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מאתטוניאלאמו

אלוהים ברא הן את
השמיים והן את הארץ
עבורהאדם1.חלקוהגשמי
של גוף אדם הראשון
נבראמעפרהארץ2.אלוהים
ברא את תוכנו הפנימי
שלהאדםמנשימתו3.לכן,
האדםעצמומורכבבחלקו
הכומראלאמו מאדמה ,ומכיוון שפני-
תמונהמ1974-
מיותו נובעת מנשימת
אלוהים,הואגםמורכבמהשמיים.
כל אדם מורכב משלושה חלקים :הגוף,
הנשמה והרוח 4.הגוף הינו החלק הגשמי החיצוני
של האדם 5.הנשמה והחלק ממנה הנקרא רוח הם
התכניםהפנימייםשלהאדם,החייםבתוךגוףהאדם
שאלוהיםיצרמעפרהארץ6.הרוחבתוךהאדםהיא
החלקשלהנשמהשגםמתקשרתעםאלוהיםוגם,

לאחרהישועה,הינההמסגרתבהאלוהיםחיבתוך
האדם 7.לאחר הישועה ,מסוגלת רוח האדם ליצור
קשרעםאלוהיםולהכילאתחייהאלוהים.
ייעודאלוהים
ייעודו של אלוהים או מטרתו היא ,באמצעות
האדם,להתבטאאולייצגעצמוכאלוהיםלעולם,כך
שהוא יוכל לרכוש כלה עבורו )עבור אלוהים(8.
אולם ,לפני שאלוהים יוכל לחיות ,להתבטא או
לייצגעצמובתוככיהאדם,חייבהאדםקודםלכן
לקבלאתדבראלוהים,אתכתביהקודש9.ההכרה
וההכרזהשישלנואמונהבאלוהיםמהוותאישור
לכךשאנומקבלים,בכללבבנו,אתדבראלוהים,
את כתבי הקודש 10.אם נקבל את אלוהים ,זאת
אומרת,אםנאמיןלכלדברשדבראלוהיםאומר,
נהיהמאמיניםשלאדוננוישועובכךנוכללהינצל.
”האמן באדון ישוע ותיוושע“ )מעשי השליחים
ט“ז.(31,דבראלוהיםאומרגם”:כלרוחהמודה
)המשך בעמוד (2

 1בראשית פרק א’ ,ט’ ,2-3 ,דברים י”א ,11-15 ,איוב ה’ ,8-10 ,ל”ב ,8 ,ל”ג ,4 ,ל”ז ,21-22 ,11-18 ,6 ,תהילים ח’ ,6-9 ,קל”ו ,4-9 ,קמ”ח ,9-10 ,3-6 ,ישעיה מ”ב ,5 ,זכריה
י”ב ,1 ,יוחנן א’ ,1-4 ,ו’ ,63 ,השליחים י”ד ,17 ,העברים י”א 2 10 ,3 ,בראשית ב’ ,7 ,ג’ ,23 ,19 ,איוב י’ ,9 ,תהילים קי”ט ,73 ,קהלת ג’ ,20 ,ישעיה ס”ד 3 7 ,בראשית א’,
 ,2ב’ ,7 ,ו’ ,17 ,ז’ ,22 ,15 ,איוב י”ב ,9 ,כ”ז ,3 ,ל”ב ,8 ,ל”ג ,4 ,ל”ד ,14-15 ,תהילים י”ח ,5 ,ישעיה מ”ב ,5 ,יחזקאל ל”ז ,9 ,5 ,1 ,יוחנן ג’ ,8 ,5-6 ,ד’ ,24 ,השליחים י”ז,25 ,
ההתגלות י”א 4 11 ,איוב ד’ ,17-19 ,י”ב ,9 ,ל”ב ,8 ,משלי כ’ ,27 ,קהלת ג’ ,20-21 ,י”ב ,7 ,ישעיה כ”ו ,8-9 ,זבריה י”ב ,1 ,מתי י’ ,28 ,כ”ו ,41 ,לוקס י”ב ,19-21 ,כ”ג,46 ,
כ”ד ,39 ,יוחנן ד’ ,24 ,הרומיים א’ ,9 ,הקורינתיים א’ ,ב’ ,11 ,ו’ ,20 ,הקורינתיים ב’ ,ד’ ,16 ,ה’ ,1-10 ,התסלוניקים א’ ,ה’ ,23 ,העברים ד’ ,12 ,יעקב ב’ 5 26 ,בראשית ב’,
 ,7ג’ ,19 ,שמואל א’ ,ט”ז ,7 ,איוב י’ ,9 ,ל”ד ,14-15 ,מתי י’ ,28 ,הרומיים י”ב ,1-2 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,ט”ו ,42-54 ,40 ,הקורינתיים ב’ ,ד’ ,16 ,הגלטיים
ד’ ,ה’ ,הפיליפיים ג’ ,21 ,העברים ד’ 6 12 ,בראשית ב’ ,7 ,איוב ל”ב ,8 ,תהילים ל”א ,6 ,משלי כ’ ,27 ,קהלת ג’ ,21 ,י”ב ,7 ,ישעיה כ”ו ,9 ,מ”ב ,5 ,זכריה י”ב ,1 ,מתי ד’,
 ,4י’ ,28 ,כ”ו ,41 ,הרומיים ז’ ,22 ,התסלוניקים א’ ,ה’ ,23 ,העברים ד’ 7 12 ,יחזקאל ל”ו ,27 ,יוחנן ד’ ,24 ,14 ,י”ד ,15-20 ,ט”ו ,7 ,4-5 ,י”ז ,26 ,21-23 ,הרומיים א’ ,9 ,ח’,
 ,26-28 ,16 ,10-11 ,1הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,17 ,י”ד ,14 ,הקורינתיים ב’ ,ד’ ,16 ,6-7 ,ח’ ,16-18 ,הגלטיים ב’ ,20 ,האפסיים ג’ ,16-21 ,טימותיוס ב’ ,א’,14 ,
ד’ ,22 ,יוחנן א’ ,ב’ ,27 ,ג’ ,24 ,ההתגלות ג’ 8 20 ,ישעיה ס”ב ,5 ,הושע ב’ ,21-22 ,מרקוס ב’ ,19-20 ,הקורינתיים ב’ ,י”א ,2 ,האפסיים ה’ ,23-32 ,ההתגלות י”ט ,7 ,כ”א,
 ,9-27 ,7 ,2-3כ”ב 9 14 ,מרקוס ט”ז ,20 ,15-18 ,יוחנן ה’ ,24 ,ח’ ,31-32 ,י”ד ,15-17 ,12 ,6 ,ט”ו ,7-11 ,3-5 ,השליחים ב’ ,41 ,38-39 ,ה’ ,32 ,הקורינתיים א’ ,י”ד,37 ,
התסלוניקים א’ ,ב’ 10 13 ,איוב כ”ג ,10-12 ,תהילים א’ ,1-3 ,כ”ג ,4 ,קי”ט ,127-129 ,96-100 ,מתי ד’ ,4 ,ז’ ,24-25 ,י”א ,5-6 ,הרומיים א’ ,16-17 ,י’17 ,

הולנד

אהוביהיקרים,
האמתהיאשעלוניהבשורהשלכםזוכיםבהרבה
נפשות בכל המקומות .איזו ברכה ,במיוחד לזרים
באמסטרדם .הם התרשמו מאוד ומבקשים עלונים
נוספים.ישרלעניין,הפתקההמיוחדתאליהיתהלציין
כמהעותקיםמספרותכםאניצריך.למעשה,אניצריך
בערךשלושתאלפיםעותקים.אנוצריכיםיותרמכך,
אבל נשתמש באלה קודם ונראה איך אלוהים יעשה
עבודתו דרכם .אמן .הסיבה שלא יכולתי לענות לכם
מהרהיתה,שנאמרלנולפנותאתהמקוםבועבדנואת
אלוהים ,ולאחר-מכן התחלנו להתפלל ואלוהים ענה
לקריאתנו .אמן .אז ,אנא ,סייעו לנו להגיע לנפשות
האבודות .אנו מקווים לשמוע מכם .הלוואי ואלוהים
יברךאתכםואתמשפחתיכםוכןאתהכנסיה.
שלךבנאמנותבישוע,
ַאיי.סי.אמסטרדם,הולנד

ניגריה

אדוןיקר,
היתה לי הזדמנות לעבור על אחד מעלוניך
הנקרא”המתן“.זוהיתההבהרהמעולהבנושארוח
הקודש ,שהשפיעה על חיי בצורה משמעותית
מאוד,וכןהשפיעהעלחייםאחריםבצורהחיובית.
לפני שקיבלתי את הספרות שלך ,הייתי חבר בכת
ידועה לשמצה בבית-ספרי .הייתי מעריץ של
הנוצרים והדוקטרינה שלהם ,אבל אף פעם לא
נטיתילהיותנוצרי.הספרותשלךאמרהלי,שאני
יכוללהיותנוצריולהיטבלעםרוחהקודשכמוכל
נוצרי אחר ,דבר שחשבתי שהוא בלתי אפשרי
בגלל נטייתי והעדפתי כלפי רשע .המניע שלי
לכתוב אליך הוא ליידע אותך ,כיצד עלון אחד
שלךהשפיעעלחייועלחייהחבריםשלי.העלון
גםגירהאתרצונילדעתאתאלוהיםיותר.עכשיו
אני הולך לכנסיה של אנשים המאמינים בכתבי
1

)המשך בעמוד (5

זהוהחלקהשנים-עשרבסידרה“המשיח”,ספר
מאת הכומר אלאמו ,שיופיע בהמשכים כל חודש
עדלהשלמתו.
הפלאהגדולביותרבדפוס:תעודאודות

המשיח

לפינבואותהתנ“ך

”עליוכלהנביאיםמעידים”)מעשיהשליחיםי‘.(43,
”במגילתספרכתובעלי”
)תהיליםמ‘,8,האיגרתאלהעבריםי‘.(7,

ג.פרדוקסיםנבואיים
בנבואותאודותהמשיח

התנ”ךמציגבפנינוחידהנבואיתמיסתוריתהמושתתת
על צירופים משונים של נבואות הדנות בביאת המשיח
אשרלפעמיםנראותכהנוגדותעדשאי-אפשרלהגשימן.
אנוקוראיםלנבואותאלה,הנראותנוגדותולכאורהובלתי
מתאימות ,בשם “פרדוקסים נבואיים” .אנו מגדירים
“פרדוקס נבואי” כשתיים או יותר נבואות הכוללות
לכאורה ניגודים ,ללא שום אבסורדיות אמיתית ואשר
נראות כתעלומה ללא ה”רמז” או הגשמה .לרוב ,נראים
ניגודים אלה כבלתי ניתנים לפתרון .התנ”ך שופע
פרדוקסים נבואיים ,כאלה הנוגעים למשיח ,אשר היו
ועדיין נשארו בגדר תעלומות גמורות פרט למקרים
שהברית החדשה פותרת אותם בדמות ישוע משיח.
בפרדוקסים אלה בנבואה יש שמץ של אי-בהירות .הם
)ה מ ש ך בע מ וד (4

אלסקה

א ל כנ ס יי ת א ל אמו הנו צ רי ת ,
אני כה עניו בראותי מה כנסייתך עושה
בע ו ל ם ! א נ י ר ו צ ה לע ש ו ת מ ה ש א ת ם ע ו ש י ם  .ו א נ י
התברכתי כל-כך על-ידי לימוד החומר של הכומר
א ל א מו !
אני באמת רוצה לבוא ולחיות ולעבוד עם
כולכם ולהיות סוף סוף בין משפחתי האמיתית.
אני אתן עצמי לסמכותו של השליח האדיר
אלאמו בשם המלך שלי ,ישוע המשיח! אני
מאמין כי ברגע שאהיה ביניכם ,אקבל את
הטבילה של רוח הקודש וחרשותי תתרפא גם כן!
תחת הדרכתו של השליח טוני ,אני אכנס לבטח
סוף סוף לתוך עבודה נוצרית אמיתית שישוע
המשיח הכין עבורי מאז בריאת העולם! אולי גם
אוכל להשלים בהצלחה עם אשתי לשעבר ,ז‘קלין,
לתפארת ישוע ,מכיוון שהיא חששה מאלוהים.
או ,האדון ישוע ,הלוואי ופחד אמיתי ואימה
)המ ש ך בע מ וד (5

