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הכומרבינלאומיטוניאלאמו
אלסקה

אחיםאהוביםבכנסייתאלאמו,
העלוןהעולמישלכםנמשחבכוח.הללואתישוע!
אנא חשבו אותי כעבד פעיל בכנסייתכם .אני משתמש
בספרותשלכםלבנותאתהקהילהוהכנסיהשלי.קראתי
ספרים רבים ואת כתבי הקודש ,ומלבד כתבי הקודש
אני אוהב את ספרותכם יותר מכל .אנא שלחו לי כמה
שיותר ספרות ועותקים של המשיח כפי שרוח הקודש
מניעהאתכםלתתלי.אניאחלקבנאמנותאתהכלבהלל
ובתודה!שלוםלכולכם.
בשמובר-הכוחשלישוע,
ָאייִ.סי.קצ‘יקן,אלסקה

איישלמה

הכומראלאמוהיקרוהאהוב,
ברכותלך,למשפחתךוצוותהעובדיםעבורהכהונה
העולמיתהמבורכת,שאבינוהאוהבבשמייםבירךאותנו
בצורהנפלאהבתקופהזושלהזמניםרוויי-המוות.תודה
לך עבור העותקים של העלון העולמי של הכנסיה
הנוצרית שאתה שלחת אלי בטוב ליבך .חילקתי מספר
עותקים בין מורים בצוות של בית הספר הזה .שמרתי
לעצמי עותק אחד מכל עלון ,שאני מעריכו ,עבור
התזונה הרוחנית שלי .העותקים שאני שומר לעצמי:
)” (1היים המונהגים על-ידי רוח הקודש”” (2) ,קבלת
המשמעת של רוח הקודש”” (3) ,הדרך לעוצמה”,
והספר ”המשיח” .אלה עוזרים לי במידה רבה כיוון
שאניצריךללכתברוחהקודשבכליוםבחייהנוצריים.
באיי שלמה ביקרו אותנו בהתעוררות מאז .1970
)המשך בעמוד (2

ניויורק

איךלכלולאתחיי
אלוהיםבקרבך
כתביהקודשאומרים
לנו,כיאםאדםהולךלגן
העדן ,הוא חייב להכיל
את רוח אלוהים בקרבו,
מכיוון שמלכות אלוהים
הינה מלכות רוחנית 1.אם
האדם מכיל את רוח
אלוהים בקרבו ,הוא
הכומראלאמו
עםבנוציון-דצמבר 1991נוצרי,ודבראלוהיםקורא
ציוןיהיהבןאחת-ע
שרה לו )לאדם זה( ִמְקָדש
ב27-ביולי2002,
אלוהים 2.דבר אלוהים
אומר לנו ,שכל מיליוני האנשים שרוח אלוהים חיה
בקרבם,מתחילהועדלרגעזה,קרוייםנוצרים,בנייני
אלוהים3.מדוע?מכיווןשאלוהיםברוחישועחיבקרב
כל אחד מהם .זאת אומרת ,שכל אחד מהם הינו חלק
מבניינו של אלוהים ,יצוק יחד עם רוח אלוהים 4.זהו
הבניין בו מתגורר האלוהים השילושי 5.זהו המקום
בו הוא פועל ,עושה כרצונו דרך אנשים המלאים
ברוחוִ”,מְקָד ַ
שיו“6.רובהאנשיםהמחשיביםאתעצמם
נוצרים ,למעשה אינם נוצרים ,מכיוון שאלוהים,
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 1יחזקאל ל”ו ,27 ,מתי ד’ ,17 ,ו’ ,10 ,י’ ,7 ,י”ב ,28 ,י”ג ,45-46 ,31-33 ,לוקס י”ז ,20-21 ,יוחנן א’ ,4 ,ו’ ,65 ,44 ,י”ד ,26 ,23 ,15-20 ,6 ,ט”ו ,3-5 ,י”ז ,26 ,21-23 ,הרומיים ח’,11 ,1 ,
הקורינתיים א’ ,י”ב ,12-14 ,הקורינתיים ב’ ,ג’ ,6 ,האפסיים ב’  ,18-22ד’ ,4-6 ,פטרוס א’ ,ב’ ,5 ,ההתגלות ג’ 2 20 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,הקורינתיים ב’ ,ו’ ,16 ,טימותיוס
ב’ ,א’ 3 14 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,9-11 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,1 ,האפסיים ב’ ,19-22 ,ה’ ,23-32 ,העברים י”א ,8-10 ,ההתגלות ג’ 4 20 ,יוחנן א ,1 ,הקולוסיים ב’ 5 19 ,יוחנן י”ד,15-20 ,
 ,26 ,23י”ז ,26 ,21-23 ,הרומיים ח’ ,26-28 ,10-11 ,1 ,הגלטיים ב’ ,20 ,האפסיים ג’ ,16-21 ,הקולוסיים א’ ,27-29 ,ב’ ,9-10 ,טימותיוס ב’ ,א’ ,14 ,יוחנן א’ ,ב’ ,27 ,20 ,ד’ ,4 ,יוחנן ב’,
א’ 6 9 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,6 ,ו’ ,19-20 ,15 ,האפסיים ב’ 7 18-22 ,שמואל א’ ,ט”ו ,22 ,תהילים קכ”ז ,1 ,ישעיה ס”ד ,5 ,דניאל ח’ ,11-12 ,ט’ ,5-6 ,הושע פרק ח’ ,מתי ה’,20 ,
ז’ ,21-23 ,כ”ג ,1-7 ,יוחנן ט”ז ,2-3 ,הרומיים י’ ,3 ,העברים ד’ 8 3-10 ,מתי ו’ ,24 ,הקורינתיים א’ ,י’ 9 21 ,בראשית פרק א’ ,ב’ ,7 ,1-4 ,ה’ ,1-2 ,איוב א’ ,6-22 ,ב’ ,1-7 ,י”ב,7-25 ,
תהילים כ”ד ,1-3 ,ל”ג ,5-15 ,נ’ ,3-6 ,פ”ט ,11-12 ,צ”ד ,4-11 ,1-2 ,קי”ט ,89-90 ,משלי כ”ב ,2 ,קהלת י”ב ,13-14 ,ירמיה ל”ב ,27 ,מתי ו’ ,9-10 ,י”ג ,36-43 ,24-30 ,ט”ז ,27 ,כ”ה,14-46 ,
יוחנן א’ ,1-4 ,ו’ ,53 ,47-48 ,35 ,י”ד ,6 ,השליחים י”ז ,24-28 ,הרומיים י”ד ,10-12 ,הקורינתיים א’ ,ד’ ,5 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,10 ,הקולוסיים א’ ,16-19 ,התסלוניקים ב’ ,א’,7-8 ,
העברים ד’ ,12-13 ,ההתגלות ד’ ,11 ,ו’ 10 15-17 ,בראשית פרק א’ ,ב’ ,16-17 ,9 ,ג’ ,22-24 ,2-3 ,ד’ ,2-4 ,ח’ ,15-21 ,י”ד ,18 ,שמות ט”ז ,15 ,12 ,8 ,4 ,י”ז ,3-6 ,ויקרא פרקים ד’ ,ה’,
ט”ז ,דברים ח’ ,15-16 ,3 ,ל”ב ,39 ,עזרא ח’ ,35 ,תהילים ל”ו ,10 ,משלי ג’ ,13-19 ,ד’ ,20-22 ,4-7 ,ו’ ,20-23 ,ז’ ,1-3 ,ח’ ,33-36 ,י”ג ,13-14 ,ישעיה נ”ה ,1-3 ,דניאל ז’,
 ,13-14נחמיה ט’ ,19-20 ,זכריה ג’ ,8 ,ד’ ,6 ,ו’ ,12 ,מתי כ”ו ,26-28 ,מרקוס י”ד ,22-24 ,לוקס כ”ב ,15 ,8 ,יוחנן א’ ,12 ,1-4 ,ג’ ,14-15 ,ד’ ,10-14 ,ה’ ,24 ,ו’,33-35 ,31 ,27 ,
 ,63 ,47-58 ,40-41י’ ,9-10 ,י”א ,25-26 ,י”ד ,6 ,ט”ו ,1-10 ,י”ז ,1-3 ,י”ח ,28 ,הרומיים ו’ ,22-23 ,הקורינתיים א’ ,י’ ,1-4 ,י”א ,24-28 ,י”ב ,13 ,הקולוסיים ג’,11 ,
טימותיוס ב’ ,ג’ ,14-17 ,העברים ח’ ,1-6 ,ט’ ,6-15 ,י’ ,1-17 ,פטרוס א’ ,ב’ ,2-3 ,יוחנן א’ ,א’ ,1-2 ,ד’ ,13-14 ,9-10 ,ה’ ,20 ,11-13 ,ההתגלות א’ ,8 ,ב’ ,17 ,7 ,כ”ב14 ,2 ,
 11בראשית ב’ ,7-17 ,ג’ ,22-24 ,יוחנן א’ ,4 ,1 ,ההתגלות י”ט 12 13 ,בראשית ב’ ,9 ,שמות ל”א ,3 ,נחמיה ט’ ,20 ,ישעיה מ”ב ,1 ,מ”ד ,3-4 ,ירמיה ל”א ,31-34 ,יחזקאל
ל”ו ,27 ,ל”ט ,29 ,זכריה י”ב ,10 ,לוקס י”א ,13 ,כ”ד ,49 ,יוחנן ד’ ,14 ,י”ד ,16-17 ,ט”ו ,26 ,ט”ז ,7 ,השליחים א’ ,8 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16 ,יוחנן א’ ,ד’13 ,

מר אלאמו היקר,
אני כותב לך מכתב זה לבקשך אם זה אפשרי לבקש כמה
עלונים אחרים ,כמו אלה שכבר אספתי ,מכיוון שאני
רואה בהם ספרות מעולה ,כגון ”האם אתה מקשיב?”
)קראתי את זה אתמול(” ,המתן”” ,להתגבר במצבים קשים”,
”דין לשופטים”” ,צרות?”” ,שגשוג”” ,בדרך אליך?”” ,מלח”,
”עשיר” .פעם עבדתי במנהטן ונהגתי לראות את ספרותך על
כל המכוניות והרחובות .אז התחלתי לאסוף אותם ולקרוא
אותם ,וגיליתי שהם מאירי עיניים מאוד ומעניינים .אני
מוקיר את ספרותך ומחשיב אותה כשווה לתנ”ך ,מכיוון
שהמילים מהדהדות בכוח רב מאז שמצאתי אותן בפעם
הראשונה ,לפני שנתיים .הייתי רוצה לבקש ספרות נוספת
מכתבותיך מהעבר ומההווה ,העתק חינם של ספרך ”המשיח”
)המשך בעמוד (3

טוניאלאמו

בישוע ,אינו חי או פועל בקרבם 7.אם הוא היה
חי ופועל בקרבם ,היינו רואים את עבודת אלוהים
הנעשיתבהם,ולאהיינורואיםאתהשטןפועלבהם,
כפישאנורואיםזאתכעת8.
כלהקשורלאלוהים,כוללבניינואומקדשושל
אלוהים ,תלוי לחלוטין בישוע ,שהוא עץ החיים9.
כל תלמיד המעמיק בכתבי הקודש יראה ,שישוע,
עץ החיים ,הוא העץ ממנו אדם חייב לאכול ,כדי
שחייאלוהיםיהיובו.עובדהזומוזכרתלאורךכל
כתביהקודש10.
איךנאכלאתאלוהיםאלתוכנו?והיכןעץהחיים?
בפרקהשנישלבראשית,הבסיסשלכלכתביהקודש
מונח היכן שכתוב כי עץ החיים ,דבר אלוהים ,הינו
אלוהים בישוע ,ושהאדם חייב לאוכלו כדי לקבל
חייעד11.שוב,איךנאכלאתאלוהיםבישועעל-מנת
לקבל חיי עד? לא בפינו ,אלא עם בעינינו ובאוזנינו.
אניאסבירזאתבהמשך.
לאורך הברית הישנה והחדשה ,אנו רואים כי
רצוןאלוהיםהואלהתקייםכדישיוכללהגשיםאת
מטרתובתוךגופיאנוש12.אלוהיםהציגעצמולאדם

זהו החלק האחד-עשר בסידרה “המשיח” ,ספר מאת הכומר אלאמו ,שיופיע
בהמשכיםכלחודשעדלהשלמתו.
הפלאהגדולביותרבדפוס:תעודאודות

