמץ, ו ֲחזַק  

ְלַמַען :  ּוְׂשמֹאולָּתסּור ִמֶּמּנּו יִָמין - ַאל, ֲאֶׁשר ִצּוְָך מֶֹׁשה ַעְבִּדי-- ַהּתֹוָרה- ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל, ז ַרק ֲחזַק וֱֶאַמץ ְמאֹד
  .    ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך, ַּתְׂשִּכיל

  .ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך, ִּכי ִעְּמָך יְהוָה ֱאֹלֶהיָך:  ֵּתָחת-ַּתֲערֹץ וְַאל-ַאל, ט ֲהלֹוא ִצּוִיִתיָך ֲחזַק וֱֶאָמץ

  .האמונה שלכם תמיד צריכה להיות מודעת לזה. אבל אלוהים לא יסור. הפחד מגיע, כמובן

  ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יג

  ."ֹלא ַאְרְּפָך וְֹלא ֶאֶעזְבֶ ", ִּכי הּוא ָאַמר, ַרֲחקּו ֵמַאֲהַבת ֶּכֶסף וְִׂשְמחּו ְּבֶחְלְקֶכם 5

  ."ֹלא ִאיָרא ַמה־ּיֲַעֶׂשה ִלי ָאָדם, יהוה ִלי ְּבעֹזְָרי", ַעל ֵּכן נְִבַטח וְנֹאַמר 6

  ישעיהו פרק מד

  .יָָדְעִּתי-וְֵאין צּור ַּבל, ֲהיֵׁש ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעַדי; וְַאֶּתם ֵעָדי, ֲהֹלא ֵמָאז ִהְׁשַמְעִּתיָך וְִהּגְַדִּתי-- ְרהּוּתִ -וְַאל, ִּתְפֲחדּו-ח ַאל

המצב עומד , אתם  נספים, זה אולי נראה שהכול מתמוטט! אתם לא צריכים לפחד. אלוהים האדיר הוא תמיד אתכם
אל . אל תסכימו עם המצב הזה, או קללה אחרת, הרס, פות לכם מחלהאם השטן מנסה לכ... להיות בלתי הפיך



שאתם לא יכולים להתמודד עם , הוא יאלץ אתכם לקבל את הרעיון שאלוהים עזב אתכם. תגיבו ואל תענו על זה
עד , פשוט עמדו בשלכם . להפחיד אתכם ולאחר מכן לרמות - הטקטיקה שלו ! שקרן -שטן . זה שקר. המצב הזה
  .ואתם תהיו מסוגלים להתנגד  על ידי האמונה החזקה, והים יסיים את עבודתו בכםשהדבר אל

  )בינואר 27" (חתירה לנוכחות שלו" מתוך הספר של קנט וגלוריה קופלנד

  .הוא הכוח אשר השטן משתמש כדי להרוס -פחד . כוח אשר אלוהים משתמש כדי לברוא - אמונה ... 

נחוץ . שם מסתיימת האמונה, איפה שמתחיל הפחד. תבוסה שלכםזה גבול של  -גבול של פחד שלכם  ...
יהפוך למציאות " אני לא מפחד"להסיט אותו רחוק ועוד רחוק עד אשר , אומץ כדי לפסוח סף הפחד הזה

  .בחייכם

. ך"פתחו את התנ, אם אובחנה לכם אבחנה עם מחלה חשוכת מרפא ואתם חושבים שאתם לא יכולים להתנגד לה
את ) להכריז(אנחנו צריכים לדעת וליישם . ו יכולים להפעיל את הסמכות מעל הפחד בחיינוכתוב שם שאנחנ

הספק והפחד יעזבו אתכם ! " אני מתנגד לך בשמו של ישוע, ספק. אני מתנגד לך בשם ישוע, פחד: "הסמכות שלנו
  .כשאתם תעשו את זה

  ִאּגֶֶרה ַהְּׁשנִּיָה ֶאל ִטימֹוֵתיאֹוס ֶּפֶרק א

  .ֶאָּלא רּוַח ֶׁשל ּגְבּוָרה וְַאֲהָבה וְיִּׁשּוב ַהַּדַעת, ִהים ֹלא נַָתן ָלנּו רּוַח ֶׁשל ַּפַחדֵהן ָהֱאֹל 7

, מעל, רוח הקודש יותר. יותר -מי שהוא בתוכנו . אלוהים נתן לנו כוח מסוים. רוח - סרטן . רוח -) יראה(הפחד , תראו
  .והיא תמיד מובילה אותנו לחגיגת הנצחון

  ).12פרק "  (מחלות ומוות, כוח על שדים" ון לייק'ל  גמתוך הספר ש
  

מישהו חולה , למשל .האדם חי במצב של הפחד. כמו גם בעולם הרוחני, חוק של הפחד עובד בעולם הפיזי
ועל ביתו היה תלוי שלט הזהרה עם התראה לאנשים אחרים כדי להזהיר אותם מהמגע עם המחלה , בטיפוס
הנקבוביות של ,  כאשר המוח שלכם מלא בפחד. הפחד גורם למוח שלכם להיות בהשתעבדות.  הנוראה

  . ככה אנשים נדבקים במחלות. הגוף שלכם סופגים את כל מה שמקיף אתכם
  

, ובכן. היא ההפך מפחד -אמונה . היא בסיס של החוק הזה-אמונה . שימו לב  על הפעולה של חוק החיים...
האמונה הופכת את . בניגוד לדברים  שגורם להם הפחד, בנשמה ובגוף, היא גורמת לאפקט ההפוך ברוח

יו הופכות מחשבות -הרוח של אדם לקבלת את הביטחון וזה מוביל את המוח האנושי למצב השלווה 
הקרינה של רוח הקודש הורסת חיידקים פתוגניים , כך. המוח  מכוונן פוזיטיבי  דוחה את המחלה. לחיוביות

האמונה משתלטת על , כאשר בן אדם באמצעות הפעולה  של רצונו  מביאה את עצמו לנגיעה עם אלוהים... 
, את כל החולאים ִלמשֹוךבמקום ש .בן אדם מתמלא באמונה, ְלַפֵחדבמקום ש. הלב שלו ומשנה את מהותו

את  -רוח של ישוע משיח ממלאת את כל מהותו של האיש הזה . הרוח באופן פעיל מתנגדת לכל מחלה
  .לב וכל תא בגופו, הידיים

  
אפילו תמורת אלפי דולרים אי אפשר היה  למצוא את . פעם שימשתי בשטח שבו פרצה המגפה השחורה... 

מפני ... קברנו את המתים ממגפה שחורה . ... בל אני לא  הייתי נדבקא. המוכנים לקבור את המתים
  .החוק הזה עבד. שידעתי שחוק רוח החיים במשיח ישוע מגן עלינו

, אחד הרופאים שאל אותי. כדי לעזור לקורבנות נשלחו ספינה ממשלתית עם ציוד רפואי וצוות של רופאים ...
ואנחנו מאמינים שאם , ת שלנו יש אמצעי מניעה שוניםבצוו? מה אתם משתמשים כדי להגן על עצמכם"

מהו  הסוד . ואז יש לכם סוד, אתם יכולים להישאר בריאים ולהמשיך לשרת את החולים ולקבור את המתים
  "?שלכם



אני מאמין שכל עוד הנשמה שלי נמצאת בקשר .  חוק רוח החיים בישוע המשיח - הסוד שלי , אחי: "עניתי לו
, לא חיידק אחד לא יכול להיאחז בי, והרוח שלו שיכול לזרום לתוך הנשמה והגוף שליעם אלוהים החיים 

, לא", עניתי" ?אולי תהיה שווה להתחסן, מה אתה חושב", הוא שאל". מפני שרוחו של אלוהים תהרוג אותו
אז אתם יכולים  לקחת את הרוק בפה של אחד המתים ו, אבל אם אתם רוצים להתנסות איתי. אני לא חושב

אתם תגלו שהם נשארים בחיים זמן . אתם תראו שם הרבה חיידקים חיים. לשים אותו מתחת למיקרוסקופ
שימו אותם על היד שלי אשר אני אשמור תחת מיקרוסקופ ותגלו כי חיידקים . ארוך אחרי מוות של אדם

איך זה יכול . "וראו שאני צודק, כפי שאמרתי, הם עשו זאת".  ימותו באופן מידי, במקום לחיות, אלה
כאשר רוח . זה הפעולה של חוק רוח החיים בישוע המשיח: "עניתי. בהשתוממות שאלו הם  - " ?לקרות

הרוח שלו מחלחלת דרך הנקבובי של הגוף , והגוף של אדם מתמלאים בנוכחותו המבורכת של אלוהים
  ".שלכם והורג חיידקים

  
יתי כותבת עוד משהו אחר בפרק זה כבר היה אפשר לעבור אם אפילו לא הי. המידע הזה הוא ְמַמֶצה, לפי דעתי
  .לפרק הבא

באיזה מידע אתם ממלאים את העיניים והאוזניים . זה קטע של אחד מהם. ישנם ספרים שהם ספרים שולחנים שלי
כל הדברים הנפשיים שאנחנו סופגים  - ועוד ישנה ריקנות . בהתאם לכך אתם  תנהגו או בפחד או באמונה? שלכם
אך תופסים מקום בתוכנו אשר צריך להיות ממלא בדבר אלוהים , כל הדברים האלה לא נותנים את החיים. כנובתו

  .שממנו באה אמונה
  .יהיו מלאים בפחד וריקנות, אנשים שממלאים את עצמם מהעולם הזה... וְנְׁשְּתַכַח . יום אחד אנחנו נָשֵקל

  
  דניאל פרק ה

ְ , ְּתִקיְלָּת ְבמֹאזַנְיָא...כז    ...ִהְׁשְּתַכַחְּת ַחִּסירו

ָּפֲעלּו , ֲאֶׁשר ַעל־יְֵדי ֱאמּונָה ִהְכנִיעּו ַמְמָלכֹות"..., פרק על מעשי גבורה של אמונה ואנשי אמונה -עברים  11-פרק ה 
יגּו ַהְבָטחֹות, ֶצֶדק ִֹ ָעׂשּו ַחיִל ַּבִּמְלָחָמה , קּו ֵמֻחְלָׁשהִהְתַחּזְ , נְִמְלטּו ִמִּפי ֶחֶרב, ִּכּבּו ַלֲהבֹות ֵאׁש, ָסגְרּו ִּפי ֲאָריֹות, ִהש

  )33-35: ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יא..." (נִָׁשים ִקְּבלּו ֶאת ֵמֵתיֶהן ֶׁשָּקמּו ִלְתִחּיָה. וְֵהִביסּו ִצְבאֹות זִָרים

של שטן   לִעְמוד נְֶגּדֹו- ובהתאם לדַבר  אלוהים . זאת אומרת שצריך לייצר עבודות חיזוק. מְתַחְּזקים –מֵמֻחְלָׁשה 
  .אנחנו יכולים רק על ידי אמונה יִַּציִבה

  ָהִראׁשֹונָה ֶּפֶרק ה ֵּכיָפאִאּגֶֶרת 

  ...ִעְמדּו נֶגְּדֹו יִַּציִבים ָּבֱאמּונָה 9

ויישאר  . עד שהיא תדחק ִמִּבפנִים כל הפחד והחרדה. ִלבטֹוש ושוב לזון, צריך לזון אותה ְּבחֹוזָקה... אמונה יציבה
  .ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, שיֵֹׁשבים לאלה? י יש השלום היוםלמ. שלום בלבד

  תהילים פרק צא

  .יְִתלֹונָן, ְּבֵצל ַׁשַּדי;    ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, א  יֵֹׁשב

 .ּבֹו-ֶאְבַטח, ֱאֹלַהי;    ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ַליהוָה-- ב  אַֹמר

 .ִמֶּדֶבר ַהּוֹות;    ִמַּפח יָקּוׁש, ג  ִּכי הּוא יִַּציְלָך

 .ִצּנָה וְסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו;    ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה- וְַתַחת-- יֶָסְך ָלְך, ד  ְּבֶאְבָרתֹו

 .יָעּוף יֹוָמם, ֵמֵחץ;    ִמַּפַחד ָליְָלה, ִתיָרא- ה  ֹלא



 .יָׁשּוד ָצֳהָריִם, ִמֶּקֶטב;    ָּבאֶֹפל יֲַהֹלְך, ו  ִמֶּדֶבר

ֶ -- ֶאֶלף, ז  יִּפֹל ִמִּצְּדָך  .ֹלא יִּגָׁש, ֵאֶליָך:    ָךּוְרָבָבה ִמיִמינ

 .וְִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה;    ְּבֵעינֶיָך ַתִּביט, ח  ַרק

 .ַׂשְמָּת ְמעֹונֶָך, ֶעְליֹון;    ַאָּתה יְהוָה ַמְחִסי- ט  ִּכי

 .יְִקַרב ְּבָאֳהֶלָך- ֹלא, וְנֶגַע;    ְתֻאּנֶה ֵאֶליָך ָרָעה- י  ֹלא

 .ְּדָרֶכיָך-ְּבָכל, ִלְׁשָמְרָך;    ָּלְך- יְַצּוֶה, יא  ִּכי ַמְלָאָכיו

 .ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרגְֶלָך- ֶּפן:    ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְָך-יב  ַעל

 .ִּתְרמֹס ְּכִפיר וְַתּנִין;    ִּתְדרְֹך, ַׁשַחל וֶָפֶתן- יג  ַעל

 .יַָדע ְׁשִמי-ִּכי, ֲאַׂשּגְֵבהּו;    וֲַאַפְּלֵטהּו, יד  ִּכי ִבי ָחַׁשק

 ִ  .וֲַאַכְּבֵדהּו, ֲאַחְּלֵצהּו;    ָאנִֹכי ְבָצָרה-ִעּמֹו-- וְֶאֱענֵהּו, ְקָרֵאנִיטו  י

 .ִּביׁשּוָעִתי, וְַאְרֵאהּו;    ַאְׂשִּביֵעהּו, טז  אֶֹרְך יִָמים

, ה כְמענה שלנו'שבוחרים את ה , הדבר הוא הבטחת  ההגנה של אלוהים עבורנו. מזמור זה כנראה מכירים כולם
  .'אנו זקוקים ִלשּכֹון בו ית, הזה למציאות שלנו) מכסה(כדי להפוך את ְהֵסֶתר . ןההגנה והבטחו

  יֹוָחנָן ֶּפֶרק טו

  .וְיְִהיֶה ָלֶכם, ַּבְּקׁשּו ַמה ֶּׁשִּתְרצּו, ִאם עֹוְמִדים ַאֶּתם ִּבי ּוְדָבַרי עֹוְמִדים ָּבֶכם 7

  ואז

  ישעיהו פרק נד

  . ִתְקַרב ֵאָליְִך-ִּכי ֹלא, ּוִמְּמִחָּתה, ֹלא ִתיָרִאי-ִּכי, ַרֲחִקי ֵמעֶֹׁשק; ִּתּכֹונָנִי, יד ִּבְצָדָקה

  . ָעַליְִך יִּפֹול, גָר ִאָּתְך- ִמי-- ֵמאֹוִתי, טו ֵהן ּגֹור יָגּור ֶאֶפס

, זֹאת נֲַחַלת ַעְבֵדי יְהוָה וְִצְדָקָתם; ַּתְרִׁשיִעי, ַלִּמְׁשָּפט ִאָּתְך-ָלׁשֹון ָּתקּום- וְָכל, ֹלא יְִצָלח, ְּכִלי יּוַצר ָעַליְִך-יז ָּכל
  .יְהוָה- נְֻאם-- ֵמִאִּתי

אשר (זנים את הרוח שלנו , שוהים בדַבר  שלו, מחפשים את קרבתו, כאשר אנחנו מבקשים את נוכחותו של אלוהים
  .ְמָגֶרֶׁש ֶאת כל ַהַּפַחד, אשר הינו  הַאֲהָבה ,אז ָהֱאֹלִהים, מרוח האלוהים) הינו ָהָאָדם ַהְּפנִיִמי ֶׁשָּלנּו

  ִאּגֶֶרת יֹוָחנָן ָהִראׁשֹונָה ֶּפֶרק ד

וְַהְמַפֵחד ֵאינֶּנּו , ֵהן ַהַּפַחד ָּכרּוְך ְּבעֹנֶׁש. ָהַאֲהָבה ַהְּׁשֵלָמה ְמגֶָרֶׁשת ֶאת ַהַּפַחד, ַאְּדַרָּבא. ֵאין ַּפַחד ָּבַאֲהָבה 18
  .ָׁשֵלם ָּבַאֲהָבה

... משַתֵקם , השתנה, שעל ידו הכל נֹוָצר, הוא נתן את עצמו אלינו כמו ַהָּדָבר.  כולים להשיג את השלמותאנחנו י
  :אלוהים נותן לנו הוראות

  יואל פרק ד



  .יֹאַמר ּגִּבֹור ָאנִי, ַהַחָּלׁש... י 

ומי , )10:30משלי !" (לא אהסס" בוא אומר, מי שאבד את כוחו, )91תהילים !" (איָרא - ֹלא" אז בוא ַחְשָשן  אומר
  ) ...2:24ֶּפְטרֹוס  1!" (ַחּבּוָרתֹו נְִרָּפא ָלי" נותן לו לדבר, שהוא חולה

ִמּתֹוְך ֱאמּונָה , אנחנו בונים ִּבְדמּותו האור שלו, באמצעותו. באמצעותו אנחנו נרפאים. הדַבר מחזק את האמונה
  .ְלַתְכִלית ֱאמּונָה

לא הייתה  -זה מה שהכי מפתיע , "הכל נגמר, ובכן: "ולהורים שלי הצהירו מפורשות, יכשאמרו לי שהסרטן בגוף של
 -אך הפחד , ..תּוָגה , ָחולשה, כאב: לאחר מכן בזמנים קשים  היה הכל. דרך לא מובן לנו הפחד עזב אותי. לי ְּבָעָתה
אני לא ! אבל לא היה לי פחד ממוות, בותקשי. היה רגע אחד כשה אני ַלֲאִמיתֹו ֶשל ָדָבר יצאתי מהגוף שלי! לא היה

אלוהים התקרב אלי . הרגשתי את נוכחותו קרובה של אלוהים. ידעתי שזה לא היה ממני. הייתי בשעבוד של הפחד
פעם רופאה . תמיד נכנס לחדר שלי בבית חולים עם חיוך רחב על פניו, בעלי, דימה". ֵגיא ַצְלָמוֶת"כדי להוציא אותי מ
גם כאשר העיניים שלי ראו  ".בֵסֶתר הֶעְליֹון"אני נִמָצאתי  . אנחנו מבינים את חומרת המצב שליאפילו שאלה האם 

שבו על הגוף הְמנּוָגע  , שם אוויר והאור מופרדים על ידי הדלת עֹופָרִתי העבה, רק ארבעה קירות של הבונקר נוראי
ִמֵּכיווָן ֶשאני כמעט לא אכלתי .  הַמֲחֶסה שלואני עדיין הייתי תחת , היתה מכוונת חשיפה לקרינה, על ידי הסרטן

בכל ' איך ה , ראיתי ְּבַהְׁשָרַאת ָהרּוח, גבול בין העולם הזה והעולם אחר היה כל כך חלש, כלום וכל הזמן התפללתי
ַּבֲעִמיָדה ליד , יצר עבורי את המחסה שלו והחזיק את הראש שלי בשתי ידיו, פעם ששכבתי תחת קרן קטלנית הזו

 :ההבטחות שלו היו בתוקף הריבוני שלו. אותי" ֹלא נַָטש וְֹלא ֶעְזב"הוא . גם שם הוא היה איתי. יטה שליהמ

  ישעיהו פרק מג

  .ָּבְך- וְֶלָהָבה ֹלא ִתְבַער, ֵאׁש ֹלא ִתָּכוֶה-ֵתֵלְך ְּבמֹו-ִּכי:  ּוַבּנְָהרֹות ֹלא יְִׁשְטפּוָך, ָאנִי- ַתֲעבֹר ַּבַּמיִם ִאְּתָך-ב ִּכי

אני עברתי  ! כמה אתה ַּכִּביר בדברך! אלוהים שלי! אבל את הלהבה לא בערה בי, ם הגלוי נראה שאני נשרפתבעול
ִמַּבחּוץ את הגוף . מחממת את הכול בפנים לטמפרטורת הגבול, כאשר האלקטרודה שהוצבה בתוך הגוף, טיפול כזה

תגידו לי . נשרפו גם תאים החיים, הסרטניים אך יחד עם התאים. כדי לא לשרוף אותו ברגע אחד, שלי  כיסו בקרח 
היא . קח אותה הביתה: "לבעלי אמרו? איך זה קרה שכל האברים שלי שוב פועלים? איך נשארתי בחיים בגוף שלי

  ."תלכו להוציא נכות.  לא תשרוד יותר

ואל תשאלו . 90שרה ילדה בגיל . הוא ראה את עצמו כאב המון גויים. אברהם לא החשיב את עצמו חשוך ילדים
אני . אם אנחנו שייכים למשיח, ילדיו של אברהם על ידי אמונה -אנחנו . באיזו מרפאה היא רשומה, בבקשה, אותי

יש לי איברים , ועכשיו אני אומרת לכם. אני קיוויתי לאלוהים אשר ְמַחייֶה את המתים, לא החשבתי את עצמי כנכה
  !וזו עובדה! חוק של רוח החיים בישוע המשיחכל האיברים הפנימיים שלי פועלים לפי ! חדשים

אפשר היה  אלף פעמים . סרטן  לא יכול יותר לזחול בתוך הגוף שלי. את הפחד שלי" ִּכיָּבה"האדון ישוע איכשהו 
והּוא ֲאֶׁשר היה . אבל ישוע תמיד היה לידי והפחד נָסֹוג, להיכנס לפאניקת כשתסמינים חדשים ובלתי צפויים הֹוִפיַעו

  .תמיד ָּגדֹול ִמכל הנסיבות הנִרֶאות, יבתוכ

  ֶאל ַהִפיִליִּפים ֶּפֶרק א

וְזֹאת ֵמֵאת , ָּדָבר ֲאֶׁשר ָלֶהם הּוא אֹות ַלֲאַבּדֹון וְָלֶכם אֹות ִליׁשּוָעה, וְֵאינְֶכם ּפֹוֲחִדים ְּכָלל ִמְּפנֵי ַהִּמְתנַּגְִדים 28
  ...ָהֱאֹלִהים

  תהילים פרק כז

  .ִמִּמי ֶאְפָחד,    ַחּיַי- יְהוָה ָמעֹוז; ִמִּמי ִאיָרא--אֹוִרי וְיְִׁשִעי, יְהוָה:    א  ְלָדוִד

 .ֵהָּמה ָכְׁשלּו וְנָָפלּו;    ָצַרי וְאֹיְַבי ִלי: ְּבָׂשִרי-ֶלֱאכֹל ֶאת    -- ְמֵרִעים, ב  ִּבְקרֹב ָעַלי



בורות והכל מה שהפריד אותי מלדעת את , חוסר אמון, האֹויֵבים שלי היו ספקות. ולא רק הוא. האֹויֵב שלי היה סרטן
הוא לא . אני אומרת לכם, ַהּיֹום ּוְלעֹוָלִמים, ֶאְתמֹול -אלוהים הּוא הּוא ! ָכְׁשלּו וְנָָפלּו!  אבל. 'את הדבר ה , האמת
על פי כל חוקי הטבע  הגוף אינו ? הרעלה כימית, חשיפה לקרינה, רך האששעברתי ד, האם אני הראשונה. משתנה

ואם ִמתַחֵשק  לו . חוקי הטבע הולכים ונסוגים, אבל כאשר ְזרֹוַע יְהוָה אתנו. האדם הופך לנכה, כלומר, מסוגל לעבוד
 -הוא . ושה את זההוא ע -... צעדים אחורה  10להשיב צל על , להפסיק את  הירח והשמש, להפנות אחורה, לשנות
  .שלנואלוהים  –והוא . ָּכל יָכֹול

, שלא השתחוו לֱאֹלֵהי נֵָכר וִּבְגַלל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו, בספר של דניאל יש סיפור על שלושה בחורים שהוקדשו לאלוהים
כשהם היו , יחידל, הם האמינו לו. שהיה עימם ולעולם ֹלא ינַָטוש וְֹלא יֶעְזוב, הם האמינו באלוהים. הושלכו בתנור
 .כשה כבר היו בתנור, והם האמינו לו, הם האמינו לו כשהם הושלכו לתנור, בסכנת מוות

  דניאל פרק ג

הֹון ּוְׂשַער ְׁשֵלט נּוָרא ְּבגְֶׁשמְ -ָחזַיִן ְלגְֻבַרּיָא ִאֵּלְך ִּדי ָלא--וְַהָּדְבֵרי ַמְלָּכא, כז ּוִמְתַּכּנְִׁשין ֲאַחְׁשַּדְרְּפנַּיָא ִסגְנַּיָא ּוַפֲחוָָתא
  .ָלא ֲעָדת ְּבהֹון, וְֵריַח נּור; וְַסְרָּבֵליהֹון ָלא ְׁשנֹו, ֵראְׁשהֹון ָלא ִהְתָחַרְך

היתה ויש הרוח של אלוהים , איתם כמו אתנו. ָׁשאּול היה אדם כמונו. אליהו היה אדם כמונו. הגברים האלה היו כמונו
ָלא ֲעָדת , וְֵריַח נּור"שומרת על השיער על הראש , מן האשלוקחת כוח , אשר מגנה עלינו עם המחסה שלה, החיים
  .אני הבנתי שבאלוהים הנצחי שלנו כולם חיים, ך על זה"בקריאה בתנ". ְּבהֹון

תהילים .(על ידי רוח הקודש ּוִחיֵּדׁש ַּכּנֶֶׁשר נְעּוָריְִכי, אלוהים למד אותי דרך דבריו, חודש אחרי חודש, יום אחרי היום
  .ַׂשר ַהַחּיִים -הוא . הוא הניח את איסור על ההתקנה של מוות. והים ָעַמד ְּבַדרּכֹו ֶשל סרטןאל). פרק קג

  משלי פרק ג

  .ּוְמזִָּמה, נְצֹר ֻּתִׁשּיָה;    יָֻלזּו ֵמֵעינֶיָך-ַאל, כא  ְּבנִי

 .ְלגְַרּגְרֶֹתיָך, וְֵחן;    כב  וְיְִהיּו ַחּיִים ְלנְַפֶׁשָך

 .ֹלא ִתּגֹוף, וְַרגְְלָך;    ח ַּדְרֶּכָךכג  ָאז ֵּתֵלְך ָלֶבטַ 

 .וְָעְרָבה ְׁשנֶָתָך, וְָׁשַכְבּתָ ;    ִתְפָחד-ִּתְׁשַּכב ֹלא-כד  ִאם

 .ִּכי ָתבֹא, ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים;    ִמַּפַחד ִּפְתאֹם, ִּתיָרא- כה  ַאל

 .וְָׁשַמר ַרגְְלָך ִמָּלֶכד;    יְִהיֶה ְבִכְסֶלָך, יְהוָה-כו  ִּכי

. אם אני התחזקתי יותר באמונה באלוהים ובאמת שלו, הגוף שלי היה דוחה את המחלות מהר יותר , אתם יודעים
האמת שאלוהים גאל אותי באופן אישי מכל חולשה ? איזו האמת. האמת שיחררה אותי מהמחלה הקטלנית תֹוָדָעת

. כדי ְלַהפנִים את זה, ִביר זמן בדבר אלוהיםאני הייתי צריכה ְלַהעֲ . הריפוי שייך לי. שנה 2000ומכל מחלה לפני 
, היום הרע הגיע. ְלַמַען אוכל ְלִהְתנֵַּגד על ידי האמונה החזקה ַּבּיֹום ָהָרע, קֹוֶדם ָלֵכן  לא הקדשתי מספיק זמן לזה

את האמת שאתם חופשיים מכל המחלה וכל חולשה בכל צורה של  עכשיודעו . והאמונה לא הייתה מספיק מחוזקת
אל תחכו שהילד שלכם יגדל . אל תחכו שהגידול יֵיָעֵלם מעצמו איכשהו רק בגלל שאתם דתיים !עכשיו. יוּוי שלההחִ 

  :אנחנו צריכים לדעת על ידי הרוח ש. עם המלכודות ההרסניות שלו, והוא יָּפנָה עֹוֶרף מהעולם

  ישעיהו פרק נד

  .נָיְִךְׁשלֹום ּבָ , וְַרב; ִלּמּוֵדי יְהוָה, ָּבנַיְִך- יג וְָכל



אתם תהיו מוכנים ַלֲהדֹוף אותם באמצעות כוח של רוח , אז אם לחיים שלכם יפלשו נסיבות הרסניות של העולם הזה
  :והדבר הראשון שאתם מכריזים על ידי פה שלכם לעולם הפיזי הזה. ומילת האמונה

  .מפני שאיתי אלוהים שלי! אני מתנגד לכם בשמו של ישוע, ספקות. אני מתנגד לך בשם ישוע, פחד! אני לא אפחד

  .תתפללו איתי על הבסיס תהילים פרק צא

  .ּבֹו-ֶאְבַטח, ֱאֹלַהי;    ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי

 .ִמֶּדֶבר ַהּוֹות;    ִמַּפח יָקּוׁש, ִּכי הּוא יִַּציְלָך

ְ , ְּבֶאְבָרתֹו  .ִצּנָה וְסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו;    ְּכנָָפיו ֶאְחֶסה- וְַתַחת--יֶָסְך ָלי

 .יָעּוף יֹוָמם, ֵמֵחץ;    ִמַּפַחד ָליְָלה, ִאיָרא-ֹלא

 .יָׁשּוד ָצֳהָריִם, ִמֶּקֶטב;    ָּבאֶֹפל ַאֲהֹלי, ִמֶּדֶבר

 .ֹלא יִּגָׁש, ֵאלי:    ּוְרָבָבה ִמיִמיני-- ֶאֶלף, ִאּפֹל ִמִּצְּדי

 .ַׂשְמּתי ְמעֹוני, ֶעְליֹון;    ַאָּתה יְהוָה ַמְחִסי-ִּכי

 יְִקַרב ְּבָאֳהֶלי- ֹלא, וְנֶגַע;    ֶלי ָרָעהְתֻאּנֶה אֵ -ֹלא

 .ְּדָרֶכי-ְּבָכל, ִלְׁשָמרי;    ּלי- יְַצּוֶה, ִּכי ַמְלָאָכיו

 .ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרגְֶלי- ֶּפן:    ַּכַּפיִם יִָּׂשאּוני-ַעל

 .ִאְרמֹס ְּכִפיר וְַתּנִין;    אְדרְֹך, ַׁשַחל וֶָפֶתן-ַעל

 .ָאַדע ְׁשמו- ִּכי, יֲַׂשּגְֵבהּי;    ויֲַפְּלֵטהי, ִּכי ִבו ָחַׁשק

 .ויֲַכְּבֵדהי, יֲַחְּלֵצהי;    יָנֹכו ְבָצָרה-ִעּמי-- וְיֱֶענֵהי, ִאְקָרֵאנִו

 .ִּביׁשּוָעתו, וְיְַרֵאהי;    יְַׂשִּביֵעהוי,יֶרְך יִָמים

  !אמן

 

 

  

  

  

  

  

  

  



    6פרק 

  ַרק ַהֲאִמין 
  לּוַקס ֶּפֶרק ח

  ,הּוא נַָפל ְלַרגְֵלי יֵׁשּוַע ּוִבֵּקׁש ִמֶמּנּו ֶׁשּיָבֹוא ֶאל ֵּביתֹו. וְהּוא רֹאׁש ֵּבית ְּכנֶֶסת, יִָאיר ְׁשמֹו, ִאיׁשוְִהּנֵה ָּבא  41

  .וְִהיא נְָטָתה ָלמּות, ְּכַבת ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה, ִּכי ַּבת יְִחיָדה ָהיְָתה לֹו 42

  לּוַקס ֶּפֶרק ח

 50." ַאל ַּתְטִריַח עֹוד ֶאת ַהּמֹוֶרה, ִּבְּתָך ֵמָתה: "א ִאיׁש ִמֵּביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ֵּבית ַהְּכנֶֶסת וְָאַמרְּבָׁשָעה ֶׁשִּדֵּבר ּבָ  49

  ."וְִהיא ֵּתָרֵפא ַרק ַהֲאֵמן, ַאל ִּתיָרא": ַאְך יֵׁשּוַע ְּבָׁשְמעֹו זֹאת ָאַמר

  ַמְרקֹוס ֶּפֶרק ט

  !"ַהּכֹל ֶאְפָׁשִרי ַלַּמֲאִמין! ?'ִאם ַאָּתה יָכֹול': "ָאַמר לֹו יֵׁשּועַ  23

  יֹוָחנָן ֶּפֶרק יא

  ."ֲהֹלא ָאַמְרִּתי ָלְך ֶׁשִאם ַּתֲאִמינִי ִּתְרִאי ֶאת ְּכבֹוד ָהֱאֹלִהים: "ֵהִׁשיב ָלּה יֵׁשּועַ  40

ִ !" ַרק ַהֲאֵמן, ַאל ִּתיָרא: "ישוע אומר אותו דבר גם לך... ישוע אמר לה... ישוע אמר לו ַחי , ין רלוונטידבריו הוא ֲעַדי
, האם הוא לא אומר לנו בדבריו. ֵאין ּבֹו ָּכל ִׁשּנּוי וְָכל ֵצל ִחּלּוף והוא ּבֹוֵרא הכל גם עכשיו, ֵּכיווָן ֶשהוא אותו דבר, ּופֹוֵעל

מוות נָסֹוג על ידי פעולתו של חֹק ,  הכאב נעלם, נראה כיצד נגלידים פצעים? אנחנו נראה את כבודו, שאם אנו נאמין
  .להאמין -תנַאי של אלוהים . שנראה, כמובן). 11:40יֹוָחנָן ; 2:8אל רומים (ַח ַהַחּיִים ַּבָּמִׁשיַח יֵׁשּוַע רּו

  "). ?איך אנחנו מקבלים את אמונה. "1פרק " (יסודות לצמיחה רוחנית" מתוך הספר של קנט חייגן
  

היה לנו את הזכות תאז ש, אצלנו קיימתשזו  יכאשר בלתי אפשר, אמונההאם אלוהים דורש ֵמִאָתנּו את 
אז האחריות לאמונתנו , אמצעי שבעזרתו אמונה ִמתַהווָההאך אם הוא נותן לידיים שלכם את . א ִּבטָענֹותּוָ בל

  .מוטלת עלינו
אלוהים הכין את הדרך שבה כל אחד . הּבּורּות לפחות זה -אלוהים על חוסר אמונה שלנו  את ְלַהֲאִשים...