עידוד
)המשך מעמוד (1

כי ישוע המשיח בא בלבוש בשר ,מאלוהים היא“
)איגרתיוחנןהראשונהד‘.(2,הדרךבהאנומעידים
שישועהמשיחבאכבשרובדםהינהלתתלולהיכנס
לתוכנו ולבטא עצמו באמצעותנו לעולם 11.כל אחד
יכול לדבר .הדברים שאלוהים עושה בנו ודרכנו
הינםכהודאתנושישועהמשיחבאכבשרודם.אדם
שאינומתירלאלוהיםלשכוןולחיותאתחייובקרבו
אינומודהשישועהופיעכבשרודם.הואצוררשל
המשיח”.וכלרוחאשראיננהמודהבישועהמשיחכי
באבבשרלאמאלוהיםהיא.זוהירוחצוררהמשיח“.
פסוק זה אומר כי אנו חייבים להתיר לו לחיות את
חייו בקרבנו כעדות לאלוהים החי ופועה בתוככי
הגוף שלנו .אנשים רבים מעידים באמצעות הדיבור
שעלשפתותיהםאולםאלוהיםאינוחיופועלבהם12.
אלוהיםלאיכוללהעיד,להתבטא,אולייצגאתעצמו
בקרבאנשיםבהםאינומתקייםוחי.תוכניתאלוהים
וייעודו היא לייצג עצמו בתוככי בני האדם על-ידי
חיים ועבודה ברוחם המחודשת .כל אלה המתירים
לאלוהיםלחיותבקרבםולבטאולייצגעצמו,קרויים
גוף המשיח 13.זו הסיבה שאנו מכונים המשכו של
אלוהים,כפישהואחיבבשרודםהאנושי14.
כדי שאלוהים יבטא וייצג את עצמו בקרבנו,
חייבים חיינו הקודמים להיות ממוסמרים לצלב עם
המשיח 15.זה חייב לקרות כדי לאפשר לנו להתחדש
לתוך העולם הרוחני ,אותו עולם רוחני קדוש שבו
חיים אך ורק הנוצרים הנולדים מחדש באמת 16.חיים
חדשים אלה מתחדשים יום יום על-ידי קריאתנו
והקשבתנולדברהאלוהים,שהואכרוחוחייאלוהים,
כדי שדבר אלוהים ייספג לתוך גופנו ולתוך רוחנו
ויוכל להמשיך לחיות בקרבנו כל יום 17.כאשר אנו
מחדשים את אלוהים השוכן עמוק בתוכנו בכל יום,
תשגיח רוח האלוהים ,שאנו סופגים באמצעות דבר
אלוהים,שחיינוהקודמיםיהיוממוסמריםלצלב18.כך
אנויכוליםלנצחאתהחטא,אתהשטן,אתהעולםואת
בשרנו שלנו ,מוות ,גיהינום והקבר 19.אנו גם יכולים
להתגברעלכלבעיה,עלכלמצוקהועלכלדיכוי20.
אמתאלוהיםשולטתבעובדות
כאשר חיי העוז והסמכות של אלוהים עם האב
על-ידי הרוח הינם בתוכנו ,אלה הם חיים שונים
לחלוטין ועולם שונה לחלוטין 21.אין מדובר בעולם
שלעובדות,כיאםבעולםשלאמת,עולםשלניסים
בוכלהדבריםמתקבליםמאתאלוהיםעל-ידיאמונה
שלמהבדברו22.בכךאנונוטשיםעולםמדכא,בויש
רקעובדותקודרות.אמתהאלוהיםהיאחזקהבהרבה

יותר מכל העובדות החמורות בעולם 23.באמצעות
אמונה באלוהים אנו יכולים לקבל הכל באם ניתן
לו לחיות ולפעול בתוכנו ,ואם נבקש ממנו” 24.אם
עומדים אתם בי ודברי עומדים בכם ,בקשו מה
שתרצו,ויהיהלכם“)הבשורהעל-פייוחנןט“ו.(7,
אלוהיםמוציאאותנומהגטוומניחאותנובשותפות
עמובכלדברשבבעלותו.זהוהעולםכולו.אנימדבר
אליכם,צעיריםבגטוהרוצחיםהאחדאתמשנהווגם
עבורכם,ילדיםשחוריםוכלהילדיםמכלצבעוגזע,
האומרים” :אין לנו לאן לפנות“ .ישוע מת בעבורכם
וקםלתחיהבעבורכם25.הואאומרלכם”:בואואליכל
העמליםוהעמוסיםואניאמציאלכםמנוחה“)הבשורה
על-פימתיי“א.(28,אתםאנשיםצעיריםשלאנושעו
ונשמותיכםנטולותמנוחהונחלה.גםלאמהותשלכם
אין מנוחה או רווחה בנשמותיהן ,מכיוון שהן אינן
יודעות מרגע אחד לשני אם אתם תהיו הבאים בתור
לשכב מתים בחדר המתים של ליטל רוק )במדינת
ארקנסו( או חדר מתים אחר בעיר אחרת .אל תהרסו
את חייכם ואל תשחיתו את נשמותיכם יותר .מסרו
לאלוהיםאתחייכםחסרי-הערךוחסרי-המנוחהשאינם
מתפקדים ,כדי לקבל את חייו ,שהינם לא רק יקרים
בהרבה יותר מחייכם אלא גם יותר יקרים מזהב,
יהלומיםואבניספיר26.אתםיכוליםלשרתאתאלוהים
בכנסיהשלי,היכןשהכלניתןלכם,מכיווןשהכנסיה
שליהינהבית-אלוהים,נווהמדבררוחנילאלההחפצים
באמת לשרת את אלוהים בעולם מקולל זה .לכו עם
אלוהיםבישוע.אםתעשוזאתהואלבטחיחוסעליכם
בימים אחרונים אלה 27.אין לכם עתיד באף מקום
אחר .עולם אלוהים הינו המקום בו ”הכל אפשרי“
)הבשורה על-פי מרקוס ט‘ .(23 ,הדבר היחיד אותו
עליכםלעשותהואלהאמין28.
כשכל אוכלוסיית בני ישראל ניצלה על-ידי
אלוהים בעזרת משה במצרים ,העובדה היתה שהם
הגיעואלשפתיםסוף,והצבאהמצרידלקאחריהם29.
אולם,האמתשקרתההיתהמעברלֶהגיוןהאדם.אמת
האלוהים עלתה על ההיגיון של מה שקרה 30.אמת
האלוהים גרמה לים סוף להיחצות ולתת ליהודים
לצעודעלאדמהיבשהבלבושלהיםבבטחוןואמת
אלוהיםחיסלהאתהצבאהמצריהרודףבכךשכיסתה
אותו במי הים ,והטביעה את כולו 31.זה יהיה חלקו
של כל חבר בכנופיה בכל גטו שיניח את האקדחים,
הסכינים,הסמיםוכלדברמשחיתאחרבוהואמעורב
כרגע 32.אלוהים הוא אותו אלוהים ”אתמול ,היום
ולעולמים“ )האיגרת אל העברים י“ג 33.(8 ,האמינו
באלוהים 34.בים סוף של אתמול ,בגטו של היום,
אתםתיווכחולדעתשאלוהיםהינובעלכוחרביותר
מהעובדותהקודרותהמקיפותאתכם.

עובדה היא שאנו כולנו נמות ,ואנו אכן נמות,
אבל אמת האלוהים אומרת” :ואם רוחו ]של המקים
אתישועמןהמתים[שוכנתבקרבכם,זהשהקיםאת
המשיח מן המתים יחיה גם את גופכם בן התמותה
על-ידירוחו,השוכנתבקרבכם“)האיגרתאלהרומיים
ח‘.(11,יכוללהיותגםשאתהחולהוישלךגידולים
סרטניים בכל גופך ,או איידס ,או כל מגיפה נוראה
אחרת.הרופאאומרלךשאלההןהעובדות,אךאמת
אלוהיםאומרתלךשאתההבראת35.אנוחייביםלבחור
למי ולמה נאמין .האם נאמין לעובדות הקודרות
מהרופא ,או לאמת העל-טבעית של אלוהים? חיי
כולםתלוייםבכךאםהםיאמינולעובדותהשליליות
ולשחיתותהשורהשבעלם,אויאמינובאמתאלוהים
וייוושעומהעובדות36.
אלתשליךלרחובאת
הקריירהשלךעםאלוהים
אנשים צעירים רבים החיים בגטו נולדו להיות
כמרים של אלוהים .אל תניחו לשטן לשכנע אתכם
להשליך את קריאת אלוהים אליכם לרחוב .הניחו
לאמת האלוהים לעודד את כל האנשים החיים בכל
גטו בעולם ,כי ”אבל אלוהים בחר בכסילים אשר
בעולם כדי לבייש את החכמים ,ובחלשים אשר
בעולם כדי לבייש את החזקים .בנחותים אשר עולם
ובנחשבים לפחותי ערך בחר אלוהים ,בדברים שהם
כאפס,כדילהשפילעדלאפסאתהדבריםהקיימים,
למען לא יתהלל איש לפני האלוהים“ )האיגרת
הראשונהאלהקורינתייםא‘.(27-29,
כלאלה מכם החולים,מדוכאיםומועקים,קבלו
את מרפא אלוהים בשם ישוע 37.החלו עכשיו,
על-ידיפתיחתלבבכםלאלוהיםבישועהמשיח.הניחו
לו )לאלוהים( להציל את נשמותיכם ואת נשמות
אהוביכם38.
הכלשייךלאלהמאיתנוהנושעים
בתחילה ,לא היתה התוכנית לייעוד אלוהים
מתקיימת לוליא ברא את השמיים והארץ עבור
האדם 39.אלוהים ברא את האדם בצלמו להיות
המשכן שלו ,המכיל את הגוף ,הנשמה והרוח40.
משכנו ומגוריו של אלוהים הם ברוח האדם ,בגוף
האדם 41.בלתי אפשרי היה לאלוהים לתקשר עם
האדם אם הוא לא היה רוח הקודש .מאידך ,בלתי
אפשרי היה לאדם לתקשר עם אלוהים ללא רוח
האדם,ששוכנהשםעל-ידינשימתאלוהים42.
שני מרכיבים חשובים של השמיים ,שאלוהים
ברא עבור האדם ,הם השמש והגשם 43.ללא השמש
זה יהיה בלתי אפשרי לאדם או כל דבר אחר לחיות
על-פניהארץ.ללאגשם,לאיתאפשרוחייםלהתקיים
על-פני הארץ 44.דגים ,עוף ,בקר ,חיות בר ,זוחלים,
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י”ג ,20 ,יוחנן א’ ,ה’ ,13-15 ,ההתגלות ז’ 28 14-17 ,2-4 ,מתי ח’ ,13 ,ט’ ,28-30 ,כ”א ,22 ,מרקוס ה’ ,46 ,ט’ ,23 ,י”א ,23-24 ,יוחנן א’ 29 12 ,שמות י”ד 30 8-31 ,תהילים ל”א ,6 ,יוחנן ד’ ,24 ,ח’ ,16 ,י”ד ,5 ,ט”ו ,1 ,י”ח ,37 ,האפסיים ד’ 31 21 ,שמות י”ד ,22-31 ,ט”ו,1 ,
 ,18-21 ,7-10 ,4-5העברים י”א 32 29 ,שמואל א’ ,ב’ ,8 ,תהילים ד’ ,9 ,ע”ב ,14 ,12 ,4 ,ק”ז ,41 ,9 ,ק”ט ,31 ,קי”ג 33 7-8 ,במדבר כ”ג ,19 ,תהילים קי”ט ,89-91 ,ישעיה מ’ ,28 ,נ”ט ,1 ,מלאכי ג’ ,6 ,הרומיים י”א ,29 ,יעקב א’ 34 17 ,תהילים ל”ד ,15-16 ,5-10 ,קי”ח ,8 ,משלי
י”ד ,26 ,כ”ט ,25 ,מתי כ”א ,21-22 ,העברים פרק י”א ,יוחנן א’ ,ה’ 35 4 ,שמות ט”ו ,26 ,כ”ג ,25 ,דברים ז’ ,15 ,משלי ט’ ,11 ,ישעיה נ”ג ,5 ,מתי ח’ ,13-17 ,5-10 ,מרקוס א’ ,40-42 ,23-34 ,ב’ ,3-12 ,פרק ה’ ,ט’ ,23 ,ט”ז ,17-18 ,לוקס ד’ ,18-19 ,יוחנן ה’ ,14 ,1-9 ,ו’,46-54 ,
יעקב ה’ ,14-16 ,פטרוס א’ ,ב’ 36 24 ,מרקוס ט”ז ,16 ,השליחים ט”ו ,11 ,ט”ז ,31 ,הרומיים י’ ,9 ,העברים י’ 37 39 ,דברי-הימים א’ ,כ”ט ,12 ,דברי-הימים ב’ ,כ’ ,9 ,תהילים ט’ ,9-10 ,ע”ב ,12-14 ,ק”ז ,9 ,ישעיה כ”ו ,3-4 ,ל”ב ,1-4 ,ל”ה ,3-6 ,מ’ ,29-31 ,נ”ז ,18-19 ,ירמיה
י”ז ,14 ,יואל ג’ ,10 ,מתי י”א 38 28-30 ,ישעיה א’ ,18 ,נ”ה ,6-7 ,1-3 ,לוקס י’ ,19 ,יוחנן ג’ ,14-17 ,ו’ ,35-37 ,השליחים ד’ ,10-12 ,י”ג ,38-39 ,26 ,ט”ז ,31 ,הרומיים ג’ ,21-26 ,ד’ ,24-25 ,י’ ,8-13 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,21 ,14-18 ,ז’ ,10 ,הגלטיים א’ ,3-4 ,האפסיים ב’,12-22 ,1-9 ,
הקולוסיים א’ 39 21-23 ,בראשית פרק א’ ,ט’ ,2-3 ,דברים י”א ,11-15 ,איוב ה’ ,8-10 ,ל”ז ,21-22 ,11-18 ,6 ,תהילים ח’ ,6-9 ,קל”ו ,4-9 ,קמ”ח ,9-10 ,3-6 ,ישעיה מ”ב ,5 ,זכריה י”ב ,1 ,יוחנן א’ ,1-4 ,השליחים י”ד ,17 ,העברים י”א 40 10 ,3 ,בראשית א’ ,26-27 ,ט’ ,6 ,איוב
כ”ז ,3 ,ל”ב ,8 ,ל”ג ,4 ,זכריה ד’ ,6 ,הרומיים ח’ ,10 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,י”א 41 7 ,יחזקאל ל”ו ,27 ,יוחנן ד’ ,24 ,14 ,י”ד ,15-20 ,ט”ו ,7 ,3-5 ,י”ז ,26 ,21-23 ,הרומיים א’ ,9 ,ח’ ,26-28 ,16 ,10-11 ,1 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,17 ,י”ד ,14 ,הקורינתיים
ב’ ,ד’ ,16 ,6-7 ,הגלטיים ב’ ,20 ,האפסיים ג’ ,16-21 ,טימותיוס ב’ ,א’ ,14 ,ד’ ,22 ,יוחנן א’ ,ב’ ,27 ,ג’ ,24 ,ד’ ,13 ,ההתגלות ג’ 42 20 ,בראשית א’ ,2 ,ב’ ,7 ,ז’ ,22 ,איוב ל”ב ,8 ,ל”ג ,4 ,ישעיה מ”ב ,5 ,יחזקאל ל”ז ,9 ,5 ,1 ,יוחנן ג’ ,8 ,5-6 ,ד’ ,24 ,ו’ ,63 ,השליחים י”ז ,25 ,הקורינתיים
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2

