
"כמה נפלא!" קוראים אנשים בעולם הנוצרי בתגובה למסרים שהם 
שומעים מנביאי השקר, האומרים כי ישוע המשיח מבצע את כל המלאכה 
הנוצרית לאחר שניצלו, כך שהם לא צריכים לבצעה.1 "כמה נפלא!" 

אומרים המוטעים, הקוראים לעצמם נוצרים, "האם ישוע לא נפלא?"
עד כמה  במשך שלושים וחמש שנותי כמטיף, הפכתי מודע ביותר 
מטיפים ממשיכים להטעות את עדריהם והעולם - במסרים דנים לגיהינום 

כמו "אין צורך במלאכה" ו"ישוע המשיח מבצע את כל המלאכה".2
כל מה שאני יודע הוא, כי כאשר קיבלתי את ישוע המשיח כמושיעי, 
גייסה אותי רוח הקודש מייד למאלכה. אוצר המילים שלי היה כה מזוהם 
בסלנג כתוצאה מהיותי חלק מעולם תעשיית המוסיקה והקולנוע במשך 
שנים, עד כי סוזי, אישתי עליה השלום, הרשתה לי בקושי לדבר במיפגשי 
החברה של האליטה הנוצרית. היא אמרה לי כי אדוני רוצה להתחיל את 
הכשרתי כנוצרי בכנסיות לנזקקים וחסרי בית במרכז העיר לוס-אנג'לס, 

סנטה מוניקה, ווניס ביץ' ומקומות נוספים.
ובהתמדה על ניסיוני עם אלוהים.  נהגתי לספר לאחרים ללא הרף 
קורא את כתבי הקודש, מקשיב למוסיקת גוספל, מתפלל, מודה ומהלל 
את אדוני בכל לבי ונפשי, על-כך שנתן לי להצטרף אליו בשירותו. כל-כך 
שמחתי כאשר כוחו הנורא של אלוהים ירד עלי במשרד בבוורלי-הילס. 
כוחו היה כה עצום, עד כי היה ברור לי כי אדם שהוענק לו מכוחו לא 
יצטרך לחטוא שוב.3 ידעתי זאת, מפני שרוח אלוהים הרחבה והמדהימה 
שהשתלטה על גופי אמרה לי דברים רבים מלאי אימה. אלוהים הראה לי 
את גן-העדן, הראה לי את הגיהינום והראה לי כי הוא מודע לכל מחשבה 
וכוונה שבנו.4 הוא יודע את העבר, ההווה והעתיד, וכן את תוכן לבנו. היה 
לו הידע הזה עוד לפני תחילת הזמן.5 הוא גם ידע על כל מולקולה, אטום 
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אלה שידם אינה משגת לרכוש את כתבי הקודש - ניתן לקבלם חינם, 
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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. 

- לפי נבואות  בקש את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח 
התנ"ך", המראה שישוע הוא המשיח המתגלה ביותר מ-333 נבואות 

בתנ"ך. ניתן להשיג גם קלטות. 
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לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות 
זאת לשפתכם. אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות 

היוצרים והרישום הרשום מטה.
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הייתי ואני עדיין מלא תודה עד שאני רוצה לומר לעולם כולו אודותיו. 
אפילו הלכתי לתקשורת ואמרתי להם שישוע חוזר לעולם שוב. "אנא, 
הזהירו אחרים להתחרט על חטאיהם", ביקשתי. כמובן שהם לא עשו 

זאת. במקום זה הם הפכו אף יותר מושחתים.
אני אוהב את אדוני ואני יודע שאדוני אוהב את כולם מספיק כדי לתת 
להם סיכוי לקבל ולהכיר אותו בדרך נפלאה זאת.30 לא חשוב כמה אבודים 
אתם מרגישים, אתם יכולים לקרוא לאלוהים עכשיו. הוא ישמע אתכם 
ויענה לכם, כי רק הוא היישות הטובה והישרה ביקום כולו.31 הוא יציל 
את נפשכם וישים בלבכם את אותה אהבה וחמלה שיש בו, כדי שתוכלו 
לתת לאחרים כמוכם.32 עשו זאת עכשיו. זעקו אל אדוני. לא חשוב כמה 
חסרי-אונים אתם מרגישים, עשו זאת. הוא גדול יותר מחוסר-האונים 
שלכם.33 הוא גדול יותר ממחלותיכם, ממכאוביכם, מחולשותיכם. הוא 
הרבה יותר גדול מכל בעיותיכם, גדול יותר מכל מצב שרודף אתכם.34 תנו 
לישוע המשיח והאב שבשמים, באמצעות רוח הקודש, לחיות בכם עכשיו. 
תנו לו לגדול בכם עכשיו. תנו לו לעשות את מלאכתו בקרבכם, למענכם 
ולמען אחרים. הוא יסדיר את חייכם ויכוון אתכם אל ברכותיו הרבות. הוא, 
באמצעות כוחו, יתן לכם את היכולת לעשות את כל מצוותיו. הכניסו את 

חייו, מלאכתו וכוחו לתוככם עכשיו, באמצעות אמירת תפילה זאת:
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ופרוטון עוד לפני תחילת הזמן.6 הוא יודע כל גרגיר אבק.7 הוא יודע כל 
פרט בכל דבר.8

מה שאדוני עשה לי באותו משרד בבוורלי-הילס היה לאטום את 
שמיעתי האנושית ולהתחיל לדבר אלי, לא באמצעות אוזני, אלא 
באמצעות כל גופי. התחושה היתה כאילו גופי כולו הוא אוזן. אני יודע 
כיום שאלוהים דיבר אל רוחי.9 רוחנו יכולה לשמוע כאשר רוח אלוהים 
דוברת אליה. האדם הפנימי בנו יכול לשמוע את רוח הקודש ללא קשר 

לשמיעה באוזננו האנושית.10
אלוהים אמר לי לעמוד ולומר לאנשים בחדר, עורך-דין וכן עוד 
האדון ישוע המשיח חוזר שוב  עשרים עד עשרים וחמישה נוספים, כי 
לעולם הזה.11 מה שהוא אמר למעשה היה: "אני אדוני אלוהיך. עמוד 
ואמור לאנשים אלה בחדר הזה שישוע המשיח חוזר שוב לעולם הזה, 
או שלבטח תמות". בתחילה חשבתי שאני משתגע, אז הוא הראה לי את 

גן-העדן והגיהינום ואמר לי כי אשלח לגיהינום אם לא אעשה כדברו.12
ההיגיון האנושי שלי לא יכול היה להבין את הרעיון, שעלי להגיד 
לאנשים על ישוע, גן-העדן והגיהינום במהלך פגישת עסקים. זה לא נראה 
כמקום והזמן הנכון. קיוויתי שאלוהים ישקול בשנית, ויתן לי לעשות זאת 
בפעם אחרת או בדרך אחרת. למרות שידעתי שהוא יהרוג אותי וישלח 
אותי לגיהינום על-כך שלא עשיתי את ציוויו, ניסיתי להתווכח איתו, 
אך ללא הצלחה. למוח האנושי אין יכולת להתווכח עם ציווי אלוהים. 
לכן, דבר אלוהים חייב להתקבל. דבר אלוהים חייב להתקבל אל רוחנו 

באמצעות האמונה.13 רק האמונה תצליח לעשות זאת.
התחיל אלוהים, ללא מאמץ, להוציא את רוחי לחלוטין  ברגע זה 
מגופי עד הנקודה שגופי לא הצליח לנשום יותר או להחזיק עצמו. זה 
קרה מספר פעמים תוך מספר שניות. בזמן שזה קרה, התחלתי לצעוק: 
היה  דיברתי  בו  "אומר להם עכשיו!" אמרתי להם, אך מכיוון שהאופן 
אדיש מדי, הוא התחיל להוציא את חיי, את רוחי, ממני שוב ושוב. בגלל 
הפחד האדיר שהוא גרם לי באותו רגע אמרתי לו: "אעשה זאת מייד", 
ביתר קנאות ודגש לעומת הפעם הראשונה. אחר זמן מה הוא  ודיברתי 
אמר לי להפסיק. כתבתי שני מאמרים המספרים בפרטים את סיפור 
האירוע העל-טבעי הזה. שמם של מאמרים אלה "סימני הזמן" ו"עצמות 

יבשות". הם ניתנים להשגה בחינם.
הראשונה שהוא ציווה עלי לעשות, ואני עשיתי את  זאת המלאכה 
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א' ב', 3, איוב כ"ח, 10, 24, ל"ד, 21, משלי ט"ו, 3, 11, יחזקאל י"א, 5, דניאל ב', 20, 28, העבריים ד', 13  

9 איוב ל"ב, 8, משלי כ', 27, זכריה י"ב, 1, הקורינתיים א', ב', 10-13  10 לוקס ב', 26, הקורינתיים א', ב', 

10, האפסיים ג', 3-5  11 מתי ט"ז, 27, כ"ד, 27, 29-31, 36-39, 42, לוקס כ"א, 25-36, השליחים א', 11, 

התסלוניקים א', ד', 16, פטרוס ב', ג', 10-12, יהודה, 14-15, ההתגלות א', 7  12 מתי כ"ה, 30, לוקס ג', 17, 

