
גיליון 05400

שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

מאת טוני אלאמו

(המשך בעמ׳ 2)

קולורדו
זהו החלק התשעה-עשר בסידרה ”המשיח“, ספר מאת הכומר אלאמו, 

שיבוא בהמשכים בכל חודש עד להשלמתו.

הפלא הגדול ביותר בדפוס: תעוד אודות

המשיח
לפי נבואות התנ”ך

“עליו כל הנביאים מעידים“ (מעשי השליחים י', 43). 
“במגילת ספר כתוב עלי“ (תהילים מ', 8, האיגרת אל העברים י', 7).

(המשך בעמ׳ 14)

הכומר טוני אלאמו

הכומר טוני היקר,
שמי לואיס. רק לפני שנים-עשר יום, ב־27 
ביולי, הייתי חסר בית. קיבלתי את העלון שלך 
הוליווד  בפינת  לי  הטיף  לישוע,  אח  ודאג, 
והיילנד. לא אכלתי והייתי רעב עד כדי יאוש. 
שני  לי  נתן  דאג  מחוסר-אכילה.  חולה  הייתי 
חסרות  משיני  חצי  שכמעט  ומכיוון  כריכים 
בגלל הסמים, בלעתי כריך אחד ושמרתי כריך 
בהתמכרות  ואבוד  רעב  מלולכך,  הייתי  אחד. 

לסמים. הייתי חסר תקוה, לא אהוב ובודד.
קאנטרי,  בקניון  שלך  לכנסיה  הלכתי 
צפונית  מייל  וחמישה  עשרים  קליפורניה, 
להוליווד, בערך חצי שעה נסיעה. באותו לילה 
נתתי את חיי לישוע. סיפרתי לאלוהים שהייתי 
את  לעשות  כדי  חיי  את  ונותן  אותו  משרת 
רצונו. מעולם לא שמעתי את האמת על דבר 
אלוהים, כמו ששמעתי אותה כאן, ומעולם לא 
שהם  מה  את  מבצעים  האנשים  את  ראיתי 

מטיפים בכנות כזו.
אלוהים איפשר לי, ברשותך, ללכת לרופא 
שיניים כדי לטפל בשיני. כאשר הגעתי למקום 
גלגלים.  לכיסא  רתוק  השיניים  שרופא  ראיתי 
לעזור  לאלוהים  וצייתנותך  חריצותך  בגלל 
ואדם  שאלוהים  והחסד  ולמסכנים,  לאבודים 
(המשך בעמ׳ 2)

הכומר טוני אלאמו הנכבד והאהוב,

המכתב  את  תקבל  מקוה שכאשר  אני  אותך.  יברך  שאלוהים 

תימצא בריאותך במצב הטוב ביותר ונתון לברכות אלוהים. סלח 

לי על הכתיבה הרצופה אבל בשבילי זה כבוד גדול ותענוג וברכה 

בדרכי  ללכת  יפה  כמה  עד  להכיר  וזכות  איתך  קשר  על  לשמור 

אלוהים. אמן. תודה לך על שפקחת את עיני לדרך חיי הנצח, ואני 

אסיר תודה מאוד מאוד ומבקש ממך לשלוח לי את הספרות שלך, 

כדי שאוכל להמשיך ללכת בדרכי אלוהים אשר מדריכות ומחזקות 

אותי מדי יום ביומו. אני נשאר נאמן לדבר אלוהים בתפילה למענך. 

האיגרת אל הפיליפיים, ד׳, 13. הלוואי שאלוהים יברך אותך כל 

יום. אני מקווה לשמוע ממך בקרוב.

תודה לך.

אל. אר.                                                   ליטלטון, קולורדו

קליפורניה

ארבעת ספרי הבשורה הראשונים נכתבו בארמית ובעברית, אך לא 
ביוונית. ישוע ותלמידיו דיברו ארמית ועברית, לא יוונית. להלן התרגום 
הנכון של המילים האמיתיות אשר אמר ישוע בהיותו על הצלב - ישוע 

בעצם זעק: “אלי, אלי, עבור זאת שמרתני”. 

במהלך החודשים האחרונים קיבלתי מסרים 
התבקשתי  בהם  האלקטרוני,  בדואר  רבים 
להביע את דעתי על המלחמה במזרח התיכון. 
גורל  את  לשנות  עשויים  שדברי  אומרים  הם 
השלום.  את  ולהביא  והפלשתינאים  ישראל 
במשך שנים רבות אמרתי לאנשים ולאירגונים 
מעולם  לצאת  לי  קרא  שאלוהים  ממשלתיים, 

הדעות ולהיכנס לעולם הרוחני של האמת.
אמר  בהם  אלוהים,  דברי  על  האמת  והרי 
ישראל.  עבור  התיכון  למזרח  שלום  שיביא 
את  שם  אנכי  “הנה  כך:  זאת  יעשה  אלוהים 
על  וגם  סביב,  העמים  לכל  רעל  סף  ירושלים 
ביום  והיה  ירושלים.  על  במצור  יהיה  יהודה 
ההוא, אשים את ירושלים [להיות] אבן מעמסה 
[אלה  ישרטו  עמסיה שרוט  כל   - העמים  לכל 
יושמדו]  גבם  על  ירושלים  את  המעמיסים 
הארץ].  [כדור  הארץ  גויי  כל  עליה  ונאספו 

ביום ההוא, נאום יהוה, 
בתמהון  סוס  כל  אכה 
ורוכבו בשגעון [ייחתכו 
לחתיכות] [סוס ורוכבו 
האומות  את  מסמלים 
האומות],  מנהיגי  ואת 

ועל בית יהודה אפקח את עיני,1 וכל סוס [אומה] 
העמים אכה בעיורון [רוחני]. ואמרו אלופי יהודה 
ביהוה  ירושלים  יושבי  לי  [חזקה]  אמצה  בלבם: 
ישראל.  בירת  היא  [ירושלים  אלוהיהם  צבאות 
את  מסמל  הוא  ירושלים,  שם  מוזכר  כאשר 
העוצמה הכללית של ירושלים בישראל,1א' שהיא 
סמלית לירושלים הסופית, 'ירושלים החדשה'2]“ 
(זכריה י”ב, 2-5). “וזאת תהיה המגפה אשר יגוף 
ירושלים:  על  צבאו  אשר  העמים  כל  את  יהוה 
המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה 
בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם“ (זכריה י”ד, 12). 

1 ההתגלות ה׳, 5  1א׳ שמואל ב׳, ה׳, 6-7, מלכים א׳, י״א, 36-37, ט״ו, 4, דברי-הימים ב׳, ו׳, 6, תהילים מ״ח, 1-2, זכריה ח׳, 3  2 ההתגלות ג׳, 12, כ״א, 2-3, 9-27  

אלאמו הכומר 
תמונה מ-1986

ד. נבואות אודות יסוריו, מותו ותחייתו של המשיח
חקירת: (א) תהילים כ“ב

ישוע מעולם לא אמר “אלי, אלי, למה עזבתני?“
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שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

קליפורניה
נוטים לך, רופא השיניים הסכים להקריב את רוב 
התשלום עבור כהונתך. התיישבתי בכיסא רופא 
נתן  “פתח את הפה”. הוא  והוא אמר:  השיניים 
מבט מודאג ומלא רחמים שלא ראיתי אלא אצל 
אימי. הוא שאל איפה אני גר והתחלתי לספר לו 
איך כהונתך עוזרת לי. כל הבגדים שאני לובש 
הם מהכהונה, וכי הייתי חסר בית רק לפני שנים-
עשר יום, עד שנכנסתי לכהונה שלך. בקול רועד 
הוא אמר: ”פתח את הפה”. וכאשר הניח את לוח 
הוא  שבכה.  ראיתי  בפי,  הרנטגן  של  הבידוד 
אמר: “לא משנה מה תעשה, אבל אל תעזוב את 

הכנסיה הזו. אלוהים לא יהיה מרוצה ממך”.

(המשך מעמ׳ 1)

על  מהסיפורים  במיוחד  התרגש  הוא 
הכנסיה שלך. בשלב זה התחלנו שנינו לבכות, 
כאשר הוא שיתף אותי בישוע ובדברים שקרו 
בכהונה.  לאנשים  דומה  “אתה  אמרתי:  לו. 
כיסא  את  הניע  השיניים  רופא  לך”.  איכפת 
הגלגלים כדי להסתכל בעיני. “היתה לי תאונה. 
נהג שיכור פגע בי. אשתי נהרגה מייד. בגופי 
נשאר פחות מליטר וחצי דם. אולי יש לאלוהים 
ייעוד עבורי?” הוא אמר: “הייתי נשוי עם שני 
אותי  לעזוב  עומדת  הנוכחית  ואשתי  ילדים, 
שלה  המאהב  עם  ולעבור  החודש  בסוף 
לאורגון. היא אמרה שהיא אוהבת אותו”. הוא 

של  עלון  מחזיק  בפגישה,  מונטנה  של  אינדיאני 
הכומר אלאמו.

האדמה.7  על-פני  אי-פעם  שהתקיימה  אחרת 
 .7-8 ז',  פרק  דניאל,  בספר  מופיעה  זו  ממלכה 
הנביא דניאל קיבל מאלוהים חזיונות אשר הראו 
“תדיק  המשיח,  האל  הסלע,  אלוהים,  איך  לו 
ותסיף כל אילין מלכוותא [ישבור ויכלה את כל 
הממלכות]“ (דניאל ב', 44). “והוו כעור מן אידרי 
השתכח  לא  אתר  וכל  רוחא,  הימון  ונשא  קיט, 
אותם  ונשאה  בקיץ  הגרנות  כמוץ  [והיו  להון 
הרוח ולא נמצא להם כל מקום]“ (דניאל ב', 35). 
אלוהים מבטיח, שייתן לחיילי האו”ם הרומאים 
המתים האלה “מקום שם קבר בישראל”. “והיה 
בישראל,  קבר  לגוג מקום שם  אתן  ההוא,  ביום 
את  היא  וחוסמת  הים,  קדמת  העוברים  גי[א] 
המונה  כל  ואת  גוג  את  שם  וקברו  העוברים, 
[הצבא של אנשי רומא, צבא העולם האחד, החיה 
בית  וקברום  גוג'.  המון  'גיא  וקראו  הרביעית], 
חודשים.  שבעה  הארץ,  את  טהר  למען  ישראל, 
וקברו [אותם] כל עם הארץ, והיה להם לשם 
יום, היכבדי, נאום אדוני יהוה. ואנשי תמיד 
יבדילו, עוברים בארץ, מקברים את העוברים 
מקצה  לטהרה  הארץ,  על-פני  הנותרים  את 
אנשים  [יבחרו  יחקורו  חודשים,  שבעה 
שנותרו  הגוויות  את  ויקברו  יאתרו  אשר 
על-פני הארץ]. ועברו העוברים בארץ וראה 
אותו  קברו  עד  ציון,  אצלו  ובנה  אדם  עצם 
ישאירו  גוויה  שרואים  [ואנשים  המקברים 
גיא  אל  אותה]  יקברו  שהקברנים  כדי  סימן 
המונה,  [תהיה]  [ה]עיר  שם  וגם  גוג.  המון 

וטיהרו הארץ“ (יחזקאל ל”ט, 11-16).
בשלום.8  ישראל  ישכנו  אלה  כל  אחרי 
שפכתי  אשר  מהם,  פני  עוד  אסתיר  “ולא 
אדוני  נאום  ישראל,  בית  על  רוחי  את 
רק  יקרה  זה   .(29 ל”ט,  (יחזקאל  יהוה” 

7 דניאל ב׳, 29-45, ז׳, 3-12, 17-27, התסלוניקים ב׳, ב׳, 3-10, ההתגלות 
י״ג, י״ד, 8-11, ט״ז, 1-2, 13-21, י״ז, י״ח, 1-10, 15-19, י״ט, 1-3, 17-21, 
כ׳, 4, 8-10  8 ישעיה ב׳, 4, יחזקאל ל״ד, 25, ל״ט, 26, צפניה ג׳, 13, 

15-17, זכריה י״ד, 11  

בעיר  אלוהים  דבר  את  מפיצים  ועטורי-נצחון  נוצרים  עדים 
הבירה הלנה, מונטנה.

החל לבכות בגלוי בכאב רב. הכומר טוני, פניך 
עלו לנגד עיניי ואז אמרתי: “תן לי את שמות 
כדי  לכנסיה,  אותם  אעביר  ואני  משפחתך  בני 
לשמוע  מאוד  שמח  הוא  בעבורם”.  שיתפללו 

את זה.
כל הדברים אשר ראיתי וחוויתי, מאז היום 
גרמו  שלך,  לכנסיה  שהצטרפתי  הראשון 
על  לך  להודות  ברצוני  בנשמתי.  לשגשוג 
המסרים המוקלטים הנפלאים שלך ועל הספרות 

שכתבת. הם באמת היו ברכה לנשמתי.
הללו את אדוננו!

אל. בי.                  קניון קאנטרי, קליפורניה

יקבלו  כאשר  ישראל  עבור  זאת  יעשה  אלוהים 
עליהם את הברית החדשה, שאותה הבטיח להם 

בתנ”ך.3
לא  אם  דיברתי:  עברתי,  באש  “ובקנאתי, 
ביום ההוא, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. 
ורעשו מפני דגי הים ועוף השמים וחית השדה 
וכל הרמש הרומש על האדמה וכל האדם אשר 
על-פני האדמה, ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות 

חרב,  עליו…  וקראתי  תיפול.  לארץ  חומה  וכל 
נאום אדוני יהוה.“ (יחזקאל ל”ח, 19-21).

ספר יחזקאל וספר זכריה מסכימים מבחינה 
על  שלום  אלוהים  יביא  בה  הדרך  על  נבואית 
אלה,  אחרונים  בימים  התיכון  במזרח  ישראל 
כאשר אלוהים יגרום לאנשי רומא, צבא העולם 
האחד, ממלכת החיה הרביעית, לתקוף את ישראל 
בכל העוצמה.4 חיילי האומות יבואו אל ישראל 
“ּכֶעָנָן” (יחזקאל ל”ח, 9, 16). אלוהים ישמיד את 
כל החיילים הללו.5 מעשה זה של אלוהים יביא 

את השלום למזרח התיכון עבור ישראל.6
ותובל מסמלים את מלכות  גוג, מגוג, משך 
ואת  העולם  של  והאחרונה  הרביעית  החיה 
ממלכה  מכל  השונה  האחד,  העולם  ממלכת 

3 שמות י״ב, 3-8, 12-13, תהילים קמ״ה 18-20, ירמיה ל״א, 31-34, יואל ד׳, 
י״ב-י״ג,   ,20-23  ,13  ,1-8 ח׳,  זכריה   ,19-20  ,11-13  ,8 ג׳,   ,1-11 ב׳,  צפניה 
מלאכי ג׳, 1-6, מתי כ״ו, 26-28, העברים ח׳-ט׳, י׳, 1-22, י״ב, 24, י״ג, 20-21  

4 יחזקאל ל״ח, 19-23, דניאל ב׳, 29-45, ז׳, 3-12, 17-27, זכריה י״ב, 2-5, י״ד, 12, 
ההתגלות י״ג, י״ד, 9-11, ט״ז, 1-2, 10-11, 13-14, 19-21, י״ז, י״ח, 1-10, 15-19, 
כ׳,  י״ד, ההתגלות  י״ב,  5 יחזקאל ל״ח-ל״ט, זכריה  כ׳, 7-10   י״ט, 11-21,   ,24

7-10  6 יחזקאל ל״ט, 26, צפניה ג׳, 13, זכריה ח׳, 1-8, 11-15, ב׳, 4-5, 10-12  

(המשך מעמ׳ 1)



3

(המשך בעמ׳ 4)

אחרי שהיהודים יקבלו את הברית החדשה9. הם 
שברו את הברית הישנה בהר סיני כאשר החלו 
הם  אהרון.10  עשה  אשר  הזהב  עגל  את  לעבוד 
למצרים,  בחזרה  אותם  יוביל  הזהב  שעגל  רצו 
אלוהים  ובצל.11  שום  היו  לא  שבמדבר  מכיוון 

רצה להרוג אותם, אבל משה התערב.12 
אלוהים הבטיח ברית חדשה, חוזה חדש, 

שיקיים את הברית הישנה

אלוהים נתן להם עוד הזדמנות: ברית חדשה. 
“הנה  ולאחרים13:  לירמיהו  לאברהם,  אמר  הוא 
ישראל  בית  את  וכרתי  יהוה,  נאום  באים,  ימים 
ברית  הרוחנית]  [ישראל  יהודה13א'  בית  ואת 
ביום  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה. 

החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה 
יהוה.  נאום  בם,  בעלתי  ואנוכי  בריתי  את  הפרו 
כי זאת הברית [החדשה] אשר אכרות את בית 
ההם,  הימים  אחרי  הרוחנית]:  [ישראל  ישראל 
לבם  ועל  בקרבם  תורתי  את  נתתי  יהוה,  נאום 
לי  יהיו  והמה  לאלוהים  להם  והייתי  אכתבנה14 
לעם.15 ולא יְלַמְדּו עוד איש את רעהו ואיש את 
[ישראל  כולם  כי  יהוה,  את  דעו  לאמור,  אחיו 
הברית  את  באמונתם  המקבלים  אלה  הרוחנית, 
גדולם,  ועד  למקטנם  אותי  יידעו  החדשה16] 
נאום יהוה - כי אסלח לעוונם ולחטאתם [הקודם] 
החדשה,  הברית  דחיית  חטא  על  יכפרו  [כאשר 
שאלוהים  החדשה  הברית  ודם  המשיח  אלוהים 
לסליחת  רבים  בעד  'הנשפך  הגדיר:  המשיח 
יוונית   ,28 כ”ו,  מתי  על-פי  (הבשורה  חטאים' 
חטאיהם  כל   17.(31-34 ל”א,  (ירמיה  מקורית)]” 
לבסוף  יקבלוהו  הם כאשר  אף  יימחקו  האחרים 

על-פי תנאיו.18
את  כלומר  אלוהים,  תנאי  את  יקבלו  כאשר 
אלוהים  דם  בדרך  אלוהים  של  החדשה  הברית 
יקבלו19), אלוהים ישמיד  (וכתוב שאכן  המשיח 
יהיה  כולו  העולם  אם  אפילו  אויביהם,  את 
אויביהם.20 “כה אמר יהוה צבאות: בימים ההמה, 
אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים 

נלכה עימכם  יהודי לאמור:  והחזיקו בכנף איש 
- כי שמענו אלוהים עימכם” (זכריה ח', 23). הם 
יתאחדו עם ישוע, שהוא חייהם, אדונם ומלכם 
ששב לתחיה, הוא תחייתם וחייהם.21 “והתגדלתי, 
והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים. וידעו כי 

אני יהוה” (יחזקאל ל”ח, 23).
בספר  כתובה  ישראל  אויבי  השמדת  שוב, 
זכריה, פרק י”ב, פסוקים שניים עד עשרה, בפרק 
פרקים  יחזקאל  ובספר  שנים-עשר  פסוק  י”ד, 
אזכור  לא  [הקודם]  “ולחטאתם  ו-ל”ט,  ל”ח 
שהכעיס  הזה  הרשע  על  יכפרו  [כאשר  עוד 
לאויביהם  הניח  שהוא  עד  כל-כך  אלוהים  את 
לנצח אותם לאורך מאות שנים]“ (ירמיהו ל“א, 
34).22 מרגע שיקבלו את הברית החדשה דרך דם 
יילחם  אלוהים  לתחיה,  שקם  המשיח  אלוהים, 
עבורם ועל-ידי רוח הקודש, יהרוס בדבריו את 

כל אויביהם.23
קללה  היהודים  על  רובצת  שנה  אלפיים 
בנינו”  ועל  עלינו  “דמו  שאמרו:  מכיוון 
אלוהים,  אבל   24.(25 כ”ז,  מתי  על-פי  (הבשורה 
לברית  ביחס  לאברהם25  שנתן  הבטחתו  עקב 
באופן  החדשה  הברית  את  הגשים  החדשה, 
בתנאי  עמו  מחדש  להתאחד  לישראל  שאיפשר 
דם  דרך  החדשה  הברית  את  שיקבלו  אחד: 
המשיח. הדם סומל במצרים כאשר אלוהים דרש 
מישראל לשחוט טלה ולמרוח את דמו על ספי 
מהבתים,  אחד  כל  של  המשקופים  ועל  הבתים 
כדי שהבכור בכל משפחה לא ימות בלילה ההוא 

וכדי שישראל ייגאלו משיעבוד.26
היהודים  את  גאל  שאלוהים  לפני  קצר  זמן 
ממצרים, הוא אמר להם: “והיה הדם לכם לאות 
ודמו  הקרב  המשיח  על  הנבואה  הוא  זה  [אות 
הדם  העולם.  חטאי  את  לנקות  כדי  שיישפך 
יושם] על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם 
אגאל  בכוריכם,  את  אהרוג  [לא  עליכם  ופסחתי 
אתכם ממצרים 'והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו 

לי לעם' (ירמיה ז', 23)27]” (שמות י”ב, 13).