  .האמונה להיות ההדרך שבה אצל כל אחד יכול אלוהים מכין את. יכול להאמין
  

  ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יא
  
ִּכי ָּכל ַהָּקֵרב ֶאל ֱאֹלִהים ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶׁשהּוא ַקּיָם וְהּוא נֹוֵתן ּגְמּול , ּוְבִלי ֱאמּונָה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָרצּוי ֵלאֹלִהים 6

  .ְלדֹוְרָׁשיו
  

אנחנו חייבים להיות מוכנים . נויהוא מוכן לַמֵּלא ֶאת ָּכל ָצְרּכְ . מאיתנו באמצעות הריפוי שלואחד הּוא נֹוֵתן ְּגמּול לכל 
. שעות 24אי אפשר להפוך לענק של אמונה בתוך . אנחנו יכולים רק על ידי האמונה, ולקבל ממנו. לקבל את ברכתנו

  .שלפעמים נמשכת כל החיים, הדרך -זו 
  

  ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק יא



  
  .הֹוָכַחת ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָם נְִרִאים, ָהֱאמּונָה ִהיא ִּבָּטחֹון ְּבַמָּמׁשּות ַהְּדָבִרים ַהְמֻקּוִים 1

  
מושגים אלה נותרו ללא שינוי . על עלילות הגבורה של אמונה, על אמונה - כל הפרק יא של איגרת ָׁשאּול אל העברים 

,  ואלה. ֵאִלּיָהּו ָהיָה ָאָדם ַּבַעל ְרָגׁשֹות ָּכמֹונּו. ואז נסים בחיינו אינם ָאַפסו, ם לחיות באמונה היוםאם אנחנו מעזי. מאז
אנשים אלה האמינו בנסים וחיו . כפי שיש לנו, גם להם היתה אותה מידה של אמונה,  שאנו קוראים ֲעֵליֶהם בפרק יא

  .להםכי הם נַָתנו ֵאמּון לאלוהים ש, ותעל ידי נפלא
  

הוא שרד כישלון גדול , כגבר המצליח והעשיר ביותר במזרח. סיפור חייו של איוב -היסטוריה צבעונית של ֵעדּות  
  .תקווה ואמון באלוהים: אחד דבר למעט, הוא אבד הכל וכולם, בחייו

  
  איוב פרק יט

  
  ּגֲֹאִלי ָחי, כה  וֲַאנִי יַָדְעִּתי

  
  ֶאל ָהרֹוִמים ֶּפֶרק י

  .ּוְבִפיו יֹוֶדה וְיִּוַָׁשע, ְּבִלּבֹו ַמֲאִמין ִאיׁש וְיְֻצַּדק ֲהֵרי... 10 

דרך העיניים . אנחנו שמים את דבר אלוהים ָשם? בלב שלנו נולד את האמון, כיצד. בלב -אמון . ְּבִלּבֹו ַמֲאִמין
היא מבצעת . לחיים בתוכנוהמילה מתחילה להתעורר ... וָעוָלים ַעל גדֹוָתיו. אנחנו מתמלאים במילה הזו. והאוזניים

ומתחילים . אנחנו שומעים את אלוהים ִמִּבפנִים. ולאחר מכן המילה מתחילה לדבר אלינו. את העבודה שלה בנו
  .זה הרגע שבו המילה ִהתַגֵלמה. להאמין

ולה ְלִהשאר ושום מחלה לא יכ. הגוף שלנו מקבל אותה, באה מבפנים לאוזנינו" ָלנּו- ַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא"כאשר המילה 
... אפילו אם המנתח הסיר כמעט הכל , אפילו אם על הגוף כבר יש ִּפצֵעי ַלַחץ, אפילו אם היא המחלה קטלנית, בו

  . דבר אלוהים עושה ְּגדֹלֹות ּוְבֻצרֹות

? מי נתן לכם את התגלות הזו. זאת אומרת שהדבר מתגלה לכם, אם אתם מאמינים בדבר אלוהים על ידי כל תא
). תֹוָדָעה שלנו הוא חלק מהנפש. (תֹוָדָעה שלכםהתם לו למלא את כל יזה אומר שאתם ִהרשָ . ר האלוהיםדב. ישוע

  .ַהָּדָבר נְִהיָה ָּבָׂשר. נבטה וִהתַגֵלמה בכם, אשר  הּושַרשה, ה על פי המילהתהנפש שלכם  השתנ

  ?אז כיצד מגדלת האמונה שלכם

  ֶאל ָהרֹוִמים ֶּפֶרק י

  . ְּבַהְכָרזַת ְּדַבר ַהָּמִׁשיחַ  -נָה ָּבָאה ִּבְׁשִמיָעה וְַהְּׁשִמיָעה ְלִפיָכְך ָהֱאמּו 17

אבל . אמונה מתחילה עם מה שאנחנו לא יכולים לראות. אמונה אינה מתחילה ממה שאנו יכולים לראות או להרגיש
ם הרוחניים כל האיברי -ולא הגוף שלכם , מחליטים להאמין במה שאומר דבר אלוהים אתםכאשר , באותו רגע

  .שבה החלטתם להאמין, שלכם מגיבים להחלטה שלכם ומתחילים לעבוד בהתאם למילה

אתם עוד לא התחלתם . אתם עשיתם ההחלטה לאכול לימון. מטיף המפורסם קנט קופלנדההנה להמחשה  של 
הנה . ברוקהפה שלכם ממלא , ברגע זה. לאכול - אבל רק מסתכלים על זה עם ההחלטה המסוימת , לאכול אותו

כאשר אתם מבצעים את ההחלטה לתת אמון באלוהים על , בדומה לכך. הגוף שלכם נֵיאֹות להחלטתכם והגיב
אתם לא רואים את התהליכים הפנימיים . כל הגוף מציית ופועל על פי חוק רוח החיים במשיח ישוע -הריפוי שלכם 

  .זה מתַּבֵצעַ   - אבל כל עוד אתם מאמינים . הללו



  ִרים ֶּפֶרק יאֶאל ָהִעבְ 

  .הֹוָכַחת ְּדָבִרים ֶׁשֵאינָם נְִרִאים, ָהֱאמּונָה ִהיא ִּבָּטחֹון ְּבַמָּמׁשּות ַהְּדָבִרים ַהְמֻקּוִים 1

  . ך מכיל איורים רבים"התנ. אנו מסוגלים לקרוא ְּבֵׁשם ְּדָבִרים ְּבעֹוד ֵאינָם ְּבנְִמָצא כמו הווה, בדבר תכשרוחנו נֱֶאַחז, אז

שום דבר לא יכול , דבריםההוא האמין  כאשר מטבע . האמין לאלוהים על הזרע, כשהוא היה כבר ישן, אברהם
ַהְמַחּיֶה ֶאת ַהֵּמִתים הוא ֶהֱאִמין בֱאֹלִהים . אבל הוא האמין באלוהים ֵמֵעֶבר ְלתקווה. ִלתאֹום למה אלוהים הבטיח לו

ואיך אלוהים קרא את הדבר שאינם קיימים . לזה אלוהים מלמד גם אותנו. נְִמָצאוְַהּקֹוֵרא ְּבֵׁשם ְּדָבִרים ְּבעֹוד ֵאינָם ּבְ 
האמונה שלנו , כאשר אנו סומכים על המילה של אלוהים. וגם בחיים שלנו עיקרון זה עובד, כקיימים בימיו של אברהם

  .מחלצת

  ֶאל ָהרֹוִמים ֶּפֶרק ד

  ."ּכֹה יְִהיֶה זְַרֶעָך: "ְּכִפי ֶׁשּנֱֶאַמר, ה ִּכי יְִהיֶה ְלַאב־ֲהמֹון ּגֹויִםּוְבֵאין ִסָּבה ְלִתְקוָה הּוא ֶהֱאִמין וְִקּוָ  18

  .ָרהֱאמּונָתֹו ֹלא נְִתרֹוְפָפה ּגַם ַּכֲאֶׁשר ִּבְהיֹותֹו ְּכֶבן ֵמָאה ָׁשנִים ָחַׁשב ַעל ְּתִׁשיׁשּות ּגּופֹו וְַעל ֲעָקרּות ׂשָ  19

  ,ֶאָּלא ִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּונָתֹו וְנַָתן ָּכבֹוד ֵלאֹלִהים, ֵּפק ְּבַהְבָטַחת ֱאֹלִהיםהּוא ֹלא ָחַדל ֵמֱאמּונָה וְֹלא ִּפקְ  20

  .ִּבְהיֹותֹו ָּבטּוַח ַלֲחלּוִטין ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ִהְבִטיַח יּוַכל ּגַם ְלַקּיֵם 21

, להקריב את יצחק כדי. למרות כל מה שאנו רואים ומרגישים, אנחנו יכולים ללכת באמונה, רק על ידי בעל התגלות
  ).                            פרק כב, ראה בראשית(על האלוהים הְמַחייֶה את מתים  התגלות להיות חייב היה אברהם אצל

להיות את ההתגלות על העקרונות של  כהצרי, )ְׁשֵּתי ְּפרּוטֹות(כדי לשים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהיָה  ְלִמְחיָה ִמַּמְחסֹוָרּה 
  ).   הפרק כא, לוקס. (ועל חוקי ְהֶׁשַפע, הבטחה של אלוהים

כל מוצר נבחן . לא מתחשלים בכוחו של ישוע, "נהיה מלוחים"אנחנו לא , בלעדיהם. ִמבַחני  ּכֹוַח של אמונה יבואו
  .בכוח

לעיר האיטלקית  קסטל פרנק למפעל , ם פניםלפני כמה שנים בעלי ואני היינו מוזמנים כאדריכלים שעובדים ע
. מלידת רעיון ועד אריזת המוצרים: ִהדִגים לנו את כל התהליך של הייצור של מנורות ִּבלָעִדיים. »פביאן«מנורות 

ובמשך זמן בטמפרטורה מסוימת מוצר נמצא  , את המנורה  למקפיא  והכניס: הראו לנו איך דגמים יקרים אלה נבדקו
. את הטמפרטורה בהדרגה יםמעל, שבו הם יוצרים אפקט סאונה, הכניסו אותו לתא, לאחר מכן. לובסביבה קשה 

, כלומר. המנורה נכנסת לייצור, אם החומרים שממנו היא מיוצרת ָעַמדו ְּבִמבָחן. המנורה נבחנה בִמבַחן ִריסּוק
זה מבצע את . המדינות המפותחותידוע לכל » פביאן«מפעל . היא נפוצה  לכל מדינות העולם. המודל הזה מתרבה
על הכל המנורה העמיד . של כל המנורה )יצרן( מחבר –מפני שהוא , ושומר על המוניטין שלו. העבודה שלו די טוב

כפי , בה ברמה גבוהה ושהיא לא תאכזב בשימוש מיוצרתאת לוגו החברה כחותם של יצרן  ושל הִּביָטחֹון   שהיא 
  .  שעמדה במבחן

  .תוך ַהשָּפָעה של עומסים עליה - מתחזקת האמונה שלנו גם ככה 

  ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק י              

  ,ָלֵכן ַאל ַּתְׁשִליכּו ֶאת ִּבְטחֹונְֶכם ֲאֶׁשר ּגָדֹול ְׂשָכרֹו 35

  ;ְרצֹון ֱאֹלִהיםֶׁשֲהֵרי ְצִריִכים ַאֶּתם ְלַסְבָלנּות ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהֻּמְבָטח ְלַאַחר ֶׁשַּתֲעׂשּו ֶאת  36

  .וְֹלא יְַאֵחר, עֹוד ְמַעט ָקט וְַהָּבא יָבֹוא"ִּכי  37



 ."וְִאם יִּסֹוג ֹלא ָרְצָתה נְַפִׁשי ּבֹו; ַצִּדיק ֶּבֱאמּונָתֹו יְִחיֶה 38

 .ַהּנֶֶפׁשִּכי ִאם ְּבנֵי ָהֱאמּונָה ְלֵׁשם יְׁשּוַעת , ֲאָבל ֲאנְַחנּו ֵאינֶּנּו ִמן ַהּנְסֹוגִים ֱאֵלי ֲאַבּדֹון 39

הוא אוהב כאשר לנפש . עדיין מסתכלים על האבחנה, שלמרות שאנחנו כבר גאולים ממחלה ומחולשה, שטן אוהב
הוא עושה הכל כדי אנו נאמין באבחנה אשר מן ? "ָלי-ַבֲחֻבָרתֹו נְִרָּפא: "האם זה נכון שאמר האדון: נכנסות ספקות
ים לחלוטין עצמנו בידיים של הרופאים וּבֹוֵטַחים רק על או נותנ. ונסכים איתה, מהשטן,כלומר, העולם הזה

  .הַסמכּוִתיּות שלהם

לוקס . אבל בשום מקום בברית החדשה לא אומר שלוקס ִריֵּפא. הוא היה רופא. מעשי השליחים  כתבו של לוקס
האם זה לא . האנשיםאיך אלוהים באמצעות ידיים של שאול ִריֵּפא  וֶהחיָה את , מתאר כיצד  המאמינים בישוע ריפאו

שאול הביט בדברים האלה דרך העיניים של אמונה ולא ? מוזר להתאזר בִמְטָּפחֹות  ולשלוח אותם כּפַלסֶטרים לריפוי
  .של אלוהים ווזה מצא חן בעיני. לפי מראה

בר וד, אז האמונה שלכם תתחזק עם כל יום שעובר, הדבר החיים -ך "ו זמן לקרוא את התנמצאאם יום יום אתם ת
, תבוא בקנה אחד עם מה שאומר דבר אלוהים) נפש(התודעה שלכם . האלוהים ישתיק את החרדה וחוסר ביטחון

חשוב לדבר ולהכריז מה שאתם מקבלים (ועכשיו אתם יכולים ִלתת פקֹודה . ויפריך את מה שתסמינים אומרים לכם
  :לתסמינים האלה) דבר אלוהיםמ

הּוא . הגוף הזה בשביל האדון והאדון בשביל הגוף.  עצמה בגוף שליואין לך כוח ... שם שלך באני קורא ! מחלה
אני ! ִמּפֹה עּופי. לחיות בגוף שלי, המחלה המתועבת, ךילעבשם ישוע אני אוסר . ֲאֶׁשר ָּבתוכי ּגָדֹול ִמֶּזה ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם

אני  בתוך . ואני מתנגד לך באמצעותה, ת כוחה של הרוחאלוהים נתן לי א! לא לתסמינים שלך ,מאמין בדבר אלוהים
אני אומר . אני בוחר את האמת הזו. זו האמת לגביי. 2:24פטרוס   1אני נרפאתי על בסיס ! נצחון של ישוע המשיח

  !"בשם ישוע המשיח! ַמֲעֵׂשי יָּה, וֲַאַסֵּפר;  אני ֶאְחיֶה: "שטן, בפנים שלך

אשר לא רואים , ואתם תתחילו להאמין באלוהים. ילך מעבר להבנה טבעית בסופו של דבר האמון שלך באלוהים
  . יותר מאשר לתסמינים שאתם מרגישים,  אותו

 -ליישם את מה שאתם כבר יודעים , ַעל ּבּוריֹו לומדים את דבר האלוהים שהוא נתן לנו, אם אתם מתפללים בכל יום
אתם הופכים . כספורטאים  מפתחים את השרירים, נתםאת האמו" מפתחים"אתם ָּכֵאלּו  , האמונה שלכם גדלה

  . עליכם'לחזקים ומסוגלים ַלֲהדֹוף בחייכם כל מה שאינו בהתאמה עם הדבר ה 

כשהייתי בבית . תחפשו את הפסוקים על הריפוי. כתבי הקודש על הבעיה שלכם יםבשביל זה צריך לדעת מה אומר
אני קראתי שוב ושוב את . צבע האהוב שליה - צהוב  . בותך שלי במהירות התמלא בסימניות הצהו"התנ, חולים

אני סימנתי את הדף הזה , וכשראיתי את המילה על הריפוי... יוחנן, פטרוס, באיגרותיו של שאול, הבשורות
ִהירֵהרתי על איך הפסוקים האלה . קראתי שוב. אחר כך שבתי לדפים האלה פעמים רבות. בסימנייה צהובה

והנפש , אבל אני חייתי כל כך הרבה זמן בלי אלוהים בּכִפיָרה של העולם הזה. זה ייקח זמן, כמובן. לייאמתייחסים 
. היא המציאות היחידה - והאמנו בכנות כי מה שאנו רואים . כולנו חיינו ככה. זונה מהעולם המקולל הזהיהייתה נ

של  הכשיו אנו לומדים להסתכל דרך עיניע. ו בעולם דרך עיניו של הבשרנאנו הבט .אנחנו הסתכלנו בעיניים אחרות
  .עתיד שלנו  תלוי במה אנחנו רואיםהו. אמונההשל , כלומר, הרוח

. המבוססים רק על דבר של אלוהים, אלוהים אוהב את זה כאשר אנחנו הולכים על ידי אמונה ֵמַעל לְתהֹום הבעיות
. זה זמני. אל תסתכל ֶאל ַהְּדָבִר ַהּנְִראִ !" ק האמןר, אל תירא: "והוא אומר לנו. ָהָאב שלנו, אנחנו בוטחים באל שדי

בכל פעם . העיניים של הרוח. עינינוהופוקח  את  )..."ְּגדֹלֹות ּוְבֻצרֹות(אני אראה לך דברים גדולים ואדירים . תאמין לי
ָּכל יָכֹול  האמונה שלנו באלוהים. אנחנו הופכים לחזקים יותר, שעוברים  עם אלוהים  יד ביד  דרך בבלתי אפשרי

ֵאׁש ֹלא - ֵתֵלְך ְּבמֹו- ִּכי:  ּוַבּנְָהרֹות ֹלא יְִׁשְטפּוָך, ָאנִי-ַתֲעבֹר ַּבַּמיִם ִאְּתָך-ִּכי": אלוהים שלנו מבטיח לנו. היֶה חזקה יותרנ
ַהִּתְקוָה ֶאל , ְּבִקְרְּבנו וְהּוא. כדי ְלהֹוִשיַע אותנו, הוא נמצא איתנו). ב:ישעיהו פרק מג." (ָּבְך- וְֶלָהָבה ֹלא ִתְבַער, ִתָּכוֶה



הוא נותן לנו הוראות כאשר אנו ). לג:תהילים פרק יח(ַהְמַאְּזֵרנִי ָחיִל , ָהֵאל). 27:ֶאל ַהּקֹולֹוִסים ֶּפֶרק א. (ַהָּכבֹוד
יזונה  בעצמה אני נ. אני חזקה באלוהים. אני לא חזקה בחולשות). י:יואל פרק ד" (יֹאַמר ּגִּבֹור ָאנִי, ַהַחָּלׁש": יםנֶחָלש

  .של דבריו

  !איזה ביטחון של הבשורה היה בתוכו של שאול

  ִאּגֶֶרת ָׁשאּול ַהְּׁשנִּיָה ֶאל ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק יב

  .ַּדוְָקא ָאז ָחזָק ֲאנִי, ַּכֲאֶׁשר ֲאנִי ַחָּלׁש... 10

  ִאּגֶֶרת יֲַעקֹב ֶּפֶרק ד

ָטן וְיְִבַרח ִמְּפנֵיֶכם. ַעל ֵּכן ִהָּכנְעּו ִלְפנֵי ֱאֹלִהים 7 ָֹ   .ִהְתיְַּצבּו נֶגֶד ַהש

אתם שוחים , כאשר אתם מצייתים לדבר אלוהים ומאמינים באלוהים בכל מצב ללא קשר לנסיבות של העולם הזה
... ַצר ַהֶּפַתח. אתם הולכים בכיוון ההפוך שבו הולך העולם כולו. לשחות נגד הזרם  יכולים רק דגים החיים. נגד הזרם

  .על מנת לקבל חיים). ִהְתיְַּצבּו! (תנגדלה

  "ממשיך לעשות את הבלתי האפשרי" מתוך הספר של אורל רוברטס

  ".תעשה את הבלתי האפשרי, בראייה את הבלתי נראה: "מוטו

. במורד זרם עשוי לשחות כל דג מת: בוא אני אגיד לך דבר אחד. האמונה שלכם תעבור את ִמבַחן הִריסּוק"
, אם אמונתכם אינה מושרשת עמוק מספיק בבנו של אלוהים. הזרם יכולים רק דגים  החייםאבל לשחות נגד 

אתם תסחפו . אתם לא תוכלו לעמוד  במבחן, אם הציות הוא לא מוחלט, אם ַהקָדָשה שלכם אינה כנה
צר אך  ַדווָקא הנצחון  הזה במאבק  יו. תהיו מסוגלים להתגבר על הנסיבות לא. כמו דג מת, במורד הזרם

  ".המבחן מגיע לכולם .מביא שמחה לאלוהים ובני אדם, טֹוֵען את עדותו, את האופי של המאמין

שטח . או ִהיַדרֵדר  בּפָשָרה, או ֲעמֹוד באמונה. או לך למות בספק, או ֲחיֶה באמונה". ַצִּדיק ֶּבֱאמּונָתֹו יְִחיֶה..."
  ".נותן את עצמך לפשרהאו שאתה , או שאתה נותן את עצמך לאמונה. הפקר אינו קיים

כאשר כל הגוף ִּכמַעט נִיוּון    , כאשר מוות נושם בפנים שלך, כאשר רופאים חסרי אונים לפני מחלה חשוכה מרפא
נת לא נית תושהשפע, ואז משתחרר הכח... ולאדם אין ברירה אלא לבטוח באלוהים ותורתו ... לפי החוקים הטבעי

  .הוא נמצא בתוכנו. האדמהכוח רב עצמה זה לא בתוך . רבלהס

אם אתם לא בוחרים את . ֶהכֵרִחי להשקיע בעצמכם ללא הרף את המילה  של חיים, בכדי לחיות על פי אמונה
, כוב'אנטון צ. (בשביל אנשים פשוט טובים" גן הדובדבנים"לא קיים ! אין שטח הפקר. רק הְקָלָלה תאז נשאר, החיים

זו "). האמן ומרגריטה"הספר (איל בולגקוב בכנות מציע לך מושיע אחר מיכ). הערת המתרגם -" גן הדובדבנים"
. אלא אנו  מקבלים את ישוע המשיח כמושיע. מרגרטה המסכנה אימצה את זה ֶאל ִליּבה! פשרה רצינית עם השטן

  .ְלרּוחַ את מפרידה ֵּבין נֶֶפׁש והחרב הז .דבר האלוהים - הם משתמשים בחרב . המאמינים  לא טסים על המטאטא

  ֶאל ָהִעְבִרים ֶּפֶרק ד

וְַחד הּוא ֵמֶחֶרב ִּפיִפּיֹות וְחֹוֵדר ַעד ְלַהְבִּדיל ֵּבין נֶֶפׁש ְלרּוַח ּוֵבין ְּפָרִקים ְלמַֹח , ֶׁשֲהֵרי ְּדַבר ָהֱאֹלִהים ַחי ּופֹוֵעל 12
  .ּובֹוֵחן ַמְחְׁשבֹות ַהֵּלב וְַכּוָנֹוָתיו, ָהֲעָצמֹות

אתם צריכים ִלשהֹות בצד הנכון  של חרב ... את הברכה מן הקללה , טא מן הצדקהדבר אלוהים מפריד את הח
  . המפרידה בכדי לחיות

  ֶאל ַהּגָָלִטים ֶּפֶרק ג



לּוי ִקְלַלת ֱאֹלִהים ּתָ ", ֶׁשֵּכן ַהָּכתּוב אֹוֵמר - ַהָּמִׁשיַח ָּפָדה אֹוָתנּו ִמִּקְלַלת ַהּתֹוָרה ְּבָכְך ֶׁשָהיָה ִלְקָלָלה ַּבֲעֵדנּו  13
  ".ַעל־ֵעץ

לשום מחלה  כבר אין . מהקללה, אותיְּכמֹו ַגם , משיח שיחרר אותכם. תחת קללתו של החוק - האבחנה של סרטן 
כתוב שתֹוָדָעה של ָהֱאֶמת . אך האמת ִּבפנֵי ַעצמה לא מבטלת את האבחנה שלי. האמת - זה . זכות לשלוט בגופנו

היא תעשה אותכם חופשיים מכל קללה של . את דבר אלוהים החיים, ת ָהֱאֶמתא, אז ֵתְדעּו ֶאותה. ְּתַׁשְחֵרר ֶאְתֶכם
  .אתם צריכים ְלַהפִעיל אותה. ניתנה לכם אמונה. כולל מחלות, העולם

  ֶאל ָהרֹוִמים ֶּפֶרק י

  .ְּבַהְכָרזַת ְּדַבר ַהָּמִׁשיחַ  -ְלִפיָכְך ָהֱאמּונָה ָּבָאה ִּבְׁשִמיָעה וְַהְּׁשִמיָעה  17

זה לא מספיק , שעות ביממה 24כאשר הסרטן עובד במשך ! המולהן מ והתרחק! ו ֶאת ַדֲעתכם ִמן הכתוביםאל תִסיחַ 
האם קל יותר ְלַהרשֹות לחתוך את , תגידו לי! זה בכלל לא מספיק. דקות ביום 10ְלַהקִדיש זמן לדבר האלוהים רק 

  ?מאשר ִלשהֹות בדברו, הכל בגופכם

. אבל הוא היה איש של אמונה גדולה... שגופו  ּכֹוַער במכות ונִסַקל, האיש הקטן שסבל כל כך הרבה סבל -שאול 
הוא הלך . כמו הן נסוגו וגם בהופעה של ישוע, בהֹוָפָעה של שאול המחלות נסוגו. הוא היה אדם שְׁשאֹול  הכיר לו

, כוח אשר ֶהחיָה את המשיח. יכול הכל האל של בכוחו מלווה היה הוא. ובישר הבשורה על פני  האדמה  לא לבד
כוחה של  -כוח זה . אותו הכח גם שאול ֶהחיָה את אנשיםבעמצאות . כשהוא  נִסַקל, הכח אשר ֶהחיָה גם את שאול

כוחה של הרוח שבא לידי הביטוי . אך היא זקוקה לאמונה שלנו. רוח הקודש היא מוכנה לפעול גם היום.רוח הקודש
ואבא שבשמים . אנחנו יכולים להשיג את הבלתי אפשרי, בונים על אמונה. ל המילים המדוברות של אמונהבכוחם ש

  .נהנה בהצלחה באמונה שלנו

  ).סמית וויגלסבורט"(כדי להגיע אליך, באמונה באלוהים יש משהו שימִריץ לאלוהים לעקוף מיליון בני אדם"

  .תתפללו יחד אתי

תודה לך על . שהוענקו לי, שבאמצעותה אני יכול להגיע לכל ההבטחות שלך, אני מודה לך על האמונה! אבא
אלא , אני מסוגל  לחיות לא לפי מה שאני רואה! מילותיו של הריפוי שלי ועל העובדה שאני יכול להאמין בה

אתה שלחת . אני מאמין שהכח של הדבר שלך עושה את עבודת הריפוי שלו! תודה לך. לפי מה שאני מאמין
, אני מאמין. ריפוי שלי מקודקוד הראש ועד כף רגלשהולכן טֹוֵען , אני מאמין בזה. אותי תברך וריפאאת הד
אני מאמין . שלא נשארה שום המחלה שאתה לא לקחת באמצעות הגוף שלך על הצלב של גולגולתא, ייאדונ

ֵסֶדר  בגוף -לכן אני מתנגד לכל ִאי. וזה לנצח. כי יען אתה גאל אותי, שיש לי ֵחירּות מכל המחלה והחולשה
אין לי ! זה הריפוי שלי! יזוהי הגאולה של. נרפאתי. נגאלתי: אני אומר, על ידי אמונה. שלי על ידי האמונה

אני מודה לאלוהים שנותן לי . האמת עליי אתוז. ר ושום דבר ָחֵסרשבובגוף שלי אין שום דבר . שום ִחיָסרֹון
  .זה מתַרֵחש, וָּכל זַמן ֶשאני מאמין בזה. בריה חדשה במשיח ישוע -אני ! חיים ובריאות

  !אמן

  

  

  

 

 



  7פרק 

 ָלׁשֹון-ָמוֶת וְַחּיִים ְּביַד
 יח פרק משלי 

 .ִּפְריָּה יֹאַכל, וְאֲֹהֶביהָ ;    ָלׁשֹון-ְּביַד, וְַחּיִים ָמוֶת  כא        

 את לנו יש ... ומוות חיים, קללה או ברכה, פחד או אמונה -  מכך כתוצאה, מידע לשאת היכולת את יש שלנו למילים
  .בחיינו שינויים לעשות הכח

  ... ָּכל נְִהיָה ֹלא ּוִמַּבְלָעָדיו ַהָּדָבר ָהיָה ְּבֵראִׁשית כי יודעים אנו, ך"בתנ מאמינים אנו אם

  א ֶּפֶרק יֹוָחנָן

  . ַהָּדָבר ָהיָה וֵאֹלִהים, ָהֱאֹלִהים ִעם ָהיָה וְַהָּדָבר, ַהָּדָבר ָהיָה ְּבֵראִׁשית1

  . ָהֱאֹלִהים ִעם ְּבֵראִׁשית ָהיָה הּוא 2

  . נְִהיָה ֲאֶׁשר ָּכל נְִהיָה ֹלא ּוִמַּבְלָעָדיו, ַעל־יָָדיו נְִהיָה ַהּכֹל 3

  .ָהָאָדם ִלְבנֵי ָהאֹור ָהיּו וְַהַחּיִים ַחּיִים ָהיּו ּבֹו 4

 המילה, נֶָגִטיִבית המילה את משִמיַעים אתם אם. לחיות יתחיל ַהָּדָבראז  . ַהָּדָבראת  ְלַחֵלץ צריך נְִהיָהמשהו שכדי 
 המילים, )חיים ספר נקרא ך"התנ( חיים של דבריו את אומרים אתם אם .נגטיבי באופן ולהשפיע לחיות מתחילה הזו