ט"ז, 23-26, התסלוניקים ב', א', 7-9, ההתגלות ט', 1-2, י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, כ"א, 8  13 חבקוק 

ב', 4, מרקוס י"א, 22-24, לוקס י"ח, 42-43, הרומיים י', 8-11, הגלטיים ב', 16, האפסיים ב', 8, העבריים 

ד', 2, פרק י"א  

אשר הוא ציווה עלי. זה התרחש לפני שנושעתי. מייד לאחר החוויה 
העל-טבעית ביותר, הצית בי הפחד מאלוהים ומכוחו העצום רעב וצמא 
לחפשו. רציתי לגלות מה עלי לעשות כדי לרצות את היישות העצומה, 

הגדולה הזאת, האינטליגנטית, שפתאום הפכתי מודע לה באותו יום.14
רציתי להיות לבד. העדפתי לצעוד הביתה מאשר לנסוע, אז אמרתי 
לחברי ללכת הביתה בלעדי. בזמן שצעדתי התחלתי להתפלל. למעשה 
דיברתי אל אדוני, כי ידעתי שהוא יודע כל מילה שאמרתי אי-פעם וכל 
מעשה שעשיתי בעבר.15 אחרי אירוע זה ידעתי בבירור כי הוא שומע כל 
מילה שאמרתי. שאלתי אותו: "מה אתה רוצה שאעשה? אעשה כל דבר 
שתצווה, רק אמור לי ואעשה זאת. אני לא רוצה להיות בצד הרע שלך. 
אני לא רוצה להישלח לגיהינום שהראית לי, הגיהינום שבאמת קיים.16 
אני יודע שאתה מתכוון למה שאתה אומר עד כדי כך, שאף-אחד לא יכול 
מבלי שיישלח לגיהינום לעולמי-עולמים. אני לא  אותך שולל  להוליך 
מבין מדוע אנשים, הקוראים לעצמם נוצרים, הם כה חסרי דאגה, חסרי 
איכפתיות, וחסרי פחד ממך.17 אני יודע ללא ספק שזה אתה היית שעשית 

לי דברים אלה".
אדוני רוצה שאעשה  חוויה זאת גרמה לי לרצות לדעת לחלוטין מה 
בשארית חיי. התחלתי לחפש כנסיה שתדע ותבין את דרישות אלוהים. 
לאחר שנה בערך, בה הלכתי לכנסיות שונות וקראתי אין-ספור ספרים עם 
תמונות של אנשים שנראו חכמים על הכריכה, מצאתי כי אין בהם אמת.18

בחוויה על-טבעית אחרת, בדירה בהוליווד, נושעתי. בחזון שנגלה לי 
בזמן שהייתי ער, ראיתי את גן-העדן והגיהינום. ראיתי גם את עצמי קטן, 
עיוור ועירום. אמרתי לאלוהים, שאם יהיה לי רק את המקום הקטן ביותר 
במלכות שמים, עם השלום והשלווה שהרגשתי משם, אהיה מאושר 
להיות עיוור, להיות קטן כגרגר אבק, ולהיות עירום כפי שראיתי עצמי 
בחזון ההוא. זאת מכיוון שהשלום ושלוות גן-העדן שהיו בקרבי היו כה 
נפלאים, עד כי להיות בגן-העדן ללא בית ענק, אפילו עיוור, עירום וקטן 
כחלקיק אבק, יהיה פי מיליון טוב יותר,19 מאשר להיות כאן בעולם, שכל 

השלום והשלווה נלקחו ממנו.20
עיני היו עצומות בחוזקה ברגע זה. קול בא אלי ואמר לי, שרק דימיינתי 
את כל הדברים האלה. פתחתי את עיניי וראיתי שאני לא דימיינתי אותם. 
מה שקרה לי היה אמיתי ביותר. ישבתי על ריצפת לינוליאום קשוחה, אך 
כשפקחתי את עיני ראיתי שטיח יפה ביותר, עם צבעים על-טבעיים ויפים 
ביותר. ידעתי שאם ארים עיני אראה את ישוע המשיח, אדוני ומושיעי 
יושב על כס מלכותו. הרגשתי מלא חטאים ולא יכולתי להביט בו. קראתי 
לישועה והתחננתי לא להישלח לגיהינום. עצמתי את עיני שוב. בעוד 

14 דברים ד', 29, ירמיה כ"ט, 13, משלי ח', 17, מתי ז', 7-8  15 תהילים קל"ט, 1-4, מתי י"ב, 36-37  

16 תהילים ט', 18, מתי ג', 12, ז', 13, ח', 11-12, י', 28, י"ג, 41-42, ההתגלות י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, 

כ"א, 8  17 תהילים י"ב, 2-4, ירמיה י', 19-21, נ', 6, ההתגלות ב', 4-5, ג', 14-19  18 דברים י"ח, 22, מתי ז', 

15-20, כ"ד, 4-5, לוקס ח', 18  19 תהילים ט"ז, 11, פ"ד, 11, ישעיה ס"ד, 3, מתי ה', 3, הקורינתיים א', ב', 9, 

ההתגלות ב', 7, ז', 15-17, כ"א, 1-7, 23-27, כ"ב, 1-5  20 מתי כ"ד, 6-12, ההתגלות ו', 4, י"ב, 12 

עיני עצומות ראיתי את הגיהינום. לאחר שצרחתי והתחננתי למחילה, זמן 
שנראה ממושך, ראיתי מיליוני כוכבים מתפזרים ברקיע, מותירים צורה 
של צלב. בו בזמן הרגשתי שישוע המשיח, עם אבינו שבשמים, דרך רוח 
הקודש, חודר לתוכי, רוחץ את חטאי הקודמים בדמו היקר, וממלא אותי 

בנוכחותו. הרגשתי כאילו הר גדול של חטאים הוסר מנפשי. נושעתי!
מזה שנים. התחלתי להודות  דמעות גיל זלגו מעיני. לא בכיתי 
לאלוהים על-כך שהושיע אותי, אדם ממורמר, קשה ורע. הידיעה, שהוא 
יודע ודואג לי לאורך כל השנים מלאי החטא, הידיעה באיזו קלות הוא 
יכול היה לשלוף את הנשמה מגופי ולשלוח אותה לגיהינום, גרמה לי 
להכיר בדאגתו המדהימה, האהבה והרחמים כלפי.21 אני מלא תודה 
על-כך שיש אלוהים בשמים השולט על היקום כולו, אלוהים שהוא 
מעולה ובכיר ביותר מעל כל בני-אנוש יחדיו, אלוהים שבשמים אך גם 
קרוב אלינו, בכל מקום, אלוהים שאני יכול להעריץ, לכבד, ולתת את 
חיי למענו. אלוהים שאני יכול, בכל לבי, לסמוך עליו, לשרתו בכל לבי 
ונפשי ולדעת שהוא צודק בכל. אלוהים שאף-אחד אינו יכול להילחם 
בו ולנצח. אלוהים שאין בו שמץ של שחיתות, שאינו פוליטיקאי, אלא 
יישות אלוהית קדושה, מושלמת, שאינה צריכה את הקול שלך או שלי 

בקלפי כי אי-אפשר להוציאה מהתפקיד.22
אלוהים הוא כל-יכול, הדיקטטור הטוב, היוצר וראש כל הדברים.23 
"ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת [ואין מי שימחה בידו 
ויאמר לו: מה עשית?]" ללא שיימצא אשם ברשעות על-ידי אלוהים.24 
הוא מיליוני פעמים חכם יותר מכל האנושות, מיליוני פעמים יותר חזק 
מכל האנושות עם כל פצצותיה ונשקה. הוא הבונה וההורס אומות,25 יוצר 
שמים וארץ וכל דבר קיים אחר, הנראה לעין וזה שנסתר מהעין.26 הוא 
מבטיח להרוס את העולם בקרוב מאוד, ולשפוט את כולם באותו יום, 
מפני שכאשר נשלח מסרו אל העולם, מסר של אהבה ודאגה, העולם 
לא התחרט.27 האלוהים הזה הינו האלוהים האמיתי היחיד שאף פעם 
לא ימות.28 הוא אוהב אותי ואת כל אלה שמקשיבים לו, אלה שרוצים, 
באמצעות כוחו בהם, לעשות את רצונו.29 כמה מדהים! זה מדהים ללמוד 

עליו כל-כך הרבה כה מהר!
לבי נשבר ונמלא אושר והודיה מכיוון שידעתי שאלוהים עצמו דואג 
עמוקות לי, אדם שחי באשליה, לא אדיב וחסר דאגה לחלוטין כלפי 
אחרים. זה גרם לי לרצות לעשות משהו למענו. רצון טבעי להגיד לכולם 
כמה נפלא הוא אלוהים, הינו תחושה שלא עזבה אותי עד היום הזה. 