המשיח

לפינבואותהתנ“ך

”עליוכלהנביאיםמעידים”)מעשיהשליחיםי‘.(43,
”במגילתספרכתובעלי”)תהיליםמ‘,8,האיגרתאלהעבריםי‘.(7,
הפלאים שחולל ישוע  -מעשיו  -היו כהוכחה לכך שהוא באמת המשיח“ :אנשי
ידועים היטב בציבור בני דורו .פטרוס ישראל ,שימעו את הדברים האלה :ישוע
בדרשתו ביום חג השבועות השתמש במעשי הנוצרי]הנצרתי[,האישאשרנאמןעליכםמאת
ה פ ל א י ם ש י ש ו ע ב י צ ע ב מ ס ג ר ת ש י ר ו ת ו האלוהים בגבורות ובמופתים ובאותות
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איךלכלולאתחייאלוהיםבקרבך
)המשך מעמוד (1

בצורת מאכל כעץ החיים,כך שעץ החיים ,למעשה,
הינואלוהים13.אולם,שוב,היכןנוכללמצואאתעץ
החייםעל-מנתלאכולממנוולזכותבחייעד?העובדה
שישוע  הוא עץ החיים ,והמאכל אותו אנו חייבים
לאכולכדילזכותבחייעד,הוזכרהלראשונהבפרק
ב‘שלבראשית14.עץזהמוזכרגםבסוףכתביהקודש,
בפרק כ”ב של ההתגלות 15,ומוזכר לאורך כל כתבי
הקודשבמונחיםרביםאחרים.
כתבי הקודש משתמשים במונחים אחרים ,כדי
להראותאתישועכעץהחייםממנואנוחייביםלאכול
כדי לזכות בחיי אלוהים ,עם כוחו ,שלטונו ומרותו
יחדיוהחייםופועליםבנו.המונחהעיקריהוא”דבר
אלוהים“ ,מכיוון שישוע הוא דבר אלוהים 16.הוא
גם השה המועלה קורבן ,הנאכל על-ידי כל האבות
בתנ“ך.במצרים,בלילפסח,כלעםישראלהיהחייב
להכיר בדמו של ישוע ,המשיח ,ולסמנו על פתח
ביתם ,המשקוף ,סף ביתם ,המסמל את הצלב ,היכן
שישוע,המשיח,היהעתידלמותעבורחטאיהעולם17.
אםהםלאעשוזאת,הבכורבכלמשפחהשלאהיתה
מכירהבדמושלישועהמשיחהיהמת18.כלהיהודים
היוחוטאים.הםהיוחייביםלהכירבדמושלישוע,
המשיח ,מכיוון שאין מחילה על חטאים ללא הגרת
דם ,ובאותו זמן ,השה הקורבן היה סימן לדמו של
ישוע19.כמו-כן,הםהיוחייביםלאכולאתשההקורבן
בחיפזון,כדישיהיולהם,על-ידיהאמונה,חייאלוהים
בקרבם 20.חיי אלוהים הם בדמו של ישוע המשיח21.
אכילתשההקורבןבחיפזוןנעשתהמכיווןשהמשחית
יכול היה להגיע כל רגע 22.דמו של ישוע ”הנושא
חטאתהעולם“)הבשורהעל-פייוחנןא‘.(29,כאשר
היהודים מכירים ומקבלים את ישוע ,המשיח ,יהיה
להם אלוהים בישוע ,המשיח ,החי בקרבם עם חייו,
כוחו ,סמכותו ושלטונו ,והוא שוב יילחם עבור
ישראל ,כשם שעשה בימי משה 23.אז ,אף אויב של
ישראללאיצלח24.
התייחסויותסמליותאחרותלהיותישועעץהחיים
שאנוחייביםלאכולבחיפזוןולשתותעבורחייהעד
שלנו ,הינם ”מן“ 25,קורבנות שרופים אחרים” 26,המן
החבוי“” 27,לחם החיים“ 28,בשרו ודמו של ישוע29,
“הלחםהפנים“30,המנורה”31,האור“32,נהרהחיים,נחל
החייםומעייןהחיים33.המטההפורחשלאהרוןהושם
בארון אלוהים ,המקום הקדוש ביותר של המקדש,
יחדעםמןחבויוהעדות,הכוללתאתחמשתחומשי
התורהשלמשהוהחוק,עלשנילוחותהבריתמאבן

שאלוהים עצמו כתב 34.כולם הינם סמל של אלוהים
בישוע,החיעימנו,אםאנחנונוצרים.המנורהבמקום
הקדושביותר,האורשלהעולם35,המנחם36,ההיוולדות
מחדש 37,הגפן 38,הדרך ,האמת והחיים 39ועוד שמות
רבים אחרים המופיעים בכתבי הקודש ,המתייחסים
לישוע,עץהחיים40.
 כתבי הקודש פותחים בשני עצים ,ומסיימים
בתוצאהשלשניהעצים41.דבראלוהיםמתחילבאותה
צורהבההואמסתיים42.
אלוהים מעולם לא יצר אדם כדי שהאדם יוכל
לחיות כרצונו ,לעשות את עבודתו שלו ,שתהיה
לו הכנסיה שלו ,או לחיות באופן עצמאי מאלוהים.
אלוהים והאדם חייבים להתאחד דרך ישוע ,כדי
שאדםיזכהבחייעדוכדישאלוהיםיוכללעשותאת
מלאכתו בו ודרכו 43.אלוהים הבהיר לאדם הראשון
מה היא מטרתו בפרק א‘ בבראשית .מטרת אלוהים
היתהלתתלאדםהראשוןולבניואתסמכותו,שלטונו
וכוחועלכלהציפורים,כלהדגים,כלהבקר,כלחיות
הברו“כלהרמשהרומשעלהארץ“.האדםהראשון
יהיהאמורלהכניעאתהארץ)בראשיתא‘44.(26,כל
כתבי הקודש אומרים לנו כי מטרת אלוהים הינה
לחיות בקרב האדם ,אותו הוא ברא בדמותו 45,כך
שהוא יכול להביע עצמו בכל תקופה בתוך ודרך
אנושות ממושמעת 46.בדרך זו הוא יכול גם לנהוג
באויבו ,השטן ,ובכל הרוחות המזוהמות והרעות
ההולכותבעקבותהשטן47.
יששלושיישויותבעולם.הראשונההיאאלוהים,
השניה היא השטן ,והאחרונה היא האדם .האדם עומד
בעמק ההחלטה בין אלוהים והשטן 48.האדם ,מרצונו
החופשי ,מחליט עם מי הוא יבלה את חיי העד שלו49.
הכל הינו עסקו של אלוהים בישוע ”כי בו נברא כל
אשר בשמיים ואשר בארץ ,מה שנראה ומה שבלתי
נראה“ )האיגרת אל הקולוסיים א‘ .(16 ,זאת אומרת,
שחייוועבודתובגוףאנושממושמע)נוצרי(מעניקלו
את כוחו ,שלטונו וסמכותו עליהם כך שהם יכולים
לשלוטעלהכלולהכניעאתהארץ50.
משה כתב מסמך ברור על כל יצירת אלוהים
)בראשיתפרקא‘(,אשרישראלשמרועבורהעולם
שיראה ויקבל 51.מסמך זה מראה שביום השישי
לבריאה ,ברא אלוהים את האדם בצלמו לחיות בו
ולעבוד בו 52.לפני שאלוהים ברא את האדם בצלמו
לחיותבו,הואהיהרקרוח53.הואהיהמופשט,בלתי
נראה ומוחבא 54.מטרתו היתה להציג עצמו לעולם
בתוך אדם ,כאדם ,כך שאנשי העולם ,הרואים את

)המשך מעמוד (1

איישלמה

אנו חווינו את מילוי רוח הקודש בתוכנו .הו ,זה
כל-כך נפלא להתמלא ברוח הקודש .כל ספרות על
התעוררות ומילוי רוח הקודש ,לוחמה )רוחנית(
נוצריתוהפצהשלזרעהישועהיתקבלובברכה.
הו ,הכומר ,איזה עידוד נהדר הוא רק לדעת
עלכהונהרוחניתתוקפניתהקיימתבעולםרע,רשע
ושטני.תפילתיהיאשאבינוהאוהבשבשמייםיחזק
אותך ואת צוותך להמשיך לשרת את דבר אלוהים
לעולם הארצי המת ,דרך כנסיית אלאמו הנוצרית.
שובתודהעבורמתנותאלוהיםהנפלאותשלנושל
כנסיותכאלה.
שלךבשרותוהמבורך,
אס.אל.מחוזמאלאיטה,איישלמה
אלוהים מציג עצמו באדם ,דמות אלוהים ,יבינו
כיצד לדעת אותו אישית .כלומר ,הם יבינו את
חשיבותאכילתאלוהיםבישוע,אתעץהחיים,כדי
שחייו יהיו בהם .אז הם יכולים לדעת את אלוהים
באמצעות חייו בהם ,על-ידי קריאתו ושמיעתו של
דבר אלוהים ,יבעקבות זאת יהפכו מאנשים נפולים
לאנשי-אלוהים .אלוהים לא נאכל לתוך רוח אדם
דרך הפה ,כפי שאנו אוכלים אוכל שגופנו האנושי
צורך .אלוהים ,דבר אלוהים ,הינו האוכל הרוחני
שלנו ,ואשר נאכל על-ידינו בעזרת עינינו ואוזנינו,
על-ידי קריאתנו ושמיעתנו את דבר אלוהים ,אשר
55
הינו,שוב,עץהחיים.
גמולנוהואאכילהמעץהחיים
ההתגלות ב‘ 17 ,7 ,וכ“ב 14 ,אומרת לנו כי
זכותנולאכולמעץחייםתלויהבאםאנושומריםאו
לא שומרים את מצוות אלוהים 56.אנו מתוגמלים
על שמירת מצוות אלוהים על-ידי קבלת הזכות
לאכול מעץ החיים .כאשר אנו לא שומרים את
מצוות אלוהים ,איננו יכולים לאכול מעץ החיים,
כפי שאדם הראשון לא יכל לאכול יותר לאחר
שהפר את מצוות אלוהים .זאת ,מכיוון ש”החטא
הואעבירהעלהתורה]חוקאלוהים[“)איגרתיוחנן
הראשונה ג‘ .(4 ,החטא מפריד בינינו ובין אלוהים,
עץ החיים ,כשם שהחטא הפריד בין אדם הראשון
לבין אלוהים ,עץ החיים 57.אם אנחנו מופרדים
מאלוהים,אנחנולאיכוליםלאכולמעץהחיים.אין
לנוזכותלעשותזאת,מכיווןשאלוהיםאינומתגמל
חטא או חוטאים שאינם חוזרים בתשובה .אלוהים
מתגמלרקאתאלההנשמעיםלמצוותיו,ואםאנחנו
לא נאכל מעץ החיים ,האדם הפנימי שלנו ימות58.
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”כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם
שמֹוַע”)ישעיהנ“ט.(2,
וחטאותיכםהסתירופניםמכםמ ְ
לאורך כתבי הקודש השתמש אלוהים בבשר אדם
ממושמע לחיות ולשלוט 59.אלוהים בישוע על-ידי
החייםוהרוחבדבראלוהיםבראכלדבר60.לכן,הואורק
הוא,בעלהסמכותלשלוטעלהכל.אולם,הואמשליט
שלטונודרךבשרהאדםהממושמע.ישועאומרלעולם:
”ניתנה לי הסמכות בשמיים ובארץ )הבשורה על-פי
מתי כ“ח (18 ,ומוסיף כי השטן ”ובי אין לו מאומה“
)הבשורהעל-פייוחנןי“ד.(30,על-פניהארץ,סמכויות
אלוהיםהינןאלהבהןהואחיושליחיוהםאלהשנתנו
לאלוהים לומר להם מה להגיד ומה לעשות בכל שעה
ביממה61.ישועאמר”:וכפישציווניהאבכןאניעושה,
אני פועל בהסכמה מלאה עם הוראותיו“) .הבשורה
על-פייוחנןי“ד,31,יווניתמקורית(.
אנשיםכופריםאינםיודעיםאתאלוהים62.אלוהים
אינונמצאבתוכם.לאפשרלהםללמדאתדבראלוהים
זה כמו לאפשר לי ללמד אנשים כיצד להטיס את
הקונקורד.הםאומריםשאנולאנביןלעולםאתאלוהים,
או שלא נדע מה הוא רוצה שאנו נעשה ,והם שואלים
מדוע הוא זקוק לאנשים פשוטים שיעשו דבר כלשהו
עבורו.התשובההיא,שהואאינוזקוקלאנשיםשיעשו
דבר עבורו ,למעט להוות מקדש שבו יוכל לחיות
ולעשות בו את עבודתו 63.לעשות זאת ,להיות מוכן
להשיגאתמטרתאלוהיםעמו,חייביםאנולאכולאותו,
אתעץהחיים,לקרבנו.אנוחייבים,באופןשוטףולאורך
כל חיינו ,לאכול רק ישוע ,שהוא דבר אלוהים ,לחם
החיים,המןהחבוי,אםאנורוציםשאלוהיםבישועיחיה
בנו יום יום ,כשחיי העד שלנו כוללים כוח ,שלטון
וסמכותלשלוטעלכלמהשאלוהיםרוצהשאנונשלוט
בומתוכנו64.אנוחייביםלעשותזאת,כדישעל-ידיכוח
האלוהים בנו נוכל לשאת ולהתמודד עם הכל בעולם
המסוכןהזהבואנוחיים65.
כוונת אלוהים היא לא לשלוט באדם כשם
ששליטי העולם עושים ,שהרי מלכות אלוהים אינה
מןהעולםהזה,אלאמגןהעדן66.ישועאמרזאתלעם
ישראל כאשר הם ניסו להמליך אותו .הוא דחה את
הצעתם 67.לאחר-מכן ,הוא אמר להם שהוא ”הלחם
שירד מן השמיים“ עבור האדם לאכול ,כדי שהוא
יחיהבהםוישלוטבכלבעולםדרכםועמם)הבשורה
על-פי יוחנן ו‘ 68.(58 ,אלוהים ברא את האדם מעפר
האדמה ,ושיכן בו נשמה חיה ,אך לא כדי להיות
פוליטיקאיאוכלדברעולמיאחר.הואבראאתהאדם
להיותאחדעמו,כדישהואיכוללחיותבוולעבודבו
לבצע מעשים רוחניים ,מעשים של מלכות אלוהים,
לא מעשים עולמיים 69.זהו ייעודו הגבוה ביותר

