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 פרוטסטנטים: היזהרו התנועה האקומנית!

מה  האם התנ"ך להתריע על זה? האם פרוטסטנטים דרך חזרה אל 'כנסיית האם "שלהם ברומא? מה קורה בעולם הפרוטסטנטי?

 האם הפרוטסטנטיות נחרצו? תוכניות ונבואות קתוליות הקשורים זה?

 פרוטסטנטית, למה לטרוח עם כל זה?אינה  ההמשך כנסיית האלוהים מאז
(, וכן משום שיש כמה מאות מיליוני ש"ח, לפחות 9-10: 22; התגלות 19-20: 28ובכן המסרים בתנ"ך יובאו לכל האנשים )מתיו 

 נומינלית פרוטסטנטים, הם צריכים שיגידו לי מה הוא להיות ומה ישפיע עליהם!

 רקע על התנועה האקומנית
 זוכר את מילות מזמור הלך כפי שמוצג בדוגמא הבאה )וזה מזיכרוני(: כשגדלתי קתולית, אני

אנחנו מתפללים כי  אנחנו רואים עין בעין הרוח, אנחנו אחת בה '. אנחנו רואים עין בעין הרוח, אנחנו אחת בה '.

 האחדות שלנו עשוי יום אחד להיות משוחזר.
תוליות לקבל את סמכותו של הוותיקן ולהפסיק להיות נפרד הק-התפילה שהשיר עושה התייחסות בעצם מיועדת הדתות הלא

אני זוכר לשיר המנון כי בשנות ה  באופן ספציפי, הדתות אורתודוקסים ופרוטסטנטים המזרח, אלא גם כולל גם לאחרים. מרומא.

לפעול להתגבר מחלק זה היה אחרי הוותיקן שני, כנס דומה שהתעוררו לחיים רבים בכנסייה הקתולית לנסות  המאוחרות. 1960-

 תיאולוגי בין רומא ואחרים.
 התנועה האקומנית היא שיש אפקטי השפעות משמעותיים.

 , פרנציסקוס נאמר:2015ביוני  24-ב 
כאשר מסתכלים על המצב הנוכחי של נוף האקומנית והעולם רחב, אנחנו צריכים להודות כי חטיבות בקרב הנוצרים 

את המתנות של השילוש הקדוש ואת הפרות של מלאכת ידינו באמצעות לחם הקודש נמצאות שם, כי אנחנו לא חולקים 
 הקדוש ַמֲעָנק.

לספירה הוא להיות מה הקבוצות  381שים לב "השילוש הקדוש", אשר הוכרז באופן רשמי במועצת קונסטנטינופול בשנת 

 תצטרכנה במשותף.

 איך קתולי תכנית כדי להשיג את זה?
הוא מוחזק כיום על ידי הבישוף שוויצרי לשעבר, עכשיו  נוצר. האפיפיורית לקידום אחדים המועצה שםאצל הקתולים יש משרד ב

הוא אמור להיות תובנה גדולה עם הכנסיות "הרפורמציה" )כלומר הפרוטסטנטים( ויש לו גם פגישות  הקרדינל, בשם קורט קוך.

 א אחד אני כבר צופה כבר כמה זמן.הוא האקומנית והו עם מזרח אורתודוקסים מנהיגים פרוטסטנטים.
 במהלך העשורים האחרונים, הקתולים קיימו הרבה פגישות האקומנית.

במונחים של הלותרנים, שני אירועי פורצי דרך הקשורים לדיאלוג האקומנית שלהם היה הצהרה משותפת על תורת הצדקה על 

נגמר, זה  JDDJ. לאחר נראתה 1999באוקטובר,  31-ב ( JDDJ) ההצהרה המשותפת על תורת הצדקה ואת 1983ידי אמונה בשנת 

 לא נראה כמו משהו שמרטין לותר, עצמו, היה מסכים.
כבר ביעילות לבטל את הצורך הפרוטסטנטי כמו 'תורת הצדקה' נתפסה על ידי רב כבר בקרב  JDDJעם זאת, יש סבורים כי הסכם 

 הקתולית והתנועה של מרטין לותר.ההבדלים תאולוגיים באופן המשמעותי ביותר בין הנצרות 
 הרבה יותר פשרה האקומנית צפויה מן פרוטסטנטי הכנסייה של רומא.

 של האנגליקנית פאלמר צפיות של קופלנד
היתה לו גם לדבר הבישוף  , צפיתי בסרטון שבו הפרוטסטנטית הכריזמטית קנת קופלנד שאושרה קתוליות.2014בחודש פברואר 

ן הזה, הבישוף האפיסקופלית האנגליקנית טוני פאלמר )שבינתיים נפטר( וקנת קופלנד עודד אחדות בסרטו האנגליקני מבקר.

 האקומנית עם הקתוליות.
 טוני פאלמר גם אמר:

באתי ברוח של אליהו ... להפוך את ליבם של ילדים לאבות ... להכין את דרך ה '... יבוא אליהו לפני ביאתו השנייה ... 

ל פיוס ... אנחנו יודעים במשך אלף שנים, היה כנסייה אחד בשם הכנסייה הקתולית ... הקתולית רוח אליהו הוא רוח ש
לא אומרת רומא ... פדה מה שייך לך ... אנחנו קתולים ... חטיבת הורס באחדותנו ... פחד ממשיך לחלק מאיתנו ... רוב 

שנה ... אם אין מחאות  15.. המחאה כבר מעל הפחד המבוסס על תעמולה ... אחים ואחיות, המחאות של לוותר נגמרו .

יותר, איך יכול להיות כנסייה פרוטסטנטית ... אנחנו עכשיו ללמד אותו את הבשורה, אנחנו עכשיו ללמד אותה האמונה 

 ... המחאה נגמרה, המחאה נגמרה.



וצות האקומנית אלה ללמד הוא את "אמונה" ואת הבשורה שקב כמובן, טוני פאלמר לא באים רוח אליהו, אבל רוח של העולם.

 (.6-9: 1אחד כי השליח פאולוס הזהיר מפני )אל הגלטיים 
שנה הראשונה, כי לא היה פיצול יאוחר  1000רומית לא היה כנסיית המשיח על -בניגוד לטענות של טוני פאלמר, הכנסייה היוונית

 (.האלוהים כנסייתהיסטוריה רצופה של  במאה השנייה ברומא מכנסיית אלוהים )ראה כמה פרטים בחוברת בחינם
  

לכן  הוא אמר כי ההסכם הסתיים המחלוקות העיקריות בין כנסיית רומא לפרוטסטנטים. .JDDJ 1999טוני פאלמר ציין כי הסכם 

 הוא הכריז כי ההפגנות היו מעל ואמר לאנשים שהם היו שוב קתולים.
 פרנציסקוס הוצגה שבו אמר פרנסיס:אחרי טוני פאלמר דבר, הודעה מתורגמת בעיקר 

אלוהים פועל בכל רחבי העולם ... אנחנו מופרדים ... כולנו חולקים את האשמה ... ובואו נתפלל לה 'כי הוא מאחד את 
 כולנו ... בואו אלוהים להשלים את העבודה הוא עשה ... הוא ישלים את הנס הזה של אחדות.

כמו כן יש לציין כי בעוד  דים את הבשורה האמיתית היא לא העבודה של אלוהים!בן כי האחדות פסולות עם אלה שאינם מלמ

; התגלות 9-12: 2התסלוניקים  2האפיפיור, רוצה? נוס, "משויך 'הנסים' עם האחדות האקומנית הקרובה הזהירו מפני בתנ"ך )

13 :11-18.) 
ה הגדולה ביותר היא אולי הכישלון שלהם לא ככל אשמה, כן הכנסייה של רומא לפרוטסטנטים יש הרבה אשמה, אבל האשמ

 להבין את הדברים הבאים:
 (3להתמודד ברצינות על האמונה שהיתה אחת ולתמיד נמסר הקדושים )ג'וד ...  3

בגלל שהם לא מבינים מקורית אמיתית הנצרות, רב בטעות לחשוב כי הכנסייה של רומא הייתה האמונה המקורית לפני וכי יש לו 

 זהו מקראי שערורייתי, אבל לצערי זה מה שרבים חושבים. .את זה עכשיו
 קנת קופלנד, הקשורים למסר 'פרנציסקוס, אמר את הדברים הבאים:

 גלורי, תהילה, תהילה ... אבא ... אנו מסכימים איתו במסעו ... לאחדות הגוף של אמונה.
 אחרי זה, קנת קופלנד שלחה הודעה חזרה פרנציסקוס:

תודה רבה מעומק לבי ... אנחנו אוהבים אותך ... אדוני הרצון שלנו, הוא בפרק הרביעי של ספר אדונים יקרים ... 

האפסים ... אחדות ... תודת אדונים, אנחנו לברך ולקבל את ברכתך ... אנחנו תודה לאל בשבילך ... אמן, אמן, אמן, 

 תודה לך אלוהים. זה. עדן הוא נפעם על עכשיו. אני אומר לך אמן, אמן, אמן ... אני אומר לך.
 עם זאת, "גן עדן", כלומר אלוהים, הוא לא נפעם זה.

 זמן קצר, לאחר מכן זה וידאו נוגן:
פרנסיס נפגש עם תוכנית "מנהיגים אוונגליסטים 'חשוב הברית בין הכנסייה הקתולית לבין האוונגלית, או ליתר דיוק 

להלן שמותיהם של  בשעה ארמון סנטה מרתה. 2014יוני, ב 24הפגישה התקיימה בוותיקן  להקים" אחדות בגיוון ".

(, ג'יימס רוביסון KCMאלה שנפגשו עמו: ג'ון קרול ארנוט )מייסד לתפוס את האש(, קנת קופלנד )מייסד משרדי 

 )ראש האוונגלית הברית כי הוא הברית האוונגלית העולמית(. Tunnicliffe)מייסד החיים(, ג'ף 
 וריאה מאוחר יותר באותו הקיץ נמשך פרוטסטנטי כדי מיסה מסיבית.האפיפיור דבר גם בדרום ק

 רבים המאשרים את מסר האקומני
לדברי א ביינום, בילי  רבים אינם מבינים כי המטיף הפרוטסטנטי המפורסם בילי גרהם עשה עסקה עם הכנסייה של רומא שנים.

 דעתו:לימד נגד הקתוליות, אך מאוחר יותר הוא שינה את  1948-גרהם ב 
אמר גרהם, "שלוש המאיימת החמורה העומדים בפני נצרות אורתודוכסית היא קומוניזם, הנצרות  ,1948בשנת 

ד"ר גרהם דיבר בלמונט קולג ', בבית  1963הוא ללא רף אומר דברים יפים על הקתולים.בשנת  עכשיו, קתולית, ואת,"

באותו הזמן הוא עשה הצהרה  בלמונט כדי לקבל תואר כבוד., חזר 1967בנובמבר  21-ב  ספר קתולי צפון קרוליינה.

הבשורה " ואז בשוקר מגיע כשאמר, הוא אמר, כי הוא "לא ידע על שום כבוד גדול" מאשר קבלת תואר זה. מזעזעת.

 שבנתה הספר הזה ואת הבשורה שמביאה אותי כאן הערב היא עדיין הדרך לגאולה."
 יום ואת הבשורה האקומנית של הוותיקן.יותר ויותר פרוטסטנטים תומכים סדר ה

ג'ואל  ביוני( והביע הנאה עם אג'נדה האקומנית של האפיפיור. 5)במקרה שלו,  2014ג'ואל אוסטין נפגש עם פרנציסקוס בשנת 

 הוא בין המנהיגים הפרוטסטנטים השפעה רבה יותר בארצות הברית. אוסטין בעיקר מטיף שיפור עצמי על המשדר שלו.
באורלנדו, פלורידה בסוף  ניסיון בארץ הקודש (TBNצריך להזכיר כי אשתי ואני ביקרנו של רשת שידור טריניטי ) אולי אני

יש גם תצוגה של עתיקות מש' קראוץ כללה של הרבה קישוטים  דומה הקולוסיאום ברומא. כל העמים שלה הכנסייה .2014

מארח לחם הקודש כי קתולים להשתמש כתחליף הסוג של ישו הלחם מונסטראנס מונח משמש לעתים סוגדי  קתולים, כמו כמה.

 בשימוש לפסח.



TBN .אשר מזה  הנצרות היום בנו אנדרו קראוץ 'הוא אחד משני העורכים לפרסום שם כראוי, נוסדה על ידי פול קראוץ מאוחר

מה היתה הבשורה הכי  כותרתהיה זה מאמר תחת ה 2014בנובמבר  25ביום  זמן רב שאושר היבטים של התנועה האקומנית.

 הראשון?: שימו לב הפריט 2014טובה של 

בחודש יוני, הייתה לי פגישת פרויקט של שלוש שעות  אירוסין בין האוונגליסטים והקתולים הלכו לרמה חדשה לגמרי."

הוא  פרנסיס.יש שינוי מתרחש תחת  בשנת כהונתי, לא ראיתי את זה סוג של פתיחות. ללא סדר יום.-עם פרנציסקוס

 המזכיר הכללי, הברית האוונגלית העולמית ,Tunnicliffeג'ף  "~ נראה מכוון בבירור כלפי האוונגליסטים.
. זהו הקדמת עליית המערכת הבבלית 2014להשיג הסכמה על ידי מקסימוס של רומא הוא בהחלט לא החדשות הטובות ביותר של 

 הפרוטסטנטי לשמור מאשרת היבטים של זה. עם זאת, רב בתוך העולם הסופית כי התנ"ך מגן.
 :2015שימו לב כמה ידיעות משנת 

כמו פרנציסקוס נסע לארצות הברית בחודש שעבר בשבוע לביקור של שישה ימים, מנהיגים ריק וורן, רוברט וג'ואל 

בדאלאס אוסטין הביע התרגשות תמיכתם הפאר וההדר האפיפיור.הכומר רוברט של הכנסייה הבפטיסטית הראשונה 

המשיך ואמר, "יש לי הרבה יותר   אמר, "יש לי כבוד רב פרנציסקוס. חסיד המשיח צנוע. כולנו יכולים ללמוד ממנו."

במשותף עם החברים הקתולים שלי ממה שאני עושה גם עם בפטיסטים ליברלי כי אנחנו נלחמים יחד נגד אויב משותף, 

 (2015, נובמבר PTGים משבחים האפיפיור. עלון גנדרון מייק. ביקור האוונגליסט) ממלכת החושך."

יותר משליש אומר שהם מעריכים את הנוף  יותר ממחצית כמרים אוונגליסטים לומר פרנציסקוס הוא אחיהם במשיח.

אלה הם בין הממצאים  אומרים שהוא השתפר לדעתם של הכנסייה הקתולית. 10ב  3-של האפיפיור על תיאולוגיה, ו 

בסך הכל, הסקר  כמרים בכירים פרוטסטנטים, שפורסם השבוע ממחקר המבוסס נאשוויל. 1,000של מחקר חדש של 

אומרים האפיפיור, ידוע הענווה ודאגתו העניים, יש  10מכל  4-כ  מצא כי כמרים פרוטסטנטים רבים לחבב פרנציסקוס.

 LCציסקוס כנוצרי ואמיתי )גרין כמעט שני שלישים להציג פרנ לו השפעה חיובית על דעותיהם של הכנסייה הקתולית.

( "אח 2015בספטמבר,  24מ אנטיכריסט לאח במשיח.: איך כמרים פרוטסטנטים ראיית יום האפיפיור הנצרות, 
 לנצרות."

יותר ויותר מנהיגים פרוטסטנטים נופלים  התנועה האקומנית נמשכת כבר זמן מה, אבל נראה שזה מאיץ והוא לובש צורות רבות.

 על זה.
איך פרנציסקוס לקידום היחסים שאל הבריטי המתודיסטית שר טים   הוותיקן-, סוכנות הידיעות הפרו2016בשנת 

 תשובתו: הנה האקומנית
כל מה פרנציסקוס אומר ועושה, במיוחד עכשיו בשנה זו של רחמים, פותח דלתות פעם לסגור ואת רוח השינוי 

 איות של אהבת אלוהים מושיטה יד לכל.החמימות שלו למי אחרים, אם הנוצרי או לא, ר נושבת.
 אבל התנ"ך אומר שאלוהים, לא אנושי, פותח וסוגר דלתות:

וכדי המלאך של הכנסייה כתיבה בפילדלפיה," אלה דברים אומר מי הוא קדוש, הוא מי נכון, "מי שיש לו את המפתח " 7

ראה נתתי לפניכם  אני יודע העבודות שלך. "8של דוד, הוא אשר פותח ואף אחד לא סוגר, ונסגר ואף אחד לא פותח ": 

-7: 3התגלות ) עבור יש לך מעט כוח, שמור המילה שלי, ולא הכחיש שמי. דלת פתוחה, ואף אחד לא יכול לסגור אותו;
8) 

 בעת היותו ידידותי בסדר, מה זה להיות פתח עכשיו על ידי פרנציסקוס הוא לא אלוהים.
איך הוא פרנציסקוס  זניט, ל קנטרברי לוותיקן, הארכיבישוף דוד מוקסון, התבקש על ידי, הארכיבישוף של נציג ש2016בשנת  ?

 הוא הגיב: לקידום היחסים האקומנית
כמו כן, על  סינט. Ut Unum הוא מתחיל להתקדם רבים של תקוות ורעיונות של איגרת האפיפיור האקומנית בכל דרך.