21 שמות ל"ד, 6-7, נחמיה ט', 17, 27-31, מיכה ז', 18-19, מתי י"ח, 11-13, הרומיים ה', 6-11, פטרוס ב', ג', 
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ופרוטון עוד לפני תחילת הזמן.6 הוא יודע כל גרגיר אבק.7 הוא יודע כל 
פרט בכל דבר.8

מה שאדוני עשה לי באותו משרד בבוורלי-הילס היה לאטום את 
שמיעתי האנושית ולהתחיל לדבר אלי, לא באמצעות אוזני, אלא 
באמצעות כל גופי. התחושה היתה כאילו גופי כולו הוא אוזן. אני יודע 
כיום שאלוהים דיבר אל רוחי.9 רוחנו יכולה לשמוע כאשר רוח אלוהים 
דוברת אליה. האדם הפנימי בנו יכול לשמוע את רוח הקודש ללא קשר 

לשמיעה באוזננו האנושית.10
אלוהים אמר לי לעמוד ולומר לאנשים בחדר, עורך-דין וכן עוד 
האדון ישוע המשיח חוזר שוב  עשרים עד עשרים וחמישה נוספים, כי 
לעולם הזה.11 מה שהוא אמר למעשה היה: "אני אדוני אלוהיך. עמוד 
ואמור לאנשים אלה בחדר הזה שישוע המשיח חוזר שוב לעולם הזה, 
או שלבטח תמות". בתחילה חשבתי שאני משתגע, אז הוא הראה לי את 

גן-העדן והגיהינום ואמר לי כי אשלח לגיהינום אם לא אעשה כדברו.12
ההיגיון האנושי שלי לא יכול היה להבין את הרעיון, שעלי להגיד 
לאנשים על ישוע, גן-העדן והגיהינום במהלך פגישת עסקים. זה לא נראה 
כמקום והזמן הנכון. קיוויתי שאלוהים ישקול בשנית, ויתן לי לעשות זאת 
בפעם אחרת או בדרך אחרת. למרות שידעתי שהוא יהרוג אותי וישלח 
אותי לגיהינום על-כך שלא עשיתי את ציוויו, ניסיתי להתווכח איתו, 
אך ללא הצלחה. למוח האנושי אין יכולת להתווכח עם ציווי אלוהים. 
לכן, דבר אלוהים חייב להתקבל. דבר אלוהים חייב להתקבל אל רוחנו 

באמצעות האמונה.13 רק האמונה תצליח לעשות זאת.
התחיל אלוהים, ללא מאמץ, להוציא את רוחי לחלוטין  ברגע זה 
מגופי עד הנקודה שגופי לא הצליח לנשום יותר או להחזיק עצמו. זה 
קרה מספר פעמים תוך מספר שניות. בזמן שזה קרה, התחלתי לצעוק: 
היה  דיברתי  בו  "אומר להם עכשיו!" אמרתי להם, אך מכיוון שהאופן 
אדיש מדי, הוא התחיל להוציא את חיי, את רוחי, ממני שוב ושוב. בגלל 
הפחד האדיר שהוא גרם לי באותו רגע אמרתי לו: "אעשה זאת מייד", 
ביתר קנאות ודגש לעומת הפעם הראשונה. אחר זמן מה הוא  ודיברתי 
אמר לי להפסיק. כתבתי שני מאמרים המספרים בפרטים את סיפור 
האירוע העל-טבעי הזה. שמם של מאמרים אלה "סימני הזמן" ו"עצמות 

יבשות". הם ניתנים להשגה בחינם.
הראשונה שהוא ציווה עלי לעשות, ואני עשיתי את  זאת המלאכה 

6 איוב כ"ו, 6, תהילים קמ"ז, 4-5, משלי  ג', 19-20, ישעיה מ"ד, 13-15, מתי י', 28-31  7 מלכים א' ח', 39, 
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ט"ז, 23-26, התסלוניקים ב', א', 7-9, ההתגלות ט', 1-2, י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, כ"א, 8  13 חבקוק 
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אשר הוא ציווה עלי. זה התרחש לפני שנושעתי. מייד לאחר החוויה 
העל-טבעית ביותר, הצית בי הפחד מאלוהים ומכוחו העצום רעב וצמא 
לחפשו. רציתי לגלות מה עלי לעשות כדי לרצות את היישות העצומה, 

הגדולה הזאת, האינטליגנטית, שפתאום הפכתי מודע לה באותו יום.14
רציתי להיות לבד. העדפתי לצעוד הביתה מאשר לנסוע, אז אמרתי 
לחברי ללכת הביתה בלעדי. בזמן שצעדתי התחלתי להתפלל. למעשה 
דיברתי אל אדוני, כי ידעתי שהוא יודע כל מילה שאמרתי אי-פעם וכל 
מעשה שעשיתי בעבר.15 אחרי אירוע זה ידעתי בבירור כי הוא שומע כל 
מילה שאמרתי. שאלתי אותו: "מה אתה רוצה שאעשה? אעשה כל דבר 
שתצווה, רק אמור לי ואעשה זאת. אני לא רוצה להיות בצד הרע שלך. 
אני לא רוצה להישלח לגיהינום שהראית לי, הגיהינום שבאמת קיים.16 
אני יודע שאתה מתכוון למה שאתה אומר עד כדי כך, שאף-אחד לא יכול 
מבלי שיישלח לגיהינום לעולמי-עולמים. אני לא  אותך שולל  להוליך 
מבין מדוע אנשים, הקוראים לעצמם נוצרים, הם כה חסרי דאגה, חסרי 
איכפתיות, וחסרי פחד ממך.17 אני יודע ללא ספק שזה אתה היית שעשית 

לי דברים אלה".
אדוני רוצה שאעשה  חוויה זאת גרמה לי לרצות לדעת לחלוטין מה 
בשארית חיי. התחלתי לחפש כנסיה שתדע ותבין את דרישות אלוהים. 
לאחר שנה בערך, בה הלכתי לכנסיות שונות וקראתי אין-ספור ספרים עם 
תמונות של אנשים שנראו חכמים על הכריכה, מצאתי כי אין בהם אמת.18

בחוויה על-טבעית אחרת, בדירה בהוליווד, נושעתי. בחזון שנגלה לי 
בזמן שהייתי ער, ראיתי את גן-העדן והגיהינום. ראיתי גם את עצמי קטן, 
עיוור ועירום. אמרתי לאלוהים, שאם יהיה לי רק את המקום הקטן ביותר 
במלכות שמים, עם השלום והשלווה שהרגשתי משם, אהיה מאושר 
להיות עיוור, להיות קטן כגרגר אבק, ולהיות עירום כפי שראיתי עצמי 
בחזון ההוא. זאת מכיוון שהשלום ושלוות גן-העדן שהיו בקרבי היו כה 
נפלאים, עד כי להיות בגן-העדן ללא בית ענק, אפילו עיוור, עירום וקטן 
כחלקיק אבק, יהיה פי מיליון טוב יותר,19 מאשר להיות כאן בעולם, שכל 

השלום והשלווה נלקחו ממנו.20
עיני היו עצומות בחוזקה ברגע זה. קול בא אלי ואמר לי, שרק דימיינתי 
את כל הדברים האלה. פתחתי את עיניי וראיתי שאני לא דימיינתי אותם. 
מה שקרה לי היה אמיתי ביותר. ישבתי על ריצפת לינוליאום קשוחה, אך 
כשפקחתי את עיני ראיתי שטיח יפה ביותר, עם צבעים על-טבעיים ויפים 
ביותר. ידעתי שאם ארים עיני אראה את ישוע המשיח, אדוני ומושיעי 
יושב על כס מלכותו. הרגשתי מלא חטאים ולא יכולתי להביט בו. קראתי 
לישועה והתחננתי לא להישלח לגיהינום. עצמתי את עיני שוב. בעוד 

14 דברים ד', 29, ירמיה כ"ט, 13, משלי ח', 17, מתי ז', 7-8  15 תהילים קל"ט, 1-4, מתי י"ב, 36-37  

16 תהילים ט', 18, מתי ג', 12, ז', 13, ח', 11-12, י', 28, י"ג, 41-42, ההתגלות י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, 

כ"א, 8  17 תהילים י"ב, 2-4, ירמיה י', 19-21, נ', 6, ההתגלות ב', 4-5, ג', 14-19  18 דברים י"ח, 22, מתי ז', 

15-20, כ"ד, 4-5, לוקס ח', 18  19 תהילים ט"ז, 11, פ"ד, 11, ישעיה ס"ד, 3, מתי ה', 3, הקורינתיים א', ב', 9, 

ההתגלות ב', 7, ז', 15-17, כ"א, 1-7, 23-27, כ"ב, 1-5  20 מתי כ"ד, 6-12, ההתגלות ו', 4, י"ב, 12 

עיני עצומות ראיתי את הגיהינום. לאחר שצרחתי והתחננתי למחילה, זמן 
שנראה ממושך, ראיתי מיליוני כוכבים מתפזרים ברקיע, מותירים צורה 
של צלב. בו בזמן הרגשתי שישוע המשיח, עם אבינו שבשמים, דרך רוח 
הקודש, חודר לתוכי, רוחץ את חטאי הקודמים בדמו היקר, וממלא אותי 