קליפורניה

הכומראלאמוהיקר,
בעלי ואני עמדנו ללכת לכנסיה שלנו כאשר
ראיתי את עלונך מונח על שיח )למעשה היו שם
שלושה( .מה שמשך את תשומת לבי היה הכותרת
”האםאנימעליבאתכם?האםאתםמתביישיםבי?”
הנחתיאתהעלוןבתיקשליוכשחזרתיהביתהיותר
מאוחרבערבקראתיאותווהמסרבוהוכיחמאודאת
לבי.אנימאמינהשרוחהקודשהוליכהאותילהרים
את העלון ולקרוא אותו .אני יודעת שאני שייכת
לו]אלוהים[ושהוארוצהאותיבלעדיתעבורו.יש
ליחששותכבדיםלגביהתחייבויותיאליו,במיוחד
לאחר שקראתי את העלון שלך .אני נוצריה כבר
עשרים ושלוש שנים .אני לא מעורבת בחטאים

של האדם” ,היעוד הגבוה של אלוהים“ ,להיקרא
על-ידיאלוהים,לבצעאתרצוןאלוהיםולארצון
האדם).האיגרתאלהפיליפייםג‘.(14,
אלוהיםנתןחייםלכל,כוללצמחים,עצים,דשא,
ציפורים,דגים,בקר,חיותברוזוחליםוהאדם70.אבל
כל החיים האלה הינם זמניים 71.חיים תמידיים או
נצחיים שייכים בלעדית לחיי אלוהים 72.כאשר אנו
סופגיםאתישועעםאלוהיםבועל-ידירוחהקודש,
הוא הופך להיות חיינו 73.איך יכולים בני אנוש
למלאותאתייעודאלוהיםולייצגאותוכאלוהיםאם
אנוחסריחייאלוהים,החייםבקרבנו?רקאםאלוהים
שוכן בתוכנו וחי בנו ,מתאפשר לנו לחיות את חיי
אלוהיםמדייום,ומתאפשרלנולהביעאתאלוהים
במלואולאחרים74.
נאמר לנו ,לאורך כל כתבי הקודש ,שהדרך
למלאות את ייעוד אלוהים עבורנו היא לאכול את
עץהחיים.אםעץהחייםאיננובנוכחיינו,זהבלתי
אפשרילאלוהיםבישועלהביעעצמודרכנולעולם.
כדישאלוהיםימלאייעודובנו,כדישאלוהיםיוכל
להביע עצמו בנו ,כך שיוכל להציג עצמו לעולם
דרכנו כאלוהים ,וכדי ששלטונו ,סמכותו וכוחו
ישלטובנוודרכו,הואחייבלהיותחיינו.
כאשראלוהיםחיבנו,אנוהופכיםלהיותההבעה
עצמהשלאלוהים,הייצוגהברורשלושהוארוצה
שהעולםיראה,ישמעוידע.הבשורהעל-פייוחנןא‘,
1אומרתלנו”:בראשיתהיההדבר]דבראלוהים[,
והדבר היה עם האלוהים ,ואלוהים היה הדבר“.
בפסוק ארבע אנו קוראים” :בו היו החיים“ .חיי
נצח הינם לא אחרת מאלוהים בישוע ,שהוא דבר
אלוהים” 75.אין איש בא אל האב“ ללא אלוהים
בישוע ,דבר אלוהים ,הוא החיים בקרבם )הבשורה
על-פי יוחנן י“ד .(6 ,מי שמנסה להיכנס לגן העדן
) ה מ ש ך ב ע מ ו ד (5
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בולטים וכבדים .אני חיה חיים נוצריים סמליים
בהשוואהלהוראותהבשורה.כן,אניקוראתאתדבר
אלוהים כמעט בכל יום ומתפללת והולכת לכנסיה
פעמייםבשבוע,ומשתתפתבקבוצהפעמייםבחודש,
אבל אני יודעת בלבי שחיים אנוכיים אכן קיימים.
הצלב עשה מעט מאוד בחיי .אני רוצה שחיי
האנוכייםימותולחלוטין!
אנא,התפללעבוריששאריתחייעל-פניהאדמה
ישמשו להלל את שמו ושאוותר על עצמי ואכניע
אתחייהאנוכייםלולחלוטיןמדייוםביומו.אניבת
שישים.
אר.ג‘י.לייקפורסט,קליפורניה
)המשך מעמוד (1

ניויורק

וכל מסר שיש לך על קלטת .כשם שהמסר שלך
הגיע אלי ונגע בחיי ,אני אפיץ ואחלק את דבר
אלוהים ,ישוע המשיח לאחרים.
תודה לך,
ג’מייקה ,ניו יורק
וו .אייץ’.
הכומר אלאמו היקר,
אדוני ,אינני יכול לומר לך כמה שבע רצון
אני לקבל עותקים של העלונים העולמיים שלך.
אני מוצא שמסריך הם מלאי השראה .אני תמיד
מצפה לקבל אותם ולקרוא את תוכנם שוב ושוב.
הלוואי ואלוהים ימשיך לברך אותך.
פלאשינג ,ניו יורק
ג’יי .די.

מחלק את הספרות המשנה-חיים של הכומר
אלאמו בספוקן ,מישיגן.

צפוןקרולינה

האחטוניאלאמוהיקר,
אלוהים יברך אותך ויחזיק אותך חזק ברוח
הקודש בשם ישוע ,אתה וכל החברים בכנסיה
הקדושהשלאלוהיםהאדירוהאדוןישועהנוצרי.
האח טוני אלאמו ,תודה רבה לך על שאתה
ממשיך לשלוח אלי את העלון העולמי היקר .אני
אוהב לקרוא את העלון העולמי שלך ,מכיוון שאני
יודעשאתהאישאלוהים.רוחהקודשלימדהאותך
איך להסביר את דבר אלוהים ,ותודות לך ,למדתי
הרבה על המילה הקדושה ,איך אני יכול להתקרב
לאלוהיםוללמודכיצדאלוהיםרוצהשאנחנונחיה
בעולם רשע זה וללמד אותנו את דרכו ואת רצונו
ואיךלהישמעלו.אנאכלולאותיבתפילותיך.
באהבה,אחיךבישוע,
בי.אל.למברטון,צפוןקרולינה

הודו

המשיח
)המשך מעמוד (1

א ש ר ה א ל ו ה י ם ע ש ה ע ל  -י ד ו ב ת ו כ כ ם  ,כ א ש ר
…לכןיידענאביתישראלכולוכי
ידעתםגםאתם 
לאדון ולמשיח שמו האלוהים ,את ישוע זה אשר
צלבתם” )”שאלוהים הקימו”( )מעשי השליחים
ב'.(24,36,22,
בספרי הבשורה אנו קוראים שישוע בירך ,גאל
ועזר לכל דורשיו .הוא ריפא חולים ,טיהר את
המצורעים,פקחעיניעיוורים,הקיםמתיםמקברותיהם,
האכיל רעבים ,הילך על פני המים בכינרת וביצע
1
פלאותרבותנוספות.
יוחנןהמטביל,אחרישנאסרעל-ידיהמלךהורדוס,
שלחשנייםמתלמידיולישועשאולאותו“:אתההוא
הבא)המשיח(אםנחכהלאחר?”)הבשורהעל-פימתי
י”א(3-4,ובכךפונהבשאלהישירהזואלישוע“:האם
אתה המשיח או לא?” ישוע השיב ליוחנן ותלמידיו
בהזכירו את מעשי הפלא שעשה ובכך הבטיח להם
שהואהמשיחהיותורקהמשיחלבדויכוללעשות
מעשים כאלה“ :לכו הגידו ליוחנן ]שוב[ את אשר
שמעתם וראיתם :עיוורים רואים ,פיסחים מהלכים,
מצורעים מטוהרים ,חרשים שומעים ,ומתים קמים,
ועניים מתבשרי ישועה הם” )הבשורה על-פי מתי
י”א .(4-5 ,ואלה הם בדיוק אותם הסימנים אודות
המשיחהניתניםבתנ”ך!
לבסוף ,אחרי שירותו הרחום של ריפוי וברכה
לאנשים ,משלים ישוע המשיח את עבודתו הגדולה
שלמענהבאאלהעולם,שנגזרהמראשעבורובטרם
נוסדהעולם)ראהאיגרתפטרוסהראשונהא':(18-20,
הוא מת על הצלב בהקריבו את עצמו כקרבן-חלופי
להושיע את המין האנושי“ :בן-אדם המשיח ישוע
אשרנתןאתנפשוכיפרבעדכל”)האיגרתהראשונה
אלטימותיוסב'.(5-6,
…אשריטעםבחסדאלוהיםאתהמוותבעד
“ישוע 
כולם”)האיגרתאלהעבריםב'.(9,ישועהמשיח“,בקץ
העיתים נגלה בפעם אחת כדי לבטל את החטא בזבח
נפשו”)האיגרתאלהעבריםט'.(26,ישועעצמופקד
על האנשים להאמין בו בגלל “המעשים האמינו לי”
)הבשורהעל-פייוחנןי”ד“.(11,האינךמאמיןכיאנוכי
באביואביבי?הדבריםאשראדבראליכםלאמנפשי
אנוכידובראותםכיאביהשוכןבקרביהואעושהאת
המעשים .האמינו לי כי אנוכי באבי ואבי בי הוא ואם
 1ראה הבשורה על-פי מרקוס א’ ,40-42 ,34 ,32 ,הבשורה על-פי
יוחנן ו’ ,19-21 ,9-13 ,ט’ ,6-7 ,י”א43-44 ,

קנדה

הכומר אלאמו היקר,
העלון שלך הגיע אלי כאשר הייתי בטקסס.
התרשמתי מתוכנו ומההיקף הבינלאומי שלו.
אני מאמין שהכמורה של ישוע בטורונטו תפיק
ממנו תועלת רבה .אני אפיץ אותו בשמחה
באיזור טורונטו .אנא שלח לי עותקים לחלוקה.
המשך בעבודתך הטובה.
שלך בישוע,
ברמפטון ,קנדה
אי .אי.