 אחרות וקהילות כנסייתיות הוא עושה "האקומנית" נאה ומושך.ידי ההחצנה הטבעית שלו והאהבה אמיתית כנסיות 
, הוא אפילו 2016במאי  6-ב  פרנציסקוס הוא לא עושה את זה בכל דרך )הוא משקיף כתוב רבים(, אבל הוא רוצה את זה קשה.

 מאמץ אנושי. אמר הכנסייה שלו הייתי עובדת בשביל אחדות ושהוא חלם אוטופיה אירופאית הומאני להיות מושג באמצעות

 מ אנטיכריסט כדי האחים במשיח?
 :2016בפברואר  1הקתולית לשעבר מייק גנדרון פרסם את הדברים הבאים בניוזלטר שלו מיום 

בשינה הראשון אי פעם הווידאו שלו להכריז שלו "כוונות התפילה," פרנציסקוס קרא להידברות ולשיתוף פעולה בין 

כי הם פשוט "המבקשים או פגישת אלוהים בדרכים שונות." פרנסיס טוען שכל אלה של הדתות בעולם השונות בטענה 

לדבריו, למרות האמונות השונות, כל אחד הוא  הדתות של העולם פשוט לייצג המגוון של האנושות המבקשים אלוהים.



ה אלוהים האפיפיור אמר, "רבים חושבים אחרת, להרגיש אחרת, המבקשים אלוהים או פגיש ילד של אותו אלוהים.

 בדרכים שונות, אבל יש רק אחד בוודאות שיש לנו ולתמיד:. כולנו ילדים של אלוהים"
: למרבה הצער, מי לא מכיר את התנ"ך או שמסרבים להיכנע לה CNNההערות הבאות של מייק הם מן הראיון שלו עם 

האפיפיור.הטענה של האפיפיור שכל האנושות כסמכות העליונה עבור אמת, יהיה שולל בעקבות ההכרזה האחרונה של 

אף אחד לא מבקש עבור )האמיתי(  מחפשת אחרי אותו אלוהים, רק בדרכים שונות, היא שקרתה על פי דבר אלוהים.

(, אבל ישנם רבים אשר מחפשים אחרי האלילים של הדמיון שלהם או האלילים של המסורות הדתיות 3:11אלוהים )רום. 

להיפגש עם האל האמיתי הוא הדרך שלו, באמצעות המתווך בין אלוהים ואדם, האיש ישוע המשיח  הדרך היחידה שלהם.

 (.12-13: 1( ... רק מי שמקבלים ישו על ידי האמונה שמו להיות בנים אלוהים )יוחנן 5:. 2טים  1)
 השליח פטרוס לימד: (.9 :8למעשה, זה רק אלה אשר קבלו את ישוע וקבל רוח אלוהים באמת אחינו נוצרים )אל הרומיים 

בשם ישוע המשיח מנצרת, מי אתה נצלב, אשר האלוהים העירו מן המתים, על ידו שהאיש הזה עומד כאן לפניכם ...  10

אין גם ישועה באחרת, כי אין תחת  12 זהו 'אבן אשר נדחתה על ידי אתה קבלנים, אשר הפך ראש פינה. " 11 כולו.

 (10-12: 4מעשי השליחים ) ים שבאמצעותו בו נושענו.שמים שם אחרים הנתונה בקרב גבר

עם  זוהי בשורה של שקר! יש עם זאת, פרנציסקוס אג'נדה הבין דתי אינו מלמד כי אחד חייב לקבל את ישוע על מנת להינצל.

 זאת, רבים ננקטות על ידה.
פרוטסטנטים וקתולים, חילוקי דעות לגבי , הכומר האוונגליסטי כריס טען כי בין 2015בסוף  הנצרות היום במאמר מערכת עבור

 הסמכות הדתית וישועה נמוג כמו אדיקות מנצחת הדוקטרינה.
 אדיקות מנצחת דוקטרינה?

אלה מאמינים כי לא שעו להוראות ג'וד להתמודד  הטענות כלפי חוץ של האמת טראמפ אדיקות. למרבה הצער רבים מאמינים כי

 גם את הדברים הבאים מישוע: (.3ברצינות על האמונה האמיתית )ג'וד 

כפי שלחת אותי לעולם, שלחתי גם אותם אל  18 המילה שלך היא אמת. לקדש אותם על ידי האמת שלך. 17

 (17-19: 17ג'ון ) ובשביל למענם אני לקדש את עצמי, כי הם גם עשויים להתקדש על ידי האמת. 19 העולם.

מי להתפשר דברי אלוהים חיים אינם  יות, על ידי אמת דברי אלוהים חיים.נוצרים הם להתקדש, כלומר להיות מובדל למטרות דת

הפרושים של הישן היו כלפי חוץ אדיקות, ובמקום רוצה אחדות איתם, ישו גינה אותם על כך )מתי  עוקבים האמיתית של ישו.

23 :25-28.) 

 היום השביעי מתרכך מעט
 מטרות של התנועה האקומנית, אלא גם לראות כי יש לו סכנות:ככל שבת שומרים ללכת, היום השביעי לתמוך חלק מן ה

 התנועה האקומנית
הוועד הפועל הוועידה הכללית מעולם לא הצביע בהודעה רשמית לגבי הקשר שביעי יום אל התנועה האקומנית 

ת לחלוטין הביטוי באופן כללי, ניתן לומר כי בעוד כנסיית מקדמי היום השביעי לא לגנות את התנועה האקומני . . ככזה.

מעטים היו רוצים  הארגוני העיקרי שלה, מועצת הכנסיות העולמית, היא כבר קריטית של היבטים ופעילויות שונים.

המטרה הגדולה שלה היא אחדות נוצרים  להכחיש ואקומניות צופות מטרות ראויות לשבח וכמה השפעות חיוביות.

התנועה האקומנית קדמה יחסי קינדר עם דיאלוג יותר  ו ובעצמו התפלל.אין ניתן בניגוד לאחדות המשיח בכבוד גלויים.

באמצעות ארגוני פעילויותיה השונים, התנועה  ופחות התקפה חריפה ועזרה להסיר דעות קדומות חסרות בסיס.

 האקומנית ספקה יותר מדויקת ומידע מעדכן על כנסיות, דבר על חופש דת וזכויות אדם, להיאבק נגד העוולות של

בכל אלה הכוונות היו טובות, חלק הפרי  אקונומיות של הבשורה.-גזענות, הפנתה תשומת לב להשלכות הסוציו

 מסמכים בהודעה רשמית. היום השביעי הכנסייה() טעים.
 -( 10-11: 2( וישו תשואות )השוו זכריה 6-7: 2יצוין כי סוג של האחדות שישוע התפלל, לא יתבצע עד אחרי בבל נופל )זכריה 

מבחינה היסטורית, האדוונטיסטים של היום השביעי היו קצת יותר  וזה משהו כי האדוונטיסטים של היום השביעי * צריך ללמד.

 תקיף את ההתנגדות מול התנועה האקומנית ממה שהם כרגע נראה.

 שנת הרפורמציה תעודד אחדות הנוצרים 2017אפיפיור מקווה 

 .2017באוקטובר  31-צול מהכנסייה שלו על ידי מרטין לותר ומה הפך הפרוטסטנטים ב פרנציסקוס מתכננת הולך חגיגה של הפי



 דיווח: זניט ,2016בשנת 
 פרנציסקוס יטייל לשוודיה הנצחה משותפת האקומנית של תחילת הרפורמציה.

הדרומית אוק לעיר השבדית  31הידיעה הגיעה הבוקר כמו לשכת העיתונות הכס הקדוש פרסם הצהרה על הביקור 

 ... לונד, אשר יביא יחד מנהיגי הפדרציה הלותרנית העולמית ונציגי הכנסיות הנוצריות האחרות.

במהלך האירוע של יום אחד, יהיה שירות פולחן נפוץ קתדרלה לונד, אשר מבוסס על מדריך הליטורגית "תפילות" 
ורית לקידום אחדות נוצרית ואת הלותרנית הלותרנית, אשר פורסם מוקדם יותר חודש על ידי המועצה האפיפי-קתולית

 הפדרציה העולמית.

By .המופיע החגיגה של הרפורמציה, פרנציסקוס שולח מסר חזק כי קתולים ופרוטסטנטים הם לא עוד אויבים 
קן , פרנציסקוס אמר כנסיית שבדיה הארכיבישוף אנטיה כי הוותי2015בחודש מאי  זה חכם מבחינה גשמית, אבל לא אחד מקראי.

 רוצה אחדות נוספת.
אם זה לא נשמע נורה אדום, רואה כי היא אפילו לא מאמינה  תחשוב על זה אנטיה הוא נקבה והבישוף של הכנסייה של שבדיה.

היא מאשרת את תורת  היא אמרה כי לידת הבתולים הוא מונח המיתולוגי או מטאפורה ולא אירוע אמיתי. לידת הבתולים של ישו.

 אין כנסייה מקראית אמיתית תרצה אחדות עם דעותיה בנושאים אלה. מיניים בכנסייה.-תומך בנישואים חדהאבולוציה ובכך 
; שמות 1(, כי אלוהים ברא את כל החיים )ראה בראשית 18-25: 1כמובן, התנ"ך ברור כי ישו נולד של בתולה )למשל מתיו 

 (.20:13; 22:  18(, וכי יחסים הומוסקסואליים הם תועבה )ויקרא 20:11
יתר על  ובעוד כתבי הקודש מאשרים כי בישופים להתחתן, הכנסייה של רומא אינה מאשרת זאת. אנטי, עצמה, היא נשואה לגבר.

 (.5-7: 1כן, התנ"ך מציין כי הבישופים הם להיות זכרים )טיטוס 
 סכסוך למה התנ"ך מלמד. כדי לקבל נקבות כמו בישופים הם בבירור התנ"ך אינו מאשר הסמכתו של נשים, אבל גברים.

  
 פשרה היא לא מה שישו למדו כנסייתו לעשות.

עכשיו הלותרנים, שדואגים שמם ממרטין לותר, כבר הסכימו לפשרה שוב ושוב באזורים שונים, כולל סוגים מקורבים חיפושיהם 

 פוליטית לאחדות האקומנית.
ובעוד רוב המנהיגים פרוטסטנטים המודרניים  הייתה הכנסייה אחד נכון.מרטין לותר, עצמו, למד נגד הרעיון כי הכנסייה הקתולית 

 יסכימו בעניין זה, מרטין לותר לקח זה הרבה מעבר לכך.
 באופן ספציפי, מרטין לותר למד כי הכנסייה הקתולית הייתה "הזונה הגדולה של האפוקליפסה" וכי האפיפיור היה 

הוא ...  ן אמר על האפיפיור של רומא, אני מכחיש שהוא יהיה ממלא מקומו של ישו.באופן דומה, הפרוטסטנטי רפורמר ג'ון קלווי

 (.220, 219, עמודים 1כרך  קטעים, קלווין ג'ון") אני מכחיש אותו להיות ראש הכנסייה -הוא אנטיכריסט 
אנטיכריסט של -ת האפיפיורעם כל הדיונים האקומנית קורים בימים אלה, מנהיגים פרוטסטנטים רבים כבר לא נראו להאמין בעמד

 רבים מראשיה המוקדמים לחייהם.
למען הפרוטוקול, אני צריך לומר שאני מסכים עם מנהיגים קתולים מסוימים אשר טענו כי האנטיכריסט הסופי יהיה איזה סוג של 

 אבל פחות מנהיגים פרוטסטנטים נראים לפחד האפיפיורות. אפיפיור מתחרה.

 מפני האחדות לא נכוןישו שאול השליח הזהיר 
 שים לב מה הוא אמר: בניגוד לדעתם של פרנציסקוס ורבי התנועה האקומנית, ישו לא בא כדי שהעולם יתאחד בעידן זה.

לקבלת באתי 'להגדיר אדם נגד  35"תחשבו כי באתי להטיל שלום על הארץ. לא באתי להביא שלום אלא חרב.  34אל 

הוא שאוהבת  37 ו' אויבי איש יהיו אלה של משק הבית שלו ". 36הגיסה שלה ';  נגד אמא -ב -אביו, בת נגד אמה, ובת

והוא שלא לוקח צלבו  38את אבא או אמא יותר ממני אינו ראוי לי. והוא שאוהב הבן או הבת יותר ממני אינו ראוי לי. 

את חייו למעני ימצאו אותו הוא שמוצא את נפשו יאבד אותה, והוא מי מאבד  39וילך אחרי אחריי אינו ראוי אותי . 

 (.34-39: 10)מתי 
 

 

הוא לימד כי לעמו צריך להיות  מנהיגים דתיים המצהירים ישו ואת האג'נדות הדתית האקומנית בבירור משקיף מה שישו למדו.

 מוכן לעמוד לבד, אפילו בין בני המשפחה.

 
 כולל עובדי עבודה זרה:השליח פאולוס הזהיר לגבי מאמינים להיות רתומים יחד עם הכופרים, 



 

ומה הקודש יש אור עם  בשביל מה המילגה יש צדקה עם הפקרות? יחד אל תהיו רתומים שוויוניים עם כופרים. 14

ומה הסכם המקדש של  16יש  או איזה חלק יש מאמין עם כופר? ומה ההסכם כולל ישו עם בליעל? 15 החושך?

 כפי שאלוהים אמר: ים חיים.בשבילך הם מקדשים של אלוה אלוהים עם אלילים?

 
 ושכנתי בתוכם וללכת מונג אותם. אני אהיה אלוהים שלהם, והם יהיו אנשים שלי.""

 לכן 17

 
 צא החוצה מקרבם להיות נפרד, אמר ה '. אל תיגע מה טמא, ואני אקבל אותך.""

 
 (14-18 :6  סקורינתיאנ 2אני אהיה אבא לכם, והייתם הבנים והבנות שלי, אומר ה' יתברך ")' 18. 

לאחר שהועלה קתולית, כמו גם שיש בקר בכנסיות רבות אורתודוכסיות מזרחי )קתולית(, אני יכול להעיד כי מקומות הפולחן 

 שלהם מלאים אלילים.

 

 ישעיהו כתב: מי שמקבל את האל האמיתי כמו האבא שלהם חייב להבין. נוצרים הם להיות נפרד מן האלילים.

  לצאת משם, ַלֲעזֹוב! יוצא! 11
 

  לגעת שום דבר טמא;
 

  לצאת מן בעיצומה של אותה,
 

  להיות נקי,

 (52:11ישעיהו ) אתה שנושא כלי ה '.

 

( ו בספר 6:17  קורינתיאנס 2רגשות של ישעיהו כאן נלכדים גם בברית החדשה בכתב של פול ) כדי לצאת אמצעי להפריד.

 (.2-4: 18ההתגלות )

 
 את סוג קרובי אחדות האקומנית כי פרנציסקוס ומנהיגים פרוטסטנטים שונים מאשר.בכתובים היא אינו מאשרים 

 

 מה קתולים מלמדים יקרים פרוטסטנטים?

 

הם מלמדים כי הפרוטסטנטים הם רעים, ואת  פרוטסטנטים רבים אינם מבינים מה קתולים מאמינים וללמד יקרה פרוטסטנטים.

 הפרוטסטנטיות בסופו של דבר תבוטלנה.

 
 גם עולה בקנה אחד עם כמה כתבים קתולים מבוגרים:זה 

 

שליט  (: ... דוכס אמיץ יקום מהבית הגרמני העתיק אשר הושפל על ידי מלכי צרפת.1775נפטר ) אב לורנס ריצ'י, ש"י

דוכס זה יהיה המלך החזק ביותר על פני כדור ...  הפרוטסטנטיות תיפסקנה גדול זו ישחזר רכוש גנוב הכנסייה.

ולאסור ברוח  חדשים, הוא יהיה, בעזרת האפיפיור, להציג כללים בכינוס של גברים ציין לאדיקות וחוכמה הארץ.

 (p.37, 1984בכל מקום יהיה פי אחד ורועה אחד. ")קונור, אדוארד. נבואה עבור היום.  בלבול.

כל הכתות שלה להתאחד נגד (: הפרוטסטנטיות }הוא{ ציפייה של האנטי כריסט ... 1863נפטר ) פרידריך וילהלם פאבר

 (p. 88קונור, ) הכנסייה.



 

כל הכתות תיעלמנה בירת  הגדול האפיפיור הגדול יקדים אנטיכריסט ...  ". (:13-ה  המאה) Otranteד '

 (.p. 33קונור, ) הגדול יבוא להחזיר את השקט ואת האפיפיור יחלקו את הניצחון. "...  תיפול העולם

 

הידוע גם  -(: האפיפיור סנט פיוס החמישי מלמד עקרונות הדת שלו, הקטכיזם הרומית 21-המאה ה ) הכומר פ קרמר

ולכן  הם בהשראת ָשָטן;שקר, דתות שכל אחת מהדתות הפרוטסטנטית הן -בשם עקרונות הדת של מועצת טרנט 

חמישי מלמדת הדתות הפרוטסטנטיות, וככזה, הם בהשראת השטן, כמו אפיפיור סנט הפיוס ה פרותיהם רעים ...