צמחים והאדם כולם זקוקים לגשם כדי לחיות
ולצמוח 45.פירות ,ירקות ודברי ירק אחרים הינם
חיונייםלקיוםכלהדבריםהחיים.
לולא הקדיש אלוהים ממרצו ומזמנו לתכנן את
השמיים והארץ כדי שיתאימו לחיי האדם על-פני
הארץ ,היה זה בלתי אפשרי לאדם להתקיים על-פני
הארץ ולחיות ביחד עם השילוש הקדוש ,כך שיוכל
למלאאתייעודהאלוהים.ייעודזההואבהבעתעצמו
כלפיהאנושותבגופוהאנושישלישוע,המשיח,כפי
שהוא מתקיים בבשר ודם אנוש ,וכן בגופם האנושי
שלכלאלהשיהיוהמשכיותהתגשמותאלוהיםעל-פני
הארץלמשךכלהזמנים46.מאזהיוםשבוניתנהמתנת
הרוחהקדושהלראשונהלתלמידיושלישועהמשיח,
יכולאלוהיםלהביעעצמוולייצגעצמוכאלוהיםבקרב
מיליונים רבים של אנשים אחרים .הוא לא היה יכול
לעשותזאת,אםבריאתועבורהאדםלאהיתהכוללת
אתהשמיים,הארץוהאלוהיםבאדםהחיאתחייועם
עוזו ,שלטונו וסמכותו באנשיו הקדושים 47.לכן ,ברא
אלוהים את השמיים ואת הארץ עבור האדם ,וכן את
גופואומסגרתו,נשמתוורוחושלהאדםכדישהאדם
יוכל ליצור קשר עם אלוהים באמצעות רוחו ולהכיל
אתהאלוהיםברוחו48.לכן,השמייםשייכיםלנו,הארץ
שייכת לנו ,ולאלה מאיתנו שנושעו ,אלוהים בישוע
שייך לנו ,כשם שאנו ,על-ידי רוחו בנו ,שייכים לו
)לאלוהים(49.
באיגרת הראשונה אל הקורינתיים ,אומר פאולוס
השליח לכל נוצרי שהכל שייך לנו באם השילוש
הקדושהואבתוכנובמיליםאלה”:הכלשלכם,שאול
]פאולוס[ ,אפולוס ,כיפא ,העולם ,החיים ,המוות,
דברים שבהווה ,דברים שבעתיד ]גן עדן[  -הכל
שלכם.ואתםשלהמשיח,והמשיחהואשלאלוהים“
)האיגרתהראשונהאלהקורינתייםג‘.(21-23,פאולוס
העיד לכל הנוצרים החיים לאורך כל הזמנים כי
”והרוח]שהיאאלוהים[50עצמהמעידהיחדעםרוחנו
שבנים לאלוהים אנו .ואם בנים ,אזי יורשים :יורשי
נחלת אלוהים וגם יורשים השותפים למשיח ,שכן
סובליםאנועמוכדישגםנזכהלכבודעמו“)האיגרת
אלהרומייםח‘.51(16-17,כלאלההמתיריםלאלוהים
לחיותאתחייובקרבם,יירדפועל-ידימערכתהעולם
הגשמי,הארצי,הכוללתאתממשלותהעולם,אתכת
הכנסיהואתהתקשורת)אנשיהתעמולה(,הנשלטתגם
היאעל–ידיממשלותהעולם52.
הבשורהמראהאתאלוהיםכפישהוא,אדםכפי
שהוא והשטן כפי שהוא 53.גם אנשים שלא נושעו
וגםהשטןלאאוהביםזאת.אבלאלוהים,שבראאת
השמייםוהארץוכלדבראחר,מגמדאתהשטן,את
ממשלתו ,את ”כנסייתו“ ,את ”כלי התקשורת“ שלו

קליפורניה

האחטוניהיקר,
אני מודה לך בשם היקר של ישוע המשיח על
כלהספרותששלחתאלילאחרונה.התברכתיבשפע
על-ידי הספרות הזו ,ואני מאמין שכל אחד שנתתי
לו את הספרות התברך אף הוא .אולם ,גמרתי את
המלאי בשעה הראשונה בחצר .שכחתי לספר לך
במכתבי האחרון שאני אסיר פדראלי .אנחנו בערך
שמונה-עשר אלף אסירים במתקן זה ,וכל תערובת
עלוני בשורה שתוכל לשלוח לי תתקבל בברכה
רבה.כמובן,אנייכוללקבלמעטבכלפעם,אבלכל
כמות שתשלח אלי ,אני אחלק לידי הנשמות
האבודות ,כפי שעשיתי עם הספרות האחרונה
ששלחתי אלי .אני מנסה ,בהדרכת רוח הקודש,
להגיע לאלה שעדיין מעורבים בפעילות כנופיות

אפילובזמןהיותםבכלא.ישהרבהעבודהלעשות
כאן ,אבל כפי שהאדון ישוע אומר ,שהכל אפשרי
לאלה המאמינים ,וכפי שאחינו פאולוס אמר
באיגרת אל הפיליפיים ד‘ ,13 ,שאני יכול לעשות
הכלדרךישועהמחזקאותי.הללאתאלוהים.
אנימודהלךשובעלאהבתךותפילותיךעבור
כולנופהבכלא.הלוואישאלוהיםהיקריובילאותך
לסוג העזרה שאתה יכול להעניק לי להתחיל את
הצעדהאלהדרךלתוךהעבודההזאת.אלוהיםקרא
לילעשותעבודהזו.הללאתאלוהיםהכל-יכולואת
האדוןישועהמשיח.אמן.
באהבהתמידבישוע,
פי,אייצ‘ַ.טאֶפט,קליפורניה

ואתהאדם.הללאתאלוהים.הכלשלנו.אמרישוע:
”ניתנהליהסמכותבשמייםובארץ“)הבשורהעל-פי
מתיכ“ח”,(18,כלהסמכות“54.
שלאלוהים,על-ידיאלוהים,עבוראלוהים
אנשים המאמינים באימרה המגוכחת ”של
האנשים ,על-ידי האנשים ועבור האנשים“ בוחרים
בעקרון כוזב .המציאות האמיתית היא שהכל הוא
שלאלוהים,על-ידיאלוהיםועבוראלוהים”.כיבו
נברא כל אשר בשמיים ואשר בארץ ,מה שנראה
ומהשבלתינראה,גםכסאותורשויותוכןממשלות
ושלטונות .הכל נברא באמצעותו ולמענו ,והוא
קודם לכל והכל קיים בו“ )האיגרת אל הקולוסיים
א‘55.(16-17,אםבכוונתבניאנושלהיכנסלגן-העדן,
הם חייבים להתאים את עצמם לעקרונותיו של
אלוהיםולאלהתאיםעצמםלעקרונותיושלהעולם
הארצי 56.המאמינים באמת באלוהים מתאימים את
עצמם לעקרונותיה של ממשלת אלוהים ,ולא
ל”אנשים“ .לצערנו ,הממשלות של העולם הזה
מתאימות את עצמן לא לאלוהים ,אלא ל“אנשים“.
זו הסיבה שהממשלה הגשמית של העולם הזה
היא כה מטופשת ,כה מתוסבכת ,כה רשעית .היא
מתחשבת ברצון ובחכמה של האדם ולא ברצון
ובחכמתאלוהים.אומראלוהים”:כיחכמתהעולם
הזההיאסכלותבעיניאלוהים,שהריכתוב‘:לוכד
חכמים בערמם‘ .ועוד‘ :יהוה יודע מחשבות אדם,
כי המה הבל‘“ )האיגרת הראשונה אל הקורינתיים
ג‘.(19-20,אלוהיםהואהאמת”57.כיהאלוהיםנאמן
וכלאדםכוזב“)האיגרתאלהרומייםג‘58.(4,
אדם שלא התחדש טועה תמיד 59.אלוהים הוא
הצדיק ,הצודק 60.מכיוון שדבר אלוהים אומר לנו
כיצד האדם הוא רשע ,אלא אם כן הוא משמש
מקום משכן לאלוהים לשכון ולפעול בו 61,מדוע
נבחר,אםאנורוציםלחיותבגןהעדן,לפנותלדרכים

ולמחשבות המופקרות והחוטאות של האדם שלא
התחדש?השליחפאולוס,על-ידירוחהקודש,אומר
לנו” :ואל תדמו לעולם הזה ,כי אם השתנו על-ידי
התחדשותהדעת]לאמתשלאלוהים[כדישתבחינו
מהו רצון אלוהים ,ומהו הטוב והרצוי והמושלם
בעיניו“ )האיגרת אל הרומיים י”ב .(2 ,עשה זאת.
חזור בתשובה 62והתר לאלוהים לחיות את חייו בך.
אניאומרלכםאתהדבריםהאלה,מכיווןשעדאשר
תגיע למקום ,בו תדע שהכל הוא מאלוהים ,על-ידי
אלוהים ועבור אלוהים ,לא תהיה לך שלווה בחייך,
לא ברכות מאלוהים עבורך ,ולא חיי נצח בגן העדן
עםאלוהיםעבורך63.
אלוהיםרואה
משליכ‘27,אומרלנוכינשמתהאדםהיאנר
אלהאלוהים.אלוהיםמודעלכלמחשבהשלנו,או
לכלדברשאנו,אומריםאועושים,באמצעותרוח
אנוששהואשםבתוכנו64.נשמתנוגלויהלוכאילו
הוארהעל-ידיזרקור.הואיכוללבחוןבאופןיסודי
כלדברשחשבנו,אמרנואועשינומעולם,על-ידי
נשמתנו 65.הוא יודע אם אנחנו מחפשים אותו או
לא.ישועמצווהעלתלמידיו“:התפללו]בכלעת[“
)הבשורהעל-פילוקסכ“א,(36,בשלסיבהטובה:
אנו חיים בעידן מסוכן 66.פאולוס ,באמצעות רוח
הקודש ,מצווה על כל מאמין” :התמידו להתפלל“
)האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה‘ .(17 ,שוב,
באמצעות רוחנו ,אלוהים יודע אם אנחנו עושים
זאת .ישנה סיבה למשמעתנו לאלוהים בכל .זאת,
מכיוון שבאם נעשה זאת ,אנו הופכים יורשים
ויורשים-שותפיםעםאלוהיםבישוע,בעליכלדבר
שיש לו ,שזה העולם כולו ,והטוב ביותר הוא,
שאנחנויכוליםלחיותלנצחעמוועםכלהקדושים
בגן העדן 67.כאשר אלוהים נותן לנו הכל ,אין דבר
נוסףשהואיכוללתת.השטןנותןלךמאומהמלבד
)המ ש ך בעמ ו ד (6
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הודו
אַנְדְרֶהפְּרַאדֶש

הכומראלאמוהיקר,
ברכות רבות לך ולמשפחה המסורה בשם
האוהבשלאדוננוומושיענו,ישועהמשיח.אני
מעריך ומודה לך על כהונתך בכל העולם .רק
לפני ימים אחדים קיבלתי מאתיים עלונים
מכנסיית אלאמו הנוצרית .אנו מחלקים אותם
לכל אנשינו .אנחנו מספרים להם על המשיח
ומסבירים להם כיצד לגדול באלוהים .כאן
קיבלו רבים את ישוע כמושיעם האישי .אנו
פועלים בכל הלב במקומות אלה .כאן כל
האנשים עניים ,ובקושי יכולים לאכול שלוש