כומר המשנה וי.וו .של הכנסיה הנוצרית אלאמו ,עם
חלק מהקהילה שלו - .רנגמפטה מנדל ,הודו.
לא ,אך בגלל המעשים האמינו לי” )הבשורה על-פי
יוחנןי”ד.(10-11,
אףמשיחשקרלאיכוללהציגאתשבעההוכחות
הבאותלאמיתותו:
)(1להיוולדלבתולה.
)(2להיותמושלםכאלוהיםמכיווןשאלוהים
היהבתוכו.
)(3לבצעמעשי“ניסים”.
)(4להגישעצמוכקרבןלישועתהמיןהאנושי.
)(5לקוםלתחיהמןהמתים.
)(6לעלותלשמיםבפנימאותעדים.
)(7לקחתאתמקומוהמתאיםלימינושלאלוהים.
שבע דרישות אלה לא זו בלבד שמוציאות
מכלל אפשרות את כל המתחזים ל”משיח” ,הן
מוכיחותאתהעובדהשישועהנצרתיהואהמשיח
האמיתיכיווןשהואמילאאתכלהשבע!
במשך אלפיים השנים שחלפו נמסרה בשורתו
והוטפה סביב כל העולם ומיליונים רבים של גויים
וגם יהודים רבים בטחו ובוטחים בו .ישוע הוא
באמתהמושיעהעולמי“,שההאלוהיםהנושאחטאת
העולם”)הבשורהעל-פייוחנןא'.(29,אהבתועוטפת
אתכלהעולם)הבשורהעל-פייוחנןג',(16,בשורתו
היאעבורכליצור)הבשורהעל-פימרקוסט”ז(15,
“ואיןתחתהשמיםשםאחרהניתןלבני-אדםאשרבו
נושע”)מעשיהשליחיםד'.(12,
התוצאותהמצטברות
והמהממותשל
הסימניםהנוספים
עקבנואחרשושלתהיוחסיןהמשיחיתהחלמשם
)בן נוח( ,דרך אברהם ,יצחק ,יעקב ,יהודה ,ישי,
דוד-ועדלהולדתולבתולה,כזרעהאישה,במועד
ובמקום היעודים ומצאנו שהכל מתגשם בשלמות
בישוע הנצרתי על כל פרטיו ,בלי יוצא מן הכלל!
ראינו גם שהיות וכל ספרי היוחסין הושמדו בשנת
 70אחרי הספירה ,אף תובע למשיחות מאז לא יכול
להוכיחאתמשיחיותו.
הראינו שהתנ”ך מנבא את ביאת המשיח ושהוא
יהיהאלוהים-אנושמושלם)עמנואל-אלוהיםעימנו(
עם שירות רחום המאופיין על-ידי פלאי ריפוי,
ושמעשהו הגדול ביותר יהיה הקרבת עצמו קורבן
לגאולתבני-אדם)המאמיניםבו(.ישועהנצרתי,משיח
ארבעתספריהבשורה,מילאאתכלהדרישותהללו
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מ ח ל ק י ם ו ח ב ר י ם ש ל ה כ נס י ה ה נ ו צ ר י ת א ל א מ ו
מ ת כ ו נ נ ים ל ח ל ק א ת הס פ ר ו ת ה ז וכה ב נ ש מ ו ת ו א ת
ספרי המשיח של הכומר אלאמו בהידרבד ,הודו.
במלואן .התוצאה המצטברת של הגשמה אחת אחרי
השניה,מבליכישלוןאחד,היאמופלאה.
להלןנסבירכיצדמספרקטןיחסיתשל“סימנים
מ ו ב ה ק י ם ” מ ס פ י ק כ ד י ל ז ה ו ת א ד ם א ח ד מ ת ו ך
מיליארדים.
זיהויושלדוידגרינגלס
כאשרשילטונותארצות-הבריתעלועלעקבותיו
של הבוגד דויד גרינגלס שמסר סודות הקשורים
לנשק גרעיני לרוסים ,אחרי מלחמת העולם השניה,
הוא ברח למקסיקו .שותפיו אירגנו לו פגישה עם
מזכירושלהשגרירהרוסיבמקסיקוסיטי.עלגרינגלס
היה להציג עצמו על-פי סימנים מוסכמים מראש.
)הוראות הזיהוי ניתנו לגרינגלס ולמזכיר( (1) :היה
עליו לכתוב פתק למזכיר ולחתום את שמו כ”-י.
ג'קסון” (2) .כעבור שלושה ימים היה עליו ללכת
לפלאזה דה-קולון במקסיקו סיטי (3) ,לעמוד לפני
האנדרטהשלקולומבוס)(4כשאצבעומונחתבספר
תיירות(5).כשהמזכירייגשאליו,עלגרינגלסלאמר
שזוהי אנדרטה נפלאה ושהוא עצמו מאוקלהומה,
) (6אז היה על המזכיר לתת לו דרכון .מיותר לציין
2
שהתוכניתהצליחה.
הם ידעו  -כל אחד ידע  -שבעזרת שישה פרטי
זיהויבלבדיהיהזהבלתי-אפשרילמתחזהלרמותאת
המזכיר ,אלא אם למד את הסימנים מראש .אלוהים
מצא לנכון לתת לנו לא שישה אלא מאות סימנים
לזהות את המשיח ולעצב סימנים אלה בסיגנון כזה
)כגון הולדתו לבתולה או תחייתו של המשיח( שאף
משיחשקרלאיוכללזייףאותם!כלמישטורחלבחון
אתהעובדות,כגוןאלההמוצגותפה,יכירבוודאות
שביאת המשיח נובאה מראש וכי האחד והיחיד
שיכול היה להיות משיח הוא ישוע המשיח מן
הבריתהחדשה.
רגע של מחשבה ישכנע כל אדם הוגן כי
ישוע המשיח מן הברית החדשה ,אשר מילא את
כל מאות הנבואות התנ”כיות בקשר לביאתו
הראשונה הוא האדם )האלוהים( היחיד בכל
תולדות בני-האדם התואם את נבואות המשיח
ושאין אף ספר אחר פרט לתנ”ך שיש בו דבר
שישתווהלנבואותהמשיחיות.
ההמשך יבוא בעלון חודש פברואר.2002 ,
 2פרטים אלה נלקחו ממהדורת ה 2-באפריל  1951של העיתון
) The New Leaderהמנהיג החדש(.

סףרעל
”משא דבר יהוה על ישראל ,נאום
יהוה ,נוטה שמיים ויסד ארץ ויוצר רוח
אדם בקרבו .הנה אנוכי שם את ירושלים
]כ[סף רעל לכל העמים סביב וגם על
יהודה יהיה במצור על ירושלים .והיה
ביום ההוא אשים את ירושלים אבן
מעמסה לכל העמים כל עומסיה שרוט
ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ .ביום
ההוא נאום יהוה אכה כל סוס ]כל אומה[
בתמהון ורוכבו ]שליטי כל האומות[
בשגעון ועל בית יהודה אפקח את עיני
וכל סוס העמים ]כל שליט של כל אומה[
אכה בעוורון ]להרס המיועד מאלוהים[.
ואמרו אלפי יהודה בלבם אמצה לי יושבי
ירושלים ביהוה צבאות אלוהיהם .ביום
ההוא אשים את אלפי יהודה ככיור אש
בעצים וכלפיד אש בעמיר ואכלו על ימין
ועל שמאול את כל העמים סביב וישבה
ירושלים עוד תחתיה ]אפילו[ בירושלים.
והושיע יהוה את אהלי יהודה בראשונה

למען לא תגדל תפארת בית דויד ותפארת
יושב ירושלים ]יתרוממו נגד[ על יהודה.
ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלים
והיה הנכשל ]החלש[ בהם ביום ההוא
כדויד ובית דויד כאלוהים כמלאך יהוה
לפניהם .והיה ביום ההוא אבקש להשמיד
את כל הגויים הבאים על ירושלים.
ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלים
רוח חן ]עוז אלוהים[ ותחנונים והביטו
אלי את אשר דקרו וספדו עליו ]ישוע
המשיח[ כמספד על היחיד והמר עליו
כהמר על הבכור .ביום ההוא יגדל
המספד בירושלים ]עבור ישוע המשיח[”
)זכריה י”ב.(1-11 ,
”הנה יום בא ליהוה וחולק שללך
בקרבך ...וזאת תהיה המגפה אשר ייגוף
יהוה את כל העמים אשר צבאו על ]נלחמו
נגד[ ירושלים המק ]התבלה[ בשרו והוא
עומד על רגליו ועיניו תימקנה בחוריהן
ולשונו תימק בפיהם ...וגם יהודה תילחם
בירושלים ואוסף חיל כל הגויים סביב

איךלכלולאתחייאלוהיםבקרבך
)המשך מעמוד (3

ללא עץ החיים בהם ,אינו אלא ”גנב הוא ושודד“
)הבשורה על-פי יוחנן י‘ .(1 ,גנבים ושודדים אינם
יכוליםלהיכנסלמלכותגןהעדן76.
מבניאדםארצייםאנוהופכיםלהיותאנשי-אלוהים
על-ידי אכילת אלוהים בישוע ,דבר אלוהים .ישוע,
המשיח ,מוזכר לאורך כל הברית הישנה והחדשה
כחיינו הבלעדיים אם נאכל אותו ,הוא דבר אלוהים,
כמזוננועבורחיינצח77.
לאחרשאדםנפל,יוצראלוהיםברחמיואדםנוסף,
האדםהאחרון,אשריצליחלהתמודדעםאויבאלוהים
ואויבהאדם,דהיינוהשטן78.הוא,האדםהשני,האדם
האחרון ,הוא סופם של אנשי החטא 79.אלוהים הינו
באדםהשני,האדםהאחרון,מכיווןשהואעשהתמיד
כרצון אלוהים ,מילא את ייעוד אלוהים ,מעולם לא
חטא80.הואובניוכולםהינםבריאהחדשהשלאלוהים,
בריאה שלא היתה קודם בעולם ,מכיוון שהם אף
פעם לא הוסיפו לחטוא מדעת לאחר שהפכו להיות
אנשי-אלוהים81.הםידעו,מדבראלוהים,שאםיחטאו
חטא בר-מוות שוב ינותקו מעץ החיים 82.הם הפכו
ליצירהחדשהעל-ידיאכילהאךורקמעץהחיים.הם
עשו כרצון אלוהים .הם ספגו את ישוע ,אכלו מעץ
החיים,כלהזמן,כךשחייהםהישניםוהחוטאיםיומתו

או יחוסלו ורק חיי העוז של אלוהים ,עם סמכותו,
שליטתו,יחיובקרבם83.
84
לישועניתנושמותרביםבכתביהקודש .שניים
מאלההם”האדםהשני“ו”האדםהאחרון“)האיגרת
הראשונהאלהקורינתייםט“ו.(47,45,הואלאהיה
רק אדם .הוא היה איש-אלוהים 85.הוא היה הראשון
מאומה חדשה של אנשים המורכבת מכל האומות
בעולם 86.הם אומת גן עדן .כולנו הופכים ”אחד
במשיח ישוע“ )האיגרת אל הגלטיים ג‘ 87.(28 ,כל
אלה המאוחדים בו נעשים אנשי-אלוהים 88.הסיבה
שישוע קרוי בשם ”האדם האחרון“ הינה שכל מי
שמאחד את עצמו אליו ,כבר אינו בנו של האדם
הראשון,גופנית,אלאבןשמיימישלהמשיחהקדוש,
ישוע,האדםהאחרון89.האיגרתהשניהאלהקורינתיים
ה‘ 17 ,מצהירה” :על-כן מי שנמצא במשיח הוא
בריאהחדשה.הישנותעברו,הנהנהיוחדשות“90.
ישועאמר”:מלכותאלוהיםאיננהבאהבניגלות
 ...כי הנה מלכות אלוהים בקרבכם היא“ )הבשורה
על-פילוקסי“ז91.(20-21,האלוהיםהשילושי,מלכות
השמייםשבתוכנו,הינהיקרהמאודמכיווןשהיאחיי
הנצחשלנו92.כדילשמורעליה,אנוחייביםלעשות
זאת על-ידי עשיה כפי שאלוהים בישוע ,המשיח,
אומרלנועל-ידירוחהקודש93.

זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד .וכן תהיה
מגפת הסוס הפרד הגמל והחמור וכל
הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה ]סמל
לכל אומות הגויים שנלחמו בעם הנבחר של
אלוהים[ כמגיפה הזאת .והיה כל הנותר
מכל הגויים הבאים על ירושלים ועלו מדי
שנה בשנה להשתחוות למלך יהוה צבאות
ולחוג את חג הסוכות .והיה אשר לא
יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים
להשתחוות למלך יהוה צבאות ולא עליהם
יהיה הגשם” )זכריה י”ד.(14-17 ,12 ,1 ,
כאשר ישראל תכיר בישוע כמשיח
שלה ,לא יהיה יותר צורך להיות תלויים
בשום אומה אחרת בשביל לקבל עזרה.
”לכן אל תדאגו לאמור :מה נאכל? מה
נשתה? ומה נלבש? ]אלה הדברים שהגויים
מחפשים[ הן את כל אלה מבקשים הגויים,
והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים
אתם לכל אלה .אתם בקשו תחילה את
מלכותו ואת צדקתו ,וכל אלה ייווספו
לכם” )הבשורה על-פי מתי ו’.(31-33 ,
הדבר הראשון שישוע אומר לנו לעשות ,לאחר
שהוא נכנס לגופנו ,לאחר שאנו נושעים ,הוא ”אל
תוסיף לחטוא פן תאונה לך רעה גדולה מזאת“
)הבשורהעל-פייוחנןה‘.(14,זאתמפניש“אמנםזעם
אלוהים נגלה מן השמיים על כל עוולתם ורשעתם
של בני אדם המעכבים ברשעתם את האמת ]ישוע[.
כימהשנודעעלאלוהיםגלויבקרבםשהריאלוהים
גילהלהם]דרךישוע,דבראלוהים.[94הלאעצמותו
הנעלמת ,היא כוחו הנצחי ואלוהותו ,נראית בבירור
מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות
הדבריםשנבראו.לכןאיןלהםבמהלהיצטדק,שהרי
למרותשיודעיםהםאתאלוהים]כאשראלוהיםהיה
בתוכם[לאכיבדואותוכראוילאלוהים,אףלאהודו
לו,אלאנתפסולמחשבתהבלוניטמטםלבםהאווילי.
הםהתיימרולהיותחכמים,אךהפכולכסיליםוהמירו
אתכבודושלהאלוהיםהבלתיחולףבצלםדמותושל
אדם בן-חלוף ובדמות צלמי עופות ,חיות ורמשים ...
ומאחר שלא חשבו לנכון להכיר באלוהים ,הסגירם
אלוהים להלך-רוח מגונה ]הלך-רוח שאלוהים דחה[,
לעשות את הדברים שאינם הגונים .אכן ,מלאים הם
בכל עוולה ,רשע ,חמדנות ,רוע ,מלאי קינאה ,רצח,
מריבה,מירמה,מזימה.הולכירכילהם,מוציאידיבה,
שונאיאלוהים,חצופים,גאים,רברבנים,חורשירעה,
ממרים פי הורים ,חסרי הבנה ,בלתי נאמנים ,קשוחי
לב אכזריים .הם יודעים את חוקת אלוהים ,אשר
)המ ש ך בע מ ו ד (6