 - אומרים שאתם במה להאמין לעצמכם מרשים אתם אם .החיים כוח את, כלומר, חיים המעניק כוח נֹוֵׂשאות האלה
   .אמרתם ֶשאָתם מה מתממש אז

 בגלל, אותה תטענו אל .הזה המצב את להשמיע תמהרו אל, שהיא צורה בכל שלכם לבית הגיעה בעיה כאשר
. ֵהם ְלָׁשָעה ַהּנְִרִאים ַהְּדָבִריםכל  .שלהם בשמות האלה הדברים את תקראו אל .מדוברות למילים חיי נותנים שאתם
  .שלכם לחיים הניצחון דברי הגידו .להם קורא שאלוהים כפי להם קראו

 מה את לומר אותנו מלמד אלוהים .רצויות לא נסיבות כל את לפרוס לנו המאפשרים רוחניים מסוימים עקרונות ישנם
   .עלינו אומרות שהנסיבות מה לא אלא, אומר שהוא

  ד פרק יואל

  .ָאנִי ּגִּבֹור יֹאַמר, ַהַחָּלׁש ... י

 "יֵׁשּועַ  ַּבָּמִׁשיחַ  ְּכבֹודֹו עֶֹׁשר ְּכִפי ָצְרְּכֶכם ָּכל ֶאת יְַמֵּלא אֹלַהי" :באמונה ַהכִריזו, בהפסד או בַדלּות יםנמצא אתם כאשר
  ).19:ד ֶּפֶרק ַהִפיִליִּפים ֶאל(

 של הגדול ככהן ואלוהים). 24:ב ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה ֶּפְטרֹוס( "ָלי נְִרָּפא בַחּבּוָרתֹו" :באמונה ַהכִריזו, אם אתם חולים
  .אמונה של מילהה כל את מַתפֵעל שלנו ההכרזה

  יד פרק במדבר

  .ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה, ֵּכן:  ְּבָאזְנָי ִּדַּבְרֶּתם ַּכֲאֶׁשר ... כח



 .אנגינה של הסימנים כל את יבטא שלכם ֶשהגוף ִּבזַמן" נרפאתי אני: "אמונה ידי על ַתִגידו אתם אם תשקרו לא אתם
, שלכם הגוף שאומר למה קשר בלי אצלכם כבר שלכם הריפוי .נרפאתם שאתם אומר אשר הדבר עם מסכימים אתם
  ?הבנתםאתם 

  יא ֶּפֶרק ַמְרקֹוס

 ַמֲאִמין ֶאָּלא ְּבִלּבֹו ְמַפְקֵּפק וְֵאינֹו' ַהּיָם ְלתֹוְך וְִהָּזֵרק ֵהָעֵקר' ַהֶּזה ָלָהר ָהאֹוֵמר ָּכל, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר ָאֵמן 23
  .לֹו יְִהיֶה ֵּכן, ְּדָברֹו ֶׁשּיְִתַקּיֵם

  

 שינוי צופה אינו אלוהים? איך .אלוהים שעושה כמו לעשות עלינו .הזה להר הגידל חייבים עצמנו אנחנוש מדובר כאן
 אם דבר אותו לעשות יכולים אנחנו גם .להשתנות הנסיבות על ְמַצווֶה האלוהים דבר .זה על יגיד שהוא לפני בנסיבות
 לא, מיידי באופן השתנו לא שהנסיבות נראה זה אם וגם .אמונה ידי על אותן ונדבר  לדברו שלנו המילים את נתאם

 .זמני - ַהּנְִראִ  הכל ִּכי .נראה לא בעולם נשקפו ֵאֶלה הנסיבות רגע באותו איך יודעים לא אתם .את זה להשמיע מהרנ
 .נכון זה, )ספק מטילים לא אתם אם( שלכם המילים לפי התגשם דבר שכל אומר אלוהים של הדבר אם, למעשה

 נושאים המילים .אמרתם שאתם לפי קיים כבר זה נראה הלא בעולם אך, מייד הכל  ִהתַגֵלעַ  לא הגלוי בעולם, אולי
 אמר הוא .מצבה את בדק ולא, לקמול התאנה על ציווה ישוע  14:יא מרקוס פי-על בבשורה .םהמסוי המידע את
  .התממשה המילה. כךעל  נֹוַכחו כולם בבוקר רק .אמר שהוא מה כפי  בדיוק ויתקיים וְנִשַלם ַתם שַמֲעֶׂשה ידע והוא

 שכבר נשים של בסביבה רב זמן הייתי .כימותרפיה של מחזורים בסיום לאדם מחכה מה לעצמי דמיינתי ברור די אני
,  מת כמעט הוא אדם כאשר .התקרחות -  ברורה היא התוצאה .איתי יחד עוברות עכשיו או אלה טיפולים את עברו
 לא אני .ותולמ התכוננתי לא אני. אכפת היה -  לי, לכם אומרת אני אבל .נראה הוא איך,  ִּבכָללּותֹו לו אכפת לא

 ללכת: "לעצמי חשבתי .באוניברסיטה לימדתי אני זמן באותו וגם. חייתי אני .בחיים נאחז אשר האדם כמו התנהגתי
 עם ?להתנגד כיצד? הִהתָקרחּות את לעצור איך ."קריאטיבי מדי יותר זה -  פנים לעיצוב כמורה אפילו, כזו בַמרֶאה

 בראש נַָגעתי וכאשר .טבעי שיער של בשטיח מכוסה הייתה ויותר יותר אמבטיהה, ראשה את שטפתי כאשר, זאת
   .שלמות ֵׂשיָער קוּוָצות נשארו שלי שבאצבעות ראיתי, שלי

 אותן שקראתי האלה המילים את, מסוים ובשלב .שם -  שהתשובה ידעתי. ך"התנ את לקרוא המשכתי הזה הזמן כל
  .אמיתיתה  הַמשָמעּות את  וקנו בעיניים לי" קפצו" כאילו פתאום... זכרתי, ידעתי ,פעמים אלף

  יב ֶּפֶרק לּוַקס

  ...ֻּכָּלן נְִמנּו רֹאְׁשֶכם ַׂשֲערֹות ֲאִפּלּו וְאּוָלם 7

  כא ֶּפֶרק לּוַקס

ַער ַׂשֲעָרה ַאְך... 18 ְֹ   .ּתֹאַבד ֹלא רֹאְׁשֶכם ִמש

 .שלי מהראש נעלמה  לא אחת שערה שאפילו לכך אחראי הוא .מילתו לכל אחראי שאלוהים  הבנתי ְּבמּוָדע אני ואז
   .שלו הדם של המחיר -  גדול כך כל מחיר את שלי ישועהה עבור משלם היה לא הוא אחרת, בשבילו ֵעֶרך תיְַקר אני

 קיימים ֵאינָםש  הְּדָבִרים את הכרזתי רק אני .ראשי על השיער כל את לשמור שלי בתפילה ביקשתי לא אפילו אני
ַער ַׂשֲעָרה ַאְך" :הקיימת ההתקרחות לפני ְֹ  המשיך השיער ". נְִמנּו שלי הראש על ַׂשֲערֹות כל.. ּתֹאַבד ֹלא רֹאְׁשי ִמש

ַער ַׂשֲעָרה ַאְך " :המילה על לעמוד תיהמשיכ אני אבל, לנשור ְֹ  לא אני? מה יודעים אתם". ּתֹאַבד ֹלא רֹאְׁשי ִמש
  .גמור בסדר ועכשיו שלי הראש על השיער כל. פיאה קניתי לא אני.  ִהקִרַחתי

  .נעצרה שלי היצירתית הפעילות כל, שלי המחלה במהלך



 חיים לי שהבטיח דבר היה ולא בי מעוניינים היו, "סרטן" לי אובחן כאשר, 2005 בשנת תחתיי שעבדו אנשים האם
 ידי על המונהגים האנשים .לעבוד הפסיקה סדנהה .שלי והמשפחה אלוהים רק - איש נשאר לא לידי ?ארוכים
 בנִידֹון להשקיע רוצה הלקוח האם". נעלמו" לקוחות .אותם שמנהיג מי של בכוחו בטוחים להיות צריכים, מישהו
 לא כסף של כמות ושום .ָגַססתי אני. הזה זמןה את  לי היה לא .המוקדש זמן המון דורשת בפרויקט העבודה ?ַלָמווֶת
 בעזרתם ולא .הרופאים של בזכּות לאזה , לכם מבטיחה אני, עכשיו חיה שאני העובדה .הבעיה את לפתור היכל

 די אנשים לקוחותיי .תיםבב טוב להם יהיה כדי, בחיי זמן הרבה כך כל הקדשתי ובתמים באמת אני אשר האנשים
 ".לא: "עונה הייתי מקרה בכל "?לך לעזור יכול אני האם", שאל לא אחד אף .משבר היה לא ָשָעה ואֹוָתּה, עשירים

 תמחבר, יתהאדריכל - אני אם. אלוהים של כוחו ידי על רק אפשרי היה זה .זה את לעשות מסוגל היה לא איש
 להתקרב רק  היה עלי. אותי ֶהחיָה הוא. שלי המחבר - אלוהים .הזה הפרויקט את לתקן איך יודעת אני, הפרויקט

  ).חופשית בחירה יש תמיד האדם לכל. המלצה - זה. (אליו

  היה שלי הגוף בוקרב .בשבילי קל היה לא הזה הזמן .היִָעיל להיות כדי גם לשרוד  אלא, לשרוד רק לא רציתי אני אז
 בעיצוב קורס ללמד המשכתי אני .באוניברסיטה לימדתי אני ובערב, מסורתית רפואה  של חמורים לנהלים נתון
 אני( גבוהות ישנות מדרגות עם קומות 4ב וְנֹוָראה הָאיֹומה הדרך פריצת, לאודיטוריום כשנכנסתי, פעם ובכל .פנים

: ההצהרה את עשיתי אני, !)האחרונות המדריגות על ְלִהתַגֵּבר  שלי  ּכֹוחֹות ֲאִפיַסת ואת האלה מדרגותה את שנאתי
  הנורא כאב עם הביתה חזרתי אני ..."אהיה בכלל אני האם. הבא בשיעור אהיה אני האם יודעת לא אני, אהובים"

   ... בישיבה תמיד ולא, המטלטל באוטובוס

  אפשר" ... ?רוצה אני האם", "?יכול אני האם", "?אהיה אני האם: "האלה הפה הודאות שעם לכם אומרת אני היום
" ," בטוח לא" ," יודע לא"  במצב נמצאים אנחנו שאם מפני, ךעצמ של ההלוויה לטכס  ךעצמ בכוחות ישירות לנסוע
 עם אחד בקנה שעולה שלנו ההצהרה: צריך שהוא מה בדיוק זה .זה עם לעשות מה במהירות יחליט השטן, " ספק
, האמיתית העובדה על הצהרתי אני .שלי השפתיים של נכונה הלא ההצהרה הייתה זו .ומרגישים רואים שאנו מה

אני  .ככה מתנהגת לא  אני היום! לטעון לא אלא, לשנות צריך היה המצב .הנוכחי המצב את טענתי, אומרת וזאת
  ).ב:צא פרק תהילים". (ּבֹו-ֶאְבַטח, ֱאֹלַהי;    ּוְמצּוָדִתי ַמְחִסי: "ַליהוָהאומרת 

  ג ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת

   ?ֶאָחד ִמּמֹוָצא ָמִרים ּוַמיִם ְמתּוִקים ַמיִם ַהַּמְעיָן ֲהיִַּביעַ  11

 תהיו אז, אלוהים שמדבר מה רק ריולהצה, תבוסה של דבר אף להגיד לא, שלכם הלשון את לשמור החלטתם אם
 דלקת של הסימפטומים ַעל ֶּפה יםַתחוּפָ  בתפילה היום של הראשונה במחצית  םאת אם .שלכם בההחלטה מקפידים
 ַאַחת: ַעְצמֹוָתי- ָּכל ׁשֵֹמר אלוהים !יְִצָלח ֹלא, ָעַליְִך יּוַצר ְּכִלי-ָּכל! ָרָעה ֵאֶליי ְתֻאּנֶה-ֹלא: " באומץ יםואומר יםוחוזר פרקים
 סובלותש כםשל עצמותל קשה כמה לכולם בטלפון לספר הצהריים אחר תושעב כדאי לא אז, ... " נְִׁשָּבָרה ֹלא, ֵמֵהּנָה

  פעמים כמה  ָעייַף  כםשל לשון וכי, ימים...  כםל שהתקיימ מצב כלל בדרך וזה בטמפרטורה קיצוניים משינויים
 העבודה את ותהרס אל !ותשתנ אל !זה את ותעש אל...  כםשל העצמות על להגן כדי ישוע של הדם את להכריז
 בבית. מתמידים תהיו. יִָּגֶלה ֹלא ֲאֶׁשר נְִסָּתר ֵאין ִּכי. לנבוט מילה של לזרע תנו .היום של הראשונה במחצית םשעשית
 תראו ְּבֶהכֵרחַ  אתם .שלכם החיים דרך להיות כהצרי וזה .תבוסה ולא, נצחון של מילים רק להישמע כיםצרי שלכם
 מילים ידי על הזו ההצהרה של החיים את תפסיקו לא רק אם אבל, שלכם השפתיים של ההצהרה של התוצאה את
  .חרדה, אמון חוסר, ספק של

  ג ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה ֶּפְטרֹוס ִאּגֶֶרת

  ."ִמְרָמה ִמַּדֵּבר ּוְׂשָפָתיו, ֵמָרע ְלׁשֹונֹו יִנְצֹר ,טֹוב ִלְראֹות יִָמים אֵֹהב ַחּיִים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש" ִּכי 10

 בדיבור לשלוט למדו .שלכם הלשון של בחינוך טפלו ?טובים ימים לראות רוצים אתם? החיים את אוהבים אתם
 ידי על מָלא להיות צריך אשר, שלכם בשכל מקום תופסת ׂשָפַתיִים ּפִׂשיַקת! ׂשָפַתיִים בּפִׂשיַקת תעסקו אל. שלכם
  ".ָלכם-נְִרָּפא ַבֲחֻבָרתֹו: "עליכם האמת .ָהֱאֶמת



  )בינואר 20" (חתירה לנוכחות שלו" מתוך הספר של קנט וגלוריה קופלנד

  .ךשל ריפויב אחז

: מראול אלוהיםה דבר על לעמוד עליך .ריפוי של הקרקע את ֶלֱאחֹוז יךצר האת, לריפוי זקוק האת אם... 
, הזה ביום, היום. שלי זה. מזה לצאת אותי ישכנע לא אחד אף .ממני אותו יגנוב לא השטן .לי שייך הריפוי"

  ! "שלי הריפוי את לוקח אני

 או, סימפטומלים או זמן ידי על מונע תהיה אל .בניגוד דבר שום מראת לא לעולם, זה את שאמרת אחרי
 תהפוך ואתה, יום בכל -  בתורתו -  אלוהים של הרפואה את לקחת תמשיך .שלך על חזק תעמוד. אחר משהו
  .יותר לבריא

  .תתפללו יחד אתי

 על ענה לא אבל, שלי מהפה שיוצאת מילה כל, ריקה מילה בכל חרטה בכנות אני עכשיו! אדיר אלוהים
 מתכחש ואני! מתחרט אני ... ִאישּום ,גירוי מילת הכל על לי תסלח. סרק מילת כל על מצטער אני .אמתך
 רק החיי תוך אל לדבר בוחר אני .שלי לריפוי יפריעו האלה שהדברים רוצה לא אני. הרקובים המילים לכל
  אלוהים " :שלי החיים לתוך אומר אני. עבורי אלוהים של לדבר המתאימות המילים, נצחון של המילים את

 ַּבּטֹוב ַהַּמְׂשִּביעַ . וְַרֲחִמים ֶחֶסד, ַהְמַעְּטֵרִכי; ַחּיָיְִכי ִמַּׁשַחת ַהּגֹוֵאל.  ַּתֲחלּוָאיְִכי-ְלָכל, ָהרֵֹפא;  נִֵכיֲעו ֹ- ְלָכל ַהּסֵֹלחַ 
  ). ה-ג:קג פרק תהילים "( ."נְעּוָריְִכי ַּכּנֶֶׁשר ִּתְתַחֵּדׁש;  ֶעְדיְֵך

 לשלוט אותי למד...  וחוכמה כוח, ושלום, ריפוי, ושימחה חיים זורם שממנו המקור להיות, אלוהים, לי עזור
 וְָקֶׁשה ְלַדֵּבר נְֶחָּפז ִּבְלִּתי, ִלְׁשמֹעַ  ָמִהיר ִאיׁש ָּכל יְֵהא " :שהכתוב כמו שיהיה כך, בלשונו ולשלוט ברגשותיי

  ).19:א ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת". (ִלְכעֹס

 .הזה אישל ולהיות להפוך, אלוהים, לי עזור

  !אמן

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  



  

  8פרק 

ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶֹדׁשִּתְׂשאּו ְגבּוָרה ְּבבֹוא   
  א ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

 ְׁשַמְעֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאב ַהְבָטַחת ְלִקּיּום ַחּכּו ִאם ִּכי, יְרּוָׁשַליִם ֶאת ַּתַעזְבּו ַאל: "ֲעֵליֶהם ִצּוָה ְּבֶחְבָרָתם ָהיָה ַּכֲאֶׁשר 4
  ; ִמִּפי אֹוָתּה

  ."ַרִּבים ֹלא יִָמים ְּבעֹוד ַהּקֶֹדׁש ְּברּוחַ  ִּתָּטְבלּו ַאֶּתם ֲאָבל, ְּבַמיִם ִהְטִּביל יֹוָחנָן ִּכי 5

 ."ָהָאֶרץ ְקֵצה ַעד, וְׁשֹוְמרֹון יְהּוָדה ְּבָכל וְֵהן ִּבירּוָׁשַליִם ֵהן ֵעַדי וְִתְהיּו ּכֹחַ  ְּתַקְּבלּו ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ֲעֵליֶכם ְּבבֹוא ֲאָבל 8

א ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ֶׁשָאַמר ַאֲחֵרי 9 ָֹ   .ֵעינֵיֶהם ִמּנֶגֶד אֹותֹו נַָטל וְָענָן, ִמְסַּתְּכִלים ְּבעֹוָדם ֵמֲעֵליֶהם נִש

  .אנשים 120 היו שבו, העליון בחדר, בירושלים השבועות חג של ביום קרה זה. ירדה הקודש רוח ימים עשרה ַּכֲעבֹור

  ב ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

  . יְַחָּדיו ֻּכָּלם ָהיּו ַהָּׁשבּועֹות ִׁשְבַעת ְמֹלאת ְּביֹום 1

  . ּבֹו יְָׁשבּו ֲאֶׁשר ַהַּביִת ָּכל ֶאת ִמֵּלא וְהּוא, ַעָּזה רּוחַ  ַמַּׁשב ְּכקֹול, ַהָּׁשַמיִם ִמן קֹול ָהיָה ִּפְתאֹום 2

  . ֵמֶהם ֶאָחד ָּכל ַעל ַאַחת ַאַחת וְנָחּו ֶׁשִהְתַּפְּזרּו, ֵאׁש ְּכַלֲהבֹות ְלׁשֹונֹות ֵעינֵיֶהם ְלנֶגֶד הֹוִפיעּו ָאז 3

  .ְלַדֵּבר ָהרּוחַ  ָלֶהם ֶׁשּנְָתנָה ְּכִפי ֲאֵחרֹות ִּבְלׁשֹונֹות ְלַדֵּבר וְֵהֵחּלּו ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  נְִמְלאּו וְֻכָּלם 4

  אחד כל .קטנות אש נקודתי היו לא זה. באש זהר כולו העליון החדר .מחדש שנולד מי כל על החנ הקודש רוח
 להם נתנה הקודש שהרוח כפי ברוח להתפלל החלו וכולם .הרוח של אש בלהבות עלה, למשיח שייך שהיה

 אחד כל). 4:ב ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי( אחרות בלשונות דיברו הם - רוחם של היחיד הפיזי הביטוי  היה זה .להתפלל
 דוד  הזה הכוח עם! את הכוח .הקודש הרוח עליהם ירדה כאשר הכוח את קיבלו הם .יבער שלא אש של ללפיד הפך
 עצר הזה הכוח .ַּבּיַָּבָׁשה כמו, ַהּיָם ְּבתֹוְך יְִׂשָרֵאל- ְבנֵי וְיָבֹאּו  סּוף-יַם של המים את ָּפַׂשק הזה הכוח .גוליית נגד עמד
 .חזקיהו המלך של הריפוי  ִאימּות בשביל אחורה מעלות לעשר הצל את והשיב  יהושע של צחונוילנ השמש את

 אלוהים כי, אותנו לנצח יכול לא השטן. הכוח אותו מפעיל כעת בתוכנו .שלו הכוח זה. ישוע וֶהחיָה הוליד הזה הכוח
 למאמין). 23:ט ֶּפֶרק ַמְרקֹוס!" (ַלַּמֲאִמין ֶאְפָׁשִרי ַהּכֹל :"ישוע אמר. ָּבעֹוָלם ֲאֶׁשר ִמֶּזה ָּגדֹול נוּבָ  ֲאֶׁשר הּוא ֶׁשֵּכןו .אתנו

  .יכול שהכל ה"הקב הוא מי לו שמאמין

 נָחּוץ .מרפא שאלוהים להאמין  מספיק לא .אלוהים שיש להאמין  מספיק לא, המרפא חשוכת המחלה את לנצח כדי
  .ֲהִריָסהמ עליו ושומר בו שֹוֵלט אשר, אלוהים של כוחו ופעל חי המאמין של שבחייו

 אנחנו בלעדיה .שלו החייםאת  מנהלת הקודש רוח כמה עד מגדיר המאמין בחיי אלוהים כוח של הפעולה מידת
   .הזה בעולם אונים חסרי

 ִמתווֶַדים  אנחנו כאשר .דבר אותו לא זה - הקודש ברוח וְטִביַלה) ֲחָטִאים ִלְסִליַחת ַהְּתׁשּוָבה ְטִביַלת( ִמְלַמְעָלה הלידה
 הוא .הזה העולם של חילול ומכל ממחלות, מחטאים אותנו  מטהר הוא -  לישוע שלנו החיים את ונותנים ֲחָטֵאינו ַעל

 הופכים אנחנו .העולם וחיי האלוהים למלכות אותנו וקנה חטאינו עבור שילם, בדמיו שנה  2000 לפני עבורנו שילם
 ברוח אותנו מלביש הוא. כוח לנו נותן הוא אז. כאדון שלנו לחיים נכנס והוא. ישוע במשיח חדשה בריה להיות



 לחוות יכולה לא תמותה בן אף .החדשה הבריה נֲַעָׂשה לא אנו אם, הזה הכוח את לקבל יכולים לא אנחנו. הקודש
 מתחיל בתוכנו .משתנה שלנו הטבע, מלמעלה נולדים אנו כאשר אבל .בחיים ולהישאר אלוהים של נוכחותו את

 בעולם). אדם הלך קודם ככה( שלו בכוח ולחיות ללכת מסוגלים להיות הופכים ואנחנו אלוהים של הטבע לפעול
  .אש את מהווה הקודש רוח של  הכוח הרוחני

 מטוהרים, )תשובהב זרוהח( במים בליםוהט .הקודש ברוח הטבילה לקראת העולם את להכין כדי נולד המטביל יוחנן
  .כוחו את ולקבל הרוח ידי על להיטבל מוכנים היו כבר אנשים, החטא מן

  ג ֶּפֶרק לּוַקס

 ְלַהִּתיר ָראּוי ֵאינֶּנִי ֲאֶׁשר ִמֶּמּנִי ֶהָחזָק יָבֹוא ּבֹוא ֲאָבל, ְּבַמיִם ֶאְתֶכם ַמְטִּביל ָאְמנָם ֲאנִי: ֻּכָּלם ֶאל וְָאַמר יֹוָחנָן ָּפנָה
  .ּוְבֵאׁש ַהּקֶֹדׁש ְּברּוחַ  ֶאְתֶכם יְַטִּביל הּוא. נְָעָליו ְׂשרֹוְך ֶאת

  יט ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

   ַּתְלִמיִדים ַּכָּמה ָמָצא הּוא. ֶאֶפסֹוס ֶאל וְִהּגִיעַ  ָהֶעְליֹונִים ַּבֲאזֹוִרים ָׁשאּול ָעַבר ְּבקֹוִרינְּתֹוס ָהיָה ֶׁשַאָׁשאּול ְּבֵעת1

 רּוחַ  ֶׁשיֵׁש ָׁשַמְענּו ֹלא ַאף: "לֹו ֵהִׁשיבּו "?ֶהֱאַמנְֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ֶאת ִקַּבְלֶּתם ַהִאם: "אֹוָתם וְָׁשַאל 2
 ."ַהּקֶֹדׁש

 ."יֹוָחנָן ְטִביַלת: "ָאְמרּו "?נְִטַּבְלֶּתם ְטִביָלה ֵאיזֹו, ֵּכן ִאם: "ָׁשַאל 3

 ."ְּביֵׁשּועַ , ְּכלֹוַמר, ַאֲחָריו ֶׁשּיָבֹוא ְּבזֶה ֶׁשּיֲַאִמינּו ָלָעם ְּבָאְמרֹו, ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ְטִביָלה ִהְטִּביל יֹוָחנָן: "ָׁשאּול ָאַמר 4

  . יֵׁשּועַ  ָהָאדֹון ְלֵׁשם וְנְִטְּבלּו ָׁשְמעּו ֵהם 5

  .וְִהְתנְַּבאּו ִּבְלׁשֹונֹות ִּדְּברּו וְָאז ֲעֵליֶהם ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ָּבָאה, ֲעֵליֶהם יָָדיו ֶאת ָׁשאּול ְּכֶׁשָּסַמך 6

 מאלה שונות, אחרות. )המתרגם של הערות - " האחרות" המילה יש ברוסית החדשה בברית()".אחרות( ִּבְלׁשֹונֹות ִּדְּברּו וְָאז"
 שלנו לשכל מעבירה היא בכך .שלה הִטבִעית-ַעל השפה את יוצרת בתוכנו הקודש רוח זה .ושומעים מכירים שאנו
 -  הדבר את פותחת, ומחנכת ּבֹונה,  שלנו האמונה את מחזקת היא בכך. נוחות, נבואה, חזיונות, ההתגלות את

 עם יחד, ֵכן ִּכי ִהנֵה .הנחוץ הרוחני ציודאת הו המשיחה את לנו נותנת רוח הקודש .ישוע האדון על לומדים אנחנו
   .בשבילנו ְלנָכֹון ָרָאה שאלוהים, שנחוץ מה כל את מקבלים אנחנו שלה הכח

 את לכם נתן  אלוהים ִאם זּוַלת, מתפללים אתם מה על יודעים לא אתם קרובות לעתים, בלשונות מתפללים כשאתם
 תמיד הזו התפילה .ליעד ישר תוקֹוֵלעַ   לחלוטין מושלמת היא הזו התפילה אבל .לשונות של פרשנות של המתנה
 לא אנחנו למה יודעת היא, חלשים אנחנו למה יודעת היא .ברוחנו הקודש רוח ידי על מעוצבת שהיא מפני, ְּבִהיָשַמע
 יודעים לא - אנחנו, הכל יודעת היא .לנו דואגת והיא שלנו צרכים כל את מכירה היא, שלנו הריפוי את לקבל יכולים
 היא .לנו שמדאיג מה הכל על דרכנו להתפלל מוכנה תמיד היא .לא - אנו, להתפלל לנו איך יודעת היא .דבר שום
 אותנו ולהדריך ללמד לוהטת היא !עבורנו מתפללת היא. ְמאֹד טֹוב-ִהּנֵה הכל אצלה - לעצמה להתפלל צריכה אינה
  .ֶאְתֶכם שְּתַׁשְחֵרר האמת לכל

  ח ֶּפֶרק יֹוָחנָן

  .ֶאְתֶכם ְּתַׁשְחֵרר וְָהֱאֶמת ָהֱאֶמת ֶאת וְֵתְדעּו 32

 לנו נותנת היא אשר, שלה הדבר של חוהכ ידי על משתנים אנחנו .אלוהים של המסתורין את לנו מגלה הקודש רוח
, ילדים של ישועה, שלנו לריפוי התשובה נמצאת, מבינים לא שאנו, מילים בכמה אולי .שלה הטבעית -על בשפה



, בלשונות מתפללים אתם כאשר. הקודש רוח מאשר טוב יותר שלנו היִיעּוד את  יודע לא אחד אף ... מחובות יְִציָאה
  .אלוהים של לרצונו בהתאם מתפללים אתם

  ח ֶּפֶרק ָהרֹוִמים ֶאל

 ַּבֲעֵדנּו ַמְפּגִיָעה ַעְצָמּה ָהרּוחַ  וְאּוָלם. ָּכָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל יֹוְדִעים ָאנּו ֵאין ִּכי, ְּבֻחְלׁשֹוֵתינּו ָלנּו עֹוזֶֶרת ָהרּוחַ  ּגַם וְֵכן 26
  .ִמִּמִּלים ֲעֻמּקֹות ַּבֲאנָחֹות

 את תחפשו .לזה מתייחסים ומסורת דת  איך משנה לא, לשכל מובנות בלתי בלשונות לדבר לפחד צריכים לא אתם
 כתב הוא .ִמֻּכוְּלם יֹוֵתר ִּבְלׁשֹונֹות התפלל שאול .בדילוגין ך"התנ את לקרוא אפשר אי  .אלוהים בדבר התשובה
   ."עמל אלוהים של החסד" אך, זה את עשה הוא לא ְּבֶעֶצם. החדשה הברית של מִאיגרֹות מרבית

  יד ֶּפֶרק ַהּקֹוִרינְִּתים ֶאל ָהִראׁשֹונָה ָׁשאּול ִאּגֶֶרת

  .ִמֻּכְּלֶכם יֹוֵתר ִּבְלׁשֹונֹות ְמַדֵּבר ֶׁשֲאנִי ֵלאֹלִהים מֹוֶדה ֲאנִי 18

  ).5:יד ֶּפֶרק ַהּקֹוִרינְִּתים 1" (...ִּבְלׁשֹונֹות ְּתַדְּברּו ֶׁשֻּכְּלֶכם ְרצֹונִי" :לנו ממליץ והוא

 .אמונה של מתמשך  גבּוָרה ַמֲעֵׂשה את מהווה בישוע  שלו החיים .בחייו השונות המסות כל את עבר ָׁשאּול ָׁשִליחַ 
 והווה היה שאול .ישרדו כולם לא שבו, כאלה בנסיבות .הזה העולם של והנסיבות התנאים בכל לשרוד מורגל הוא

 אם .ותטבעי- ועל ותִשגָרִתי-ִּבלִתי היו שלו ומעשי חייו, אומרת וזאת .האלוהים איש) החיים כולם שבאלוהים משום(
 עצמה שהיא, הקודש מרוח זה על ידע הוא .בשפע הכל לו שיש ידע שאול, לו היה לא דבר ששום היה נראה אפילו
 ֶאת", אמרו שדים.   זה על ידעה   תֹוֶפת  כל וגם .וחולשות מחלות, שדים על כוח לו שיש ידע שאול .אותו לימדה

 הלך שאול. לו צייתו השדים. מאלוהים שקיבל בכח השתמש ששאול מפני,   "יֹוַדעַ  ֲאנִי ָׁשאּול ּוִמיהּו ַמִּכירָ  ֲאנִי יֵׁשּועַ 
  .הקודש רוח של בכוחה

  יט ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

  , ָׁשאּול ַעל־יְֵדי ְרגִילֹות ִּבְלִּתי ּגְבּורֹות ָעָׂשה וֵאֹלִהים 11

 אֹו ִמְטָּפחֹות ֲאֵליֶהם הּוְבאּו ַּכֲאֶׁשר ֵמֶהם יְָצאּו ָהָרעֹות וְָהרּוחֹות ִמַּמֲחלֹוֵתיֶהם נְִרְּפאּו ֶׁשחֹוִלים ָּכְך ְּכֵדי ַעד 12
  . ּגּופֹו ְּבעֹור ֶׁשּנָגְעּו ִסּנִָרים

 ָרעֹות רּוחֹות ֲאחּוזֵי ַעל יֵׁשּועַ  ָהָאדֹון ֵׁשם ֶאת ְלַבֵּטא נִּסּו ֵׁשִדים ְּבגֵרּוׁש ֶׁשָעְסקּו ְמׁשֹוְטִטים יְהּוִדים ַּכָּמה ּגַם 13
  !" ָעָליו ַמְכִריז ָׁשאּול ֲאֶׁשר ְּביֵׁשּועַ  ֶאְתֶכן ַמְׁשִּביעַ  ֲאנִי: "ְּבָאְמָרם

  . יְהּוִדי ּגָדֹול ּכֵֹהן, ְסֵקוָה ֶׁשל ָּבנָיו ִׁשְבַעת ָהיּו זֹאת ָהעֹוִׂשים 14

  " ?ַאֶּתם ִמי ַאְך, יֹוַדַעת ֲאנִי ָׁשאּול ּוּוִמיה ַמִּכיָרה ֲאנִי יֵׁשּועַ  ֶאת: "ָלֶהם וְָאְמָרה ָהָרָעה ָהרּוחַ  ֵהִׁשיָבה 15

 ֲעֻרִּמים ַההּוא ַהַּביִת ִמן ָּבְרחּו ִּכי ַעד, ֲעֵליֶהם ּגַָבר ַרָּבה ּוְבָחזְָקה ָהָרָעה ָהרּוחַ  ַּבַעל ָהִאיׁש ֲעֵליֶהם ִהְתנֵַּפל 16
  .ּוְפצּוִעים

 פשוט שאול, הגיע המוות וכאשר .המוות בפני להסתכל פחד ללא ידע שאול. גדולה אמונה מבחן היה שאול של חייו
 ספק אין .ָלִעיר ִמחּוץ ֶאל אֹותֹו ָּגְררּו ִמֵּכן ולַאַחר ַּבֲאָבנִים אותו ָרְגמּו שבה בעיר להטיף וחזר ממנו עצמו את  ניער
  :כתב שאול. חסד אותו  אתנו גם. עובדה זו. עמל עליו החסד. עליו כוח אין שלמוות לו ברור שהיה

  יג ֶּפֶרק ַהּקֹוִרינְִּתים ֶאל ַהְּׁשנִּיָה ָׁשאּול ִאּגֶֶרת

  . ִּבְׁשלֹוְמֶכם ּדֹוְרִׁשים ַהְּקדֹוִׁשים ָּכל 13



 !ֻּכְּלֶכם ִעם ַהּקֶֹדׁש ְּברּוח וְִהְתַחְּברּות ָהֱאֹלִהים וְַאֲהַבת ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  ָהָאדֹון ֶחֶסד 14

 אחד אף .זה  את ִלרצֹות צריכים אנחנו גם. אתנו להתחבר רוצה הקודש הרוח". ַהּקֶֹדׁש ְּברּוח ִהְתַחְּברּות: "לב שימו
 יגן לא אחר אחד אף .)הקודש רוח בהשראת גברים ידי על נכתב ך"התנ. (האלוהים הדבר את לנו יגלה  לא אחר
 .השילוש של השלישית  ההווי - הקודש רוח של  כוח ידי על מתרחשים והצלה ריפוי של הנסים כל. ירפא ולא עלינו
 לגאולתנו של  ֵעָרבֹון,  החֹוַתם, מתנה, ההבטחה - היא. הארץ כדור פני על אתנו שנמצאת אלוהים של ההווי -  היא
 ...  