אלוהים לא גאל את ישראל ממצרים, או חס 
על בכורי משפחותיהם, עד אשר ישראל קיבלו 
שאמורה  החדשה,  לברית  הסמל  או  האות  את 
אלוהים  כאשר  כלומר,  בעתיד,  להתקיים  היתה 
כאדם.28  לעולם  יבואו  אלוהים,  דבר  המשיח, 
המלאך אמר לאמו של ישוע, מרים, לקרוא לו 
אלוהים,  התגלמות של  זו  היתה  ישוע.28א'  בשם 
אשר  אלה  שנה.29  כאלפיים  לפני  אירעה  אשר 
התגלמותו  המשך  הם  האמונה  חיק  אל  אומצו 
אלפיים  לאורך  אדמות,  עלי  אלוהים  של 
הדבר  הזה.  היום  לעצם  ועד  האחרונות  השנים 
דרך  לעבור  היה  המשיח  אלוהים  שעשה  השני 
צורה  לשנות  מומר,  להיות  ואז  התחיה  המוות, 
מבשר לרוח, רוח הקודש המעניקה חיים.30 זוהי 
האות או הסמל שמביע חג הפסח. זו משמעותו 

האמיתית של חג הפסח. 
הפסח,  חג  את  חוגגים  יהודים  כאשר  כיום, 
אלוהים  דם  את  בידיעתם  שלא  חוגגים  הם 
לעולם  שבא  המשיח,  ישוע  אדוננו  המשיח, 
כדי  מוות31  עד  לאלוהים  אמונה  חדור  והיה 
השופעת  [כוחו]  גבורתו  “גדולת  את  להראות 
העצום  כוחו  פועל  כמידת  המאמינים,  עלינו, 
המתים  מבין  אותו  בהקימו  במשיח,  פעל  אשר 
ובהושיבו אותו לימינו בשמים ['ימין', 'יד ימין' 
או 'זרוע' של אלוהים מסמלת את ישוע 'שהוא 
גבורת (כוח) אלוהים וחוכמת אלוהים' (האיגרת 
(האיגרת   ”[(24 א',  הקורינתיים  אל  הראשונה 
א', 19-20).32 למראית עין חוגגים  אל האפסיים 
היהודים את חג הפסח ככתוב. בתוך תוכם עליהם 
לקבל את חג הפסח על-ידי קבלת הברית החדשה, 
שהיא ישוע משיחם ודמו, דם אשר נשפך לצורך 
מחילה לא רק על חטאיהם, אלא גם על חטאי כל 

אנשי העולם שיקבלו את הברית החדשה.
בכל  הבכור  את  הורג  היה  אלוהים  שוב, 
להכיר  סירבו  אילו  במצרים  מישראל  משפחה 
כדי  היחיד.  המולד  בנו  אלוהים,  טלה  בדם 
לרצות את אלוהים היה על בני ישראל למרוח 
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שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

כל  משקופי  ועל  הדלת  ספי  על  הדם  את 
את  בחיפזון  לאכול  עליהם  היה  ואז,  הבתים.33 
בשר הטלה, אשר סימל את אכילת דבר אלוהים, 
של  זו  צורה  או  סוג,  זה,  סמל  החיים.34  עץ 
המשיח נועד להיאכל על-ידי בני ישראל באותו 
לילה. סמל זה מראה את ביאתו של אלוהים אל 
העולם, בצורה של אדם, ואת מותו עבורם, כדי 
שחטאיהם הקודמים יימחלו. אזי יוכל אלוהים 
את  להם  תעניק  רוחו אשר  דרך  בקרבם  לחיות 
לחטוא  שלא  להם  ותאפשר  כוחו,  ואת  חייו 
יותר ב“חטאי מוות“.35 “יש חטא מוות… אך יש 
חטא שאינו חטא מוות” (איגרת יוחנן הראשונה 
הם  מוות”  חטא  “שאינם  החטאים   .(16-17 ה', 
שהם  חטאים  על  ימחל  אלוהים  בורות.  חטאי 
באמת חטאי בורות, באם הובעה עליהם חרטה 

אמיתית.35א'
ישוע הוא המשיח, טלה אלוהים האמיתי. הוא 
אשר ויתר על חייו כדי לסלק את חטאי העולם.36 
על-ידי  לתחיה  קם  כאחד,  ואלוהים  אדם  הוא, 
לרוח  להפוך  כדי  בקרבו,  השוכנת  האב  רוח 
כדי  זאת  הוא עשה  חיים.  נותנת  ולרוח  הקודש 
שאנו, על-ידי קבלת הברית החדשה, נוכל לקום 
מבין המתים ביום האחרון, בדיוק כמו שקרה לו 
בנים  לאלוהים  יהיו  זו  בדרך  השלישי.37  ביום 
יהיה  אזי  בלבד.38  אחד  מולד  בן  במקום  רבים, 
ישוע בכור הבנים, האחים הרבים.39 לבסוף יפתח 
אלוהים את דלתות הישועה בפני הגויים.40 בדרך 

זו עורר אלוהים את ישראל לקנאה.41 
אלוהים,  עם  שלום  עושה  מישהו  כאשר 
הכלול  וכל  החדשה  הברית  קבלת  על-ידי 
אלוהים.  רצון  את  משביע  הוא  אליה,  הנלווה 
וחיי  חטאיהם  על  מחילה  יקבלו  אלה  אנשים 

נצח. “ברצות יהוה דרכי איש, גם אויביו ישלים 
איתו“ (משלי ט“ז, 7).

הכתוב.  על-פי  הכל  נעשה  הישנה  בברית 
היא  החדשה  הברית  אבל  באבן.42  נחקק  החוק 
ברית רוחנית, כזו שאלוהים שוכן תחתיה בתוך 
לבם  ועל  “בקרבם,  חוקיו  את  וחורת  אנשיו43 

אכתבנה“ (ירמיה ל“א, 33).44 
אין חיים רוחניים ללא הברית החדשה

החיים  לכל  הבסיס  היא  החדשה  הברית 
הרוחניים.45 עם הברית החדשה עשויים חטאינו 
הקודמים להימחל.46 עם הברית החדשה, עשויים 
בשלווה.47  לזכות  שלנו,  המצפון  או  נפשותינו, 
נוכל תמיד לציית לאלוהים  עם הברית החדשה 
ולעשות את הטוב בעיניו.48 עם הברית החדשה 
הברית  עם  אלוהים.49  עם  באחוה  לזכות  נוכל 
על  מעמיק  פנימי  ידע  להשיג  נוכל  החדשה 
לחוות  נוכל  החדשה  הברית  עם  אלוהים.50 
הברית  ועם  ודרכנו.51  בתוכנו  אלוהים  חיי  את 
ההנהגה,  את  את ההדרכה,  לחוות  נוכל  החדשה 
הברית  עם  הקודש.52  רוח  של  ההנחיה  את 
לענות  אותנו,  לשמוע  יכול  אלוהים  החדשה 
(ירמיה  ובצורות”  “גדולות  לנו  ולהראות  לנו, 
אויבינו,  יכולים  החדשה,  הברית  עם   53.(3 ל”ג, 
אנו  כאשר  מושמדים,  להיות  השטן,  בראשות 
את  מקבלים  אנו  כאשר  לאלוהים.54  מתפללים 
הברית החדשה כל הדברים לנו הם.55 עם הברית 
החדשה נוכל להיות בני האלוהים.56 נוכל “וירעה 
את  [המסמל  ברזל  בשבט  האומות]  [את  אותם 
הברית  עם   .(27 ב',  (ההתגלות  אלוהים]”  דבר 
אבל  זאבים,  בין  טלאים  להיות  נוכל  החדשה 
ואינו  טלאיו  ובתוך  טלאיו  עם  נמצא  אלוהים 
נמצא עם הזאבים.57 ללא הברית החדשה לא נוכל 
להיות בטוחים במחילת חטאינו.58 לא נוכל לציית 
לאלוהים, מכיוון שחייו וכוחו לא ישכנו בקרבנו 
ללא  לו.59  לציית  הכוח  את  לנו  להעניק  כדי 
הברית החדשה נוכל ללמוד רק ידע חיצוני על 

אלוהים.60 ללא הברית החדשה לא נזכה לאחוה 
“אי-אפשר  החדשה,  הברית  ללא  אלוהים.  עם 
העברים  אל  (האיגרת  לאלוהים”  רצוי  להיות 
י”א, 6). ואם איננו יכולים להיות רצויים בעיניו, 
הוא לא ישמע אותנו, לא יענה לנו, ולא יילחם 
נגישה  נהיה לבד. הברית החדשה  עבורנו.61 אנו 

לכל אדם שרוצה את כל מה שיש לאלוהים.
אלא  להתקיים,  יכולים  אינם  רוחניים  חיים 
דרך מוות ותחיה.62 איננו יכולים לקבל את רוח 
הקודש, את הברית החדשה, או את חיי אלוהים 
נמות  כן  אם  אלא  בקרבנו,  השוכנים  בעצמו 
להמית  שעלינו  אלוהים  מתכוון  בכך  קודם.63 
“תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים”, 
שלנו  הישנים  החטא  חיי  את  ולעולם,  לעצמנו 
היא  הסיבה   64.(16 ב',  הראשונה  יוחנן  (איגרת 
עד  המתים  מבין  לתחיה  לקום  יכול  איש  שאין 
שימית את עצמו לעולם הגשמי קודם לכן. רק אז 
תוכל רוח אלוהים, רוח התחיה, להיכנס לקרבו.65 
את התחיה הרוחנית אל חיי נצח נוכל בפשטות 
להשיג אם נרחיק את לבנו מהדברים של העולם 
אל  לחלוטין  אותו  ולהפנות  העולם,  ומדאגות 
אלוהים.66 זו הדרך שבה מתרחשים מוות ותחיה 
רוחנית, או לידה מחדש על-ידי רוח הקודש. כל 
זה מתרחש על הצלב. במקום שבו מת ישוע, שם 
עלינו למות. הדרך שבה ישוע קם לתחיה, היא 
הדרך שבה עלינו לקום לתחיה, על-ידי כך שרוח 

אלוהים שוכנת בקרבנו.66א' 
נאמר:   ,1 א',  יוחנן  על-פי  הבשורה  בספר 
ואלוהים  “בראשית היה הדבר [דבר אלוהים]… 
נאמר:   4 בפסוק  אלוהים]”.  [דבר  הדבר  היה 
שדברו,  אלוהים  של  הברית  זו  חיים”.  היו  “בו 
המכיל את דברי אלוהים, יבוא אל העולם כאדם 
ועדיין  היתה,  תוכנית אלוהים  וישכון בקרבנו.67 
קיימת, לשכון בתוך בני אדם באמצעות הענקת 
הקודש,  רוח  בצורת  קרבם,  אל  עצמו,  חייו, 
התוכנית  תוכל  איך  אבל  חיים.68  המעניקה  רוח 
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ס״ו, 18, משלי ט״ו, 8, כ״ח, 9, ישעיה נ״ט, 2, יוחנן ט׳, 31, הרומיים ח׳, 7-8, הקורינתיים א׳, י׳, 21, יעקב ד׳, 4  62 מתי י״ג, 31-32, לוקס ט׳, 22-25, יוחנן ג׳, 3-7, י״ב, 24-26, הרומיים ו׳, 4-13, ח׳, 1, 5-8, הקורינתיים ב׳, ה׳, 17, האפסיים ד׳, 
22-24, הקולוסיים ב׳, 11-12  63 מתי י׳, 37-39, י״ג, 44-46, ט״ז, 24-26, לוקס י״ד, 26-27, 33, הרומיים י״ב, 1, י״ג, 14, הקורינתיים א׳, ט׳, 26-27, ט״ו, 30-31, הגלטיים ב׳, 20, ה׳, 16-17, 24-25, ו׳, 14-17, הפיליפיים ב׳, 3-8, ג׳, 7-9, הקולוסיים 
ג׳, 1-17, פטרוס א׳, ד׳, 1-2 ההתגלות י״ב, 11  64 הרומיים ו׳, 5-7, הקורינתיים ב׳, ה׳, 17, הגלטיים ב׳, 20, ו׳, 14, האפסיים ד׳, 22-24, הקולוסיים ג׳, 9-10, יוחנן א׳, ב׳, 15-17  65 מתי י״ח, 3, יוחנן ג׳, 3, 5-6, ה׳, 24, הרומיים ו׳, 1-14, ח׳, 
1-14, 35-37, האפסיים ב׳, 1, 5-6, הקולוסיים ב׳, 10-13, פטרוס א׳, א׳, 3, 23  66 קהלת י״ב, 13, מרקוס י״ב, 30-31, לוקס ט׳, 23, הרומיים ו׳, 4-13, ח׳, 1, הקורינתיים א׳, ט״ו, 42-49, 12-14, י״ב, 1-2, האפסיים ד׳, 23-25, יעקב ד׳, 4, יוחנן 
א׳, ב׳, 15-16  66א׳ הרומיים ו׳, 1-11, ז׳, 4-6, ח׳, 9, 11, הקורינתיים א׳, ט״ו, 22, הגלטיים ב׳, 20, ו׳, 14, 16-17, האפסיים ב׳, 1-6, הפיליפיים ג׳, 10-11, הקולוסיים ב׳, 10-15  67 יוחנן א׳, 1-4, 9-14, הקורינתיים א׳, ג׳, 9, 16-17, ו׳, 19-20, 

הקורינתיים ב׳, ו׳, 16-18, האפסיים ב׳, 18-22, ההתגלות כ״א, 3  68 יחזקאל ל״ו, 27, יוחנן א׳, 4, י״ד, 15-20, 23, 26, כ׳, 22, יוחנן א׳, ה׳, 12  
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(המשך בעמ׳ 6)

להתבצע? איך יוכלו חיי הנצח של אלוהים לחדור 
לתוכנו, כדי שנוכל לחיות חיי נצח כמוהו?

י”ג,  בפרק  יוחנן,  על-פי  הבשורה  בספר 
שישועתנו  נאמר  עשרים,  עד  ארבעה  פסוקים 
נותרת “בחצר המרוחקת“, מחוץ למקדש. מקדש 
זה, כנסיה או בית-כנסת בברית הישנה, מסמל את 
גופנו, שבו יהיה על רוח אלוהים לשכון על-מנת 
שנוכל להיוושע.69 “אינכם יודעים כי גופכם הוא 
אשר  בתוככם,  השוכנת  הקודש  רוח  של  היכל 
קיבלתם אותה מאת אלוהים, וכי אינכם שייכים 
הקורינתיים  אל  הראשונה  (האיגרת  לעצמכם?” 
ו', 19). “היכל אלוהים אתם” (האיגרת הראשונה 
אל הקורינתיים ג', 19). “כמו שאתה, אבי, בי ואני 
בך, שיהיו גם הם בנו” (הבשורה על-פי יוחנן י”ז, 
21).69א' אין אדם שיוכל לקיים את החוק כאשר 
שחיי  מכיוון   - שוב  לגופו,  מחוץ  הקודש  רוח 
אלוהים, כוחו, אינם בתוכו, לאפשר לו לשמור 
“אל תחשבו שבאתי  את מצוותיו.70 ישוע אמר: 
לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל 
כי אם לקיים” (הבשורה על-פי מתי ה', 17). בדרך 
ישוע,  בגופו האנושי של  רוח אלוהים השוכנת 
ובהיותו של ישוע חצי אל וחצי אדם, הוא היה 
נכנס  מסוגל לקיים את המצוות. כאשר אלוהים 
אדם,  וחצי  אלוהים  לחצי  הופכים  אנו  לתוכנו, 
מכיוון שאלוהים שוכן בקרבנו, וגם אנו מסוגלים 
למלא את המצוות. איננו יכולים להיכנס לשמים 
כוחו  חייו שקמו לתחיה, שהם  ללא  רוחו,  ללא 

אשר גם שוכנים וגם פועלים בקרבנו.71 
קורבן  להקריב  אלוהים  דרש  הישנה  בברית 
כל אדם מישראל שעל  על  החוטא,  במקום  דם 
חטאיו אמורה לבוא מחילה.71א' קורבן הדם אמור 
אנשים  שור.71ב'  או  איל  עז,  טלה,  להיות  היה 
עניים שידם לא השיגה קורבן כזה, היו רשאים 
ביטויים,  היו  הקורבנות  כל  יונה.71ג'  להקריב 
בברית  אשר,  המשיח  אלוהים  של  סמלים,  או 
לעולם  לבוא  היה  עתיד  אלוהים,  של  החדשה 
אלוהים  עבורנו.72  הדם  קורבן  ולהיות  כאדם 
חייב היה לבוא לעולם כאדם, כדי שיהיה בו דם 
אדם ללא חטאים שניתן לשפוך עבור מחילה על 
חטאינו.72א' “האלוהים הוא רוח” (הבשורה על-פי 
יוחנן ד', 24). לרוח אין דם. ומסיבה זו היה עליו 

להפוך לאדם.
בעלי-חיים  קורבנות  הוקרבו  הישנה  בברית 
לזכות  כדי  הכיפורים,  ביום  וכן  יום,  מדי 
סימלו  אלה  קורבנות  החוטאים.  עבור  במחילה 
כדי  אדם  בגוף  לעולם  אלוהים  של  בואו  את 

למות, לשפוך את דמו, ולקום לתחיה באמצעות 
הוא  חיים.  מעניקה  לרוח  ולהפוך  הקודש,  רוח 
וכדי  אהבתו  את  לנו  להראות  כדי  זאת,  עשה 
אחרי  כמוהו,  להיות  שביכולתנו  אותנו  ליידע 
החיים,  מעניקת  רוחו  את  תוכנו  אל  שימסור 
באמצעות  חטאינו  על  בתשובה  נחזור  כאשר 
נישא  אנו  ואז,  בדמו.  החדשה  הברית  קבלת 
לא רק את צלמו, אלא גם את דמותו (רוחו).72ב' 
בואו  אחרי  החדשה,  הברית  של  בואה  אחרי 
בצורת  האמיתי  אלוהים  טלה  של  לעולם 
יימחלו  שחטאינו  כדי  עבורנו  אלוהים  קורבן 
יכולים  אינם  פעם  “אף  החיים  בעלי  דם  לנו, 
של  זה  [אלוהים-אנוש  זה  אבל  חטאים.  להסיר 
אחד  קורבן  שהקריב  לאחר  החדשה],  הברית 
על החטאים, ישב לימין האלוהים לתמיד ומאז 
הוא מחכה עד אשר יושתו אויביו הדום לרגליו, 
שכן, בקורבן אחד [של עצמו], השלים לתמיד 
את המקודשים. וגם רוח הקודש מעידה לנו על 
זאת, כי לאחר שאמר: 'זאת הברית אשר אכרות 
את  נתתי  יהוה.  נאום  ההם,  הימים  אחרי  איתם 
אומר,  הוא  אכתבנה',  לבם  ועל  בקרבם  תורתי 
(האיגרת  עוד'”  אזכור  לא  ולחטאתם  'ולעוונם 

על העברים י', 11-17).
בברית החדשה, יכולים כל החוטאים להפוך 
קדושים בתוך ישוע המשיח72ג' מכיוון שאלוהים-
הפך מאלוהים- ותחייתו,  מותו  אחרי  זה,  אנוש 
רוח  להיות  מסוגל  והיה  הקודש  לרוח  אנוש 
לתוכנו  להעניק  יוכל  הוא  אזי  חיים.73  מעניקה 
חיים.74  המעניקה  כרוח  שלו,  הנצח  חיי  את 
בתוכנו  ופועלים  חיים  וכוחו  שחייו  מכיוון 
אחרי שקיבלנו עלינו את הברית החדשה, יהיה 
זה בלתי אפשרי עבורנו לחטוא. שכן, “העושה 
כי השטן חוטא מראשית.  הוא,  חטא מן השטן 
פעולות  את  להפר  האלוהים,  בן  נגלה  לזאת 
[עד  חוטא  איננו  מאלוהים  הנולד  כל  השטן. 
נשאר  אלוהים]  דבר  [ישוע,  זרעו  כי  המוות], 
בו,75 ואין הוא יכול לחטוא, כי מאלוהים נולד. 
בזה יוודעו ילדי האלוהים וילדי השטן: כל מי 
(איגרת  מאלוהים”  איננו  צדקה  עושה  שאינו 