 76מתי ה’ ,19-20 ,ז’ ,13-23 ,כ”ד ,43 ,יוחנן ח’ ,44 ,י’ ,10 ,8 ,הקורינתיים א’ ,ו’ 77 9-10 ,בראשית ב’ ,16 ,9 ,תהילים ל”ד ,11 ,מתי ד’ ,4 ,ה’ ,6 ,ו’ ,11 ,לוקס כ”ב ,29-30 ,יוחנן ו’ ,63 ,48-58 ,40-41 ,32-35 ,י’ ,9 ,הקולוסיים ג’ 78 16 ,1-3 ,ישעיה ז’ ,14-15 ,ט’,5 ,
מתי א’ ,23 ,ד’ ,1-11 ,כ”ח ,18 ,1-10 ,לוקס כ”ד ,1-7 ,יוחנן ט”ז ,33 ,כ’ ,1-17 ,האפסיים א’ ,20-23 ,ד’ ,9-10 ,הקולוסיים ב’ ,9-15 ,העברים ב’ ,14 ,יוחנן א’ ,ג’ ,8-10 ,ההתגלות א’ ,12-18 ,י”ב 79 7-11 ,לוקס י”ז ,20-21 ,הרומיים ה’ ,14-19 ,הקורינתיים א’ ,ט”ו,22 ,
 ,45-48הקורינתיים ב’ ,ו’ ,16-18 ,ההתגלות א’ 80 5-6 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,21 ,העברים ב’ ,1-10 ,ד’ ,15 ,ה’ ,8-9 ,ז’ ,26-28 ,ט’ ,14 ,פטרוס א’ ,ב’ 81 21-23 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,17-21 ,הגלטיים ו’ ,15 ,האפסיים ב’ ,13-22 ,הקולוסיים א’ ,21-23 ,פטרוס א’ ,ב’,4-5 ,
 ,9-10ההתגלות א’ 82 5-6 ,העברים ו’ ,4-8 ,י’ ,38-39 ,26-29 ,פטרוס ב’ ,ב’ ,20-21 ,יוחנן ב’ ,א’ 83 9 ,הרומיים ו’ ,4-13 ,ח’ ,10-17 ,הקורינתיים ב’ ,י”ג ,4 ,הגלטיים ב’ ,20 ,ה’ ,24 ,האפסיים ב’ ,1-10 ,הקולוסיים ג’ 84 5-11 ,בראשית י”ז ,1 ,שמות ג’ ,14 ,ו’ ,3 ,שמואל
ב’ ,כ”ב ,3 ,איוב ל”ג ,4 ,תהילים ל”ו ,10 ,ישעיה ח’ ,14 ,ט’ ,5 ,מ’ ,28 ,מ”ח ,17 ,שיר השירים ב’ ,1 ,ירמיה מ”ב ,5 ,מתי ה’ ,48 ,ח’ ,29 ,י”ג ,37 ,יוחנן א’ ,14 ,1 ,ד’ ,14 ,11 ,ח’ ,12 ,י”א ,25 ,י’ ,7 ,י”ד ,6 ,השליחים ב’ ,4 ,הקורינתיים א’ ,א’ ,24 ,ט”ו ,45-47 ,האפסיים
א’ ,22 ,טימותיוס א’ ,ב’ ,5 ,העברים י”ג ,20 ,יוחנן א’ ,ב’ ,1 ,ההתגלות א’ ,8 ,כ”ב 85 16 ,ישעיה ט’ ,5-6 ,מתי א’ ,23 ,18-20 ,ח’ ,24-32 ,ט’ ,18-35 ,2-8 ,י”ד ,14-33 ,ט”ו ,30-31 ,לוקס א’ ,26-35 ,יוחנן א’ ,14 ,1-4 ,ח’ ,28-29 ,19 ,16 ,י’ ,37-38 ,30 ,י”ז,21-22 ,14 ,
הקורינתיים א’ ,ט”ו ,47 ,העברים ז’ ,24-25 ,16 ,יוחנן א’ ,א’ ,1-3 ,ה’ 86 20 ,דניאל ז’ ,14 ,הגלטיים ג’ ,26-29 ,הקולוסיים ג’ ,8-11 ,טיטוס ב’ ,11-14 ,פטרוס א’ ,ב’ 87 9-10 ,הרומיים י”ב ,4-5 ,הקורינתיים א’ ,ח’ ,6 ,י”ב ,27 ,12-14 ,הגלטיים ג’ ,26-29 ,האפסיים
א’ 88 9-11 ,יוחנן י”ד ,12-20 ,י”ז ,26 ,21-23 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,17-21 ,ו’ ,16-18 ,הגלטיים ד’ ,4-7 ,האפסיים א’ ,3-12 ,ב’ ,11-22 ,הקולוסיים ב’ ,9-10 ,העברים ב’ ,14-15 ,פטרוס ב’ ,א’ ,3-4 ,יוחנן א’ ,ה’ ,11-12 ,4-5 ,ההתגלות א’ 89 5-6 ,לוקס א’ ,16 ,יוחנן
א’ ,13 ,4 ,ג’ ,5-6 ,ה’ ,24 ,י”ז ,2 ,השליחים ג’ ,25-26 ,כ”ו ,18 ,הרומיים ו’ ,18-23 ,3-14 ,ח’ ,29-30 ,הקורינתיים א’ ,ו’ ,11 ,ט”ו ,45-51 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,17-19 ,5 ,האפסיים ב’ ,10 ,5 ,1 ,ד’ ,22-24 ,הקולוסיים ב’ ,11-13 ,ג’ ,10 ,יעקב א’ ,18 ,פטרוס א’ ,א’,22-23 ,3 ,
יוחנן א’ ,ב’ ,29 ,ה’ ,18 ,12 ,4-5 ,1 ,ההתגלות א’ 90 5-6 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ 91 17-21 ,מתי י’ ,7-8 ,הקורינתיים ב’ ,ד’ 92 7 ,דברים ל”ב ,46-47 ,מתי י”ג ,31-33 ,44-46 ,לוקס י”ז ,33 ,יוחנן ד’ ,14-15 ,10 ,ט”ו ,7 ,ההתגלות ג’ 93 20 ,מתי י”ט ,17 ,יוחנן י’,1-8 ,
י”ד ,15-23 ,ט”ו ,14 ,10-11 ,השליחים ה’ 94 32 ,יוחנן א’ ,1 ,ההתגלות י”ט13 ,
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)המשך מעמוד (5

לפיהעושימעשיםכאלהראוייםלמיתה,אךלאזאת
בלבדשהםעושיםאותם,הםגםתומכיםבעושיהם“
)האיגרתאלהרומייםא‘.(28-32,18-23,
”הן אם נחטא בזדון לאחר שקיבלנו את ידיעת
האמת,לאיישארעודקורבןלכפרעלחטאים,אלא
צפייתחרדהלדין,ולהטאשאשרתאכלאתהאויבים“
)האיגרתאלהעבריםי‘.(26-27,
פאולוס השליח הצהיר כי חישב הכל בעולם
כהפסד”בגללהיתרוןלדעתאתהמשיחישועאדוני,
אשר למענו הפסדתי את כל הדברים .ואני חושבם
לפסולתבשאיפתילהרויחאתהמשיחולהימצאבו-
באופן שצידקתי לא תהיה לי מן התורה ,אלא תהיה
זוהצדקהאשרעל-ידיאמונתהמשיח”)האיגרתאל
הפיליפיים ג‘ 95.(8-9 ,החוק מגנה את כל החוטאים,
אבל כאשר אנו ,בישוע ,כבר לא חוטאים ,החוק
לא יכול לגנות אותנו יותר 96.אולם ,אם נתחיל שוב
לחיותחייחטא,ולאנחזורבתשובהלצמיתות,ניפול
חזרהלהיותמגוניםעל-ידיהחוק,כפישכתביהקודש
אומרים לנו 97.ישוע המשיח אומר” :אל תחשבו
שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים .לא באתי
לבטל כי אם לקיים“ )הבשורה על-פי מתי ה‘.(17 ,
הואבאלהראותלעולםשחוקאלוהיםיכוללהישמר
בקלותעל-ידיחייהשליטה,הכחוהסמכותשלישוע
עםאלוהיםבתוכו,שחיבנועל-ידיכךשנאכלונשתה
אותו,הואדבראלוהים,עץהחיים98.
הדבר הכי חשוב שאנו חייבים לעשות ,כדי
שאלוהים וחיי נצח יהיו בנו ושהחוק לא יגנה אותנו
לעולם,הואלספוגאתאלוהיםבישוע,דבראלוהים,
עץ החיים ,לתוכנו על-ידי קריאה ושמיעה של דבר
אלוהים ,כתבי הקודש בלבד ולא שום דבר אחר99.
אכילה היה הדבר הראשון שאלוהים לימד את אדם
לעשות,מכיווןשזההיההדברהחשובביותרשאדם
יכל לעשות .אנשים פשוטים אינם יכולים לעשות
את עבודת אלוהים .רק אלוהים באדם יכול לעשות
את עבודתו דרך האדם 100.שוב ,ישוע המשיח אמר:
”בלעדי ]חי בקרבכם[ אינכם יכולים לעשות דבר“
)הבשורהעל-פייוחנןט“ו.(5,
ענפיםחייםרקעל-ידיהישארותבגפן.ישועאמר
”אניהגפן,אתםהשריגים]ענפים[“)הבשורהעל-פי
יוחנן ט“ו .(5,אם לא נתמיד בישוע ”ודברי עומדים
בכם“)הבשורהעל-פייוחנןט“ו,(7,נפשותינויקמלו
וימותו 101.חיינו יושפלו ,יוקפאו ,יומתו וייקבעו
במסמר לצלבו של ישוע ,כאשר ישוע ,היוולדות
מחדש,רוחהקודש,דבראלוהים,האוכלשלנולחיי
נצח,חיבנוודרכנומדייוםביומו102.
האדם הראשון נברא בדרך אל-טבעית לחלוטין.
אלוהים יצר אותו מ”עפר מן האדמה ויפח באפיו

נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה“ )בראשית ב‘,
 .(7האדם השני ,האדם האחרון ,נברא גם הוא בדרך
אל-טבעית ,על-ידי רוח הקודש או דבר אלוהים103.
”וכןכתובעלאדםהראשון‘:ויהיהאדםלנפשחיה‘,
אבלהאדםהאחרון-לרוחמחיה”)האיגרתהראשונה
אל הקורינתיים ט“ו .(45 ,לאחר מות המשיח שלנו,
הקבורה ,ההיוולדות מחדש והעליה השמיימה ,הוא
הפךלהיותרוחנותנתחיים.כרוחנותנתחיים,הואכעת
חי בקרב מיליוני אנשים אחרים חסרי-חטא ומסורים,
כגוף אחד ,לכנסיה שלו .הוא עושה עבודות נפלאות
עוד יותר על-ידי חיים בקרבם בימים אחרונים אלה,
במקום לחיות בגוף אנוש אחד ,ישוע המשיח ,בערך
לפניאלפייםשנה104.
כלאלהשהואואביו,על-ידיהרוח,חיובהםמאז
חגהשבועות]כאשרהתלמידיםקיבלואתרוחהקודש
בתוכם[ 105מהווים אומה חדשה של יצורים חדשים.
הם ”עם נבחר ,ממלכת ]אומת[ כוהנים וגוי קודש,
עםסגולה]שייכיםבלעדיתלאלוהים[106,למעןתספרו
תהילותיו של הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא.
אתםאשרלפניםלאעםהייתם,אךכעתעםאלוהים
אתם .אשר לפנים לא רוחמו ,אך כעת מרוחמים“
)איגרת פטרוס הראשונה ב‘ ,9-10 ,הברית החדשה
בעבריתויווניתמקורית(.
האדםהראשוןוכלבניומתיםבחטאיהםובדרכם
לגיהינום 107.כל אלה החיים בישוע ,האדם האחרון,
שהינותחילתכלאיש-אלוהים,הםבדרכםלגן-עדן108.
אלוהיםלאיכוללעבודבנו
אלאאםנספוגאותולקרבנובישוע,
עץהחיים,דבראלוהים
יותר מדי אנשים המכנים עצמם נוצרים שמים
דגש על עבודתם העולמית ואינם סופגים את ישוע,
דבר אלוהים ,לקרבם כדי שאלוהים יוכל לחיות
ולעשותעבודתובתוכםודרכםגםיחד109.ישועאמר:
”שימו לבכם באיזה אופן אתם שומעים“ )הבשורה
על-פי לוקס ח‘ .(18 ,זאת ,מכיוון שהדברים אותם
אנוקוראיםושומעיםיהווהאוכלהנספגלתוךרוחנו
באמצעותהעינייםוהאוזנייםשלנו110.אםנקראונשמע
דברי להג ורקב ,נמות בתוכנו .אם נאכל ונשתה את
אלוהים בישוע ,נתאחד עם אלוהים בישוע ,שנולד
לאלוהים,ניוולדלרוחהאלוהיםוניוושע111.
אלוהים דיבר מהשמיים לתלמידיו של ישוע
כאשר הוא שינה צורתו על ההר ,באומרו ”זה ידידי,
אליותשמעון!“)הבשורהעל-פילוקסט‘.(35,מדוע
להקשיברקלו?מפנישישועאמר”:הדבריםשדיברתי
אליכם רוח הם וחיים“ )הבשורה על-פי יוחנן ו‘.(63,
כל המילים האחרות שאנו קוראים ושומעים חסרות
אתחייהנצחשלאלוהים.לכן,הןפסולתומוותרוחני.
חובהעלינו”ואהבתאתיהוהאלוהיך]האוכלשלנו[

בכללבבך]לבבנו[ובכלנפשך]נפשנו[ובכלשכלך
]שכלנו[ ובכל מאודך ]מאודנו[“ )הבשורה על-פי
מרקוסי“ב.(30,אםאנחנואמוריםלשמורעלמצווה
זו,המצווההחשובהביותרמכולן,אנוחייביםלהבין
שלאהובאתדבראלוהים”בכלמאודך“הינושאסור
לנולספוגאף‰ÏÈÓאחרתאםברצוננולבלותחיינצח
בגןהעדן.אםאיןאנומקיימיםאתהמצווההראשונה
הזאת,ביטלנואתכלהמצוותהאחרות112.
כדי שמשהו יהיה בתוכנו ,אנו חייבים לאכול,
לנשום או לספוג אותו לתוך גופנו .כדי שאלוהים
יהיהבגופנו,אנוחייביםלנסוךאותולתוכנוכמומזין
שעלינולאכולעבורגופנוהפיזי,אבללאבאמצעות
פינו 113.שוב ,חיי אלוהים מנזגים לתוך גופנו דרך
עינינוואוזנינו.זאתאומרת,על-ידיכךשאנוקוראים
ושומעים את דבר האלוהים על-ידי רוח הקודש114.
לכן,אםאנשיםהמכניםעצמםנוצריםאינםאוכלים
מעץהחיים,דבראלוהים,באמצעותעיניהםואוזניהם,
אלוהיםאינושוכןבקרבם,והעבודהאותההםעושים,
הינהעבודהארציתשלהםבלבד.
מיליוניםרביםשלאנשיםהמכניםעצמםנוצרים
יהיו בהלם ונפחדים כאשר ,ביום הדין של אלוהים,
עיניהם ואוזניהם תיפקחנה ,אבל רק כדי לקרוא את
שפתיושלאלוהיםולשמועאתקולוהמודיעעלגזר
הדין נגדם בגלל רוע לבם 115.כאשר הם חיו על-פני
הארץ,סירבולהפוךמאנשיםארצייםלאנשיאלוהים
על-ידי מזיגת אלוהים ,עץ החיים ,לקרבם .הם עשו
מה שהם חשבו שהיא עבודת אלוהים 116.הם עשו
עבודה ארצית שלהם עצמם ,שהיא אותה עבודה
של השטן 117.חוסר משמעת לגבי דבר אלוהים הינה
חטא” 118.העושה חטא מן השטן הוא“ )איגרת יוחנן
הראשונהג‘.(8,
ביוםהדיןהםיהיומשותקיםמפחד,כאשריבינוכי
כל עבודתם היתה חסרת ערך כלשהו בעיני אלוהים119.
זה יהיה מאוחר מדי עבורם לשנות דבר שהם עשו.
הם ,ללא הצלחה ,יחשבו לרגע שהם יכולים לרמות
את אלוהים בדבריהם ,כפי שהם רימו את תלמידיהם
העיווריםעל-פניהארץבדבריהם,כאשרהםאומרים
לאלוהים” :אדוני ,אדוני הלא בשמך נבאנו ובשמך
גרשנושדיםובשמךעשינונפלאותרבות“.אזיאמר
להם ישוע” :מעולם לא היכרתי אתכם ,סורו ממני
עושי רשע“ )הבשורה על-פי מתי ז‘” .(22-23 ,לכן
כל השומע את דברי אלה ועושה אותם יהיה דומה
לאישנבוןאשרבנהביתועלהסלע.הגשםירד,באו
השטפונותונשבוהרוחותוהלמובביתההוא,אךהוא
לאנפלכייוסדעלהסלע]אלוהיםבישועהואהבורא
שלנו120,המושיעשלנו121,הסלעשלנו.[122וכלהשומע
את דברי אלה ואינו עושה אותם ידמה לאוויל אשר
בנה את ביתו על חול .הגשם ירד ,באו השטפונות
ונשבו הרוחות והלמו בבית ההוא .נפל הבית וגדולה
היתהמפלתו“)הבשורהעל-פימתיז‘.(24-27,
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ישנה קבוצה נוספת של אלה המכנים עצמם
נוצרים ,המאמינים שהם צריכים רק לקרוא את דבר
אלוהים ולא לעשות דבר 123.הם מאמינים שאלוהים
בישוע,האוכלוהכוחהפנימישלנו,אמורלעשותאת
כל העבודה במקום שהם יספגו את אלוהים בישוע,
עץהחיים,למזונם,כךשהואיהיהבקרבםלעשותאת
כלעבודותאלוהיםבהםודרכם.הםעצלניםואיטיים,
חסריציות,חוטאים124.הםרוציםשאלוהיםיעשהאת
כל העבודה מחוצה להם ולא בתוכם .הם לא רוצים
להתקיים כמקדש לאלוהים .הם לא יוכלו לקבל חיי
נצח .הם לא יכולים להיכנס לגן העדן 125.הם קראו
את דבר אלוהים ,אבל הם קראו אותו כפשוטו ,לא
לפי רוח הקודש .האיגרת השניה אל הקורינתיים ג‘,
 6מצהירה ”האות ממיתה אבל הרוח מחיה“ .קריאת
דבראלוהיםכפשוטומהווהאיספיגתישועעםהאב
בו על-ידי רוחו הקדושה .זה רק מביא מוות .מדוע?
מכיווןשדבראלוהיםאומרכך.מכיווןשהםמעולם
לאלמדואתדבראלוהיםעל-ידיהרוח,אונסכואת
דבר אלוהים על-ידי הרוח לתוך רוחם ,אין בקרבם
חייאלוהים,כוח,סמכותושלטוןבהם.כלהנביאים,
כוללאיוב,אכלומעץהחייםכדישישוע,שהואדבר
אלוהים ,יוכל להיות בקרבם עם חייו ,כוחו ,שלטונו
וסמכותו126.רקאזהםיכלולעבורכלמבחןאונסיון
כאשרהשטןבאלפתותם.אנחנולאיכוליםלהביסאת
השטן,אתהפיתויים,אתחיי-עצמנו,אואתהטרדות
היום-יומיות ובו זמנית לקיים את הכוח לסבול כל
מבחן וקושי ,אלא אם כן עץ החיים ,דבר אלוהים,
שניהם חיים ועובדים בקרבנו .השליח פאולוס אמר:
”הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח ]ישוע[“
)האיגרתאלהפיליפייםד‘”.(13,בעזרתהאוהבאותנו,
אנחנויותרממנצחים“)האיגרתאלהרומייםח‘.(37,
”אם אלוהים איתנו ,מי יעמוד נגדנו?“ )האיגרת אל
הרומייםח‘.(31,
האלוהיםהינוהכללאלההרוציםבתמיםחיינצח.
איוב אמר” :מצוות שפתיו ולא אמיש מחוקי צפנתי
אמריפיו]מצוותשפתיויקרהלייותרמהאוכלשעלי
לאכול[“)איובכ“ג.(12,כאשרישועאומרבהתגלות
ג‘”18,אנוכימציעלךלקנותממניזהבצרוףבאש“127,
הואמתכווןלכךשאנוצריכיםלהתחיללטבולעצמנו
בדבראלוהים,שהואאלוהיםבישוע,כךשהחייםבעלי
הכוח ,חיי הנצח ,השליטה והסמכות חיים ועובדים
בקרבנו128.הואמתכוון,שאנוצריכיםלהיותכמואיוב,
לאכול את כל דבר אלוהים ,שהינו שריון אלוהים,
ולהעריךאותוכשווהיותרמהאוכלהארציהנחוץ129.
הוא מתכוון לכל האנשים ,כולל מטיפים מושחתים
ואנשים מושחתים אחרים ,החייבים להיוולד מחדש
מרוח הקודש ,ולאחר-מכן להתחיל לתת לאלוהים
לדברולהתחיללעבודבהםודרכם,כפישעשהבישוע.
ישוע אמר שדבריו והעבודות שהוא עשה לא היה
שלו ,במילים אלה” :הדברים שאני אומר לכם אינני

אומר אותם מעצמי ,האב השוכן בי ,הוא עושה את
מעשיו“)הבשורהעל-פייוחנןי“ד”130.(10,אביפועל
עדעתהוגםאניפועל“)הבשורהעל-פייוחנןה‘.(17,
זוהדרךבהאנוחייביםלהיכנסלגןעדן.אנוצריכים
לתת לרוח הקודש לאלף את לשוננו 131,ואנו צריכים
לתתלאלוהיםלאלףאחריםדרכנו.
לפנישנושענו,העולםיכללראותאותנובבירור
כחוטאים.הםיכלולראותשאלוהיםבישוע,עםחייו,
סמכותו ,שלטונו וכוחו וכן עבודתו ,לא היו בקרבנו.
אולם ,כאשר אנו מקבלים את חיי אלוהים לקרבנו,
העולם יכול לראות שאלוהים מייצג עצמו כאלוהים
בנוודרכנויחדעםחייו,סמכותו,כוחוושלטונו.הם
יכולים לראות שאנחנו חיים חיי נצחון על-פני כל
דבר רשע .העולם מלמד זאת כדבר בלתי אפשרי.
אם אלוהים בישוע חי בך ,אתה תגלה כי זה בהחלט
אפשרי.אפילויותרמאפשרי!132
מילתאלוהיםהיאמשחהלעין
ישוע ,עץ החיים ,נוזף בכל הנוצרים הפושרים
באומרו להם” :אני עתיד להקיא אותך מפי .מכיוון
שאתה אומר :עשיר אני ,עשרתי ולא חסר לי כלום‘
ואינך יודע שאתה האומלל והמסכן ,עני ועיוור
וערום“ )ההתגלות ג‘ .(16-17 ,אלוהים מייעץ להם
לאכול מעץ החיים ולשתות את רוח הקודש ,החיה
בדבר אלוהים“,למען תעשיר ,ובגדים לבנים למען
תתלבשולאתראהבושתערוותך“)ההתגלותג‘.(18,
עץ החים מייעץ לאלה שהוא עומד להקיא אותם
מפיו ”למשוח את עיניך למען תראה“ )ההתגלות ג‘,
 133.(18למשוח את עינינו במשחה אומר ,לאכול את
אלוהים בישוע לקרבנו על-ידי קריאה ושמיעה של
רוחהקודשוהחיים,שהםשוב,דבראלוהים.המשחה
לעיניים היא האוכל הרוחני שלנו ,דבר אלוהים,
שהואמכילאתחייאלוהיםורוחהקודשבו134.כאשר
דבר אלוהים נקרא ,נמשח או נספג לתוכנו ,הוא
הופךאותנומפושריםלחמים-רותחיםוהופךאנשים
פשוטים לאנשי אלוהים .זה מרים אותנו מדרגת
אדםבשר-ודםהארציהראשוןלאדםהרוחניהאחרון.
ככל שנמשח את עינינו יותר במשחת אלוהים ,דבר
אלוהים ,כך נוכחותו הקדושה של אלוהים ועבודתו
תהיה חמה-רותחת וחיה בתוכנו ,והוא יוכל לעשות
יותרעבודותגדולותבקרבנוודרכנוגםיחד.קריאה
ושמיעהשלדבראלוהיםהינההדרךהאחתוהיחידה
באמצעותה ישוע ,עם אלוהים בקרבו ,נכנס לתוכנו,
שוכןוחיבנו,ועושהכרצונובנו.זהיוצרחייאלוהים
בתוכךכךשאתהיכוללהתגברעלחטא,עלהשטן,
על העולם ועל עצמך וכל דבר אחר ,כפי שעשה
ישועהמשיח135.אלוהיםמתכווןשאתהחייבלקרוא
את דברו ,לא לפי האות כפשוטה ,אלא רוחנית ,כך
”שאתה תוכל לראות“ ברור כמה מסכן ,אומלל,
עני ,עיוור וערום הינך כעת ,ולראות כמה עשיר
אתה יכול להיות אם תאפשר לישוע ,דבר אלוהים,