פעמים ביום .אנו מסייעים להם ולילדיהם
ללמוד ולקרוא את כתבי הקודש .אנו מספקים
להםלוחותכתיבה,עפרונותומספרספריםשקל
לקרוא ולאחר-מכן מאפשרים להם ללמוד את
ספרותנו .רק בזכותך אנחנו עובדים באזורים
לא-מתורבתים אלה .אנא התפלל עבורי ועבור
משפחתי ועבור כהונתי .מקווה לשמוע ממך מפיץ וכומר המשנה ג’יי .אם .של כנסיית אלאמו הנוצרית ,מחלק
את הספרות זוכת הנפשות של הכומר אלאמו ,באיזור הכפר של
בקרוב.תודהלך.
אנדרה פּראדש ,הודו.
שלךבכנות,
ג‘יי.אםַ.אְנְדֶרהְפַּראֶדש,הודו

המשיח
)המשך מעמוד (1

מוצגים כמנעול שרק לברית החדשה המפתח -
ומפתחזההואישועהמשיח.
מאפיין מפתיע זה של נבואות משיחיות רבות
מונע גם מרשעים וגם מתלמידים קנאיים ביותר
למלאאותםבכוונה-אםיוכלו.זאתמפנישהנבואות,
לפחותבחלקמןהמקרים,לאהובנובמלואןעדאשר
התגשמותן הסבירה אותן ועשתה אותן לפשוטות
)ראה איגרת פטרוס הראשונה א' .(10-11 ,נבואות
מיוחדותאלהמוכיחותבאופןחד-משמעי,כיאלוהי
הנבואה שיצר אותן ואלוהי ההשגחה העליונה
שהגשיםאותן,חדהם.
עוד מאפיין מפתיע בפרדוקסים הנבואיים הוא
האופןהנורמליוהטבעיבוהוגשמובעזרתההשגחה
העליונה  -בצורה כה מופתית  -בחיי ישוע המשיח
בברית החדשה .אין צורך לאלץ או להכריח את
העובדותאואתהנבואותכדישיתאימואלהלאלה.
שווהבנפשך,כמהמהניגודיםה”בלתיאפשריים”
הבאים :אלוהים יבוא לארץ  -להיוולד כתינוק.
המשיח ייוולד על-ידי אלוהים  -והוא עצמו יהיה
אלוהים.הואיהיה“בן”בבואהזמן-בובזמןשהוא
“אביעד”)ישעיהט'.(5,בחירהאלוהיםנבחרויקר-
ובובזמןמבוזהונדחהעל-ידיבני-האדם,הוא“איש
ידועחוליוידועמכאובים”.הבאאלהיהודיםונדחה
על-ידיהעםהיהודי-והואהאישאשרגוייהעולם
יחפשו והוא יהיה “אור לגויים” .הוא יהיה אדם
שהוא אלוהים ,ואלוהים שהוא אדם ,חף-מפשע
ובעל שירות רחום במלואו  .אנשים “יתעבו” אותו
 ובו בזמן ירוממו ויהללו אותו .הוא “ייכרת” -ובו בזמן יאריכו ימיו .צער ותהילה ,סבל ונצחון,
השפלהוהתרוממות,צלבוכתר,כל-כךמשולביםזה
בזה ,עד כי המפרשים היהודים לא יכלו להתאים
את הנבואות הללו .התמונה הנבואית המלאה של
המשיח הבא ,עם התגשמותה ,היא כל-כך שלמה
בייחודה ,כה מסתורית ,כה טבעית ,ובאותו זמן
כל-כךמסועפת,עדכיהיתה,הינהוחייבתלהישאר
לתמידפלאכלהספרות.
ההמשך יבוא בעלון חודש מרץ.2002 ,

בֶנִין
הכומר אלאמו היקר,
במכתב זה ,אני מברך את אלוהים,
שהשתמש בך ,באמצעות ספרותך ,לעורר
אותי להבין את חשיבות טבילת רוח
הקודש .תודה רבה לך .הלוואי שאלוהים
יברך אותך בכהונתך .אני מבקש ממך
לסייע לי .מקורי בכנסיה אבנגליסטית,
ללא ידע על התגלות רוח הקודש ושליטה
בלשונות .אני מבקש לקבל את ספרך
”המשיח” ,וכן ספרות נוספת שיכולה
לסייע לי .הייתי מוסלמי ואני רוצה לדבר
על ישוע עם חברי ללא פחד .אנא עזור לי
לגדול ולהיות שימושי עבור אדוני .אני
אשלח את התמונה שלי יותר מאוחר.
תודה רבה לך .הלוואי ואלוהים יברך את
כהונתך.
שלך בכנות,
פאראקוֶּ ,בנין
אס .אם.

אנגליה

הכומרטוניאלאמוהיקר,
תודה לך על הדואר האלקטרוני שלך
בנושא קריאתך לאלוהים .אני לא יכול
להסבירכמהאנישמחלראותעצמימקבל
את הדואר האלקטרוני הזה .אני יכול רק
לומר שאלוהים הוא לצידי ,ושאני אחד
מאנשיוהנבחרים,משוםשישליאמונהבו.
אמן .אני נוצרי מחושל .אני מאמין בדבר
אלוהים ויודע שבחסד אלוהים נושעתי.
אמן .עדותך הינה באמת השראה לאמונה
חזקהיותרבתוכי.אנייודעשאלוהיםנמצא
תמידבעתהצורך.אמן.אניחיבאנגליה.אנא
שלח אלי את ספרך ”המשיח“ ,המתאר את
ישוע בנבואות הברית הישנה ושלח גם
ספרות אחרת .אני מצפה לקחת חלק
בתהילתו בימים הסופיים הללו .אמן .אני
מבורךבעדותך.
הלוואיואלוהיםיברךאותך.תודהרבה,
אל.קיי.לונדון,אנגליה
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כומר המשנה בי .ג’יי .מכנסיית אלאמו הנוצרית ,בתמונה עם
קהילתו בכפר גידיָווריפיט ה ,אי .פי ,.הודו.

אקוואדור

כ ומ ר י ק ר ,
ברכות בשם ישוע המשיח .אני מודה לאלוהים על
שגידל משרתים כמוך שהקדישו חייהם לשרת במלכות
אלוהים .אני רוצה שתדע ,שקיבלתי מכם חבילה של
קלטות המכילות שיעורים בנושא תפילה .נפלא ללמוד
מ כ ת בי ה קו ד ש כי צ ד ע לינ ו ל ה תפ ל ל  .זו ע ז ר ה ג דו ל ה ע בו רי ,
ואנו מתפללים עבורך וכל הכנסיות האחרות במקומות
ה שוני ם .
אני מקבל את ספרותך מאז  ,1994ואנו מחלקים אותה
לאחרים .עבורנו )משפחתי ואני( ,אתה כמו אב שאלוהים
נ תן לנו  .למ ר ו ת ש אנו ל א מ כ י רי ם א ו ת ך אי שי ת  ,אנו ח שי ם
באהבתך ,ואנו אוהבים אותך מאוד גם כן ויודעים ,כי
מ קו ר ה א ה ב ה הו א מ א לו הי ם  .ה ק ד שנו א ת חיינו ל א דוננו
ישוע המשיח ,וכאשר נישאתי לאשתי ,הקדשנו את חיינו
לשירות אלוהים .אני רוצה להיות אפיק הברכות לאחרים,
על-ידי כך שאביא אותם לישוע .אנחנו יכולים לראות כיצד
א ל ו ה י ם מ י ל א א ו ת ך ח ו כ מ ה ו ב ר ך א ו ת ך כ ד י ש ת ו כ ל ל ס י יע
למשפחות בכל העולם .אני מעוניין לבקר את כנסיית
אלאמו בארקנסו לשלושה חודשים כדי ללמוד יותר על
אלוהים .אני יודע שעבור אלוהים הכל אפשרי .בחודש
הקרוב אני נוסע לאמזוניה ללמד את הבשורה ,ואני אקח
עמי את הספרות של הכומר אלאמו לחלוקה .כמו-כן ,אנו
מטיפים ברחובות ,בשווקים ובכיכרות בעיר הזאת .אני
צריך להטיף במספר עיירות באיזור לוחה ,כדי להביא את
הבשורה לכל האנשים .הלוואי ואלוהים יברך אותך
בנ די בו ת ו ה ל וו אי וימ ל א א ת ה כו מ ר א ל אמו ב ב ר כו ת ר בו ת .
הלוואי ואלוהים יבורך ויהולל דרך כנסיית אלאמו בכל
העולם .תודה לך ,ישוע!
ב ה קש ב ה,
א קוו א דו ר  ,ד רו ם אמ רי ק ה
א ס .סי.
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ניגריה

הקודש.אדוני,מכיווןשאניכעתעלדרךהישרלחיי
נצח,אניאבקשממך,בבקשה,לשלוחליאתהספרות
שלך ,קלטות ,תנ“ך ואת ספרך ”המשיח“ וכל ספרות
אחרת שתחזיק אותי בדרך לבגרות בישוע המשיח.
אדוני,אנימאמיןכיאיןזהמעברליכולתך,ואנימחכה
בסבלנות כדי שתספק את הרעב שלי לדבר אלוהים,
כשתהיהלךאפשרותלעשותזאת.
שלךבנאמנות,
אוִֹ.אי.מדינתאדו,ניגריה,מערבאפריקה
הכומרהבינלאומיטוניאלאמו,
ברכותלךבשםאדוננוישועהמשיח.אדוני,אני
שמח מאוד לקבל את העלונים ששלחָת אלי .הם
באמתמעורריהשראה.לאחרקבלתהחבילה,ביליתי
את כל היום בקריאה ובהירהור בספרות אחת אחרי
השניה .למעשה ,אדם לא יכול להפסיק לקרוא את
הספרות עד שהוא מסיים לקרוא את הכל .וידאתי
שלאדילגתיעלדברבשינוןהספרות.יותרמכך,יש
ליעדות.פעםהייתינוצריהמוגבלכתוצאהמפחד,
שדים ,רוחות רעות ,רשויות ,שליטי חושך הנראים
ו א י נ ם נ ר א י ם  ,ש כ ת ב י ה ק ו ד ש א ו מ ר י ם ש ע ל י נ ו
להילחםבהם.עבורי,לאהיהזהמבצעקללהילחם
ברוחותביןאםהןפיזיותאורוחניות,אבל,נכשלתי
מכיווןשחסרהליההבנה.בקריאתהמאמר”להיפטר
משדים“גיליתיאתהכוחותבהםלחמתישהיובתוך
לבי ,ומשקיבלתי את ישוע לתוך לבי ,זכיתי בקרב.
כעתאניחופשימכבליהפחד,הללאתאלוהים.
הכומר ,אני מודה לך על מכתבך בו אתה מציין
שאני יכול להיות אחד מהצוות הזוכה בנפשות
ע ל  -י ד י ה י ו ת י מ פ י ץ  -ש ו ת ף ב א ז ו ר י  .א ד ו נ י  ,א נ י
מעוניין לעסוק בהפצה עבור הכנסיה שלך באיזור
הזה ברצון .מעתה ,הייתי רוצה שהכנסיה שלך
תכלול את שמי ברשימת המפיצים ולשלוח באופן
קבוע לא פחות מ 200-עותקים של עלונים שונים.
בעזרתאלוהים,אניאחלקאתהמסריםבצורהיעילה
באיזור,ואנידיבטוחכיהמסריםימלאואתיעודם.
שלך,עובד-שותףלישוע,
אס.איי.מדינתקוגי,ניגריה,אפריקה
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אלסקה

גדולה ממך תחדור עמוק לתוכי ולתוך ז‘קלין,
ע כ שיו ! אמן .
אחי ,אנא כתבו אלי או שלחו אלי דואר
אלקטרוני עם הזמנה .האם תוכלו בבקשה
לשלוח אלי במהרה ספרות ועלונים בשפה
העברית? במיוחד הספר ”המשיח“ אם הוא
מופיע בעברית ,האם תוכלו לשלוח לי שישה
עותקים בשפה העברית?
אני או ה ב א ו ת כ ם כ ל כ ך !! !
ב א ה ב ה,
קצ’יקאן ,אלסקה
איי  .סי .
הללו-יה!