, קיץ 80קרמר פ לענישה הקרובה על כך שלא מילא את בקשתו של גבירתנו. גיליון פאטמה הצלבנית ) דת. את עיקרי

 (32-45, עמ '. 2005

 

 ואני צריך, כי בשלב כלשהו בעתיד זה יקר. אז, החיסול הפרוטסטנטי היא מטרה.

 

 האם התנ"ך מזהיר מפני זה?

 
 של אחדות האקומנית בבלית כי פרוטסטנטים רבים נופלים עבור?האם התנ"ך להתריע על הסוג 

 כן.

 

 הנה משהו מן הברית החדשה: התנ"ך מזהיר על תקופה שבה מנהיג תהיה תמיכה דתית ברחבי העולם.

 

 מי מסוגל לעשות מלחמה איתו? " והם סגדו חיה לאמר "מי כמו החיה? הם סגדו הדרקון שנתן סמכות החיה; 4אז 

ואז הוא פתח את  6 וניתן לו פה מדבר דברים וגידופים נפלאים, והוא קבל רשות להמשיך ארבעים ושניים חודשים. 5

זה הוענק לו לעשות מלחמה עם הקדושים  7 פיו ב ונאצה על ה ', כדי לנאץ שמו, המשכן שלו, ומי להתעכב בגן עדן.

כל היושבים על האדמה ישתחוו לו, ששמותיהם  8 לאום.וסמכות שניתנה לו על כל שבט, לשון,  וכדי להתגבר עליהם.

 לא נכתבו בספר החיים של השה הרוג מן היסוד של העולם ...

 

והוא תרגילי כל הסמכות  12 ואז ראיתי עוד חיה עולה מן האדמה, והיה לו שתי קרנות כמו כבש ודיבר כמו דרקון. 11

הוא מופיע  13 לסגוד החיה הראשונה, אשר נרפא פצע קטלני. של החיה הראשונה בנוכחותו, וגורם אדמה ומי לשכון בו

והוא מרמה מי להתעכב  14 שלטים גדולים, כך שהוא אפילו עושה אש יורדת מן השמים על פני האדמה בעיני גברים.

על כדור הארץ על ידי סימנים אלה אשר הוענק לו לעשות למראת החיה, אומרים מי להתעכב על כדור הארץ כדי 

הוא קבל כוח לתת נשימה את התמונה של החיה, כי התמונה של החיה  15 תמונת החיה שנפצעה בחרב וחי.להפוך 

הוא גורם לכל, מקטן ועד גדול, עשיר  16 צריכה גם לדבר ולגרום רבים ככל שלא סוגדת התמונה של החיה להיהרג.

וכי אף אחד לא יכול לקנות או למכור,  17ועני, ללא תשלום עבדים, כדי לקבל סימן על יד ימין שלהם או על מצחם, 

 למעט אחד שיש לו את הסימן או בשם החיה, או מספר שמו.

 

. 666תן לו שיש לו הבנה לחשב את מספר החיה, בשביל זה הוא מספר על אדם: המספר שלו הוא  הנה חוכמה. 18

 (11-18, 4-8: 13)התגלות 

 
 הנה משהו מהתנ"ך:

 



ו שלו: הוא יהיה לרומם ולהעצים את עצמו מעל לכל אל, ודברת קללות נגד האלוהי ואז המלך יעשה על פי רצונ" 36

הוא יהיה לראות לא את אלוהי האבות ולא הרצון של נשים, ולא  37 על מה נקבע ייעשה. אלים, יצלח עד זעמיו הושגו;

ואלוהים אשר  מבצרים; אבל במקומם הוא יכבד אלוהים של 38 עבור יודיע לרומם את עצמו מעל כולם. לגבי כל אל;

כך הוא יפעל נגד המבצרים החזקים עם  39 אבותיו לא ידעו שהוא יכבד עם זהב וכסף, עם אבנים יקרות דברים נעימים.

דניאל ) והוא יגרום להם לשלוט על רבים, ולחלק את הארץ למטרות רווח. אל זר, שהוא יכיר בכך, ולהתקדם הדרו;

11 :36-39) 

 

בנוסף שונה פרוטסטנטים, ומה האורתודוקסי המזרחי הפטריארך ברתולומיאו  מתקיימים כעת. השלבים הבסיסיים לכך

 כרייסט הזה נעה קדימה.-קונסטנטינופול עושה, התנועה האנטי

 
 עכשיו התנ"ך מזהיר בבירור נגד המערכת הבבלית:

 
ם של שדים מגורים, בית סוהר והוא בכה בעוז בקול גדול לאמר "בבל הגדולה היא נפלה, הוא נפלה, ו הפכה למקו 2

עבור כל העמים שותים מן היין של חרון אף של ניאוף שלה, מלכי  3לכל רוח רעה, וכלוב לכל ציפור טמאה ושנאה! 

 הארץ יש ניאוף מחויב איתה, ואת הסוחרים של כדור הארץ הפכו עשירים באמצעות שפע של יוקרה שלה. "
עבור  5ואשמע קול אחר מן השמים אומר, "בוא מתוכה, עמי, שמא תשתפי חטאיה, ו שמא אתה מקבל מכות שלה.  4

 (2-5: 18חטאיה הגיעו לגן עדן, ואלוהים זכר עוונות שלה. )התגלות 
 כלומר המערכת כי התנועה האקומנית מנסה לתמוך.

 

 רומא רואה עצמה הכנסייה אמא

 
 התגלות להבין כי הוא מכיל את המשפטים הבאים:כמעט כל מכיר את הספר של 

 

 4 וראיתי אישה יושבת על גבי בהמה ארגמן שהיה מלא שמות של חילול השם, לאחר שבעה ראשים ועשר קרניים. 3
האשה ערוכים בסגול וארגמן, ומקושט זהב ואבנים יקרות ופנינים, שיש בידה כוס זהב מלאה תועבות ואת טנופת של 

ראיתי את האישה,  6 על מצחה שם נכתב:, בבל הגדולה, אמו של זונות ושל התועבות של כדור הארץ.ו 5 ניאוף שלה.

 וכשראיתי אותה, התפעלתי בהתפעלות רבתית. שיכורה עם דם הקדושים ועם דמם של השהידים של ישו.

 
 הנה הנפש המוצא חוכמה: שבעת הראשים שבעת הרים שעליה יושבת אשה. 9

 
 (.18, 9, 3-6: 17ת היא העיר הגדולה אשר שולט על מלכי הארץ ")התגלות והאשה מי ראי 18. 

 
אפילו מלומדים קתולים מודים כי ברומא יש שבעה הרים / גבעות כך שהוא נראה מתאים התיאור בספר ההתגלות )אשר הוא 

 בדרך כלל קרא האפוקליפסה(:

 
 כי הם עלולים להשליך מכן נגד ההיררכיה  הנה מגיעה אחרית הימים מחצבה בלתי נדלה היכן לחפור עבור... 

השבע הגבעות של רומא, הגלימות ארגמן של הקרדינלים, ואת הפרות המצערות של חצר האפיפיור עשו הקל  הרומית.

 (.1907 .1ומפתת היישום )ואן דן, נוצרי. "אפוקליפסה". האנציקלופדיה הקתולית. 

 
זה לא בסדר כי בבל עיראק נמצא על מישור -ללמד כי זה מתייחס בבל בעיראקהערה: למרות חוקרים פרוטסטנטים כמה שקריה )

 שטוח ולא שבע גבעות או הרים כמו רומא היא(.

 
 האם ידעת כי הכנסייה של רומא עשתה דוחות המציין שזה האמא של



 
 הן בנותיה?הכנסיות בעולם שהקבוצות אלה שיצאו לה )כמו הפרוטסטנטים במקצת על פי הרומאי, האורתודוקסים( 

 

שים לב דו"ח בת  זהו אינו מושג חדש. הקתולים של רומא בחשבון כי הם 'הכנסייה האם, "והם רוצים את כל חזרה לקפל שלהם.

 עשרות שנים:

 
בהתייחסו הכנסייה האנגליקנית, האפיפיור הפך את המשפטים החשובים הבאים: הכנסייה האנגליקנית היא "כנסייה 

 אהבה כל כך הרבה ושאליו, אפשר לומר, היא הילדה!" שהיא ]הכנסייה הקתולית[

 

 בעיני קתולי, כן. הכנסייה הקתולית "ילדה" אל הכנסייה האנגליקנית?

 
 הכנסייה הקתולית מדבר שוב ושוב על עצמה כעל "אמא" של התנועה הפרוטסטנטית.

 
רלוונטיות לחזור לפרקטיקה של  אמא כנסיית הנוצרי באהבה מזמינה צאצאים כל הילדים שנתלשו חיקה ידי סוגיות"

 .pשאלות נפוצות על האמונה הקתולית, על ידי ג'ון אובריאן,  90אבותיהם ]כלומר הכנסייה הקתולית[ ..." )

 (1968מקניר ר למה הכנסייה אחדות חומק תיאולוגים. אמת פשוטה, ספטמבר ) (.11

 
רומא על החלק החיצוני של מה, במובנים מסוימים, היא שים לב הכתובת הבאה, אשר ראיתי באופן אישי בנסיעות מרובות ל

 הקתדרלה החשובה ביותר עבור רומא:

 

 
 כיתוב על הבזיליקה של סנט ג'ון לאטרן

 להלן הכתובת מתורגמת מן הלטינית:

 
 כנסיית הקדוש אמא וראש כל הכנסיות של העיר ואת העולם

 

המהווה את הקתדרלה של הבישוף של רומא המכיל כס האפיפיור  של סנט ג'ון לאטרן הבזיליקה כתובת זה בלטינית על

הבזיליקה זהו מושב הכנסייתי הרשמי של האפיפיור )היא מדורגת מעל לכל כנסיות אחרות הכנסייה  (.רום קתדרת) שלה

 הקתולית, אפילו מעל בזיליקת פטרוס הקדוש בוותיקן(.

 

עם זאת,  ובבל בהחלט אמא של הכנסיות בעולם. הכנסיות של העולם. אז ברור לכל מי ייראה כי הוותיקן טוען להיות אמא של

הוותיקן אינו האם של כנסיית האלוהים אשר שקדמה להקמתה של הכנסייה של רומא ולא באה מן הכנסייה של רומא )כמו 
 הפרוטסטנטים נוטים להודות שהם עשו(.

 
 יש גם לקחת בחשבון:

 



הקרוב של האפיפיור יוחנן פאולוס השני, אומר כי הכנסייה הקתולית  אשר נכתב על ידי עוזרו דומינוס, ההצהרה

של כל הזרמים הנוצריים וכי אין זה נכון להתייחס הכנסייה האנגליקנית וכנסיות פרוטסטנטיות אחרות  אמא"" היא

 (2000בספטמבר,  BBC, 5הצהרת הוותיקן מעוררת כנסיות. ) כארגונים "אחות" בנשימה אחת עם רומא.

 
של אלוהים שהוא במהותו  ההמשך אני צריך להוסיף כאן כי מאז הכנסייה של רומא כך מאוד מגנה את האמונות של כנסיית אולי

 אשר שלה כמובן זה לא.-משומדת, זה לא ממש מחשיב את עצמו כדי להיות אמא

 
יכשהו תהיה אמא של תועבות, לפיכך בעוד התנ"ך ברור כי יהיו כנסייה שווא, מבוסס מחוץ לעיר של שבע גבעות )רומא(, שא

הכנסייה של רומא עצמה מודה כי רומא היא העיר של שבע גבעות, היא האמא של כנסיות גשמיות, ורואה כנסיות אחרות להיות 
 ובנותיה.

 
 מאחר שרוב חוקרים פרוטסטנטים להודות שהדת שלהם זינק החוצה של רומא, זה אמור לתת להם להשהות.

 
הרומאי, הם צריכים להסתכל לתוך האמונות והמנהגים של -שאינו מאמינים שהדת שלהם יצאה גרקו ובשביל אלה פרוטסטנטים

כי אם הם עושים את זה, הם  הכנסייה הנאמנת מוקדם ולהשוות את מה שהם מאמינים עכשיו למה הכנסייה האמיתית מוקדם אמין.

שתי ) ת האמיתית של ישו וחסידיו המיידיים שלו.רומית מאשר הד-ימצאו כי יש להם הרבה יותר במשותף עם הדת היוונית

 איפה הוא היום הכנסייה הנוצרית נכון?( המשך היסטוריה של הכנסייה של אלוהיםחוברות חינם של ריבית ואולי יהיה
פרוטסטנטי אינו אפשרי או באמת קורה, -רומית-בעוד שכמה עשויים לחשוב שכל האחדות האקומנית זה בין הכנסיות היוונית

 המציאות היא שזה.

 
ו -בגלל פשרה וביטחון 2019קחו את כל זה הפרוטסטנטית האוונגלית אחד לא ניבא כי תהיה קריסה של האוונגליסטים ידי 

 המקראי מוגבל שרבים יצטרפו קתולים ו / או אורתודוקסי:

 

התמוטטות זו  יסטית.של קריסה עיקרית של הנצרות האוונגל-שנים 10בתוך -אנחנו על הסף(: 2009) מייקל ספנסר

תעבור הידרדרות העולם הפרוטסטנטי האליטה החברתי והוא ביסודו יהיה לשנות את הסביבה הדתית ותרבותית במערב 

... מיליוני האוונגליסטים יעזבו ... רוב מסיבי של האוונגליסטים לא יכול לבטא את הבשורה עם כל קוהרנטיות ... גם 
ין את עצמם חזקים )כמו חגורת התנ"ך(, נוכל למצוא חוסר מצוין להעביר לילדינו באזורים שבהם האוונגליסטים לדמי

תּוףביטחון אוונגליסטים חיוני בתנ"ך ואת החשיבות של האמונה ... שתיים הנהנים יהיו  הרומי הקתולי  שִׁ

צים נוספים האורתודוקסי.האוונגליסטים כבר נכנסים לכנסיות אלה בעשורים האחרונים ומגמה זו תימשך, עם מאמ
שמטרתם "המרה" של האוונגליסטים למסורות הקתולית האורתודוקסית ... )ספנסר מ בואה קריסת אוונגליסטים. 

 (2009, מהדורת 10, מן במרץ מוניטור סיינס כריסטיאן

 
תּוף ואת מעל אפילו לא כולל את העובדה כי אלה " ות במסווה של הקתולית האורתודוקסית" לכשעצמם סבירים לבוא יחד ולשנ שִׁ

 תנועה האקומנית כי אירועים חדשותיים להראות מתרחש.-התנועה האקומנית שתחזק באירופה

 
(, קתולים רבים כבר מודאגים בצדק כי פשרה 1962-1965מאז הוותיקן השני )א מועצת האקומנית גדולה קתולית שנמתחה 

 וזה קורה. ה בלתי נמנעת.דוקטרינרית למען אחדות האקומנית עם אלה שמחוץ אחוות רומא היית

 
אפילו כמה סופרים אורתודוקסיים המזרחי היו מודאגים כי התגלויות של "מרי" תשמשנה כסמל האקומני אחדות מזויף עבור 

 קתולים, מוסלם, ואחרים שיובילו אנשים לעקוב האנטיכריסט הסופי:

 

נשאבים ... רומא החלה לראות אותה יותר ויותר (:? לאיזה מרי הם מוסלם ופרוטסטנטים 20-המאה ה ) פיטר ג'קסון

כמו "אלה," לבן דמותו רביעית של טריניטי ... היום, כנוצרים אפיקורסיים הופכים יותר ויותר ולעבוד לקראת יצירה 

"כנסיית עולם אחד," החיפוש החל על מרי של הכרה אוניברסלית, מי ימשוך לא רק לאלה שנושאים את שמו פרטי, 

ראה מוסלמים ואחר, כמו גם, בדיוק כמו ניסיונות הם כמו כן נעשה כדי לזהות את "המשיח החדש" עם אבל ככל הנ

זה, כמובן, לא יהיה ישו בכלל אבל  הרעיון המוסלמי לבוא המהדי שלהם ועם המשיח עדיין המתין על ידי היהודים.

 האנטיכריסט.



  
בראש סדר העדיפויות שלו נראה להפוך לאנשים גרסתו של  ואחד זה נכתב לפני עשרות שנים פרנציסקוס הפך לאפיפיור.

 זה גם יהיה בעצב, גם להשפיע פרוטסטנטים. מרי.

 

רב יותר יהיו פעם אלה האותות  מהו מדהים הוא כי פרוטסטנטים רבים פונים רומא עכשיו, אפילו בלי לראות סימני שוכב פלאות.

(, כוללים, התגלויות סבירות שאנשים יטענו להיות המרי 9-12: 2התסלוניקים  2והמופתים להיות נפוצים יותר כפי שהם )

 (.18; התגלות 47)השווה ישעיהו 

 

 התנ"ך מזהיר מפני האחדות הצפויה

 
 שוב, מבינים כי ישוע לא בא להביא אחדות ברחבי העולם בעידן זה:

 

 (00:51לוקס ) לא, אלא חלוקה.אני אומר לך, בכלל  האם אתה מניח כי באתי לתת שלום עלי אדמות? 51
 (.4-8: 13התנ"ך מראה כי אחדות האקומנית שווא יבוא )התגלות 

 
 שימו לב גם:

 

כי אני התפשטתי אתה בחו"ל כמו ארבע רוחות שמים," אמר ה " מעלה, מעלה לברוח מארץ בצפון", אומר ה ';"!  6

 (6-7: 2זכריה ) ציון! לברוח, אתה היושבים עם בת בבל."",  7 '.