עם האלוהים החי בתוכו ,לחיות בקרבך על-ידי רוח
הקודש)ההתגלותג‘.(18,
על-ידיחיינצחואוצרנצחבגןהעדן,לאתצטרך
לפחד יותר מהמוות .במקום זאת ,יהיה לך כוח
להתגבר על המוות ,הגיהינום ,חטא ,השטן וכל דבר
אחר 136.ישוע מזהיר אותנו מראש” :אני את אשר
אוהבאוכיחואייסר.לכןהיהנמרץוחזורבתשובה“
)ההתגלותג‘.(19,
ישועאמר”:מישאוהבאותיישמוראתדבריואבי
יאהב אותו :גם נבוא אליו ונשכון אצלו“ )הבשורה
על-פייוחנןי“ד.(23האב,דבראלוהיםורוחהקודש
”תהיה בכם“ להוליך ולהדריך אתכם לכל צדיקות
)הבשורה על-פי יוחנן י“ד” 137.(17 ,כל אשר רוח
אלוהים מדריכה אותם ,בנים הם לאלוהים“ )האיגרת
אלהרומייםח‘.(14,
מיליוניאנשיםהולכיםלכנסיהושםנאמרלהםכי
מותרלחטוא138.דבראלוהיםכולוקוראלהםשקרנים.
דבראלוהיםכולואומרשאףאחדאינויכוללהיכנס
לגןהעדןאםישחטאבנשמתו139.רקדמושלישוע
מסיר את חטאו של האדם הראשון שעמו נולדנו,
וכן את כל החטאים שביצענו בעברנו 140.אם היית
בור בקשר לחטאים שביצעת מכיוון שהכומר שלך,
המטיף שלך ,או מישהו אחר שבו האמנת שיקר לך,
אזהתעודד,כיאלההיוחטאיבורות141.חטאיםאלה
ניתניםלמחילהכלעודתחזורבתשובה,ואז”לכיואל
תוסיפי לחטוא עוד“ )הבשורה על-פי יוחנן ח‘.(11 ,
רקהאמןבישוע,דברךאלוהים,ואכולאתארוחותיך
הרוחניות אך ורק מעץ החיים .אכול אך ורק מעץ
החיים ,כדי לקבל את המזון הרוחני שלך ,למען
התפתחותךהרוחנית.
אם ביצעתם חטאים המועדים למוות ,כגון גילוי
עריות ,ניאוף ,קיום יחסי מין ללא נישואין ,רצח
)הכוללהפלות(,הומוסקסואליות,לסביות,שקר,גניבה
או כל חטא אחר המוזכר בדבר אלוהים ,כמו האדם
הראשוןשכולנונולדנואיתו142,פנולישוע,עץהחיים.
אםניסיתםלעשותאתהדברישירותללאישוע,עץ
החיים ,דבר אלוהים ,החי בקרבכם ,עכשיו בוודאי
הבנתםשזהבלתיאפשרי.רקעםאלוהיםבישוע,עץ
החיים ,החי בקרבנו ,אנו יכולים לשלוט על עצמנו,
כדישנוכללשמורעלמצוותאלוהיםוכןלהיותבעלי
שליטהוכוחעלכלדבראחר.חזרובתשובהעלכל
חטא מכוער וארור 143על-ידי משיחת התרופה ,דבר
אלוהים ,לתוך עיניכם .טבלו עצמכם לתוך האלוהים
השילושי ,עץ החיים ,דבר אלוהים 144.המשיח יהיה
מאודמרוצהאיתכםויכבדאתמאמציכם.הואיעניק
לכםאתחייהנצחשלו,והואיגדלבכם145.עץהחיים
יהיה בקרבכם ,והוא יצמח כאשר תשקו אותו בדבר
אלוהים146.
בקשו את אלוהים בישוע לבוא לחיות בקרבכם,
לצמוח ,לדבר ולעבוד עבור חיי הנצח שלכם לפני
)המ ש ך בעמ ו ד (8
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 ,25-26יעקב ד’ ,4 ,יוחנן א’ ,ב’ 129 15-17 ,איוב י”ב ,11 ,ל”ד ,3 ,תהילים קי”ט ,103 ,הקורינתיים א’ ,י”א ,24-26 ,האפסיים ו’ ,13-18 ,העברים ו’ 130 4-5 ,לוקס י”ב ,11-12 ,יוחנן ט’ ,4 ,י’ 131 37-38 ,25 ,תהילים מ”ה ,2 ,ק”מ ,4 ,משלי ט”ו ,4 ,י”ח ,21 ,קהלת ה’ ,2 ,ישעיה
ג’ ,8 ,הרומיים ג’ ,13 ,יעקב א’ ,26 ,ג’ ,8-10 ,5-6 ,פטרוס א’ ,ג’ ,10-11 ,פטרוס ב’ ,א’ 132 21 ,דברים כ”ח ,1-14 ,דברי-הימים ב’ ,ט”ז ,9 ,עזרא ח’ ,22 ,תהילים קמ”ה ,18-20 ,ישעיה מ’ ,28-31 ,מתי י”ט ,26 ,מרקוס ט’ ,23 ,י”ד ,36 ,לוקס כ”ד ,49 ,יוחנן ז’ ,37-40 ,השליחים א’,
 ,8ו’ ,8 ,הקורינתיים ב’ ,י”ב ,9-10 ,האפסיים א’ ,17-19 ,ג’ ,16-20 ,התסלוניקים א’ ,א’ ,5 ,טימותיוס ב’ ,א’ ,7 ,יהודה א’ 133 24-25 ,יוחנן ט’ 134 6 ,יוחנן א’ ,4 ,1 ,ו’ 135 63 ,מתי ד’ ,4 ,י”ג ,23 ,יוחנן א’ ,12-14 ,ה’ ,24 ,ח’ ,31-32 ,ט”ו ,3-7 ,י”ז ,17-23 ,6-8 ,השליחים ב’,39-41 ,
י’ ,42-45 ,הרומיים ח’ ,14-17 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,18-19 ,האפסיים ה’ ,26-27 ,יעקב א’ ,21 ,18 ,יוחנן א’ ,ג’ 136 1-3 ,דברים ל”א ,8 ,יהושע כ”ג ,10 ,משלי י”ד ,26 ,כ”ח ,1 ,ישעיה נ”א ,12-16 ,לוקס י’ ,19 ,יוחנן א’ ,12 ,טימותיוס ב’ ,א’ ,7 ,העברים ב’ ,14-15 ,פטרוס א’ ,א’,
 ,3-5ההתגלות ב’ 137 26-28 ,יוחנן ו’ ,56 ,י”ז ,21-23 ,ההתגלות ג’ 138 20-22 ,ישעיה ג’ ,12 ,ה’ ,20 ,כ”ט ,10-11 ,נ”ו ,10-11 ,ירמיה ו’ ,13-14 ,י’ ,21 ,י”ב ,10 ,כ”ג ,1-2 ,מ”ח ,10 ,נ’ ,6 ,הושע ד’ ,6 ,יואל א’ ,4-5 ,עמוס ח’ ,11-13 ,מלאכי ב’ ,8-9 ,מתי ז’ ,15 ,ט”ו ,14 ,9 ,כ”ג,13 ,
השליחים כ’ ,29-30 ,הרומיים ט”ז ,18 ,הקורינתיים ב’ ,י”א ,13-15 ,טימותיוס א’ ,ד’ ,1-3 ,טימותיוס ב’ ,ד ,3-4 ,פטרוס ב’ ,ב’ 139 1-3 ,תהילים א’ ,4-6 ,קי”ט ,119 ,יחזקאל י”ח ,20 ,4 ,ישעיה י”ד ,19 ,מתי ג’ ,12 ,ה’ ,20 ,י”ג ,47-50 ,41-43 ,30 ,כ”ה ,46 ,32-34 ,התסלוניקים
ב’ ,א’ ,8-9 ,יהודה א’ ,14-15 ,ההתגלות ב’ ,21-23 ,7 ,כ”א 140 27 ,ישעיה א’ ,18 ,מתי כ”ו ,28 ,השליחים כ’ ,28 ,הרומיים ג’ ,24-26 ,ה’ ,6-11 ,האפסיים א’ ,7 ,ב’ ,13-18 ,העברים י’ ,19-20 ,י”ג ,20-21 ,12 ,פטרוס א’ ,א’ ,18-20 ,יוחנן א’ ,א’ ,7 ,ההתגלות א’ ,5 ,ז’ 141 14 ,במדבר
ט”ו ,26-29 ,השליחים י”ז ,30 ,הרומיים ד’ ,15 ,טימותיוס א’ ,א’ ,12-16 ,העברים ה’ ,1-2 ,פטרוס א’ ,א’ ,13-17 ,יוחנן א’ ,א’ ,9 ,ב’ 142 1-2 ,תהילים נ”א ,7 ,הרומיים ה’ 143 14-15 ,12 ,מלכים ב’ ,י”ז ,13 ,דברי-הימים ב’ ,ז’ ,14 ,ל’ ,9 ,יחזקאל י”ח ,30-32 ,מתי ג’ ,1-2 ,השליחים
ב’ ,38 ,ג’ ,19 ,ח’ ,22 ,כ”ו ,20 ,ההתגלות ב’ ,16 ,5 ,ג’ 144 15-19 ,דברים ח’ ,3 ,יהושע א’ ,7-8 ,דברי-הימים א’ ,ט”ז ,15 ,איוב כ”ג ,12 ,תהילים א’ ,1-2 ,י”ט ,7-11 ,קי”ט ,11 ,9 ,ההתגלות א’ 145 3 ,מתי י”ג ,31-32 ,מרקוס ד’ ,26-29 ,האפסיים ב’ ,20-22 ,ג’ ,16-19 ,ד’,11-16 ,
הקולוסיים א’ ,17-23 ,ב’ ,6-10 ,פטרוס א’ ,ב’ 146 2 ,תהילים א’ ,2-3 ,מתי י”ג23 ,

7

איךלכלולאתחייאלוהיםבקרבך
)המשך מעמוד (7

שזהיהיהיותרמדימאוחר.ישועאמר”:מישאיננו
איתי נגדי הוא ,ומי שאיננו אוסף איתי  -מפזר“
)הבשורהעל-פימתיי“ב.(30,
כאשר דבר אלוהים נזרע לתוך לבו של אדם
על-ידי מטיף ,השטן בא מייד לגנוב את האוכל
הרוחני הטוב של יישות האלוהים מתוך נפשו147.
זאת ,מכיוון שדבר אלוהים בכם הינו חיי הנצח
שלכם ,והשטן אינו רוצה שייכונו לכם חיי נצח148.
על-ידיאכילהושתיהבאופןקבועשלדבראלוהים,
שהוארוחהכוחשלאלוהיםבתוכנו,ייכשלוניסיונות
השטןלגנובאתדבראלוהיםמתוכנו149.
כשם שאדם היה אמור לשמור על הגן מפני
הנחש,כךאנואמוריםלשמורמפניהנחשעלמלכות
השמיים ,שהיא חיי הנצח שלנו החיים בקרבנו150.
האדם הראשון נכשל ,אבל ישוע ,האדם האחרון
אומר”:התעודדו:אנינצחתיאתהעולם“)הבשורה
על-פייוחנןט“ז.(33,כאשרישועחיבקרבנו”אנחנו
יותרממנצחים“)האיגרתאלהרומייםח‘.(37,
אנחנו,שהיננוחלקיםרביםבגופושלישוע,אנו
התוצאההסופיתשלעבודתושלעץהחייםהנעשית
בתוכנוודרכנוגםיחד151.זהעץהחייםהחיועובד
בתוכנוובקרבנויחדיוהמביאלתוצאההסופיתשל
ייעוד אלוהים ,לפיה לאלוהים תהיה כלה הבוטחת
בו וכלה שהוא בוטח בה .אנו מהוללים בו והוא
מהוללבנו152.
האדון ישוע מזהיר כל אדם במילים אלה:
”הנני בא מהר ואיתי השכר לשלם לכל איש
כמעשהו“)ההתגלותכ“ב,(12,ביןאםהואעושה
את עבודת אלוהים או עבודת השטן ,או עבודתו
שלו שדינה כדין עבודת השטן 153.ישוע ממשיך
ואומר”אניהאלףאףאניהתו,הראש]עץהחיים[
והסוף]עץהחיים[,הראשון]עץהחיים[והאחרון
]עץ החיים[ .אשרי ]אלה על-פני הארץ[ אשר