בנוכחותו. הרגשתי כאילו הר גדול של חטאים הוסר מנפשי. נושעתי!
מזה שנים. התחלתי להודות  דמעות גיל זלגו מעיני. לא בכיתי 
לאלוהים על-כך שהושיע אותי, אדם ממורמר, קשה ורע. הידיעה, שהוא 
יודע ודואג לי לאורך כל השנים מלאי החטא, הידיעה באיזו קלות הוא 
יכול היה לשלוף את הנשמה מגופי ולשלוח אותה לגיהינום, גרמה לי 
להכיר בדאגתו המדהימה, האהבה והרחמים כלפי.21 אני מלא תודה 
על-כך שיש אלוהים בשמים השולט על היקום כולו, אלוהים שהוא 
מעולה ובכיר ביותר מעל כל בני-אנוש יחדיו, אלוהים שבשמים אך גם 
קרוב אלינו, בכל מקום, אלוהים שאני יכול להעריץ, לכבד, ולתת את 
חיי למענו. אלוהים שאני יכול, בכל לבי, לסמוך עליו, לשרתו בכל לבי 
ונפשי ולדעת שהוא צודק בכל. אלוהים שאף-אחד אינו יכול להילחם 
בו ולנצח. אלוהים שאין בו שמץ של שחיתות, שאינו פוליטיקאי, אלא 
יישות אלוהית קדושה, מושלמת, שאינה צריכה את הקול שלך או שלי 

בקלפי כי אי-אפשר להוציאה מהתפקיד.22
אלוהים הוא כל-יכול, הדיקטטור הטוב, היוצר וראש כל הדברים.23 
"ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת [ואין מי שימחה בידו 
ויאמר לו: מה עשית?]" ללא שיימצא אשם ברשעות על-ידי אלוהים.24 
הוא מיליוני פעמים חכם יותר מכל האנושות, מיליוני פעמים יותר חזק 
מכל האנושות עם כל פצצותיה ונשקה. הוא הבונה וההורס אומות,25 יוצר 
שמים וארץ וכל דבר קיים אחר, הנראה לעין וזה שנסתר מהעין.26 הוא 
מבטיח להרוס את העולם בקרוב מאוד, ולשפוט את כולם באותו יום, 
מפני שכאשר נשלח מסרו אל העולם, מסר של אהבה ודאגה, העולם 
לא התחרט.27 האלוהים הזה הינו האלוהים האמיתי היחיד שאף פעם 
לא ימות.28 הוא אוהב אותי ואת כל אלה שמקשיבים לו, אלה שרוצים, 
באמצעות כוחו בהם, לעשות את רצונו.29 כמה מדהים! זה מדהים ללמוד 

עליו כל-כך הרבה כה מהר!
לבי נשבר ונמלא אושר והודיה מכיוון שידעתי שאלוהים עצמו דואג 
עמוקות לי, אדם שחי באשליה, לא אדיב וחסר דאגה לחלוטין כלפי 
אחרים. זה גרם לי לרצות לעשות משהו למענו. רצון טבעי להגיד לכולם 
כמה נפלא הוא אלוהים, הינו תחושה שלא עזבה אותי עד היום הזה. 

21 שמות ל"ד, 6-7, נחמיה ט', 17, 27-31, מיכה ז', 18-19, מתי י"ח, 11-13, הרומיים ה', 6-11, פטרוס ב', ג', 

9, 15  22 דברים ל"ב, 4, דניאל ד', 26-34, הרומיים י"ד, 11, טימותיוס א', ו', 15-16, יעקב א', 17, ההתגלות 
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ד', 32  25 שמות ט"ו, 1-17, דברים ג', 2-18, ו', 10-15, ז', 6-8, י"א, 3-7, שמואל א' ב', 6-10, ירמיה ל"א, 

27-28, עמוס ט', 7-9  26 בראשית פרק א', הקולוסיים א', 16-17, ההתגלות ד', 11  27 מתי כ"ד, 29-51, 

פטרוס ב', ג', 10, ההתגלות ח', 7-13, פרק ט', י', 6-7, י"ד, 7-11, פרק ט"ז, כ"ב, 11-12  28 דברים ד', 35, 

29 שמות י"ט, 5, דברים י"ב, 28, משלי ט"ו, 9,  ל"ב, 39-40, ישעיה מ"ג, 10-13, תהילים ק"ב, 13, 25-28  
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ופרוטון עוד לפני תחילת הזמן.6 הוא יודע כל גרגיר אבק.7 הוא יודע כל 
פרט בכל דבר.8

מה שאדוני עשה לי באותו משרד בבוורלי-הילס היה לאטום את 
שמיעתי האנושית ולהתחיל לדבר אלי, לא באמצעות אוזני, אלא 
באמצעות כל גופי. התחושה היתה כאילו גופי כולו הוא אוזן. אני יודע 
כיום שאלוהים דיבר אל רוחי.9 רוחנו יכולה לשמוע כאשר רוח אלוהים 
דוברת אליה. האדם הפנימי בנו יכול לשמוע את רוח הקודש ללא קשר 

לשמיעה באוזננו האנושית.10
אלוהים אמר לי לעמוד ולומר לאנשים בחדר, עורך-דין וכן עוד 
האדון ישוע המשיח חוזר שוב  עשרים עד עשרים וחמישה נוספים, כי 
לעולם הזה.11 מה שהוא אמר למעשה היה: "אני אדוני אלוהיך. עמוד 
ואמור לאנשים אלה בחדר הזה שישוע המשיח חוזר שוב לעולם הזה, 
או שלבטח תמות". בתחילה חשבתי שאני משתגע, אז הוא הראה לי את 

גן-העדן והגיהינום ואמר לי כי אשלח לגיהינום אם לא אעשה כדברו.12
ההיגיון האנושי שלי לא יכול היה להבין את הרעיון, שעלי להגיד 
לאנשים על ישוע, גן-העדן והגיהינום במהלך פגישת עסקים. זה לא נראה 
כמקום והזמן הנכון. קיוויתי שאלוהים ישקול בשנית, ויתן לי לעשות זאת 
בפעם אחרת או בדרך אחרת. למרות שידעתי שהוא יהרוג אותי וישלח 
אותי לגיהינום על-כך שלא עשיתי את ציוויו, ניסיתי להתווכח איתו, 
אך ללא הצלחה. למוח האנושי אין יכולת להתווכח עם ציווי אלוהים. 
לכן, דבר אלוהים חייב להתקבל. דבר אלוהים חייב להתקבל אל רוחנו 

באמצעות האמונה.13 רק האמונה תצליח לעשות זאת.
התחיל אלוהים, ללא מאמץ, להוציא את רוחי לחלוטין  ברגע זה 
מגופי עד הנקודה שגופי לא הצליח לנשום יותר או להחזיק עצמו. זה 
קרה מספר פעמים תוך מספר שניות. בזמן שזה קרה, התחלתי לצעוק: 
היה  דיברתי  בו  "אומר להם עכשיו!" אמרתי להם, אך מכיוון שהאופן 
אדיש מדי, הוא התחיל להוציא את חיי, את רוחי, ממני שוב ושוב. בגלל 
הפחד האדיר שהוא גרם לי באותו רגע אמרתי לו: "אעשה זאת מייד", 
ביתר קנאות ודגש לעומת הפעם הראשונה. אחר זמן מה הוא  ודיברתי 
אמר לי להפסיק. כתבתי שני מאמרים המספרים בפרטים את סיפור 
האירוע העל-טבעי הזה. שמם של מאמרים אלה "סימני הזמן" ו"עצמות 

יבשות". הם ניתנים להשגה בחינם.
הראשונה שהוא ציווה עלי לעשות, ואני עשיתי את  זאת המלאכה 

6 איוב כ"ו, 6, תהילים קמ"ז, 4-5, משלי  ג', 19-20, ישעיה מ"ד, 13-15, מתי י', 28-31  7 מלכים א' ח', 39, 
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א' ב', 3, איוב כ"ח, 10, 24, ל"ד, 21, משלי ט"ו, 3, 11, יחזקאל י"א, 5, דניאל ב', 20, 28, העבריים ד', 13  

9 איוב ל"ב, 8, משלי כ', 27, זכריה י"ב, 1, הקורינתיים א', ב', 10-13  10 לוקס ב', 26, הקורינתיים א', ב', 
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התסלוניקים א', ד', 16, פטרוס ב', ג', 10-12, יהודה, 14-15, ההתגלות א', 7  12 מתי כ"ה, 30, לוקס ג', 17, 

ט"ז, 23-26, התסלוניקים ב', א', 7-9, ההתגלות ט', 1-2, י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, כ"א, 8  13 חבקוק 

ב', 4, מרקוס י"א, 22-24, לוקס י"ח, 42-43, הרומיים י', 8-11, הגלטיים ב', 16, האפסיים ב', 8, העבריים 
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אשר הוא ציווה עלי. זה התרחש לפני שנושעתי. מייד לאחר החוויה 
העל-טבעית ביותר, הצית בי הפחד מאלוהים ומכוחו העצום רעב וצמא 
לחפשו. רציתי לגלות מה עלי לעשות כדי לרצות את היישות העצומה, 