אפריקה

גאנה

אדוןיקר,
לבי ועיני מלאים דמעות .לא דמעות צער או
התמוטטות ,אלא דמעות אושר .זה עתה סיימתי
לקרוא ולומר את התפילה המצורפת בעלון של
כנסיית אלאמו הנוצרית ,שניתן לי על-ידי ידיד.
למעשה ,קראתי ספרים נוצריים רבים ,אבל זה
ה י ח י ד ש א כ ן ס י י ם א ת ה א פ י ל ה ש א פ פ ה א ת
מחשבתי ולבי ,בעזרת אור מבהיק לא מוסבר
מ א ב י נ ו ש ב ש מ י י ם  .ב ח מ ש  -ע ש ר ה ה ש נ י ם
האחרונות,חייעדכההיוחיימאבק,אולם,לאחר
קריאת העדויות ומחשבה עמוקה על העדויות
והמילים בעלונך המתארות את השינוי ,מלאו
נפשי ,מחשבתי ולבי שלווה טהורה וקדושה.
בנוסף הסגרתי את חיי בלב שלם לישוע המשיח,
בואנימכירכמציליומושיעי.אדוני,בענווה,הנני
מגישבקשהללבך,שתמשיךלסייעלי,על-ידיכך
שתשלח אלי עלונים נוספים ,ויותר מכך ,כתבי
קודש .זה עתה אירגנתי משפחה אלוהית )כנסיה(
בה אני יודע שבעזרתך ובעזרת משרתי אלוהים
שם,אנייכוללהיתמךולהגיעלישועהלבטח,על
אדמהמוצקת.הלוואיואלוהיםיברכךבנדיבות.
שלךבשירותו,
אנ.סי.אקרה,גאנה
היקרבמשיח,
ברכות לך ולכל הקדושים המקדישים את כל
ר כ ו ש ם  ,כ ו ח ם  ,ו ה ד ב ר ה ח ש ו ב ב י ו ת ר  ,ז מ נ ם
למשלוח הבשורה היקרה של ישוע לכל פינה
בעולם.תודותלמאמציהמפיציםשלכםבקמפוס,
שישה מחברי ואני החלטנו להיות נוצרים .אנו
רוציםלהפנותגבנולמעשיםהרעיםולפנותלטוב.
לאחר קריאת עלונך ”חוות אלוהים“ הבנו את
הצורך לתת חיינו לאלוהים ולבנו ,ישוע .אני
מאמין שהחלטנו תשמח אותך .אחינו במשיח,
היינורוציםלעודדאותך,לעבודבקנאותלשיבה
השניהשלישוע,מכיווןשבעזרתספרותך)הטפה

אייהודוהמערביים
ידידיקר,
ראשיתאנירוצהלהודותלךעבורהספרותשלך,
שהוכיחה עצמה כמשפיעה ביותר על חיי .בדרך
מסויימת עוררה הספרות את נפשי מחדש וחיזקה
אותי להעניק את חיי לחלוטין לאלוהים .אחים
ואחיות ,גם אני רוצה להיות חלק מהצוות עבור
המשיח,ולזכותבנשמותעבורו.אנימבקשאתעזרתך
ותפילותיך בחיים אלה להתגבר על התרגילים
והתכסיסים של השטן .הקהילה ,בתוכה אני חי,
נהרסה .רבים מהצעירים פנו לסמים ולאלכוהול
בתקווה שיוכלו לשכך את כאבי חייהם .המבוגרים
אינם שונים בהרבה מהצעירים .הייתי רוצה לנסות
לעזורלשנותאתהחייםשלהםולאפשרלהםלהבין
את חשיבות חייהם ,לפני שזה מאוחר מדי .הייתי
רוצה גם לעזור לחלק את ספרותך בכפר שלי .אני
מבקש לפחות עשרים וחמישה עותקים של עלונך
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אילמת(למדנולהביןאתטעויותינובחיים.אחינו,
פעמים רבות נכשלנו בנסיונותינו להציג עצמנו
לחלוטיןלישוע,בגללמצבקשהשאנוחוויםכאן.
אנו זקוקים לעזרתך להתאחד לגמרי עם ישוע.
הכומר ,שלח ידיך המקודשות והרחומות
לקראתנו ,מכיוון שללא הדרכתך ועזרתך נלך
לאיבוד,למרותשביצענוכבראתצעדנוהראשון.
אנימבקששתשלחלנושבעהכתביקודששנוכל
לחלוק.
שלך,
די.אס.ברונג-אוהופו,גאנה

כומריקר,
שאלוהיםיברךאתכולכם.אנומעריכיםמאוד
אתהעלוניםוהתמונותשלפעולותההטפה.באמת
איכפת לנו כיצד כל האנשים האלה ,מכל
המדינות ,יודעים את ישוע .אנו גם מאוד אסירי
תודה לאלוהים עבורך .אנו מודים לך ומעריכים
אותךעבורהעלוניםבעליהאיכותוהכמותשאתה
ש ו ל ח א ל י נ ו  .ה ע ל ו נ י ם ב א מ ת ג ו ר מ י ם ל ה ט פ ה
להשפיע,במיוחדבדנסוקורום,כפררבאוכלוסין
המלא בלא-נוצרים ובמנהגים דתיים פנאטיים.
בזמן ההטפה עם העלונים ,זכינו בנפשות רבות
עבור המשיח .אלוהים באמת מבצע את עבודתו.
ה ל ו ו א י ו ש מ ו י ה ו ל ל  .נ ו צ ר י ם כ א ל ה  ,ה נ ו ל ד י ם
מחדשעובריםחינוךנוצריתחתמנהיגותשלכמה
מהאחיםואנוכי.
אנא שלח לנו עשרים וחמישה כתבי קודש
ל ח ל ק ל מ א מ י נ י ם ה ח ד ש י ם  .א נ א ה ת פ ל ל ע ב ו ר
גידולםהרוחניוחינוכםבדבראלוהים.
אישית ,אנו מבקשים שתשלח לנו ארבעה
כתבי קודש ומילון תנ“כי עבור שימושנו האישי.
אנומתפלליםבכנותעבורךומקוויםשאתהגםכן.
שלךבישוע,
איי.אס.אקרה,גאנה
”חמשת הצעדים לישועה“ .הייתי רוצה לבקש גם
כתבי קודש בכתב גדול ,לקידום לימוד דבר
האלוהים .אני מתפלל שאלוהים ימשיך לברך את
כנסייתך ויאפשר לכם לחלק את דברו על-פני כל
העולם.אנימודהלךפעםנוספת.
שלךבמשיח,
סי.בי.סיינטג‘ורג‘,גרנדה,אייהודוהמערביים

אריזונה

אני שולח מיזכר זה רק כדי ליידע אותך,
שקיבלנו את העלונים בספרדית מהאירגון שלך
ומעריכים זאת מאוד .תודה לך .נשמח לקבל כל
עלוןאחרשתוכללשלוחבאופןקבועבעתיד.
שוב,תודהלך.
קציןבכירבוביבייקר
משרדהשריףבמחוזיומה
כלאמחוזיומה

עידוד
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אומללות ,ובסוף ,תהיה בגיהינום לנצח ,ותושלך
לתוך אגם האש לנצח 68.אלוהים ייתן לך חיי נצח.
השטןאינויכוללתתלךדברמלבדמוותנצחי.
לנועכשםשרוחהקודשנעה
כאשראנוקוראיםאתדבראלוהיםהקדוש,אנו
יכולים לראות בקלות שאלוהים ברא הכל כחלק
השלישישלהאלוהות,זאתאומרתכרוחהקודש69.
האבהינוהאב,הבןהינוהבןורוחהקודשהינהרוח
הקודש .כל השלושה הינם מיוחדים במינם ,אבל
שלושתםהםאחד70.אלוהיםאינויכוללעשותדבר
אלא כרוח הקודש ,והאלוהים השילושי אינו יכול
לעשות דבר אלא כרוח הקודש 71.הוא עושה הכל
כרוחהקודש,החלקהשלישישלהאלוהות.
בחלק מאוחר יותר של הברית החדשה ,רוח
הקודש ,השוכנת ומתקיימת בקרבו של האדם
ישוע,המשיח”,קראאליואתשנים-עשרתלמידיו
ונתן להם סמכות“ ל“רפא)ו( חולים ]מכל סוגי
המחלות[ ,הקימו מתים ,טיהרו מצורעים ,גרשו
שדים“)הבשורהעל-פימתיי‘.(8,1,
בדבראלוהים,בכתביהקודש,נאמרלנושכלפעם
שאלוהים נע ,בדמות רוח הקודש 72.הוא נע בבריאה
כשם שהוא נע בדברי הסופרים של התנ“ך 73.אנו
רואים זאת לאורך כל התנ“ך ,בכל הניסים שתוארו
בו74,ולאורךכלהבריתהחדשה,בהתעברותאלוהים
בישוע עבור התגלמותו בבשר ודם אנוש 75,כאשר
רוח הקודש משחה את ישוע ,לאחר טבילת המים
שלו76,וברוחשלחייהנצחבדבראלוהים77,וכןבניסי
ישוע 78,במותו ולידתו מחדש 79,ובעלייתו לשמיים,
המקום בו הוא הפך להיות רוח מפיחה חיים כדי
שיוכל לשכון בתוך מיליוני אנשים המאמינים בו
כתנועה וכהתעצמות של רוח הקודש 80.באיגרת
פטרוס השניה ,פרק א‘ ,פסוק כ‘ עד כ”א ,נאמר
שהדבר הראשון שאנו חייבים לדעת הינו “שכל
נבואתהמקראאינהענייןשלפירושאישי,וכימעולם
לאיצאהנבואהעל-פירצוןהאדם,אלארוחהקודש
הניעהבניאדםלדברמטעםאלוהים“81.
בפרק א‘ של ספר בראשית אנו רואים את רוח
הקודש נעה על-פני המים ,נותנת למים את היכולת
לקיים את הדברים שיחיו במים 82.באותו פרק אנו
פוגשים במאמר אלוהים ,לא לעצמו במראה אלא

לשניהחלקיםהאחריםשלהשילושהקדוש”:נעשה
אדם בצלמנו ]צלם שלנו[ כדמותנו ]דמות שלנו[“.
”ויברא אלוהים את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים
ברא אותו ,זכר ונקבה ברא אותם“ )בראשית א‘,26 ,
.(27זהמוכיחשאלוהיםהאב,אלוהיםהבן,ואלוהים
רוח הקודש הם אחד ,וביחד עם זאת בעלי שלושה
תפקידים 83.כל השלושה מחליטים ,באופן הדדי,
על הכל ומתפקדים כיחידה קדושה אחת ,שהינה
האלוהים האחד והיחיד 84.אלוהים שלנו הוא רוח,
והרוחהקדושההינהכאב85.האבהואהרוחהקדושה,
ובו בעת הרוח הקדושה היא האב .הרוח הקדושה,
האב,הםבבן,ישוע,ויחדיוהםהרוחהקדושה.זוהיא
התחיהמחדש,חייהנצחשלנו,באםניתןלהםלשכון
בנו,ובאםנחדשאתיחסינועםאלוהיםמדייוםביומו
על-ידי ספיגת דבר אלוהים ,שהוא אלוהים ,על-ידי
קריאתדבראלוהיםושמיעתדבראלוהיםבכליום86.
האב ,הבן ורוח הקודש הם דבר אלוהים ,ולאחר
הישועההםיחיובאדםכרוחהקודש87.יחדיוהםיצרו
הכל כאלוהים אחד 88.מכיוון שהם חיים בדו-קיום,
הווה אומר ,הם חיים אחד בתוך השני ,הם אינם
נפרדיםלעולם89.הם,האבבישוע,הבןורוחהקודש,
הופרויחדיוברחםמרים90.הבשורהעל-פייוחנןא‘,
1אומרת”:בראשיתהיההדבר]דבראלוהים[,הדבר
היה עם האלוהים ,ואלוהים היה הדבר“ .הבשורה
על-פייוחנןא‘4,אומרת”:בוהיוחייםוהחיים]של
אלוהים[היוהאורלבניהאדם“.הבשורהעל-פייוחנן
א‘ 14 ,אומרת ,שאלוהים ,דבר אלוהים ,האלוהים
השילושי,באולעולםשוכניםבצוותאבתוךאדם.
צחלנצחלאורךנצח
מֶנ ַ
ִ
נצחהיהקייםלפניהשמייםוהארץ91.אלהמאיתנו
שנושעו,למרותשאנוחייםעל-פניהארץכעת,הינם
בעלי חיי נצח ,בסוף העולם ,בסוף הזמנים .אנו נזכה
לחיינצחבאםנמשיךלשרתאתאלוהיםברוחנולאורך
ימים 92.אלוהים ידע את קץ כל הדברים בהתחלה,
לפני יסוד העולם 93.מנצח לנצח לאורך נצח ,אלוהים
יודע אותנו 94.זו רוח הקודש ,שהיא כמו האב בבן,
שברא הכל ,רוח הקודש העושה את עבודתו בתוכנו
ובאמצעותנו,כאשראנחנומסוריםלאלוהים95.
שלושתהתפקידיםשלאלוהים
תפקיד האב הוא לתכנן .תפקידו של ישוע ,עם
האב או רוח הקודש בו ,הוא להשיג או לבצע את
תוכנית אלוהים או ייעודו .רוח הקודש ,האלוהים,
מייעדיםכלהצלחה,כלדברשישועהשיג,לנו,זאת
אומרת,לאלהמאיתנושנושעו96.מאזהיוםבוניתנה