 ששוכנת שלנו המורה, הקודש רוח של הכוח את  לחלץ ללמוד בכדי הזו המתנה את להיות תחייב מאתנו אחד לכל
 .אלינו -   אבא של והסודות, לאבינו שלנו הסודות את חושפת, שעה אחרי לשעה להתפלל רוצה היא .בתוכנו

 משתנים החיינו אז, בלשונות  לתפילה זמן מקדישים יום יום אנו אם .טובים רותיפ מביאה תמיד בלשונות התפילה
 נדרש .שנה 2000 כבר נרפאנו שאנחנו היא האמת. עלינו האמת עם בהתאמה נְֶהָּפִכים אנחנו .ובגוף בנפש, ברוח

 ביום דקות 10 להתפלל. הזמן את לזה לתת -  שלנו העבודה. בתוכנו הקודש הרוח של עבודה - וזו  .הטַרנסִפיגּוַרציָה
, ביממה שעות 24 שלכם רצח של תכנית על עובד השטן !הזמן כל האדם בגוף עובד הסרטן !מדי קטן זה -  בלשונות

 צריכים אנחנו. הקודש רוח של ההגנה ותחת בנוכחות ליהות הזמן כל -  החסד יש ולכם לנו  אבל .בשבוע ימים 7
  .ויום יום כל  החיים ודבר הקודש רוח ידי על עצמנו את ִלטעֹון

  א ֶּפֶרק יְהּוָדה

  . ַהּקֶֹדׁש ְּברּוחַ  וְִהְתַּפְּללּו ִּבְקֻדָּׁשָתּה ְמאֹד ַהּנֲַעָלה ֶּבֱאמּונְַתֶכם ִהָּבנּו, ֲאהּוַבי, וְַאֶּתם 20

  .עֹוָלם ַחיֵי ְלֵׁשם ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  ֲאדֹונֵנּו ְלַרֲחֵמי וְַחּכּו ָהֱאֹלִהים ְּבַאֲהַבת ַעְצְמֶכם ֶאת ִׁשְמרּו 21

 אתם האם: "אחת שאלה רק לי יש, אלוהי בריפוי מאמינים הם אבל, חולים שהינם אנשים עם תמדבר כשאני
  .באפסוס  לתלמידיו שאול שאל השאלה אותה" ?הקודש לרוח נְִטַּבְלֶּתם

  יט ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

 רּוחַ  ֶׁשיֵׁש ָׁשַמְענּו ֹלא ַאף: "לֹו ֵהִׁשיבּו "?ֶהֱאַמנְֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ֶאת ִקַּבְלֶּתם ַהִאם: "אֹוָתם וְָׁשַאל 2
  ."ַהּקֶֹדׁש

, שלי כוחות לי היה לא .אמונה של ברוח ומחנכת, הזה בעולם אותנו מובילה היא, הקודש ברוח נטבלנו אנו כאשר
 לנו יש תמיד .אלינו אותו שולחת והיא .לה יש הכוח כל .והאלכוהוליזם לסרטן להתנגד, רצון כוח, שאומרים כמו, או

 ְּברּוחַ  נְֶחַּתְמנו אנחנו .ָהעֹוָלם ֵקץ ַעד ַהּיִָמים ָּכל ִאְּתנו ִהּנֵה הקודש הרוח ."ֶאֶעְזובֶ  וְֹלא אנטוש ֹלא": אמר אלוהים. הגנה
 להתנגד אותנו  ללמד כדי. בכוח המלאים ימינו לסוף עד בחיים אותנו להדריך כדי אתנו נמצאת הקודש הרוח .ַהּקֶֹדש
 לידיים אותנו למסור כדי...  המשיח ישוע עם יורשים שיתוף כמו, הבטחתו כל את ולקבל באמונה לגדל,  מחלה לכל
   .האב של

 לקחת תוכלו שאתם חזקים למאמינים לכם ַלֲהפֹוך הקודש לרוח הרשו .ַמֲעָמד נחִזיק ובקושי לאיבוד נלך אנו בלעדיה
 .לכם הכין שבשמים שהאב האחרות ההבטחות כל ואת ילדים של שחרור את, האמונה ידי על שלכם הריפוי את
  .בלשונות תפילה היא, ומחלתו השטן את לגרש שמסוגלת, חזקה לאמונה ביותר החשובים המפתחות אחד

  "הרוח ידי על הנולד, הכוח" רוברסון דייב של הספר מתוך

 חסרת האמונה כזו החשיבה אופן עם .מוגבל חשיבה אופן הוא, ניסים מיני וכל בינינו העומד היחיד המכשול
   ... וסבל פחדים, שווא בתקוות המלוו כזו חשיבה. איננה האמונה -   כזו חשיבה עם, דיוק ולייתר, אונים



 אנחנו אבל .למציאות תגִשים האמונה אשר חזקה לתקווה הזה הבלגן את תהפוך ְּבֶהכֵרחַ  הקודש רוח
 בלתי כלא אסירי נישאר אנו אחרת, הזה הממארת החשיבה תעקור כשהיא, לה הצייתנים להיות צריכים
  .מותנו עד זה נראה

  . מתפילה חוץ, זה על להוסיף מה שאין חושבת אני

  .תתפללו יחד אתי

 לכל להתנגד אוכל אני בכדי, רוחך של בכוח אותי תמלא !הקודש ברוח אותי שתמלא מבקש אני! יקר אבא
 מאמין אני, 11:13 לוקס פי על הבשורה על בהתבסס .הזה העולם של אחרות וקללות מחלות, החולשות
  .ממך שמבקש מי לכל הקודש רוח את נותן שאתה

 רוח, כך לפי, אחרות בלשונות שאדבר מאמין גם אני .הקודש ברוח הטִביָלה את מקבל אני האמונה ידי על
 שבזכותו הכוח את מקבל אני, האמונה ידי על .שינויים ללא, קודם כמו אישאר לא אני .ְלַדֵּבר לי תתן הקודש

ר וגם, בחיי השטן מעשי לכל להתנגד מסוגל אהיה אני ֵֹ  ;ְּפַקח־קֹוחַ  ּוְלִעוְִרים, ְּדרֹור ִלְׁשבּויִים ִלְקרֹא,  ֲענָוִים ְלַבש
  .המשיח ישוע האדון בשם... ָחְפִׁשים ְרצּוִצים ְלַׁשֵּלחַ 

  !אִֹתי ָמַׁשח יַַען ! ָעָלי ֲאדֹנָי רּוחַ :  "אומר אני, האמונה ידי על

  !אמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9פרק 

  ַהּכֹח ֶאת ָלֶכם נַָתִּתי ִהּנֵה
  י ֶּפֶרק לּוַקס ַעל־ִּפי

  .ָּבֶכם יְִפּגַע ֹלא ּוְמאּוָמה, ָהאֹויֵב ּכֹחַ  ָּכל וְֶאת וְַעְקַרִּבים נְָחִׁשים ִלְרמֹס ַהּכֹחַ  ֶאת ָלֶכם נַָתִּתי ִהּנֵה 19

 פני על אויב לכל להתנגד כדי לכולנו נתן שהוא, שלו נֶֶׁשק ְמלֹוא,  סמכותו, כוחו  נושאי אנו, אלוהים של רצונו פי על
  .אלוהים של בכוחו נאמין אנו. דבר שום מעצמנו נצפה לא אנחנו, לנו שייך הזה שהכח מבינים אנחנו אם .האדמה

,  שדים לגרש הפקודה ואת הכח את לתלמידיו  נתן ישוע שבו היום מתואר, )ולוקס מרקוס, מתי(  הבשורות בשלוש
  .החולים את ולרפא

 רוח של כוח ידי על נסים של ובצוע  הכוח של הִהְתַּגּלּות את מדגים כמורה ישוע, מתי פי על הבשורה של 9 בפרק
 בארבעה המשותק את רגליו על מקים הוא: להבין מסוגלים שלא פלאים כמה  ֶזה ַאַחר ְּבֶזה הראה הוא .הקודש
 העיניים את נותן הוא, המתה הילדה את החיה הוא, שנה ֶעׂשֵרה- שֵתים של דימום  עם אישה מרפא הוא, גפיים

, בנוסף .בבשורות המתוארים הניסים - זה כל .ְלַדֵּבר מתחיל ָהִאֵּלם וְאז, ִאֵּלם מִאיׁש שדים את גורש הוא, לעיוורים
ְ  ַמֲחָלה ָּכל ּוְמַרֵּפא ַהַּמְלכּות ְּבׂשֹוַרת ֶאת ּוַמְכִריז, הכנסת בבתי מלמד הוא  אחריו שהלכו,  ָּבאנשים וֶהוַמדְ  ָכלו

  !הכל. בהמוניהם

  .הדבר אותו את לעשות הכוח את  מישוע מקבלים תלמידיו  ַמַּתי ַעל־ִּפי ַהְּבׂשֹוָרה של י וֶּפֶרק

  י ֶּפֶרק ַמַּתי ַעל־ִּפי ַהְּבׂשֹוָרה

  ' !ָׁשַמיִם ַמְלכּות ָקְרָבה': ַהְכִריזּו ּוְבֶלְכְּתֶכם 7

  .ִּתְּתנּו ִחּנָם, ִקַּבְלֶּתם ִחּנָם; ֵׁשִדים ּגְָרׁשּו, ְמצָֹרִעים ַטֲהרּו, ֵמִתים ָהִקימּו, חֹוִלים ַרְּפאּו 8

 הוא. המתים מן  ְלָהִקים גם כמו לרפא יכול אלוהים. בפסיקים מופרד כלה -...  התחייה, הטיהור, שהריפוי לב שימו
  .ָהאֹותֹות ְלִהתַלוֹות חייבים בזה שמאמינים מי ואל. עלינו היא' ה רוח עכשיו. הקודש רוח של אדיר כוח

  טז ֶּפֶרק ַמְרקֹוס ַעל־ִּפי ַהְּבׂשֹוָרה

  יְַדְּבר ֲחָדׁשֹות ִּבְלׁשֹונֹות; ִּבְׁשִמי ֵׁשִדים יְגְָרׁשּו: ַהַּמֲאִמינִים ֶאל יִָּלוּו ֲאֶׁשר ָהאֹותֹות וְֵאֶּלה 17

  ."ָלֶהם וְיִיַטב חֹוִלים ַעל יִָׂשימּו יְֵדיֶהם; יִּנָזְקּו ֹלא ֵמִמית ַרַעל יְִׁשּתּו וְִאם, נְָחִׁשים יִָרימּו 18

  .ֲאֵליֶהם ֶׁשּנְִלוּו ָּבאֹותֹות ַהָּדָבר ֶאת וְִאֵּׁשר ִעָּמֶהם ָּפַעל וְָהָאדֹון, ָמקֹום ְּבָכל ַהְּבׂשֹוָרה ֶאת וְִהְכִריזּו יְָצאּו ֵהם 20

  .ישעיהו בספר קוראים אנחנו עליו אשר, מהאב שקיבל הפקודה את המשקפת, מצווה לנו נתן ישוע

  סא פרק ישעיהו

, ְּדרֹור ִלְׁשבּויִם ִלְקרֹא, ֵלב-ְלנְִׁשְּבֵרי ַלֲחבֹׁש ְׁשָלַחנִי, ֲענָוִים ְלַבֵּׂשר אִֹתי יְהוָה ָמַׁשח יַַען-- ָעָלי, יְהוִה ֲאדֹנָי רּוחַ  א
  .  קֹוחַ - ְּפַקח וְַלֲאסּוִרים

  . ֲאֵבִלים- ָּכל, ְלנֵַחם, ֵלאֹלֵהינּו נָָקם וְיֹום, ַליהוָה ָרצֹון-ְׁשנַת ִלְקרֹא ב



 וְקָֹרא; ֵּכָהה רּוחַ  ַּתַחת, ְתִהָּלה ַמֲעֵטה-- ֵאֶבל ַּתַחת ָׂשׂשֹון ֶׁשֶמן ֵאֶפר ַּתַחת ְּפֵאר ָלֶהם ָלֵתת, ִצּיֹון ַלֲאֵבֵלי ָלׂשּום ג 
  .ְלִהְתָּפֵאר יְהוָה ַמַּטע, ַהֶּצֶדק ֵאיֵלי ָלֶהם

 את לָחִסידיו ויעניק גולגולתא של הצלב על עבודתו את יסיים שישוע אחרי לבוא שעתיד מהאת  הקדימה הזו המצווה
 אלא, אלוהים של שרות היו לא הארץ על ישוע שביצע הניסים כל .הקודש ברוח טבילה של, לה דומה שאין המתנה
 לאנשים זמינות הן הקודש הרוח של  המתנות של ההתגלות היא זו .הקודש רוח של מתנות דרך  שפעל אדם
  ?אומר ישוע במה מאמינים אתם האם. בימינו

  יד ֶּפֶרק יֹוָחנָן ַעל־ִּפי ַהְּבׂשֹוָרה

 ִּכי, יֲַעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ּוגְדֹוִלים; עֹוֶׂשה ֶׁשֲאנִי ַהַּמֲעִׂשים ֶאת הּוא ּגַם יֲַעֶׂשה ִּבי ַהַּמֲאִמין, ָלֶכם אֹוֵמר ֲאנִי ָאֵמן ָאֵמן 12
 .ָהָאב ֶאל ֲאנִי הֹוֵלְך

 ... בשבילכם לא הן הקודש רוח של שהמתנות, הסמכות את לכם נתן לא'  ה כי לכם ְלֵהיָראֹות עלול  זמן כל אבל 
 ְּבמּוקָדם אתם, אחרת .האל של מעשי את ולעשות בסמכות לנהוג ללמוד חייבים אתם -הזה בעולם נמצאים שאתם

 וסמכותו כוחו את להחיל מסרבים אתם ואם .זמןה כל מתקיף, מגיפות, מחלות, חטא של כוחו כי, תמותו ִּבמאּוָחר אֹו
, הזה בעולם נמצאים ֶשאנחנו ַלמרֹות .לכם יציפו  הזה העולם של וההֹוֵרסים מלוכלכים זָרִמים אז -) ְלִהיָלֵחם, כלומר(

. ֱאֹלִהים בְקִהַּלת שולט אינו הוא. בי לא אבל, אדמה פני על הדברים במרבית שולט שטן .ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִמן ֵאינֶּנִו ֲאנִחנו
  :אמר ישוע. עליו כוח לנו יש. בו לשלוט מוכרחים אנו. בנו שולט לא הוא

  י ֶּפֶרק לּוַקס ַעל־ִּפי ַהְּבׂשֹוָרה

  .ָּבֶכם יְִפּגַע ֹלא ּוְמאּוָמה, ָהאֹויֵב ּכֹחַ  ָּכל וְֶאת וְַעְקַרִּבים נְָחִׁשים ִלְרמֹס ַהּכֹחַ  ֶאת ָלֶכם נַָתִּתי ִהּנֵה 19

 בגופו ְּבַעצמֹו כאן איננו ֶשישוע ִמֵּכיווָן, דרכנו, כלומר, ֱאֹלִהים ְקִהַּלת באמצעות לבטא חייב ישוע ידי על שניתן, הכח כל
  .הקודש רוח באמצעות בתוכנו חי הוא כיום. הפיזי

  כח ֶּפֶרק ַמַּתי ַעל־ִּפי ַהְּבׂשֹוָרה

  . ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמיִם ַסְמכּות ָּכל ִלי נְִּתנָה: "וְָאַמר ִאָּתם ְלַדֵּבר יֵׁשּועַ  נִּגַׁש 18

   ַהּקֶֹדׁש וְרּוחַ  וְַהֵּבן ָהָאב ְלֵׁשם אֹוָתם ַהְטִּבילּו, ְלַתְלִמיִדים ַהּגֹויִים ָּכל ֶאת וֲַעׂשּו ְלכּו ֵּכן ַעל 19

  ."ָהעֹוָלם ֵקץ ַעד ַהּיִָמים ָּכל ֲאנִי ִאְּתֶכם ִהּנֵה. ֶאְתֶכם ֶּׁשִּצּוִיִתי ַמה ָּכל ֶאת ִלְׁשמֹר אֹוָתם וְַלְּמדּו 20

 ֶאל ָׁשאּול ִאֶּגֶרת" ב מדובר המאמין של הכוחו על ביותר שלם. לא או לכך מודעים אנו אם בין - הכח את לנו יש
 באותו היום אלינו מתייחסות אלו תפילות. הקודש רוח ידי על נמשחות תפילות ישנן ג-  ו א פרקי של בסופו". ָהֶאֶפִסים

  .הקודש רוח של ההדרכת תחת נכתבו ןה כי, באפסוס המאמינים אל  כמו אופן

  א ֶּפֶרק ָהֶאֶפִסים ֶאל ָׁשאּול ִאּגֶֶרת

  , ִּבְתִפּלֹוַתי ֶאְתֶכם ּוְלַהזְִּכיר ֲעֵליֶכם ְלהֹודֹות ָחֵדל ֵאינֶּנִי 16

  , אֹותֹו ָלַדַעת ֶׁשֵּתיִטיבּו וְִהְתּגַּלּות ָחְכָמה ֶׁשל רּוחַ  ָלֶכם יִֵּתן, ַהָּכבֹוד ֲאִבי, ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  ֲאדֹונֵנּו ֶׁשֱאֹלֵהי ְּכֵדי 17

  , ַהְּקדֹוִׁשים ְּבֶקֶרב נֲַחָלתֹו ָּכבֹוד ֲעִתיַרת ָמה, ִּבְקִריָאתֹו ַהְּצפּונָה ַהִּתְקוָה ַמִהי ָלַדַעת ְלַבְבֶכם ֵעינֵי וְיִָאיר 18

   ֶהָעצּום ּכֹחֹו ּפַֹעל ְּכִמַּדת, ַהַּמֲאִמינִים, ָעֵלינּו ַהּׁשֹוַפַעת ּגְבּוָרתֹו ּגְֻדַּלת ּנֲַעָלה ּוַמה 19

  , ַּבָּׁשַמיִם ִליִמינֹו אֹותֹו ּוְבהֹוִׁשיבֹו ַהֵּמִתים ִמֵּבין אֹותֹו ַּבֲהִקימֹו ַּבָּמִׁשיחַ  ָּפַעל ֲאֶׁשר 20



  . ַהָּבא ָּבעֹוָלם ּגַם ֶאָּלא, ִּבְלַבד ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ֹלא -  נְִקָרא ֵׁשם וְָכל, ּוִמְׂשָרה ּגְבּוָרה, וְִׁשְלטֹון ֶמְמָׁשָלה ְלָכל ֵמַעל 21

  ; ּכֹל ַעל ְלרֹאׁש ַלְּקִהָּלה אֹותֹו וְנַָתן ַרגְָליו ַּתַחת ָׁשת ַהּכֹל וְֶאת 22

  .ַּבּכֹל ַהּכֹל ֶאת ַהְמַמֵּלא ֶׁשל ְמלֹואֹו, ּגּופֹו וְִהיא 23

  

  ג ֶּפֶרק ָהֶאֶפִסים ֶאל ָׁשאּול ִאּגֶֶרת

   ָהָאב ִלְפנֵי ִּבְרַּכי ַעל ֲאנִי ּכֹוֵרעַ  ָּכְך ִמּׁשּום 14. 

  ; ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמיִם ִמְׁשָּפָחה ְלָכל ֵׁשם ָקָרא ֲאֶׁשר 15

  , ֶׁשָּלֶכם ַהְּפנִיִמי ָּבָאָדם רּוחֹו ַעל־יְֵדי ְלִהְתַחֵּזק, ְּכבֹודֹו עֶֹׁשר ְּכִפי, ּכֹחַ  ָלֶכם ֶׁשּיִֵּתן 16

  ; ְּבַאֲהָבה ּוְמיָֻּסִדים ֻמְׁשָרִׁשים וְִתְהיּו ָהֱאמּונָה ַעל־יְֵדי ִּבְלַבְבֶכם ַהָּמִׁשיחַ  ֶׁשּיְִׁשּכֹן ְּכֵדי 17

  , וְָהעֶֹמק וְַהּגַֹבה וְָהאֶֹרְך ָהרַֹחב ָמה ַהְּקדֹוִׁשים ָּכל ִעם יַַחד ְלָהִבין ּתּוְכלּו ָּכְך 18

  .ָהֱאֹלִהים ְמלֹוא ְּבָכל ִּתָּמְלאּו ְלַמַען, ִמַּדַעת ַהּנְִׂשּגָָבה ַהָּמִׁשיחַ  ַאֲהַבת ֶאת וְָלַדַעת 19

  

  "כוח של המאמין" מתוך הספר של קנט חייגן

 נקבל לא אנחנו .לגדול רוצים אנחנו אם, ודברו המשיח על וְִהְתּגַּלּות ָחְכָמה ֶׁשל רּוחַ  להיות צריכה אצלנו
  ... הקודש רוח ידי על לנו גילוי להיות צריך זה. שלנו ֵׂשֶכל דרך אותה

 את - עדיין הבינו שלא, בעולם כזה כוח יש) הקהילה אצל( שאצלנו למסקנה הגעתי, שלי מהמחקר כתוצאה
 ישוע של חזרתו לפני אבל, זה כוח של בקצה נגעו  מאתנו מאוד מעטים ... משתמשים לא שאנחנו הכח
 את  יעשו והם, בזכות להם שייכים  מה  יידעו הם. הזה הכח את שישתמשו מאמינים של קבוצה תהיה

  .להם ִהִטיל שאלוהים העבודה

 ַהיִָמים ִּברבֹות, הקודש רוח של המתנות ותפועל שבה הקהילה באספת שלהם הריפוי את שקבלו אנשים למה
 הופך ושוב מדומים סימפטומים עם חוזר והשטן, אמונה של יסודות אין שלאנשים מפני ?קבלו שהם מה את מאבדים
 לשמור איך יודעו לא הם .כוחם את ידעו לא שהם בגלל? הריפוי את איבדו הם מדוע .מחלות של ֲערּוָּבה  לֶּבני אותם
 הדבר לפי וחיים פועלים ואנחנו, אלוהים דבר של הבסיס את לנו יש כאשר לשטן ִמיֵגרים אנחנו. להם שהיו מה על

  .ולמחלתו לשטן להתנגד אותנו מלמד האלוהים דבר. הזה

  ה ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה ֵּכיָפא ִאּגֶֶרת

  ...ָּבֱאמּונָה יִַּציִבים נֶגְּדֹו ִעְמדּו 9

 מציאות היא שעבורנו הזה הדבר כלומר, בלבנו שוכן האלוהים דבר לכמה ישר ביחס עומדת שלנו האמונה רמת
  .יום מדי  שֹוֶהים אנו שבה

  .ישוע של נצחונו את ִלטעֹון הכוח את לקחת ללמוד צריכים אנחנו

  " וצום תפילה של נסתר כוח " אוודה'מתוך הספר של מחש צ

  ?הצבא איפה ֵאיפֹוא



 .החוק על להישמע בעצמם פסקו ַאַחת ַּפַעם, הישן במערב והסדר החוק על שימרו אשר, רס'ריינג טקסס
 אנשים! הצבא את שלחו" :נכתב שבו, רס'הריינג לפיקוד דחוף מברק שלח אחד טקסס העיירה של שריף

 קצרה תשובה קיבל  הוא ִּבמֵהָרה !"אותנו להשמיד מאיימת והאנרכיה מתפרעים הם. לאספסוף הופכים
 יותר אפילו שהיה  ֹור'וֵמייג המודאג השריף, בבוקר למחרת ."שעות ארבע של הרכבת את פגשו: "ועניינית
 הרכבת את עזב ושקט אחד טקסס ר'ריינג שרק ראו הם בקרוב .שתגיע לרכבת והמתינו ברציף עמדו, לחוץ
, המתרחקת הרכבת אל ר'מריינג מבטו את התיקו המומים גברים שני .שלו סטר'ווינצ מחזיק, הרציף על

 איפה ֵאיפֹוא: "בחרדה שאלו  רס'לריינג באו הם .ְלַהחווִיר החלו פניהם, ראייה לטווח מחוץ היתה וכשהיא
  ".אחד ר'ריינג  -  אחד ֶמֶרד: "ַמשָמעּות בַרב ואמר בעיניים להם הביט  ר'הריינג  "?הצבא

 כנציגו כוחו של מלוא את הבין והוא, מיצג הוא מי את, הוא מי ידע ר'שהריינג מפני, שנדרש מה כל היה זה
  .החוק של

 מה את להרגיש היא שלך המשימה .ר'ריינג,  אישי המרד בשבילך הכין אלוהים: "בפשטות לכם אומר אני
 של נַָׂשאים אתם אלוהים של לרצונו בהתאם .משהו לעשות ִמֵּכן- וְלַאַחר, ָשֵכן העולם כלפי מרגיש שאלוהים

  ... " ָהֱאֹלִהים נֶֶׁשק ְמלֹוא של. סמכותו של. כוחו

  )בינואר 18" (חתירה לנוכחות שלו" מתוך הספר של קנט וגלוריה קופלנד

 על כוח לכם יש .העדן בגן לאדם הכוח את נותן שהוא כמו בדיוק בחייכם הכוח את לכם נתן אלוהים
 כפי, שלכם הגן על וישַתֵלט יבוא השטן, שלכם בכח משתמשים לא אתם אם אבל .שלכם והבית המשפחה

   .אדם של הגן על ִהשַתֵלט שהוא

 לאותן ְלִהיָלֵכד המשכנו פשוט אנחנו .זה את הבינו לא אנחנו,  ִמְלַמְעָלה  נולדנו רק  טקנ עם אני כאשר
  .בעולם אחרים אנשים כל  כמו, וחולים עני היינו .ִמְלַמְעָלה  הלידה לפני כמו בעיות

 אורל עם וטס כטייס עבד כאשר, אותם אישי באופן ראה קנט .נסים מבצע שאלוהים ידענו אנחנו, כמובן
 ותנָכֶ  באוהל האנשים את להכין כלולה קנט של האחריות, אסיפות עשו כשהם .שלו הריפוי לשרות רוברטס
 לא ֶשהם  חולים ָּכך ְּכֵדי ַעד  אנשים באו  שבו מקום היה הנכות אוהל .אותם ששירת, רוברטס של לביאת
   .סופנית מחלה של האחרון בשלב או גלגלים בכיסאות היו רובם .כללית באסיפה להימצא יכלו

 גִידּול את ירקה אחת אישה .מדהימים נסים ראה קנט, עליהם הידיו את שם רוברטס האח כאשר אבל 
, לגמרי משותקת  היתה היא כי, מיוחדת לאלונקה קשורה הביאו אשר, ילדה .הרצפה על יְִשירֹות  ַממִאיר
  .לחלוטין נרפאה, רצה והיא, בה נגע רוברטס אח כאשר קפצה פשוט

 שלנו החיים .שלנו למשפחה דבר שום עשו לא הם? מה יודעים אתם אבל .עיניו במו הללו הניסים ראה קנט
   ".סבלם ומכאבינו נשא  חלינו" שישוע כששמענו רק השתנו

 כאשר . לחיינו נכנסה ֵחירּות ואז, עליו להכריז חלנותוה, מחלה על כוח לנו שיש הקודש בכתבי ראינו כאשר
 התחלנו אנו, שלנו הבריאות את לגנוב מנסה השטן אך, רפאהתל המנסים חולים לא שאנחנו הבנו אנו

  .מחלתיו כל עם ברח והוא!" מכאן ַהחּוָצה, השטן", ולומר הכח את להחיל

. יום בכל ניסים  באמצעות לחיות תוכלו לא אתם אבל .הניסים את מבצע אלוהים איך לראות נהדר זה, כמובן
 .ְּבִפיכם הזה הכוח את ותחלצו, אלוהיםה דבר  ִּפי- ַעל לכם ששייך הכח את קחוית אתם כאשר ישתנו חייכם
  .שלו המקום זה שם שבדיוק, רגליכם תחת בשטן ְלאחוז תוכלו אתם, זה את תעשו אם

  :ולהגיד אלוהים של הדבר על לעמוד צריכים אתם.  עליו ְלִהשַתֵלט חייבים אתם, לריפוי זקוקים היום אתם אם