 
 השליח פאולוס גם לימד כי אחדות אמיתית של אמונה לא קרה עד אחרי ישו חוזר:

 
עד כולנו באים האחדות של אמונת ידיעת בן האלוהים, אל גבר מושלם, כדי למדוד את קומתו של השובע של  13

 האפסיים( 4:13) ישו;

 

: 1ג'ון  1'מושלמים' עד לאחר הוא מגיע )השווה אנחנו לא  מי שמאמין האחדות הזאת באה לפני שיבת ישו הם בטעות.

 אחדותו של אמונה ניבא לא קורה לפני שיבת ישו. (.8

 
 (.6,19-21: 19, 15-18: 11כמו כן, כאשר ישו משיב בפועל, הוא יהרוס את אחדות העמים כי הם נגדו )התגלות 

 

אנא, אם אתה  רוב מבין את זה, הוא נחרץ.(, פרוטסטנטיות, כמו 16:18בעוד האמונה הנוצריה האמיתית תמשיך )מתי 

פרוטסטנטי, מאמין מה התנ"ך מלמד למעשה, לפנות לאלוהים, ולהתנגד קרובים, יותר חזקים, הערעורים האקומנית אשר להונות 
 (.24:24את כל אבל לבחור מאוד )מתי 

 
 תחשוב על זה התנ"ך מלמד:

 

אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת  5 יש גוף אחד ורוח אחד, בדיוק כפי שאתה הוזעקת תקווה אחת של הייעוד שלך; 4

 (4-5: 4)אל האפסיים 

 

כל הדתות -השעה לאחדות דתית אמיתית היא לא עכשיו התנ"ך אינו מאשר בני דתות שונות יחד עם 'אדונים' ו טבילות מרובים.

 דתיות הן כל העניין.-נוצריה האמיתית וזה לא מה התנועות האקומנית / ביןתצטרכנה להמיר את האמונה ה
 ככל עיתוי לאחדות, בתופעות הבאות:

 



עמים רבים יצורפו לה 'ביום ההוא, " 11 כי הנה, אני בא ושכנתי בקרבך ", אומר ה '. לשיר ולשמוח, הו בת ציון!" 10

ויאמר יהוה יהיה להשתלט על  12 כי יהוה צבאות שלחני אליכם.אז תדע  ואני אשכון בקרבכם. והם ייכנסו אנשים שלי.

שתוק, כל בשר, לפני יהוה, כי הוא עורר מן  13 יהודה כירושה שלו בארץ הקודש, ותהיה שוב לבחור בירושלים.

 (!10-13: 2למגורי קדשו ")זכריה 

 
( )הערה: תנ"ך הקתולי 10-11: 2תתרחש )זכריה ( וישו חוזרים כי אחדות נוצרית אמיתית 6-7: 2זה רק אחרי בבל נופל )זכריה 

 , אבל בעצם אומרים את אותו הדבר(.16- 02:10מתייחס למספרי פסוק שונים במקצת בפרק זה, זכריה 

 

 2התנ"ך מזהיר כי כמעט כל על פני האדמה בזמני הסוף הסופיים יהיה שולל ) אל תלכו שולל על ידי התנועה האקומנית הבבלית.

יש את 'אהבת האמת', כך שאתה לא תיפול לכך שיותר ויותר בא להאמין  (.8: 13( ו להתאהב בה )התגלות 9-12 :2 התסלוניקים

 הדתית / האקומנית היא המפתח לשלום.-שהתנועה בין

 
( וזה ייקח החזרת ישו ואת הקמת מלכות אלף השנים של אלוהים להביא 6: 9התנ"ך אומר שישוע הוא "נסיך השלום" )ישעיהו 

 דתי התנועה שווא / האקומנית.-לא-שלום
 

 קורס לימוד התנ"ך
 

 : למה המדע לא "התגלה" אלוהים9שיעור 
 

 
 בוב תייל, העורך הראשי

 

 של אלוהים ההמשך על ידי כנסיית 2016פורסם 
 

ס מאוחר כי החל בניהולו של מרדיית פול  1954הקדמה: קורס זה מבוסס במידה רבה על הקורס בהתכתבות אישית שפותח בשנת 

כמו כן,  אם כי הרבה של הכתיבה המקורית נשמר(.) 21- חלקים שונים עודכנו עבור המאה ה בכנסיית הרדיו הישנה של אלוהים.

, זכויות יוצרים NKJVאלא אם צוין אחרת, אזכור מקראי הם אל  יש אזכור מקראי יותר, וכן מידע ושאלות שאינן במהלך המקורי.

בנוסף,  המכונה לעתים מוסמכת הגרסה היא גם משמשת לעתים קרובות., KJV על ידי רשות. תומאס נלסון לאור, בשימוש

 ( משמשים לעתים כמו גם תרגומים אחרים.NJBתרגומים שאושרו הקתולית כגון התנ"ך ירושלים החדשה )



 

 אלוהים מתגלה!
 

יותר ויותר מדענים במערב הם או  אנחנו חיים בעידן שבו בעידן של ספק וחוסר אמון!-אנחנו חיים בעידן של ספקנות

עידן כי במדינות רבות שהיו רואים את עצמם להיות "נוצרי," יש יותר ויותר חוקים בניגוד  אתאיסטים או אגנוסטים.

 תורתו במקרא הנוצרי.
 

 למה יש אתאיסטים?
 

 הנה כמה דעות על זה קשור פרופ 'ג'יימס שפיגל המלמד טיילור מאוניברסיטת:
 

במקום זאת,  י עבור אתיאיסטים רבים, זה לא "מגניב, חקירה רציונלית" שהובילה האתאיזם שלהם.שפיגל טוען כ

לדוגמה, שפיגל מצביע על מחקרים  במקרים רבים זה גורמים מוסריים ופסיכולוגיים מורכבים המייצרים אתאיזם.
ציות מתמיד שינויים באורח חי אחרים חיים  שמראים כי אתאיסטים בולטים כמה נשבר, יחסים פגומים עם אבותיהם.

שפיגל טוען כי  ועדיין אחרים להודות כי הם פשוט לא רוצים שיהיו אלוהים. מרד נדרשו בעת אימוץ תאיזם.-התנגדות

למה יש עדיין  גרייבס ס) יש חוסר מוסריות השלכות זה קוגניטיבית פוגע ביכולת של האדם לזהות תאיזם זה נכון.
 (.2011במרץ .28אתאיסטים? הנצרות היום 

 
להיות אתיאיסט אינו התוצאה של חשיבה רציונלית, אלא התוצאה של אי הבנת אמת, לעתים קרובות בצורה ידי חוויות שליליות ו 

 או תגובות ראויות תצפיות אחרות. /
 

 )אגנוסטים(.הספקנים גם לא מאמין שאלוהים קיים )אתאיסטים( או אינך בטוח שאלוהים קיים, אבל הם פתוחים לאפשרות 

 ספקנים לפטר את הרעיון כי התנ"ך הוא קדוש או על טבעי בכל דרך.

 
מוסריות היא לעתים  עצם אזכור של "אלוהים" בכיתה מעורר צחוק ולעג. חינוך מודרני לשים דגש על חומרנות.

 קרובות חלק מתכנית הלימודים!
 

 ואיס אוביספו:יש גם לקחת בחשבון את הכותרת הבאה כי היה בעיתון במחוז סן ל
 

 אין צד שני לאבולוציה""

 

אבל רבים לא רוצה לשמוע על  זה קרה בגלל מורה בבית ספר תיכון מקומי היה ממושמע על חשיפה כמה הפגמים של אבולוציה.

 פגמים או הסברים חלופיים לאבולוציה.

 

זאת, יותר ויותר, האמת היא חנוקה עם  בתי ספר, בארצות הברית לפחות, היו אמורים ללמד אמת ולעודד חשיבה עצמאית.

הכרחת הוראת האבולוציה, תוך שאנו עוצרים  אג'נדות שווא שונות )הפרק הומוסקסואלית היא עוד כי מיד עולה על הדעת(.

 (.11-12: 8הסברים מדעיים בקונפליקט עם זה כהקדמה סוג של 'רעב של המילה' אשר ניבא לבוא )עמוס 
 שימו לב גם את הדברים הבאים:

 
המרכז הלאומי לחינוך מדעי מגדיר דוגמה כמו "מערכת של אמונות כי אינו כפוף לבחינה מדעית והפרכה." כשארגון 

טוען כי "האבולוציה היא עד כמה עובדה כמו כוח הכבידה" או שאנשים "להימנע מלתקוף האבולוציה ספר ציבורי "הם 



זה לא, ולא צריך  ה לטעות כי הוא מעל ביקורת או הפרכה.מטפלים התיאוריה של אבולוציה ביולוגית כאילו הוא דוגמ

 (2015ס אבולוציה בריאתנות שאפשר ללמד זה לצד זה. ניו טיימס, מאי  Kolibush) להתייחס אליהם ככאלה.

 
עם זאת, הספקנים "נוטים  אבולוציה היא דוגמא, שהוא לא רק שלא הוכח, אבל יש חלקים כי הם מדעיים ניתן להפרכה.

 אותו.לאמץ 
 

להבין כי הקהילה האקדמית לעתים קרובות כואבת את הקריירות של  למלון, גורש: אין מודיעין אנשים שראו את סרט בן שטיין,

 אלה שיש להם למעשה הוכחה מדעית נגד אבולוציה.

 
שאלה זו  האם אלוהים הוא המצאה של עבר בורה, אמונות תפלה? רב באקדמיה להצהיר בגלוי כי אלוהים הוא מיתוס.

 בואו להבין את האמת! עדיין רודפת רבת מוח.
 

 מות האלוהים?
 

או כי -כבר לפני כמה עשורים, תיאולוגים ושרים שונים, שטענו כי "נוצרי," היו שמחוקקים את הרעיון שאלוהים מת

 הוא פשוט אף פעם לא היה!
 

 הגיע הזמן כי "נוצרי אתאיזם" נחשף ההונאה שזה.
 

 אמין שאלוהים מת?למה שונה מי רוצה לה
 

הם מסרבים לקבל את התנ"ך כמו  רבים אינם רוצים להודות סמכותו של אלוהים על חייהם. התשובה היא פשוטה.

 ההתגלות הסמכותית של אלוהים לאנושות!
 

כל אחד יכול לעשות את מה שנכון  עם תיאולוגיה נוחה שבו אלוהים שוב אינו קיים, ללא ספק לא יהיה צורך לציית לו.

כל אחד יכול לקבוע עקרונות שנקבע המוסריים שלו / שלה עד שלו / שלה "סט של כללים" לחיות על  בעיניו / שלה.

 אלוהים נשאר לגמרי מחוץ לתמונה! כל אדם ובכך הופך רשות בפני עצמו / עצמה! פיו.
 

פר רב כי מה התנ"ך אומר בעידן מודרני, תיאולוגים שונים החליטו שזה בסדר להאמין באלוהים, אבל הם החליטו לס

ואז אלה עם אוזני גירוד המעוניינים לעסוק מוסרי התנהגויות נצמדות תורתו שווא -( 05:20הוא רע הוא טוב )ישעיהו 

 (.3-4: 4טימותי  2אלה )
 

כל היצירה עומדת כעד קיומו של בורא עליון  רוב העולם הוא בורה של תורה המציאות האמיתית של אלוהים!

 זה אלוהים אדיר! בורא נהדר!
 

אנשים לא צריכים להישאר בורות של היום  שלו עבור האנושות. -וזה אלוהים השראת כתיבת ספר ההדרכה התנ"ך

 קיומה ואת תורתו של אלוהים!
 

 למה אלוהים אין ברירה אלא לחשוף את עצמו
 

יכול שלא -הפיזיים שלנו מכשיריםאבל בני אדם מוגבל על ידי החושים  (.4:24)יוחנן  נראית בלתי רוחאלוהים הוא 

 לכן, אלוהים חייב במיוחד להתגלות לאנושות תמותה. לזהות רוח.
 

 איזו איוולת! מכיוון שבני אדם מודעים בעולם הפיזי רק סביבם, רבים הניחו ברישול שבני רוח אינם קיימים.



 

ים עוד, יש הרבה מוחות מעולים, והם למעשה, בני רוח היו קיימ כפי שאנו בקרוב הולכים לראות!-אלוהים אכן קיים

 לאין יותר חזקים מאשר אדם!
 

כל העמים לפניו הן כאין וכאפס, והם נספרים " אלוהים אומר כל כך! אכן בני אדם בצורתם הנוכחית הם כאין וכאפס.

 האנושות! והם יישארו כך שאם אלוהים לא היו תכניות נפלאות עבור (.40:17אליו פחות מכלום וחסר ערך" )ישעיהו 
 

 אלוהים תיגר על הספקנים!
 

 הקשיבו למה אלוהים בכבודו ובעצמו אומר לאלה המפקפקים בקיומו:
 

 (.1: 14הטיפש אמר בלבו, "אין אלוהים" )תהילים 
 

 האם הוא מצפה ממך לקבל ולהאמין במה שהוא להוכחה ובלתי סביר? האם אלוהים לא הגיוני?
 

הוא רוצה שיהיה לנו הוכחות  (.1:18, ולתת לנו סיבה יחדיו" )ישעיהו אלוהים אומר, "בוא עכשיו בהחלט לא!

הוא יודע שאנחנו לא באמת להיות  (.KJV, 5:21התסלוניקים  1הוא מטיף לנו "להוכיח את כל הדברים" ) בסיסיות.

 מרוצים בכל דרך אחרת.
 

ספיק כדי לספק את הצליל ונפש העובדה שאלוהים מצווה עלינו להוכיח את קיומו שלו מראה כי הוא עשה הוראה מ

 משוחדת.
 

עובדה זו צריכה לעמוד עליונה מעל כל הידע  כן, אלוהים הפך לזמינות הכלי שבאמצעותו אתה יכול לדעת שהוא קיים!

 האחר במוחנו.
 

 את הזמן להכיר אלוהים!
 

לעצמו ואת להירקב  השנה שבה אלוהים אפשר שאנושות תהיה אדון 6000תקופת -אנחנו בסוף הווירטואלי של עידן

 לגורל הגשמית.
 

זה אמור להיות זמן כגון מעולם לא היה לפני, ולא יהיה שוב )מתי  אנחנו עכשיו על הסף מאוד של הצרה הגדולה!

 (.4-8: 24כרגע אנחנו נראים יגונותינו הקודמים לו )מתי  (.24:21
 

 שים לב לחשבון של מארק לתחילת צער:
 
עבור רבים יבואו בשמי, אומר," אני הוא, "ויהיה  6לומר:.. "השמר שאף אחד מרמה לך ישוע, לענות אותם, התחיל  5

אבל כשאתה שומע על מלחמות ועל שמועות על מלחמות, לא להיות מוטרד; לדברים כאלה צריכים  7להטעות רבים 

מלכה ויהיו רעידות עבור האומה יעלו נגד האומה, ואת הממלכה נגד המ 8לקרות, אבל בסופו של דבר הוא עדיין לא 
 (.5-8: 13אדמה במקומות שונים, ויהיו רעב ו.. . צרות אלה הן ראשיתה של צער )מארק 

 
-אז אולי הצער מתחיל )ואולי ככל הנראה החל ב  היו רעידות אדמה במקומות שונים, בעיות מזג אוויר, וצרות השנים האחרונות.

בדיווח של סמן את "הצרה"  בוצות מסוימות טוענות כי ישו הוא הוא(.הקשורים לתוכניות האקומנית של ק 2009בספטמבר  19

מיתון כלכלי אירועי טרור  )למעשה לאחר אותם האירועים כרשימות החשבון של מתיו(. 19הגדולה לא ניתן להפעיל עד פסוק 

 יכולים להיחשב "צרות".
 



שנים לאחר הפעלתו יש  אודות  )?( 2.4 והרוחנית.העובדה היא כי כרוכות זוועות גדולות התלאות מגיעות לישראל פיזית 

(, אשר משפיע על העולם כולו 9: 13(, אשר מלווים "יום ה ', זמן של זעם וכעס )ישעיהו 24:29להיות סימנים של מעלה )מתי 

 (.1-4: 14, זכריה 30-31: 24)מתי 

 
בקרוב הולך להתערב בענייני עולם על ידי לקבלת אלוהים אדיר  הגיע הזמן שנתעורר למציאות שאנו מתמודדים אתן!

 אותות ומופתים פיסיים רבים אשר אנשים שבאמת יהיה לראות ולהרגיש!
 

וגם  שיבושים על פני האדמה כבר מתחילים להתרחש! אלוהים הוא כבר החל לעקור את "העולם הקטן" יצרנו לעצמנו!

 ( יהיה יחסית בקרוב לראות!21:25את "סימנים בשמש, ועל הירח, ועל הכוכבים" ניבא )לוקס 
 

 הנה ההזדמנות שלך להכיר את האל הנצחי לפני וזעם מחרון אפו הוא שחרר! אלוהים מתחיל להתערב אישית !!
וכאשר גברים רואים ומרגישים את  כן, אלוהים הוא הולך לקחת חלק מובהק ופעיל מאוד בחיים שלך מכאן והלאה!

 לו סוף סוף להיות משוכנעים כי אלוהים קיים!כוחה העצום של אלוהים בפעולה, הם יוכ
 

 מה עובר על אלוהים?
 