יוחנן הראשונה ג', 8-10).
שעתה  מכיוון  נוסף,  לקורבן  זקוקים  איננו 
שוכן ופועל בנו כוח לא לחטוא. אחרי ההמרה 
שיימחלו  אחרי  נצח,  לחיי  ממוות  שעברנו 
חטאינו בברית החדשה באמצעות דמו של ישוע 
שהקורבן  נבין  חדשים,  יצורים  שנהיה  ואחרי 
שלנו, אדוננו, מת פעם עבור חטאינו ולא ימות 

לנו  נאמרו  אלה  דברים  לעולם.75א'  שוב  עבורם 
שמונה-עשר:  פסוק  א',  פרק  ההתגלות,  בספר 
עולמים”.  לעולמי  אני  חי  והנה  מת  “הייתי 
האלוהים-אנוש,  שישוע,  אחרי  נחטא  אם  לכן, 
לנו  יינתן  בקרבנו,  חיים  מעניקה  לרוח  הפך 
“פן  עוד”.  לחטוא  תוסיפי  ואל  ל”לכי  הכוח 
על-פי  (הבשורה  גדולה”  רעה  [לנו]  לך  תאונה 
קורבן  עוד  יישאר  “לא   ,(14 ה',   ,11 ח',  יוחנן 
לכפר על חטאים” (האיגרת אל העברים י', 26). 
ממתנת  וטעמו  עיניהם  הוארו  שכבר  אלה  “הן 
וטעמו  וניתן להם חלקם ברוח הקודש  השמים 
הבא,  העולם  וכוחות  הטוב  אלוהים  דבר  את 
לתשובה  עוד  אותם  לחדש  אפשר  אי   - ונסוגו 
האלוהים  בן  את  מחדש  להם  צולבים  בהיותם 
העברים  אל  (האיגרת  לחרפה”  אותו  ושמים 
לרוחנו  נכנס  המשיח,  ברוח  אלוהים,   .(4-6 ו', 
חטאינו  כל  אזי  חטאינו.  כל  את  ושוטף  בדמו 
המזוהמים, ולא חשוב כמה חטאים היו או עד 
כמה היו חמורים, יישטפו, כי דם ישוע “נושא 

חטאת העולם” (הבשורה על-פי יוחנן א', 29).
המשמעות של מעשה ישוע בשטיפת 

רגלי תלמידיו ומשמעותה 

עבורנו לשטוף איש את רגלי אחיו

תהליך  של  הראשון  חלקו  את  סימל  ישוע 
ישועתנו ברחיצת רגלי תלמידיו.76 כאשר חטאינו 
נרחצים, כאשר אלוהים רואה את הדם מרוח על 
בישוע  האב  לבבנו,  סף  ועל  הדלתות  משקופי 
רוחנו  תוך  אל  ייכנס  אחד,  שהם  הקודש,  ורוח 
ויקים  שלנו  הרוחות  עם  יתערבב  או  ויתמזג 
לתחיה את רוחות מתינו אל חיי הנצח.77 ביכולתנו 
להחזיק במתנה יקרה זו אם לא נשבור את הברית 
החדשה, כלומר, אם נמשיך לחיות חיים קדושים 

על-פי החיים רבי הכוח של אלוהים בקרבנו.
התלמידים  רגלי  את  אדוננו  הרחיצה שרחץ 
של  המרוחקת  בחצר  במים  לטיהור  מתייחסת 
את  מסמלת  התלמידים  רגלי  רחיצת  המקדש.78 
שטיפת החטא מחיינו הגשמיים הקודמים, החיים 
בהם רגלינו הן שהובילונו אל החטא.79 הרחיצה 
מסמלת את סוף חיינו הגשמיים הקודמים, בדיוק 
כמו שבברית הישנה היה זה סוף החיים הגשמיים 
של הטלאים, השוורים וקורבנות אחרים. יש בכך 
סמליות לאמירתנו שמעתה נחיה חיי תחיה, ללא 
חטאים, בכוח רוח אלוהים השוכנת בקרבנו. יש 
מחטאיהם,  התלמידים  לטיהור  סמליות  בכך 
לתחיה  שקמו  חיים  קורבנות  להיות  שביכולתם 
המשך  בקרבם,  לשכון  יכול  שאלוהים  מחדש, 

69 יוחנן ט״ז, 7, הרומיים ח׳, 9-11, הקורינתיים א׳, ג׳, 16-17, הקורינתיים ב׳, ו׳, 16-18, האפסיים ב׳, 21-22, ההתגלות ג׳, 12  69א׳ יחזקאל ל״ו, 27, יוחנן י״ד, 15-20, 23, 26, ט״ו, 1-11, 26, י״ז, 21-23, 26, הרומיים ח׳, 1, 10-11, 26-28, הקורינתיים 
א׳, ג׳, 9, 16-17, ו׳, 19-20, הקורינתיים ב׳, ו׳, 16-18, הגלטיים ב׳, 20, האפסיים ב׳, 18-22, ג׳, 16-21, הקולוסיים ב׳, 9-10, העברים ח׳, 10, יוחנן א׳, ג׳, 6, 24, ד׳, 4, ה׳, 12  70 יוחנן ג׳, 3-6, ט״ו, 4-7, השליחים א׳, 8  71 לוקס כ״ד, 49, יוחנן ג׳, 36, 
ד׳, 14, ו׳, 53-58, הקורינתיים ב׳, י״ג, 5, יוחנן א׳, ה׳, 11-12  71א׳ ויקרא ד׳, 22-35, ה׳, 6-10, ט״ז, 6, 11-19, י״ז, 11  71ב׳ ויקרא ד׳, 20, 23, ה׳, 6, ט״ז, 14-19  71ג׳ ויקרא ה׳, 7, י״ב, 8  72 העברים ט׳, 1-15, 22, 28, י׳, 1-18  72א׳ תהילים כ״ב, 
17, ישעיה ז׳, 14, ט׳, 5-6, מתי א׳, 1-18, 23, לוקס ב׳, 6-7, 11-12, כ״ב, 28, 42-44, יוחנן א׳, 14, 29, י״ט, 33-34, הגלטיים ד׳, 4-7, הפיליפיים ב׳, 6-11, העברים ב׳, 14, ט׳, 22  72ב׳ שמות כ״ט, 36  72ג׳ הרומיים ו׳, 3-8, 11, הקורינתיים ב׳, ה׳, 
17, ז׳, 1, האפסיים ד׳, 22-24, הקולוסיים ב׳, 11-13, יוחנן א׳, ג׳, 14  73 יוחנן ו׳, 63, הרומיים ח׳, 11, הקורינתיים א׳, ט״ו, 45, פטרוס א׳, ג׳, 18  74 יחזקאל ל״ו, 27, יוחנן א׳, 4, י״ד 15-20, 23, 26, י״ז, 21-23, 26, כ׳, 22, הרומיים ח׳, 11, הקורינתיים 
ב׳, ו׳, 16-18, האפסיים ג׳, 16-21, טימותיוס ב׳, א׳, 14, יוחנן א׳, ג׳, 6, 24, ה׳, 12  75 מתי י״ג, 3-8, 18-23, יוחנן י״ד, 23, ט״ו, 7, פטרוס א׳, א׳, 22-25  75א׳ הרומיים ו׳, 10, העברים ט׳, 26-28, פטרוס א׳, ג׳, 18  76 יוחנן י״ג, 3-15  77 הרומיים 
ג׳, 24-26, ד׳, 25, ה׳, 6-11, הגלטיים א׳, 3-4, ד׳, 4-5, האפסיים א׳, 7, ב׳, 13-18, הקולוסיים א׳, 14, 19-22, העברים ט׳, 12-19, 25-26, ההתגלות א׳, 5-6  78 בראשית ד׳, 3-7, שמות כ״ט, 36, ויקרא א׳, 1-11, ד׳, ה׳, 6-10, ט״ז, 6, 10-11, 15-19, 

י״ז, 11, העברים ט׳, 22  79 תהילים מ״ו, 5-6, יחזקאל מ״ז, 1-12, יוחנן ג׳, 3, ד׳, 14, העברים י׳, 22, יוחנן א׳, ה׳, 8  
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שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

גילגול אלוהים באדם.80 עתה יפסעו רגליהם בכל 
אותם  יוביל  רוחו,  באמצעות  שאלוהים,  מקום 
אליו. עתה יצעדו בנקיון רוח, “בחדשות הרוח” 
חטאינו  שטיפת   81.(6 ז',  הרומיים  אל  (האיגרת 
או  הישועה  התרחשות  לפני  להתרחש  חייבת 

התחיה מן המתים.82
“ויקם מעל השולחן ויפשוט את בגדיו ויקח 
ויחל  בכיור  מים  יצק  ואחר  ויחגרה.  מטפחת 
ולנגב במטפחת אשר  לרחוץ את רגלי תלמידיו 
הוא חגור בה. ויקרב אל שמעון פטרוס והוא אמר 
אליו: 'אדוני, האתה תרחץ את רגלי?' ויען ישוע 
ויאמר אליו: 'את אשר אני עושה אינך יודע כעת 
ואחרי-כן תדע'. ויאמר אליו פטרוס: 'לעולם לא 
תרחץ את רגלי'. ויען אותו ישוע: 'אם לא ארחץ 
שמעון  אליו  ויאמר  עמי'.  חלק  לך  אין  אותך 
פטרוס: 'אדוני, לא לבד את רגלי, כי אם גם את 
ידי ואת ראשי'. ויאמר אליו ישוע: 'המרחץ אין 
לו לרחץ עוד כי אם את הרגליים כי כולו טהור 
הוא, ואתם טהורים, אך לא כולכם'. כי ידע מי 
ויהי  טהורים'.  כולכם  'לא  אמר:  על-כן  ימסרהו 
בגדיו  את  וילבש  רגליהם  את  רחץ  אשר  אחרי 
הדבר  מה  'הידעתם  אליהם:  ויאמר  להסב  וישב 
ואדון,  רב  לי  קוראים  אתם  לכם?  עשיתי  אשר 
אם  לכן  הוא.  אני  כי  דיברתם  אשר  והיטבתם 
גם  רגליכם,  את  רחצתי  והאדון  המורה  אני, 
אתם חייבים לרחוץ איש את רגלי אחיו [כלומר 
השני  אחד  בפני  קדושים  חיים  לחיות  שעליכם 
חי  אכן  שאלוהים  לשקף,  או  להוכיח,  כדי 
בתוככם82א'], כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם 
אתם כאשר עשיתי לכם. אמן אמן אני אומר לכם 
כי העבד איננו גדול מאדוניו והשלוח איננו גדול 
משולחו. אם ידעתם זאת, אשריכם אם כן תעשו. 
לא על כולכם דיברתי - יודע אני את אשר בחרתי 
לחמי  "אוכל  הכתוב  יימלא  למען  אך   - בהם 
בטרם  לכם  אומר  אני  מעתה  עקב".  עלי  הגדיל 
היותה, למען בבואה תאמינו כי אני הוא. אמן אמן 
אני אומר לכם כי כל המקבל את אשר אשלחהו, 
את  מקבל  הוא  אותי  והמקבל  מקבל  הוא  אותי 

שולחי'” (הבשורה על-פי יוחנן י“ג, 4-20).
מהווים  י“ד,  פרק  יוחנן,  על-פי  בבשורה 
בשורה  של  המפנה  נקודת  את   16-20 הפסוקים 

המקום  אל  המרוחקת  מהחצר  יוצאים  אנו  זו. 
אלוהים  מרוח  נבנה  הקודשים  וקודש  הקדוש 
פסוק  כ',  פרק  יוחנן,  על-פי  בבשורה  בתוכנו.83 
בה  היחידה  שהדרך  מסופר  עשרים-ושניים, 
ולצמוח  בקרבנו  להימצא  יכולים  אלוהים  חיי 
רוח  קבלת  באמצעות  היא  בתוכנו,  בשלמות 
הקודש מאלוהים המשיח. עלינו לקבל את הברית 
החדשה באמונה, דרך ישוע ודמו, מכיוון שהוא 
רבים  בעד  [בדמו]  “הנשפך  החדשה  הברית 
לסליחת חטאים” (הבשורה על-פי מתי כ”ו, 28, 
יוונית מקורית). שוב, דבר זה יקרה כאשר נהפוך 
כלומר,  מהעולם,  לחלוטין  ונתרחק  לבנו  את 
כאשר נפנה את לבנו בשלמותו לאלוהים, וניטוש 
את העולם הנוכחי לשם קבלת עולם האלוהים,84 
בארץ”  כן  “בשמים  כמו  השמים  מלכות  קבלת 
שנה  אלפיים  לפני  אדוננו  תלמידי  שעשו  כמו 

(הבשורה על-פי מתי ו', 10).
אדוננו גילה שהוא יהפוך רוח מעניקה חיים 
בבשורה על-פי יוחנן, בפרקים י”ד עד ט”ז. הדרך 
יוחנן, פרקים  על-פי  המדוייקת כתובה בבשורה 
ולתחייתנו  למותנו  הדרך  הדרך,  זו  כ'.  עד  י”ח 
במשיח,  אלוהים  ותחיה,  מוות  דרך  הרוחנית. 
אדם שהיה גם אל מכיוון שאלוהים שוכן בקרבו, 
הפך, אחרי מעבר השינוי, לרוח מעניקה חיים.85 
אל  האלוהים-אנוש  שב  והתחיה,  מותו  אחרי 
התלמידים כרוח הקודש. הוא “נפח עליהם ואמר 
על-פי  (הבשורה  הקודש'“  רוח  את  'קבלו  להם: 

יוחנן כ', 22). 
רוח הקודש היא הרוח המעניקה חיים.86 עם 
רוח זו החיים נכנסים אל תוכנו. עם חיים אלה יש 
לנו אור, ועם חיים אלה בקרבנו אנו יודעים שכל 
אוצרות האלוהים-אנוש הזה לנו הם.87 כל אוצרות 
ישוע המשיח במכלול, משתווים לחייו. אם נקבל 
אלוהים  את  לחוות  או  ליהנות  נוכל  חייו,  את 
כ”הדלת” אל האב (הבשורה על-פי יוחנן י', 9).88 
את  לחוות  או  ליהנות  מסוגלים  אנחנו  כמו-כן, 
אדוננו כרועה הטוב המנהיג אותנו מבעד לשער89 
אל האב, שהוא גם עצמו.89א' הוא המתווך היחיד 
ברכותיו.90  כל  עם  האב,  אלוהים,  לבין  ביננו 
ואיש  לאדם.  אלוהים  בין  המתווכת  אינה  מרים 
“יורשי  להיות  הופכים  אנו  ישוע.91  מלבד  לא 
כל  של  השותפים”  יורשים  וגם  אלוהים  נחלת 
נכסיו, כל אוצרות אלוהים (האיגרת אל הרומיים 
ח', 17). אלוהים רוצה שתדעו מה הם. אלוהים 
רוצה להאיר את “עיני לבבכם לדעת מהי התקוה 

הצפונה בקריאתו, מה עתירת כבוד נחלתו בקרב 
[כוחו]  גבורתו  גדולת  נעלה  ומה  הקדושים, 
כוחו  פועל  כמידת  המאמינים,  עלינו,  השופעת 
מבין  אותו  בהקימו  במשיח,  פעל  אשר  העצום 
['ימין',  בשמים  לימינו  אותו  ובהושיבו  המתים 
'יד ימין' או 'זרוע' של אלוהים מסמלת את היות 
אלוהים'  וחוכמת  אלוהים  (כוח)  'גבורת  ישוע 
(האיגרת הראשונה אל הקורינתיים א', 24)] מעל 
וכל שם  ומשרה,  גבורה  ושלטון,  לכל ממשלה 
נקרא - לא רק בעולם הזה בלבד, אלא גם בעולם 
הבא. ואת הכל שת תחת רגליו ונתן אותו לקהלה 
לראש על כל והיא גופו [שהוא רשות או קבוצת 
הרוח  באמצעות  שוכן  הוא  שבתוכם  אדם  גופי 
ופועל את פועלו], מלואו של הממלא את הכל 

בכל” (האיגרת אל האפסיים א', 18-23).
את  מקבל  אחר,  מישהו  או  יהודי,  כאשר 
לבבם  את  מסיטים  הם  כלומר  החדשה,  הברית 
בלעדית  אותו  ומפנים  מהעולם  לחלוטין 
חייו,  עם  תוכם  אל  אלוהים  ייכנס  לאלוהים,92 
כוחו ואוצרותיו.93 פניה מוחלטת לדבר אלוהים 

זהה להפניית הלב לחלוטין לאלוהים. 
“הדבר  אלוהים.94  דבר  הוא  אלוהים  זכרו, 
בתוכנו“  ושכן  בשר  נהיה  אלוהים]  [דבר 
14). אלוהים המשיח  א',  יוחנן  על-פי  (הבשורה 
אמר: “הדברים שדיברתי אליכם רוח הם וחיים” 
ישראל  כאשר   .(63 ו',  יוחנן  על-פי  (הבשורה 
הברית  את  עליהם  מקבלים  אחר  מישהו  או 
החדשה, את דבר אלוהים, שהוא אלוהים, החיים 
אלוהים  של  חייו  לתוכם.95  ייכנסו  אלוהים  של 
יימצאו בקרבם. כך יבוא השלום במזרח-התיכון 
עבור ישראל. שלום במזרח-התיכון עבור ישראל 
דרך  בכל  יושג  ולא  מושג,  להיות  יכול  אינו 

אחרת. 
מאמצי האדם הינם חסרי ערך. 

איננו יכולים לעשות דבר ללא מעורבות 

אלוהים הן בתוכנו והן עמנו.95א' 

הממשלה העולמית של האומות המאוחדות 
הממשלה  הרומאית),  הגשמית  הרביעית  (החיה 
המימשל  ישראל,  ממשלת  האמריקנית, 
להביא  המנסה  אחרת  ממשלה  וכל  הפלשתינאי 
ומתן,  משא  באמצעות  למזרח-התיכון  שלום 
אמנות השלום האוויליות, או כל דבר אחר, לא 
להביא  אדם  בני  של  ניסיון  כל  לעולם.  יצליחו 
שלום למזרח-התיכון או לכל מקום אחר בעולם 
הוא חסר סיכוי, כי מה שקורה בעולם היום הוא 
80 זכריה י״ג, 1, מתי כ״ו, 28, הרומיים ג׳, 24-26, י״ב, 1, האפסיים ה׳, 26-27, העברים י׳, 22  81 ישעיה ל״ב, 1-3, יחזקאל מ״ז, 1-12, מתי כ״ו, 26-28, יוחנן ד׳, 13-14, ו׳, 53-63, ז׳, 37-38, ט״ו, 3, 7, הרומיים ז׳, 4-7, ח׳, 1-13, האפסיים ה׳, 
26  82 השליחים ב׳, 38, ג׳, 19, הרומיים י׳, 8-10, יוחנן א׳, א׳, 9  82א׳ ישעיה כ״ח, 10, מתי ה׳, 14-16, הפיליפיים ב׳, 12-15, ג׳, 12-17, טימותיוס א׳, ד׳, 12-16  83 העברים י׳, 8-12, 18-22  84 מתי י׳, 37-39, י״ג, 44-46, י״ט, 21, לוקס י״ד, 
26-27, 33, י״ח, 29-30, ט׳, 23, יוחנן י״ב, 25, הרומיים ו׳, 6, ח׳, 12-13, י״ג, 14, הגלטיים ב׳, 20, הפיליפיים ג׳, 7-9, הקולוסיים ג׳, 5, טימותיוס ב׳, ב׳, 4  85 הקורינתיים א׳, ט״ו, 45  86 ישעיה מ״ד, 3-4, זכריה ד׳, 6, מתי ג׳, 11, לוקס כ״ד, 49, 
יוחנן ג׳, 5-6, ד׳, 14, ו׳, 63, ז׳, 38-39, י״ד, 16-17, 26, השליחים א׳, 8, הקורינתיים ב׳, ג׳, 6  87 מתי י״ח, 20, יוחנן א׳, 1-4, 12-13, ג׳, 16, י׳, 27-29, י״ד, 25-28, ט״ו, 7, ט״ז, 33, הרומיים ג׳, 24-26, ה׳, 6-11, ו׳, 23, ח׳, 26-27, י״ד, 17, ט״ו, 13, 
הקורינתיים ב׳, ו׳, 16-18, הגלטיים ה׳, 22-23, האפסיים א׳, 7-14, ב׳, 12-22, ג׳, 16-19, הפיליפיים ד׳, 7-8, הקולוסיים א׳, 26-27, ב׳, 1-3, יוחנן א׳, ב׳, 20, 27, ההתגלות ב׳, 17, 28  88 יוחנן י׳, 1-3, 7-9, י״ד, 6, האפסיים ב׳, 11-18  89 תהילים 
כ״ג , יוחנן י׳, 1-5, 10-16, י״ד, 15-21, 26-27, ט״ו, 26, העברים י״ג, 20, פטרוס א׳, ה׳, 4, ב׳, 21-25  89א׳ ישעיה ט׳, 5, מתי א׳, 23, יוחנן י׳, 30, 37-38, י״ב, 44-45, י״ד, 6-11, 13, 20, 23, י״ז, 21-23, 26, הקורינתיים ב׳, ד׳, 4, טימותיוס א׳, ג׳, 
16, העברים א׳, 2-3, 8-10, יוחנן א׳, ב׳, 23, ה׳, 7, 20, ההתגלות א׳, 8  90 האפסיים ב׳, 11-22, טימותיוס א׳, ב׳, 3-6, העברים ח׳, 6, ט׳, 11-15, י״ב, 22-24  91 מתי ב׳, 46-50, לוקס י״א, 27-28, יוחנן ב׳, 2-4, טימותיוס א׳, ב׳, 5-6, העברים 
י״ב, 24  92 דברי-הימים א׳, כ״ח, 9, דברי-הימים ב׳, ו׳, 14, ז׳, 14, ירמיה ב׳, 32, כ״ט, 13, ל״א, 9-12, יואל ב׳, 12-13, ג׳, 5, הקורינתיים ב׳, ג׳, 14-16, יוחנן א׳, א׳, 1-3, ב׳, 15-17  93 מתי כ״ו, 27-28, מרקוס י״ד, 24, לוקס כ״ב, 20, יוחנן ו׳, 
53-56, י״א, 25, י״ד, 15-18, 20-21, 23, 26, הרומיים ח׳, 11, 14-17, הקורינתיים א׳, ו׳, 19-20, י׳, 16, י״א, 25, ט״ו, 45, הקורינתיים ב׳, ו׳, 16, האפסיים א׳, 7-12, ב׳, 19-22, ההתגלות ג׳, 20  94 בראשית א׳, 3-7, 9-12, 14-15, 20-21, 24-27, 