 מחלות, השדים מעל הכח את לי נתן אלוהים. שלי זה. ממני אותו יגנוב לא השטן.לי שייך ריפוי! ישוע בשם
 בשם! שטן, לי תקשיב .עליי האלוהים לדבר  מתאים שאינו מצב כל על הסמכות את לוקח אני, לכן. ומוות
 ּכֹחַ  ָּכל וְֶאת ִלְרמֹס ַהּכֹחַ  לי יש כי, שלי בחיים שלך הסימפטומים ועל עלך אוסר אני, ִמּנְָצַרת המשיח יֵׁשּועַ 
 של מהקללה אותי שגאלה ישוע - שלי האמונה .ָּבֱאמּונָה יִַּציִבים  לך מתנגד אני .ּבי יְִפּגַע ֹלא ּוְמאּוָמה, ָהאֹויֵב
, הגוף של תא וכל .שלו בנצחון ואני. בו אני...  תֹוֶפת, מוות, איידס, הסרטן את שהכה, שלו הדם ידי על החוק
 אלוהית בריאות לי יש .בתוכו  שֵלמּות לי יש. יֵׁשּועַ  ֶׁשַּבָּמִׁשיחַ  ַהַחּיִים רּוחַ  חֹק לפי חיים שלי והרוח הנפש
 מצהיר אני; החיים רוח  החוק פי על ועובד נרפא שלי שהגוף מצהיר אני .ָלי נְִרָּפא שְּבַחּבּוָרתֹו, חדש כאדם

 שכל טוען אני .יְהוָה- ֶאת נֲַעבֹד, ּוֵביִתי ָאנִֹכי כי, באמונה אומר ואני; יְהוָה וְִלּמּוֵדי, גאולים שלי שהילדים
 תחומי בכל' ה דבר עם מסכים אני. דבר בשום חסרונות לי אין .המשיח ישוע ידי על מלאים שלי הצרכים
 ואני. מנוטרל אתה. הכח את ממך לקח ישוע כי, הכח וחסר, אונים חסר, שטן, אותך מצהיר אני !שלי החיים
  .יצלח לא נגדי נוצר נשק שום. בזה מאמין

  .ָאָדם ִלְבן ָּכזֹאת ַסְמכּות ֶׁשּנַָתן שלי לֱאֹלִהים תודה

  !אמן

   

 

   

  

  

 

  

  

  

  

   

  

  

   

 

 

 



  10פרק 

  ְלָך ְּתֻאּנֶה ֶּפן ַלֲחטֹא ּתֹוִסיף ַאל

  ִמּזֹאת ְּגדֹוָלה ָרָעה 
  ה ֶּפֶרק יֹוָחנָן

  . ִלירּוָׁשַליִם ָעָלה וְיֵׁשּועַ  ַלּיְהּוִדים ַחג ָהיָה ֵכן ַאֲחֵרי

  . ַעּמּוִדים ַּבֲעלֹות ַאְכַסְדָראֹות ָחֵמׁש ּוְסִביָבּה, ַחְסָּדא ֵּבית ֶׁשּנְִקְרָאה, ְּבֵרָכה ָהיְָתה ַהּצֹאן ַׁשַער ַעל־יַד, ִּבירּוָׁשַליִם 2

  . ֵאָבִרים וִיֵבֵׁשי ּוִפְסִחים וְִעוְִרים חֹוִלים ַהְרֵּבה ָׁשְכבּו ָהֵאֶּלה ָּבַאְכַסְדָראֹות 3

  . ָׁשנִים ּוְׁשמֹונֶה ְׁשלֹוִׁשים ְּבָחְליֹו וְהּוא ֶאָחד ִאיׁש ָׁשם ָהיָה 5

 "?ָּבִריא ִלְהיֹות רֹוֶצה ַאָּתה: "אֹותֹו ָׁשַאל. חֹוֶלה הּוא ַרב זְַמן ִּכי וְיַָדע ׁשֹוֵכב אֹותֹו ָרָאה יֵׁשּועַ  6

 יֹוֵרד ַאֵחר, ָּבא ֶׁשֲאנִי ַעד. ַהַּמיִם ְּתנּוַעת ְּבֵעת ַלְּבֵרָכה אֹוִתי ֶׁשּיִָטיל ִאיׁש ִאִּתי ֵאין, ֲאדֹונִי: "ַהחֹוֶלה לֹו ֵהִׁשיב 7
 ."ְלָפנַי

  ." וְִהְתַהֵּלְך ִמְׁשָּכְבָך ֶאת ַקח, קּום: "יֵׁשּועַ  לֹו ָאַמר 8

 .ַׁשָּבת יֹום ָהיָה יֹום אֹותֹו. וְִהְתַהֵּלְך ִמְׁשָּכבֹו ֶאת ָלַקח, נְִרָּפא ִמּיָד 9

 ."ִמְׁשָּכְבָך ֶאת ָלֵׂשאת ְלָך ָאסּור; ַהּיֹום ַׁשָּבת: "ֶׁשּנְִרָּפא ָלִאיׁש ַהּיְהּוִדים ָראֵׁשי ָאְמרּו 10

 ."'וְִהְתַהֵּלְך ִמְׁשָּכְבָך ֶאת ַקח, 'ִלי ָאַמר הּוא, אֹוִתי ֶׁשִרֵּפא זֶה: "ָלֶהם ֵהִׁשיב 11

  " '?וְִהְתַהֵּלְך ַקח' ְלָך ֶׁשָאַמר ָהִאיׁש ִמיהּו: "אֹותֹו ָׁשֲאלּו 12

 .ָּמקֹוםּבַ  ַרב ָהמֹון ִּבְהיֹות ָחַמק יֵׁשּועַ  ִּכי, ִמיהּו יַָדע ֹלא ֶׁשַהּנְִרָּפא ֶאָּלא 13

 ָרָעה ְלָך ְּתֻאּנֶה ֶּפן ַלֲחטֹא ּתֹוִסיף ַאל. נְִרֵּפאתָ  ִהּנֵה: "לֹו וְָאַמר ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית יֵׁשּועַ  אֹותֹו ָּפגַׁש ִמֵּכן ְלַאַחר 14
  ."ִמּזֹאת ּגְדֹוָלה

 של ובסופו. למחלות מתיחס  זה ּוָבִראשֹונָה ָּבראֹש .למחלות מתיחס  זה ּוָבִראשֹונָה ָּבראֹש - "ִמּזֹאת ְּגדֹוָלה ָרָעה"
  ).ַהָּפנִים ַעל מצב - כלומר( למוות - דבר

  ו ֶּפֶרק ָהרֹוִמים ֶאל

  .ֲאדֹונֵנּו יֵׁשּועַ  ַּבָּמִׁשיחַ  עֹוָלם ַחּיֵי ִהיא ֱאֹלִהים ֶׁשל ַמְּתנָתֹו ֲאָבל, ָמוֶת הּוא ַהֵחְטא ְׂשַכר ִּכי 23

 חטא .חוטא אדם שבן משום סובל ַהָּבָׂשר  .שנים 38 במשך מכאבים שסבל, גופו  נרפא - נרפא ַחְסָּדא בֵּבית ַהּנְִרָּפא
  וגם .בנו ִמתָגֶרה שהבשר מפני טאיםוח ואנחנו .מוות - המחלה -   חטא: הישיר היחס זהו. ביד יד הולכים ומחלה
, כלומר, לחיים ממוות ועברה, מחודשת כבר שהרוח במקרה( לרוח מתנגד תמיד הבשר .ממחלות סובל שלנו הבשר

  .הגוף של להרס מגיב אינו הוא, מתה שלו הרוח - לחיים מחובר אינו אדם אם ).מְלַמעָלה נולד אדם אם

 ִּביֵדי נַָפלתי, ְּכלֹוט ִשיּכֹורת, כאשר, 1999 בשנת זה הביטוי את שמעתי הראשונה בפעם -" לחטא תוסיפי ואל לכי"
 את וקיבלה בשבילי התפללה היא. אותה הכיר ואלוהים.באלוהים האמינה היא .אלוהים את ידעה אשר, רועה של



 האמנתי לא .הרועה של לרוח התנגד שלי הבשר, מחודש אינו היה  שלי השכל .מאלוהים שלי  הִהשַתחְררּות
, לשטן הדלת את פתחתי, שוב חטאתי כאשר ".ִמּזֹאת ְּגדֹוָלה ָרָעה", שהכתוב כמו, קרה וזה, שוב חטאתי, לאלוהים

 שלו אחת רגל - הלם של במצב שלי הבן את  הביתה הביאו הספר מבית .יקר ההכי על ְלַהּכֹות בכדי ָּפַרץ והוא
  שזה בדיוק ידעתי ואני .הכפול שבר שקיבל כך נפל הילד הספורט באולם בהיר ביום כרעם .בגבס ִּבמלֹואֹו הייתה
 אני !האדמה פני על שלי ביותר האהוב האדם סובל עכשיו בגללי  זה .השטן לטובת שירתתי אני !ְּבַאשָמתי דווקא
 .כבד מהנגאובר יותר הזאת מהמודעות סבלתי אני, לחתיכות נקרע שלי הנשמה, אשמה מתחושת המום הייתי
 את ריפא הוא. עצמו אל  אותי משך אלוהים .ַהֵחְטא ְלַגֵּבי ַּמְתתי, יום באותו .אלוהים לפני  וִהשַתֲחווָתי שבורה הייתי
 אלוהים .הקהילה ואצל בני של מיטה ליד: בלבד נוכחות מקומות שני לי היו הזמן באותו .אחד ביום לא. שלי הבן
 מלאך ִּבפנֵי ֶדֶלת ונַָעל שלי הבית את ְּבֵסֶתר כיסה הוא. בדברו האמונה את וִהצִמיחַ  שלי החולה הנפש את ריפא

  .המשחית

 ימים שבעה ַּבֲחלֹוף הלב מכל משה של תפילתו שבזכות מאמינה גם ואני .עין כהרף מצרעת מרים כי מאמינה אני
  ).יב פרק במדבר( ואלוהים אדם נגד חטא הייתה מרים של בגוף לצרעת הסיבה .ִּבמלֹואֹו החלימה  היא

 מלכים; יב-ט: לח פרק ישעיהו; כו- כד: לב פרק ב הימים דברי( ך"התנ של מקומות בשלושה מוזכר אזהרה סיפור עוד
 פי על נפל הוא כי, קטלנית הייתה חזקיהו של מחלתו. הסיבה יש מחלות לכל כי אומר הקודש בכתבי ).ה-א:כ פרק ב

  .חטא של התוצאה היא המחלה.המחלה את עליו שם ולא חזקיהו את להרוג התכוון לא אלוהים. חטא של החוק

  ג ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה יֹוָחנָן ִאּגֶֶרת

  ...ַהַחּיִים ֶאל ַהָּמוֶת ִמן ָעַבְרנּו ִּכי יֹוְדִעים ֲאנְַחנּו 14

  ג ֶּפֶרק יֹוָחנָן

  .עֹוָלם ַחּיֵי יִנְַחל ֶאָּלא, ּבֹו ַהַּמֲאִמין ָּכל יֹאַבד ֹלא ְלַמַען יְִחידֹו ְּבנֹו ֶאת נַָתן ִּכי ַעד ָהעֹוָלם ֶאת ֱאֹלִהים ָאַהב ּכֹה ִּכי 16

 עם אחד על אחד ונשאר אותנו גאל פשוט לא הוא .חטא של מכוחו אותנו גאל הוא... ָהעֹוָלם ֶאת ֱאֹלִהים ָאַהב ּכֹה ִּכי
 להשתחרר העצמית  ִהתַחּבטּות באמצעות מסוגל לא אדם שבן העובדה את מראה ך"התנ כל  .הזה החוטא העולם

? הבאות דורות  אודותי לומר מה ).ז:ד פרק בראשית( רֵֹבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח כבר  קין אצל. ומת חטא אדם .הדופי מן
 לא וחולשות המחלות בכדי, במקומם וכבשים עזים ִהקִריבו ושוב וִהקִריבו ִהקִריבו הם חטאו שהם חטא כל עבור
 של דמם אבל .זמנית  האחָלָמה את קיבלו והם, בבשר חטא כל ִּכיָסה רק זבחים חיות של הדם .גופם את יהרסו
 ציירו .חולות נשארו עדיין והנפשם נֶחַרבו הגופים, ִהתַגֵלעַ  שוב וחטא, האנושי המצפון את לנקות יכול לא חיים בעלי

 מביאים ושוב שוב, זמננו את  מקריבים ושוב שוב, לרופאים הולכים ושוב שוב אנחנו ?מה חדש .הנוכחי לזמן מקביל
 עד .מושלם שלכם לגוף לגרום יכולים לא ניתוח ֶשֵּכן ָּכל וֹלא  תרופות לא .בחיים להשאר איכשהו בכדי...  מנחות את
  ... נמשכת ההקרבה. אמיתי ֵאיָבר את להחליף יכול לא זו -  טובה להיות יכולה  שהפרוטזה כמה

 כולו העולם. ָּבחטא ָׁשרּוי היה ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם .בחטא נגוע לא שלה הדם אשר נפש  אף היתה ולא, בדם היא האדם נפש
 ישוע של לבואו עד  ִהתַרֵחש ככה .החטא גם עבר זה עם ויחד. ילדים מאב מועבר הדם של טבעו .קללה תחת היה

 שלו הדם לתת בא הוא. בחטא נגוע היה לא שלו והדם, הקודש רוח ידי על יזום היה הוא  .אלוהים של בנו -  המשיח
  .חטאינו עבור כקורבן

  ב ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה ֵּכיָפא ִאּגֶֶרת

 נְִרָּפא ְּבַחּבּוָרתֹו ֲאֶׁשר; ַלְּצָדָקה וְנְִחיֶה ַהֵחְטא ְלגֵַּבי ֶׁשּנָמּות ְּכֵדי, ָהֵעץ ַעל ְּבגּופֹו נָָׂשא ֲחָטֵאינּו ֶאת ֲאֶׁשר הּוא 24
  .ָלֶכם

  .אחרות וקללות, עוני, חולשה, למחלה מקום אין - מחטא הגאולה יש איפה



  קז פרק תהילים

 .יְִתַעּנּו, נֵֹתיֶהםּוֵמֲעו ֹ;    ִּפְׁשָעם ִמֶּדֶרְך, ֱאוִִלים  יז

 .ָמוֶת ַׁשֲעֵרי- ַעד, וַּיַּגִיעּו;    נְַפָׁשם ְּתַתֵעב, אֶֹכל-ָּכל  יח

 .יֹוִׁשיֵעם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם;    ָלֶהם ַּבַּצר, יְהוָה-ֶאל וַּיִזְֲעקּו  יט

 .ִמְּׁשִחיתֹוָתם, וִיַמֵּלט;    וְיְִרָּפֵאם, ְּדָברֹו יְִׁשַלח  כ

  .ָאָדם ִלְבנֵי, וְנְִפְלאֹוָתיו;    ַחְסּדֹו ַליהוָה יֹודּו  כא

 כפרה של כקורבן אדם בשר של בדמותו אותו שלח אלוהים. ישוע הוא הדבר אלוהים ?מי הוא הדבר. "ְּדָברֹו יְִׁשַלח"
  .חופשים אנו ועכשיו. נגאלים אנחנו. הקריב  הקורבן. חטאינו על

  י ֶּפֶרק ָהִעְבִרים ֶאל

  .ּוְלָתִמיד ַאַחת ַּפַעם ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  ֶׁשל ּגּופֹו ַהְקָרַבת ַעל־יְֵדי ֲאנְַחנּו ְמֻקָּדִׁשים ָהָרצֹון ּוְבאֹותֹו 10

 הקללה איננה; וחולשות ממחלות נרפאנו ואנו, נצחי גיהינום מייסורי נושעים אנו ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  ֶׁשל  קורבן ידי על
 ורוח חוהכ את לנו נתן ישוע .שלנו והמשפחה עלינו כוח אין, שטן של נשק לשום .אותנו גאל לא הוא שממנה  כלשהי
  ֱאמּונָה ַעל־ִּפי ולחיות  בדברו להאמין אותנו מלמדת היא, הזה בכוח להשתמש כיצד אותנו מלמדת זמן כל הקודש

  .ישוע של הדם ידי על עבורנה ששולם, אלוהית בבריאות ללכת אותנו מלמדת היא .ֵעינַיִם ַמְרֵאה ַעל־ִּפי וְֹלא

  ח ֶּפֶרק יֹוָחנָן

  .ֶּבֱאֶמת ַאֶּתם ַּתְלִמיַדי, ִּבְדָבִרי ַּתַעְמדּו ִאם: "לֹו ֶׁשֶהֱאִמינּו ַהְּפרּוִׁשים ֶאל יֵׁשּועַ  ָאַמר 31

  טו ֶּפֶרק יֹוָחנָן

  .ָלֶכם וְיְִהיֶה, ֶּׁשִּתְרצּו ַמה ַּבְּקׁשּו, ָּבֶכם עֹוְמִדים ּוְדָבַרי ִּבי ַאֶּתם עֹוְמִדים ִאם 7

  ב ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה יֹוָחנָן ִאּגֶֶרת

 ּגַם ֲאזַי, ֵמֵראִׁשית ֶּׁשְּׁשַמְעֶּתם ַמה ְּבִקְרְּבֶכם יִָּׁשֵאר ִאם. ְּבִקְרְּבֶכם נָא יִָּׁשֵאר ֵמֵראִׁשית ֶּׁשְּׁשַמְעֶּתם ַמה, ַאֶּתם 24
  .ּוָבָאב ַּבֵּבן ִּתָּׁשֲארּו ַאֶּתם

 הסודות את לנו מגלה הקודש רוח, ך"לתנ שוקעים אנו כאשר .אלוהים עם זמן לבלות הפירושו -  בדברו לעמוד
 .הזה העולם של  ַהרָסנּות מכל חופשיים אותנו עושה אשר האמת את לנו מגלה איה .אלוהים של בדבר מּוסָתרות

 סמכות לנו נתן שישוע מפני, בו לשלוט ללמוד חייבים אנחנו .רוע ידי על הנשלט, מהעולם אותנו הפריד הקודש רוח
 את ֵחֶקור -למשיח ששייך מי כל .אותו ייֵׂשם השטן,  הזה הכח את נייֵׂשם לא אנחנו אם .ומוות מחלות, שדים על

-ִּבלִתי להיות הופכים אנו, הזה הכוח עם .הנצחון חיים את לחיות הסמכות ואת הכוח את לנו נתן אלוהים: הכתובים
,  הזאת האמת את יודעים אנו אם .בגולגולתא נהרס  שכוחו משום, חטא להתנגד מסוגלים אנו .חטא מפני ָּפִגיַעים

 הולכים אנחנו ואם. האמת ידי על ללכת בכדי, לחטא מתנו אנחנו .לנו שניתן בכח מיישמים אנו, בדברו ומאמינים
   .שלו והרעה המחלות עם נסוג חושך  כל אז, שלו באור

  ו ֶּפֶרק ָהרֹוִמים ֶאל

  ?ּבֹו וְנְִחיֶה נְַמִׁשיְך ֵאיְך, ַהֵחְטא ְלגֵַּבי ֶׁשַּמְתנּו ָאנּו ...2



 לרוח צייתנים אנו כאשר .הקודש ברוח - הזה הכוח .בקדושה ולחיות חטא להתנגד הכח את לנו נתן אלוהים
 הוא .ובונה אותנו מחנך והוא .שלו הכוח בתוך אנחנו אז - הפניו את מבקשים ואנו,  הנשבר לב לנו ויש האלוהים
 אבל .בנוכחותו נמצאים אנו כאשר, אליו קשובים אנו כאשר קולו את לשמוע מסוגלים אנוו .ַלֲחטֹוא לא אותנו מלמד

, לחטא פגיעים להיות הופכים אנחנו.   בחיינו מקומו את טופס הזה העולם רוח, בהבל ָלהּוטים, מתרחקים כשאנחנו
  .למחלות כלומר

  ה ֶּפֶרק ַהּגָָלִטים ֶאל

  .ַהָּבָׂשר ַּתֲאוֹות ֶאת ְּתַמְּלאּו וְֹלא ָהרּוחַ  ְּבֶדֶרְך ִהְתַהְּלכּו; ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר 16

  ד ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת

ָטן נֶגֶד ִהְתיְַּצבּו. ֱאֹלִהים ִלְפנֵי ִהָּכנְעּו ֵּכן ַעל 7 ָֹ   . ִמְּפנֵיֶכם וְיְִבַרח ַהש

  !ַהֵּלב ֲהַפְכַּפֵּכי, ְלַבְבֶכם ֶאת ַטֲהרּו! יְֵדיֶכם ַרֲחצּו, ַהחֹוְטִאים. ֲאֵליֶכם וְיְִקַרב ֵלאֹלִהים ִקְרבּו 8

  ...ְּבֵרֵעהּו ִאיׁש ָרעֹות ְּתַדְּברּו ַאל, ַאַחי 11

 לא המילה עוד כל, ִלְבנֹות ְּכֵדי הסוף עד מההתחלה לקרוא ניתן יעקב איגרת דרך הקודש רוח של ִמשנָהה את
. חי תמיד  האלוהים שדבר יודעים ואנחנו .הזו המילה תחת החטא בשביל ימות לא שלנו הבשר עוד כל .בנו תתַגֵלם
 לא אנחנו ובעוד .מרפאת - ריפוי של המילה, אותנו ְמַטֵהרת טיהור של מילה .נֹוֵׂשא שהוא מה פי על פועל והוא

 כדי חפץ ָשֵלם ְּבֵלב אלוהים אבא .בחוץ דרמטי באופן ישתנה שמשהו סביר לא, פנימיים לתהליכים לבוא מורשים
 הוא .ֶשהננו ְּכמֹות  תנאי ללא אותנו מקבל הוא .שלנו החדש הטבע דרך זורמים החייו .שלו אור לתמונת נומר אנחנו
 מַשייֵף שלנו אלוהית אהבה של והאוקיינוס .בו שוקעים אנו. בישוע טובלים אנחנו. המשיח בישוע, לבנו אותנו לוקח
  .להיות צריכים שאנו מה להיות הופכים ואנו יומי שהצטבר הזבל כל את שוטף, אותנו

 .הזה בעולם חיים ַהנֹוָתִרים כולם כמו לחיות לעצמנו להרשות יכולים לא פשוט אנחנו. ָהָאדֹון ְלֵׁשם החיים היא קדושה
 כל טווח של התהליך זה כי להבין עלינו. הזה העולם חוקי ואת בפיתויים להתנגד כדי ומאמץ להתמדה לנו נָחּוץ

  .האדמה פני על החיים

 המרפא נשאר תמיד ישוע. חוטאים אנחנו אם  אפילו, אותנו שגאל, ישוע באמצעות אלוהים של ילדים נשארים אנחנו
  .שלנו

  ב ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה יֹוָחנָן ִאּגֶֶרת

 יֵׁשּועַ  - ָהָאב ִלְפנֵי ֵמִליץ ָלנּו יֵׁש ִאיׁש יֱֶחָטא וְִאם; ֶּתֶחְטאּו ֹלא ְלַמַען ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ָלֶכם ֲאנִי ּכֹוֵתב, יְָלַדי 1
  .ַהַּצִּדיק, ַהָּמִׁשיחַ 

 את והורס החטא כל את שוטף משיח ישוע של הדם.שלנו הישועה את נאבד לא אנחנו, בתשובה ובכנות חטאנו אם
  .חטא שום היה לא כאילו עליו הזיכרון

  לא פרק ירמיהו

  .עֹוד-ֶאזְָּכר ֹלא ּוְלַחָּטאָתם, נָםַלֲעו ֹ ֶאְסַלח ִּכי... לג

  א ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה יֹוָחנָן ִאּגֶֶרת

  .ַעוְָלה ִמָּכל אֹוָתנּו ּוְלַטֵהר ֲחָטֵאינּו ַעל ָלנּו ִלְסֹלחַ  וְַצִּדיק הּוא נֱֶאָמן, ֲחָטֵאינּו ַעל נְִתוֶַּדה ִאם 9



, נסלחו חטאים איפה. חטאינו על לסלוח הנצחי הכוח יש לאדוננו .אבא בפני ַּבֲעֵדנּו ַמְפִּגיעַ , שלנו הגדול ככהן, ישוע
 .הריפוי את מקבל היה לא  הזה האיש אחרת, ַחְסָּדא בֵּבית לאיש החטאים את סלח ישוע .ממחלות החלמה יש שם
 קוראים אנו .עצמה המחלה גם מתפוררת אז, חטא -   המחלה מקור מתּפֹוֵרר אם ."ַלֲחטֹא ּתֹוִסיף ַאל", אמר ישוע, לכן
 פגישה אחד וביום...  אונים חוסר היה הוא, הגופו את דיכאה המחלה, חטא של מההשלכות שנים 38 סבל אדם כי
 מצא ישוע? ִמֵּכן- ְלַאַחר מה .ריפוי של נס לו ִהתַרֵחש .חייו את הפכה, חטאים על לסלוח הכח את לו שיש אחד עם
   ."ִמּזֹאת ְּגדֹוָלה ָרָעה ְלָך ְּתֻאּנֶה ֶּפן ַלֲחטֹא ּתֹוִסיף ַאל: "והזהיר, המקדש בבית אותו

 אינו שלנו המוח! מּותנֶה ִּבלִתי כמה עד! גדולה כך כל היא אלינו אהבתו! רחום כך כל הוא. ְלעֹוָלם כולנו סולח אלוהים
   .לזה להאמין יכולים אנחנו אבל. זֹאת ָלֵׂשאת מסוגל

 ... אדם לבן קיווית, רבת, רגזת אתה אולי. בספק היית, פגעת במישהו, למישהו סלחת לא: טעות עשית אתה אולי
 אתה אולי .בשבילך מענה עם יכול והכל האֹוֵהב אלוהים  רגע באותו היה אליך קרוב בכמה חושד לא  אפילו אתה

 אבל .עצמך בשביל חיית פשוט, אחד לאף  רע דבר שום עשית לא אתה ?שלך הלב על שדפק מאלוהים התעלמת
 ויש. השטן ידי על נשלט הזה שהעולם לדעת צריך אתה אז, הזה בעולם ונמצא לישוע החייך את נתת לא  אתה אם
, אחרת! בתשובה תחזור. לך מחכה הוא! ֱאֹלִהים יַד ַּתַחת ַעְצְמך ַהְׁשִּפיל ?מה לעשות .שלך לחיים הזכות כל לו

 היא המחלה להזמנת הסיבה. אותו ולהרוס שלך לגוף להיכנס כדי המינימאלית בסיבה תשתמש רב ְּבָרצֹון המחלה
  .חטא

  :ֶּפְטרֹוס של במילים אומרת אני

  ב ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

 "?ַלֲעׂשֹות ָעֵלינּו ֶמה, ַאִחים ֲאנִָׁשים" ... 37

 ּוְתַקְּבלּו, ֲחָטֵאיֶכם ִלְסִליַחת ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  ְּבֵׁשם ִמֶּכם ִאיׁש ִאיׁש וְִהָּטְבלּו ִּבְתׁשּוָבה ׁשּובּו: "ֵּכיָפא ָלֶהם ָאַמר 38
  ;ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ַמְּתנַת ֶאת

? במחלה לסבול למה ?חטא של ההשלכות את תשא אתה למה! לסלוח מוכן שהוא אומר אלוהים! החטא מן פריד
  מוכן שהוא חשוב כך כל הוא שלנו הריפוי לאלוהים.שלו הריפוי כוח את  ְלַגלֹות יוכל  שהוא בכדי, בתשובה חזור
  !ותתפיל על לענות אוהבכל כך  הוא...  מעלות 10 על צל את להשיב, הירח ואת השמש את לעצור למענו

  ד ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת

  !ַהֵּלב ֲהַפְכַּפֵּכי, ְלַבְבֶכם ֶאת ַטֲהרּו! יְֵדיֶכם ַרֲחצּו, ַהחֹוְטִאים. ֲאֵליֶכם וְיְִקַרב ֵלאֹלִהים ִקְרבּו 8

 כיצד תלמד, כהבטחה לנו שניתנה, הקודש רוח .חופשי תהיה אתה. ישרוד לא חטא אף בקרבתו .לאלוהים תתקרב
 אומר זה - תשובה .יותר ַלֲחטֹוא ולא  בבריאות לחיות,  אותו לשמור, שלנו הריפוי את לקחת כדי נכון לחיות

 אבל.. ַהְמֻקָּדִׁשים ְּבֶקֶרב וְנֲַחָלה ֲחָטִאים ְסִליַחת לנו יש. חטאים מכל להתרחק -  כלומר .ההפוך בכיוון וללכת להסתובב
  .חוטא חיים אורח נחיה אנחנו אם להפסיד יכולים אנחנו

  .לאבן הופך שלו הלב אז. הקודש רוח של נזיפתה את לשמוע מפסיק הוא, ושוב שוב חוטא אדםה אם

  י ֶּפֶרק ָהִעְבִרים ֶאל ָהִאּגֶֶרת

  .ֲחָטִאים ַעל ְלַכֵּפר ָקְרָּבן עֹוד יִָּׁשֵאר ֹלא, ָהֱאֶמת יְִדיַעת ֶאת ֶׁשִּקַּבְלנּו ְלַאַחר ְּבזָדֹון נֱֶחָטא ִאם ֵהן 26

 -  גיהינום. חדש אחד ליצור, לרפא, לתקן יכול אלוהים -  שאר כל שכמעט מכיוון. להיות שיכול הגרוע הכי הדבר זה
  .וטרור עינוי של הנצחי הזה והמקום. אמיתי מקום



  ).מחלות ומוות, כוח על שדים" לייקון 'מתוך הספר של  ג

 לגרום שיכולות, עמוקות כך כל הן שלך התפילות אם. הדמעות את תעצרו ואל ברוח ִהְתַעּנּו התפילה במהלך
 .שלך החיים לתוך להיכנס יכול הוא שבה הדרך את מחפש הוא שאלוהים אומר זה, שלך בעיניים לדמעות

 מן לֵהיָחֵלץ כדי עזרה את ביקש מכם מי ?הריפוי על התפלל כאשר, לאלוהים יוחטא על התוודה מכם מי
 של המלאה בידיעה אלוהים של המזבח על עצמו את הניח מכם מי ?הזו בבקשה ֵּכנֶה והיה  החטא

 ְּבאֹוֶפן לדהור יכולה אלוהים של מרכבתו. לאלוהים הדרך את פותחות אלה פעולות ַדווָקה ?שלו ההחלטה
  !מבורך אדוני ויהיה. האבנים כל את ממנו ָהִסירּו אם שלך החיים של הכביש על חֹופִשי

  .ביחד נתפלל בואו

 שלי לחיים הדרך את חסם ובכך .שלי החטאים כל על דמך את שילמת שאתה מאמין אני! ישוע אדון 
 .שלך באור אותם תמלא .ישוע, לך שייכים עכשיו שלי החיים.   הזה העולם של אחרות ולקללות  למחלות

- ִאם, ּוְרֵאה .ַעיִן-כָּבַבת עליי שומר שאתה מאמין אני .דעתי את תחדש, שלי במחשבות הקוצים כל את עיקר
  ).ט:נא פרק תהילים( ."ַאְלִּבין ּוִמֶּׁשֶלג, ְּתַכְּבֵסנִי; וְֶאְטָהר ְבֵאזֹוב ְּתַחְּטֵאנִי" .עֹוָלם ְּבֶדֶרְך, ּונְֵחנִי; ִּבי עֶֹצב-ֶּדֶרְך

, חטא על ְלַהּכֹות לי תן, הרע  עשיתי ואם, הנכון הדבר את לעשות הכח את לי תן", ככה התפלל לייק ג ון'ג
 ."מחיר באיזה משנה לא, ולִהשַתֵקם,  ְלִהתווַדֹות

  !אמן

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  11פרק 

 ...נאספים שלושה או שנים אשר במקום
 יח פרק מתי פי-על הבשורה

  .ְּבתֹוָכם ֲאנִי ָׁשם ִלְׁשִמי נֱֶאָסִפים ְׁשלֹוָׁשה אֹו ְׁשנַיִם ֲאֶׁשר ְּבָמקֹום ִּכי 20

 באיזו: שאלה .דעים תמימות של בכוח  כמנצחים אותנו רואה הוא..." ְׁשלֹוָׁשה אֹו ְׁשנַיִם ֲאֶׁשר ְּבָמקֹום": אלוהים אמר
 ָעָלי, יְהוִה ֲאדֹנָי רּוחַ " אם. הרוח ידי על? איך. מושפעים תמיד ואנחנו ?שני על אחד ומשפיעים מתחברים אנחנו הרוח
, אחת רוח ידי על מחוברים אנחנו אם בנו מסתובב שלו הדם. המשיח ישוע של גופו אנחנו .בסדר הכל אז -..." 