מתנת רוח הקודש לראשונה ,מביאה רוח הקודש
כל הצלחה של ישוע לתוך כל אחד מאיתנו שעבר
את חוויית קבלת המתנה של רוח הקודש 97.אלוהים,
בישוע ,השיג הכל כרוח הקודש כדי שהוא ,בהיותו
שוכן בתוכנו ,יכול להמשיך ולבצע את כל עבודתו
באמצעותנו כרוח הקודש 98.אנו נהיה העוזרים של
האלוהים בישוע על-ידי רוח הקודש ,באם ניתן לו
להשתמשבגופנוולהמשיךלבצעאתעבודתובקרבנו
ודרכנוגםיחד”99.וכןגםהרוח]שלאלוהים[עוזרת
לנו בחולשותינו כי אין אנו יודעים להתפלל כראוי.
ואולם הרוח ]רוח הקודש[ עצמה ]הרוח שפועלת
וגרה בתוכנו[ מפגיעה ]מתערבת[ בעדנו באנחות
עמוקות ממילים .והבוחן לבבות יודע את מחשבות
הרוח]רוחהקודש[,מפנישהיאמפגיעה]מתערבת[
בעד הקדושים בהתאם לרצון אלוהים“ )האיגרת אל
הרומייםח‘100.(26-27,במיליםאחרות,לילדיאלוהים
יש רק הצלחה 101.אם אלוהים שוכן בך ,אין דבר
מלבדהצלחה,מכיווןשכלמהשישועעשהוממשיך
לעשותמיוחסאלינועל-ידירוחהקודש.
שוב ,האלוהים הוא אחד ,אבל יש לו שלושה
איפיוניםשונים102.כתביהקודשאומריםלנושכאשר
ישוע מדבר ,זה מעשה האב .שוב ”האלוהים הוא
רוח“)הבשורהעל-פייוחנןד‘.(24כאשררוחהקודש
נעה ,זה ברור כי זו התנועה של האב .זו גם התנועה
של הבן ,מכיוון שהאב ,על-ידי רוח הקודש ,הוא
בבן.הםאינםנפרדיםלעולם.האב,הבןורוחהקודש
שוכניםאחדבקרבמשנהו.ההתגלותי“ט13,אומרת,
כיישועהוא”דברהאלוהים“.הבשורהעל-פייוחנן
א‘ 1 ,אומרת דברים זהים .שוב ,אלוהינו הוא רוח.
רוח אלוהים החיה בתוכנו היא חיי הנצח שלנו103.
מכיווןשרוחהאלוהיםוחייאלוהיםהםבישוע,דבר
האלוהים ,הרי ישוע ,דבר האלוהים ,הוא אלוהים
השילושיוהשילושהקדוש,מכיווןשהאב,הבןורוח
הקודשהינםהאלוהיםהאמיתיהאחדוהיחיד104.דבר
אלוהיםהואהאב,הבןורוחהקודשגםיחד,המכונה
השילושהקדוש.
בניאדםקדושיםובניאדםחוטאים
כלבניהאדםהחייםלפירוחהקודש,על-ידירוח
האלוהים,הינםקדושים105.אלההחייםלפיהרצונות
של נשמותיהם אינם קדושים 106.לעיתים הם יכולים
לשלוטעלעצמםבגללהרצוןהעצמישלהם,אבלהם
לעולםלאיקבלואתאלוהיםלתוךרוחםכדישיוכלו
להיות ילדיו של האלוהים הגבוה ביותר ,ולקבל חיי
נצח ,וכן לחיות בעזרת כוח רוח האלוהים המעורבת

 68תהילים ט’ ,18 ,מתי ג’ ,12 ,י”ג ,49-50 ,40-42 ,מרקוס ט’ ,43-44 ,יוחנן ח’ ,44 ,העברים י’ ,26-29 ,ההתגלות י”ד ,9-11 ,י”ט ,20 ,כ’ 69 14-15 ,בראשית פרק א’ ,ב’ ,7 ,איוב כ”ו ,13 ,7 ,כ”ז ,3 ,ל”ג ,4 ,תהילים ק”ד ,30 ,5-6 ,2-3 ,ישעיה מ”ב ,5 ,יוחנן א’ ,1-4 ,ו’ ,63 ,הרומיים
א’ 70 20 ,דברים ד’ ,35-39 ,ו’ ,4 ,שמואל א’ ,ב’ ,2 ,שמואל ב’ ,ז’ ,22 ,מלכים א’ ,ח’ ,60 ,ישעיה מ”ה ,18 ,5-6 ,מ”ו ,9-10 ,מתי כ”ח ,19 ,יוחנן י’ ,30 ,י”ד ,26 ,10-11 ,ט”ו ,26 ,האפסיים א’ ,11 ,יוחנן א’ ,ה’ 71 7 ,בראשית פרק א’ ,איוב ל”ג ,4 ,ישעיה מ”ב ,5 ,זכריה ד’ ,6 ,מרקוס
י”ג ,11 ,יוחנן א’ ,1-4 ,ו’ ,63 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ 72 5 ,בראשית א’ ,1-4 ,שמות מ’ ,34-35 ,זכריה ד’ ,6 ,מתי י’ ,1 ,כ”ח ,18 ,מרקוס א’ ,9-12 ,י”ג ,11 ,יוחנן ד’ ,24 ,ו’ ,63 ,ח’ ,29 ,16 ,י’ ,37-38 ,29-30 ,י”א ,25 ,י”ד ,23 ,10 ,6 ,1 ,ט”ז ,32 ,י”ז ,25-26 ,22-23 ,הקורינתיים ב’ ,ה’,
 ,19האפסיים ד’ ,4-6 ,פטרוס ב’ ,א’ ,21 ,ההתגלות ג’ 73 20 ,זכריה ז’ ,12 ,השליחים כ”ח ,25 ,טימותיוס ב’ ,ג’ ,16-17 ,פטרוס א’ ,א’ ,10-12 ,פטרוס ב’ ,א’ 74 21 ,בראשית פרק א’ ,י”ז ,15-19 ,י”ח ,9-11 ,כ”א ,1-7 ,שמות ז’ ,14-25 ,ז’–26 ,ט’ ,35 ,י’ ,1-23 ,י”א ,4-7 ,י”ב,29-30 ,
י”ג ,21-22 ,פרק י”ד ,ט”ו ,19 ,1-13 ,ט”ז ,12-14 ,4-5 ,י”ז ,9-13 ,5-6 ,י”ח ,9-11 ,י”ט ,16-21 ,פרק כ”ד ,דברים ד’ 75 33-39 ,מתי א’ ,20-21 ,18 ,לוקס א’ ,31-35 ,יוחנן א’ 76 14 ,10-11 ,מתי ג’ ,16-17 ,לוקס ג’ 77 21-22 ,יוחנן א’ ,14 ,1-4 ,ו’ ,63 ,כ’ ,31 ,האפסיים ו’ ,17 ,העברים
ד’ ,12 ,פטרוס ב’ ,א’ ,21 ,יוחנן א’ ,א’ 78 1-2 ,מתי ט’ ,27-33 ,י”ב ,22-37 ,9-13 ,י”ד ,22-33 ,ט”ו ,21-38 ,מרקוס א’ ,39-42 ,23-34 ,ב’ ,1-12 ,ד’ ,36-41 ,ה’ ,22-42 ,1-15 ,ז’ ,24-37 ,ח’ ,22-25 ,ט’ ,16-27 ,לוקס ה’ ,1-9 ,ז’ ,1-16 ,י”ג ,10-17 ,י”ז ,11-19 ,י”ח ,35-43 ,יוחנן ב’,1-11 ,
ד’ ,46-54 ,ה’ ,1-16 ,ו’ ,5-14 ,ט’ ,1-7 ,י”א 79 37-45 ,14-15 ,1-6 ,יוחנן ב’ ,21 ,19 ,השליחים ב’ ,31 ,24 ,הרומיים ו’ ,4 ,ח’ ,11 ,פטרוס א’ ,ג’ 80 18 ,יוחנן א’ ,12 ,ו’ ,63 ,ט”ז ,7 ,הרומיים ה’ ,10-11 ,הקורינתיים א’ ,ט”ו ,45 ,האפסיים א’ ,17-23 ,ההתגלות א’ 81 18 ,5 ,שמואל
ב’ ,כ”ג ,2 ,פטרוס ב’ ,א’ 82 20-21 ,בראשית א’ 83 20-22 ,6-10 ,2 ,ישעיה ט’ ,5 ,לוקס ב’ ,11 ,ד’ ,14 ,יוחנן ט’ ,35-37 ,י’ ,30 ,י”ד ,26 ,16-17 ,10 ,ט”ו ,26 ,הרומיים ח’ ,26-27 ,הקורינתיים א’ ,ח’ ,6 ,הקורינתיים ב’ ,ג’ ,17 ,הקולוסיים א’ ,12-15 ,יוחנן א’ ,ה’ 84 7 ,ישעיה מ”ד,
 ,6זכריה י”ד ,9 ,מלאכי ב’ ,10 ,מתי כ”ח ,18 ,מרקוס י”ב ,29-32 ,יוחנן ה’ ,26-27 ,י’ ,30 ,הרומיים ג’ ,30 ,הקורינתיים א’ ,א’ ,24 ,ח’ 85 4-6 ,בראשית א’ ,2 ,יחזקאל ל”ז ,1 ,יוחנן ג’ ,8 ,5-6 ,ד’ ,24 ,הקורינתיים ב’ ,ג’ ,17 ,ההתגלות י”א 86 11 ,דברים ח’ ,3 ,י”ז ,18-19 ,יהושע
א’ ,8 ,דברי-הימים א’ ,ו”ז ,15 ,איוב כ”ג ,12 ,תהילים א’ ,1-2 ,י”ט ,8-12 ,ל”ז ,31 ,צ”ד ,12 ,קי”ט ,11 ,9 ,משלי ו’ ,20-23 ,מתי ז’ ,24-25 ,מרקוס י”ב ,24 ,לוקס י”א ,28 ,יוחנן ה’ ,24 ,ח’ ,31-32 ,ט”ו ,3 ,הרומיים י’ ,17 ,ט”ו ,4 ,האפסיים ה’ ,26 ,ו’ ,17 ,טימותיוס ב’ ,ב’ ,15 ,ג’,
 ,15-17פטרוס א’ ,ב’ 87 2-3 ,יוחנן א’ ,14 ,12 ,1-3 ,ג’ ,16 ,ד’ ,24 ,ו’ ,56 ,י”ד ,15-21 ,ט”ז ,13-15 ,השליחים ט”ו ,11 ,8-9 ,הקורינתיים א’ ,ו’ ,17 ,ח’ ,6 ,י”ב ,12-13 ,האפסיים ד’ ,4-8 ,יוחנן א’ ,א’ ,1-3 ,ההתגלות ג’ 88 20 ,בראשית א’ ,26 ,1-2 ,דברים ל”ב ,39 ,תהילים ל”ג,
 ,6ישעיה ט’ ,5 ,מ”ג ,10 ,מ”ד ,24 ,8 ,6 ,מ”ה ,22 ,18 ,מ”ו ,9-10 ,מלאכי ב’ ,10 ,יוחנן א’ ,10 ,הקורינתיים א’ ,ח’ ,6 ,האפסיים ג’ ,9 ,העברים א’ ,1-2 ,י”א 89 3 ,תהילים קמ”ו ,10 ,ישעיה מ”ג ,10-11 ,3 ,יוחנן א’ ,18 ,ה’ ,30 ,ו’ ,68-69 ,י’ ,30 ,י”ד ,26 ,10-11 ,ט”ו ,26 ,הרומיים
ג’ 90 30 ,ישעיה ז’ ,14 ,מתי א’ ,20-25 ,לוקס א’ 91 30-35 ,בראשית א’ ,2 ,דברים ל”ג ,27 ,תהילים צ’ ,2 ,צ”ג ,2 ,משלי ח’ ,22-29 ,מיכה ה’ ,1 ,הקורינתיים א’ ,ב’ ,7 ,האפסיים א’ ,4 ,טימותיוס ב’ ,א’ ,9 ,טיטוס א’ ,2 ,פטרוס א’ ,א’ 92 19-20 ,תהילים קמ”ה ,13 ,מתי כ”ד,
 ,13לוקס י”ח ,29-30 ,יוחנן ג’ ,36 ,16 ,ד’ ,14 ,ה’ ,24 ,ו’ ,47 ,27 ,הקורינתיים א’ ,ט’ ,24-27 ,הגלטיים ב’ ,20 ,ו’ ,8 ,יעקב ה’ ,10-11 ,פטרוס ב’ ,א’ 93 4-11 ,תהילים קל”ט ,2-12 ,ישעיה מ”ב ,5 ,מ”ו ,9-10 ,מ”ח ,13-14 ,ירמיה כ”ג ,23-24 ,יוחנן י”ז ,24 ,טימותיוס א’ ,א’,17 ,
ההתגלות א’ ,8 ,י”ג 94 8 ,שמות ד’ ,11 ,איוב ט’ ,4-12 ,י”ב ,10 ,כ”ו ,6-14 ,כ”ח ,23-26 ,ל”ז ,23-24 ,ל”ח ,16-41 ,4-11 ,פרק ל”ט ,תהילים ח’ ,5-10 ,ירמיה י’ ,10-13 ,מתי ו’ ,8 ,השליחים ט”ו ,18 ,הקורינתיים א’ ,א’ ,25 ,ג’ ,20 ,העברים ד’ 95 12 ,יוחנן ח’ ,12 ,הרומיים ג’,21-26 ,
הקורינתיים א’ ,י”ב ,6-11 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,17-21 ,האפסיים ב’ ,18-22 ,ג’ ,20-21 ,הפיליפיים ב’ ,13 ,הקולוסיים א’ ,27-29 ,12-23 ,ב’ ,9-10 ,התסלוניקים א’ ,ב’ 96 13 ,ישעיה ס”ד ,3 ,מתי י”ז ,20 ,כ”א ,21 ,לוקס י’ ,19 ,17 ,יוחנן א’ ,12 ,ט”ז ,23-24 ,הרומיים ה’,15-17 ,
האפסיים א’ ,18-23 ,3-13 ,יוחנן א’ ,ג’ ,2 ,ההתגלות א’ ,5-6 ,כ”א 97 7 ,יוחנן י”ד ,26-27 ,16-21 ,ט”ו ,16 ,השליחים ב’ ,1-4 ,הרומיים ח’ ,14-18 ,הקורינתיים א’ ,י”ב ,12-14 ,הגלטיים ג’ 98 13-14 ,דניאל י”א ,32 ,יואל ב’ ,2-11 ,מרקוס ט”ז ,17-18 ,יוחנן י”ד ,12-17 ,י”ז,
 ,18-23הפיליפיים ד’ ,13 ,פטרוס א’ ,ב’ 99 9-10 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,7-9 ,ו’ ,19 ,ט”ו ,10 ,הקורינתיים ב’ ,ה’ ,17-21 ,ו’ ,14-18 ,האפסיים ב’ 100 18-22 ,תהילים כ”ג ,3 ,משלי ח’ ,20-21 ,מרקוס י”ג ,11 ,יוחנן י”ד ,26-27 ,23-24 ,15-21 ,ט”ז ,13 ,י”ז ,10-23 ,הקורינתיים א’,
ו’ ,19 ,ההתגלות ג’ 101 20 ,מתי כ”ח ,20 ,הרומיים ח’ ,37 ,הקורינתיים א’ ,ט”ו ,57 ,פטרוס ב’ ,א’ ,3-4 ,יוחנן א’ ,ד’ 102 4 ,דברים ו’ ,4 ,ישעיה מ”ח ,16 ,ס”א ,1 ,מתי א’ ,20 ,18 ,כ”ח ,19 ,יוחנן ג’ ,34 ,י”ד ,26 ,9-11 ,ט”ו ,26 ,הקורינתיים א’ ,ח’ ,6 ,י”ב ,3-6 ,יוחנן א’ ,ה’7 ,
 103יוחנן ג’ ,3-7 ,ד’ ,14 ,ו’ ,54-58 ,הרומיים ח’ ,14 ,10 ,הגלטיים ו’ ,8 ,יוחנן א’ ,ה’ 104 11 ,ישעיה מ”ד ,24 ,8 ,6 ,מ”ה ,18 ,מ”ו ,9-10 ,מתי כ”ח ,19 ,יוחנן י’ ,30 ,י”ד ,26 ,10-11 ,ט”ו 105 26 ,הרומיים ח’ ,1-17 ,הגלטיים ה’ ,25 ,16 ,האפסיים פרק ב’  106הרומיים ו’,19 ,
ז’ ,18-25 ,5 ,ח’ ,12-13 ,6-9 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,3 ,הגלטיים ו’7-8 ,
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עם רוחם האנושית 107.כלפי חוץ הם מפגינים יראת
שמייםומציגיםעצמםכצדיקים108.אולם,האדםעצמו
אףפעםאינוצדיק109.זוהנשמה,אוחיים-עצמיים.בני
האדם החיים לפני חלק מנשמת האדם שהיא הגוף,
משוליםלחיותבר,אולעיתיםאףגרועבהרבהיותר
מחייתבר110.
זהו תאור קצר של נשמת האדם והמרכיבים
השוניםשלנשמתהאנוששבניהאדםבוחריםלחיות
לפיהם ,על-פי רצונם האישי .בני אדם החיים לפי
רוחהקודשבחרולהיותרתומיםאונשלטיםעל-ידי
רוחאלוהים111.אנשיםהחייםלפיחייהנשמהבוחרים
לנסות לשלוט על עצמם .אחרים ,החיים קרוב להם,
יודעיםשהםאינםנוצריםאמיתיים.רוחהשטןתגרום
להפרעות רבות בחיים ותגרום להם לעשות מעשים
עליהםיתחרטולנצח.בניאדםהחייםלפיחלקהגוף
של הנשמה או המשכן החיצוני ,הווה אומר לפי
הבשר ,ימיהם עלולים להיות ספורים 112.אלוהים,
ביודעואתהעתיד,יודעאםהםיחזרובתשובהאולא.
אם הוא רואה שהם לעולם לא יחזרו בתשובה ,הוא
יבואאליהםבמועדבוהםהכיפחותמצפיםלו,ייכנס
לביתם,למקוםהעסקשלהם,למכוניתשלהם,אולכל
מקום בו יהיו ,כדי ליטול את נשמתם מהעולם הזה.
אם הם לא יחזרו בתשובה על חטאיהם הרשעים,
הואישליכםלצמיתותלמקוםאותובראעבורהשטן,
מלאכיו של השטן וכל אלה ההולכים בדרכיהם
המופקרות113.
אלתבטחעםנשמתךבאףאחדכיאםבאלוהים
מאות מיליוני אנשים חושבים שהם נוצרים
פשוט מפני שדת ,סדר פוליטי ,כנסיה לא רוחנית,
או אדם כלשהו אמרו להם שהם נוצרים .כדי
לחוות חיים נוצריים אמיתיים ,אנו חייבים לדעת
את אלוהים ולקבל את אלוהים בישוע לחיות
בתוכנו114.אנוחייםגםלדעתשישלנורוח115.אנו
חייביםלהיותמודעיםלזאתכדישתהיהלנוחדווה
והתייחדותעםאלוהים116.
אם אינך יכול להפסיק לחטוא למרות שאתה
מנסה מאוד ,זה מפני שכוח חיי אלוהים אינו שוכן
בקרבך.אלוהיםבישועהואהיחידהיכוללהעניקלך
אתהכוחלאלחטואיותר117.העובדהשאתהלאיכול
להפסיקלחטואצריכהלהוכיחלךשאינךנוצרימלא
רוח קודש .אלוהים מחזיק את העולם על-ידי דברו,
על-ידי רוח הקודש ,החיים והכוח בדברו ,ואם אתה
מאמיןבו,הואיחזיקאתעולמך,עולמךהקטן118.
אם מישהו היה אומר לי שאני נוצרי ואני עצמי
לא יכולתי להפסיק לחטוא ,הייתי מדוכא ביותר.
הייתי מאמין כי אלוהים הינו חסר כוח וכי הוא