יוחנן א׳, 1, ו׳, 63, ההתגלות י״ט, 13  95 יוחנן ח׳, 12, י׳, 10, 27-28, י״א, 25, י״ד, 19, י״ז, 2-3, כ׳, 31, השליחים י״ג, 48, הרומיים ה׳, 17-21  95א׳ יוחנן ט״ו, 5  

(משך מעמ׳ 5)
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(המשך בעמ׳ 10)

קליפורניה הכומר אלאמו היקר,
העלונים  את  לקרוא  נהניתי  ממש  הבוקר 
שלך ועותק של “המשיח“ שהיה מצורף אליהם 
שלי.  לדירה  מהשביל  במקרה  לקחתי  אשר 
מאוד  התרשמתי  בו  לקרוא  שסיימתי  אחרי 
אלוהים  לדבר  ביחס  שלך,  ההטפה  מדרך 

ולימוד ישוע בכתבי הקודש.
שלך  הספרות  את  באמת  מעריך  אני 
השליחים  אחד  שאתה  מהעלונים,  ומתרשם 
האמיתיים של אלוהים וישוע בימים אלה. אני 
הקודש  שרוח  למדיטציה  כמורה  אותך  רואה 
מדריכה אותו להטיף בגלל הניסיון הרב שלך.

הכמרים  אחד  שאתה  חושב  גם  אני 
רוחנית,  מבחינה  בעולם  ביותר  המוכשרים 
ומגיע לך להטיף על כתבי הקודש בגלל הבנתך 

הנכונה של אלוהים וישוע. 

יש  שבה  בדרך  הבנה  אין  גשמי  ולאדם  רוחני 
לפתור בעיות רוחניות.96 רק אלוהים יביא שלום 
לישראל במזרח-התיכון ולכל העולם עבור ילדי 
נוח,  למען  פעל  שהוא  בדרך  בדיוק  אלוהים, 
אשתו ושלושת בניו, נשיהם, ישראל (בימי משה) 
וכל האחרים.97 כל האחרים לא יטבעו הפעם אלא 

יישרפו עם כל שאר העולם הנוכחי.98 
הסיבה שאלוהים נתן את הברית החדשה לא 
הוא  שכך  היא,  העולם  לכל  אלא  לישראל  רק 
יוכל להשיג את מטרתו. אלוהים ברא את האדם 
בצלמו.99 המטרה הנצחית היא לחיות בתוך בני 
האדם באופן שבני האדם ישאו לא רק את צלמו, 

אלא גם את דמותו.100 
חשוב ביותר להבין שישוע לא הפך רק לרוח, 
אלא גם לרוח מעניקה חיים, רוח הנוסכת את חייו 
אל תוכנו.101 הוא יחיה בתוכנו והשתקפות תהילת 

אלוהים תיראה בעולם באמצעותנו.102 
מטרתו האחרת של אלוהים בבואו הן לשכון 
יוכל  הוא  שכך  היא,  באמצעותנו  לפעול  והן 
לשלוט בעולם בתוכנו ובאמצעותנו.103 זו היתה 
מטרתו מאז ימי בראשית.104 מטרת אלוהים היא 
לזכות באדם שהוא יצר על-ידי התאחדות עמו, 
האדם  כאשר  בקרבו.  שוכן  שהוא  כך  על-ידי 
מתאחד מחדש עם אלוהים, תוכניתו של אלוהים 
מתקיימת  אלוהים  של  תוכניתו  לפועל.  יוצאת 
כאשר  האדם.  בתוך  חי  שאלוהים  כך  על-ידי 
הצורך  האדם,  באמצעות  חייו  את  חי  אלוהים 

שלו מתקיים. 
שיצר?  מהאדם  אלוהים  דורש  אם-כן,  מה, 
הוא דורש שהאדם ימשול. זו היתה תוכניתו או 
האלוהים- אולם,  בראשית.104א'  ימי  למן  כוונתו 

אנוש אינו אמור למשול כמו שאדם גשמי מושל. 
האדם אמור למשול כפי שאלוהים דורש ממנו 
מעולם  אלוהים  אלוהים.  מטרת  על-פי  למשול, 
לא יצר את האדם וייעד אותו למרוד, להישלט 
רוצה  אלוהים  שמרדו.  ומלאכיו  השטן  בידי 
שבני אדם שנוצרו מחדש, שהתאחדו מחדש עם 
אלוהים, ישלטו עבורו ועמו. אלה הם בני אדם 
שרוח אלוהים מדריכה אותם, “בנים לאלוהים” 

(הבשורה על-פי יוחנן א', 12). 
לכך  אלוהים  שואף  מדיע  ישאלו,  אשר  יש 
אלוהים  באמצעות  בעולם  בכל  ישלוט  שהאדם 
המלאך  לוציפר,  היא:  הסיבה  בקרבו.  השוכן 
נגד  התקומם  האור,  מלאך  אלוהים,  על  שחיפה 
את  יצר  שאלוהים  לפני  קרה  הדבר  אלוהים. 
לוציפר  נפל.106  לוציפר  חטא.105  לוציפר  האדם. 
נעשה השטן.107 בכך שלוציפר נעשה השטן, הוא 
הפך לאויבו של אלוהים.108 על-כן, אלוהים לקח 
מאויבו בחזרה את הסמכות, ובמקום זאת הפקיד 
את  יצר  שאלוהים  הסיבה  האדם.109  בידי  אותה 
האדם היא כדי שהאדם יוכל לשלוט במקומו של 
עם  השטן.110 האדם,  להיות  הפך  אשר  לוציפר, 
אלוהים בקרבו, לא השטן, אמור לשלוט בעולם. 
אם אלוהים באדם היה שולט בעולם, העולם היה 

שונה לחלוטין מכפי שהוא כיום.
וכל  הנופלים,  מלאכיו  שהשטן,  בוודאי 
ההולכים בעקבותיו אל הסוף, לעולם לא יחזרו 
בתשובה. הם הרשע שבעולם.111 אלוהים ואנשיו 

מלאכיו  והשטן,  בעולם,  נמצאים  הצדיקים 
המורדים וכל ההולכים בעקבותיו בדרכי הרשע, 
גם הם נמצאים בעולם.112 דבר אלוהים ישמידם 
דבר   .(16 ב',  (ההתגלות  [אלוהים]”  פי  “בחרב 
אלוהים  של  בגופו  פועל  אשר  הוא  אלוהים 
אינו  לעולם  אמיתי  נוצרי  הכנסיה.113  המשיח, 
משתמש ברובים, כדורים, פצצות או בכל נשק 
גשמי אחר. הוא משתמש בדבר אלוהים, בחרב פי 
ישוע המשיח.114 זו הסיבה לכך שאויב האלוהים 
ואנשיו יאמרו לכם שנוצרים אמיתיים, מאמינים 
הם  אלוהים,  בחוקי  המאמינים  הקודש,  בכתבי 
השטן  על  טרור  משליט  אלוהים  טרוריסטים. 
ועל ההולכים בדרכו באמצעות דבר אלוהים.115 
דבר  השטן.116  על  טרור  משליט  אלוהים  דבר 
יבלו  הם  כי  ולמאמיניו  לשטן  אומר  אלוהים 
את הנצח בגיהינום ולא נותר להם אלא זמן קצר 
עד לכניסתם לבית הנצח שלהם. דבר זה מרגיז 
מאוד את השטן ואת ילדיו. השטן כל כך מאויים 
על-ידי אלוהים, שהוא ישוע, עד כי הוא רועד 
אחד  שהאלוהים  מאמין  “אתה  שמו.  למשמע 
ואף  מאמינים  השדים  גם  לעשות!  היטבת  הוא. 
זו הסיבה לכך,  ב', 19).  יעקב  (איגרת  רועדים” 
שהשטן הוציא את דבר אלוהים אל מחוץ לחוק. 
זו הסיבה לכך, שהשטן החליף את דבר אלוהים 
האבולוציה  האבולוציה.  בלימודי  בבתי-הספר 
אינה מטרידה אותם. דבר אלוהים הוא המטריד 
וחייו,117  רוחו  דברו,  באמצעות  אלוהים,  אותם. 
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בראשית ו׳, 1-3, 5-14, ז׳, 1, 7, 23, שמות י״ב, 29-42, שופטים ג׳, 14-30, ד׳, 
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 ,19-20 ו׳,   ,1-17 ג׳,  א׳,  13-16, הקורינתיים   ,9-11  ,2-4 ח׳,  63, הרומיים  ו׳, 
הקורינתיים ב׳, ג׳, 5-6, ו׳, 16, הגלטיים ה׳, 25, ו׳, 8, ההתגלות כ״ב, 17  102 
יחזקאל ל״ו, 27, יוחנן י״ד, 15-20, 23, י״ז, 21-23, הרומיים ח׳, 1, 10-11, י״א, 
16, הקורינתיים א׳, ג׳, 9, 16-17, ו׳, 19-20, ט״ו, 10, הקורינתיים ב׳, ה׳, 17-21, 
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א׳, 26-30, ב׳, 15, 20  104א׳ בראשית א׳, 26-30, ב׳, 15, 20  

הייתי רוצה לנצל הזדמנות זו כדי לבקשך 
(שניים  שבוע  מדי  עלונים   4 לי  לשלוח 
ספרי  ושני  באנגלית)  שניים  בצרפתית, 
באנגלית).  אחד  בצרפתית,  (אחד  “המשיח“ 
אחרים:  לעלונים  זקוק  גם  אני  כמו-כן, 
“האפיפיור הנמלט“, “סודות האפיפיור“ ומעט 
זקוק  אני  הרומית.  הקתולית  הדת  על  מידע 
באמת לדברים אלה ללימודי, לא רק כדי לדעת 
את כתבי הקודש אלא גם כדי לבצעם מבחינה 

רוחנית.
לאלוהים  בן  תהיה  שלעולם  מקוה  אני 

ותפיץ את רצונו.
בנאמנות,

סי. טי.                            רדינג, קליפורניה

באינטרנט  אלאמו  כנסיית 



לך  העוזרים  וכל  היקר  אלאמו  הכומר 
להפיץ את דבר אלוהים,

אני כותב כדי להודות לך ולומר לך, 
בכך  מאוד,  לי  עזרה  שלך  שהספרות 
שהיא איפשרה לי להגיע לרמות מודעות 
את  לי  והעניקה  יותר  גבוהות  רוחנית 
אני  לאלוהים.  יותר  להתקרב  האפשרות 
לכומר  יגמול  שאלוהים  באמת  מאמין 
הנפלאים שעוזרים  אלאמו, עם האנשים 
לו בהפצת המסרים של אלוהים. הזכרת 
שתספק את כתבי הקודש בחינם, ואין לנו 
לנו  שלח  על-כן,  כלל.  קודש  כתבי 
בבקשה את כתבי הקודש וספרות נוספת. 
ברצוננו לדעת יותר על ספרותך וכן על 
בספר  ייכתב  שמך  “המתן“.  המאמר 

החיים.
שלך בנאמנות נוצרית,

קיי. די.                   היידראבאד, הודו

טוני היקר,

שביליתי  הנפלא  הזמן  על  לך  תודה 

הכרתי  לא  מימי  בביתך.  שהותי  במהלך 

אנשים כה מרוצים ושמחים.

היותי  מאז  אותך  מכירה  שאני  למרות 

איש  אתה  שאכן  ויודעת,  שש-עשרה  בת 

רעייתך  ועם  עמך  שהחיים  הרי  האלוהים, 

בקירבה כזו, שחוויתי בחודשים האחרונים, 

פקחה את עיני אף יותר לדעת שאכן אתה 

נביא קדוש, מסור, נבחר ואמיתי של אלוהים 

מטיף.  שאתה  מילה  כל  ונושם  חי  ואתה 

העדות של אורח חייכם במשך השנים היא 

מושלמת ולא דבק בכם רבב חטא וצביעות. 

עוצמה  ורב  מחטא  חף  באמת  אתה 

עם  והמסורה  הקדושה  בהתהלכותך 

טקסס

הודו

משמאל - הכומר-היידראבאד

השותף של הכנסיה 

הנוצרית אלאמו, 

אר.סי., טובל 

מאמינים חדשים 

אשר קיבלו את 

אדוננו ישוע המשיח 

כמושיעם האישי - 

טפסווארם, הודו

משמאל - הכומר-השותף וי. ויי. מהכנסיות 

הנוצריות אלאמו עם אחדים מבני קהילתו - 

רנגמפטה מנדאל, הודו

בזמן עבודתך ואין זה נראה אפשרי, שאדם 

אחד יוכל להשיג כה הרבה בבת אחת, יום-

לעולם  מתעייף  שאינך  היא,  האמת  יום. 

לשרת את אלוהים ואתה מהלל אותו תמיד 

ומודה לו, בשמחה על שירותך אותו.

השמח.  בביתך  אותי  שאירחת  על  תודה 

לי  שהיגשת  הקרים  המים  כוס  על  לך  תודה 

כאשר איש לא עשה זאת וכן על כל מעיינות 

המים שיצקת על נשמתי. חידשת ומילאת אותי 

בידע ובאמונה באלוהים. אתה ואישתך הינכם 

באמת האנשים האדיבים ביותר שפגשתי מימי. 

לעולם אהיה אסירת תודה לכם.

בנאמנות,

פי. בי.                       טקסרקנה, טקסס

שנה  אחרי  שנה  יומי,  בסיס  על  אלוהים, 

אחרי שנה. 

ידע  טרם  שהעולם  באמת,  מאמינה  אני 

נביא רב עוצמה וכה קרוב לאלוהים כמוך. 

ראיתי באמת שאלוהים צועד ופועל עמך מדי 

ולניסים  ריפוי  למקרי  עדה  הייתי  יום. 

מדהימים ונשמות רבות שניצלו ונותרו לצד 

בעבור  המושלם,  חייך  אורח  בשל  אלוהים 

עושה,  שאתה  כפי  אלוהים  דבר  יציקת 

לעתים עשרים וארבע שעות ביום, מדי יום. 

כנראה שאלוהים באמת מברך את שנתך, 

מכיוון שאני יודעת שכמעט אינך ישן. מעולם 

לא היכרתי ולא שמעתי על מישהו העובד כל 

כך קשה כמוך. לפעמים אני עוקבת אחריך 
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ניגריה

מלאווי

הכומר טוני היקר,
ישוע  אדוננו  בשם  לך  נוצריות  ברכות 
המשיח, אשר בא לעולם מלא חטאים זה כדי 

לכפר על חטאינו.
הכומר, אני מנצל את כתיבתי כדי להודות 
לאלוהים עבור כהונתך, עבור מאמציך בעבודה 
הנוצרית בזמן זה, על-ידי הפצת “דברי אלוהים 
“המשיח“,  ספר  ספרות,  כלומר  האמיתיים”, 

כתבי הקודש, וכו', על-פי בקשות אנשים ברחבי 
הדיוור.  בעלויות  להתחשב  מבלי  העולם, 
למעשה, אתה איש אלוהים אמיתי שנשלח על-
ידו כדי להשתמש בך ככלי לכבוד בדור אחרון 
ימשיך  מפרנסנו,  שאלוהים,  מתפלל  אני  זה. 
ישוע  לבוא  עד  כהונתך  ואת  אותך  לפרנס 

הכומר אלאמו היקר,
החבילה  על  מאוד  לך  להודות  ברצוני 
הספר  עלונים,  מספר  שהכילה  לי,  ששלחת 
כתבי  ומספר  התנ“ך“,  נבואות  לפי  “המשיח 
נפלאה  כמה  אוה!  עתה.  זה  שקיבלתי  עת 
הנפלא  הספר  ביחוד  שעשית,  העבודה 
במחקר  רב  זמן  עסוק  היית  אכן,  “המשיח“. 
כמה  עד  הקודש.  מכתבי  הזו  העבודה  של 
וללמוד  מתלמידיך  אחד  להיות  רוצה  הייתי 

גאנה

info@alamoministries.com

הכומר אלאמו היקר,
אלאמו  כנסיות  על  לאלוהים  מודה  אני 
השראה  מקבלים  ומשפחתי  אני  הנוצריות. 
מהם מאז שנת 2000, כאשר קראתי לראשונה 
הספרות  קריאת  דרך  זה  היה  ספרותך.  את 
הנוצרית, שלמדתי להכיר את אלוהים אישית 
בחודש ינואר 2000. הכומר שלנו שיתף רבים 
שלנו,  המשפחתיות  בתפילות  עמנו  ממסריך 
כנסייתיות  בתפילות  אחווה,  בקבוצות 
הייתי  בביתי.  הקודש  כתבי  לימוד  ובקבוצת 
מעריך זאת מאוד אם היית שולח לי בטובך 
עותק של ספרך “המשיח“, עלוניך, הודעותיך 
חזק  מתפלל  אני  וקסטות.  וידיאו  בקלטות 
עבורך כדי שתמשיך לעזור לי להפוך ברכה 
גדולה לאנשים רבים. אני מקווה לשמוע ממך 
החומרים  את  לי  לשלוח  זכור  אנא,  בקרוב. 
האבודות  הנשמות  עבור  נשמות,  המזככים 
תחת  כולנו  את  יברך  שאלוהים  באזורנו. 

כהונתו.
שלך במשיח,

אן. אי.                            רומפהי, מלאווי 

כומר יקר בלבו של אלוהים,

את  לי  העניקו  המעודדים  דבריך 

אני  זה.  מכתב  אליך  לכתוב  ההזדמנות 

שאתה  הכל־יכול,  אלוהינו  בחסד  מקווה, 

הייתי  ראשית  הכומר,  כמוני.  טוב  מרגיש 

רוצה להודות לך, על הדפסת דברים כל כך 

נאים ומעודדים עבורנו כאן בגאנה. הסיבה 

שקראתי  היא  המכתב  את  לך  כותב  שאני 

שניים מעלוניך. חיי השתנו לגמרי ואני נוצרי 

ברצוני  אלה  דברים  ועם  מחדש.  שנולד 

כתבי הקודש  ספר  לי  להעניק  אותך  לבקש 

וכן עוד ספרות מעודדת. אם תשלח לי את 

המעודדת  הספרות  ואת  הקודש  כתבי 

האחרת, אלוהים יברך אותך ואת משפחתך. 

הללויה.

שלך בנאמנות,

פי. איי.                         קומאסי, גאנה

הכומר היקר,

אני  זה.  מכתב  לך  לכתוב  מאוד  אני שמח 

יודע  ואני  כמוני  טוב  מרגיש  שאתה  מקוה 

זוכה בנפשות  שאלוהים פועל בכהונתך ואתה 

ספרותך  את  לקרוא  מאוד  שמחתי  עבורו. 