 ַהַחּיִים ְּדַבר ֶאת חֹונֵק כקוצים, אשר, הזה העולם של רוחו את דֹוֵחק הוא. משם הזר כל את ורוחץ אֹוָתנּו וְמַטֵהר
 .במשיח ונצחון

 יד פרק במדבר

, וְזְַרעֹו, ָׁשָּמה ָּבא-ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ- ֶאל, וֲַהִביאִֹתיו-- ַאֲחָרי, וַיְַמֵּלא, ִעּמֹו ַאֶחֶרת רּוחַ  ָהיְָתה ֵעֶקב, ָכֵלב וְַעְבִּדי כד
 .יֹוִרֶׁשּנָה

 .ָהָאֶרץ-ֶאת ָלתּור ַההְֹלִכים, ָהֵהם ָהֲאנִָׁשים-ִמן ָחיּו, יְֻפּנֶה- ֶּבן וְָכֵלב, נּון-ִּבן וִיהֹוֻׁשעַ  לח

 מקוםה את נתנו הם  .אלוהים של בעיניים רואה אשר" עמם אחרת רוח הייתה" שֶ  כיוון, בחיים נשארו ההם השניים
 שראו ממה יותר באלוהים האמינו והם. שלהם וברגשות במחשבות לשלוט תוכל היא כדי אלוהים לרוח בחייהם
 .אלוהיםה רואה  אופן באותו. אמונה של העיניים - עיניו דרך אלוהים ידי על המוצעת בקרקע הביטו הם .עיניהם
 לא, כמובן, וגם, שלהם מבוהלותה עינייםה שראו מה המצב על דיברו הם .הנראים הדברים ידי על חי העם שאר

 היה כבר שלו בתיכנון? התבוסה את מאפשר היה אלוהים מה בשביל. מוכן היה כבר הניצחון .בנצחון האמינו
 אחד לכל. אמונת של הקרב את הישראל לעם הציע אלוהים .אותו ייקחו אשר אנשים  - צריך היה שהוא מה .הניצחון
 של דברו עם להסכים או, ךעיני דרך רואה שאתה מה להכריז? באלוהים או הנראים בדברים להאמין: בחירה הייתה
  ?אלוהים

  יד פרק במדבר 

  .ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה, ֵּכן:  ְּבָאזְנָי ִּדַּבְרֶּתם ַּכֲאֶׁשר, ֹלא-ִאם, יְהוָה- נְֻאם ָאנִי- ַחי, ֲאֵלֶהם ֱאמֹר כח

 .יְהוָה ִלְפנֵי, ַּבַּמּגֵָפה-- ָרָעה, ָהָאֶרץ- ִדַּבת מֹוִצֵאי, ָהֲאנִָׁשים, וַּיָֻמתּו לז

 הצטרפו אתם ֲחבּוָרה באיזו!  ֱאֹלִהים ֱאמּונַת ָּבֶכם נָא ְּתֵהא  .אלוהים דבר את תואמים שלא מילים אלו -  הָרָעה ִדיַּבה
 הדבר. נראים דברים ידי על שהולכים ומי, אמונה ידי על שהולכים לאלה מחולקת תהיה תמיד החברה ?היום

 אני ".ָלי נְִרָּפא ישוע  ְּבַחּבּוָרתֹו: כתוב: "אומרת  האמונה".  תמות אתה. סופנית במחלה חולה אתה: "אומר הנראה
 - אלה תסמינים. זמני באופן - לעין נראה הכל. ומרגישה רואה שאני למה בניגוד, האלוהים בדבר להאמין בוחרת
  .זה עם יסכים שלי הגוף כאשר ולא, עכשיו זה את לי שיש מאמין אני! שלי - זה! הוא שלי הריפוי. זמניים

  .אלוהים של בעיניים רואה זו ורוח. אחרת רוח לו יש, באמונה שחי מי. שונות הגורלות יהיו ותמיד

 מאי-אפריל" מאמין של לנצחון קול" עיתון( "מאמינים עם בקשר תהיו" קופלד גלוריה של המאמר מתוך
2008.(  



 עם לתקשר תנסו אל  .אלוהים את שיודעים אנשים עם לתקשר צריכים אתם, בניצחון לחיות רוצים אתם אם
 את מקבלים אנחנו אופן ובאותו. מזה זה כוח את  מקבלים אנחנו. יעבוד לא זה. יםמנצח כמו ולחיות העולם

   .משני אחת חולשהה

 הם. איתם ולתקשר ממכם יותר באלוהים  חזקים שהם אלה את לחפש עליכם, להתחזק יםרוצ םאת אם
 ימשכו הם, עליו סומכים ולא באלוהים חיים שאינם אנשים עם עסק לכם יש אם, השני מצד. אותכם ירימו

   .למטה אותכם

  ג ֶּפֶרק ַהֶּתָּסלֹונִיִקים ֶאל ַהְּׁשנִּיָה ָׁשאּול ִאּגֶֶרת

  , ֶאְצְלֶכם ְּכמֹו, וִיֻכַּבד ַמֵהר יּוַפץ יהוה ֶׁשְּדַבר ַּבֲעֵדנּו ִהְתַּפְּללּו, ַאַחי, ָּדָבר סֹוף 1
  

  .ָהֱאמּונָה ָאָדם ְּבנֵי ְלָכל ֹלא ֶׁשֲהֵרי, ּוְרָׁשִעים ָרִעים ֵמֲאנִָׁשים וְֶׁשּנִּנֵָצל 2
  

 שריפוי חושבים או מחלתם על אומרים תמיד שהם,   רופאים מחפשים הזמן שכל אנשים עם בקשר אתם אם
 משתתפים אתם אם. ככה הצלחתם לא אתם .אלוהית בבריאות לחיות תצפו אל אז, העבר של הדבר זה האלוהי
, ִאי־ֱאמּונָה עם חברים הוא ספק. לחברה אותכם לוקחים וחולשות מחלות .ממנו לחלק הופכים אתם, כאלה בדיונים

 ואנחנו, ָטֵמאים דברים לכל הדלת את פותח ופחד .בפחד כרוכה תמיד חרדה, חרדה עם חברים היא ִאי־ֱאמּונָה
 ַהס! .. ִהצַטנְנּות לי שמתחילה חושש אני", עלינו להשפיע לפחד מאפשרים אנו כאשר, אלוהים של שטחו את עוזבים

  !יגש לא: מבטיח אלוהים.  יגש לא אליכם אבל. רבים אנשים! כן! "השפעת לכסח אנשים כמה ִמְלַהזִּכיר
  

  צא פרק תהילים

  .יִּגָׁש ֹלא, ֵאֶליָך:    ִמיִמינֶָך ּוְרָבָבה-- ֶאֶלף, ִמִּצְּדָך יִּפֹל  ז

 של נוכחותם את אישר לא ישוע. .. הספק ומטילי הבוכים, ְּבַצַער הִמשַתֵתפים,  האוהדים האנשים את תחפשו אל
 את נותנים אשר חזקים במאמינים, באמונה שחיים במי צדדו ... אלוהים של הנסים התרחשו שבו במקום, האבלים
 .בלבד ואמונה ניצחון של דבריו על יורד אלוהים רוח של מרפא כוח .ניצחון של המילים את ומכריזים לאלוהים הכבוד

 שיודעים אנשים של מגיניהם עם שלכם אמונה של המגן את הצמידו .שדים באות והחרדה אמונה-אי של הרוח על
 כדי גדול וְמחֹוֵקק  כעד כםיבינ היהי ואדוני .שלכם בחיים שדים, מוות, תשישות, מחלות על אומר אלוהים מה בודאות
  ... סֹוגיי החושךש  כדי שניים די. החיים כוח את להכפיל
  

  ד פרק קהלת
  
  .יִּנֵָתק, ִבְמֵהָרה ֹלא, ַהְמֻׁשָּלׁש, וְַהחּוט; נֶגְּדֹו יַַעְמדּו, ַהְּׁשנַיִם-- ָהֶאָחד, יְִתְקפֹו-וְִאם יב
  

  א ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה יֹוָחנָן ִאּגֶֶרת
  
 ִמָּכל אֹוָתנּו ְמַטֵהר ְּבנֹו ַהָּמִׁשיחַ  יֵׁשּועַ  וְַדם זֶה ִעם זֶה ִהְתַחַּבְרנּו ָאז ִּכי, ָּבאֹור ֶׁשהּוא ְּכמֹו, ָּבאֹור נְִתַהֵּלְך ִאם ֲאָבל 7

  .ֵחְטא
  

 יִראה, לֹו ֶׁשעין ִמי... ֱאֹלִהים ָעְצַמת ֶאָּלא, וָָדם ִמָּבָׂשר ֵאינָּה ָעְצָמָתם ִמְלַחְמֵּתנּו ְּכֵלי  .נראה הבלתי בעולם -  שלנו האויב
 ָסֵפק ּוְבִלי ֶּבֱאמּונָה יְַבֵּקׁש ַאְך .ְּגָעָרה ּוְבֹלא ִּבנְִדיבּות ַלּכֹל ַהּנֹוֵתן ֵמֱאֹלִהים יְַבֵּקׁש, לראות ָחְכָמה יְֶחַסר ִאם ִמֶּכם ִאיׁש .נָא

, מאלוהים מבקש אתה מה שעל מפני. תפקפק אל - נראה בבלתי להאמין עז לך יש אם). 5-8:א ֶּפֶרק יֲַעקֹב( שיקבל
 אנחנו .יְִחיֶה ֶּבֱאמּונָתֹו ַצִּדיק. אמונה ידי על. נראה מבלתי לקחת צריך ואתה .נראה הבלתי העולם מן לך יתן הוא

 להשגת ניתן בלתי כשנראה בדיוק. אותנו מלמדת היא. הקודש רוח ידי על הוטבלנו כי, אמונה ידי על ללכת יכולים
  .האפשרי הבלתי את ובא נראה בבלתי אמונה  נִדָלקה, נצחון



  ד ֶּפֶרק ָהֶאֶפִסים ֶאל
  
 .ָׁשלֹום ֶׁשל ְּבֶקֶׁשר ָהרּוחַ  ַאְחדּות ֶאת ִלְׁשמֹר ִׁשְקדּו 3
 
 של כשופרו מכריזים שאנו מילה. חיים רוח של החוק את מפעילים אנו. לפעול מתחיל הכל, יחד מתפללים אנו כאשר
 אנו" נְִׁשַלם", לומר יכולים אנחנו תפילה כל לאחר, לכן. לעשות נשלחת שהיא משהו ועושה עובדת תמיד אלוהים
  .תוכנוב נהיה ישוע...  הילדים את הישועה, השפע, ריפוי טוענים

  
  יח ֶּפֶרק ַמַּתי

  
 ָאִבי ֵמֵאת ָלֶהם יְִהיֶה ָהיֹה, יְַבְקׁשּו ֲאֶׁשר ָּדָבר ְּבָכל ֲאָדמֹות ֲעֵלי יְַסִּכימּו ִמֶּכם ְׁשנַיִם ִאם, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר עֹוד 19

 ;ֶׁשַּבָּׁשַמיִם
  ."ְּבתֹוָכם ֲאנִי ָׁשם ִלְׁשִמי נֱֶאָסִפים ְׁשלֹוָׁשה אֹו ְׁשנַיִם ֲאֶׁשר ְּבָמקֹום ִּכי 20

  
  .עצום הוא שלנו הכוח, ולכן, בתוכנו הוא

  
  ד ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי 
  

 ֱאֹלִהים ְּדַבר ֶאת וְִדְּברּו ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  נְִתַמְּלאּו וְֻכָּלם ּבֹו ֶׁשִהְתַאְּספּו ַהָּמקֹום ִהזְַּדְעזַע ְּתִפָּלָתם ֶאת ְּכֶׁשִּסּיְמּו 31
  .ֵלב ְּבאֶֹמץ

  
 ֲאֶׁשר הּוא שֵּכן. איתנו אלוהים כי, אותנו לנצח יכול לא השטן. הכוח אותו פעלומ כעת בתוכנו. רב כוח להם היה

  .אמונה ידי על זה את מקבלים אנחנו. ָּבעֹוָלם ֲאֶׁשר ִמֶּזה ָּגדֹול ָּבתוכנו
  

 שהולכים מי עם, אלוהית בריאות על לאלוהים שמאמינים מי עם  המגנים את צמדו. שלך אמונה של המגן הרם
 שלהם המגנים את דיםימצמ לֹוֵחמים כאשר. מתפילה התוצאות את ומקבל אלוהיםה דבר פי על שחי מי,  בכוחו

  .מטרתו את ישיג לא חץ ואף, רציף ִשריֹון של סוג יוצרים הם, כאחד ומפעילים
 שכל כך מאורגן הכל .שולם כבר גלדיאטורים של מוות עבור .הקולוסיאום של בזירה קרב". גלדיאטור" הסרט: איור
 יצאו דברים! אבל  .לזה להפריע יכול לא דבר ששום ונראה. בהם שולטים האופל כוחות. עבדים הם. יהרג מהם אחד
 הרומי הצבא של  ֶגנֶָרל היה הוא בעבר .ְמתּוכנָן לַתרִחיש מתנגד, למוות שנלקחו מאלו אחד כאשר שליטה מכלל
: מילים נשמעו .לנצחון המתוכננת התבוסה את והפך במצב השליטה את כבש הזה האיש .ולנצח להילחם הלמוד

 לא רומאים לוחמים של חצים ואז המגנים את מצמידים הם, כאחד ".כאחד ביחד נהיה אנחנו אם לנצח יכולים אנחנו"
   .במקום נהרג, הצטרף שלא מי. בחיים נשארים המגן טבעת בתוך שהיו מי .הזה השריון את לחדור יכולים

  
 אנחנו ואם. האלוהים דבר -  ישוע מבטיח זה. יְִצָלח ֹלא, ָעַליְִך יּוַצר ְּכִלי- ָּכל, האמונה מגן הוא שלך המגן אם לכן

, ייסוג הוא, שבא החושך את קוראים איך משנה לא ואז. ונפעל נתחזק אנחנו - כאחד שלנו המגנים את מצמידים
  .זמני באופן לעין נראה הכל. מעולם קיים היה לא הוא כאילו, ערפל כמו יתפזרת

  
  כו פרק ויקרא

  
  .ֶלָחֶרב, ִלְפנֵיֶכם אֹיְֵביֶכם וְנְָפלּו; יְִרּדֹפּו ְרָבָבה ִמֶּכם ּוֵמָאה, ֵמָאה ֲחִמָּׁשה ִמֶּכם וְָרְדפּו ח
  

  "רוח הקודש והמתנות שלה" מתוך הספר של קנט חייגן
  



 להתמודדות מסייעתה זריקה כמו, רוחנית לצמיחה תעוזר לך יקרים בדברים המאמינים אלה עם תקשורת
  .שלי האמונה את בניתי ככה. המחלה עם

  
  .תתפללו יחד איתי

 
 בכל החוכמה את ממך מבקש אני. שלי בחיים תעתידי שנה וכל יום כל, שלי החיים עליך סומך אני! אבא

 .ובַצַעדיי החלטותיי, מעשיי
 רּוחַ  ֲאֶׁשר  אמונה אנשי כל ֶשלמדו כמו, ממך וללמוד לקבל מוכן אני, ולמדי אותי כייתדר! יקרהה הקודש רוח

    .ך"בתנ  קורא אני ועליהם, אֹוָתם הְדִריָכה ֱאֹלִהים
, אותך לשמוע אותי למד. זר קול אחרי  ךהול ולא קֹוִלך ֶאת ׁשֹוְמעֹות שצֹאנִך בדבריך אמרת אתה! אבא 

   .לקולך רגיש להיות ותמיד
 ייקרא אשר אחד לכל ךלש האלוהית בבריאות אמיתיים ומאמינים, אותך שמכירים אנשים עם אותי ִהִקיף
 לכל שך האלוהית בבריאות באמינות ומאמינים, אותך שמכירים אנשים עם אותי ִהִקיף .שלך האדיר  לשם
 אותי למד. בַתֲעתּועַ  שנמצאים מאלו ולהבדיל אותם לזהות אותי למד .שלך האדיר  לשם ייקרא אשר אחד

  .שומע שאני, המילים של האמת את ְלזַהֹות
 אנשים של לצרכים מענה להיות והיכולת הניסיון את לי תן, ממך מבקש אני. שלי לשירות אותי הכן, אלוהים
 על לשמור" אותי למד, שלך בכוח אותי מכניס אתה שאיתם אנשים של בצוות אעבוד אני ואם. אחרים
 !המשיח ישוע של בשמו" שלום של בקשר הרוח אחדות
  !אמן

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12פרק 

  מדוע נראה כי אין תשובה לתפילה
  א פרק חבקוק.1
  
  .תֹוִׁשיעַ  וְֹלא, ָחָמס ֵאֶליָך ֶאזְַעק:  ִתְׁשָמע וְֹלא, ִׁשּוְַעִּתי יְהוָה ָאנָה-ַעד ב
  

 אך ,הסרטן מחלת של האחרון שלב לו שהיה למרות בחיים נשאר הוא למה ?לא ואחרים שנרפאו אנשים יש למה
 לרפא יכול לא אלוהים האם? לריפוי להגיע זמן הרבה כך כל לחכות צריך אני למה ?הראשון בשלב מסרטן מתה היא
 ללא ותנשאר שתפילותיי הסיבה מה? אלוהיםעיני ב חן מוצא זה האם? לסבול כך כל צריך אני למה ?אחת בבת אותי
  ! ...?למה! ?למה? מענה
 צריכים אנחנו .בתפילה ביטחון לנו שייתן היסוד את צריכים אנחנו .אלוהים בדבר התשובה את לחפש צריכים אנחנו
 .לריפוי תפילה על נדבר אנחנו. ך"התנ ממבט נברר בוא ".יְהוָה טֹוב-ִּכי  ִלטעֹום"ו העיניים מול הקודש כתבי את לשים
 כי( במשפחה הטובים היחסים על, הילדים  ישועת על, שגשוג על מדברים אנחנו אם. אלוהים של רצונו  הוא ריפוי

  .ריפוי של לדוקטרינה כמו הגישה באותה נשתמש אנו - ) אלוהים של ההבטחות גם הם האלה דברים
  

  יא ֶּפֶרק ָהִעְבִרים ֶאל
  
 נֹוֵתן וְהּוא ַקּיָם ֶׁשהּוא ְלַהֲאִמין ָצִריְך ֱאֹלִהים ֶאל ַהָּקֵרב ָּכל ִּכי, ֵלאֹלִהים ָרצּוי ִלְהיֹות ֶאְפָׁשר ִאי ֱאמּונָה ּוְבִלי 6

  .ְלדֹוְרָׁשיו ּגְמּול
  
 מגיע ריפוי - הנסים על באלוהים לבטוח איך יודעים כבר או רופאים של בשירותים משתמשים אתם אם משנה לא

 משתמש או) למשל, ניתוח( מכאנית עבודה מבצע רק אדם בן. לרפא היכולת את תנהינ לא  אדם לבן !מאלוהים
  ).תרופות( כימיים בחומרים

  
  " אני מאמינה בנסים" הספר קתרין קולמן  מתוך

  
טבעיים  כלים  הוא יכול לעזור לנזקקים באמצעות. לא לבדו הוא  , נכנס לחדרו של המטופל  הרופא אשר ...
  .אמונתו בכוח עליון עושה את השאר. רפואה המדעיתה של

  ". ר אלמר הס"כך אומר ד -לכל ריפוי יש טבע אלוהי ... "
המנתח יכול לבצע ניתוח  . רק בהשפעתו של כוח אלוהי  אחהתי אבל זה, הרופא יכול לחבר עצם שבור

 צורך אבל יש לו ,אמיתי של האזמל ולהשתמש בידע המתקדם ביותר  הוא יכול להיות אומן  ,מורכב בהצלחה
  .לאנשים לא ניתנה היכולת לרפא. ה ריפוי אמיתייעש אשר להמתין לכוח עליון

  
 אז, אליו תפלללהו באלוהים ִלבטֹוחַ  תעזו אתם אם .אלוהים של פניו לבקש או רופא לחפש: דרכים שתי יש תמיד
 ַקּיָם ֶׁשהּוא ְלַהֲאִמין ָצִריְך ֱאֹלִהים ֶאל ַהָּקֵרב ָּכל ִּכי, ֵלאֹלִהים ָרצּוי ִלְהיֹות ֶאְפָׁשר ִאי ֱאמּונָה ּוְבִלי . "לאמונה זקוקים אתם
 של נקודות שלוש הזה בקטע .שלכם האמונה לפי הריפוי באמצעות לכם גומל הוא  ."ְלדֹוְרָׁשיו ּגְמּול נֹוֵתן וְהּוא

 אלוהים .התהליך זה - החיפוש. אותו)  לחפש( לדרוש. 3, לו להאמין. 2, )הלב מכל( אלוהים אל קרבהתלִ . 1: הוראה
 את לקחת כדי האמונה את להשיג איך, בתורתו לנו אומר הוא. האמונה לקבל כולנו נוכל שבה הדרך את לנו נותן

  .שלנו הריפוי
  

  י ֶּפֶרק ָהרֹוִמים ֶאל. 2
  



  .ַהָּמִׁשיחַ  ְּדַבר ְּבַהְכָרזַת - וְַהְּׁשִמיָעה ִּבְׁשִמיָעה ָּבָאה ָהֱאמּונָה ְלִפיָכְך 17
  

 ְּדַבר ְּבַהְכָרַזת -  וְַהְּׁשִמיָעה ִּבְׁשִמיָעה - ָהֱאמּונָה": כתוב .מרפא הוא אלוהים כי לשמוע אחת פעם רק מספיק לא
 גם  האמונה כי, לכתוב צריך היה אז, שמיעהב האמונה אם .דבר המשיח שמיעתב -  אמונהה :רואים אתם ."ַהָּמִׁשיחַ 

 דווקא כי כתוב אבל .ואות רואים  - זאת אומרת ו, ותוא וקוראים, ותוא שומעים שאנו מכיוון .דברו של ראייהב
  ?מתרחש זה כיצד? שמיעהה איזו. ַהָּמִׁשיחַ  ְּדַבר ְּבַהְכָרַזת -  השמיעה

  
 דבר את  לוקחים אתם. באוזניכם ושומעים, בפיכם מֹוֶדים, עינייםה לנגד) ך"התנ( אלוהיםה הדבר את מכניסים אתם

 -  וזה .שלו  המושלמת העבודה את ועושה בקרבכם חודר, ופעיל חי אלוהים דבר .כתרופה ּפנִים ּכַלֵּפי  אלוהיםה
. בתוככם לנבוט למילה נותנים אתם. רוחכם את  במילה מאכילים אתם ).4 פרק, מארק(  זרע היא המילה. התהליך
 דבר -  שלכם תבּונָהה אל  ְלַדֵּבר  מתחילה היא, שם ונֹוֵבטת ברוחכם, כלומר, שלכם בלב משתרשת היא וכאשר
 ריפויכי ה לחלוטין בטוחים אתם ואז .בתוככם אלוהים של קולו את לשמוע מתחילים ואתם. קול לו יש .החי אלוהים
. אלוהים של בשמיעה שבאה האמונה. אמונה כבר זה  ֲהֵרי .החיצוניים והסימפטומים הסימנים כל למרות, לכם שייך

 מדבר חוץ, מקום בכל שלהם הריפויאת  מחפשים שאנשים עצוב כמה .אלוהים בדבר לוקחת היא ותחילתה
 יביא הוא. ַהָּדָבר -  ְּבֵראִׁשית. המשיח דבר עם והאוזניים העיניים את למלא: פשוט כך כל בעצם זה אבל .אלוהיםה

 אל. זמן ייקח זה. לגדול צריך באמונה. מחלה כל של ההר כל את תזיזו אתם האמונה ידי על. האמונה את לכם
  !הזמן את תבזבזו

  
  ה ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת. 3
  

  . יהוה ְּבֵׁשם ֶׁשֶמן אֹותֹו ְּבָמְׁשָחם ַּבֲעדֹו וְיְִתַּפְּללּו ַהְּקִהָּלה זְִקנֵי ֶאת יְִקָרא, ֵּבינֵיֶכם חֹוֶלה יֵׁש ִאם 14
  .לֹו יִָּסַלח ָחָטא וְִאם; אֹותֹו יִָקים וַיהוה, ַהחֹוֶלה ֶאת ּתֹוִׁשיעַ  ָהֱאמּונָה ּוְתִפַּלת 15

  
 נְֶגּדֹו לעמוד לכם קשה ועדיין באלוהים לבטוח לומדים רק אתם, לגדול מתחילה רק שלכם שהאמונה יודעים אתם אם

, עליכם לוחץ חטא איזה משנה ולא .אלוהי בריפוי שמאמינים ַהְּקִהָּלה ִזְקנֵי ֶאת תְקָראו- ְּבֵׂשֶכל תָעָׂשו, ָּבֱאמּונָה יִַּציִבים
 ואם. סולח הוא - מרפא הוא וכאשר. מרפא הוא - סולח כשהוא כי, כםשל הלב את ולרפא לסלוח אוהב שאלוהים דעו
  .כםאת יעודד קודש כתבי של הבא הקטע.  החטא מן - המחלה שכל מפני, יֵיָרֵפא לא אחד אף -  לא
  

  מג פרק ישעיהו
  
  .ֶאזְּכֹר ֹלא, וְַחּטֹאֶתיָך:  ְלַמֲענִי, ְפָׁשֶעיָך מֶֹחה הּוא ָאנִֹכי ָאנִֹכי כה
  
  ה ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת. 4
  

 ַצִּדיק ְּתִפַּלת ֶׁשל ּכָֹחּה ּגָדֹול. ֵּתָרְפאּו ְלַמַען, ֵרֵעהּו ְּבַעד ִאיׁש וְִהְתַּפְּללּו ֵרֵעהּו ִלְפנֵי ִאיׁש ֲחָטֵאיֶכם ַעל ִהְתוַּדּו 16
  ִּבְפֻעָּלָתּה

  
 הזה הזבל את שאו, שלכם בחטא  הודו .נפשי שקט לכם  נותן ושלא שלכם בלב שיש דברים כל את לפניו נֲַערּו
 את וייתן שלו האלוהי הסדר יעשה הוא. וחנון רחום הוא שלנו אלוהים .ושלום סדר של אלוהים -  שלנו אלוהים. לאור

  :תראו. שלכם ללב השלום
  

  א ֶּפֶרק ָהִראׁשֹונָה יֹוָחנָן ִאּגֶֶרת
  



  .ַעוְָלה ִמָּכל אֹוָתנּו ּוְלַטֵהר ֲחָטֵאינּו ַעל ָלנּו ִלְסֹלחַ  וְַצִּדיק הּוא נֱֶאָמן, ֲחָטֵאינּו ַעל נְִתוֶַּדה ִאם 9
  

 אלוהים כי, אשמה של הזה העול את ולשאת להמשיך צריכים לא אנחנו. הריפוי על כמו הסליחה על בו לבטוח עלינו
  !בריאים ותהיו - מהאב סליחה וקבלו, הודו. העבר את לנו להזכיר יותר הולך לא והוא, בחסד עשיר הוא

  
  יח ֶּפֶרק ַמַּתי. 5
  

 ָאִבי ֵמֵאת ָלֶהם יְִהיֶה ָהיֹה, יְַבְקׁשּו ֲאֶׁשר ָּדָבר ְּבָכל ֲאָדמֹות ֲעֵלי יְַסִּכימּו ִמֶּכם ְׁשנַיִם ִאם, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר עֹוד 19
 ;ֶׁשַּבָּׁשַמיִם

  ."ְּבתֹוָכם ֲאנִי ָׁשם ִלְׁשִמי נֱֶאָסִפים ְׁשלֹוָׁשה אֹו ְׁשנַיִם ֲאֶׁשר ְּבָמקֹום ִּכי 20
  

  .הסכמה תפילת על מדובר
  

  "). הסכמה תפילת". 31פרק " (יסודות לצמיחה רוחנית" מתוך הספר של קנט חייגן
  

  .עצום כוח יש ֶשהיא ָּכל נִזָקקּות לגבי אנשים יותר או שניים של מוסכמת לתפילה
  .18:19 במתי מאשר חשובה יותר   אין כנראה, ך"בתנ ההבטחה תפילות מכל...
  ". ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ָאִבי ֵמֵאת ָלֶהם יְִהיֶה ָהיֹה: "... 19 בפסוק הביטוי על לב שימו...
 הוא". ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ָאִבי ֵמֵאת ָלֶהם יְִהיֶה ָהיֹה"... :מבטיח ישוע, זה בקטע". יְִהיֶה ָהיֹה" -  חזקה מאוד אמירה  זו
  ).  14:14 יֹוָחנָן( "ֶאֱעֶׂשה ֲאנִי, ִּבְׁשִמי ָּדָבר ִמֶּמּנִי ְּתַבְקׁשּו ִאם : "אמר גם
  . בלבד תביווני החדשה הברית את קרא הוא, היוונית בשפה מומחה היה נלסון. ק.פ
 אני אז, הזה הדבר לי ואין, בשמי דבר תשאלו אם: "הוא ישוע של היווני  בִּביטּוי ממש כי אמר נלסון ר"ד

  ."בשבילכם זה את אבָרא
  

 .להתחזק יכולים ֵכן וְּכמֹו, לבד לפעול יכולים אתם
 .השליחים מעשי בספר מתוארת משותפת לתפילה דוגמה

  
  ד ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי

  
 ֱאֹלִהים ְּדַבר ֶאת וְִדְּברּו ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  נְִתַמְּלאּו וְֻכָּלם ּבֹו ֶׁשִהְתַאְּספּו ַהָּמקֹום ִהזְַּדְעזַע ְּתִפָּלָתם ֶאת ְּכֶׁשִּסּיְמּו 31

  .ֵלב ְּבאֶֹמץ
  

 של הנסים שבו, במקום האבלים של נוכחותם את  ִהִתיר לא ישוע. בהסכמה להתפלל מי עם לבחור כראוי עליכם
  .התרחשו אלוהים

  
  יא ֶּפֶרק ַמְרקֹוס. 6
  

 ַמֲאִמין ֶאָּלא ְּבִלּבֹו ְמַפְקֵּפק וְֵאינֹו' ַהּיָם ְלתֹוְך וְִהָּזֵרק ֵהָעֵקר' ַהֶּזה ָלָהר ָהאֹוֵמר ָּכל, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר ָאֵמן 23
  . לֹו יְִהיֶה ֵּכן, ְּדָברֹו ֶׁשּיְִתַקּיֵם

  
  . ָלֶכם וְיְִהיֶה, אֹותֹו ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ַהֲאִמינּו - ִּבְתִפָּלה ֶּׁשְּתַבְקׁשּו ַמה ָּכל, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר ָלֵכן 24

  



 ַעל ָלֶכם יְִסַלח ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ֲאִביֶכם ֶׁשּגַם ְּכֵדי, ◌ּ ִסְלחו -  ִמיֶׁשהּו נֶגֶד ָדָבר ָלֶכם וְיֵׁש ִּבְתִפָּלה עֹוְמִדים ַאֶּתם וְַכֲאֶׁשר 25
  ."ֲחָטֵאיֶכם

  
 אנו איך, אז. בתפילה לבקש איך אותנו מלמד אלוהים הנה. הקודש כתבי של הזה בקטע במפורט נראה בואו

  ?בתפילה מבקשים
  
 .התפילה ְּכֵדי תֹוך, כלומר, מבקשים אנו כאשר אבל, שנראה כאשר ולא .מקבלים שאנו מאמינים אנו  )א

כי  ְמנָת ַעל זמן לוקח זה לפעמים. מתרחש והנס. מייד מקבלים אנחנו - להאמין מוכנים אנחנו כאשר
 ברגע אותו בלנויק אנו, יִהיֶה ֶשֹלא ֵאיך אבל. הגלוי לעולם נראה שלא העולם מן יעבור קיבלנו שאנו הדבר