הגדולה הזאת, האינטליגנטית, שפתאום הפכתי מודע לה באותו יום.14
רציתי להיות לבד. העדפתי לצעוד הביתה מאשר לנסוע, אז אמרתי 
לחברי ללכת הביתה בלעדי. בזמן שצעדתי התחלתי להתפלל. למעשה 
דיברתי אל אדוני, כי ידעתי שהוא יודע כל מילה שאמרתי אי-פעם וכל 
מעשה שעשיתי בעבר.15 אחרי אירוע זה ידעתי בבירור כי הוא שומע כל 
מילה שאמרתי. שאלתי אותו: "מה אתה רוצה שאעשה? אעשה כל דבר 
שתצווה, רק אמור לי ואעשה זאת. אני לא רוצה להיות בצד הרע שלך. 
אני לא רוצה להישלח לגיהינום שהראית לי, הגיהינום שבאמת קיים.16 
אני יודע שאתה מתכוון למה שאתה אומר עד כדי כך, שאף-אחד לא יכול 
מבלי שיישלח לגיהינום לעולמי-עולמים. אני לא  אותך שולל  להוליך 
מבין מדוע אנשים, הקוראים לעצמם נוצרים, הם כה חסרי דאגה, חסרי 
איכפתיות, וחסרי פחד ממך.17 אני יודע ללא ספק שזה אתה היית שעשית 

לי דברים אלה".
אדוני רוצה שאעשה  חוויה זאת גרמה לי לרצות לדעת לחלוטין מה 
בשארית חיי. התחלתי לחפש כנסיה שתדע ותבין את דרישות אלוהים. 
לאחר שנה בערך, בה הלכתי לכנסיות שונות וקראתי אין-ספור ספרים עם 
תמונות של אנשים שנראו חכמים על הכריכה, מצאתי כי אין בהם אמת.18

בחוויה על-טבעית אחרת, בדירה בהוליווד, נושעתי. בחזון שנגלה לי 
בזמן שהייתי ער, ראיתי את גן-העדן והגיהינום. ראיתי גם את עצמי קטן, 
עיוור ועירום. אמרתי לאלוהים, שאם יהיה לי רק את המקום הקטן ביותר 
במלכות שמים, עם השלום והשלווה שהרגשתי משם, אהיה מאושר 
להיות עיוור, להיות קטן כגרגר אבק, ולהיות עירום כפי שראיתי עצמי 
בחזון ההוא. זאת מכיוון שהשלום ושלוות גן-העדן שהיו בקרבי היו כה 
נפלאים, עד כי להיות בגן-העדן ללא בית ענק, אפילו עיוור, עירום וקטן 
כחלקיק אבק, יהיה פי מיליון טוב יותר,19 מאשר להיות כאן בעולם, שכל 

השלום והשלווה נלקחו ממנו.20
עיני היו עצומות בחוזקה ברגע זה. קול בא אלי ואמר לי, שרק דימיינתי 
את כל הדברים האלה. פתחתי את עיניי וראיתי שאני לא דימיינתי אותם. 
מה שקרה לי היה אמיתי ביותר. ישבתי על ריצפת לינוליאום קשוחה, אך 
כשפקחתי את עיני ראיתי שטיח יפה ביותר, עם צבעים על-טבעיים ויפים 
ביותר. ידעתי שאם ארים עיני אראה את ישוע המשיח, אדוני ומושיעי 
יושב על כס מלכותו. הרגשתי מלא חטאים ולא יכולתי להביט בו. קראתי 
לישועה והתחננתי לא להישלח לגיהינום. עצמתי את עיני שוב. בעוד 

14 דברים ד', 29, ירמיה כ"ט, 13, משלי ח', 17, מתי ז', 7-8  15 תהילים קל"ט, 1-4, מתי י"ב, 36-37  

16 תהילים ט', 18, מתי ג', 12, ז', 13, ח', 11-12, י', 28, י"ג, 41-42, ההתגלות י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, 

כ"א, 8  17 תהילים י"ב, 2-4, ירמיה י', 19-21, נ', 6, ההתגלות ב', 4-5, ג', 14-19  18 דברים י"ח, 22, מתי ז', 

15-20, כ"ד, 4-5, לוקס ח', 18  19 תהילים ט"ז, 11, פ"ד, 11, ישעיה ס"ד, 3, מתי ה', 3, הקורינתיים א', ב', 9, 

ההתגלות ב', 7, ז', 15-17, כ"א, 1-7, 23-27, כ"ב, 1-5  20 מתי כ"ד, 6-12, ההתגלות ו', 4, י"ב, 12 

עיני עצומות ראיתי את הגיהינום. לאחר שצרחתי והתחננתי למחילה, זמן 
שנראה ממושך, ראיתי מיליוני כוכבים מתפזרים ברקיע, מותירים צורה 
של צלב. בו בזמן הרגשתי שישוע המשיח, עם אבינו שבשמים, דרך רוח 
הקודש, חודר לתוכי, רוחץ את חטאי הקודמים בדמו היקר, וממלא אותי 

בנוכחותו. הרגשתי כאילו הר גדול של חטאים הוסר מנפשי. נושעתי!
מזה שנים. התחלתי להודות  דמעות גיל זלגו מעיני. לא בכיתי 
לאלוהים על-כך שהושיע אותי, אדם ממורמר, קשה ורע. הידיעה, שהוא 
יודע ודואג לי לאורך כל השנים מלאי החטא, הידיעה באיזו קלות הוא 
יכול היה לשלוף את הנשמה מגופי ולשלוח אותה לגיהינום, גרמה לי 
להכיר בדאגתו המדהימה, האהבה והרחמים כלפי.21 אני מלא תודה 
על-כך שיש אלוהים בשמים השולט על היקום כולו, אלוהים שהוא 
מעולה ובכיר ביותר מעל כל בני-אנוש יחדיו, אלוהים שבשמים אך גם 
קרוב אלינו, בכל מקום, אלוהים שאני יכול להעריץ, לכבד, ולתת את 
חיי למענו. אלוהים שאני יכול, בכל לבי, לסמוך עליו, לשרתו בכל לבי 
ונפשי ולדעת שהוא צודק בכל. אלוהים שאף-אחד אינו יכול להילחם 
בו ולנצח. אלוהים שאין בו שמץ של שחיתות, שאינו פוליטיקאי, אלא 
יישות אלוהית קדושה, מושלמת, שאינה צריכה את הקול שלך או שלי 

בקלפי כי אי-אפשר להוציאה מהתפקיד.22
אלוהים הוא כל-יכול, הדיקטטור הטוב, היוצר וראש כל הדברים.23 
"ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת [ואין מי שימחה בידו 
ויאמר לו: מה עשית?]" ללא שיימצא אשם ברשעות על-ידי אלוהים.24 
הוא מיליוני פעמים חכם יותר מכל האנושות, מיליוני פעמים יותר חזק 
מכל האנושות עם כל פצצותיה ונשקה. הוא הבונה וההורס אומות,25 יוצר 
שמים וארץ וכל דבר קיים אחר, הנראה לעין וזה שנסתר מהעין.26 הוא 
מבטיח להרוס את העולם בקרוב מאוד, ולשפוט את כולם באותו יום, 
מפני שכאשר נשלח מסרו אל העולם, מסר של אהבה ודאגה, העולם 
לא התחרט.27 האלוהים הזה הינו האלוהים האמיתי היחיד שאף פעם 
לא ימות.28 הוא אוהב אותי ואת כל אלה שמקשיבים לו, אלה שרוצים, 
באמצעות כוחו בהם, לעשות את רצונו.29 כמה מדהים! זה מדהים ללמוד 

עליו כל-כך הרבה כה מהר!
לבי נשבר ונמלא אושר והודיה מכיוון שידעתי שאלוהים עצמו דואג 
עמוקות לי, אדם שחי באשליה, לא אדיב וחסר דאגה לחלוטין כלפי 
אחרים. זה גרם לי לרצות לעשות משהו למענו. רצון טבעי להגיד לכולם 
כמה נפלא הוא אלוהים, הינו תחושה שלא עזבה אותי עד היום הזה. 

21 שמות ל"ד, 6-7, נחמיה ט', 17, 27-31, מיכה ז', 18-19, מתי י"ח, 11-13, הרומיים ה', 6-11, פטרוס ב', ג', 

9, 15  22 דברים ל"ב, 4, דניאל ד', 26-34, הרומיים י"ד, 11, טימותיוס א', ו', 15-16, יעקב א', 17, ההתגלות 

ט"ו, 4  23 ירמיה י"ח, 6, כ"ז, 5, יחזקאל י"ח, 4, דניאל ג', 33, ד', 14, 31-34, השליחים י"ז, 24-26  24 דניאל 

ד', 32  25 שמות ט"ו, 1-17, דברים ג', 2-18, ו', 10-15, ז', 6-8, י"א, 3-7, שמואל א' ב', 6-10, ירמיה ל"א, 

27-28, עמוס ט', 7-9  26 בראשית פרק א', הקולוסיים א', 16-17, ההתגלות ד', 11  27 מתי כ"ד, 29-51, 

פטרוס ב', ג', 10, ההתגלות ח', 7-13, פרק ט', י', 6-7, י"ד, 7-11, פרק ט"ז, כ"ב, 11-12  28 דברים ד', 35, 

29 שמות י"ט, 5, דברים י"ב, 28, משלי ט"ו, 9,  ל"ב, 39-40, ישעיה מ"ג, 10-13, תהילים ק"ב, 13, 25-28  

מתי כ"ה, 23, יוחנן י"ד, 21, 23, ט"ו,  9-14, הרומיים י"א, 22  
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"כמה נפלא!" קוראים אנשים בעולם הנוצרי בתגובה למסרים שהם 
שומעים מנביאי השקר, האומרים כי ישוע המשיח מבצע את כל המלאכה 
הנוצרית לאחר שניצלו, כך שהם לא צריכים לבצעה.1 "כמה נפלא!" 