שלי.  לידיד  שנשלחה  והנפלאה,  המועילה 

עבור  בנפשות  זוכה  קראתי,  שאותה  ספרותך, 

אדוננו, כולל אותי, וברצוני להגביר את אמונתי 

אלי  לשלוח  תוכל  האם  אשמח  לכן,  בישוע. 

״המשיח״,  הקודש,  מכתבי  אחדים  עותקים 

בקרב  להפיצם  כדי  אחרת  מועילה  וספרות 

וכן  בבית־הספר  חברים  שלי,  הכנסיה  חברי 

לבני משפחתי, כדי שנוכל לדון בדברי אלוהים 

בכל עת שאנחנו נפגשים, כדי שנוכל להבין זאת 

ולהיות בעלי אמונה שופעת. אני מקוה  היטב 

מתפלל  אני  יגיעו.  שביקשתי  שהדברים 

שכהונתך תמשיך לזכות בנפשות.

שלך בנאמנות,

איי. קיי.                               ג׳ומורו, גאנה

ישירות מכתבי הקודש! באמת, רוב האנשים 
חושבים  שהם  ממה  רק  ישוע  על  מדברים 
שהוא, לא מדברים המוכחים בכתבי הקודש. 
אני יכול לראות שאתה באמת איש אלוהים, 
כאן  אפילו  המסר  את  להפיץ  רוצה  אשר 

במלאווי.
אשר  חברים  כמה  כבר  מצאתי  הכומר, 
הביעו עניין רב בקריאת עלוניך וכתבי העת 
שלך. אנא, המשך לשלוח עוד חומרי קריאה. 
הבחנתי  הספרות,  קריאת  במהלך  אולם, 
שאנשים צריכים להחזיק בקרבתם את כתבי 
האם  יותר.  טוב  ולהבין  לדעת  כדי  הקודש 

לפני  קיבלתי  כאשר  שמחתי  אמן.  המשיח. 
כתבי  את  שהכילה  החבילה,  את  שבועיים 
אני  עלונים.  וכמה  “המשיח“,  ספר  הקודש, 

מעריך זאת. תודה ואלוהים יברך אותך.
הכומר, עלי לבשר לך, שבאופן כללי, הפצת 
הספרות הנוצרית גרמה לזכיה בנפשות ולשינוי 
בחיי אנשים עבור ישוע. אפילו נוצרים ההולכים 
וזאת  מאמינים,  הם  במי  עתה  יודעים  לכנסיה 
דבר  הפצת  באמצעות  כהונתך,  באמצעות 
לי  לשלוח  תוכל  כהונתך  אם  אשמח  אלוהים. 
חמישה ספרי תנ”ך בגירסת המלך ג'יימס, עשרה 
עותקים של “המשיח“, ועלונים רבים להפצה. 
קלטות  לי  שתשלח  רוצה  הייתי  כן,  על  יתר 

עם  וקלטות  הטפות  או  מסרים  עם  וידיאו 
מוסיקה נוצרית.

משפחתי  את  הזכר  אנא  הכומר,  כמו-כן, 
שנים  וחצי  כשבע  לפני  התחתנתי  בתפילותיך. 
ועדיין לא נולד לי ילד. אבל השאלה, הכומר, 
להצלחתך  להתפלל  אמשיך  אני?”  “למה  היא, 
מסור  לתשובתך.  ממתין  כהונתך.  ולהצלחת 
ובכרם  לעבודה  לעמיתיך  איחולי  את  בטובך 

אלוהים.
שלך במשיח,

הכומר איי. איי.                     איבדאן, ניגריה

שניים  או  אחד  תנ”ך  לבקש  על-כן,  אוכל 
בגירסת המלך ג'יימס באנגלית וכמה מסרים 
מוקלטים, כדי שנוכל לשמוע כאן את קולך, 
לי  יש  אותך?  לראות  יכולים  איננו  אם  גם 
קבוצת חברים ואנחנו רוצים ללמוד ביחד את 
כתבי הקודש ואם אפשר, להטיף ולהפיץ את 
שציינתי  בחומרים  הצורך  מכאן  מסריך. 
לעיל. אהיה אסיר תודה עד מאוד על קבלת 
החומר. תודה לך. מי יתן ואלוהים יברך אותך 

בשפע.
שלך בישוע המשיח,

אס. קיי.                       לילונגווה, מלאווי
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הרוחנית, כשם שאלוהים הנחה אותי אליך, 
התוכל בבקשה לשלוח לי אותם, שכן אינני 
רוצה עליות ומורדות בחיי הרוח שלי ללא 
אדוני,  כן,  על  יתר  והספרות.  הקודש  כתבי 
וכמה  הקודש  לכתבי  בעיקר  זקוק  אני 
בניגריה  כאן  שאנשים  מכיוון  עלונים, 
אוהבים לראות את דבר אלוהים לפני שהם 
“המשיח“  וספר  העלונים  אדוני,  יאמינו. 
ששלחת לי הם הדברים שאני משתמש בהם 

עבור ההטפה והפצת הבשורה עכשיו. 
שבעזרת  מאמין  אני  אדוני,  לבסוף, 
הסברי הקצרים במכתב זה תבין מה חסר לי, 
כדי  זו  הזדמנות  מנצל  אני  זאת,  רק  ולא 
להפציר בך להמשיך ולסייע לי בחיי הרוח 
שלי. ושוב, אנא מסור את ברכותי לאישתך, 
לאחיך ואחיותיך באלוהים המסייעם לך שם. 
תכזיב  שלא  באלוהים  תקוותי  את  שם  אני 
אותי במקרה זה. אני מאמין, שבקשותי יגיעו 
תודות,  המשיח.  ישוע  אדוננו  בשם  בהקדם 

בציפיה לשיתוף פעולה מצדך. 
שלך בנאמנות,

אם. אם.                    מדינת ניג'ר, ניגריה

ניגריה אדון נכבד,
אדוננו  של  היקר  בשם  לך  ברכות 

ומושיענו ישוע המשיח.
את  ישוער  שלא  באופן  מעריכים  אנו 
אשר  הכל-יכול,  אלוהים  למען  מאמציך 
רומם אותך בטובו להיות אור לבני ארצנו. 
עבור זאת אנו אומרים מיליארדי תודות לך 
העלון  עבור  רבה  תודה  כמו-כן,  ולאחיך. 
הנהדר, הספרות האחרת, והספר הנפלא אשר 
עיינתי  התנ”ך“.  נבואות  לפי  “המשיח  שמו 
תדריך  אשר  חרב,  לקבל  מאוד  ושמחתי  בו 
היקר,  אדוני  ובכן,  חיי.  כל  לאורך  אותי 
הפצתי את הספרות ששלחת לי. אנשים רבים 
חייהם  את  מסרו  ולאחר-מכן  אותה  קראו 
לישוע כמושיעם האישי. כולנו מעריכים את 
לך,  העניק  שאלוהים  הרוחנית  מתנתך 
אל  מהאפלה  הנוכחי  הדור  כל  את  להוציא 
את  לבקש  לי  לעונג  אדוני,  כמו-כן,  האור. 
בהן  פעמים,  ישנן  שלי.  הרוח  בחיי  עזרתך 
את  ולהפיץ  להטיף  כדי  לצאת  אמור  אני 
הבשורה, אבל אין לי את הספרות ואת כתבי 
הקודש לסייע לי במאמצי. ובכן אדוני היקר, 
להתפתחותי  אלה  דברים  לך  יש  בכלל  אם 

(המשך מעמ׳ 7)

שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

הטלפון  לחדר  התקשרה  אחת  אישה 

וסיפרה,  ויסקונסין  מאפלטון,  שלנו 

שקיבלה את אחד מספרי הכומר אלאמו 

בשם ״המשיח״ וקראה בו. יש לה חברים 

גם  אותו  נתנה  ועל־כן  רבים  יהודיים 

מאמינה.  שאינה  אחת  יהודיה  לגברת 

הספר מצא חן בעיני הגברת וזו התקשרה 

עליו,  ארוך  דיון  ניהלו  הם  שלה.  לרב 

ועכשיו הרב קורא בו מכיוון שהוא גילה 

בו תשובות לשאלות שלא יכול היה לענות 

את  לו  להראות  יכלה  והגברת  עליהן 

״המשיח״.

הללו את אדוננו!

אס. בי.

הביא מגפות על מצרים עד שהיא נהרסה, מכיוון 
שפרעה התקומם נגד דבר אלוהים כאשר אלוהים 

אמר לו: “שלח עמי” (שמות י', 3).118
הניחו לישראל

מי שלא תהיו, המחליטים מאחורי הקלעים, אני 
אומר לכם, למען טובתכם האישית, שמוטב לכם 
עוד  רב  הרס  גמול,  לבוא  עומד  לישראל.  להניח 

יותר מזה שירד על מצרים לפני אלפי שנה.119 
מתכונן  רומא  של  הרביעית  המלכות  צבא 
של  רוחו  זו  צבאית.120  בצורה  בעולם  לשלוט 
שטן. זה אינו אלוהים. תחת הברית החדשה אין 
מגנה  הוא  אם  כי  רצח,  ביצוע  מאשר  אלוהים 
אנשיו,  באמצעות  אלוהים,  אין  כיום  אותו.120א' 
או  כימית  בלוחמה  ברעלים,  לעולם  משתמש 
פצצות,  כדורים,  רובים,  מטוסים,  בחידקים, 
נשק  כל  או  קשתות,  חניתות,  סכינים,  טנקים, 

125 יוחנן י״ב, 44-45, הקורינתיים ב׳, ד׳, 4, הקולוסיים א׳, 12-17  126 בראשית 
י״ז, 1, ל״ה, 11, דברים ג׳, 24, ז׳, 21, י׳, 17, ישעיה ט׳, 5, הקורינתיים ב׳, ו׳, 18, 
ההתגלות ד׳, 8, י״א, 17, ט״ו, 3, ט״ז, 7, כ״א, 22  127 בראשית ב׳, 15-17, ג׳, 
1-6, ד׳, 3-5, ויקרא ד׳-ו׳, ט׳, 1-21, י״ב, 6-8, ט״ז, 3-22, 30, 33-34, כ״ג, 18-20, 

עזרא ו׳, 16-22  

חדר הטלפון

אחר העלול להרוג גוף אדם.121 אז מה אם צבא 
מלכות העולם הרביעי הרומאי חמוש מכף רגל 
כתבי  את  קראו  זה!  מסוג  נשק  בכלי  ראש  ועד 
הקודש כדי שתוכלו להבין שאין די בכלי נשק 
מבטיח  אלוהים  באלוהים.  להילחם  כדי  אלה 
לילדיו: “כל כלי יוצר עליך, לא יצלח” (ישעיה 
נ”ד, 17). גורל ישראל או גורל העולם כולו אינו 
נתון בידי האפיפיור או כל אדם אחר. אין צבא 
בעולם היכול לעצור בעד אלוהים מלעשות את 
אשר אמר לעשות. אלוהים הוכיח זאת במצרים, 
והוא יוכיח זאת הן היום, והן בעתיד.122 לא נשק 
גשמי הוציא את ישראל ממצרים והרס את כל 
צבאה. אלוהים עשה זאת. ואלוהים חי כיום כדי 
לאנשים  הדבר  אותו  יעשה  שבקרוב  להוכיח 
המרושעים של עולמנו.123 מה רב ושופע הכוח 
האדם!  את  אלוהים  ביצירת  לעינינו  המתגלה 

אלוהים שוכן ושולט בבניו הנבחרים!
בשלושה  נושא  הוא  אחד.  אל  רק  יש 
“ושלושתם  הקודש.  ורוח  בן  אב,  תפקידים: 
ישוע,   124.(7 ה',  הראשונה  יוחנן  (איגרת  אחד” 

“גבורת  אלוהים,125  צלם  הוא  המשיח,  אלוהים 
(האיגרת  אלוהים”  וחוכמת  אלוהים  [כוח] 
הראשונה אל הקורינתיים א', 24), “בגופו שוכן 
כל מלוא האלוהות” (האיגרת אל הקולוסיים ב', 

9), “אלוהי צבאות” (ההתגלות א', 8).126
“אשר בו לנו הפדות [גאולה] בדמו, סליחת 
החטאים, והוא צלם של האלוהים הבלתי נראה, 
כל אשר בשמים  נברא  בו  כי  בריאה.  כל  בכור 
נראה,  שבלתי  ומה  שנראה  מה  בארץ,  ואשר 
ושלטונות.  ממשלות  וגם  ורשויות  כסאות  גם 
הכל נברא באמצעותו ולמענו, והוא קודם לכל 
כלומר,  הגוף,  של  הראש  הוא  בו.  קיים  והכל 
של הקהילה. הוא הראשית, בכור מבין המתים, 
למען יהיה ראשון בכל, כי כן היה רצון לשכן 
בו את כל המלוא ובאמצעותו לרצות אל עצמו 
שבארץ,  מה  והן  שבשמים  מה  הן  הכל.  את 
באמצעותו, בעשיית שלום בדמו על הצלב. אתם 
במחשבותיכם  ואויבים  נוכרים  הייתם  לפנים 
ריצוי  עשה  כעת  אבל  הרעים.  ובמעשיכם 
לפניו  להציגכם  כדי  מותו,  על-ידי  בשרו  בגוף 
אמנם  אם   - דופי  ובלי  מום  בלי  קדושים, 
עומדים אתם מבוססים ויציבים באמונה ואינכם 
ששמעתם,  בבשורה  הכלולה  מהתקוה  מרפים 
מתחת  הבריאה  לכל  שהוכרזה  הבשורה  היא 
לה  הייתי  [פאולוס],  שאול  ואני  לשמים,127 
סובל  שאני  בסבל  שמח  אני  כעת  למשרת. 
למענכם ואני ממלא בבשרי את סבלות המשיח 
נהייתי  הקהילה.   - גופו  בעד  לסבול  עוד  שיש 
לי  נתן  שאלוהים  לתפקיד  בהתאם  למשרת  לה 
במסירת  אלוהים  דבר  את  להשלים  למענכם, 
הסוד שהיה צפון מעולמים ומדורות ועתה נגלה 
מהו  להודיע  אלוהים  רצה  לכם  אכן  לקדושיו. 
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(משך בעמ׳ 12)

והוא:  הגויים,  בקרב  הזה  הסוד  תפארת  עושר 
אנו  בקרבכם, התקוה אל הכבוד. עליו  המשיח 
ומלמדים  אדם  כל  מזהירים  בזמן  ובו  מכריזים 
כל אדם בכל חוכמה, למען נוכל להציג כל אדם 
כשהוא מושלם במשיח. למטרה זאת אני גם עמל 
בי בגבורה”  ונאבק, כמידת פעולתו של הפועל 

(האיגרת אל הקולוסיים א', 14-29).
מלכתחילה התכוון האל להרבות בבנים:“כי 
והכל  למענו  הכל  אשר  [אלוהים]  לו  היה  נאה 
להשלים  לכבוד,  רבים  בנים  בהנחותו  על-ידו 
המשיח].  [ישוע  ישועתם  שר  את  בעינויים 
כולם  המקודשים,  גם  [ישוע],  המקדש  גם  כי 
מאחד המה, ועל-כן לא בוש מקרוא להם אחים” 
אל  באיגרת   .(10-11 ב',  העברים  אל  (האיגרת 
מועדים  אנו  שאם  נאמר   5-6 ד',  הגלטיים, 
לקום לתחיה, הרי שעל רוח בן אלוהים להיכנס 
וכיוון  הבנים.  מעמד  את  שנקבל  “כדי  לתוכנו 
שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו 
מבינינו  לאלה  ובאשר  אבינו'”.  'אבא,  הקוראת: 
הוא  החדשה,  הברית  את  עליהם  קיבלו  אשר 
אומר: “הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור 
אל הפחד [פחד מפני המוות, השטן, או כל דבר 
המקנה מעמד  רוח  קיבלתם  אלא  אחר],  שלילי 
של בנים, וברוח זאת אנו קוראים: 'אבא, אבינו'. 
שבנים  רוחנו  עם  יחד  מעידה  עצמה  הרוח 
יורשי  יורשים:  אזי  בנים,  ואם  אנו.  לאלוהים 
למשיח,  השותפים  יורשים  וגם  אלוהים  נחלת 
נזכה לכבוד  שכן סובלים אנו עמו128 כדי שגם 
עמו. אני סבור שסבלות הזמן הזה אינן שקולות 
כנגד הכבוד העתיד להיגלות בנו“ (האיגרת אל 
הרומיים ח', 15-18). דבר זה יכול להתרחש רק 
באמצעות כניסת אלוהים אל תוך העולם כאדם, 
שפיכת דמו באופן שיאפשר את מחילת חטאינו 
תוכל  שרוחו  כדי  לעולם,  מותנו  באמצעות 
אל  המתים  מבין  ולהחיותנו  לקרבנו  להיכנס 

החיים.129
שיוכל  כדי  חיים  מעניקת  לרוח  הפך  הוא 
יכול  אינו  אדם  שלנו.130  הרוח  בתוך  להתמזג 
לשמור את מצוות האל, אלא אם כן האב שוכן 
בקרבו עם האל-המשיח באמצעות רוח הקודש.131 
“בלעדי  אמר:  ישוע,  אדוננו  המשיח,  אלוהים 
על-פי  (הבשורה  דבר”  לעשות  יכולים  אינכם 

החדשה,  הברית  את  קבלתנו  עם   .(5 ט”ו,  יוחנן 
הגשים אלוהים את מטרתנו לגבינו. 

בטוחה  להיות  לישראל  גרם  אלוהים 
כל  את  והשמיד  עבורה  לחם  הוא  ומשגשגת.132 
אויביה.133 על ישראל לעשות שלום עם אלוהים. 
על ישראל לקבל את הברית החדשה, את המשיח 

ואת הדם ששפך עבורם. 
לעצמה  שלום  לעשות  שואפת  ישראל  אם 
בשלמות  לבה  את  להסיט  עליה  במזרח-התיכון, 
שאלוהים  כדי  אלוהים,  אל  ולהפנותו  מהעולם 
יילחם עבורה וישמיד את כל אויביה, כפי שעשה 
לאויבי קדמוניה.134 הוא מבטיח לעשות זאת היום 
עבור ישראל, אם תקבל היום את הברית החדשה 
לישראלים  יהפכו  אשר  שאלה  יודע,  אני  עמו. 
אמר  שאלוהים  מכיוון  זאת,  יעשו  רוחניים 

שבכוונתו להשמיד את אויביהם.135 
וכל  הברית  ארצות  נשיא  ביקשו  אילו 
והיו מאפשרים  יום,  מימשלו את אלוהים מדי 
הניחו  ואילו  בתוכם,  ולהתבטא  לשכון  לו 
לאלוהים לבצע את כל ההחלטות עבורם, היה 
“שאלוהים  עבורם.  הדבר  אותו  עושה  אלוהים 
נושא פנים, אלא בכל עם ועם מי שירא  איננו 
אותו ועושה צדק רצוי לפניו” (מעשי השליחים 
לאלוהים,  רק  תשמעו  אם   136.(34-35 י', 
יזהרו כזוהר  “והמשכילים,  תחכימו.137 ככתוב: 
שמובילים  [אלה  הרבים  ומצדיקי  הרקיע, 
ככוכבים  [יזהרו]  לצדיקות],  אחרים  אנשים 

לעולם ועד” (דניאל י”ב, 3).
אלוהים אינו רוצה שתהיו כמעט משוכנעים. 
כדי  לחלוטין,  משוכנעים  שתהיו  רוצה  הוא 
כמושיעכם,  בתוככם  לשכון  לבוא  שיוכל 
הגואל שלכם  המרפא,  החבר,  המדריך,  המנחם, 
ואלוהיכם.138 ועתה, אם יהיה לישראל ולמימשל 
להגשים  לאלוהים  לתת  לב  אומץ  בוושינגטון 
את מטרתו בהם, תהיה התנגדות מצד אויבו של 
יעמוד  אלוהים  אולם,  השטן.  ושלנו,  אלוהים 
לצידכם: “אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו?” 
(האיגרת אל הרומיים ח', 31). אם תחליטו לחיות 
על-פי שכלכם ושכלם של אנשים אחרים, מצבכם 
נשמותיהם  אשר  אנשים  הינכם  טוב.  יהיה  לא 
אם  בין  אחד,  במקום  הנצח  את  לבלות  עומדות 

בגן העדן או באגם האש. 

איננו יכולים לקחת את נכנסינו עלי 

אדמות עמנו אל הנצח. כל נכסינו 

בעולם הזה יישארו כאן.