 ).8-10:יד ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי( .שלו הרגלים את ְּבִליְסְטָרה אחד איש קיבל ככה. שהתפללנו
  

 לא הוא אלוהים. מבקשים אתם כאשר ְלַפקֵּפק לא ?23-25:יא ֶּפֶרק בַמְרקֹוס לב לשים צריך  עוד מהעל   )ב
 .די בלי עד עליו לסמוך עלינו. לרמות כדי אדם בן

 
  יא ֶּפֶרק ַמְרקֹוס

  
  . ָלֶכם וְיְִהיֶה, אֹותֹו ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ַהֲאִמינּו - ִּבְתִפָּלה ֶּׁשְּתַבְקׁשּו ַמה ָּכל, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר ָלֵכן 24

  
  :מדובר, הקודש בכתבי ספק להטיל לעצמם שמרשים מי על
  

  א ֶּפֶרק יֲַעקֹב
  
  . ָהרּוחַ  ִמְּפנֵי וְסֹוֲעִרים ַהּנְִדָחִפים ַהּיָם ְלגֵַּלי ּדֹוֶמה ַּבַעל־ָסֵפק ִּכי, ָסֵפק ּוְבִלי ֶּבֱאמּונָה יְַבֵּקׁש ַאְך 6
  
  , יהוה ֵמֵאת ַמֶּׁשהּו יְַקֵּבל ִּכי יְַחׁשֹב ַאל ָהִאיׁש אֹותֹו 7
  
  .ְּדָרָכיו ְּבָכל ֲהַפְכַּפְך ַהְּסִעִּפים ְׁשֵּתי ַעל ַהּפֹוֵסחַ  ִאיׁש ִּבְהיֹותֹו 8
  

 שלי אבה! שלי הריפוי לי יש: "תגידו .ָלנּו ָּתנֹותינִ  ִמֶּמּנּו ֶׁשִּבַּקְׁשנּו ַהִּמְׁשָאלֹות ִּכי ספק בלי? לבקש צריכים אנחנו איך
 אומר שלכם גוף מה משנה לא וזה  !"אבא, לך תודה! עכשיו כבר לי יש זה את !בריא  אותי לראות רוצה שבשמים

 דבר עם להרמוניה שלכם המילים את תאמו אז .לו אומרים שאתם מהל להקשיב חייב שלכם הגוף .הזה ברגע לכם
  .ביקשתם שאתם מה ממנו לקבל כדי שלו האמונה לכם ותהיה .הריפוי על  אלוהים

  
  !לסלוח ?נחוץ עוד מה  )ג

  יא ֶּפֶרק ַמְרקֹוס

 ַעל ָלֶכם יְִסַלח ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ֲאִביֶכם ֶׁשּגַם ְּכֵדי, ◌ּ ִסְלחו -  ִמיֶׁשהּו נֶגֶד ָדָבר ָלֶכם וְיֵׁש ִּבְתִפָּלה עֹוְמִדים ַאֶּתם וְַכֲאֶׁשר 25
 ."ֲחָטֵאיֶכם

 
 סרטן כמו שלכם הנפש את מאכל שהוא מפני, הזה מהמצב ִהשַתחֵררו  .שלכם התפילה את םחוסחנות סל חוסר
 עלינו .אותנו הורסת שלנו נַפִשיּות .מזיק בלתי  דבר לא זה. מאלוהים אתכם מפריד סלחנות חוסר .גוף את מאכל
 !"בי פגעה  היא כמה יודע היית אם"... !"אליו אבוא לא אני -  גאווה לי יש" .הזה מהעולם  שנזרע מה כל את לעקור
 הוא .האלה הדברים של אחרת ראייה יש לאלוהים אבל, הזה בעולם" נורמלים" אנשים כמו להתנהג רגילים אנחנו
 ?חסדו את  שֹוֵלל אלוהים  בגללה אם,  לעצמו הגאווה את צריך מי, לי תגידו ).הּוא־יִָליץ ַלֵּלִצים ֱאֹלִהים( לגאה מתנגד



 .שלי החטאים על לסלוח מבטיח אלוהים, בי שפגע מישהו סולח אני אם: רווחית הצעה לנו גורם אלוהים, ֵּכן ַעל יֵָתר
 האם. לגוף לפלוש הזכות את יש למחלה ואז. חטא - שלנו סלחנות חוסר כל. לֵהיָעֵלב ילעצמ להרשות יכול לא אני

  .מיקרה בכל לכולם תסלחו, לכם אומרת אני? זה את רוצה אתה
  

 .ההר אל ִלפנֹות? נחוץ עוד מה  )ד

  יא ֶּפֶרק ַמְרקֹוס

  .לֹו יְִהיֶה ֵּכן, .. ַהֶּזה ָלָהר ָהאֹוֵמר ָּכל ... 23

 אנו. זו הודאה. רם בקול אמונהה של המילים את לומר צריכים אתם .אלוהיםה דבר לפי שלכם רוחריהש את הכריזו
   .פיזית בעיה ְלֵעֶבר הפיזיות בשפתיים, הפיזי לעולם זה אומרים

  ...ָהאֹוֵמר ָּכל

 התפילה את מכירים כולם .עצמו ישוע אדון של מפיו תפילה של ומושלם קלאסי למודל  באנו אנו כעת. 7
  ".אבינו" התפילה יודעים, הקודש כתבי את פתח לא שמעולם מי אפילו. הזו

  
  ו פרק מתי

  
 ,שמך יתקדש, שבשמים אבינו' :אתם התפללו כך לכן 9
 

 .בארץ כן רצונך כבשמים יעשה, מלכותך תבוא 10
 

 ,היום לנו תן חקנו לחם את 11
 

 .לנו לחוטאים אנחנו שסולחים גם כפי חטאינו על לנו וסלח 12
 

  '.הרע מן חלצנו אם כי, נסיון לידי תביאנו ואל 13
  

 איך על ישוע של הוראתו -  מתי פי על בשורה של השישי הפרק כל. תפילה על ישוע מהוראתו חלק רק זה אבל
  .ַהֵסֶדר ְלִפי בואו. האב עם לתקשר

  
 ו פרק מתי  )א

  , ימינך עושה אשר את שמאלך תדע אל חסד מעשה בעשותך ואתה 3

  .לך יגמל במסתרים הרואה ואביך בסתר חסדיך יהיו למען 4

 מה. בנו את נתן הוא. אלוהים של טבעו זה - נְִתינָה. לתת לא בשבילנו אפשר אי. להיות צריך זה. חסדיך יהיו למען
 אותנו רואה כשהוא ְּגמּול  לנו נֹוֵתן אבא. לנתינה הצעה ולא, ַטֲענָה - זה, מקרה ובכל? לתת אותנו למנוע יכול

  .חסד מעשה בעשותנו

 ו פרק מתי  )ב
  



 ְרחֹובֹות ֶׁשל ּוְבִפּנֹות ְּכנֶֶסת ְּבָבֵּתי ְּבָעְמָדם ְלִהְתַּפֵּלל ָהאֹוֲהִבים, ַּכְּצבּוִעים ִּתְהיּו ַאל ִמְתַּפְּלִלים ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר" 5
  . ִאָּתם ְׂשָכָרם, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר ָאֵמן. ָאָדם ִלְבנֵי יֵָראּו ְלַמַען

  
 של השחקנים - כולנו! אלוהים של בעיניו נראים אנחנו איך אלא, בכלל נראים אנחנו איך לא הוא חשוב להיות עבורנו
  .האחד הצופה

  
 ָהרֹוֶאה וָאִביָך, ַּבֵּסֶתר ֲאֶׁשר ְלָאִביָך וְִהְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ַהֶּדֶלת ֶאת ְסגֹר, ְלַחְדְרָך ִהָּכנֵס ִּתְתַּפֵּלל ַּכֲאֶׁשר וְַאָּתה 6

 .ְלָך יִגְמֹל ַּבִּמְסָּתִרים

 לא זה. טכס לא זה. זמן לו לתת לא זכות שום לנו אין .הסתר בחדר אבא עם שלנו התפילה זמני את לבלות לנו יש
 סוד ממִתיקים נחנו א. לו משלמים אנחנו אשר, זמן לאורך שמתפתחים, קרובים יחסים של עניין זה .פומבי מעשה
  .ביותר החשוב והדבר...  אישי מאוד משהו זה. אלוהים לבין בינינו רק זה. סודותיו את מגלה הוא. עמו

 ו פרק מתי  )ג
  

  . יִָּׁשְמעּו ִּדּבּוָרם ֶׁשְּברֹב ַהחֹוְׁשִבים, ַּכּגֹויִים ִמִּלים ִמְּלגֵַּבב ִהָּמנְעּו ִמְתַּפְּלִלים ַאֶּתם ַּכֲאֶׁשר 7
  
  .ִמֶּמּנּו ְּתַבְקׁשּו ְּבֶטֶרם ָצְרֵכיֶכם ֶאת ֲאִביֶכם יֹוֵדעַ  ִּכי, ָלֶהם ּדֹוִמים ִּתְהיּו ַאל 8
  

 או הראשון הצליל את שהפכנו לפני לו להתפלל עומדים אנחנו מה על  יודע הוא. מעט יודעים אנחנו. הכל יודע הוא
 ילדים .הילדים כמו" הכל על הכל" לו לומר, ַּבייָשנּות בלי, הלב תובפשט יכולים אנחנו .משהו על ְּבִליּבנֹו  ָאַמרנו
 בקלות הם. אבא או לאמא גישה של דרכים על ָהרֹאש ֶאת ָשוַברים לא הם .הוריהם עם לתקשר בקלות יכולים קטנים
  ?הכל  מקשים כך כל אנחנו למה אז. פשוטה די היא אלוהים עם יחסים מערכת. שלהם הצרכים על אומרים רבה

  
 ו פרק מתי
 

. אדם לבני צמים להראות כדי פניהם את המשנים, הצבועים כמו קודרים תהלכו אל צמים אתם כאשר" 16
 . אתם שכרם, לכם אני אומר אמן
 

 , פניך את ורחץ בשמן ראשך את משח תצום כאשר ואתה 17
 

 ."לך יגמל הוא במסתרים הרואה ואביך, בסתר אשר לאביך אם כי אדם לבני צם תראה שלא כדי 18
 

 הקירבה את למצוא לנו מסייע צום.  שלנו לנשמה מּורָגלים אחרים ודברים ממזון סירוב, כלומר. הצום על מדובר כאן
 לקבל כדי, וצום בתפילה עצמנו מכנִיַעים אנחנו. לרוח המתנגד, בשרנו את צובטים אנחנו  .תפילה בזמן אלוהים עם

 הצום את ְמייֵַׂשמים אנחנו כאשר .תשובה מחפשים נֹוָאשֹות כך כל אנו במה הכל את שלנו לרוח אלוהים מרוח
  .בזה ודאו .שלנו להבנה יםיאפשר בלתי ָבריםד משיגה שלנו האמונה -  שלנו בחיים תפילההו

  
  יז ֶּפֶרק ַמַּתי

  
 ָלָהר וְתֹאְמרּו ַהַחְרָּדל ְּכגְַרּגִיר ֱאמּונָה ָלֶכם יֵׁש ִאם, ָלֶכם ֲאנִי אֹוֵמר ָאֵמן. ֱאמּונְַתֶכם ִמעּוט ִּבגְַלל: "ָלֶהם ֵהִׁשיב 20
  .  ִמֶּכם יִָּבֵצר ֹלא ָּדָבר וְׁשּום, יָזּוז הּוא -- ' ְלָׁשם ִמּפֹה זּוז' ַהֶּזה

  
  ."וְצֹום ִּבְתִפָּלה ֶאָּלא יֹוֵצא ֵאינֶּנּו ַהֶּזה ַהִּמין ֲאָבל 21



  
 ִטבִעי- ַעל ֶאמָצִעי - וזה .ישוע הוראתו לפי,  ָסִדיר ְּבאֹוֶפן תצומו אתם אם בשבילכם אפשרי בלתי יהיה לא דבר שום

 האחרון בשלב נמצא אדם בן כאשר, מאלוהים דחופה תשובה צריך אתה .לתפילה מהיר מענה נותן  אשר, מאלוהים
  .באלוהים חיים של לגמרי אחרת רמה זו. יותר זה על תדעו? אדם לבני ַמרֵּפא תּוכשחֲ  מחלה של

  
  סה פרק ישעיהו

  
  .ֶאְׁשָמע וֲַאנִי, ְמַדְּבִרים ֵהם עֹוד; ֶאֱענֶה וֲַאנִי, יְִקָראּו-ֶטֶרם וְָהיָה כד
  

שני י זה .אתכם משנה הצום. אתכם להרוג השטן של התוכניות את משנה לא הצום. אלוהים על משפיע אינו הצום
 צום. עבורכם אפשרי בלתי יהיהלא  דבר  שום שבו, טבעי על של לרמה להגיע מסוגלים שאתם הרבה כך כל אתכם
  .זה רק ולא. דמוני כוח וכל מחלה כל של עקשנותה את מסיר
  !שלכם בחיים סדיר דבר הצום נִיָחא

  
  ו פרק מתי  )ד

  
  . וְגֹונְִבים חֹוְפִרים וְַהּגַּנִָבים ַמְׁשִחיִתים וְַהֲחלּוָדה ֶׁשָהָעׁש ְּבָמקֹום, ֲאָדמֹות ֲעֵלי אֹוָצרֹות ָלֶכם ַּתַאְצרּו ַאל 19

  
  ;יִגְנְבּו וְֹלא יְַחְּפרּו ֹלא וְגַּנִָבים יְַׁשִחיתּו ֹלא וֲַחלּוָדה ָעׁש ֲאֶׁשר ְּבָמקֹום, ַּבָּׁשַמיִם אֹוָצרֹות ָלֶכם ִאְצרּו 20

  
  

 הוא במה? שלך הלב שאוף למה? שלך הלב מי עם? שלך הלב איפה? שלך האוצר הוא מי? שלך האוצר איפה
 לּוַקס, 10:25 ַמְרקֹוס, 19:24 מתי ראה(? ַמַחט נֶֶקב ֶּדֶרְך ַלֲעבֹר  לך קשה לא האם? שלך הערכים הם מה? התמלא
18:25.(  

 במשך שלך בעיותה ּפִתיָרת  על אותו לבקש צריך לא אתה - הראשון במקום דבריו ואת אלוהים את שם אתה אם
  .הודיה של לתפילות  עתירה של התפילות את תחליף בקרוב אתה. צוםבו בתפילה  רב זמן

  
  .ְלֵעיל ָהָאמּור של ִסיּכּום. 8
  

  ו פרק מתי
  

  ? נלבש ומה? נשתה מה? נאכל מה: לאמר תדאגו אל לכן 31
  

  . אלה לכל אתם שצריכים יודע שבשמים אביכם והרי, הגויים מבקשים אלה כל את הן 32
  

  . לכם יוספו אלה וכל, צדקתו ואת מלכותו את תחלה בקשו אתם 33
  

  ."צרתו ליום לו די; לעצמו ידאג המחר כי, מחר ליום תדאגו אל לכן 34
  
, ֶעְליֹון ְּבֵסֶתר יֵֹׁשבים ואנחנו. ִהתרֹוְצצּות. הזה העולם של ּכִפיָרה זה. אמונה לא זה...  לעתיד הפחד, נַַחת-ִאי ,הדאגה

  .ודברו באלוהים בטחו. בשלום שֹוֵקטים ולכן
  

  .מאוד חשוב דבר עוד יש. 9



  
  ח ֶּפֶרק ָהרֹוִמים ֶאל
  

 ַּבֲעֵדנּו ַמְפּגִיָעה ַעְצָמּה ָהרּוחַ  וְאּוָלם. ָּכָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל יֹוְדִעים ָאנּו ֵאין ִּכי, ְּבֻחְלׁשֹוֵתינּו ָלנּו עֹוזֶֶרת ָהרּוחַ  ּגַם וְֵכן 26
  . ִמִּמִּלים ֲעֻמּקֹות ַּבֲאנָחֹות

  
  .ֱאֹלִהים ִלְרצֹון ְּבֶהְתֵאם ַהְּקדֹוִׁשים ְּבַעד ַמְפּגִיָעה ֶׁשִהיא ִמְּפנֵי, ָהרּוחַ  ַמְחְׁשבֹות ֶאת יֹוֵדעַ  ְלָבבֹות וְַהּבֹוֵחן 27

  
  יד ַהּקֹוִרינְִּתים ֶּפֶרק ֶאל ִאּגֶֶרה ָהִראׁשֹונָה

  
ֶכל ְּבֶאְמָצעּות ּגַם וְֶאְתַּפֵּלל ָהרּוחַ  ְּבֶאְמָצעּות ֶאְתַּפֵּלל? ַּלֲעׂשֹות ַמה ֵּכן ִאם 15 ֵֹ  וְָאִׁשיר ָהרּוחַ  ְּבֶאְמָצעּות ָאִׁשיר; ַהש
ֶכל ְּבֶאְמָצעּות ּגַם ֵֹ   ;ַהש
  

  .כוח לכם אין אז, )בלשונות והדיבור הקודש ברוח טבילת על מדברת אני( הקודש רוח את קיבלתם לא  אתם אם
  

  א ֶּפֶרק ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי
  
  ..ּכֹחַ  ְּתַקְּבלּו ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ֲעֵליֶכם ְּבבֹוא ֲאָבל 8
  
 ִהיא. הקודש כתבי את לנו מגלה היא .מהשמים הכוח את לנו נותנת הקודש רוח .בחשבון באים לא - שלנו הכוחות
 חזקים להיות הופכים נחנוא.  שלה מתנותאת  לנו נותנת היא. אותנו מלמדת היא. אותנו בונה היא. ְּבַעדנו ַמְפִּגיָעה

 הוא, ֵמֵאָליו מּוָבן. ִמֻּכוּלם יֹוֵתר ִּבְלׁשֹונֹות ְמתפלל הוא כי כתב שאול .הקודש רוח באמצעות' ה ידי על וְלמּודים יותר
  .לאנושות דברים הרבה דיברה הקודש רוח שאול של הָפה דרך. החדשה בריתב הרובאת  כתב

  
  לג פרק ירמיהו. 10

  
      ְׁשמֹו׃ יְהוָה ַלֲהִכינָּה אֹוָתּה יֹוֵצר יְהוָה  עָֹׂשּה יְהוָה ָאַמר- ּכֹה ב

  
  ...יְַדְעָּתם ֹלא ּוְבֻצרֹות ְּגדֹלֹות ְּלָך וְַאִּגיָדה וְֶאֱענֶּךָ ֵאַלי ְקָרא ג
  
 בעיות עם להסתדר נצליח לא לעולם בעצמנו אנחנו. אליו לפנות לנו קורא הוא. שלו הילדים כמו אותנו אוהב אלוהים

 .לתפילותינו לנו לענות מאוד אוהב והוא. עזרה שלנו אבאמ לבקש צריכים תמיד אנחנו.  הזאת האדמה פני על
 מוכן הוא...  שלו בִתפֶאֶרת אלינו להתגלות, מאושרים אותנו לעשות אוהב הוא. תפילה דווקא זו-  אליו שלנו הפנייה
 הוא הרבה כמה. לנו שעונה מבטיח הוא! נאמין רק אם !..נסים של אלוהים - הוא!.. שלו הסודות את אתנו לחלוק
  ).23:טז יוחנן, 16:טו יוחנן, 7:טו יוחנן, 14:יד יוחנן, 13:יד יוחנן, 9:לוקס יא, 22:מתי כא, 7:מתי ז( !זה על אומר

  
  טז ֶּפֶרק ָחנָןיֹו
  

  .ִׂשְמַחְתֶכם ִּתָּמֵלא ְלַמַען ּוְתַקְּבלּו ַּבְּקׁשּו; ִּבְׁשִמי ָּדָבר ִּבַּקְׁשֶּתם ֹלא ּכֹה ַעד 24
  

  ?לתפילה תשובה אין לכך תונוספ סיבות עוד יש האם. 11
  ד ֶּפֶרק יֲַעקֹב ִאּגֶֶרת

  



  .ְּבַתֲאוֹוֵתיֶכם ְלַבזְֵּבז ְּכֵדי, ָרָעה ַּכּוָנָה ִמּתֹוְך ְמַבְקִׁשים ֶׁשַאֶּתם ִמְּפנֵי ְמַקְּבִלים וְֵאינְֶכם ְמַבְקִׁשים ַאֶּתם 3
  
 למדו .לא ומה, אלוהים של בעיניו טוב הוא מה לדעת כדי, וַָליְָלה יֹוָמם אלוהים בדבר ִעְמדּו. ך"תנ ֶשל ְלעּומקֹו ַרדו

 אנחנו.  בנפשנו וגם בגופנו גם ֶּפֶלא ְּבאֹוַרח נירפא אנחנו האמת של תֹוָדָעה וְבִמיַדת. אלוהים  ֶשמציע ֱהיֹות  ְלִהְתנֵַהג
  .אותנו מכיר שהוא כאלה נהיה אנחנו. אחרים נהיה

  
  

  ).כט פרק דברים( ..."עֹוָלם- ַעד ּוְלָבנֵינּו ָלנּו וְַהּנִגְֹלת ֱאֹלֵהינּו ַליהוָה ַהּנְִסָּתרֹת", דבר של ובסופו. 12
  
 לא, רוצים לא, מוכנים לא( ְמסּוָגלים ֹונֵאינ פשוט אנחנו מסוימים סודות. פתוח לא משאיר שאלוהים משהו וישנ

 ֶאל 1( "ִּתָּבטֵ  ַּדַעת, ֶּתְחַּדְלנָה ְלׁשֹונֹות, ִּתָּבַטְלנָה נְבּואֹות " מַתיֶשהּו .עת עד מסוימים עניינים השאירו .לקבל) יכולים
 ואנו. לנו יתגלה והוא.  לאב ַהמּוָכנים ִמן שאלות נשאל" פנים אל פנים"ו לשמים נגיע ואנחנו, )8:יג ֶּפֶרק ַהּקֹוִרינְִּתים

  .נכיר
  

  יג ֶּפֶרק ַהּקֹוִרינְִּתים ֶאל ִאּגֶֶרה ָהִראׁשֹונָה
  

 ְּכֶדֶרְך ַאִּכיר ָאז ֲאָבל, ֶחְלִקית יְִדיָעִתי ַעְכָׁשו. ָּפנִים ֶאל ָּפנִים -  ָאז ֲאָבל, ִּבְמֻעְרָּפל, ְּבַמְרָאה ָאנּו רֹוִאים ַעְכָׁשו 12
  .ֻמָּכר ֲאנִי ֶׁשּגַם

  
   .אחד סיפור לכם לספר רוצה אני

 השיטות של" הבשר תומטחנ" כל דרך ועברתי סרטן במרכז הייתי, סרטן אצלי אובחן 2005 בשנת כאשר
 והם, איתי משהו לעשות חייבים היו הרופאים אבל, לחיות כדי קטנה הזדמנות לי תנוינ. הרפואה של המסורתיות

  .הקודש כתבי את וחקרתי העמקתי אני ַּבֵעת וְָּבּה. זאת עשו
 קלענש אחד כלב לגעת השתדלתי .ַמרֵּפא שוכתחֲ  האבחנה אותה להם היתהש באנשים מוקפת הייתי יום בכל

 הכרתי אני אבל .לריפוי אלוהים של רצונו על היום יודעת שאני מה בוודאות ידעתי לא אני אז.  שלי ראייהה לשדה
 גם אני והיום .מרפא חשוך פחות לא מאבחון בעבר אותי פאיר שאלוהים העובדה על ֵהִעדתי .וגואל כמושיע אותו

, מהשאלה נְבּוכִתי במיוחד ולא הידיים את שמתי, אותו שראיתי אחד כל עבור התפללתי. הרחום באלוהים מאמינה
 בשמן  משחתי, החולים בית של למסדרון יצאתי, נרדמו כשכולם, בלילה "?מרפא שלך אלוהים אם, כאן את למה"

  .לאלוהים להתפלל והמשכתי, מסרטן גוססים  נמצאו שבהם חדריםה דלתות של משקופיםה את
 ראיתי אני. אישה או גבר זה: מייד להבין היה קשה .אדם בן של דמות זזה לקראתי. במסדרון ִהתַהֵלכתי אחד לילה
 איכפת לא. יחפות היו הרגלי. אישה הייתה זו. צעד כל לעשות לו קשההיה ו מכאב יִיֵלל אשר, הְמַחרֵחר הגוף את רק
  .חייםה תפיסת כל את בתוכה ָקַטל רחם ללא הסרטן. לא ומה לובשת היא מה לה
 כל אני", וחירחרה יִיסּוִרים מלאות בעיניים בי הביטה היא "?בשבילך להתפלל יכולה אני", ושאלתי אותה עצרתי אני
 החולשות כל את שנשא אלוהים על לה ספרתי ."לך חיכיתי אני. במעלית עבורי התפללת את! לך חיכיתי כך

 נראה! בגלוי לכך הקשיבה היא "?כאן את למה אז: "ּפרֹובֹוָקִטיִביות שאלות אותי שאלה לא היא. שלנו והמחלות
 אלוהים אם", ואמרה בכה היא! בתשובה חזרה של תפילה רבה ְבָרֲעָדה ִהשִמיַעה היא. אותה לחנוק הפסיק שהכאב

  ."שלי החיים כל לבד אותו אשרת אני, למות לי יאפשר לא
 הריקה המיטה את חבקתי. מיטות שתי רק היו בחדר .ָאנּוש במצב אדם בן מעבירים שלי לחדר כי לי אמרו בבוקר

 שדברתי האישה את  ֵהִביאו מעט עוד ...כאן ישכב  אשר האדם על לאלוהים להתפלל והתחילתי שלי הגוף כל ידי על
, עכשיו. שוב אותך שאפגוש מאלוהים ביקשתי: "הודתה היא ... גססה היא. החמצן לשקית אותה חיברו .הלילה עמה
  . "בשבילי מלאך כמו -  את

 לא זה. המבריק בנְִציץ לה משח  מישהו כאילו לזרוח! לזרוח התחיל שלה הפנים, לפתע. עליה הידיים את הנחתי
 אותה משאיר אלוהים כי היה לחשוב יכולתי אני מה על וכל. אלוהים של ידו מגע של פיזי ביטוי היה זה. ..חזון היה

  ...תחיה היא עכשיו: מלבד אחרת מחשבה לי היה לא, אלוהים של זו התערבות עם! אותה מרפא אלוהים! לחיות



  ... מתה שהיא לי נודע, מכן לאחר ימים כמה. אחר למקום הועברה היא למחרת
 שומר כמו, כמיירט, אני .לגיהינום הלכה לא היא: למה הבנתי ואני. שלום היה בלבי אבל. לאלוהים שייכת ַהּנְִסָּתרֹת
 לא הוא למה. אותה לקח והוא .אלוהים של לידיים אותה דחפתי האחרון ברגע ומוות חיים בין הגבול על הגבול
. החירות את לה נתן והוא. בה נגע הוא כי ראיתי רק אני. יודעת לא אני? אותו לשרת כדי הזה בעולם אותה השאיר
 במקום הנצח את תבלה היא. התרחש ביותר החשוב הדבר אבל .לאלוהים שייכת ַהּנְִסָּתרֹת ..?אחר ולא, ככה למה
  .הצער מרוב העייף הנפש לישועת ֵשיֵרתי  כי, שלי לאלוהים מודה ואני.צער אין, פחד אין, דמעות אין, כאב אין שבו

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  דבר אחרית
 נהנכו היא אבל. הדרך ההחלמה של התחילת רק ו היאשז להבין כיםצרי םאת, הזה הספר תקריא לאחר

   .שם עצמו סלל אותה עבורנו. להחלמה אמיתית  הדרךזות . ובטוחה

כוח .מעט וזה .אלוהיבמתנה מהחלמתי שקבלתי  על לכם לספר רוצה שאני ממה מאוד קטן חלק הוא  הזה הספר
בנתי שה גילויים כאלהו שהם הרבה מעבר לזה שרק יכולתי לדמיין, גיליתי כאלו דברים,עצום וללא גבול נפתח לפני

 המתכוני כל את לגלות קיים רק ספר יחיד ואחד שיודע ומסוגל. אותם ְלָהִכיל מסוגל ֹלא ספר אף. אותם פתאום
ספר הזה יודע .אחד ואחד מאיתנו כלל, עבור ילדי ועבור ילדכם,עבורי ועבורכם :עבור כולנו אישי החלמה באופן

. םפר שכל מילה בתוכו היא חיה ונושמת,ספר של חיים, אלוהית לבריאות ומיוחדות המדהימות דרכיםלהראות 
  .ך"הוא תנ –הספר 

, מחלות ללא יםיחופש החיים את לבנות אפשר הזה היסוד על  .האלוהים דבר - ַהיְסֹוד  עצמו הוא. שלו ַהיְסֹוד זה
   .ותבוסות אכזבות, חולשות

 מכל, בעיותה מכל אותכם וְלהֹוִציא ביד אותכם לקחת כדי, בדבריו ותיגע םאת מתי מחכה כםשל  יכול הכל המרפא
 ובחר. כותל דרך באיזו: תכםרילבח מתיןמ הוא .והמוות המחלות, החולשה על הרוז בנצחון הזה העולם של אבחנות

 כך כל םאתש מה. כםעבור הכין שהוא מה את כםל לתת מוכן הוא. עליו סםכו.כםשל החיים וזה. שלו הדרך את
  ).28:מתי יא" (.ְמנּוָחה ָלֶכם ַאְמִציא וֲַאנִי וְָהֲעמּוִסים ָהֲעֵמִלים ָּכל ֵאַלי ּבֹואּו " .כיםצרי

  .שלכם בחיים להתערב כרופא לאלוהים ולתת להירגע צריכים אתם

  .' ה ישועת את ולראות בשקט להיות

 .עבורכם שלי התפילה

 יתָעׂשָ , אֹלִהים, שאתה אופן ובאותו !שלך והחלמה הריפוי ותבכוח ספרה פיד ביסודיות מלא, ממך מבקשת אני! אב 
 ֲאִמיתֹות לכתיבת  לך נתתי אשר שלי ידיים גם, )11:יט  ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי( ָׁשאּול שליח ַעל־יְֵדי ְרגִילֹות ִּבְלִּתי ּגְבּורֹות
 ולעשות מה שרואים את ראותל לא אותם וללמד להאמין אנשים  להעלות בכדי לך תשרתו, בימינו ריפוי על האלה
  .אפשרי הבלתי

 אּויּהבְ  אשר, שאול של מגופתו וסינרים מטפחות כמו, שלך הרוח עם מגע נקודתכ  הזה הספר  דפי שיהיו, אלוהים
  )12:יט  ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי( ֵמֶהם יְָצאּו ָהָרעֹות וְָהרּוחֹות םיהֶ ִמַּמֲחלֹותֵ   תםעזּרּב נְִרְּפאּו  והחולים חוליםל

, יוצו לא, שלהם האמונה את להאכיל יפסיקו לא הזה הספר מהקוראים  אחד כל כי שלי רב רצון. יבבל תפללתמ אני
 שלך אהרפמ מהיד אותם לחטוף מסוגלים היו לא זה הגוסס עולם שלואף תרגיל  טריק שאף, אדוני, ממך ירחקו לא
  !אב, לך תודה... 