אומרים המוטעים, הקוראים לעצמם נוצרים, "האם ישוע לא נפלא?"
עד כמה  במשך שלושים וחמש שנותי כמטיף, הפכתי מודע ביותר 
מטיפים ממשיכים להטעות את עדריהם והעולם - במסרים דנים לגיהינום 

כמו "אין צורך במלאכה" ו"ישוע המשיח מבצע את כל המלאכה".2
כל מה שאני יודע הוא, כי כאשר קיבלתי את ישוע המשיח כמושיעי, 
גייסה אותי רוח הקודש מייד למאלכה. אוצר המילים שלי היה כה מזוהם 
בסלנג כתוצאה מהיותי חלק מעולם תעשיית המוסיקה והקולנוע במשך 
שנים, עד כי סוזי, אישתי עליה השלום, הרשתה לי בקושי לדבר במיפגשי 
החברה של האליטה הנוצרית. היא אמרה לי כי אדוני רוצה להתחיל את 
הכשרתי כנוצרי בכנסיות לנזקקים וחסרי בית במרכז העיר לוס-אנג'לס, 

סנטה מוניקה, ווניס ביץ' ומקומות נוספים.
ובהתמדה על ניסיוני עם אלוהים.  נהגתי לספר לאחרים ללא הרף 
קורא את כתבי הקודש, מקשיב למוסיקת גוספל, מתפלל, מודה ומהלל 
את אדוני בכל לבי ונפשי, על-כך שנתן לי להצטרף אליו בשירותו. כל-כך 
שמחתי כאשר כוחו הנורא של אלוהים ירד עלי במשרד בבוורלי-הילס. 
כוחו היה כה עצום, עד כי היה ברור לי כי אדם שהוענק לו מכוחו לא 
יצטרך לחטוא שוב.3 ידעתי זאת, מפני שרוח אלוהים הרחבה והמדהימה 
שהשתלטה על גופי אמרה לי דברים רבים מלאי אימה. אלוהים הראה לי 
את גן-העדן, הראה לי את הגיהינום והראה לי כי הוא מודע לכל מחשבה 
וכוונה שבנו.4 הוא יודע את העבר, ההווה והעתיד, וכן את תוכן לבנו. היה 
לו הידע הזה עוד לפני תחילת הזמן.5 הוא גם ידע על כל מולקולה, אטום 

1 מתי ג', 8-10, כ"ה, 16-46, לוקס י"ג, 6-9, יוחנן ט"ו, 2-8, 14, הרומיים ב', 13, הקולוסיים א', 10, טימותיוס 

א', ו', 18-19, טימותיוס ב', ב', 21, ד', 3-4, ההתגלות כ"ב, 14  2 מתי ז', 15, כ"ד, 11, 24, הקורינתיים א', 

ג', 9, הגלטיים ו', 3-4, האפסיים ב', 10, טיטוס ב', 14, יעקב א', 22-25, ב', 14-20, ג', 13, פטרוס ב', ב', 1-2  

3 העבריים ד', 12-13, בראשית פרק א', ט"ז, 1, תהילים ל"ז, 18, מ"ד, 21-22, צ"ד, 11, ק"ג, 14, ישעיה ב', 

21, מ', 26, מ"א, 4-8, מ"ו, 9-10, מ"ח, 11-13, ירמיה ה', 22, ל"א, 33, יחזקאל י"א, 5, 19-21, דניאל ב', 22, 

נחום א', 7, לוקס י"ב, 5, הרומיים ב', 16, ח', 37, הקורינתיים א', א', 24, הקורינתיים ב', ה', 11, האפסיים 

א', 17-21, הקולוסיים א', 16, ב', 9-10, יוחנן א', ג', 9, ה', 18, ההתגלות א', 11  4 איוב מ"ב, 1-2, תהילים 

צ"ד, 11, קל"ט, 1-12, מתי ט', 4, הקורינתיים א', ג', 20, העבריים ד', 12  5 מלכים א' ח', 39, דברי-הימים א' 

כ"ח, 9, ישעיה מ"ב, 9, מ"ו, 9-11, מ"ח, 5, ירמיה א', 5, מתי ו', 8, השליחים ט"ו, 18  

אלה שידם אינה משגת לרכוש את כתבי הקודש - ניתן לקבלם חינם, 
וכן מאמרים נוספים שנכתבו על-ידי הכומר אלאמו:

Tony Alamo, World Pastor
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P.O. Box 6467
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הדברים  וכל  מגורים,  מקום  מספקת  הנוצרית  אלאמו  כנסיית 
הנחוצים לחיים, לכל אלה אשר באמת רוצים לעבוד את האלוהים 

בכל לבם, נפשם, שכלם ומאודם.
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 Elizabeth, New Jersey-כמו-כן מתקיימות תפילות ב

 .Texarkana, Arkansas-וכחמש-עשרה דקות נסיעה דרומית ל

נא התקשרו לקבלת מיקומים.
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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. 

- לפי נבואות  בקש את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח 
התנ"ך", המראה שישוע הוא המשיח המתגלה ביותר מ-333 נבואות 

בתנ"ך. ניתן להשיג גם קלטות. 
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לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות 
זאת לשפתכם. אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות 

היוצרים והרישום הרשום מטה.
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הייתי ואני עדיין מלא תודה עד שאני רוצה לומר לעולם כולו אודותיו. 
אפילו הלכתי לתקשורת ואמרתי להם שישוע חוזר לעולם שוב. "אנא, 
הזהירו אחרים להתחרט על חטאיהם", ביקשתי. כמובן שהם לא עשו 

זאת. במקום זה הם הפכו אף יותר מושחתים.
אני אוהב את אדוני ואני יודע שאדוני אוהב את כולם מספיק כדי לתת 
להם סיכוי לקבל ולהכיר אותו בדרך נפלאה זאת.30 לא חשוב כמה אבודים 
אתם מרגישים, אתם יכולים לקרוא לאלוהים עכשיו. הוא ישמע אתכם 
ויענה לכם, כי רק הוא היישות הטובה והישרה ביקום כולו.31 הוא יציל 
את נפשכם וישים בלבכם את אותה אהבה וחמלה שיש בו, כדי שתוכלו 
לתת לאחרים כמוכם.32 עשו זאת עכשיו. זעקו אל אדוני. לא חשוב כמה 
חסרי-אונים אתם מרגישים, עשו זאת. הוא גדול יותר מחוסר-האונים 
שלכם.33 הוא גדול יותר ממחלותיכם, ממכאוביכם, מחולשותיכם. הוא 
הרבה יותר גדול מכל בעיותיכם, גדול יותר מכל מצב שרודף אתכם.34 תנו 
לישוע המשיח והאב שבשמים, באמצעות רוח הקודש, לחיות בכם עכשיו. 
תנו לו לגדול בכם עכשיו. תנו לו לעשות את מלאכתו בקרבכם, למענכם 
ולמען אחרים. הוא יסדיר את חייכם ויכוון אתכם אל ברכותיו הרבות. הוא, 
באמצעות כוחו, יתן לכם את היכולת לעשות את כל מצוותיו. הכניסו את 