אלוהים אינו אגדה. הוא אינו מתלוצץ.139 כל 
ההתרחשויות בעולם בימים אחרונים אלה קורות 
בדיוק כפי שאלוהים תיאר בדברו. לאיש מאיתנו 
אין ברירה. “אך אם לא תחזרו בתשובה, כולכם 
 .(3 י”ג,  לוקס  על-פי  (הבשורה  כמותם”  תאבדו 
אינו  אובדן  אבל  טוב,  דבר  היא  חזרה בתשובה 
גדולים  כמה  עד  משנה  זה  אין  טובה.  ברירה 
הזה,  בעולם  עצמנו  בעיני  נראים  אנו  ועצומים 
אלוהים.140  בפני  עירומים  להתייצב  כולנו  על 
יוכל  או  אלוהים,  את  אינו מרשים  בעולם  איש 
המאפשרים  אלה  מלבד  כלשהי,  בדרך  לרצותו 
לו לשכון בתוכם ולפעול כרצונו.141 כל זהבכם, 
הכסף שלכם, הנפט, ואוצרות אחרות לא יבואו 
רק  במותכם.142  תלכו  אליו  למקום  איתכם 
הזה  בעולם  אלוהים  למען  שתעשו  לדברים 
יהיה ערך כלשהו.143 כל מה שאתם ואני חושבים 
שכתוב  מה  מלבד  נעשה,  כי  רוצה  שאלוהים 
[בגד  עידים  “בגד  אלא  אינו  הקודש,  בכתבי 

מטונף]” עבורו (ישעיה ס”ד, 5).144 
הדבר  אלוהים,  בדרכי  הכל  נעשה  כאשר 
ישביע את רצונו. וכן, “ברצות יהוה דרכי-איש, 
גם אויביו ישלים איתו“ (משלי ט“ז, 7). אלוהים 

ישמיד בקרוב את הרשעים.145 
בגלל  נינוה  את  להשמיד  התכוון  אלוהים 
בחוסר  המסר  את  להם  העביר  יונה  חטאיה.146 
צום  באמצעות  בתשובה  חזרה  העיר  רצון. 
ותפילה לאלוהים לרחמים.147 הדבר השביע את 
רצון אלוהים, ועל כן הוא לא השמיד אותם.148 
כפי  בתשובה,  האומות  כל  יחזרו  כן  אם  אלא 
והשגשוג  הביטחון  כל  ייעלמו  נינוה,  שעשתה 

מישראל, מאמריקה, ומשאר העולם.
היא  עכשיו  בה  נתון  שהעולם  המלחמה 
מלחמה רוחנית. אלוהים קורא לה “הר מגדון”.149 
ארמגדון הוא הקרב בין אלוהים לשטן על נשמות 
בני האדם.150 הפוליטיקה מתוסכלת ממלחמה זו. 
הפוליטיקה אינה יכולה לעשות דבר כדי לסיים 
עליכם  שבה  השעה  זו  הרוחנית.  המלחמה  את 
לצד  עמידה  בין  לבחור  עליכם  החלטה.  לקבל 
אלוהים או לצד השטן.151 אם תבחרו באלוהים, 
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8-12, י׳, 16, פטרוס א׳, ב׳, 24, יוחנן ה׳, 14-15  139 דברים י׳, 17, כ״ח, 62-63, ל״ב, 39-43, תהילים ס״ו, 3, 5, משלי א׳, 23-33, ישעיה מ״ד, 6, 8, מ״ה, 21-24, יחזקאל כ״א, 36, כ״ב, 21-22, 31, ל״ח-ל״ט, הרומיים ב׳, 8-9, הקורינתיים ב׳, ה׳, 
11, הקולוסיים א׳, 16-17, ג׳, 5-6  140 איוב א׳, 21, קהלת ה׳, 14, העברים ד׳, 12-13, ההתגלות ג׳, 17-22, ט״ז, 15  141 מתי ז׳, 21-27, י׳, 38-39, י״א, 28-30, י״ב, 47-50, ט״ז, 24-27, י״ח, 3-4, י״ט, 16-17, 21, כ״ג, 12, הקורינתיים א׳, ט״ו, 
10, הפיליפיים ב׳, 12-13, פטרוס ב׳, ב׳, 20-22  142 איוב א׳, 21, קהלת ה׳, 14  143 מתי י׳, 38-39, י״א, 28-30, ט״ז, 24-27, י״ח, 3-4, י״ט, 16-17, 21  144 ישעיה ל׳, 21-22  145 תהילים ל״ז, 38, ק״א, 8, קמ״ה, 20, האפסיים ה׳, 5, התסלוניקים 
ב׳, ב׳, 7-12, ההתגלות ח׳, 7-12, ט׳, 1-11, 13-19, י״א, 15, 19, ט״ז, 2-4, 8-12, 14, 17-21, כ״א, 8, כ״ב, 15  146 יונה א׳, 1-ב׳, 1  147 יונה ג׳  148 יונה ג׳, ד׳, 11  149 הקורינתיים ב׳, י׳, 3-6, האפסיים ו׳, 10-18, ההתגלות י״ב, י״ג, 7, ט״ז, 

12-16, י״ז, 14, י״ט, 11  150 האפסיים ו׳, 10-18, פטרוס א׳, ה׳, 8, ההתגלות י״ב, י״ג, 1-8, י״ז, 14, י״ט, 11  151 בראשית ד׳, 7, דברים י״א, 26-28, ל׳, 15, יהושע כ״ד, 15, מתי ו׳, 24, ההתגלות כ״ב, 17  
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שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

בגן העדן.152 אם תבחרו בשטן,  תבלו את הנצח 
תידונו לאגם האש.153 מהלך שגוי אחד, החלטה 
שגויה אחת, עשויים לגרום להרס מוחלט בכל 
העולם, ועבורכם שהיה לנצח בגיהינום.154 מלכי 
אינו  שהשטן  לדעת  עליכם  ושליטיו,  העולם 
השגויה.  ההחלטה  את  שתקבלו  ממתין  אלא 
נקבל  אני  או  רוצה שאתם  בהחלט שאינו  ברור 
את ההחלטה הנכונה. אלוהים צופה בכל החלטה 
שאתם  שגויה  החלטה  ובכל  שתקבלו  שגויה 
שכל  הרע  את  רואה  הוא  פיה.155  על  פועלים 
אלוהים.  היא  הנכונה  ההחלטה  עושה.156  אחד 
לא היה אדם אחד בכתבי הקודש אשר התמסר 
בשלמות לאמונה בחכמת אלוהים, ונשמד לנצח 
בידי השטן.157 עם ישראל כולו ידע שאם ברצונו 
רק  יעשה  אשר  מנהיג  לבחור  עליו  להצליח, 

כמצוות האל.158 
ארצות-הברית,  ישראל,   - במקומכם  אני  לו 
להשתמש  כל-כך  נחפז  הייתי  לא   - האו”ם  או 
האחרים  המתקנים  בכל  או  גרעינית,  בלוחמה 

שברשותכם כדי להילחם ב”אויביכם” לכאורה.
אתם הטרוריסטים, אלה מביניכם המסייעים 
הצופים  ואתם  כבש,  בעור  הזאבים  אתם  להם, 
באנשי  הצופים  הרשע,  בידי  נשלטים  אשר 
כי  לכם  מוטב  דופי,  בהם  למצוא  כדי  אלוהים 
צופה  הוא  כי  שתדעו,  רוצה  אלוהים  תקשיבו. 
בכם מבחוץ ומבפנים. האם לא שמעתם כי “נר 
יהוה [האמת, דבר אדוננו, שהוא אלוהים] נשמת 
אדם חפש [מחפש] כל חדרי בטן.159 חסד ואמת 
וסעד  מלך,  ייצרו  אלוהים],  דבר  של  [האמת 
בחסד כיסאו [המלך יישמר על-ידי חסד והאמת 
אתם   .(27-28 כ',  (משלי  אלוהים]“  דבר  של 
אלוהים  בקרוב  כי  דעו  טרור,  הוא  שמקצועכם 
הטרוריסט  הוא  אלוהים  אימה.  עליכם  יטיל 

האמיתי, “מלך בלהות“ (איוב י“ח, 14).160 
“ראו עתה, כי אני אני הוא,  אלוהים אומר: 
מחצתי  ואחיה,  אמית  אני  עימדי.  אלוהים  ואין 
ואני ארפא, ואין מידי מציל. כי אשא אל שמיים 
חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברק  ידי, ואמרתי: 
נקם  ידי, אשיב  ותאחז במשפט  חרבי,  [אחדד] 
מדם,  חיצי  אשכיר  אשלם.  ולמשנאי  לצרי, 

מראש  ושביה,  חלל  מדם  בשר,  תאכל  וחרבי 
עבדיו  דם  כי  עמו,  גויים  הרנינו  אויב.  פרעות 
עָמֹו“  אדמתו  וכיפר  לצריו,  ישיב  ונקם  ייקום, 

(דברים ל“ב, 39-43). 
נוצרי הברית החדשה לעולם אינם משתמשים 
שאלוהים  מאמינים  שהם  מכיוון  הטרור,  בנשק 
ינקום את נקמתם, באותה מידה בה הוא נקם את 
נקמת ישראל בימי משה. נוצרי הברית החדשה 
אינם צריכים להשתמש בטרור נגד איש. מדוע? 
מכיוון שאלוהים נלחם עבורנו. אנשים יקצרו את 
גם  זאת  את  זורע,  שאדם  מה  “כי  שיזרעו.  מה 
יוכל  איך   .(7 ו',  הגלטיים  אל  (האיגרת  יקצור” 
יברך את אמריקה, או  מישהו לצפות שאלוהים 
כל מדינה אחרת, אם הן אינן מברכות את שאר 
העולם באמצעות קבלת הברית החדשה דרך דם 
אלוהים המשיח, או על-ידי מתן אפשרות למשיח 
יוכל להגשים את  לשכון בתוכן, כדי שאלוהים 
מטרתו הן בתוכן והן באמצעותן? אלוהים מעולם 
לעצמם.  העוזרים  לאלה  עוזר  שהוא  אמר  לא 

אלוהים עוזר לחסרי הישע.161
האחרונים  שבימים  לנו,  אומר  אלוהים  דבר 
והשטן,  מהשמים  ארצה  יוטלו  ומלאכיו  השטן 
בשם  מרושעת  תוכנית  יבצע  הרעה,  רוחו  עם 
אולם,  קרה.  אכן  זה  ודבר  העולמי.162  השלום 
התוכנית אינה פועלת על אנשי העולם, ולעולם 
כה  אנשים  כי  על  זועם,  אלוהים  תפעל.  לא 
שאינה  השטן  תוכנית  בדרכי  הולכים  רבים 
יכולה לפעול. חרונו של אלוהים מתלקח לנוכח 
זדונם.163 הוא לוחם נגדם. אסונות נמצאים בעליה. 
אלוהים עומד לזעזע את כל כדור הארץ במגפות 
כמו  תיראה  משה  בימי  שמצרים  עד  רבות,  כה 
אלוהים  אומר  בגינה  הסיבה,  זו  שנתי.164  טיול 
לבני האדם ששמותיהם רשומים ב“ספר החיים 
של הטלה [ישוע]“, אנשים שנכון להיום, עדיין 
עסוקים בתוכניתו ההרסנית וחסרת-התועלת של 
השטן: “'על כן צאו מתוכם והברו', נאום יהוה, 
אקבל  ואני  תגעו.  אל  השטן]  [מעשי  'וטמא 
לבנים  לי  תהיו  ואתם  לאב  לכם  והייתי  אתכם. 
ולבנות', נאום יהוה צבאות“. (האיגרת השניה אל 
נמצא  אלה  למילים  הד   .(17-18 ו',  הקורינתיים 

שוב בספר ההתגלות, י”ח, 4-5. 
כאשר ישראל עשו בדיוק מה שאלוהים ציוה 
העיר.165  חומות  קרסו  ביריחו,  לעשות  עליהם 
לדברים  באשר  רבות  דוגמאות  קיימות  בתנ”ך 

152 בראשית ד׳, 7, דברים י״א, 26-28, ל׳, 15, העברים י׳, 38-39, ההתגלות י״א, 12, כ״א, 22-27, כ״ב, 12-14, 17  153 בראשית ד׳, 7, דברים י״א, 26-28, ל׳, 15, האפסיים ה׳, 5-6, העברים י׳, 38-39, ההתגלות י״ד, 9-11, 18-20, י״ט, 20-21, 
כ׳, 11-15, כ״א, 8, 27, כ״ב, 12-15  154 ישעיה י״ד, 15-17, ההתגלות י״א, 18  155 איוב כ״ד, 1, ל״ג, 13, יחזקאל ח׳, 6-18, ירמיה כ״ג, 23-24, מ״ד, עמוס ט׳, 1-4  156 תהילים קל״ט, 3-10, ירמיה כ״ג, 23, עמוס ט׳, 1-4, העברים ד׳, 13  
157 מתי כ״ה, 41, 45-46, לוקס ט׳, 56, יוחנן ג׳, 15, 17-21, י׳, 27-28, י״ב, 25, הרומיים ב׳, 7-11, טימותיוס א׳, ו׳, 11-12, 18-19, ההתגלות י״ב, 7-12, כ׳, 10  158 יהושע א׳, 7-8, 16-18, שמואל א׳, י״ב, 13-15, 19-21, 25  159 שמואל א׳, 
ב׳, 3, דברי-הימים א׳, כ״ח, 9, איוב ל״ד, 21-22, 25, העברים ד׳, 12-13  160 דברים י׳, 17, כ״ח, 62-63, תהילים ס״ו, 3, 5, משלי א׳, 23-33, יחזקאל כ״א, 36-37, כ״ב, 21-22, 29-31, הושע ה׳, 10, נחום א׳, 2, צפניה א׳, 14-18, ב׳, 11-13, 
הרומיים א׳, 18, ב׳, 8-9, הקורינתיים ב׳, ה׳, 11, האפסיים ה׳, 6, הקולוסיים ג׳, 5-6, פטרוס א׳, ג׳, 20, ההתגלות ח׳, 7-13, ט׳, 1-11, 13-19, ט״ז, 2-5, 8-12, 17-21, י״ט, 15  161 ויקרא כ״ו, 12-13, אסתר ג׳-ז׳, תהילים ל״א, 24-25, קי״ג, 
7-8, ק״ל, 7, קל״ו, 10-26, ירמיה ל״א, 31-33, יוחנן י״ד, 16, ט״ז, 33, הקורינתיים ב׳, ו׳, 16, י״ב, 9, פטרוס א׳, א׳, 3-5, יוחנן א׳, ה׳, 18, ההתגלות ג׳, 20, כ״א, 3  162 התסלוניקים א׳, ה׳, 3, ההתגלות י״ב, 4-10  163 התסלוניקים ב׳, ב׳, 
3-10, ההתגלות י״ד, 8-11, ט״ז, 1-14, 17-21, י״ז, י״ח, 1-10, 15-19, 24, י״ט, 1-3, 17-21, כ׳, 4, 8-10  164 ההתגלות ח׳, 7-12, ט׳, 1-11, 13-19, י״א, 15, 19, ט״ז, 2-4, 8-12, 14, 17-21  165 יהושע ו׳, העברים י״א, 30-31  166 שמות ז׳, 
26-י״ד, 31, יהושע ו׳, ח׳, שופטים ג׳-ד׳, שמואל א׳, י״ז, העברים י״א  167 בראשית ה׳, 18-42, ו׳-ז׳, י״ט, 1-29, שמות ז׳, 26-י״ד, 31, ט״ז, 19-20, ויקרא י׳, 1-2, דברים כ״ח, 62-63, יהושע ז׳, 15-26, השופטים ב׳, 17, שמואל א׳, י״ג, 13, ט״ו, 
כ״ח, 18, שמואל ב׳, י״ב, 9, מלכים א׳, י״א, 7-10, י״ג, מלכים ב׳, י״ח, 12, יונה א׳, 1-ב׳, 1, העברים י״א, 7, י״א, 5-6, פטרוס א׳, ג׳, 20  168 בראשית ב׳, 15-17, ג׳  169 בראשית ו׳-ז׳, העברים י״א, 7, פטרוס א׳, ג׳, 20  170 בראשית י״ט, 
1-29, שמות ז׳, 26-י״א, 10, י״ד, במדבר ל״ב, 8-13, דברים כ״ח, יהושע ז׳, 15-26, ירמיה י״א, 3, איכה ד׳, 6, התסלוניקים ב׳, א׳, 7-9, פטרוס ב׳, ב׳, 4-6, 10-22, יהודה א׳, 6-7, ההתגלות ח׳, 7-12, ט׳, 1-11, 13-19, י״א, 15, 19, ט״ז, 2-4, 

8-12, 14, 17-21, י״ט, 20-21, כ׳, 15, כ״א, 8  171 העברים ח׳, 13  172 דברים י׳, 17, דברי-הימים ב׳, י״ט, 7  173 תהילים נ׳, 3-4, דניאל ז׳, 9-10, התסלוניקים ב׳, א׳, 7-8, פטרוס ב׳, ג׳, 3-7, 10-12, ההתגלות ו׳, 15-17  

שקרו כאשר אנשי אלוהים עשו כדבריו. אלוהים 
לחם עבורם והשמיד את אויביהם.166 

תוצאות ההתקוממות נגד רצון 

אלוהים, ונגד מטרתו

כמו-כן, אפשר למצוא בתנ”ך דוגמאות רבות 
לאירועים שקרו, כאשר אנשי העולם התקוממו 
נגד אלוהים.167 בגן העדן הפך כל הגזע האנושי 
נוח  בימי  לאלוהים.168  אי-ציות  בגלל  למקולל, 
טבע כל הגזע האנושי, למעט שמונה אנשים.169 
הערים סדום ועמורה נהרסו. עוד רבות הדוגמאות 
של חרון אלוהים, נגד בני אדם שהמרו את פיו. 
כן מסופר בחלקים רבים אחרים של כתבי הקודש 
על חרון אף אלוהים, אשר נאגר עבור כל אלה 
בעבר,  באלוהים,  ימרדו  אשר  או  מרדו  אשר 

בהווה ובעתיד.170 
יומת  [ברית] משה  “המפר את תורת  נאמר: 
שני  על-פי  למוות]  סקילה  [על-ידי  חמלה  בלי 
עדים או על-פי שלושה עדים. כמה וכמה גדול 
למי  הראוי  העונש  דעתכם,  לפי  יהיה,  יותר 
בדם  ומזלזל  בן-האלוהים  את  ברגלו  שרומס 
מקודש  הוא  אשר  החדשה]  [הברית  הברית 
מכירים  הרי  [כוח]?  החסד  רוח  את  ומחרף  בו 
'ידין  'לי נקם ושלם' וגם:  אנחנו את מי שאמר: 
יהוה עמו'. אכן נורא לנפול ביד אלוהים חיים!” 
בברית  כיום,   .(28-31 י',  העברים  אל  (האיגרת 
החדשה אלוהים מתיר לעיתים לחטאים להצטבר, 

להיאסף, להישמר, מבלי שהוא יהרוג מייד את 
את האנשים העקשים, המרדנים, באמצעות אחת 
ממגפותיו.171 “בעקשנותך ובסירוב לבבך לחזור 
שאינו  החוטא  [אתה,  לך  צובר  אתה  בתשובה 
שיתגלה  ביום  זעם,  ליום  זעם  בתשובה]  חוזר 
משפט-הצדק של אלוהים, אשר ישלם לכל איש 
כמעשיו: חיי עולם לאנשים המתמידים לעשות 
והכבוד  התפארת,  את  ומבקשים  הטוב  את 
וזעם לסוררים אשר אינם  והאלמוות, אך חימה 
על  ומצוקה  צרה  לעוולה,  אלא  לאמת  נשמעים 
נפש כל אדם העושה רע, על היהודי בראשונה 
ושלום  וכבוד  תפארת  אך  הלא-יהודי,  על  וגם 
לכל העושה את הטוב, ליהודי בראשונה וגם למי 
שאינו יהודי. כי אין משוא פנים [אין אומה שונה 
מאומה אחרת, יהודים או גויים] עם האלוהים” 

(האיגרת אל הרומיים ב', 5-11).172 
העולם  את  בקרוב  להשמיד  עומד  אלוהים 
כיום.173  הקיים  החטאים  שפע  עקב  באש  כולו 
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לאלה  חמלתו  את  מושיט  עדיין  אלוהים  אבל, 
הממשלה   - ולכתו  לשטן  לחטא,  המשועבדים 
הרומאית של מלכות העולם הרביעי בוותיקן על 
כל הסתעפויותיה.174 הוא אומר: “צאו ממנה, עמי, 
פן תשתתפו בחטאותיה ופן תקבלו ממכותיה, כי 
את  אלוהים  וזכר  השמים  עד  חטאותיה  הגיעו 

פשעיה” (ספר ההתגלות י”ח, 4-5).175 
אלוהים אומר: “אל תאהבו את העולם, אף לא 
את מה שבעולם. איש אם יאהב את העולם אין בו 
אהבת האב, כי כל אשר בעולם - תאוות בשרים, 
תאוות העיניים וגאוות הנכסים - לא מן האב הוא 
כי אם מן העולם” (איגרת יוחנן הראשונה ב', 16-
15). “אין שלום, אמר אלוהי, לרשעים“ (ישעיה 
להשיג  רשעים  אנשים  יכולים  איך   .(21 נ“ז, 
שלום  על  לדבר  שלא  במזרח-התיכון,  שלום 
בעולם, כאשר אין שלום לרשעים? אלוהים לא 
ישמיד את האויבים של מי שלא יעמדו בתנאיו.