  

  

 

 

 



  ביבליוגרפיה
  

 ך וברית החדשה"תנ •

  "יסודות לצמיחה רוחנית", ספר של קנט חייגן •

  "מחלות ומוות, כוח על שדים" ון לייק'ספר של  ג •

  "אני מאמינה בנסים" ספר קתרין קולמן •

  "תפילה וצום כוח נסתר של " אוודה'ספר של מחש צ •

  "אמונה שגודלת עד בלי די" ספר של סמית וויגלסוורת •

  "יומן של גנרל של אלוהים" לייק. ון ג'ספר  ג •

  "חתירה לנוכחות שלו" ספר של קנט וגלוריה קופלנד •

  ממשיך לעשות את הבלתי האפשרי" ספר של אורל רוברטס •

  "הנולד על ידי הרוח, הכוח" ספר של דייב רוברסון •

  "כוח של המאמין" ייגןספר של קנט ח •

  "הכוח הנסתר של נגיעת המאמין" אוודה'ספר של מחש צ •

  "תהיו בקשר עם מאמינים" מאמר של גלוריה קופלד •

    "רוח הקודש והמתנות שלה"ספר של קנט חייגן  •



 מה אני עשיתי כאשר יצאתי מהמחלה
 )מדריך מאבק עם מחלות(

ְתֻאּנֶה ֵאֶליי -ֹלא: "מייד הגידו. דלת פתוחה למחלות - פחד הם , חרדה. לא נתתי למחשבות להתמלאות בפחד .1
 .)36:מרקוס ה." (ַרק ַהֲאֵמן; ַאל ִּתְפַחד: "אלוהים מבטיח זה". ָרָעה

 
 האמונה ודרך.  מתחזקת האמונה באמצעותם. ואמונה ריפוי  על וַהָטָפות לשידור  האזנתי קבוע באופן .2

 .למחלה להתנגד יכולת נולדת המתחזקת
 

 של תמונה הוא האלוהים דבר). 22:ד משלי" (ַמְרֵּפא ְּבָׂשרֹו-ְלָכל" זה כי ובטחתי אלוהים דבר את קראתי .3
 יֵֵצא ֲאֶׁשר ְדָבִרי יְִהיֶה ֵּכן". שלנו הפיזי לגוף ומשפיע נוזלית כמו וחודר חודר, חודר הוא. רוחני בעולם המים
 ).11:נה  ישעיהו" (ְׁשַלְחִּתיו ֲאֶׁשר וְִהְצִליחַ  ָחַפְצִּתי ֲאֶׁשר-ֶאת ָעָׂשה-ִאם ִּכי  ֵריָקם ֵאַלי יָׁשּוב- ֹלא ִמִּפי

 
 אותם וקראתי קטנות הצהובות בסימניות אותם וסימנתי הריפוי על הפסוקים את הקודש בכתבי חיפשתי .4

 לחשוב התחלתי,מכך כתוצאה). ואוזניים בעיניים גם אלה, בפה רק לא" התרופה את אכלתי("  ושוב שוב
 .ך"בתנ ככתוב, ככה

 
 כיפא" ( ָלי נְִרָּפא ַּבֲחֻבָרתֹו: "לעצמי  יִיֵׂשמתי,  )וקראתי  ידעתי רק ולא( מרפא שאלוהים רם בקול אמרתי .5

 ).9 סעיף ראה( המצב את לשנות החלה הזו והכרזה. רבות פעמים חזרתי). 24:ב הראשונה
 

 הפיסית הפעולה זו. לרפא היכולת את מקבל לא אדם .האדם את לרפא יכול לא שאדם להבנה הגעתי .6
 ברמה רוחניות בעיות לפתור וצריך אפשר. אחר בממד, הרוחני בעולם היא) חטא( מחלה מקור. בלבד
 .הרוחני לעולם חודרות אינן  ופיזיותרפיה תרופות. רוחנית

 
 להפסיק שלא הכרחי. אלוהים דבר, )אישיות( ישוע, מישהו אך משהו לא זה - ריפוי כי בעובדה ִהירֵהרתי .7

 .בתוכו גם -  והריפוי. בו -  הכל. בישוע ְלִהתַמֵקד
 

 יותר, רואה לא אשר, באלוהים להאמין להעז חובה. מישוע חוץ, לתקווה אחרת תמיכה כל שאין  תפסתי .8
 חיה אני. ומרגישה רואה שאני מה לפי חיה לא אני", ואמרתי חזרתי זה בשביל. שמרגיש בתסמינים מאשר
 ."האלוהים דבר לפי את

 
.  ריפוי של המילה תִמיִדית הכרזתי). יישמע שזה ככל פרדוכסלית ֶשָמא( בשמם נראים לדברים קראתי לא .9

, בשמם לדברים קורא לא אתה כאשר בעת אותה ופורסת האמיתי המצב את משנה ְּבַהדָרָגה הזו ההכרזה
 מה לא לומר אם, זמנים לדברים הפכו הנראים הדברים ואז. ך"בתנ שכתוב מה פי על להם קורא אלא

 .הקודש בכתבי שכתוב מה אך שמרגיש
 

 התשובה היא ביותר הנפוצה ההידרדרות.יותר לגרוע היה פיזית מבחינה כאשר גם. קבוע באופן זה עשיתי .10
 ).אחד בגוף הְמחּוזקת הרוח עם נוח כך כל לא לשדים( להחלמה לתפילות

 
 ִמיִלים אמרנו ואנו איתם בקשר הייתי! הנצחון את וקיבלו הדרך באותה שעברו מאמינים  את חיפשתי אני .11

 .ובכוח בֶהָעָזה ומתפלל מדבר הוא: כוח  יש תמיד שמנצח למי.  ביחד הנצחון
 



, מאמינים אינו...  העצב, האמון חוסר, בספק סביבו השמועה את שהפיץ ומי הֶאמָפִתיים מאנשים התרחקתי .12
 סף על הם, איתי היו הם, האבחנה אותה עם האלה האנשים כל -...  באדם מבטחם את שם, בה מפקפקים

 .שלהם לתהום אתכם גררים והם. שלכם האמונה את להרסה אישור לתת  - אליהם קרוב להיות. מוות
 

 את סימר  ישוע שנים 2000 לפני. מחטא  היא מחלה: פנימי ביטחון את קיבלתי לא ֲאֶשר ַעד, הרהרתי  .13
): גוף( ומהמחלה) נשמה( מהחטא אותך גאל ישוע. בך חטא אין עכשיו לכן. גולגולתא של לצלב החטא
 ?מרפאים אנו מה אז. מגאולה חלק הוא ריפוי. באחד שתיים

 
מתי ( ."וְצֹום ִּבְתִפָּלה ֶאָּלא יֹוֵצא ֵאינֶּנּו ַהֶּזה ַהִּמין ֲאָבל", "מכם יבצר לא דבר ושום"( ובתפילה בצום התאמנתי  .14

 )20,21:יז
 

. בתוכנו שמתחיל תהליך זהו. שעות 24 בתוך או מיידי באופן רק לא להתרחש  יכול ריפוי. הריפוי את ציפיתי .15
 .בגוף משתקף. ודם בשר להיות הופך. במוחו משתרש אלוהים דבר. מתחדשת הדעת

 
 ).בחיי ריפוי  להכריז טוב תירוץ זה( המשיח על להם לספר כדי, ריפוי המבקשים, כמוני אנשים את מצאתי  .16

 
 סלחתי -  לי עלב מישהו אם, החטאים מכל בתשובה חזרתי, לי שייך שלא מה כל את נתתי; לכולם  סלחתי  .17

 .להם
 

 באופן אני! בשבילי? קולמן קתרין לקרוא מחדש הזמן כל אני מי בשביל. בטחתי. קראתי. הקשבתי. העידתי  .18
 .אדיר בריפוי שלי האמונה את מחדש מציתה קבוע

 
 במקום, השטן של אבחנתו מאושר יום בכל, שם. לריפוי ביותר הטוב המקום לא - חולים בית כי תפסתי .19

  !מילה ידי על! לא! ?תרופות ידי על? מה ידי על. אותן שלהרוס
 

  ).1 -  19 סעיפים ראה! (הדבר אותו? לעשות מה. לחזור עלולים התסמינים ב' נ 
 

. הנס זה -  לפעמים, התהליך זה -  לפעמים. ושיחרור ריפוי של רבים הנסים ראינו, הריפוי בחדרי שירותנו בעת
 אנחנו  .נרפאו והם החולים על ידיים את שמים אנחנו. מרפא היא. הקודש רוח של הפעולה -  זה וגם זה גם

 כל  אדם כאשר. לב ששמנו מה הנה אבל. משתחרר והאדם, שדים ומגרשים, ישוע של שמו של כוחו את לוקחים
 שֹוֶהה לא: החלמתה על לשמור כדי מאמץ כל עושה אינו מכן ולאחר, שלו הריפוי את מקבל, בחסד פשוט כך

 את מאבד במהירות גם  הוא, אלוהים של בנוכחות זמן מספיק מקדיש  לא, ברוח מתפלל לא, אלוהים בדבר
  .טָרגִיּות וזו.  שלו הריפוי
 דבר ידי על אושרה היא המאמין כל של האמונה. יחיו שלו באמונה שצדיק כתוב.  בריאים ולהישאר לרפא צריך

  .אלוהים הוא -- והדבר. ַחי ָהֱאֹלִהים ְּדַבר. האלוהים
 תלמדו אתם כאשר אבל. מסובך די להיות הופך זה, רבים עבור. בחיים הראשון למקום אלוהים את לשים צריך

 הייתם אילו .בו להאמין מסוגלים תהיו ואתם. בו לבטוח תוכלו, מספיק קרוב לו תדעו אתם, איתו זמן ְלַהֲעִביר
  .בכם שוהה היה אלוהים אז, בזה מקפידים ותהיו בו זמן מספיק שוהים
 מאור. אלוהים של אור יש בכם אם, לפלוש לאן להם אין. ידכם על מקום אין פשוט למחלות, בכם שוהה הוא ואם
  .בחילה לקבל תוכלו לא ואתם. תורתו של באור תהיו. חושך כל מסַתֵלק שלו

 הכל. לתפילותיכם לתשובה רב זמן לחכות צריכים לא אתם, עליו שלכם הלב תשומת את תמקדו אתם אם
  .פניו את  חפשו. ממנו  תסטו אל. נוכחותו את לנשום צריכים כולנו. בנוכחותו מתרחש

 .ָלֶכם יִּוְָספּו שאר וְָכל



 עדויות של ריפוי וגאולה

  70בן , אלקסייב איגור

  ).09.07.2010 ַדַעת ַחווַת( הערמונית של לסרטן הפכה אשר, הערמונית של מָאֶדנֹוָמה ריפוי

 ירדתי. דרסטית בצורה החמיר בריאותי מצב. ממנו סירבתי אני אך, ניתוח לי הציעו. תרּוָפִתי ַמרֵּפא עברתי אני
 ַאָּתה ִּתְחיֶה ְלַמַען ַּבַחּיִים ּוָבַחְרּתָ : "אלוהים של המילה על עמדתי אבל. הביתה לחזור עמדתי אני. ג"ק 11 במשקל
  ".יָה ַמֲעֵׂשי וֲַאַסֵּפר    ֶאְחיֶה- ִּכי ָאמּות- ֹלא: המילה את נתן' ה ).יט:ל פרק דברים" (וְַזְרֶעך

' סמורג דמיטרי עם יחד ולהתפלל התפילה קו אל התקשרתי .ברדיו אלוהי ריפוי על  לסמינר האזנתי  2011 ינואר 9
 התפללה הקבוצה כל אסיפה בסוף. 'סמורג- בלובה אירינה של הבית לקבוצת אותי הזמין הוא .הסכמה בתפילת

 לקחת הפסקתי, באמונה ריפוי לקחתי! בי נגע ואלוהים ).14:ה יעקב( לפי יְֵדיֶהם וִּבְסִמיַכת  ֶׁשֶמן אֹותי ְּבָמְׁשָחה ַּבֲעדי
, "בחיים ולהישאר להבריא" נפלא ספר לי נתנו ודמיטרי אירינה. הלאה וכן מזון תוספי, ַתכִשירים, התרופות כל את
  .אחד בלילה" בלעתי" אני אשר

 התחלתי ובהדרגה...  שלי בחיים אותו והכרזתי אלוהים דבר את   הצהרתי...  אחרים הספרים את קראתי כך אחר
, לסימפטומים, לכאב להתנגד מוכרח והייתי, חודשים 5 לאחר התרחשו מלא והחלמה ריפוי...  לחיים ְלִהתעֹוֵרר
  .שלי הגיל למרות לעבוד ממשיך אני! לחלוטין בריא אני עכשיו. נוספים ופיגועים

 שלו הדם באמצעות אותי גאל  אשר, המשיח ישוע לאדון מודה אני. ַחְסִּדי ֱאֹלֵהי ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלִהים- ִּכי" כי, לאל תודה
  !וחולשה ממחלה, החוק של מהקללה

  .2011יוני , קייב

  

  .מתמתרג, לטביה, קרומינה אינגה

 כאשר האמונה על בספרות ִהתַאכֵזבתי כבר .הנאה שום ללא  אירנה של הספר על לעבוד התחלתי, כנים להיות אם
 מביאים" בסדר לא" הספרים את כלל בדרך .מאלה אחד יהיה שזה החלטתי ולכן .עצמי ְּבכוחות לאלוהים חיפשתי

 לדרך לחזור  וקשה ֲארּוּכֹות די, כאלה" הְתִעייָות" אחרי. הדבר אותו יקרה הפעם כי, רציתי לא ואני, למבוכה אותי
   .האמת

 ִמן. ברבה הּוכַּפל הזה הספר לתוך לצלול שלי הרצון, קופלנד וגלוריה קנט אצל למדה מחברת כי כשקראתי אבל
  !כה בהתלהבות תירגמתי כי אחד ספר אין ַהסָתם

 .נפוחות עיניים עם שלי לסבתא דומה הייתי אני. התריס בלוטת של מלאה עצירה עם אובחנה  הייתי שנה לפני
 מחוסר התעוררתי, בלילות .נורא היה זה. ולנוח לעצור פעמים ארבע צריכה הייתי, השלישית לקומה עליתי כאשר

, ואלכוהול, 40 בת רק תשא למרות, שיכורת עליך מביט הראי מן כאשר מאוד נורא זה. ורגליים ידיים של התחושה
  ...שותה לא תא, עקרוני באופן

 .בשיפור האמנתי באמת לא בעצמי אבל, אלוהים דבר את קראתי אני, עצמי את לעודד ניסיתי דרך ובכל תמיד אני
 בשנה אבל .חולים לבית מִאישּפּוז סירבתי לפני שנתייםו, רְֹפאֶ  יְהוָה - שלי שרֹוְפא אמרתי שלי לרופא  אפילו אבל

 לקחתי אני השנה כל ובמשך,  אותי סידרו ימים כמה בתוך שם. לִהתַאשֵּפז אותי סירהבה שלי המשפחה שעברה
  .חיי שארית לכל זה כי לי אמרו הם. מקסימלית - מנה. בוקר כל גלולות את

 כאילו הייתי. בחילה לי הייתה יותר תכוף,יורד דם לחץ.  גרוע יותר הרגישתי, אירנה של הספר על לעבוד כשהתחיל
 מאחר .אנדוקרינולוג - המומחה  לרופא נוסף ביקור היה כך אחר "?!לי קרה מה, אדוני: "ושאלתי בהריון



 ולדברי, קטן הוא ֵאֶבר כי  נאמר באולטרסאונד. זאת לעשות צורך היה אז, השנה את עשיתי לא שאולטרסאונד
   .להיות צריכים לא שיפורים שום, הרופא

 .חצי אפילו ולא מלאה לא - גלולות לקחת לא החלטתי ואני .אופן באותו הרגשתי שוב, השלישי ביום קל שיפור לאחר
 ִּתְתַחֵּדׁש: "שכתוב כמו. השתפר שלי מצב יום כל עם." בחיים ולהישאר להבריא" אירנה הספר תירגמתי זמן אותו כל

 אֹוֶפן ְּבשּום אני אבל .הקודש מכתבי אחרים פסוקים את גם לעצמי יִיֵׂשמתי הספר על העבודה בעת.  "נְעּוָריְִכי ַּכּנֶֶׁשר
 לא בזה. מרפא אלוהים, כן! מזה יותר ולא! רק! תרגמתי רק אני ?איתי להתרחש יכול זה איך - להסביר יכולתי לא
  ..? מתרגמת שאני העובדה בגלל רק - זאת בכל אבל. ספק לי היה

 הקוראים - עבורנו תפילתה את נרשמה אירינה הספר של בסופו. למה הבנתי, האחרון הפרק את תירגמתי כאשר
  :הזה הספר של

 .עבורכם שלי התפילה

 ָעָׂשה, אֹלִהים, שאתה אופן ובאותו !שלך הריפוי בכוח ספר של דף כל את ביסודיות חדור, ממך מבקשת אני! אבא 
 האלה ֲאִמיתֹות לכתיבת  לך נתתי אשר שלי ֶשידיים אז, )11:יט  ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי( ָׁשאּול ַעל־יְֵדי ְרִגילֹות ִּבְלִּתי ְּגבּורֹות

 הבלתי ולעשות הנראה על להסתכל לא אותם וללמד להאמין אנשים  להעלות בכדי לך תשרתו, בימינו ריפוי על
  .אפשרי

, שאול של מגופתו וסינרים מטפחות כמו, שלך הרוח עם מגע נקודת יהיו  הזה הספר של הדפים את תן, אלוהים
  ַהְּׁשִליִחים ַמֲעֵׂשי( ֵמֶהם יְָצאּו ָהָרעֹות וְָהרּוחֹות ִמַּמֲחלֹוֵתיֶהם  ְּבֶאמָצעּותם נְִרְּפאּו  והחולים החולים אל הּוְבאּו אשר
  )12:יט

 יפסיקו לא הזה הספר את שקראו מהאנשים אחד אף כי שלי גדול ורצון. שלי הלב את הזאת לתפילה מצרפת אני
 היו לא זה הגוסס עולם של מהטריקים אחד שאף, אדוני, ממך ירחקו לא, יוצו לא, שלהם האמונה את להאכיל
  !אבא, לך תודה...  שלך ריפוי של מהידיים אותם לחטוף מסוגלים

  .ְמיּוֶתֶרת נֹוֶסֶפת מיָלה ָכל, לדעתי

 . ריפוי של הזה הספר של הדפים לתוך לצלול ההזדמנות את לי נתןש מי לכל תודה

 !ההווה בזמן אך, עתיד בזמן לא,  בריאים תהיו --ו

  .קרומינה אינגה, באהבה

  

  30בן , ויטליי גמזה

 אמרו הרופאים. הייתה לא התוצאה אבל, שונים באמצעים השתמשתי אני. אפילפטיים התקפים לי התחילו 15 בגיל
, הקהילה תוך אל לי הביא, אותי  הֹוִׁשיע ישוע כאשר הזמן הגיע .נכה אהיה אני ואולי, במוח ניתוח לעשות צורך שיש
 בישוע בטחתי אני,  שונים סימפטומים לי שהיו למרות .ָלי נְִרָּפא ְּבַחּבּוָרתֹו  כי ולהאמין בו רק לבטוח התחלתי ואני

 לי אין כבר עכשיו ".דרךה" מיסיון של הריפוי בשרות לנצח מאפילפסיה ושיחרר אותי רפא ואלוהים. לו רק והאמינתי
  .מלא באופן נרפא אני, התקפות

 ולהיות, הקדוש שמו את ולהאדיר אותו לשרת אהיה ואני הבריא בגופי שלי  רְֹפאֶ  ויְהוָה האדון משרת אני, עכשיו
  .בחיי גילה הוא אשר שלו הגדולה האהבה על לאנשים עדים

  



  .שנה בישוע 12, אולגה שמיגול

  !מוות של מהרוח ישועה על  לאלוהים מודה ְּבֵכנּות אני

 ָהרֹוֶעי של הספר בית את סיימתי ... אבות בבית, יתומים, למכורים עזרה בשרות שירתי, בישוע שלי חיי מתחילת
 ֶחנֶק: שונות מחלות של בצורה בא זה .אותי להרוג ניסה פשוט המוות של רוחו, בשנה פעם לפחות אבל. קהילה

   .לחיות סיכוי שום להשאיר לא כדי, אותי תקפה פעם ובכל..  ריאה קרום דלקת, לב מחלות, אסטמתי

, לצאת רצתה לא מוות של רוח. זו מרוח לחלוטין אותי שחרר הוא,  בקייב הריפוי לחדר אותי הביא אלוהים כאשר
 של המשחרר ובכוח בריפוי שלה צוות ושל אירינה היקרה אחות של אמונה אבל .עזים בכאבים מלווה היה הגירוש
 מהרוח אותי שיחררו הם הקודש רוח של ופעולה, אלוהים של רצונו של מבצעים הם כי שלהם ביטחון  וגם, אלוהים

  !לנצח מוות של

  

  וק'וואלנטינה פרוקופצ

 שהייתי חשבתי .היחיד בני את שקברתי מהרגע שנה 2,5 במשך לי היה אשר דיכאון עם באתי אני" הדרך" למיסיון
 של לצרכים התפללתי -  ומתפללת בבית קבוצה של המנהיגה שהייתי משום,  רוחנית מבחינה בוגרת מאמינה
 דבר את לקרוא רציתי לא אני. ַמֲעָמד לֶהחִזיק יכולתי לא הזה האסון אחרי אבל, כסדרנית בקהילה שירתי, אנשים
  ... להתפלל רציתי לא, אלוהים

- בלובה אירינה של בניהולה ואחיות אחים אותי שירתו  איפו, בקייב" הדרך" מיסיון של הריפוי בחדר ביקור לאחר
, קטרקט, הברך במפרק כאבים, לב מחלות, ברחם משרירנים אותי רפא אלוהים, שיחרור קיבלתי כאשר' סמורג
 באהבה אותי מלא אדון! לחלוטין בריאה ואני, הגוף של הפונקציות כל את ִשיֵקם אלוהים .התריס בלוטת של מחלות
  ! בקהילה אותו משרתת  שוב אני ועכשיו, החסד, השמחה, שלו

  !ורחמיו חסדו עבור המשיח ישוע לאדון הכבוד כל

  

  קייב, 1995 שנת מאזהמאמינה , דה'נדג

 תוכנית את אהבתי כך כל. אלוהי ריפוי של ספר בית יש כי מאוד שמחה  הייתי .רב זמן למאמינים לרדיו האזנתי אני
 משהו להוסיף מבלי, אלוהים דבר את דיברה, זו תוכנית של קבועה אורחת', סמורג- בלובה אירינה איך אהבתי .הזו

 תחת גם מכן ולאחר, בברך  ועד  מיֵָרך מכוערות בליטות של שלמה להקה, דליות לי היו שנים כשלוש לפני .משלה
  .החזק הכאב הגיע האחרון בזמן אבל, כאב היה לא תחילת. ברך

  צפו", אמרה אירינה שבה, לשרות הגעתי אני  באפריל. מהסרטן נרפא אלוהים אשר, אירינה את לראות רציתי אני
, שלי הרגל על ידיה את הניחה, בשמן אותי משחה אירינה, ַּפרָטנִית תפילה בעת השירות אחרי !"מאלוהים שלך לנס

 היא(הסמיקה הלהקה דליות כי ראיתי אני בבית בערב .כוח עם בתפילה התפללה, דליות הייתה בו במקום בדיוק
 אפילו אליי להתקרב לשטן נתתי ולא  הסתדרתי אבל, פחד הרגשתי תחילה .נפוחות ובליטות, )כחלחלה הייתה
.  נרדמתיככה  !"ָלי נְִרָּפאכבר  ְּבַחּבּוָרתֹו! שלך האלוהית העבודה את עשה! אלוהים, לך תודה: "אמרתי.  אחד לצעד
; אותי הביא אלוהים שבו למקום הגעתי פשוט אני: פשוט הכל אלוהים אצל! נעלמה פשוט והדליות - רואה, בבוקר
 בעלי אפילו! נרפאתי פשוט. בספק ובלי באמונה שלי ריפוי את לקחתי פשוט אני, עבורי התפלל האלוהים איש  פשוט

  "?השתמשת את משחה באיזה, נדיה, " שלי בריפוי התעניין

 הנישואין ולאחר, ג"ק 65 היה שלי משקל משקל הנישואין לפני. עודף המשקל על מודאגת הייתי החתונה אחרי
 שלי המשקל, מה זמן לאחר .צֹוֵרבים מילים ידי על בי פגע הוא: בזה לי" עזר" מאוד בעלי .במשקל לעלות התחלתי



, ג"ק 100 שקלתי כבר אני, הראשון ההריון לאחר. עזר לא דבר שום - דיאטות, רעבים שביתות. ג"ק 140 ל עלה
  .ממני יותר רזות נשים עם בי לבגוד התחיל שלי הבעל. ג"ק 120-130 הייתי  השני הילד של לידתו לאחר

 על והגנה וַּפטרֹונּות לעזרה האב מאלוהים לבקש התחלתי, שלי לחיים בעלי אמר אשר למילים להתנגד התחלתי אני
 רק לקח זה( זמן כמה ואחרי. עבורי אלוהים של רצונו לא - העודף שמשקל הבנתי .בעלי של האלה המילים

  !מאיתנו אחד לכל ואוהב אדיר אלוהים! הללויה! וצום דיאטה ללא! ג"ק 100 ל ירד שלי המשקל, !)כחודשיים

  

  )ב"ארה, אלינה פובולוטסקי(אלה ברודסקי 

 שלה ריפוי ידי על ְרָאייִָתית, נכונה הוראה 100% זה  - אירינה של הספר את קראתי. קצר לזמן לקייב הגעתי אני
   .התפללה היא עבורם אשר אחרים אנשים של וריפוי

 שחרור קיבלתי ואני, בשבילי התפללה צוות עם אירינה. העיכול אברי עם סדרים אי בגלל חמורות עיכול בעיות לי היו
 החופשית קייב עוזבת אני! מאוד השתפר שלי הכללי מצבי. שלי הגוף של הריפוי על השפיע שבוודאי, רוחני

  !התהילה כל את לו! אלוהים באהבת ומלאה, פרקים מדלקת, ממחלה

  

  .קליני פרכ, יורי קוצין

 היא .אירינה עם" אלוהי לריפוי הספר בית"   ַרדיֹו תֹוכנִית שאזנתי הראשונה בפעם, בקייב עובד, כשנתיים לפני
 את החמצתי לא ואילך מכאן כי, כך כל בי נגעה זו דרשה. המתים מן פעמיים אותה העלה אלוהים איך על סיפרה

   .אירינה של רדיו לתכנית שבת יום בכל להקשיב ההזדמנות

 כיב קיבלתי שונים בנייה בפרויקטי בעבודה, השנים במהלך. לבנייה בקייב, עבדתי אני 2011 מאי החודש בסוף 
  ... טוב לא הרגשתי זמן הרבה  בגללו, קיבה

 היום ובמשך, כדורגל כמו התנפחה פשוט היא. לעבוד הפסיקה שלי ֵקיָבה ֶרַגע באותו,טעים משהו אכלתי אני  ִמֶשַאך
 אוכל אכלתי אני הצהריים בארוחת, האחרונה בפעם אותו היה זה .לקיבה ותרופות לשתייה סודה רק אכלתי אני
 האדמה תפוחי את קלפתי, בערב .אחרים עובדים בשביל לבשל שלי התור היה זה. ִהתנַּפחּות לי הייתה  ושוב, טוב

: אמרתי פשוט אני, !"שלכם הריפוי את  קחו", אמרה אירינה כאשר, התפילה בסוף. אירינה של השידור והאזין
 !שלי הסוודר על הרוכסן ִּפיַצח רק, נעלמה הִהתנַּפחּות שלי שני בשבריר ברגע ובו!" שלי הריפוי את מקבל אני, אדון"

 כל או גיהוק בלי, מאלוהים נס היה זה, ֲהֵרי.   שלי ידיים מתוך ירד כמעט אדמה תפוח כי מבוהל כך כל הייתי
    !שלי הבטן עם  בעיות שום לי היו לא פעם אף ומאז. נורמלית הייתה שלי הבטן אחרים סימפטומים

 על ְלָהִעיד  עת בכל מוכן אני כי, שלי לריפוי שירות עבור ולאירינה שלנו המשיח ישוע לאדון תודה אסיר כך כל אני
  !שאפשר מה רק לא, רוצה שאתה מה לאכול יכול אתה כאשר, ונעים טובה כמה  הרי! שלי הריפוי

 ָאדֹון ִּכי. "המשיח בישוע אמונה ידי על דברים כל את מקבלים כולנו, דבר של בסופו! תאמין רק -  לכולם זמין וזה
 שום אלוהים עם. איבר ולכל עת בכל שלך הריפוי לקבל באפשרותך". ֵאָליו ַהּקֹוְרִאים ְלָכל הּוא ֶחֶסד וְַרב ְלֻכָּלם ֶאָחד
  !דבר כל לעשות יכול הוא! אפשרי בלתי אינו דבר

  

  .הללזמר , אנדרי מטבייב



 את, תריס בלוטת חולה הייתה אשר אחת לבחורה והענקתי שלי אאמ אצל) ברוסיה עיר(' וורונז הייתי בקיץ .1
 אשר נשים !נדרש לא היה הניתוח, הזה הספר של קריאה לאחר אבל, ניתוח צריכה הייתה היא .אירינה של הספר

  .שלה המיטה על לשכוב כדי בתור עמדו, ניתוח לאותו איתה יחד גם התכוננות

  !פועל אלוהים דבר! לישוע הכבוד כל

 את לה  הבאתי.נפילה לאחר שבר לה היה גם.) 1937 בשנת נולדה היא( מאוסטאופורוזיס סבלה שלי האמא. 2
 התהילה כל! הללויה!הפסיק עצם הרס של התהליך כי הראו  אחרונות בדיקות. 2011 שנת  בקיץ אירינה של הספר
  !לישוע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  'סמורג הלקבלת מידע על רכישות בכמויות של הספר אירינה בלוב
 :אנא פנו ל, אחרים וכמו כן ספרי ריפוי ושחרור

  
 54 222 59 44 380+: אוקראינה

e-mail: thewayua@gmail.com 
 0845 395 52 972+: ישראל 

e-mail: esh.haemet@gmail.com  
  

  אם ברצונך להשתתף בפעילויות צדקה או תרומת כספים אל מנת להפיץ ספרים בבתי חולים 
  0845 395 97252+: אנא פנו לטל, בין אלה שלא יכול לרכוש את הספר 
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Текст обложки  

 התקבלה וכך, לצייר אהבה היא. מדעי ועורך מורה של במשפחה 1994 בשנת נולדה' סמורג - בלובה אירינה
" הבוהמיות" היצירתיות  בצוותות עבדה היא כאשר הזמן כל. בקייב אוניברסיטה של ובינוי ארכיטקטורה לפקולטת

 .בהדרגה באלכוהול תלויה הפכה אירינה, לימודים סיום לאחר אדריכלים של

 מתלות אותה רפא כאשר,  שלו החזק הריפוי כוח התגלה אלוהים אירינה של בחייה הראשונה בפעם, 1997 בשנת
 .האחרון בשלב באלכוהול ָשנִים ֶעֶׂשר ֶשל

 חמישה במשך ארוך כושל טיפול לאחר. השלישי השלב של הסרטן של האבחון: נוסף אתגר הגיע 2005 בשנת
 .  אותו והכה לסרטן להתנגד הדבריו באמצעות לאירינה עזר שוב אלוהים חודשים

 ."ילדינו של ולשחרור לריפוי" ביתית לקבוצה הנהיגה אירינה, 2008 מאז

 ובניסיון ריפוי בדבר מתחלקת היא). 98fm, www.kiev.fm( אלוהי הריפוי על ברדיו   מלמדת אירינה 2010 מאז
 . ולמשפחותיהם לנזקקים ומתפללת, מרפא חשוכות למחלות ִהתנַגדּות של אישי

 .ושיחרור ריפוי של אסיפות את מנהיגת היא) קייב" (הדרך" המיסיון של כמנהיגה, אירינה, 2011 מאז

, ב"ארה, ספוקיין ,IAHR( "הריפוי חדרי" של הבינלאומית באגודה חבר הוא" הדרך" המיסיון
www.HealingRooms.com (באוקראינה" הריפוי חדרי"ו. 

, "המקדש בית" הסדנה של והמנהל המייסד, אוקראינה של אדריכלים של הלאומי באיחוד חברה היא אירינה עכשיו
www.HRAM.com.ua ,של במשותף בעלים', סמורג - בלובה אירינה, ולעיצוב לאדריכלות המחבר של הספר בית 

 Shovkova PELUSTKA”    (www. PELUSTKA.com.ua)”המסחר סימן

  .דניאל ונכד  אנדרי בן לה יש', סמורג לדמיטרי נישאה אירינה