מה  איך הוא נראה? איפה הוא? או שמא הוא היה קיים לנצח? מתי ואיך הוא עשה מקורן? רק מי, או מה, הוא אלוהים?

 מה סמכויות גדולות ונפלאת תכונות הוא בויש? האם אלוהים חושב כמונו? הן כמו הסביבה שלו?
 

 ומה הקשר של ישו "האב"? מהי מערכת היחסים של אלוהים רוח הקודש? רוח הקודש?מהי 
 

האם הוא לגבש חוקים שעל פיהם פונקציות  האם אלוהים ליצור את השמים ואת הארץ ואת כל מה שאנחנו רואים בה?

 האם אלוהים ושליט כל הדברים? היקום?
 

ָלהוהוא בהשראת התנ"ך באמת אלוהים   על זה?אפשר לסמוך -מִׁ
 

תוכלו למצוא את התשובות לכל  שאלות רבות אחרות, ואת אלה, עולות במוחים כאשר המילה "אלוהים" מוזכרת.

 השאלות הללו בעמודים הבאים לימוד זה קורס התנ"ך.
 

 שקול כי אלוהים הוא עומד לחשוף את עצמו באופן ממשי ומוחשי כי יהיה פשוט להדהים אותך!
 

 הים ייתן לך הוכחה ניצחת שכל לדבריו בתנ"ך הוא!וברגע שיש התגליתי, אלו
 

אם לא, ללכת למקום פרטי,  האם התפללת לאלוהים על הבנה? את השיעור הזה, כמו כל האחרים, הוא מאוד חשוב לך.

שאל אלוהים כדי לעזור לך להבין וליישם את הידע הלקח הזה יגלה  לכרוע ברך, ולבקש ממנו הבנה רוחנית וחוכמה.

 .לך בתנ"ך
 

 זה יעזור לך מאוד בבדיקה וזוכר את מה שלמדת. אל תשכחו לכתוב את כתבי הקודש אשר לענות על השאלות.

 עכשיו להתחיל את השיעור עצמו!
 

 9שיעור 



 

 מהו אלוהים? -מי
 

אבל התנ"ך שלך מגלה "אלוהים"  כמעט כל אחד מאיתנו כבר שגדלו מיילדות להניח כי "אלוהים" הוא אחד אדם בודד.

 הנה העובדות: ממלכה, או משפחתי מורכב יותר מאדם אחד אלוהי! הוא
 

לחשוף שאלוהים הוא ריבוי  1:26האם בראשית  .1: 1בראשית  לברוא את היקום? אלוהים"" האם .1

 ..." לנו תן אלוהים, אמר" המילים, שימו לב את של אנשים?
 

חשבון של הבריאה היא אלוהים, אשר בעצם וברחבי  1: 1הערה: מילה עברית מקורית "אלוהים" בספר בראשית 

זהו צורת הרבים של המילה העברית "אל" או "," אשר יכולה להיות מתורגמת בצורה נכונה "אחת  אומר יותר מאחת!

 מסתם אחת אדם / להיות. -סגיב." צורות הרבות, כפי שמוצגים בתנ"ך שלך, פירושו "אלה סגיב" 

או "משפחה" או "הממלכה", אשר מייצג מחלקה יחידה מורכבת משני אנשים אלוהים הוא שם עצם, כגון "הכנסייה" 

 אלוהים, אם כן, פירושו "ממלכת אלוהים," או "אלוהים המשפחה." או יותר.
 

המשפחה -אלוהים הוא הממלכה (!14-15: 3וכך "אלוהים" הוא לא רק אלוהים אדם אחד היא משפחה )האפסיים 

 ן היקום!האלוהית העליונה אשר נוצרה ותקנו
 

בעוד טוען שאם אלוהים הוא אחד, לא יכול להיות יותר מאשר להיות אחד, זה מראה חוסר הבנה נוראה של כתבי 

גם ישוע לימד כי בנישואין, שני בני )גבר  (.17:22ישוע לימד כי הוא ואביו היו שונים, עדיין היו אחד )יוחנן  קודש.

; 1:20אשר האלוהות מורכבת יותר מאשר להיות אחד )אל הרומיים מכאן שגם כ (.4-6: 19ואישה( הפך לאחד )מתי 

 (, יש אחד אלוהות.9: 2אל הקולוסים 
 

וגם, מדהים  וכי הממלכה היא אלוהים.-ישו הבשורה הביא האנושות הוא פשוט החדשות הטובות של מלכות האלוהים

אבל יותר על זה  פסק דינו של אלוהים!ככל שזה יישמע, ישוע לימד כי בני האדם יכולים להיוולד למשפחה האלוהי 

 אחר כך.
 

 אלוהים הממלכה. -עכשיו בואו להבין מיהם האנשים הספציפיים כיום הלחנה "אלוהים" 
 

ָלה" האם .2 ָלההאם  .1: 1ג'ון  ברא את היקום? אלוהים"" עם אלוהים כאשר "מִׁ  מִׁ

ָלההאם  הפסוק אותו. אלוהים"?" גם . וכלום 3פסוק  לעשות את העבודה האמיתית של יצירת כל הדברים? מִׁ

ָלה  .14פסוק  לימים יצור בשר ודם אדם? מִׁ
 

כולל העולם הזה ושל  - האם התנ"ך בבירור לספר לנו ישו ברא את כל היקום החומרי .3

ָלה" ואז עושה את .1:16ו הקולוסים  9: 3אפסי  האנושות? והאם  די ישו?מתייחס כמובן כ 1: 1של ג'ון  "מִׁ

 1 האב"?" החבר האחר של ממלכת אלוהים צריך להיות אדם האלוהי אשר מאוחר יותר נודע בשם
 .6 :8 קורינתיאנס

 
 

שניהם לגלות  שאלוהים קיים ואז היצירה המקורית של היקום.-לחשוף שתי התחלות 1: 1וג'נסיס  1: 1תגובה: ג'ון 

 תכנון, בוראים את כל הדברים.שבני העליון שני אלה של מלכות אלוהים, 
 

ָלההמילה היוונית אשר מתורגם לאנגלית כמו " זה פשוטו כמשמעו דובר, או אחד  , הוא לוגו.1: 1," ביוחנן מִׁ

 וכך הכל נעשה על ידי הדובר, או הלוגוס, שהפך משיח! שמדבר.
 



שלנו," ובכך ביצוע במשרד זה היה הלוגוס של משפחה אלוהים שאמר )דיבר(, "תן לנו להפוך את האיש בתמונה 

 מדהים שלו שההנהלה מאוד של משפחה אלוהים!
 

 10:30ג'ון  אחד"?" האם ישוע אומר שהוא ואביו הם הוא גדול בממלכת אלוהים. מי שים לב .4

 קורינתיאנס 1שימו לב גם  .14:28ג'ון  אבל האם הוא גם מודה כי האב הוא יותר סמכות מאשר הוא? .17:11
11: 3. 

 

כל הדברים עבור האבא, אז זה ברור כי האב  -( 1: 1מאז האבא גדול סמכות ומאז ישו "המילה", או לוגו )יוחנן תגובה: 

 עוד לפני תחילת בריאת החומר!-כבר תמיד פיקוד עליון בממלכה אל
 

 בן"-מערכת יחסים "אבא
 

"בן"  -כיצד היחסים "האב" ועכשיו אנחנו צריכים להבין  האב וישו הוכחו מהוות הממלכה, או משפחה של אלוהים.

 שהתפתחו בין שני אלה ישויות עליונות.
 

 .9: 2העברים  למה? .1:14ג'ון  ;9: 2העברים  האם הלוגוס )ישו( לימים יצור בשר ודם אדם? .1
 

י ו "שכר החטא הוא } ,(.3:23כל בני אדם חטא )אל הרומיים  תגובה: צחִׁ  (.6:23אל הרומיים ) { המוות"! נִׁ

לחיי האדם של ישו היה בעל ערך  תמותה כדי שיוכל למות לשלם עונש מוות על חטאי האנושות כולה! הלוגוס הפך בן

 .(1:14ג'ון ) אלוהים נהיה בשר!-רב יותר מאשר את חייהם של כל בני האדם להרכיב כי הוא היה אלוהים בהתגלמותו
 

הטבע האנושי שלו מהאמא האם תשווע ולכן לרשת  .18-23: 1מתיו  איך הלוגוס להיות בן תמותה? .2

 הארצית מרי?
 

. אז ישוע )הלוגוס( להפוך 20פסוק  האם הוא שהוליד של האב על ידי רוח הקודש שלו? .3

 והאם הייתה האב  אבי"?" של אלוהים, הילד"" הולידו

 
 .35, 18:19מתיו  הנסהזה? את  עבור שבשמים" אבינו" בשם

 

אבל בניגוד לכל הגברים האחרים, הוא היה בדרך נס של  מרי.תגובה: ישו היה הוליד בתוך האמא האנושית שלו 

הוא קרא אלוהים שלו  בכך הוא הפך את "הילד" של אלוהים. אלוהים על ידי הסוכנות והעצמה של רוח אלוהים.

 "האבא". וכך רשמי החל ביחסים "האבא" או "בן" שהינה קשר משפחתי!
 

: 17ג'ון  ובכבוד רב לשעבר שלו כמו אלוהים?לאחר תחייתו מן המתים, היה ישו משוחזר בגבורה  .4

מורכב כיום של - ואז יהיה מלכות האלוהים בבירור להיות משפחה של אלוהים השלטת .03:21התגלות  ;5

שקול  לשם הגיעה המשפחה אלוהים נמצאת בתהליך של הוספת ובניו רבים אחרים של אלוהים? - אב ובן

 רבים." בתוך אחים הבכור" המילים, שימו לב את .08:29רומאי 
 

"הבן" מערכת היחסים של אלוהים הממלכה בבירור החל כאשר ישו היה שהוליד ב אמו מרי ידי  -וכן-הערה: "אבא" 

 אבינו שבשמים שלו.
 

 "יהוה אלהים" של התנ"ך -משיח 
 



ג'ון  האם אחת שלימים נודע בשם האב להגביל חלק ישיר שלו בענייני העולם הזה פעמים בתנ"ך? .1

 .05:37ו  01:18
 

 1 שהיה לוקח חלק פעיל אז? המילה"," אבל מה עושה את הברית החדשה אומרת של ישו, .2
 הפסוק אותו. באחד התארים שלו? רוק"" האם .4 :10 קורינתיאנס

 
 

 .2-3: 22סמואל  2 בזמן התנ"ך? יהוה"" היה הרוק הזה שנקרא .3
 

ג'יימס הגרסה של התנ"ך, את המילה "יהוה" משמשת לעתים תגובה: בגרסת המלך ג'יימס המורשית ואת בניו מלכי 

קרובות, ובדרך כלל מופיעה באותיות דפוס קטנות )הברית החדשה עצם לעתים קרובות אין להתייחס לאלוהים כמו 

בכל המקום שבו מילה זו מופיעה באותיות גדולות, הוא מתורגם  "לורד", למרות כמה טענות שווא כי כמה עשו(.

 ."YHVHברית "מהמילה הע
 

" אינו YHVHלפיכך ההגייה המדויקת של " הם סיפקו רק לדבר את השפה. בשינה עברית כתובה, התנועות מושמטות.

היום מקובל להניח להיות או יהוה )ההגייה האמיתית אינה ידועה בוודאות כמו אלוהים לא בחר לשמר  ידוע בוודאות.

 את(.
 

"הנצחי" או, ולא "לורד". מילה עברית זו מגלה כי ה 'אלוהי התנ"ך הוא המשיח כאשר יותר נכון מתורגם, מציינת כי 

 של ימינו!
 

 .1-2: 18תהילים  שלו? אלוהים"" האם הדוד מדבר על רוק אותו או יהוה כמו .4
 

ונפש אדם / בני להלחין  יש המילה "אלוהים" למעשה שתי משמעויות:: ממלכת אלוהים, או משפחה של אלוהים;

 אבל שני אנשים נפרדים!-ישו והאב אחד אלוהים אחד "אלוהים"  או משפחה.ממלכה זו, 
 

הוא היה  השותף הפעיל של אחת שאנו מכירים כיום בשם האב, בהנחיית ישראל בברית הישנה.היה  -אבל אלוהים

 וזה היה שדיבר על אדם וחווה בגן עדן! ב בתנ"ך.-של פעמי אלוהות דובר אלוהי, או -"אלוהים" 
 

עבור אף אחד מעולם לא ישירות ראה את האב )ג'ון  "יהוה" מי שאמר והיה נתפס של גברים היה תמיד ישו.וכך 

01:18 ;05:37.) 
 

זה  האם המונח "יהוה אלהיכם" משמש כאן? .48:17ישעיהו  מי עשה ישו לומר לישראל הוא היה? .5

 .43:15יהיה להם בעתיד?ישעיהו מה הוא אמר ישראל הוא עשה, ומה הוא  שדיבר. - לא האב - היה המילה
 
 3גם לקרוא פסוקים  .1-2: 20שמות  מי נתן את עשרת הדיברות? - המשיח - האם היה זה גם המילה .6

 .17עד 
 

 

מי עושה את העבודה -לימים המשיח-אז הנה שוב זה היה הלוגוס היא. 20הערה: המילה העברית עבור בספר השמות 

 בא הפך יצירה זו אליו!בפועל של מתן עשרת הדיברות, עבור א
 

הוא היה פעיל לאסוף ישראל מתוך של  - באלף - כי בעתיד אלהים" יהוה" האם זה אותו להתנבא .7

וכאשר הוא, כמו ישו הבן, הכניע את כל הדברים, מה הוא  .11:17יחזקאל  המדינות שבהן הם היו מפוזרים?

 .15:28 קורינתיאנס 1 יעשה?
 



 -האלוהים שהפך ישו היה "יהוה אלהים" בזמנים בתנ"ך )ברוב הכתובים בתנ"ך( תגובה: האדם האלוהי של משפחה 

 ישו הוא להישאר כפוף אבא! ומ"מ מטעם מי הפך האב.
 

 איפה אלוהים?
 

הפסוק  איפה אחד מהם אנחנו הכתובת? .9: 6מתיו  ולמי העניק ישו לספר לנו לפנות תפילותינו? .1

 .07:21מתיו  בגן עדן?האם ישו אמירה ישירה כי האב הוא  אותו.
 

  2 היה פול, בחזון, נלקח "השמים השלישיים" כסא ה '? .1: 2בראשית  האם יש יותר עדן אחד? .2
 

 

.האם 03:21התגלות  האם ישו ללכת אל גן העדן כס האב לאחר תחייתו?. 4 ,1-2 :12 קורינתיאנס .3

 הפסוק אותו. והוא האב עדיין שם? הפסוק אותו. הוא עדיין שם?
 
שים לב את  .3:13ג'ון  קרוב אל האדמה הזו? השמים"" אנחנו יודעים אביו אינו באחדאיך  .4

 אחד." אף" המילים
 

 

תגובה: התנ"ך מראה בבירור ישנן שלוש הראשון מורכב האווירה שמסביב האדמה הזאת שבה נוצרים העננים 

 הארץ.השני מורכב בדרגים העצומים של החלל מעבר לאטמוספרה של כדור  "השמים.".
 

 השמים השלישיים הם שם כסא ה 'כיום הוא:
 

  ה 'בבית המקדש קדש, 4
  כסא ה 'בגן עדן;

  עיניו והנה,
 (4: 11תהילים ) עפעפיו לבדוק את בני האדם.

  ה 'קימת כסאו בשמים, 9
 (19: 103תהילים ) ותקנון ממלכתו מעל לכל.

  אבינו שבשמים,...  9
  מקודש להיות השם שלך.

  הממלכה שלך לבוא. 10
  שלך ייעשה

 (9-10: 6מתיו ) על פני כדור הארץ כפי שהוא בגן עדן.
 

 מה נקרא לעתים 'לרקיע הראשון' הוא האזור שבו האווירה והעננים הם.
  ובכל זאת היו לו העננים מעל, 23

  ופתח את הדלתות של השמים,
 
  אילו הומטרו המן עליהם לאכול, 24

 (23-24: 78תהילים ) שמים.ובהתחשב להם את הלחם 
 

  הדשא במכרז של השדה. 15
 (04:15תן לזה להיות רטוב עם מטל השמים, )דניאל 

 
 (11-12: 7בראשית ) ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה. 12 וארובות השמים נפתחו....  11

 ומר אברם להביט גן העדן, שבו הכוכבים הם:להלן אלוהים א מה שמכונה "אל חלל החיצון 'נקרא לעתים" השמים השניים. "



 (5: 15בראשית ) ואז הוא הביא אותו החוצה ואמר, "הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל למנות אותם." 5
 וגם שם לב:

 
 (.10:22כוכבי השמים )דברים ...  22
 
 (.3: 17השמש או הירח או כל צבא השמים )דברים ...  3
 

 (.13:10ואת הכוכבים שלהם )ישעיהו לקבלת כוכבי השמים  10
 

 (1: 9התגלות ) המלאך החמישי נשמע: וארא כוכב שנפל מן השמים אל הארץ. 1ואז 
 

 הם. לכן, אנו יכולים לראות כי יש בשמים שונים המוזכרים בתנ"ך, כמו גם מה
 

וחלליות מאוישות אבל יש  מטוסי הסילון המודרניים של היום להמריא גבוהים מעל פני האדמה ב לרקיע הראשון.