סדיסט,מכיווןשהואמצווהעלילעשותדבריםבלתי
אפשריים 119,כמו להיות מושלם 120ולהיות קדוש121.
הייתי מאמין שאין תקווה עבורי ,מכיוון שכתבי
הקודש אומרים שעלינו להיות מושלמים ,קדושים
וללא חטא ,כדי להיכנס לגן העדן 122.רבים אחרים
מלבדי יכולים להעיד שהם מסוגלים ,מעל ומעבר,
לגבור על חטא ,על השטן ,על העולם ועל הבשר
שלהם,על-ידינוכחותאלוהיםבישועבאמצעותרוח
הקודש אשר בתוכם 123.אמר ישוע” :בואו אלי כל
העמליםוהעמוסיםואניאמציאלכםמנוחה.כיעולי
נעיםוקלמשאי]כיהאבבישועעל-ידירוחהקודש
עושה את מעשיו האלוהיים בנו[“ )הבשורה על-פי
מתי י“א .(28-30 ,זו הרוח הקדושה והחזקה שלו,
המצילהאותנומחולשותינו124.חטאגדולהואלומר
לבניאדםשישועשוכןבתוכםאםהואאינובתוכם.
אם אינך מאמין שחיי נצרות הם אפשריים ,הסיבה
היא שהיסוד של חיי נצרות עדיין אינו קיים בך125.
”אלוהים הוא רוח“ )הבשורה על-פי יוחנן ד‘.(24 ,
התמציתאוהיישותשלאלוהיםהינהרוחהקודש126.
שוב,אינךיכוללהפסיקלחטוא,רקמשוםשנאמרלך
על-ידיאדםלארוחנישניצלת,כאשרכלללאניצלת.
להיות נוצרי ,יישות אלוהים ,או יסודו של אלוהים,
שהוארוחהקודש,חייביםלשכוןבך127.אנומכירים
בכך שאנו יודעים אותו באם אנחנו שומרים את
מצוותיו 128.אנו גם מודעים לכך ,שאנו יודעים אותו
כאשריישותוויסודוחודריםלתוכנו129.שוב”,הרוח
]של אלוהים[ עצמה מעידה יחד עם רוחנו שבנים
לאלוהיםאנו“)האיגרתאלהרומייםח‘.(16,אםלא
חוויתזאת,אלתתפלאשאינךיכוללהפסיקלחטוא.
שיקרו לך כל חייך .זה הזמן להקשיב לאמת .ישוע
חוזרלארץבקרובמאוד130.
תן תהילה לאלוהים .אלוהים ימחק את חטאיך
בדמוהיקרשלישועויתןלךאתהכוחלחיותחיי
נוצרי אמיתיים ,על-ידי חייו ועבודתו בקרבך131.
מסוראתחייךחסריהמשמעות,האומללים,חסרי
הערך ,לאלוהים 132.הנח לחייך שלך להיות ממו-
סמרים לצלב עם ישוע כך שהאב ,הבן ורוח
הקודש יפיחו בך חיים מחדש בתוך חייו המש-
מעותיים ,הקדושים ,הנצחיים והשמימיים 133.אז
תוכל ,לבטח ,לזהות את סימני כוחו של אלוהים
החי בתוכך 134.כאשר זה יקרה ,אתה תדע את
האמת על כוחו של אלוהים וסמכותו על כל דבר
בעולםעבורך,וכאשראתהתדעאתהאמתעלכך,
”האמתתשחרראתכם“)הבשורהעל-פייוחנןח‘,
 .(32או אז ,אם אנשים ישאלו אותך” :האם אתה
נוצרי?“ לא תיאלץ יותר לומר להם” :ובכן ,אני

סוג כזה של דת“ ,או” :סוג זה של דת“ ,או” :אני
הולך לכנסיה הזאת“ ,או” :לכנסיה הזו“ ,או” :אני
עושה כמיטב יכולתי“ .אתה תוכל לומר” :כן ,אני
נוצרי שנולד מרוח הקודש“ .אלוהים אינו רוצה
שנהיה הכי טובים שאנו יכולים להיות .זו אינה
הסיבה שהוא מת וקם לתחיה מהמתים עבורנו.
”כמיטב יכולתי“ משול לסמרטוטים מלוכלכים
בעיני אלוהים 135.הוא אינו רוצה שאנו נעשה את
העבודה לבדנו .אם נעשה את העבודה לבדנו ,זו
תהיה העבודה שלנו .אם הוא עושה את העבודה
בקרבנו ובאמצעותנו ,זו תהיה עבודת אלוהים136.
אין כל תגמול לנסיונות לבצע את עבודת אלוהים
בדרכנושלנו,מכיווןשדרכנואינהעבודתאלוהים.
שוב,אלוהיםשואףלהביעאולהציגעצמולעולם
כשוכןבקרבכלאדםואדם.כלמהשאנחנויכולים
לעשות כדי שלא להיות מורשעים ביום האחרון,
הואללכתעמוברוחהקודש,כי”על-כןאיןאשמה
באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא
בבשר כי-אם לפי הרוח ]רוח הקודש[“ )האיגרת
אלהרומייםח‘137.(1,
לעולםהמדוכדך
היום ,בני אדם רבים מתאבדים .רבים חושבים
שאםיתאבדו,זהיהיהכמוללכתלישוןבמיטתםאו
על שולחן הניתוחים ,תחת הרדמה .הדבר אינו נכון.
כאשראתהישןבמיטהשלך,אועלשולחןהניתוחים,
רוחך עדיין בגופך .אבל כאשר אתה מתאבד או מת
מגורמים טבעיים ,הרוח שלך עוזבת את גופך .אתה
נעשהערלחלוטיןמכיווןש”נגזרעלבניאדםלמות
פעםאחתואחרי-כןהמשפט“)האיגרתאלהעבריםט‘,
 138.(27רצח מתוכנן ,בין אם אתה רוצח את עצמך או
מישהואחר,מהווהרצחמדרגהראשונהמכיווןשהוא
מתוכנן מראש .אתה נשלח מיידית לגיהינום .מדוע?
מכיווןשאףרוצחלאייכנסלמלכותגןהעדן139.
יהיואשריהיוהדבריםהרעיםאשרבצדוהנוכחי
של הנצח ,הם שקולים כמו פיקניק של בית-ספר
בהשוואה לאימה והעינוי בגיהינום ,שהינם לעד140.
כל-כך מתסכל לדעת שאתה לעולם לא תוכל לצאת
מהגיהינום ,וכל כך נורא ומר אפילו לחשוב על כך.
טפשיומגוחךיהיהלדחותאתרחמיאלוהיםבישוע.
רוח אלוהים מסירה את העוקץ ואת החומרה מחיים
אלה ,בעולם הזה ולעולם ועד בגן העדן 141.הידיעה
שניצלתכברהופכתהכללנהדר.כפישדבראלוהים
אומר ,זה עולם אחר לחלוטין .כאשר אלוהים הינו
בתוכנו ,הוא יוליך אותנו בניצחון דרך כל הסערות,
כשם שהוא הוליך את ישוע דרך כל סערה ,אפילו
המוותעלהצלב142.
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משלי ו’ ,16-17 ,מתי ט”ו ,19-20 ,הרומיים י”ג ,9 ,הגלטיים ה’ ,19-21 ,יעקב ב’ ,11 ,פטרוס א’ ,ד’ ,15 ,יוחנן א’ ,ג’ ,15 ,ההתגלות כ”א ,8 ,כ”ב 140 15 ,מתי ח’ ,12 ,י”ג ,49-50 ,40-42 ,כ”ב ,13 ,כ”ד ,50-51 ,כ”ה ,41-46 ,29-30 ,מרקוס ט’ ,43-48 ,לוקס ג’ ,17 ,י”ג ,26-28 ,ט”ז,
 ,19-31העברים י’ ,26-29 ,ההתגלות י”ד ,10-13 ,כ’ 141 11-15 ,הקורינתיים א’ ,ב’ ,9 ,ט”ו ,49-54 ,ההתגלות ז’ ,13-17 ,כ”א 142 3-7 ,תהילים כ”ג ,מתי ד’ ,1-11 ,השליחים ב’ ,22-32 ,הרומיים ח’ ,35-39 ,11 ,הקורינתיים א’ ,ט”ו ,57-58 ,10 ,הקורינתיים ב’ ,ב’ ,14 ,הקולוסיים
ב’ ,11-15 ,יוחנן א’ ,ה’4-5 ,
7