חשיבות הברית החדשה לאנושות

החיים  כל  של  הבסיס  היא  החדשה  הברית 
הברית  את  קבלתנו  באמצעות  הרוחניים.176 
ברוח  ללכת  היכולת  את  מקבלים  אנו  החדשה, 
ביותר  החשוב  הוא  זה  דבר  עבורנו,  אלוהים. 
ביקום כולו. “על-כן אין אשמה [הרשעה] באלה 
בלא כבשר  ישוע המתהלכים  הם במשיח  אשר 
כי אם לפי הרוח” (האיגרת אל הרומיים, ח', 1). 
יהפכו  אשר  ישראל,  של  הפליטה  שארית  רק 
על-ידי כך שיקבלו את  רוחנית  לחלק מישראל 
כאשר  בשלום,  ויחיו  ישרדו  החדשה,  הברית 
יגשים אלוהים בתוך ישראל את נבואות זכריה 
אלוהים  של  “הנבחרים”  אלה  ויחזקאל.177 

המוזכרים בספר ההתגלות ז', 4-8. 
הברית החדשה מוזכרת לאורך כל התנ”ך.178 
באיגרת יעקב ד', 4 נאמר: “הנואפים והמנאפות, 
הלא ידעתם כי אהבת העולם איבת אלוהים היא 
אויב  יהיה  העולם  אוהב  להיות  החפץ  ועתה, 
“מי שאיננו  אלוהים המשיח אמר:  לאלוהים”. 
י”ב,  מתי  על-פי  (הבשורה  הוא”  נגדי  איתי 
אשר  את  תעשו  אם   - אתם  “ידידי  וכן,   ,(30
אני מצווה אתכם” (הבשורה על-פי יוחנן ט”ו, 
14). האם אנשי העולם עושים משהו מהדברים 
שאלוהים מצווה עליהם לעשות? לא, הם אינם 
להם  אומר  המשיח  שאלוהים  דבר  עושים 
את  לקרוא  להם  הניחו  גורלם?  מה  לעשות. 

כתבי הקודש ולהיווכח בעצמם.

עוול  עושי  כי  יודעים  אינכם  שמא  “או 
לא  יירשו את מלכות האלוהים? אל תטעו,  לא 
זונים [נאפים - כולל אנשים המקיימים יחסי-מין 
מחוץ לנישואין] ולא עובדי אלילים, לא מנאפים 
(אנגלית)  ובסטר  [במילון  זימה  עושי  ולא 
 effeminate ובמילונים אחרים מוגדרת המילה 
'נשי')  ופירושה:  האנגלי  בטקסט  (המופיעה 
כגברים בעלי תכונות או מאפיינים נשיים, כגון 
'מיניות  היא  הומוסקסואליות  הומוסקסואלים. 
טיפוסית המאופיינת בהצהרת כוונות של תשוקה 
מינית כלפי בן אותו המין, פעילות אירוטית עם 
אישה הומוסקסואלית',  בן אותו המין. לסביות: 
מכיוון  מעשיהם  את  עושים  הם  שטנית.  רוח 
'פרו  אלוהים, שהינה  תוכנית  שהם שונאים את 
הם   .(28 א',  (בראשית  הארץ'  את  ומלאו  ורבו 
זכר  משכב  יודעי  ולא  אלוהים.]  את  שונאים 
ומילונים  ובסטר  מילון  אשר   self-abusers]
המרמים  כאנשים  מגדירים  (באנגלית)  אחרים 
את עצמם, מאוננים ומזהמים את עצמם, למשל 
אחרים  ודברים  אלכוהול  סמים,  באמצעות   -
גופם  את  האדם,  בני  מוח  את  הורסים  אשר 
יצר  שאלוהים  האנושי  הגוף  את  נשמתם,  ואת 
בתוכו],  ולפעול  בו  לשכון  שיוכל  כדי  בצלמו 
לא גנבים ולא חמדנים, לא סובאים [שיכורים] 
ולא מגדפים [מגדפים הם אנשים השונאים את 
כלפיו  שנאתם  את  המציגים  אנשים  אלוהים, 
וכלפי אנשיו באמצעות שימוש בשפה מילולית 
[כגון  חומסים  ולא  כלפיהם]  וקללות  מעליבה 
חמסנותם  אשר   ,(I.R.S.-ה) ההכנסה  מס  אנשי 
מוכחת.179 מילון ובסטר (באנגלית) מגדיר חומס 
עבירה  חוקית-טכנית:  'הגדרה   (extortioner)
שלא  ולוקח,  התובע  פקיד  על-ידי  המבוצעת 
כחוק, כסף או דברי ערך אחרים, שאינם מגיעים 
בחסות מדיו'] יירשו את מלכות האלוהים [לפי 
דבר אלוהים, אף אחד מאלה לא יירש את מלכות 
אלוהים  את  שונאים  שהם  מכיוון  אלוהים, 
אל  הראשונה  (האיגרת  אנשיו]”  את  ומדכאים 

הקורינתיים ו', 9-10).
מוגי  “אבל  נאמר:   ,8 כ”א,  ההתגלות  בספר 
[מילון  המתועבים  מאמינים,  והבלתי  הלב 
מתועבים  שהמילה  טוען  (באנגלית)  ובסטר 
רוצים  שהיו  לאנשים  מתייחסת   (abominable)
מעוררי  שהם  מכיוון  היעלמות  עד  להצטמק 
במידה  מאוסים  אלוהים,  בעיני  ודוחים  סלידה 

174 דניאל ז׳, ההתגלות י״ג, י״ז-י״ח  175 ההתגלות י״ח, 4-10  176 דברים י״ח, 15, 18, ירמיה ל״א, 31-34, מתי כ״ו, 28, יוחנן ג׳, 14-16, ו׳, 33, 35, 40, 47, י׳, 10, י״א, 25-26, י״ד, 6, 19-21, 23, י״ז, 2-3, כ׳, 31, הרומיים ח׳, 10, העברים ח׳, 
4-13, ט׳, 16-28, י״ב, 18-24, י״ג, 20, יוחנן א׳, א׳, 1-2  177 יחזקאל ל״ח-ל״ט, זכריה י״ב, י״ד, 12  178 בראשית ב׳, 9, ד׳, 4, י״ז, 17-21, כ״ב, 8, כ״ו, 4, שמות י״ב, 13, כ״ט, 10-22, 38-42, ויקרא א׳, 2-13, במדבר כ״ח, 19-24, כ״ט, 2-6, עזרא 
ג׳, 2-4, איוב א׳, 5, תהילים כ״ב, 17, ישעיה ט׳, 5, ירמיה ל״א, 31-34, זכריה י״ב, 10, מתי כ״ו, 26, מרקוס י״ד, 24, ט״ז, 16, לוקס כ״ב, 20, יוחנן ג׳, 16, ה׳, 24, י״ט, 34, 37, הרומיים ח׳, 15-17, י״א, 26-31, הקורינתיים א׳, י״א, 25, הגלטיים 
ד׳, 4-6, 23-31, האפסיים ב׳, 12-17, העברים ח׳, 3-13, ט׳, 6-26, י׳, 1-23, י״א, 4, 11-12, י״ב, 22-25, ההתגלות א׳, 7, ב׳, 7  179 ”משלמי מיסים מספרים לניקלס סיפורי בלהות אודות ה-.I.R.S (משרד מס ההכנסה בארצות הברית)״, מאת דני 
מ. בויד, דיילי אוקלהומה, דצמבר 4, 1997; ”סוכני ה-.I.R.S אומרים כי המשרד דחף לתפיסה בכוח של רכוש”, מאת פול קווירי, דאלאס מורנינג ניוז, דצמבר 4, 1997; ״ציוויו של סוכנים של ה-.I.R.S להתעלם מהחוק״, מאת בריאן פורד, טולסה 
וורלד, דצמבר 4, 1997, העמוד הראשון; ״ה-.I.R.S מודה בהטרדה של משלמי מיסים״, ג׳ים מיירס, טולסה וורלד, דצמבר 13, 1997, העמוד הראשון; ״ישתמשו בארכיונים הלאומיים כדי לעיין בתיקי ה-.I.R.S״, דב ראיכמן, מורנינג ניוז, יולי 14, 
1998, חלק ד, עמוד 6  180 התסלוניקים ב׳, ב׳, 3-10, ההתגלות י״ג, י״ד, 8-11, ט״ז, 1-14, 17-21, י״ז, י״ח, 1-10, 15-19, 24, י״ט, 1-3, 17-21, כ׳, 4, 8-10  181 מתי ט״ו, 18-20, העברים ד׳, 12-13, יהודה א׳, 7-8  182 שמות כ״ב, 17, ויקרא 
י״ט, 31, כ׳, 6, 27, דברים י״ח, 9-14, שמואל א׳, ט״ו, 23, ישעיה ח׳, 19-22, מלאכי ג׳, 5, הגלטיים ה׳, 19-21  183 יוחנן א׳, 12  184 יחזקאל ג׳, 17-21, ל״ג, 7-16, הקולוסיים א׳, 28  185 תהילים ט׳, 18, ישעיה ל״ג, 14, מתי ג׳, 12, ח׳, 12, י״ג, 

41-42, 49-50, כ״ב, 13, כ״ה, 41, הגלטיים ה׳, 19-21, ההתגלות י״ד, 10-11, כ׳, 10, 15  186 ישעיה ל״ג, 14, מרקוס ט׳, 43-44, לוקס ג׳, 17, התסלוניקים ב׳, א׳, 9, ההתגלות י״ד, 11, כ׳, 10  

האדם  בני  דוגמת  מאוד,  ושנואים  ביותר  הרבה 
פורנוגרפיה,  כגון  נתעבים  בדברים  המאמינים 
להתקיים  לה  היה  אסור  אלוהים,  לדברי  אשר 
על-פי חוק חופש הדיבור. אנשים המאמינים, כי 
רשע חייב לקבל מקום זהה לטוב - הם מתועבים, 
אנשים  אלה  אלוהים.  בעיני  ומשוקצים  רעים, 
'אם  הרומאית  בקבוצה  חברים  הם  מתועבים. 
שונא  שאלוהים  הארץ'  ולתועבות  לזונות 

(ההתגלות י”ז, 5).180 כל אלה יבלו את הנצח באגם 
ונשים  הפלות  מבצעי  [כולל  והמרצחים  האש] 
המתחברים  [גברים  הזונים  הפלות],  שעוברות 
לתאוותנות,  לזימה,  מתמכרים  או  לזונות, 
ובי-סקסואליות.  הומוסקסואליות  פורנוגרפיה, 
כגון  אחרים,  אנשים  משחיתים  אלה  אנשים 
הומוסקסואלים, אנשים המפתים אנשים למעשים 
החוקים  את  והנהיגו  שכתבו  אלה  וכן  גסים, 
דוגמת  כזו  זימה מתועבת  החדשים המאפשרים 
פורנוגרפיה של ילדים. בכך כלולים גם ליברלים, 
מניחים  החדשים  שהחוקים  המאמינים  אנשים 
הם  נתעבים.  להיות  לחטוא,  החופש  את  להם 
מאמינים שביום הדין, אלוהים לא ישפוט אותם 
כרשעים, למרות היותם שטניים באופן המחשבה 
התאוותני, השטני שלהם.181] והמכשפים [אנשים 
המנצלים את הכוח שהם מקבלים מרוחות רעות 
כדי  בעיקר  בהם,  שולטות  או  להם  המסייעות 
לנבא  הנוהגים  אנשים  וכן  העתיד,  את  לחזות 
דרישה  שחורים,  קסמים  באמצעות  עתידות 
מאמינים  אינם  האנשים  רוב  וכישוף.182  במתים 
לנצח  שיבלו  חושבים  ואינם  רכוש השטן  שהם 
להם  ממתינה  איומה  הפתעה  איזו  האש.  באגם 
'בנים  אלוהים,  בילדי  תלוי  הדבר  הדין.  ביום 
להראות  אלוהים,  דבר  באמצעות  לאלוהים',183 
הברית  את  שיקבלו  בתקוה  רשעותם,  את  להם 
לפני  אלוהים-המשיח184  דם  דרך  החדשה 
לבלות  וייאלצו  הזה  העולם  מתוך  שיישלפו 
ומתייסרים באגם האש, ללא  את הנצח נשרפים 
הפוגה, ללא מזון או שתיה, וללא תרופות להקל 
רגע  בכל  בהתמדה  יתגברו  אשר  הכאבים  על 
שבו ישהו שם.185 שוב, אגם האש אינו מסתיים 
לעולם.186 הוא לעולמי עולמים], עובדי האלילים 
[הסוגדים לכל דבר ולכל אחד מלבד לאלוהים], 
שהם  האומרים  אנשים  [כולל  המשקרים  וכל 
נוצרים] - חלקם באגם הבוער באש וגפרית אשר 

הוא המוות השני”.
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(המשך מעמ׳ 1)

“ומהשעה השישית היה חושך על כל הארץ 
התשיעית,  השעה  וכעת  התשיעית.  השעה  עד 
ויצעק ישוע בקול גדול ואמר: אלי, אלי, למנא 
שבקתני! … ויאמרו מקצת העומדים שם, כשומעם 
את זאת לאמור: אל אליהו הוא קורא“ (הבשורה 
המקורי  הטקסט   ,45-47 כ”ז,  מתי  על-פי 

בארמית). 
כל הגירסות של ספרי הבשורה שימרו מילים 
אלה בלשונן המקורית, וייחסו להן מובנים שונים. 
מתי, על-פי הגירסה המזרחית, אינו מתרגם אותן, 
משום שהוא כתב לאנשים אשר ראו את ישוע 
ושמעו אותו מטיף. סביר גם להניח שהסופרים 
משמעותה  על  הסכימו  לא  יותר  המאוחרים 
אותה  תירגמו  כאשר  זו,  אמירה  המדוייקת של 
ליוונית. זאת, משום שארמית הינה שפה נדירה 
מאוד והם לא הבינו אותה כראוי, לפני שתירגמו 
אף  זה,  מושג  הקודש.  בכתבי  ושיבצוה  אותה 
דוברי  בפי  ורק  אך  בשימוש  הינו  אנו,  בימינו 
ארמית - המתגוררים באיזור שהיה מכונה בימים 
בה  שפה  באותה  המדברים  ”אשור“,  הקדומים 
זה  פסוק  אדוננו.  בימי  הגליל  תושבי  דיברו 
בארמית משמעותו: “אלי, אלי, עבור זאת שמרתני 

[זה היה ייעודי, עבור זה נולדתי]“. 
דוד לא ציטט את תהילים, כ”ב, 1, כנבואה 
אודות אדוננו, אלא דיבר מילים אלה בפני עצמו 
דוד  אמר  בטיפשותו  דוד).  של  האויבים  (אל 
שאלוהים עזב אותו, אך הוא לא התכוון לומר 
שאלוהים עזב את ישוע בהיותו על הצלב, ישוע 
אשר מכיל את כל מלוא האלוהות בגופו. קטע זה 
מתהילים כ”ב לא היה נבואה לגבי מות המשיח. 
ישוע לא ציטט פסוק זה מספר תהילים. אילו היה 
במקום  בעברית  זאת  עושה  היה  כך,  עושה 
היה  מעברית,  המילים  את  תירגם  ולו  בארמית, 
משתמש במילה הארמית ”נשתני”, שמשמעותה:

“עזבתני”, ולא במילה “שבקתני”, שבמקרה זה 
משמעותה “שמרתני”. אף החיילים אשר עמדו 
ליד הצלב לא הבינו את מה שישוע אמר בשעת 
סיבלו וייסוריו. הם חשבו שהוא קורא לאליהו, 
היות והמילה אליהו בארמית הינה “אליה”, אשר 

דומה למילה “אלי”, כלומר: אלוהים שלי.
ברגעי הסבל האחרונים, התבונן ישוע בקהל, 
ונשים  וגברים  כוהנים,  מרבנים,  מורכב  שהיה 
תושבי ירושלים, אשר עלו לצפות במותו. ביניהם 

המשיח

1. ״כתבי-הקודש מהטקסט המזרחי העתיק״ - ביטויים מכתבי-הקודש ופירושיהם, 

ומפתח לבשורות המקוריות - מאת ג׳ורג׳ אם. לאמסה, הוצאת הרפר קולינס

היו כאלה שהעליבו אותו. אחרים ירקו בפניו וכינו 
אותו בשמות, והטילו ספק בטענתו שהוא המשיח, 
האלוהים-אנוש הראשון, האדם הראשון שבו האל 
כרשע  אותו  האשימו  הם  ועבד.  חי  השילושי 
וחוטא. הוא נולד לשעה זו כדי להיות עד לאמת 
ולפתוח את הדרך לאחרים שיִטַָּבְלּו לתוך המוות 
שהיה יעודו. לא היה שום דבר אחר שהיה יכול 

לתת נצחון כה זוהר, מלבד הצלב.
התלמידים והנשים הגליליים לא היו חושבים 
אף לרגע שישוע אמר כי אלוהים עזבו. כיצד יכול 
היה לומר זאת, כאשר בעבר אמר לתלמידיו כי 
כל העולם יעזוב אותו וכי אף הם, תלמידיו, יעזבו 
משום  וזאת  תמיד,  עמו  יהיה  האב  אך  אותו, 
שהאלוהים השילושי היה בו? הוא אמר לפטרוס: 
“היחשוב לבך כי לא יכולתי לשאול עתה מאת 
אבי והוא יצווה לי יותר משנים-עשר לגיונות של 
הוא   .(53 כ”ו,  (הבשורה על-פי מתי  מלאכים?“ 
אמר גם: “אבי, אם לא תוכל הכוס הזאת לעבור 
ממני מבלי שתותי אותה, יהי כרצונך” (הבשורה 
על-פי מתי כ”ו, 42). מילים אלה: “אלי, אלי, למנא 
שבקתני”, הינן בשימוש אפילו כיום באותו אזור 
שבימים קדומים נקרא “אשור“ (המפרץ הפרסי), 
בצדק.  שלא  ומתים  סובלים  תושביהם  כאשר 
הם  מרוצים,  בלתי  ולהיות  להתלונן  במקום 
משאירים הכל בידי אלוהים. הם מאמינים כי רצון 
אלוהים הוא שיחוו התנסויות מסוג זה. זו הסיבה 
אינם  במזרח  יראי-שמים  אנשים  מדוע 

מתאבדים.1 
הם לעגו לו

פסוקים 7-9 בתהילים כ“ב, מספרים לנו אודות 
אנשים שהוכיחו את ישוע ולעגו לו: ”כל רואי 
ילעגו לי, יפטירו בשפה יניעו ראש: גול אל יהוה 
יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו [הוא בטח באלוהים 
שיציל אותו. שאלוהים יציל אותו אם הוא אוהב 

אותו]“. 
הברית החדשה מתארת לנו כיצד אנשים לעגו 
(ראה הבשורה על-פי  בישוע על הצלב  וזילזלו 
מתי כ“ז, 39-44), בהשתמשה במילים כמעט זהות 
לאלה בהן השתמש הנביא ”וכן הלעיגו גם ראשי 
…בטח  לאמור:  והזקנים,  הסופרים  עם  הכוהנים 
(הבשורה  בו“  חפץ  אם  יפלטהו  עתה  באלוהים, 

על-פי מתי כ“ז, 41, 43).
אנושיותו, צמאונו, וביזויו ברבים

מפתיעים  פרטים  ניתנים  הנבואי  במקור 
נוספים: ”פצו עלי פיהם… כמים נשפכתי והתפרדו 

כל עצמותי, היה לבי כדונג [שעווה], נמס בתוך 
מלקוחי,  מודבק  ולשוני  כוחי  כחרש  יבש  מעי. 