אבל האב ממוקם הרחק מעבר לשמים השניים, עבור "אף אחד" )למעט ישו( "יש עלה" לכתר  בקושי חדרו עדן השני.

 של אלוהים בשמים השלישיים!
 

ישו עבר על פני הרקיע הראשון ..."  לראות אז יש לנו כהן גדול גדול אשר עבר דרך השמים" 04:14שים לב עברי 

 אלוהים. -שליש הכס העדן גןוהשני הגלוי להגיע לגן העדן של 
 

 .00:22עברי  מעלה"? של ירושלים" כמו גם עם ציון", הר" האם אלוהים קשור .1
לתאר אירוע נפלא  22-ו  21התגלות  הערה: ירושלים של מעלה ואלוהים האב לבסוף יגיע ארצה וזאת לאחר מטוהרים.

 דיון התרחשות מופלאה זו היא להילקח עד בשיעורים מאוחר יותר. זה.
 

 הפסוק אותו. ועל מה הוא מתיישב? .4: 11תהילים  האם אלוהים לשכון במקדש בגן עדן? .2
3.  

כמו כן זהו  בגן העדן השלישי קיים העיר השמימית של ירושלים. ?ָכפּולתגובה: האם ידעת כי תוכניתו של אלוהים הוא 

 (.00:22( ממוקם )העברים 4:26ומו של בית המקדש השמימי של "ירושלים מעל" )אל הגלטיים ציון מיק
 

מקדש  -ויש כבר, והוא להיות, ארצי "הר ציון"  עכשיו ב פלסטין / ישראל היום קיים העיר הארצית של ירושלים.

 (.1-2: 4מיכה אמיתי ההר של העיר הארצית של ירושלים שעליו המקדש המילניום של אלוהים יעמוד )
 

אולי נראה לקבל את  1-2: 48כתובים עברים מסוימים, כגון תהילים  קיימת מחלוקת מסוימת הקשורים הר ציון המקראי בפועל.

זה לכיוון צפון ירושלים, בעוד המקורי "כנסיית האל" הבניין נמצא על גבעה מערבית, לא צפון )מה שנראה יותר בקנה אחד עם 

מבחינה היסטורית לא כולל אזכור של מעלה אפשרי, יש אולי שלושה  ( נקרא הר ציון.4-8: 11 1 מה שהוצע דברי הימים
ציון, אם הזקן טען באזור הר הבית כלול )השווה ב כנסיית השליחים נמצאה בהר ציון סקירת  מיקומים גיאוגרפיים כולם קראו הר

להיות גם מעניין לציין הכנסייה האמיתית של אלוהים נראית זה יכול  (.16-35,60:. 1990ארכיאולוגיה מקראית, מאי / יוני 

 לכן, הצהרות על "ציון" יכולות להיות משמעויות שונות. .22-23: 12קולקטיבי להיות המכונית להשתייך להר ציון העברים 
 

הם רק כמה סוגים פיסיים אלו  לארצי, העיר זמנית והר סוגים פיסיים בפשטות של הר עיר השמימי אשר הם רוחניים.

 מן התזכורות רבות הארציות של דברים שמימיים כל כך חשובה לנו להיות מודע!

טרנספורמציה על תחיית  - האם נוכל לראות אובייקטים רוחניים כאשר אנו נולדים של אלוהים .3

 .14-16: 6טימותי  1 השווה ;2: 3ג 'ון  1 המתים לתוך בני רוח?
4.  

 מה זה אלוהים נראה?



 
והתיאור  אבל אלוהים עשה את זה אפשרי. חושבים שזה בלתי אפשרי לדעת מה שאלוהים באמת נראה.רוב האנשים 

 כלול התנ"ך שלך!
 

 להלן הפרטים: האב וישו עכשיו יהיו יותר ממשית ואישית אליך מתמיד!
 

 .05:37ג'ון  האם כל אדם שאי פעם שיראה האב? .1
 

ואז משיח  .06:46ו  08:38ג'ון  כמו האדם ישו?היה ישו עם האב לפני שהופיע על פני האדמה הזאת  .2

 יהיה בעמדה כדי לתאר את מה האבא נראה?
 

 

היה ישו בן  .9: 14יוחנן  מי עשה ישו אומר האב דמה? .01:18ג'ון  האם ישו לחשוף לנו את האב? .3

 האם האב ולכן מופיע כמו גבר? תמותה כאשר הוא אמר את הדברים?
 

 האב יש את הצורה הכללית קומתו של בן תמותה!תגובה: ישו הצביע בבירור כי 
 

בראשית  מה אלוהים אומר על יצירה נוספת אשר מאמתת את העובדה שיש לו צורת אדם? .4

כולל - ניתן להבין בבירור על ידי היצירה הגלויה - כולל אלוהים - האם הוא להכריז כי הדברים נראים .1:26

 .KJV, 1:20הרומאים  שאלוהים כרת? - בן תמותה
 

מה ישו לשאול את האבא לעשות רק  אבל יש עוד מה המראה של אלוהים מאשר רק הצורה שלו. .5

 .5: 17ג'ון  לפני נלקח הוא להיצלב?
 

 

הוא שואל את האבא לשחזר אותו לאותו מצב מהולל אשר היה לו  תגובה: ישו היה בקרוב הולך להיות עם אבא שוב.

 כוח גדול לשעבר וגופו מהולל הושב לו שוב! הוא ציפה שיש עם האב לפני שהפך בן תמותה.
 

זכור  .13-16: 1התגלות  איך ישו עשה ואל כנראה גופי הרוח החזקים, מהולל האב להופיע? .6

 (.09:12; מארק 13-14: 7מוזכר במפורש כאן הוא המשיח )דניאל  אדם" בן" כי
 

-וישו יש כך שהוא עושה גופי הרוחהכח שבה האב  תגובה: כדי להיות "מהוללת" פירושו יש כוח רב ו תהילה!

 המופיעים האדם שלהם ציחצוח כמבריקת כשהשמש במלוא עצמה!
 

 האם אלוהים לנצח קיים?
 

עכשיו  (.4:11זה יקום חומרי עצום, ישויות מלאכיות, אור, חיים )התגלות -בתנ"ך אלוהים מתגלה כבורא כל מה שיש

 זמנו חוזר לפני כולם. לפני שהם עשו.מאז שאלוהים ברא את כל אלה, אז הוא בהחלט קיים 
בואו ללמוד את התשובה  שאלה זו אין להיכנס במוחנו באופן טבעי. אבל מי ברא את אלוהים?" מישהו שבטוח לשאול."

 הפשוטה מהתנ"ך.
 

שירתה במשרד של הכהן הגדול של  - לימים ישו - או הלוגו המילה"," , הודגם כי7ב שיעור  .1

האם  -האם יש לו אמא או אבא על ידי האומות בתנ"ך. אלהים" יהוה" ידוע בשם ישו היה אחד שהיה האבא.

 .08:58ג'ון  ;3: 7העברים  כשהוא נכנס קיומה? התחלה"" הוא אי פעם יש
 



פסוק באותו  האם הוא ימשיך להתקיים לנצח? .2: 90תהילים  ;57:15ישעיהו  כמה זמן יש אלוהים? .2

 .7: 9וישעיהו 
 

 

האם האב והבן יש  .05:25ג'ון  תת חיי נצח המתים במשיח על תחיית המתים?האם אלוהים מבטיח ל .3

 .26פסוק  חיים של עצמם?
 

 ברור שלא! האם יש צורך היוצר עבור יצור כי היה קיים תמיד? אלוהים כבר תמיד! תגובה: אלוהים הוא נצחי.
בעוד  (.3:11בני אדם לתפוס במלואו )קהלת נאמר שאלוהים "שוכן נצח." עכשיו נצח הוא מושג קשה עבור  57:15בישעיהו 

 שרובנו נראים לי אין בעיה חזויה שנוכל לחיות לנצח, את הרעיון של משהו שאין לו התחלה פיזית לגמרי זרת חוויות חיינו.
 שימו לב כי אלוהים להבין את זה:

 
יכול לגלות את העבודה שאלוהים כמו כן הוא הציב הנצח בליבם, חוץ מזה שאף אחד לא  הוא עשה הכל יפה בעתו. 11

 (.3:11עושה מתחילתו ועד סופו )קהלת 
 

 (.36:26גם איני יכול להמשיך מספר השנים שלו להתגלות )איוב  הנה, אלוהים גדול, ואנחנו לא מכירים אותו; 26
 (5: 37איוב ) הוא עושה דברים נפלאים אשר איננו יכולים להבין. 5
 
 (.8-9: 5שלי מי עושה דברים גדולים, ו, דברים נפלאים ללא מספר )איוב  8 לאלוהים הייתי להתחייב סיבת 8
 

כך אנו רואים שהקב"ה ברא נצח בליבותיהם אלוהים הוא אינסופי, אבל שאנחנו לא יכולים להבין אפילו את העבודה שאלוהים 
 עם זאת, התנ"ך מגלה: זה מעבר ליכולתנו להבין בשלב זה. עושה מההתחלה עד הסוף.

 
 (.15:18ידוע לאלוהים מן הנצח הם כל עבודותיו )מעשי השליחים  18
 

 לפיכך ברור כי אלוהים יודע את כל עבודותיו מן הנצח, אבל יש כמה דברים שבני אדם פשוט לא יכול להבין.
 

של היקום אין כמו אלוהים, את הממדים  (.31:32נראה גם להיות מסוגל להיות מעבר ליכולתנו להבין את היקום כולו )ירמיהו 
 וגם אם מגיעים למסקנה החלל הריק הוא בסופו של דבר, איפה את החלל הריק ייגמר? התחלה ואין להם סוף.

 כמובן, זה לא.
 

לכן, בדיוק כמו שאף אחד לא יכול ללכת עד הסוף זה או אחר של היקום, אף אחד לא יכול להגיע בתחילת או בסוף של 
ם אינסופי יכול להיות בתוך התודעה שלנו, זה הוא מושג, כמו הנצח של אלוהים, כי קשה לבני אז גם אם הרעיון של יקו האלוהות.

 האדם להבין באופן מלא.
 

דברים סופיים ו סנט, שנים, מיילים, דונם, -אנחנו מתעסקים דולרים הקושי בהבנת נצח טמון המוחין האנושיים שלנו.

 דות, תמיד מגיע כמות מוגדרת.אנו מודדים, לספור ולהעריך ביחי גלונים, פאונד.
 

גם כמספרים יכולים  נצח יכול לא להיות מוגבל מספר מסוים של שנים. זה בלי סוף! אבל הנצח הוא ללא התחלה.

 להימשך לנצח, כך גם החיים של אלוהים לתוך העבר וגם העתיד.
 

 ם אין צורך היוצר.אבל דברים שתמיד היו קיימי דברים אלה אשר לא היו קיימים תמיד נדרשו בוראים.
 

כך או אלוהים תמיד היה קיים או עניין היה  כי יש כרגע הוא קיום )ואנחנו לא מתכוונים לדון בשלב זה(, אז משהו היה קיים תמיד.

 אם אין אלוהים, אז העניין היה קיים תמיד. קיים תמיד.

 



מורכב מאטומים אשר מורכבים מפרוטונים, ניטרונים החומר, ככל ידוע למדע )מחבר זה בעל דוקטורט באחד ממקצועות המדעים( 

פי סוג של אנרגיה מסוימת נראה סביר -ואלקטרונים )אף אחד לא באמת יודע מה פרוטונים, נויטרונים, או אלקטרונים הם מורכב
 יש גם קווארקים ופריטים אחרים עלולים להיות מעורבים(.

 

הם תמיד  בדרך כלל מורכב של פרוטונים ונויטרונים( במהירויות אדירות. אלקטרונים "במסלול" הגרעין של אטומים )הגרעינים

לכן, אין  ככל שאנו בני האדם לדעת על אנרגיה, היא שללא במקור חיצוני, הכל בסופו של דבר נגמרים של אנרגיה. חגים סביב.

אפשרי עבור משהו להתחיל לנוע בלי להיות  כמו כן, ככל בני האדם יודעים על תנועה, זה לא זה הגיוני כי העניין היה קיים תמיד.

 לכן אין זה הגיוני כי אלקטרונים יהיו בתנועה אלא אם משהו התחיל להם להיות בתנועה. מושפע על ידי משהו אחר;

 
אלוהית -אם 'המפץ הגדול' הלא 50-50חומר )אשר בתיאוריה יהיה -העובדה כי נראה כי נראה שיש עניין משמעותי יותר אנטי

חומר -אם עניין / אנטי חומר ענקית(.-ת היקום( גם מצביע על כך שהיקום תוכנן )ויש אומרים שאולי יש כמות של אנטיהפיק א

 אז, וזו סיבה נוספת שפיסיקאים צריכים לשקול אלוהי בוראים. , אז שמפר חוק של זוגיות / איזון בפיסיקה.50-50אינו 

 

חומרים רדיואקטיביים נמצאים במצב של התפוררות  לא תמיד הייתה קיימת. העובדה של רדיואקטיביות גם מצביעה על כך משנה

 מתמדת, ולכן אם הם היו מתפוררים לנצח, לא יהיה שמאל חומר רדיואקטיבי.והמדע הוכיח כי חומר רדיואקטיבי עדיין קיים.
מה מיליארדים / טריליון שנים דרך כדי לעקוף את הנקודה הזו, ישנם מדענים טוענים כי המבנה האטומי של חומר הוא מחדש כל כ

שערה המכונית תיאוריית יקום הנדנוד: זה רעיון מעניין, אבל אף אחד כי אין שום הוכחה כי כמו גם אחד הפוגע לחוקי הפיזיקה 

אחת על העקרונות המרכזיים שלה הוא כאנרגיה היא מותשת מן היקום המתפשט  הידועים כמו גם את הדפוס הידוע של היקום.

ו )ולכן הם מקבלים את הנקודה מוקדם יותר כי לבקשה לא יכולה להמשיך ללא מקור חיצוני(, את חומרת היקום מביאה שלנ

מושג זה הוא אבסורדי: זה כמו להגיד שאחרי כל החומר בפיצוץ  לבסוף את כל חומר יחד במשך תצורה מאוחר יותר )ופיצוץ( .

 בחזרה יחד.מפסיק לזוז כי המשיכה של כל החומר תביא אותו 

 

אני מבין על שפעות כובד וחיכוך, אך אין חיכוך בחלל  ( נהגתי להשתמש נפצים כילד יכול להגיד לך שזה לא יקרה.תיילאני )ד"ר 

 החיצון, ובכך אין שום דבר כדי להאט את ההתפשטות.

 
לחלוטין בכך הפריך את תיאוריית יתר על כן, הטלסקופ האבל הוכיח כי קצב ההתפשטות של היקום הולך וגדל, ולא יורד, ובכך 

: 9וזה עולה בקנה אחד עם מה התנ"ך מלמד )ישעיהו  מדענים רבים כיום הגיעו למסקנה נכונה כי היקום יתפשט. יקום הנדנוד.

תמיד הרגשתי כי תיאוריית יקום הנדנוד הפרה את דיני פיסיקה הידועים והייתה ניסיון של כמה מדענים כדי לנסות לשכנע את  (.7

 עצמם כי היקום אין לו התחלה וכי אין אלוהים.

 
 רק אלוהים הוא נצחי!

 

 אלוהים הוא רוח
 

יוחנן  אבל מה אלוהים אומר הוא מורכב? (.13-16: 1אלוהים כבר הראה לנו כי יש לו גוף )התגלות  .1

4:24. 
 

אדם אינו  בלתי נראית.אלוהים מורכב רוח  תגובה: עכשיו אנו רואים את אחד ההבדלים הגדולים בין אלוהים ואדם.

 (.47,53 :15 קורינתיאנס 1מורכבים כדור הארץ )-אלא בשר ודם בן תמותה
 

 בואו להבחין עוד הבדל גדול בין אלוהים ואדם.
 

 .8,16: 4יוחנן  1ו  9: 99תהילים  מהו המאפיין של אלוהים? .2
 



אלוהים מורכב ויש לו יחס  הורה.יש אלוהים אהבה ט לב או חינם מן החטא.-הערה: המילה "הקדושה" פירושו טהור

 הקדוש הזה של אהבה.
 

 .2: 2שמואל  1 האם יש מי הוא קדוש כמו אלוהים?
 

רוח הקודש היא הכוח  הן באופן אישי יש רוח הקודש.-ומשפחת אלוהים-תגובה: מאחר שגם האב וישו מהווים האלוהות

הבן, אך אשר זמין לאלה שנקראים ומי בתשובה (, שבה שותפים גם האב וגם 4: 4האחד והיחיד הרמוני )האפסיים 

 הוטבל.
 

 ִלְתמֹוךאלוהים הוא הבורא ואת 
 

 .32:17וירמיהו  1-3: 1בראשית  האם רוח אלוהים גם הרוח של כוח גדול? .1
 

נושן כדור הארץ שלנו, כפי שמוצג בפרק הראשון -תגובה: זה היה על ידי רוח אלוהים שאלוהים ברא במקור ובהמשך 

 בראשית.של ספר 
 

הוא הצליח לשנות  היא מבטאת את רצון יצירתי מאוחדת של משפחת אלוהים. רוח הקודש היא מאוד של אלוהים!