חייו, מלאכתו וכוחו לתוככם עכשיו, באמצעות אמירת תפילה זאת:
 ÚÂ˘È ÈÎ ÔÈÓ‡Ó È‡ 35.ÈÎÂ‡ ‡ËÂÁ ÈÎ ,È˙Ó˘ ÏÚ ÌÁ¯ ,È‰ÂÏ‡ ,ÈÂ„‡
 ¯È‚‰Â ·Ïˆ‰ ÏÚ ˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ÔÈÓ‡Ó È‡ 36.ÈÁ‰ Ï‡‰ Ï˘ Â· ‡Â‰ ÁÈ˘Ó‰
 ˙‡ ÌÈ˜‰ ÌÈ‰ÂÏ‡˘ ÔÈÓ‡Ó È‡ 37.È‡ËÁ ÏÎ ÏÚ ‰¯ÙÎ Ì˘Ï ¯˜È‰ ÂÓ„ ˙‡
 Ú‚¯· ÌÈ‰ÂÏ‡ ÔÈÓÈÏ ·˘ÂÈ ÂÈ‰˘Â 38˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÁÂÎ· ÌÈ˙Ó‰ ÔÓ ÚÂ˘È
 È·Ï È¯Ú˘ ˙‡ Á˙ÂÙ È‡ 39.ÂÊ È˙ÏÈÙ˙ÏÂ È‡ËÁ ÏÚ È˙Â„ÂÂ˙‰Ï ·È˘˜ÓÂ ‰Ê
 ÌÈÓ‰ÂÊÓ‰ È‡ËÁ ÏÎ ˙‡ ‡ ıÁ¯ 40.ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,È·Ï ÍÂ  ̇Ï‡ Í˙Â‡ ÔÈÓÊÓÂ
 ·¯Ò˙ ‡Ï ‰˙‡ 41.‡˙Ï‚ÏÂ‚· ·Ïˆ‰ ÏÚ ÈÓÂ˜Ó· ˙¯‚È‰ ¯˘‡ ,¯˜È‰ ÍÓ„·
 ˙‡Ê Ú„ÂÈ È‡ .È˙Ó˘ ˙‡ Ï‡‚˙Â È‡ËÁ ÏÚ ÈÏ ÁÏÒ  ̇‰˙‡ ,ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,ÈÏ
 ‰ÊÂ ˘È‡Ï ·¯Ò  ̇‡Ï ÈÎ ¯Ó‡ Í¯·„· 42.ÍÎ ·Â˙Î ,˘„Â˜‰ È·˙Î ,Í¯·„· ÈÎ
 È‡Â 44,ÈÏ ˙ÈÚ˘ Ú„ÂÈ È‡Â ,È˙Â‡ ˙ÚÓ˘˘ Ú„ÂÈ È‡ ÔÎÏ 43.È˙Â‡ ÏÏÂÎ
 ÍÏ ÁÈÎÂ‡Â È˙Ó˘ ˙ÏÂ‡‚ ÏÚ ,ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,ÍÏ ‰„ÂÓ È‡Â .È˙Ï‡‚˘ Ú„ÂÈ

 45.„ÂÚ ‡ËÁ‡ ‡ÏÂ ÍÈ˙ÂÂˆÓ ÈÂÏÈÓ· È˙„Â˙ ˙‡

30 תהילים ל"ד, 9, משלי א', 23-33, ישעיה א', 18-19, יחזקאל י"ח, 21-23, ל"ג, 11, מתי י"א, 28-30, יוחנן 

ג', 16-17, טימותיוס א', א', 15-16  31 תהילים ל"ד, 9, פ"ו, 5, ק"ז, 8-9, 43, ישעיה א', 18, מיכה ז', 18-19, 

מתי י"ט, 17, הרומיים ג', 4, 10-12, ה', 6-9  32 ירמיה ל"א, 33, מתי ז', 12, הקורינתיים ב', ו', 16, הקולוסיים 

ג', 23-24, יוחנן א', ג', 16-17, ד', 9-12  33 תהילים ע"ב, 12, מתי י"א 28-29, יוחנן ט"ז, 33, הרומיים ח', 37, 

הפיליפיים ד', 13, העבריים י"ג, 6, יוחנן א', ב' 14  34 שמות ט"ו, 6, שמואל ב' כ"ב, 32-41, מלכים ב' י"ח, 

13-37, פרק י"ט, דניאל ג', 20-28, מרקוס ט"ז, 1-6, יוחנן י"א, 1-44, השליחים ט', 22-25, י"ב, 7-10, ט"ז, 34-

22, פטרוס א', ה', 7  35 תהילים נ"א, 7, הרומיים ג', 10-12, 23  36 מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, לוקס א', 30-33, 

יוחנן ט', 35-37, הרומיים א', 3-4  37 השליחים ד', 12, כ', 28, הרומיים ג', 25, יוחנן א', א', 7, ההתגלות ה', 9  

38 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  39 לוקס כ"ב, 69, השליחים ב', 25-36, העבריים י', 

12-13  40 הקורינתיים א', ג', 16, ההתגלות ג', 20  41 האפסיים ב', 13-22, העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, 

יוחנן א' א', 7, ההתגלות א', 5, ז', 14  42 מתי כ"ו, 28, השליחים ב', 21, ד', 12, האפסיים א', 7, הקולוסיים 

א', 14  43 מתי כ"א, 22, יוחנן ו', 35, 37-40, הרומיים י', 13  44 העבריים י"א, 6  45 יוחנן ה', 14, ח', 11, 

הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההתגלות ז', 14, כ"ב, 14
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"כמה נפלא!" קוראים אנשים בעולם הנוצרי בתגובה למסרים שהם 
שומעים מנביאי השקר, האומרים כי ישוע המשיח מבצע את כל המלאכה 
הנוצרית לאחר שניצלו, כך שהם לא צריכים לבצעה.1 "כמה נפלא!" 

אומרים המוטעים, הקוראים לעצמם נוצרים, "האם ישוע לא נפלא?"
עד כמה  במשך שלושים וחמש שנותי כמטיף, הפכתי מודע ביותר 
מטיפים ממשיכים להטעות את עדריהם והעולם - במסרים דנים לגיהינום 

כמו "אין צורך במלאכה" ו"ישוע המשיח מבצע את כל המלאכה".2
כל מה שאני יודע הוא, כי כאשר קיבלתי את ישוע המשיח כמושיעי, 
גייסה אותי רוח הקודש מייד למאלכה. אוצר המילים שלי היה כה מזוהם 
בסלנג כתוצאה מהיותי חלק מעולם תעשיית המוסיקה והקולנוע במשך 
שנים, עד כי סוזי, אישתי עליה השלום, הרשתה לי בקושי לדבר במיפגשי 
החברה של האליטה הנוצרית. היא אמרה לי כי אדוני רוצה להתחיל את 
הכשרתי כנוצרי בכנסיות לנזקקים וחסרי בית במרכז העיר לוס-אנג'לס, 

סנטה מוניקה, ווניס ביץ' ומקומות נוספים.
ובהתמדה על ניסיוני עם אלוהים.  נהגתי לספר לאחרים ללא הרף 
קורא את כתבי הקודש, מקשיב למוסיקת גוספל, מתפלל, מודה ומהלל 
את אדוני בכל לבי ונפשי, על-כך שנתן לי להצטרף אליו בשירותו. כל-כך 
שמחתי כאשר כוחו הנורא של אלוהים ירד עלי במשרד בבוורלי-הילס. 
כוחו היה כה עצום, עד כי היה ברור לי כי אדם שהוענק לו מכוחו לא 
יצטרך לחטוא שוב.3 ידעתי זאת, מפני שרוח אלוהים הרחבה והמדהימה 
שהשתלטה על גופי אמרה לי דברים רבים מלאי אימה. אלוהים הראה לי 
את גן-העדן, הראה לי את הגיהינום והראה לי כי הוא מודע לכל מחשבה 
וכוונה שבנו.4 הוא יודע את העבר, ההווה והעתיד, וכן את תוכן לבנו. היה 
לו הידע הזה עוד לפני תחילת הזמן.5 הוא גם ידע על כל מולקולה, אטום 

1 מתי ג', 8-10, כ"ה, 16-46, לוקס י"ג, 6-9, יוחנן ט"ו, 2-8, 14, הרומיים ב', 13, הקולוסיים א', 10, טימותיוס 

א', ו', 18-19, טימותיוס ב', ב', 21, ד', 3-4, ההתגלות כ"ב, 14  2 מתי ז', 15, כ"ד, 11, 24, הקורינתיים א', 

ג', 9, הגלטיים ו', 3-4, האפסיים ב', 10, טיטוס ב', 14, יעקב א', 22-25, ב', 14-20, ג', 13, פטרוס ב', ב', 1-2  

3 העבריים ד', 12-13, בראשית פרק א', ט"ז, 1, תהילים ל"ז, 18, מ"ד, 21-22, צ"ד, 11, ק"ג, 14, ישעיה ב', 

21, מ', 26, מ"א, 4-8, מ"ו, 9-10, מ"ח, 11-13, ירמיה ה', 22, ל"א, 33, יחזקאל י"א, 5, 19-21, דניאל ב', 22, 

נחום א', 7, לוקס י"ב, 5, הרומיים ב', 16, ח', 37, הקורינתיים א', א', 24, הקורינתיים ב', ה', 11, האפסיים 

א', 17-21, הקולוסיים א', 16, ב', 9-10, יוחנן א', ג', 9, ה', 18, ההתגלות א', 11  4 איוב מ"ב, 1-2, תהילים 

צ"ד, 11, קל"ט, 1-12, מתי ט', 4, הקורינתיים א', ג', 20, העבריים ד', 12  5 מלכים א' ח', 39, דברי-הימים א' 

כ"ח, 9, ישעיה מ"ב, 9, מ"ו, 9-11, מ"ח, 5, ירמיה א', 5, מתי ו', 8, השליחים ט"ו, 18  

אלה שידם אינה משגת לרכוש את כתבי הקודש - ניתן לקבלם חינם, 
וכן מאמרים נוספים שנכתבו על-ידי הכומר אלאמו:

Tony Alamo, World Pastor
Holy Alamo Christian Church

P.O. Box 6467
Texarkana, Texas 75505 

USA

:‰ÓÓÈ· ˙ÂÚ˘ 24 ÁÂ˙Ù Ú„ÈÓÂ ‰ÏÈÙ˙ Â˜
 (479) 782-7370

 (479) 782-7406 Ò˜Ù

www.alamoministries.com 

הדברים  וכל  מגורים,  מקום  מספקת  הנוצרית  אלאמו  כנסיית 
הנחוצים לחיים, לכל אלה אשר באמת רוצים לעבוד את האלוהים 

בכל לבם, נפשם, שכלם ומאודם.

 ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ,8:00-· ·¯Ú ÏÎ· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ˙ÂÏÈÙ˙
:ÌÈ‡·‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ·¯Ú· 8:00-Â ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ 3:00-·

באיזור לוס אנג'לס,
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

 Elizabeth, New Jersey-כמו-כן מתקיימות תפילות ב

 .Texarkana, Arkansas-וכחמש-עשרה דקות נסיעה דרומית ל

נא התקשרו לקבלת מיקומים.

‰ÏÈÙ˙ ÏÎ ¯Á‡Ï ˙˘‚ÂÓ ‰ÁÂ¯‡

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. 

- לפי נבואות  בקש את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח 
התנ"ך", המראה שישוע הוא המשיח המתגלה ביותר מ-333 נבואות 

בתנ"ך. ניתן להשיג גם קלטות. 

 ‰ÚÂ˘ÈÏ  ‰„ÈÁÈ‰Â  ˙È˙ÈÓ‡‰ ˙ÈÎÂ˙‰ ˙‡ ‡˘Â  ‰Ê  ÔÂÏÚ
.¯Á‡Ï Â˙Â‡ ¯·Ú‰ ,Â˙Â‡ ÍÈÏ˘˙ Ï‡ .(12 ,'„ ÌÈÁÈÏ˘‰)

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

היוצרים והרישום הרשום מטה.
© Copyright October 1998  All rights reserved

World Pastor Tony Alamo  ® Registered October 1998

הייתי ואני עדיין מלא תודה עד שאני רוצה לומר לעולם כולו אודותיו. 
אפילו הלכתי לתקשורת ואמרתי להם שישוע חוזר לעולם שוב. "אנא, 
הזהירו אחרים להתחרט על חטאיהם", ביקשתי. כמובן שהם לא עשו 

זאת. במקום זה הם הפכו אף יותר מושחתים.
אני אוהב את אדוני ואני יודע שאדוני אוהב את כולם מספיק כדי לתת 
להם סיכוי לקבל ולהכיר אותו בדרך נפלאה זאת.30 לא חשוב כמה אבודים 
אתם מרגישים, אתם יכולים לקרוא לאלוהים עכשיו. הוא ישמע אתכם 
ויענה לכם, כי רק הוא היישות הטובה והישרה ביקום כולו.31 הוא יציל 
את נפשכם וישים בלבכם את אותה אהבה וחמלה שיש בו, כדי שתוכלו 
לתת לאחרים כמוכם.32 עשו זאת עכשיו. זעקו אל אדוני. לא חשוב כמה 
חסרי-אונים אתם מרגישים, עשו זאת. הוא גדול יותר מחוסר-האונים 
שלכם.33 הוא גדול יותר ממחלותיכם, ממכאוביכם, מחולשותיכם. הוא 
הרבה יותר גדול מכל בעיותיכם, גדול יותר מכל מצב שרודף אתכם.34 תנו 
לישוע המשיח והאב שבשמים, באמצעות רוח הקודש, לחיות בכם עכשיו. 
תנו לו לגדול בכם עכשיו. תנו לו לעשות את מלאכתו בקרבכם, למענכם 
ולמען אחרים. הוא יסדיר את חייכם ויכוון אתכם אל ברכותיו הרבות. הוא, 
באמצעות כוחו, יתן לכם את היכולת לעשות את כל מצוותיו. הכניסו את 

חייו, מלאכתו וכוחו לתוככם עכשיו, באמצעות אמירת תפילה זאת:
 ÚÂ˘È ÈÎ ÔÈÓ‡Ó È‡ 35.ÈÎÂ‡ ‡ËÂÁ ÈÎ ,È˙Ó˘ ÏÚ ÌÁ¯ ,È‰ÂÏ‡ ,ÈÂ„‡
 ¯È‚‰Â ·Ïˆ‰ ÏÚ ˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ÔÈÓ‡Ó È‡ 36.ÈÁ‰ Ï‡‰ Ï˘ Â· ‡Â‰ ÁÈ˘Ó‰
 ˙‡ ÌÈ˜‰ ÌÈ‰ÂÏ‡˘ ÔÈÓ‡Ó È‡ 37.È‡ËÁ ÏÎ ÏÚ ‰¯ÙÎ Ì˘Ï ¯˜È‰ ÂÓ„ ˙‡
 Ú‚¯· ÌÈ‰ÂÏ‡ ÔÈÓÈÏ ·˘ÂÈ ÂÈ‰˘Â 38˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÁÂÎ· ÌÈ˙Ó‰ ÔÓ ÚÂ˘È
 È·Ï È¯Ú˘ ˙‡ Á˙ÂÙ È‡ 39.ÂÊ È˙ÏÈÙ˙ÏÂ È‡ËÁ ÏÚ È˙Â„ÂÂ˙‰Ï ·È˘˜ÓÂ ‰Ê
 ÌÈÓ‰ÂÊÓ‰ È‡ËÁ ÏÎ ˙‡ ‡ ıÁ¯ 40.ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,È·Ï ÍÂ  ̇Ï‡ Í˙Â‡ ÔÈÓÊÓÂ
 ·¯Ò˙ ‡Ï ‰˙‡ 41.‡˙Ï‚ÏÂ‚· ·Ïˆ‰ ÏÚ ÈÓÂ˜Ó· ˙¯‚È‰ ¯˘‡ ,¯˜È‰ ÍÓ„·
 ˙‡Ê Ú„ÂÈ È‡ .È˙Ó˘ ˙‡ Ï‡‚˙Â È‡ËÁ ÏÚ ÈÏ ÁÏÒ  ̇‰˙‡ ,ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,ÈÏ
 ‰ÊÂ ˘È‡Ï ·¯Ò  ̇‡Ï ÈÎ ¯Ó‡ Í¯·„· 42.ÍÎ ·Â˙Î ,˘„Â˜‰ È·˙Î ,Í¯·„· ÈÎ
 È‡Â 44,ÈÏ ˙ÈÚ˘ Ú„ÂÈ È‡Â ,È˙Â‡ ˙ÚÓ˘˘ Ú„ÂÈ È‡ ÔÎÏ 43.È˙Â‡ ÏÏÂÎ
 ÍÏ ÁÈÎÂ‡Â È˙Ó˘ ˙ÏÂ‡‚ ÏÚ ,ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,ÍÏ ‰„ÂÓ È‡Â .È˙Ï‡‚˘ Ú„ÂÈ

 45.„ÂÚ ‡ËÁ‡ ‡ÏÂ ÍÈ˙ÂÂˆÓ ÈÂÏÈÓ· È˙„Â˙ ˙‡

30 תהילים ל"ד, 9, משלי א', 23-33, ישעיה א', 18-19, יחזקאל י"ח, 21-23, ל"ג, 11, מתי י"א, 28-30, יוחנן 

ג', 16-17, טימותיוס א', א', 15-16  31 תהילים ל"ד, 9, פ"ו, 5, ק"ז, 8-9, 43, ישעיה א', 18, מיכה ז', 18-19, 

מתי י"ט, 17, הרומיים ג', 4, 10-12, ה', 6-9  32 ירמיה ל"א, 33, מתי ז', 12, הקורינתיים ב', ו', 16, הקולוסיים 

ג', 23-24, יוחנן א', ג', 16-17, ד', 9-12  33 תהילים ע"ב, 12, מתי י"א 28-29, יוחנן ט"ז, 33, הרומיים ח', 37, 

הפיליפיים ד', 13, העבריים י"ג, 6, יוחנן א', ב' 14  34 שמות ט"ו, 6, שמואל ב' כ"ב, 32-41, מלכים ב' י"ח, 

13-37, פרק י"ט, דניאל ג', 20-28, מרקוס ט"ז, 1-6, יוחנן י"א, 1-44, השליחים ט', 22-25, י"ב, 7-10, ט"ז, 34-

22, פטרוס א', ה', 7  35 תהילים נ"א, 7, הרומיים ג', 10-12, 23  36 מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, לוקס א', 30-33, 

יוחנן ט', 35-37, הרומיים א', 3-4  37 השליחים ד', 12, כ', 28, הרומיים ג', 25, יוחנן א', א', 7, ההתגלות ה', 9  

38 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  39 לוקס כ"ב, 69, השליחים ב', 25-36, העבריים י', 

12-13  40 הקורינתיים א', ג', 16, ההתגלות ג', 20  41 האפסיים ב', 13-22, העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, 

יוחנן א' א', 7, ההתגלות א', 5, ז', 14  42 מתי כ"ו, 28, השליחים ב', 21, ד', 12, האפסיים א', 7, הקולוסיים 

א', 14  43 מתי כ"א, 22, יוחנן ו', 35, 37-40, הרומיים י', 13  44 העבריים י"א, 6  45 יוחנן ה', 14, ח', 11, 

הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההתגלות ז', 14, כ"ב, 14
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