ולעפר מות תשפתני“ (תהילים כ“ב, 14-16).
ביזויו ברבים של המשיח ”פצו עלי פיהם“ 
(תהילים כ“ב, 14) התממש בזמן הברית החדשה 
ליד הצלב, כאשר אנשים ”וישבו שמה וישמרו 
חולשתו   .(36 כ“ז,  מתי  על-פי  (הבשורה  אותו“ 
הרבה, זיעתו וצמאונו בחום השמש המכה, נובאו 

מראש:
 ”כמים נשפכתי… יבש כחרש כוחי ולשוני 

מודבק מלקוחי“ (תהילים כ“ב, 15-16).
 בברית החדשה ניתן ביטוי באימרה פשוטה 
אחת על אנושיותו וצמאונו: ”ישוע ידע כי עתה 
כבר נשלם הכל, וכדי שיתקיים הכתוב אמר 'אני 

צמא'“. (הבשורה על-פי יוחנן י“ט, 28).

ארקנסו
סמית  מפורט  די.אן.  בשם  אחד  אדם 
שקיבל  ואמר,  שלנו  הטלפון  לחדר  התקשר 
לבקש  ורצה  בדואר  אלאמו  הכומר  עלון של 
עותק עם אותיות גדולות בספרדית מספרו של 
אותו  לשלוח  כדי  “המשיח“,  בשם  הכומר 
לבתו הפועלת בשליחות מיסיונרית בקוריאה. 
“המשיח“  מספר  עותקים  שני  ביקש  גם  הוא 
המתגורר  עיוור  בן  לו  שיש  ואמר  לעצמו 
בטקסס ורצה לדעת האם יש בידינו קלטת של 
“המשיח“ שנוכל לשלוח לו. הוא אמר שהוא 
תאונת  עקב  גלגלים  לכיסא  מרותק  עצמו 
דרכים ורצה לדעת האם נוכל לספק לו הסעה 
כדי להשתתף בתפילות הליליות שלנו בפורט 
סמית. השבתי לו: “כן”. הוא אמר שהוא עומד 
העבודה  עבור  נאה,  בסכום  תרומה  לשלוח 

שכהונות אלאמו עושות.
איך  ישכח  לא  שלעולם  לי,  סיפר  הוא 
הכומר אלאמו הציע לנשים הרות שלא יכלו 
להרשות לעצמן ללדת התינוקות שלהן, לשלם 
לבצע  במקום  הילדים,  וגידול  הלידות  עבור 
הפלות. הוא אמר, שאצל כל כהונה אחרת וכל 
משגת,  ידם  כמה  עד  משנה  ולא  אחר,  כומר 
השורה התחתונה היא שהם מחפשים תרומות, 
בעניין  נקט  אלאמו  שהכומר  העמדה  ואילו 
ההפלות הבדיל אותו מכל האחרים. הוא אסיר 
תודה מאוד לכומר אלאמו ורוצה לשלוח את 

תרומותיו לכהונה זו.
ג'יי. קיי.                     פורט סמית, ארקנסו

ההמשך יבוא בעלון חודש אוקטובר.
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(המשך בעמוד הבא)

שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

(המשך מעמ׳ 13)

קליפורניה ברכות לכומר אלאמו,
אני מודה לאלוהים ולאדוננו ישוע המשיח 
עלון  מצאתי  כחודשיים  לפני  כהונתך.  על 
קליפורניה.  בלנקסטר,  חניה  במגרש  עולמי 
כל  את  חקרתי  העלון,  את  שקראתי  אחרי 
פסוקים  של  מקום  (מסמני  בכתוב  הסימונים 
בכתבי הקודש), והכל התאים לדברי אלוהים. 
באינטרנט  כהונתך  של  הבית  לאתר  פניתי 
כל  השונים.  המאמרים  את  לקרוא  והתחלתי 
מרוח  והשראה  עוצמה  מלאים  המסרים 
עלון  מצאתי  כארבעה שבועות  לפני  הקודש. 
נוסף במגרש חניה. האם אלוהים ניסה לומר לי 

דבר מה? אני מאמין שכן!!
בקניון  בתפילות  משתתף  אני  עכשיו 
קאנטרי. ביכולתי להעיד, כי האחים והאחיות 

זו הם מאמינים אמיתיים של אדוננו  בכנסיה 
יד,  להושיט  מסורים  וכולם  המשיח  ישוע 
עולמנו.  של  והגוועות  האבודות  לנשמות 
של  בתפילות  השתתפתי  האחרונות  בשנים 
כנסיה אחרת. עכשיו אני מבין למה ישוע אמר 
“כי רבים  כ', 16:  בספר הבשורה על-פי מתי 
הם הקרואים אך מעטים הנבחרים”. תודה לך, 
וללא  באומץ  האמת  את  אומר  שהינך  על 

פשרות.
ימשיך  המשיח  ישוע  ואדוננו  הלוואי 
כל  ואת  אותך  ולמשוח  להדריך  לגונן, 

הקדושים במשך ימים אחרונים אלה. 
אחיך במשיח,

אם. סי.                    פאמלדייל, קליפורניה

מתים  אנו  כאשר  מתרחש  הראשון  המוות 
לעולם הגשמי כדי לקום לתחיה מבחינה רוחנית, 
לחיים הרוחניים של ממלכת האלוהים.187 המוות 
אחרי  לעולם  חוזר  אדם  כאשר  מתרחש,  השני 
אזי  חטא.188  חיי  לחיות  ושב  נושע  כבר  שהוא 
האש,  אגם  לתוך  הגיהינום,  אל  מושלך  הוא 
מכיוון שאדם ששב לחיי אדישות, חיים מלאי 
ומזלזל  בן-האלוהים  את  ברגלו  “שרומס  חטא, 
בו  מקודש  הוא  אשר  [החדשה]  הברית  בדם 
ומחרף את רוח החסד [כוח אלוהים]” (האיגרת 
(אנגלית)  ובסטר  מילון   .(29 י',  העברים  אל 
לחירוף)  האנגלית  (המקבילה   despite-ש טוען 
משמעותה to despise (לבוז). במילים אחרות הם 
בזים ל”חוק רוח החיים שבמשיח ישוע” (האיגרת 
אל הרומיים ח', 2). הם אוהבים ללכת על-פי רוח 
לרוח  בזים  שהם  הדבר  פירוש  בבשרם.  השטן 
יותר  הנוכחי,  העולם  את  אוהבים  הם  אלוהים. 
עצב  עם  האש  אגם  הבא.189  העולם  את  מאשר 
נצחי, כאב, יגון, שריפה וללא תענוג כלל, ממתין 
להם.190 שוב, “הרי מכירים אנחנו את מי שאמר: 
אלוהים  ביד  לנפול  נורא  …אכן  ושלם'  נקם  'לי 

חיים!“ (האיגרת על העברים י', 30-31).
חטא  מהו  לנו  אומרים  הקודש  כתבי  רק 
חטא,  מהו  יודעים  אינם  העולם  אנשי  מרשיע. 
הקודש.  ספרי  את  מהם  לקח  שהשטן  מכיוון 
על כן אינם יכולים לדעת את משמעות הביטוי 
“אך  נאמר:  הקודש  בכתבי  עוונותיכם”.  “כפרת 
אם לא תחזרו בתשובה, כולכם תאבדו כמותם”, 
ומשמעותו: כולכם תבלו לבטח את הנצח באגם 
פירוש   191.(3 י”ג,  לוקס  על-פי  (הבשורה  האש 
שתבלו  או  בתשובה,  לחזור  שעליכם  הדבר, 
אגם  אל  תושלכו  כאשר  בגיהינום  הנצח  את 
יהוה  בשם  יקרא  אשר  'כל  “שכן,  האש.191א' 
ימלט'. אך כיצד יקראו אל מי שלא האמינו בו? 
וכיצד יאמינו בזה אשר לא שמעו אותו? וכיצד 
ישמעו באין מבשר? כיצד יבשרו, אם לא ישלחו 
[באמצעות דבר אלוהים ועם דבר אלוהים]? הן 
כתוב: 'מה נאוו רגלי מבשרי טוב!' אבל לא הכל 
'אדוני, מי  צייתו לבשורה, שכן ישעיהו אומר: 
באה  האמונה  לפיכך  לשמועתנו?'191ב'  האמין 

אלוהים.  דבר  בהכרזת   - והשמיעה  בשמיעה 
הלא  שכן,  בוודאי  שמעו?  לא  האם  אני:  שואל 
מיליהם!'  תבל  ובקצה  קולם,  יצא  הארץ  'בכל 
הרי  ידע?  לא  ישראל  האם  אני:  שואל  ועוד 
משה כבר אמר: 'אני אקניאכם בלא עם, בגוי נבל 
[אומות הגויים] אכעיסכם'. וישעיהו מעז לומר: 
'נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי [על-ידי הגויים] 
'פרשתי  לישראל:  אומר  והוא  ביקשני'.  ללא 
ידי כל היום אל עם סורר ומורה'” (האיגרת אל 

הרומיים י', 13-21). 
מטרת אלוהים

האדם,  בבני  לחיות  אלוהים  של  מטרתו 
רוצה  אלוהים  אלוהים-אנוש.192  לעשותם 
להתאחד עמנו באופן שמטרתו תתגשם. כוונתו, 
אופיו.  את  והן  חייו  את  הן  שנקבל  מטרתו,  או 
אלוהים  מטרת  כמותו.193  שנהיה  רוצה  אלוהים 
על- (הבשורה  לאלוהים”  “בנים  אותנו  לעשות 
יאפשר  שאלוהים  היחידים   .(12 א',  יוחנן  פי 
להם להיכנס לגן העדן הם האלוהים-האנושיים, 
להתמזג  אלוהים  לרוח  שמאפשרים  האנשים 
לגוף  שנהפוך  היא  אלוהים  כוונת  רוחם.194  עם 
אלוהים- של  מפואר  גוף  אנשים,  של  משותף 
אנושיים, שהוא יוכל לכנותו הכנסיה המפוארת 
של אלוהים, כלתו, ירושלים החדשה.195 “כשם 
להיות  תבל,  היווסד  בטרם  בו  אותנו  שבחר 
יעד  הוא  באהבה.  לפניו  דופי  ובלי  קדושים 
המשיח,  ישוע  על-ידי  לבנים  לו  להיות  אותנו 
 .(4-5 א',  האפסיים  אל  (האיגרת  רצונו”  כחפץ 

אלה  “ואת  מפוארים.  שנהיה  רוצה  אלוהים 
שיעד, להם גם קרא, ואת הקרואים גם הצדיק, 
(האיגרת אל  בכבודו”  אף פאר  ואת המוצדקים 
הרומיים ח', 30). מסיבה זו, יצר אותנו אלוהים 

בצלמו (בראשית א', 27).
באופן  אמונים  לאלוהים  לשמור  עלינו 
לנו  ישמור  שאלוהים  ברצוננו  באם  מוחלט, 
אמונים.196 עלינו למסור לאלוהים את כל לבנו, 
שהוא  ברצוננו  אם  וכוחנו,  שכלנו  נשמתנו, 
וכוחו.197 נשמתו, שכלו  לבו,  כל  את  לנו  יעניק 
ככל שתרצו יותר שאלוהים יהיה בתוככם, כדי 
וכדי  אויביכם  את  להשמיד  עבורכם,  להילחם 
למות  עליכם  כך  אחרת,  דרך  בכל  אתכם  לברך 
לחלוטין לעולם הגשמי ולחיות אל האלוהים.198
כאשר היהודים יקבלו עליהם את הברית החדשה 
דרך ישוע והדם אשר שפך עבורם, הם ייוולדו 
מחדש מהרוח. הם יזכו לאחווה עם אלוהים, והם 
היכול  היחיד  הוא  אותו.199 שוב, אלוהים  יידעו 

להביא שלום למזרח-התיכון עבורם. 
אשר  כל  לא  “הרי  נאמר:  הקודש  בכתבי 
מישראל ישראל הם” (האיגרת אל הרומיים ט', 
6). אולם תיוותר שארית, מאה ארבעים וארבעה 
בישראל,  וילדים  נשים  גברים,  יהודים,  אלף 
אותו  וירחיקו  אלוהים  אל  לבם  את  יפנו  אשר 
מהעולם.200 שאם לא כן, אלוהים מעולם לא היה 
צופה שהוא ישמיד “את כל הגויים הבאים על
ירושלים [ובכל רחבי ישראל]” אפילו ש“נאספו 

עליה כל גויי הארץ” (זכריה י”ב, 9, 3).

192 ירמיה א׳, 4-10, ל״א, 33, מתי כ״ב, 2-10, לוקס י״ד, 16-24, יוחנן י״ד, 23, י״ז, 19-21, הקורינתיים א׳, ג׳, 16-17, הקורינתיים ב׳, ו׳, 16, יוחנן ב׳, א׳, 2  
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כנסיית אלאמו הנוצרית מספקת מקום מגורים, וכל הדברים הנחוצים לחיים, לכל אלה 

אשר באמת רוצים לעבוד את האלוהים בכל ליבם, נפשם, שכלם ומאודם.
תפילות מתקיימות בכל ערב ב-8:00, ביום ראשון ב-3:00 אחר הצהריים ו-8:00 בערב במקומות הבאים:

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390, 4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

כמו-כן מתקיימות תפילות ב-Elizabeth, New Jersey וכחמש-עשרה דקות נסיעה דרומית ל-Texarkana, Arkansas. נא התקשרו לקבלת מיקומים.
ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה - הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, 

מדי יום ב-6:30 בערב, ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים ו-6:30 בערב. 
בקש את ספרו של כהן-הדת אלאמו בשם “המשיח - לפי נבואות התנ“ך“, 

המראה שהמשיח מהתנ“ך מתגלה ביותר מ-333 נבואות. ניתן להשיג גם קלטות. 
עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה (השליחים ד', 12). אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.

לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זאת לשפתכם. 
אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום הרשום מטה.

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של 
חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע לישועה. 
את  ולקחת  מתענוגות  להימנע  הוא  השני  הצעד 
הצלב מדי יום על-מנת להסתגף, כלומר, להמית 
ואת  שלך,  הנפשי  האני  את  האישי,  רצונך  את 
העולם על כל תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל 

בתוך מותו של המשיח. 
הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים השטניים 
של האדם הראשון לחיים נטולי-חטא של המשיח. 
הצעד הרביעי הוא עלייתך לשמיים לעמדת סמכות 
והצעד  הארץ,  על-פני  אלוהים  עבור  למשול 

החמישי הינו למשול עבור אלוהים על הארץ עד 
עלי  השמיים  מלכות  את  להביא  על-מנת  הסוף, 
אדמות. עליך ללמוד את דבר אלוהים, לאחר-מכן 
להישמע לו ולעשות את אשר דבר אלוהים מצווה 
עליך, כך שהכנסיה והעולם יראו ראיות לכניעתך 
בקרבך  וסמכותו  שלו,  הסדר  אדוני,  לדבר 

ודרכך.
הללו את אדוני. יביא עליכם אלוהים כל טוב.

ברני לזר הופמן 
הידוע בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

שלום במזרח התיכון
התשובה היחידה

(המשך מהעמוד הקודם)

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 הקודש4 

ושהינו 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 גאולת נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.11 

1 תהילים נ״א, 7, הרומיים ג׳, 10-12, 23  2 מתי כ״ו, 63-64, כ״ז, 54, לוקס א׳, 30-33, יוחנן ט׳, 35-37, הרומיים א׳, 3-4  3 השליחים ד׳, 12, כ׳, 28, 
הרומיים ג׳, 25, יוחנן א׳, א׳, 7, ההתגלות ה׳, 9  4 תהילים ט״ז, 9-10, מתי כ״ח, 5-7, מרקוס ט״ז, 9, 12, 14, יוחנן ב׳, 19, 21, י׳, 17-18, י״א, 25, 
השליחים ב׳, 24, ג׳, 15, הרומיים ח׳, 11, הקורינתיים א׳ ט״ו, 3-7  5 לוקס כ״ב, 69, השליחים ב׳, 25-36, העברים י׳, 12-13  6 הקורינתיים א׳, ג׳, 16, 
ההתגלות ג׳, 20  7 האפסיים ב׳, 13-22, העברים ט׳, 22, י״ג, 12, 20-21, יוחנן א׳ א׳, 7, ההתגלות א׳, 5, ז׳, 14  8 מתי כ״ו, 28, השליחים ב׳, 21, ד׳, 
12, האפסיים א׳, 7, הקולוסיים א׳, 14  9 מתי כ“א, 22, יוחנן ו׳, 35, 37-40, הרומיים י׳, 13  10 העברים י״א, 6  11 יוחנן ה׳, 14, ח׳, 11, הרומיים ו׳, 

4, הקורינתיים א׳, ט״ו, 10, ההתגלות ז׳, 14, כ״ב, 14

תפילה

אילו הייתי אדם התוחב את חוטמו לענייניה 
של ישראל, כפי שעושים אנשים כה רבים כיום, 
משם,  חוטמי  את  להוציא  מאוד  ממהר  הייתי 
מסיט את לבי מהעולם ומפנה אותו אל אלוהים, 
ואז  כוחו.  ואת  אלוהים  חיי  את  לתוכי  ומקבל 
בגן  לנצח  ומבורך  הזה,  בעולם  מבורך  הייתי 

העדן.201 
מה שאמרתי בעלון זה אינו משקף את דעתי, 
מדבר  האמת  זוהי  אחר.  אדם  דעתו של  את  או 
ברגע  תתרחש  ישראל  אויבי  השמדת  אלוהים. 
הברית  את  עצמה  על  תקבל  הרוחנית  שישראל 
אמת,  הוא  אלוהים  דבר  אלוהים.  של  החדשה 
שהבטיח,  מה  אמת.202  הן  אלוהים  והבטחות 

לבטח יתקיים.
להימשך  יכול  אינו  במזרח-התיכון  המצב 
יותר. אלוהים רוצה לבצע מהלך עבור ישראל. 
פנו לאלוהים עכשיו. קבלו  אני קורא לישראל: 
יותר  שמימש  האחד  את  המשיח,  אלוהים  את 
מ-333 נבואות כדי להוכיח שהוא משיח האחד 
והיחיד, כדי שאלוהים יוכל להביא עליכם שלום 
אלוהים  החדשה,  בברית  הכירו  במזרח-התיכון. 
ישמיד  לא  הוא  תעשו,  זאת  אם  ודמו.  המשיח 
אתכם או את בכוריכם. כאשר יראה את דם ישוע 

על נשמתכם, הוא יפסח עליכם.203 
תפילותי  שלום.  שלום,  לכם  מאחל  אני 
הרוחניים.  ישראל  כל  עם  וכן  ירושלים,  עמך, 

קכ”ב,  (תהילים  ירושלים  לשלום  מתפלל  אני 
6), ופירושו: אני מתפלל שאלוהים ישמיד את 
מכיוון  ייענו,  שתפילותי  יודע  אני  אויביהם. 
אותם.  להשמיד  עומד  שהוא  אמר  שאלוהים 
ככל  בהם.  תלוי   - הדבר  יקרה  מהירות  באיזו 
החדשה,  הברית  את  עליהם  לקבל  שיקדימו 
לעולם  שבא  אלוהים  את  המשיח,  אלוהים  את 
לתחיה  וקם  מת  עבורם,  דמו  את  שפך  כאדם, 
כדי  הן  חיים,  מעניקה  לרוח  והפך  עבורם 
להיכנס לתוכם והן כדי לחיות ולפעול בתוכם, 

ככל  דרך.  בכל  אותם  לברך  אלוהים  יקדים  כך 
שיקדימו להתחיל בהקרנת פאר אלוהים, אלוהים 
שוב,  אויביהם.  את  להשמיד  בחרונו  יקום 
ועל  ישראל  על  השלום  יבוא  שבה  הדרך  זו 
העולם,  אנשי  לאחרים,  ובאשר  המזרח-התיכון. 
אלוהי,  אמר  שלום,  “אין  אומר:  אלוהים  שוב, 

לרשעים” (ישעיה נ”ז, 21). 
הברית  את  עליכם  לקבל  ברצונכם  אם 
ואתם  אלוהיכם  יהיה  שאלוהים  כדי  החדשה, 

תהיו אנשיו, התפללו את התפילה הזו:

,26 י״ב,  יוחנן   ,29-30 י״ח,  לוקס   ,3-5 כ״ד,  תהילים   ,5 י״ט,  שמות   201 
 ההתגלות ב׳, 10  202 במדבר כ״ג, 19, דברים ל״ב, 4, שמואל א׳, ט״ו, 29,
 תהילים קי״ז, 2, קל״ב, 11, הרומיים ג׳, 3-4, טיטוס א׳, 2  203 שמות י״ב, 13,
 ישעיה א׳, 18, מתי כ״ו, 28, השליחים כ׳, 28, הרומיים ג׳, 24-26, ה׳, 6-11,
א׳, 12, 20-21, פטרוס א׳,  י״ג,   ,19 י׳,  ב׳, 13-18, העברים   ,7 א׳,   האפסיים 

18-20, יוחנן א׳, א׳, 7, ההתגלות א׳, 5
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