 (.3: 11לחלוטין אנרגיה רוח מאלוהים לעולם החומר שאנו רואים עלינו )אל העברים 
 

הקודש משמש אותה מטרה  רוח כלי משמש איש בקבלת דברים. רוח הקודש של אלוהים ניתן להשוות כלי או במכונה.

והרוח האלוהית של אלוהים  לא זולגים בגלל פיזור או חיכוך. -אבל הרוח היא מסוגלת לעבוד אינסוף  זו עבור אלוהים.

עד כמה ברור הוא כי רוח הקודש אינה אדם שלישי של האלוהות  (.23:24; ירמיהו 7: 139תהילים ) ממלא את היקום.

לספירה  381רומית גרקו שאומץ רשמית ב -רעיון הכנסיות הרומי "שילוש קדוש" רעיון!-היווניכפי שמלמדים על ידי 

 במועצת קונסטנטינופול.
 

 האם רוח הקודש אלוהים?
 

 התשובה לשאלה זו בעצם תלויה איך זה מיועד.
 

 האם הרוח האנושית גבר?
 

 בעיקרו של דבר שכן הוא חלק של אדם, הוא רוח אנושית.
 

 עצם אמיתי של רוח הקודש.אותו הדבר ב
 

אבל בדיוק כמו הרוח באדם אינו אדם נפרד, אף אחת מהן אינה רוח אלוהים אדם  מאז הוא ממשיך מאלוהים, זה רוח אלוהים.
 נפרד.

 
זו הסיבה מדוע את הפסוקים הבאים )אשר הם אלה הכי מצוטט לעתים קרובות על ידי כדי כביכול להוכיח שרוח הקודש הוא 

כן אדם שלישי של השילוש שלהם( רק להראות שהחטא נגד רוח הקודש היא חטא נגד אלוהים, בניגוד כדי ללמד כי אלוהים, ול
 רוח הקודש, עצמו, הוא בן אלוהים נפרד:

 
והוא המשיך בחזרה חלק מהתמורה, אשתו גם להיות מודעת לכך,  2 אבל אחד בשם חנניה, עם אשתו, מכר מזמן. 1

אבל פיטר אמר, "חנניה, מדוע השטן מילא את הלב לשקר רוח  3 ותה לרגלי השליחים.והביא חלק מסוים והניח א

אמנם נשאר, היה זה לא שלך? ואחרי היא נמכרה, היה זה  4הקודש ולשמור החלק האחורי של מחיר הקרקע בעצמך? 

 לא בשליטה שלך? למה יש לך הגה את הדבר הזה בלב שלך? אתה לא שיקר גברים אבל לאלוהים. "
 



אז חשש גדול בא על כל אלה ששמעו את  ואז חנניה, שומעים את דבריו אלו, נפלו נשמו את נשימתו האחרונה. 5

 (.1-5: 5מעשי השליחים ) הדברים האלה.
 

השני הוא כי פיטר ואחרים בתנ"ך  הראשונה היא כי חנניה שקר לגברים ורוח הקודש. ישנן שתי נקודות מרכזיות על האמור לעיל.
 אהרון, יהושע, מיכה, וכו '( בסופו של דבר להשוות כל חטא להיות חטא נגד אלוהים.)משה, 

 
שמואל  2אולי זה יכול להיות מעניין לציין כי לאחר דוד חטא נגד אוריה החתי, הוא טען שהוא באמת חטא נגד אלוהים )

 שימו לב גם את הדברים הבאים: (.12:13
 
נגדך, אתה רק, חטאתי, ועשה הרע הזה בעיניך  4 שלי הוא תמיד לפניי.כי אני מכיר העבירות שלי, ואת החטא  3

 (.3-4: 51)תהילים 
 

 באופן דומה, כל החטא הוא נגד אלוהים.
 

אנו מוצאים  5ובכן, המשך על מעשי  רוח האב, רוח ה ', או אדם נפרד רק בשם רוח הקודש? 5האם רוח הקודש במעשי השליחים 
 את התשובה:

 
ופיטר ענה לה, "תגיד לי אם אתה מכרת  8 עכשיו זה היה מאוחר כשלוש שעות כשאשתו נכנסה, לא לדעת מה קרה. 7

 את הקרקע עבור כל כך הרבה?"
 

 היא אמרה, "כן, במשך זמן כה רב."
 

והם פיטר אמר לה, "איך זה שהסכמת יחד כדי לבדוק את רוח ה '? תראה, הרגליים של מי קבור ובעלך בדלת,  9ואז 

והגברים צעירים נכנסו פנימה ומצאו אותה מתה, וקיום  מיד לאחר מכן היא נפלה לרגליו את נשמתה. 10 יבצעו לך."

 (7-10: 5מעשי השליחים ) שלה, קבר אותה על ידי בעלה.
 

 זה לא איזה יצור נפרד. שימו לב כי פיטר מבהיר כי הן חנניה ואשתו נבדק "רוח ה '."
 

הוא לא הוכחה חד משמעית כי רוח הקודש היא אלוהים או אדם נפרד  5ידי חוקרי רבים, מעשי שליחים  לכן, בניגוד למה שטען

 בכל שילוש.
 

 הוא קובע: ?2: 13מה לגבי מעשי 
 
כפי שהם כיהנו ה 'וצם, רוח הקודש אמר, "עכשיו להפריד אלי נבא ושאול על מנת שהיצירה שלו קראתי  2

 (2: 13מעשי השליחים ) אותם."
 

התנ"ך ברור כי בעבר רוח הקודש דיבר דרך הנביאים  בעוד כמה להסיק כי מעל חייב מתכוון נאום נשמע, זה לא בהכרח המקרה.

( יכול לכלול מושגים אחרים מאשר εîπεכמו כן, המילה המתורגמת כ "אמרה" ) (.1:20פיטר  2; 1: 1; אל העברים 14:18 1)

 דיבור אישי ישיר.
 

זה בא לידי ביטוי גם סימנים של  ב רוח הקודש כמשהו אלוהים השתמש, כמו הכוח האלוהי שלו בפעולה.הנוצרים הראשונים נחש

אשר בעצם אומרת "רוח". המילה היוונית העיקרית  רוח, המילה העברית העיקרית רוח בתנ"ך היא הרוח מופיעה בכתבי קודש.

נשימה, רוח הקודש הוא לא של עצמו גלוי, ובכל זאת היא  שפירושו "רוח" או ". נשימה" דומה לרוח , רוח בברית החדשה היא

כמו כן, בדיוק כמו האוויר שאנו נושמים שמקיים חיים פיסיים, רוח מקיים  (.8: 1; מעשי שליחי 4:14; לוק 7: 2חזקה )בראשית 

 (.6:63חיי רוח )יוחנן 

 
 לוהים כפי שכתב:מליטו של, לצטט דוגמה אחת, כתב שרוח הקודש היה פשוט כוחו של א ,2במאה 

 במזמור: "הלשון שלי היא עט." ... שלו.-הלשון של רוח הקודש לורד



 
רוח הקודש, על ידי פעולה אשר השולחנות של החוק בספר שמות הם אמרו להיכתב )מליטו. מתוך -האצבע של לורד

 (IXהנאום על הפסיון של אדוננו, 

 
זה מראה כי מליטו נחשב רק רוח הקודש להיות הכוח של אלוהים,  (,31:18מאז אלוהים כתב את עשרת הדיברות עצמו )שמות 

 לא אדם נפרד.

 
כאשר אנו מדברים על רוח הקודש, רב לא יכול להבין מה זה בגלל איכויות רוחניות וגופים נראים כל כך מציאותיות 

הם חייבים להתגלות בכתב  דברים רוחניים הם אנונימים, לא להבחין על ידי החושים הפיזיים. ולא פלא. לרוב האנשים.

 בתנ"ך!
 

והרוח של  אלוהים הוא רוח בלתי נראית. המין האנושי הוא עניין. רק התנ"ך שמבהיר את האופי של רוח הקודש.

 (.09:14; העברים 15:53 קורינתיאנס 1אלוהים, בניגוד לבני אדם בשר ודם, הוא נצחי )
 

שים לב המילה  .5: 148תהילים  איך אלוהים לנצל רוח כוחו לעצב יצירות שונות שלו? .2

 .2-3: 1וג'נסיס  8-9: 33תהילים  ;1-4קרא גם פסוקים  "ציווה."
 

ואז רוח אלוהים, נע על פני המים -"דבר וזה נעשה." אלוהים אמר, "יהי אור"  -( 1: 1)יוחנן  הלוגוס, או -תגובה: ישו

 נס!-הקודש היא מעצמה עובדרוח  !מיידי באופן -המבוצעים את הפקודה ולאחר מכן "ויהי אור" 
 

 .18-22: 1הרומאים  מה אלוהים אומר לאלה שאינם חושבים הוא יכול ליצור דברים בדרך זו? .1
מעצמו להפוך אנרגיה הוא הכריח שאנרגית רוח  תגובה:  אלוהים במקור ברא את הארץ ואת השמים, לא משנה קיים.

 וחומר פיסיים
 

המזון בשתי דרכים: או על ידי הפיכת רוח לתוך לחם ודגים חדשים, או על אבל כאשר ישו דבר, האב אפשר את יצירת 

ידי הפיכת חומר מזון שכבר מקיים לתוך פיתות נוספות ודגים.בהזדמנות אחרת, ישו הצליח גם להשקיט את הגלים של 

 (.23-27: 8ים שואג על ידי האנרגיה ברוח שבה האב ספק )מתיו 
 

אנחנו לא מבינים,  כל הטבע מציית לפקודות שלו! פועל על פי כל הדברים הוא יצר. אלוהים רוצה ומדבר רצונו, ורוחו

אבל הוא מגלה מספיק של התהליך הכללי.ויש לנו הוכחה היסטורית ומדעית שכל  ואלוהים אינו חושף, המנגנון המדויק.

 הניסים של ישו הם גם הוכחות לכך. הטבע הוא צייתן אליו.
 

נחמיה  ח כוחו כדי לקיים ומשול היצירה של מעלה ומטה העצומה שלו?האם אלוהים גם להשתמש רו .2

 .7: 66ומזמור  2-3עברים:  1 ;6: 9
 

 הוא שולט ומקיים הכל על ידי כוח של רוח הקודש שלו!-תגובה: אלוהים יושב ליד ההגאים של כל היקום
 

פיזיקליים שבאמצעותו האם הוא להניע ספציפיים חוקים  - בדיוק מה אלוהים לקיים ידי כוחו .3

.איך 19: 104ו תהילים  7: 9איוב  האם השמש לציית לאלוהים? .08:22בראשית  פונקציות יצירת חומר?

 .7: 26איוב  האדמה נראית תושעה?
 

 תגובה: המילון מגדיר את המילה "לקיים" כמו "להחזיק מושעה, לתמוך, לשמר, לשמור מאבדון."
בע, עיצוב, סדר ביקום, זה מוכיח שיש היה מעניק חוק, מעוצב בטוב טעם, יצרנית סדר הועלה טען כי העובדה שיש חוק הט

 זה עולה בקנה אחד עם מה התנ"ך מלמד על הנושא הזה: ביקום.

 



מאז בריאת העולם תכונות בלתי  20 כי מה יכול להיות ידוע של אלוהים מתבטא אותם, אלוהים הוכיח להם אותו. 19

 נראה שלו נראים בבירור, ומוסכם על ידי דברים שהם עשו, אפילו הכוח הנצחי שלו האלוהות, כך הם ללא תירוץ
 (.19-20: 1הרומאים )

 
 האמור לעיל עולה כי התנ"ך מלמד כי האמונה באלוהים היא הגיונית.

 
 מציין: קורינתיאנס 1באופן דומה 

 

אבל אלוהים בחר  27לא אלוהים ברא טיפש חוכמת העולם הזה? ...  איפה בגיל זה? איפה הסופר? איפה הוא חכם? 20

את השטויות של העולם לקצו מבייש לחכם, אלוהים בחר את הדברים החלשים של העולם לקצו מבייש את הדברים 
 (.20,27: 1שהם אדיר )

 

 ם זאת, כמה הגיוני טוענים להאמין כי מערכות מורכבות דורשות מעצב.ע אלוהים עצב יקום מתפקד ואת החיים בתוכה.
האם מישהו באמת חושב מחשבים ניידים פונקציונליים, למשל, באופן אקראי הופיעו בכל מקום ביקום, וכאשר הם עשו, הם 

הרבה יותר מסובך אפילו עם זאת, רבים נראים להרגיש שחיים, וזה כל כך  הופיעו עם תוכנה עליהם חשמל כדי להפעיל אותם?

זה לא הגיוני להאמין, אם כי רבים המחשיבים עצמם משכילים טענו  ברמה התאית, נוצרו באקראי וזה אקראי התעורר לחיים.

 פחות.--להאמין שזה אף אחד

 
ואלוהים שמקיים את  יתר על כן, הבריאה של אלוהים היה ממש "להתפרק" אלמלא שחוקי הוא להניע למשול תפקודה.

 ידי כוח של רוחו!-אם שלו על פני האדמה או בשמים ממעל, ואם חיים או חסר חיים-החוקים השולטים יצירת

רוח  הרבה כמו מחשב מתוחכם אשר כבר מתוכן לבצע פעולות ספציפיות.-לכן אפשר לומר פונקציות היצירה אוטומטית

 ממריצה זרם חשמלי ומפעילה המחשב. אלוהים הוא הכוח המניע אשר שומר על חוקי היקום ההפעלה, בדיוק כמו
 

הוא  (.14:33 קורינתיאנס 1האנלוגיה הקטנה הזה מצביעה על העובדה כי אלוהים הוא אלוהים של החוק והסדר )

 פי "חוקי הפיזיקה" הנחרץ שלו!-מתוכנן בקפידה ומחושב בריאתו לפעול בצורה חלקה ויעילה
 

של שמירה על חוקי הפיזיקה של היקום היא משימה לטווח  שים לב גם כי המחאת האנרגיה של אלוהים למשימה

 ארוכה, בניגוד למרבית המשימות לטווח הקצרות של הנסים של ישו.
 

הרבה כמו עובר ושב חשמל -הוא נשפך ממנו וחוזר חלילה וכך אלוהים מפנה רוח הקודש שלו בהשגת המטרה שלו.

 (.7-11: 139ו מורגש בכל מקום מעשים טובים )תהילים -במעגל
 

 תכונות של משפחה אלוהים
 

-11 :3 מלכים 1 היה שלם מלך האיש החכם ביותר שחי אי פעם, כי אלוהים נתן לו חוכמה? .1
טימותי  1 ;02:20דניאל  מקור כל החוכמה האמיתית? - חכם-ואז הוא אלוהי בריטניה  .10:24 ;12

 .5: 1ג'יימס  ;01:17
 

 .16, 37:14איוב  האם משפחה אלוהים לא ידע מושלם? .2
 

זכור, ישו אמר, "אני  תגובה: מאז אב ובנו יחד מהווים את אחד האלוהות, שניהם בעלי אותם מאפיינים, או תכונות.

 (.10:30ואבא שלי הם אחד" )יוחנן 
 

אין לה עוד צורך מזון, מחסה או צורכים אחרים  - האם אלוהים יודע את סוד הקיום ללא תלות כלום .3

 .40:28ישעיהו  מה נקרא הוא? ל אדם?ולכן חיונית לקיומו ש



 

 המילה העברית המתורגמת "יהוה" כאן יכולה גם אומרת "העצמי קיים אחד." הערה: הוא נצחי אלוהים.
 

ישעיהו  האם הבלתי נלאית הוא? .05:26ג'ון  חיים בלי סוף? - האם אלוהים יודע גם על חיי נצח .4

40:28. 
 

אנו בני תמותה עשויות, מעצמנו, ללמוד את הסודות של האם יש דרך, בכוחות עצמנו, שבאמצעותו  .5

דניאל  האם אלוהים לחשוף סודות מסוימים? .3: 145ומזמור  11:33גם רומאי  הפסוק אותו. אלוהים?

: 3עמוס  האם הוא אפילו לחשוף בעתיד עבדיו הנביאים נקרא? .25:14ומזמור  32b: 3משלי  למי? .02:22

7. 
 

 

 .5: 147תהילים  לוהים?האם יש גבול ההבנה של א .6
 

תגובה: למרות שזה לפעמים נראה לנו שאולי אלוהים אינו מבין כולנו עוברים, הוא באמת עושה )אל הרומיים 

 (.6: 1יש לו תוכנית עבורנו יראו אותנו דרך )הפיליפים  (.8:28
 

היה הוא האם העובדה שזה  .28:18 ;19:26מתיו  ;62:11תהילים  ויש לו כוח אלוהים ללא הגבלה? .7

השמש, הירח - האם הוא גם ליצור את כל גרמי השמים ( להוכיח זאת?1: 1שיצר כדור הארץ שלנו )בראשית 

ירמיהו  גבר חלש, תמותה יכול לספור את מספר הטלפון שלו? .2: 104 ;3: 8תהילים  והכוכבים?

 .4 :147תהילים  אפילו את שמותיהם? - אבל האם אלוהים יודע את המספר שלהם .33:22
 

קח למשל השמש  תגובה: האדמה שלנו אינה אלא נקודה זעירה של אבק לעומת גופים שמימיים ענקיים אחרים.

 זהו כוכב קטן יחסית בתוך הגלקסיה "שביל החלב" שלנו. שלנו.
 