עידוד
)המשך מעמוד (7

השטןיצאמהארון
השטן יודע שהוא הולך לגיהינום בקרוב .באופן
טבעי ,הוא מלא זעם ורוצה לקחת את כולם עמו143.
הואאפילולאמנסהלהסתיריותראתהעובדהשהוא
השטן.הואפועלבגלוי.כולםיודעיםשיששטן,אבל
אלוהים רוצה שתדע שיש אלוהים בשמיים הרוצה
לחיות בתוכך 144.הוא הביס את השטן ,והוא הרשיע
אותו לגיהינום נצחי יחד עם מלאכי הרשע שלו
וכל אלה ההולכים בדרכו 145.השטן כבר הגיע לרוב
האנשים בעולם על-ידי תרמיותיו ,על-ידי שכנוע
אנשיםחסרי-כל,להאמיןשהםהולכיםלהפסידמשהו
על-ידי קבלת אלוהים דרך ישוע 146האם אתה הולך
להיות אחד מהטפשים הללו המאמינים בשטויות
האלה? השטן חי בתוככי בני אדם כשם שאלוהים
חיבקרבםשלבניאדם147.אםאתהמדוכאומדוכדך
בגללהמצבבעולםובגללדבריםשהשטןעושהלך,
קרא לאלוהים האוהב אותך ,על-מנת שיציל אותך
מהדיכויבוהינךנתון,מהדכאוןשלךומכלהמצבים
הרשעייםבהםאתהנמצא148.כלהנבואותשלהדברים
האלה קורות מול האף שלך ,מול עיניך ,ובפני
עיניהעולםכולו149.הדרךהיחידההאפשריתעבורנו
לשרודמהדיכויהשטניוהזמניםהמסוכניםהניצבים
לפנינו בימים אחרונים אלה הוא לצאת מהחשיכה
ולהיכנס לאור אלוהים ,ולהתמלא באלוהים בישוע
על-ידי רוח הקודש 150.תן לאלוהים לחיות בך כדי
שתוכללהינצלמחייםמכועריםכאןעל-פניהאדמה,
וחייםנוראייםעודיותרבחייהנצח151.אלוהיםבישוע
התגברעלהעולםוהרסאתפועלושלהשטן152.ישוע
הפךלרוחהקודששלהאלוהיםהשילושילחיותבנו,
כדישיהיהלנוהכוחלהתגברעלבשרנו,עלהחטא,
 143ישעיה י”ד ,12-17 ,מרקוס ד’ ,15 ,הקורינתיים ב’ ,י”א ,13-15 ,פטרוס א’ ,ה’,
 ,8-9ההתגלות י”ב 144 12 ,9 ,יחזקאל ל”ו ,27 ,לוקס כ”ד ,49 ,יוחנן א’ ,4 ,1-2 ,י”ד,
 ,26 ,23 ,15-20ט”ו ,26 ,1-11 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,הקורינתיים ב’ ,ו’,16-18 ,
ההתגלות ג’ 145 20 ,מתי כ”ה ,41 ,פטרוס ב’ ,ב’ ,4-22 ,ההתגלות א’ ,18 ,י”ט,20-21 ,
כ’ ,12-15 ,כ”א 146 18 ,ישעיה י”ד ,12-17 ,מתי ז’ ,13-14 ,י”ג ,18-22 ,הקורינתיים
ב’ ,י”א ,13-15 ,פטרוס א’ ,ה’ ,8-9 ,ההתגלות י”ב 147 12 ,9 ,יחזקאל ל”ו ,27 ,מתי
י”ב ,43-45 ,29 ,י”ג ,19 ,לוקס י”ג ,16 ,יוחנן ח’ ,44 ,41 ,38 ,י”ג ,27 ,3 ,י”ד,23 ,15-20 ,
 ,26ט”ו ,26 ,1-11 ,י”ז ,26 ,21-23 ,השליחים ה’ ,3 ,י”ג ,10 ,כ”ו ,18 ,הקורינתיים א’,
ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,ט”ו ,10 ,הקורינתיים ב’ ,ד’ ,4 ,ה’ ,17-21 ,האפסיים ב’,2 ,
טימותיוס ב’ ,ב’ ,26 ,פטרוס ב’ ,ב’ ,17-22 ,14 ,9-10 ,יוחנן א’ ,ג’ 148 10 ,8 ,דברים
ד’ ,29-31 ,7 ,תהילים י’ ,17-18 ,ל”ב ,6 ,ל”ד ,18 ,16 ,ק”ב ,18-21 ,ירמיה כ”ט,12-13 ,
מתי ז’ ,7-11 ,יעקב ד’ 149 10 ,8 ,מתי פרק כ”ד ,הרומיים א’ ,18-32 ,טימותיוס ב’ ,ג’,
 ,1-5יהודה א’ ,4-19 ,יוחנן א’ ,ב’ 150 18 ,הרומיים ח’ ,37 ,31 ,הקורינתיים ב’ ,ה’,
 ,17הפיליפיים ד’ ,13 ,פטרוס א’ ,ב’ 151 9-10 ,מתי ג’ ,12 ,ח’ ,12 ,י”ג,49-50 ,40-42 ,
כ”ה ,41 ,מרקוס ט’ ,43-48 ,לוקס ט”ז ,19-31 ,יוחנן ט”ז ,33 ,ההתגלות י”ד,9-11 ,
י”ט ,20 ,כ’ 152 12-15 ,יוחנן ט”ז ,33 ,י”ז ,1-5 ,הפיליפיים ב’ ,5-11 ,העברים ב’,
 ,16-18ה’ ,8-9 ,יוחנן א’ ,ג’ ,8 ,ד’ ,4 ,ההתגלות א’ ,18 ,ה’9-10 ,1-5 ,

הספרות וספרי ”המשיח” של הכומר אלאמו
ניתנים להשגה ברוב השפות.

על השטן ,על העולם ועל כל נסיון ותלאה שהשטן
תיכנןעבורנו153.
אני מאושר כאשר אדוני ואלוהי מוביל אותי
כרועה לצד מים רוגעים וגורם לי לשכב על כרי
דשא ירוקים ,אבל אני אוהב ביותר להיות בעמק
צלמוות154.זההמקוםשאלוהיםמחזיקאותי,מכיוון
ששם אני יודע שאני לא אפחד מרשע לעולם.
לפני שלושים ושבע שנים הסכמתי לוותר על חיי
הקודמים.חייהקודמיםממוסמריםכעתלצלבעם
ישוע.מכיווןשמסרתילאלוהיםאתחייחסרי-הערך,
חסרי ההישגים ,חסרי ההצלחות ,ללא ערך וללא
חיינצח,אנירשאילהיוולדמחדשעלישועלתוך
חייםחדשים,חייםרוחניים,חיינצח155.ישוע,הבן
היחידשלהאב,האדםהראשוןשהשילושהקדוש
חי בו ,הוא שהיה והינו התגלמות האלוהים ,דבר
האלוהים ,מת על הצלב עבורי ,ואני מאמין בזאת.
אני גם מאמין שאלוהים החזיר לתחיה את ישוע
מן המתים על-ידי כוחה של רוח הקודש ,שישוע
עלה השמיימה ושהוא ,כרוח הקודש ,חי ופועל
בנוצריםכמוניבכלהעולם156.למרותשהואשילם

אתהמחירעבורחטאי,אנימסכיםשאניהייתיצריך
להיות על הצלב 157.לכן ,בשמחה וברצון מיקמתי
עצמי שם איתו .חיי הקודמים יישארו שם ,כך
שחייהחדשיםבישוע,המשיח,עםהאבעל-ידירוח
הקודש,דבראלוהים,ישכנוביויסייעולילהתגבר
על העולם ודיכוייו המרושעים .מיליוני המעשים
המדכאים וחסרי הצדק שקורים בעולם לא יגרמו
לי להפריד עצמי מאהבת אלוהים ,שהיא בישוע,
השילוש הקדוש 158.אני מתכוון להמשיך לפעול
עבור אלוהים .אני הולך לתת לרוח הקודש של
אלוהים להמשיך ולהפיץ עצמו ,דבר אלוהים ,בי
ודרכי על-ידי שאקרא את דבר אלוהים ,ועל-ידי
שאשמעאתדבראלוהים,כךשהואיוכללהמשיך
להפיץעצמו,דבראלוהים,דרכילאחרים.
”השליכועליוכליהבכם]מעמסותיכם[,כיהוא
דואגלכם“)איגרתפטרוסהראשונהה.(7,הואאוהב
אתכם!אלתהיומדוכדכיםבגללדברכלשהושקורה
לכם.הניחולאלוהיםלשנותהכלעכשיועל-ידיקבלת
חיי אלוהים ,שהם בישוע ,לתוככם עכשיו .אמרו
תפילהזו:

 153מתי י’ ,1 ,לוקס י’ ,19 ,יוחנן א’ ,14 ,12 ,4 ,1 ,ט”ז ,33 ,השליחים א’ ,8 ,הקורינתיים א’ ,ט’ ,27 ,הרומיים ח’ ,35-37 ,31 ,הפיליפיים ד’ ,13 ,ההתגלות ז’ 154 13-17 ,מתי ו’ ,25-26 ,ט”ז,24-26 ,
לוקס י”ח ,28-30 ,יוחנן ט”ז ,33 ,השליחים כ’ ,19-24 ,הקורינתיים א’ ,ט”ו ,30-31 ,הגלטיים ב’ ,20 ,ה’ ,24 ,16-17 ,הפיליפיים ב’ ,3-8 ,ג’ ,7-9 ,טימותיוס ב’ ,ד’ ,18 ,7-8 ,יעקב ד’ ,5-10 ,ההתגלות
י”ב 155 11 ,מתי ט”ז ,24 ,הרומיים ו’ ,2-14 ,ז’ ,4-6 ,ח’ ,10-14 ,הגלטיים ב’ ,20 ,האפסיים ב’ ,1-6 ,הפיליפיים ג’ ,10-11 ,הקולוסיים ב’ ,10-15 ,ג’ ,1-3 ,פטרוס א’ ,ב’ 156 22-24 ,יחזקאל ל”ו,
 ,27יוחנן י”ד ,26 ,23 ,15-20 ,ט”ו ,26 ,1-11 ,י”ז ,26 ,21-23 ,הקורינתיים א’ ,ג’ ,16-17 ,ו’ ,19-20 ,הקורינתיים ב’ ,ו’ 157 16-18 ,הגלטיים א’ ,4 ,ב’ ,20 ,ד’ ,4-5 ,האפסיים א’ ,7 ,ה’ ,2 ,הקולוסיים
א’ ,20-22 ,14 ,טימותיוס א’ ,ב’ ,5-6 ,טיטוס ב’ ,13-14 ,העברים ט’ ,12 ,פטרוס א’ ,א’ ,18-19 ,ההתגלות ה’ 158 9-10 ,מתי י’ ,22 ,הרומיים ח’ ,35-39 ,יעקב א’ ,12 ,ההתגלות ב’17 ,7 ,

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 כי לא תסרב לאיש  -וזה כולל אותי 9.לכן
אני יודע ששמעת אותי ,ואני יודע שענית לי 10,ואני יודע שנגאלתי .ואני מודה לך ,אדוני ישוע ,על
11
גאולת נשמתי ואוכיח לך את תודתי 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' ,25 ,יוחנן 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"ו3-6 ,
 5לוקס 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',
 ,11הקורינתיים א' ,ט"ו ,10 ,ההתגלות ז' ,14 ,כ"ב14 ,

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של
חמישהצעדיםהנחוציםעל-מנתלהגיעלישועה.הצעד
השניהואלהימנעמתענוגותולקחתאתהצלבמדייום
על-מנתלהסתגף,כלומר,להמיתאתרצונךהאישי,את
האניהנפשישלך,ואתהעולםעלכלתאוותיו.כלאלה
חייביםלהיטבלבתוךמותושלהמשיח.
הצעדהשלישיהואתחייתךמהחייםהשטנייםשל
האדם הראשון לחיים נטולי-חטא של המשיח .הצעד
הרביעי הוא עלייתך לשמים לעמדת סמכות למשול
עבור אלוהים על-פני הארץ ,והצעד החמישי הינו

למשולעבוראלוהיםעלהארץעדהסוף,על-מנתלהביא
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
בקרבךודרכך.
הללואתאדוני.יביאעליכםאלוהיםכלטוב.
ברנילזרהופמן
הידועבשם
טוניאלאמו-מנהיגרוחני

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