עושים כמצוותיו ,למען תהיה ממשלתם בעץ
החיים]עלפניהארץובשמיים[ובאוהעירהדרך
השערים“)ההתגלותכ“ב.(13-14,
המקום בו תבלה את הנצח מותנה בעץ משני
העצים שבחרת לאכול כאשר חיית כאן ,על-פני
הארץ154.האםתבחרלאכולמעץהחיים,שהוא,שוב,
כאכילת ישוע ואלוהים בו ,או האם תבחר לאכול
מעץהדעתטובורשע,שהינוכאכילתהשטןוהמוות
בו? הבחירה היא שלך והיא מוצגת בפניך עכשיו.
ישוע אומר שאם נבחר לתת לו ולאביו ,על-ידי
רוח הקודש ,לחיות בקרבנו ,הוא יעזור לנו ביום
הישועה155.אתהעשוילשאול”:מתיאמורלחוליום
ישועתי?” אלוהים עונה לשאלה זו כך” :הנה עתה
עתרצון,הנהעתהיוםישועה“)האיגרתהשניהאל
הקורינתיים ו‘ .(2 ,לפי אלוהים ,יום הישועה שלך

הוא עכשיו .מדוע? מפני שאתה לא יודע אם אתה
תוכל לנשום עוד נשימה אחת 156.מוות יכול ליפול
עלינובכלעת,יוםאולילה.זהיכוללקרותכאשר
אתה בביתך ,או במשרדך ,במכוניתך ,או פשוט
כאשר אתה הולך ברחוב .זה יכול לקרות כאשר
אתהנוסעבאוטובוס,ברכבתאוטסבמטוס.זהיכול
להיותכאשראתהישןבלילהבמיטתך.הדברהיחיד
שאנחנו מובטחים הינו שאנחנו נמות 157.אין לנו כל
בטחון שחיינו יימשכו מעבר ליום הזה .זו הסיבה
שאלוהים אומר ,שזמן הישועה שלנו הוא עכשיו.
הוא רוצה לתת לך חיי נצח ,והדרך היחידה שהוא
יכול לעשות זאת היא אם תזמין אותו ,שהינו עץ
החיים ,להיכנס לתוכך .הוא אומר ”הנני עומד ליד
הדלת ודופק .איש כי ישמע את קולי ]את דברי[
ויפתחאתהדלת,אכנסאליוואסעדאיתווהואאיתי“
)ההתגלותג.(20,אםאתהחפץבחיינצח,הזמןאת
ישוע,עץהחיים,לקרבךעל-ידיאמירתתפילהזו:

 154בראשית ב’ ,16-17 ,9 ,ד’ ,7 ,דברים י”א ,26-28 ,ל’ ,15-20 ,יהושע כ”ד ,15 ,ירמיה ל”ח ,20 ,הרומיים ו’ ,16 ,ההתגלות כ”ב 155 17 ,הקורינתיים ב’ ,ו’ ,2 ,מקור יווני
 156דברי-הימים א’ ,כ”ט ,15 ,איוב ח’ ,9 ,ט’ ,25-26 ,י”ד ,1-2 ,תהילים כ”ב ,30 ,קמ”ד ,4 ,משלי כ”ז ,1 ,קהלת ח’ ,7-8 ,ישעיה מ’ ,6-8 ,לוקס י”ב ,13-21 ,כ”א,34-36 ,
התסלוניקים א’ ,ה’ ,2 ,יעקב א’ ,10-11 ,ד’ ,13-15 ,פטרוס א’ ,א’ ,24 ,פטרוס ב’ ,ג’ 157 10 ,בראשית ג’ ,19 ,שמואל א’ ,ב’ ,6 ,איוב ל’ ,23 ,ל”ד ,15 ,קהלת ג’ ,20 ,ח’ ,8 ,ט’,
 ,5י”ב ,7 ,ישעיה נ”א ,12 ,הרומיים ה’ ,12 ,הקורינתיים א’ ,ט”ו ,22 ,טימותיוס א’ ,ו’ ,7 ,העברים ט’ ,27 ,יעקב א’10-11 ,

תפילה

אדוני ,אלוהי ,רחם על נשמתי ,כי חוטא אנוכי 1.אני מאמין כי ישוע המשיח הוא בנו
של האל החי 2.אני מאמין כי הוא מת על הצלב והגיר את דמו היקר לשם כפרה על כל
חטאי 3.אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש 4ושהינו יושב
לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאי ולתפילתי זו 5.אני פותח את שערי לבי
ומזמין אותך אל תוך לבי ,אדוני ישוע 6.רחץ נא את כל חטאי המזוהמים בדמך היקר ,אשר
היגרת במקומי על הצלב בגולגלתא 7.אתה לא תסרב לי ,אדוני ישוע ,אתה תסלח לי על
חטאי ותגאל את נשמתי .אני יודע זאת כי בדברך ,כתבי הקודש ,כתוב כך 8.בדברך נאמר
10
כי לא תסרב לאיש  -וזה כולל אותי 9.לכן אני יודע ששמעת אותי ,ואני יודע שענית לי,
ואני יודע שנגאלתי .ואני מודה לך ,אדוני ישוע ,על גאולת נשמתי ואוכיח לך את תודתי
11
במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.
 1תהילים נ"א ,7 ,הרומיים ג' 2 23 ,10-12 ,מתי כ"ו ,63-64 ,כ"ז ,54 ,לוקס א' ,30-33 ,יוחנן ט' ,35-37 ,הרומיים א' 3 3-4 ,השליחים ד' ,12 ,כ' ,28 ,הרומיים ג',
 ,25יוחנן א' ,א' ,7 ,ההתגלות ה' 4 9 ,תהילים ט"ז ,9-10 ,מתי כ"ח ,5-7 ,מרקוס ט"ז ,9 ,יוחנן ב' ,21 ,19 ,י' ,17-18 ,י"א ,25 ,השליחים ב' ,24 ,ג' ,15 ,הרומיים ח',11 ,
הקורינתיים א' ט"ו 5 3-6 ,לוקס כ"ב ,69 ,השליחים ב' ,25-36 ,העברים י' 6 12-13 ,הרומיים ח' ,11 ,הקורינתיים א' ,ג' ,16 ,ההתגלות ג' 7 20 ,האפסיים ב',13-22 ,
העברים ט' ,22 ,י"ג ,20-21 ,12 ,יוחנן א' א' ,7 ,ההתגלות א' ,5 ,ז' 8 14 ,מתי כ"ו ,28 ,השליחים ב' ,21 ,ד' ,12 ,האפסיים א' ,7 ,הקולוסיים א' 9 14 ,הרומיים י',13 ,
יעקב ד' 10 2-3 ,העברים י"א 11 6 ,יוחנן ח' ,11 ,הקורינתיים א' ,ט"ו ,10 ,ההתגלות ז' ,14 ,כ"ב14 ,

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של
 147מרקוס ד’ 148 14-15 ,מרקוס ד’ ,15 ,יוחנן ה’ ,24 ,י’ ,10 ,יוחנן א’ ,ה’ 149 11 ,מתי חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע לישועה .הצעד
י-”4ג9,3,ק3-מ”,מא,ר4ק-ו,3ס דמ’,של0י-2ח’13,1,4פ,טמרותיס כא”’,ד,ה8,4,’3כ”0ו,4115,איהובשליא’,חי,1ם כת’,הי1ל3י-ם,29צ”הז,קו0ר1י,נתקי”יא,ם השני הוא להימנע מתענוגות ולקחת את הצלב מדי יום
דא’’,7 ,,ט”פז,ט3רו,1סהא’א,פהס’י,י9ם8-ד,’,י7הו,2דו’ה,א ,,1203-1,’8הההתתסגללווניתקכי”םא,א’2,7ה’51-951,י,ו4חנ2ן2-י”,2ד,יע,2קבהרוא’,מי7י2ם ,על-מנת להסתגף ,כלומר ,להמית את רצונך האישי ,את
י1”8ב,4-,186,-הגלהקטוייריםנ גת’י,י9ם-2א’,2,6ג’,ה7א1פ-ס6י1י,םו’,ב’20,1,81-722,15,ד’-1,619,-י”5ב0 ,,1ה’-2,74-,3ה5ק,2ורי0נ,3תייהםהתבג’,לוו’,ת האני הנפשי שלך ,ואת העולם על כל תאוותיו .כל אלה
יה”אט,פס7י,י כם”הא’ ,,725,2-2-37 ,,ה7פ2י-ל9י,פיכי”םב,ג’ 1,2502-2114,היותחסנןלונטי”קו,ים,8ב’,הקאו’,רי5נ-ת4י,יטםיטאו’,סאב’’ ,,3102--3114 ,,חייבים להיטבל בתוך מותו של המשיח.
יעקב א’ ,12 ,פטרוס א’ ,ד’ ,12-14 ,יוחנן א’ ,ג’ 153 1-3 ,איוב כ”א ,30 ,תהילים נ’,3-6 ,
הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים השטניים של
קהלת י”א ,9 ,י”ב ,13-14 ,מתי ז’ ,22-23 ,י”ג ,49-50 ,40-43 ,30 ,ט”ז ,27 ,כ”ה,31-46 ,
,
יההרוודמיהיאם’,ב’,5,1-146-1,5הההקתוגרליונתתייכ’,ם 5א1-,’1ג’ ,13 ,1הקורינתיים ב’ ,ה’ ,10 ,פטרוס ב’ ,ב’ 9 ,4 ,האדם הראשון לחיים נטולי-חטא של המשיח .הצעד
הספרות וספרי ”המשיח” של הכומר אלאמו ניתנים הרביעי הוא עלייתך לשמים לעמדת סמכות למשול
עבור אלוהים על-פני הארץ ,והצעד החמישי הינו
ל ה שג ה ב ר ו ב ה ש פ ו ת .

למשול עבור אלוהים על הארץ עד הסוף ,על-מנת
להביא את מלכות השמים עלי אדמות .עליך ללמוד את
דבר אלוהים ,לאחר-מכן להישמע לו ולעשות את אשר
דבר אלוהים מצווה עליך ,כך שהכנסיה והעולם יראו
ראיות לכניעתך לדבר אדוני ,הסדר שלו ,וסמכותו
בקרבך ודרכך.
הללו את אדוני .יביא עליכם אלוהים כל טוב.
ברני לזר הופמן
הידוע בשם
טוני אלאמו  -מנהיג רוחני

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P.O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 • USA
קו תפילה ומודיעין פתוח  24שעות ביממה• (479) 782-7370 :פקס (479) 782-7406
www.alamoministries.com

כנסיית אלאמו הנוצרית מספקת מקום לינה ואוכל לכל אלה אשר רוצים לעבוד את האלוהים בלב שלם.

כנסיית לוס אנג'לס  - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 -תפילות מתקיימות כל ערב ב ,8:00-בימי ראשון ב 3:00-אחר הצהריים ו 8:00-בערב.
ארוחהמוגשתלאחרכלתפילה -Sהסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדרת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד ,קליפורניה,
מדי יום ב 6:30-בערב  -ובימי ראשון ב 1:30-ו.6:30-

תפילות מתקיימות מדי ערב גם בניו-ג’רזי ,פורט סמית ,ארקנסו ,ו 15-דקות מטקסארקנה ,ארקנסו .טלפנו להשגת המיקום והשעות.
בקש את ספרו בן  128העמודים של כהן-דת אלאמו בשם ”המשיח  -לפי נבואות התנ”ך”,
המראה שהמשיח מהתנ”ך מתגלה בלמעלה מ 333-נבואות .ניתן להשיג גם קלטות.
עלוניםאלהנושאיםאתהתוכניתהאמיתיתוהיחידהלישועה)השליחיםד'.(12,אלתשליךאותם,העבראותםלאחר.
לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ ,אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זאת לשפתכם.
אם אתם מדפיסים מחדש ,אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום הרשום מטה.

) Copyright January 2002 All rights reserved World Pastor Tony Alamo ® Registered January 2002 (The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.
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