גלקסיית שביל החלב  באשר למספר הכוכבים ביקום, אלוהים אומר בני האדם הם לחלוטין לא מסוגל לספור את כולם!

אחד עם כ כמו כוכבים -מיליארד גלקסיות 100מדענים טענו כי ישנם  מיליארד כוכבים. 300שלנו הוא האמין להיות 

 רבים בו כמו שביל החלב!
 

אז  .20-21: 2שקול דניאל  .46:10ישעיהו  ;02:28דניאל  אלוהים יכול לחזות אירועים עתידיים? .8

ישעיהו  שות את מה שהוא אומר בא להעביר?אלוהים יכול לנבא את העתיד כי יש לו את הכוח לע

 .19:26מתיו  ;46:11
 

האם הוא גם יש  .2: 7הושע  ;7: 8עמוס  ;4-5: 147תהילים  האם יש אלוהים זיכרון מושלם? .9

 .31:34ירמיהו  יכול הוא שוכח אם הוא כל כך צוואות? - שליטה מוחלטת על זכרונו
 

 .4: 136תהילים  ַרחּום? .4: 32דברים  ַרק? .8: 4ג 'ון  1 לאהוב? .2: 1טיטוס  האם אלוהים אמת? .10
 

: 23ירמיהו  הוא יכול לדעת מה קורה בכל מקום ובכל זמן? - האם אלוהים מסוגל לתקשורת מיידית .11

איך אלוהים יכול להיות בכל מקום  .23:24ירמיהו  מה אלוהים אומר הוא ממלא? .9: 58ישעיהו  ;23-24

האם אלוהים, בשמים, אפילו לדעת מה אדם חושב כאן על פני  .7-8: 139תהילים  בעת ובעונה אחת?

 .2פסוק  האדמה?
 

עושה היסטוריה -)שבעבר צילם IVלדוגמה, קשר רדיו בין מארינר  תגובה: בני אדם מורטל מוגבלים על ידי זמן ומרחב.

קילומטרים  186,000של מאדים כוכב הלכת( וארץ הוגבל על ידי העובדה שגלי רדיו נעים במהירות "איטי" של אור 

דקות נסיעה זמן להגיע אליה כפי שהוא עבר מול  12פירוש הדבר כי פקודות רדיו שמשודר חללית לקח בערך  בשנייה.



נסיעה -דקות להגיע לכדור הארץ 12לקח עוד  IVונתונים מ מארינר  מכדור הארץ! קילומטרים 134,000,000-מאדים

 דקות! 24הלוך ושוב 
 

אבל בגלל רוח אלוהים הקב"ה אינה מוגבלת על ידי זמן ומרחב, אלוהים הוא מסוגל באופן מיידי לדעת מה מתרחש כאן 

א מסוגל אפילו לקרוא מחשבות מאוד שלנו מן על ידי הרוח שלו, אלוהים הו עליי אדמות, או בכל מקום אחר ביקום!

 השמים מעל!
 

מיליונים רבים או  - מה מישהו עושה מן כסאו בשמים לראות"" ועל ידי הרוח שלו, הוא אלוהים מסוגל .12

האם הוא לתת מחשבה על הפעולות של גברים?הפסוק אותו ואת  .05:21משלי  מיליארדי קילומטרים?

בֵרי 2גם לב  .2: 139תהילים  ים דִׁ  .32:19וירמיהו  9 :16 ַהָימִׁ
 

 .08:39 מלכים 1 האם אלוהים דע את הגישה הכללית שלך? .13
 

 .26-27, 08:23הרומאים  ֵאיך? .9: 38תהילים  האם הוא שומע את נאקת בני עמו? .14
 

 .4: 31-ו  14:16איוב  האם אלוהים יודע את מספר הצעדים שאתה לוקח? .15
 

האם הוא גם לשים לב של  .10:30מתיו  הראש שלך?האם אלוהים יודע את מספר השערות על  .16

מה  האם אתה חושב את הדברים האלה הם בלתי אפשריים? .10:29מתיו  ציפור כאשר הוא נופל על הקרקע?

 .2: 42איוב  ומה איוב אמר אלוהים? .19:26מתיו  אלוהים אומר?
 

קיף את כדור הארץ עם יהיה המשיח לה ואז .24:27מתיו  האם אלוהים מסוגל נסיעות ברק דמוי? .17

 .17:24לוק  לראות אותו? מהירות האור ב השני שלו מגיע אז כל העולם יכול
 

תגובה: בשעה המשיח בא, הוא יקיף את כדור הארץ עם מהירות האור והצדיקים, אשר לאחר מכן ניתן יהיה עשה רוח, 

 מוגבל למהירות האור.ובעצם אלוהים אינו  (.16-17: 4התסלוניקים  1יעלו לפגוש אותו באוויר )
 

לאחר תחייתו, האם המשיח במפורש וחלילה מרי לגעת בו כי הוא לא עדיין עלה על אבינו  .18

אבל מאוחר יותר באותו יום אותו, האם המשיח לאפשר תלמידיו לגעת רגליו?מתיו  .20:17ג'ון  שבשמים?

 יום אחד? אז ישו לנסוע את המרחק אל כס האבא בחזרה לכדור הארץ בתוך פחות .9: 28
 

 תגובה: חשבון זה מראה בבירור כי אלוהים הוא מסוגל שנעה בחלל לאין במהירות גבוהה ממהירות האור!
 

אחרי ישו קם לתחייה בגוף רוחו, האם פתאום  בואו לב כמה איכויות המופלאים של משפחת אלוהים. .19

הפסוק  כגון דלתות וקירות?ואז הוא אלוהים מסוגל עובר דרך מוצקה  .20:19ג'ון  הוא נראה תלמידיו?

האם הוא גם להראות עצמו  .36-37: 24לוק  שים לב כי הדלתות היו סגורות!( מה הייתה תגובתם?) אותו.

 .41-43פסוקים  . האם הוא לאכול?39פסוק  בגוף פיזי של בשר ועצמות שהיה אפשר לחוש בה?
 

רואה כי הוא בלתי מובן הרבה  - מי הוא בצדק מסוגל להעריך - האם הקב"ה, נצח, אלוהים בורא .20

 .8-9: 55 ;17-18: 40ישעיהו  מעל היכולות והישגים החלשלושים של אדם?
 

 .1-3: 92 ;3-4: 8תהילים  האם עלינו להיות אסירי תודה שאלוהים אפילו רואה אותנו בכלל?
 

 .04:35דניאל  רק איך אדם, בצורתו הנוכחית, ממש לבלוט בהשוואה אלוהים אדירים?
 

 ם מעניק התכונות שלו אלינו!אלוהי



 
 מדהים ככל שזה יישמע, אלוהים יהיה למעשה להקנות התכונות הרוחניות שלו וכמוך!

 

תכניתו של אלוהים היא ליצור דמויות רוחניות מושלמות  המטרה הגדולה ונפלאה של אלוהים לקיומנו מתגלה בתנ"ך.

 אלוהים!מילול תמותה של המשפחה של -מתוך בנים שנולדו אנושות
 

אבל פיזי מושלם לא יצירה רוחנית -הוא נוצר טיפוס בריאת האדם הראשון בגן עדן הייתה מלאה רק במובן הפיזי.

 הכוח בהגשמת מטרתו בנו!-הוא נוצר ללא הכוח הרוחני האלוהי אשר אלוהים עשה זמין לכל האנושות מושלמת!

 יך אתה יכול לקבל את התכונות מאוד וכוח של אלוהים!והנה א הנה הצצה של יצירה רוחנית אלוהים רוצה לייצר בך.
 

 .8: 64ישעיהו  האם אלוהים עדיין בתהליך של יצירת קריצת גבר ולהיות קדר עובד עם חימר? .1
 

 .14-15: 14איוב  איוב לא מבין אלוהים היה ויצר יצירה מיוחדת בחייו? .2
 

את "העבודה" היה  תבקש את עבודת הידיים שלך"אתה  : ".14:15תגובה: הודעת במיוחד את החלק האחרון של איוב 

אבל  סתם פיסת חימר וגמיש בידי ריבונו פוטר! איוב ידע שהוא סתם פיסת ביצוע אלוהי בידי הבורא הפעיל. התפקיד!

 יש אלוהים גם תוכנית בשבילך! שאלוהים היה תכנית אישית עבורו.
 

 קורינתיאנס 1 ;7: 43ישעיהו  סוימת?הם נוצרים בראשות רוח להיות שאלוהים עיצב למען מטרה מ .3
 .2:10האפסיים  ;00:27

 
הם -אנחנו, אז אם אנחנו אלוהים ילדים הערה: המילה "אנחנו" בשפת הברית החדשה מתייחסות לנוצרים מכווני רוח.

טובים אל דמות רוחנית מושלמת אשר יכול לבצע מעשים -טוב יוצר -נברא -כן, אנחנו "נוצרנו"  הביצוע של אלוהים.

 נפלאים.
 

הוא נמצא בתהליך  אז מה אלוהים הוא בעצם יצירה בבני אדם רוח המכוונת היא המופת של כל יצירותיו של בריאה!

 יליד בני האלוהים של המשפחה! ,של מה יהיה-כן, מיליארדים-של יצירת מ'
 

אבל האם יש  .3-4: 2 טימותי 1 ;9-13: 11לוק  איך בקלות אלוהים ייתן לנו רוח הקודש שלו היום? .4

 תנאים אלה חשובים ביותר לזכור! .5:32ו  2:38מעשי השליחים  תנאים מוקדמים כדי לקבל את זה?
 

תגובה: אלוהים הוא יצירת המופת העילאית שלו על ידי שני שלבים ברורים: האנושות, יצירת חומר החימר )בראשית 

אצל בני אדם, מהחימר, צריך  המוגמרת של אלוהים.(, היא רק השלב הראשון של מה הוא להיות היצירה הרוחנית 1

להיות מעוצב ועצב ידי ניסיון בעזרת רוח הקודש של אלוהים, אל יצירת המופת הרוחנית המוגמרת של כל הבריאה של 

שלה של אנושות צמיחת המתחיל רוחני, אלוהים האב צריך קודם להוליד -אבל לפני השלב השני של יצירה אלוהים!

 1אנחנו אז מוספגים, אם אפשר לומר כך, על ידי "זרע" או נבט של חיי נצח ) נחת רוח הקודש שלו בתוכנו.לנו על ידי 

לאחר מכן, אנו עשויים להיות לעומת עובר חדש ברחם אמו  זהו של החיים של אלוהים בתוך מוחנו! (.01:23פיטר 

 אשר מתחיל לגדול!
 

ם האב כאשר הוא מוליד לנו על ידי הרוח האם אנו הופכים את "הבנים" המילוליים של אלוהי .5

 .14-17: 8ורומאי  1: 3ג 'ון  1 שלו?
 

הוליד נוצרי פשוטו כמשמעו להפוך את הילדים שטרם נולדו של אלוהים, האב, בדיוק כמו עובר אנושי הוא -תגובה: 

 הילד להורים האנושיים שלה.
 

 ְלַלֵמד: האלוהים כנסיית המשך אנחנו ב



 
(, אז לאחר תקופה של צמיחה רוחנית / 1: 5ג'ון  1; 3: 1פיטר  1הקודש, נוצרים הם הולידו ידי אלוהים )ראה עם קבלת רוח 
( כמו ישו היה 5-7: 3(, נוצרים יהיו ממש להיות להיוולד מחדש על תחיית המתים )יוחנן 3:18פיטר  2הריון )השווה 

 (לוהיםהא כנסיית ההמשך הצהרה של אמונות של) (.4-5: 1)הרומאים 

 
 .3-4: 1פיטר  2 האם אנחנו אוכלים בטבע האלוהי ומאפייני אלוהים כאשר הולדתם רוחני? .6
 

מה הם כמה מן המאפיינים, או "פירות", כי הם עשויים להתבטא בחיינו ברשותנו רוח  .7

 .22-23: 5הגלטיים  אלוהים?
 

האם  הקודש שלו?המהווה את התכונה הכי הגדולה או מאפיין אלוהים מעביר לנו על ידי רוח  .8

-לציית- האם זו אותה האהבה שתאפשר לנו "למלא" .4:16ג'ון  1ו  13:13 קורינתיאנס 1 אהבה"?" זה

 .13:10 ;5: 5אל הרומיים  אלוהים חוקים הרוחניים של?
 

 .11- 4 ,1 :12 קורינתיאנס 1 מה "מתנות" מיוחדות העניקו ידי רוח הקודש? .9
 

 

היכולות הרוחניות הנוספות אלוהים נותן למי להיכנע לו את חייהם כדי שהם  אלה הם חלק מן הערה: תארו לעצמכם!

אלוהים מחלק את המתנות המיוחדות האלה בקרב אלה מסוימים בכנסייתו כפי מה  יוכלו לקבל את רוח הקודש שלו!

 שירצה, ואת למטרות ספציפיות.
 

הרומאים  שהוא קם לתחייה ישו?רוח הולידו נוצרים לחיי נצח, בדיוק כפי  להעלות האם האב מבטיח .10

 .06:14 קורינתיאנס 1ו  8:11
 

להיות כמו ישו הוא  - על תחיית המתים - אם אנחנו הולדנו ידי רוח אלוהים ולגדול רוחני, יהיה לנו .11

איזה סוג של הגוף היה ישו השתנה לתוך בבית  .2: 3יוחנן  1ו  20-21הפיליפים:  3 ;17:15תהילים  היום?

 .44-47 :15 קורינתיאנס 1 ותחייתו?
 

הוליד רוח אלוהים, אנחנו נהיה כמותו כאשר של הרוח שלו לתוך המשפחה -תגובה: אם אנו הופכים את הילדים

 אנחנו נינתן גוף בדיוק כמו ישו! האלוהית שלו!
 

"טבעי" או, ההבדל הבולט בין הגוף יש לנו עכשיו ואת האחד אנחנו נינתן הוא שבעוד האחד יש לנו עכשיו הוא גוף 

 המורכב רוחני של!-האחד נקבל יהיה גוף
 

 .3-5: 22התגלות  ;35-36: 20לוק  לאחר ביצוע רוח, נחיה לנצח? .12
 

האם אלוהים לפאר לנו על תחיית המתים על ידי נותן לנו את אותה בגבורה ובכבוד רב של משפחה  .13

 .4: 3הקולוסים  ;14-16: 3אפסי  ;08:17הרומאים  אלוהים?
 

שים  .1-2: 17מתיו  מקודש"?" תת לנו הצצה חולפת של מצב מהולל זה כאשר הוא היההאם ישוע ל .14

 (.9לב כי זה היה חזון שראה בנוגע לעתיד )פסוק 
 

ההערה: הכח הרוחני והתהילה נקבל על תחיית המתים יהיו כל כך גדולים, זה יגרום גופים רווחו לזרוח כמו השמש 

 ולהפוך הכסות שלנו לבן בוהק!
 

 אם נצטרך רוח הקודש שלו עובד בתוך ארה"ב עכשיו!-כוח ותהילה בקרוב להיות שלנו אלוהים



 

 אלוהים התגלה!
 

המצאה המיתולוגי -כבר לא עושה אלוהים נראה כמו פרי אוורירי של דמיון אלוהים התגלה אליך באופן ממשי ומוחשי.

 של עבר בורה, אמונות תפלה!
 

ָלהבאמצעות  הוא גילה כי  ההשראה שלו, אלוהים אמר לך איפה הוא מתגורר, איך הוא נראה, וכמה זמן הוא קיים. מִׁ

 למדת איזה חלק אלוהים לקח בענייני העולם מאז הבריאה. אלוהים המשפחה נוצרה ותקנון היקום כולו!
 

ו חשף את המטרה הגדולה על והוא אפיל אלוהים גם אייר חלק שלו מדהים, אבל כוחות נפלאים על יצירת החומר שלו.

 קיומך מאוד!
 

 אתה לא צריך לנחש עוד! כן, אתה בעצם ראה את אלוהים כפי שהוא באמת!
 

ָלהעכשיו אנחנו צריכים ללמוד את ההוכחות החותכות לקיומו של אלוהים ואת אמיתות  בשיעורים  ההשראה שלו. מִׁ

הוא רוצה שתהיה  ראיות מוחשיות, חומר זה בהחלט מדהים!אשר יעברו מיד, אלוהים ייתן לך הוכחות אלה בצורה של 

 הוא יעזוב מקום לספק במוחו השפוי, הוגן והגיוני! ביסודיות משוכנעת בקיומו!
 

נבואות אשר הוא השמיע מאות, אפילו אלפי שנים -בשיעור הבא שלך, תלמד שאלוהים מביא נבואות לעבור

 כי האדמה שלנו לא יכולה "בטעות קרתה לידי קיום."ואחרי זה, זה גם יוכח באופן חד משמעי  לפני!
 

 ומופלאים אחרים רבים אלה מרגשים הוכחות לקיומו של אלוהים הם שמחכים לך לבוא שיעורים!
 

 !"לבוא מלכותך "

 

 
) Dibar Apartian בוב תייל ו 2008אוויאן, צרפת,  ) 



 

 1966בספטמבר פורסם במקור במגזין החדשות הטוב  Dibar Aparitanעל ידי 

 

 האם אתה באמת לשים את הלב בתפילה שלך כשאתה שואל אלוהים יומי, "מלכותך לבוא"?

 

העולם חולה -האם אתה באמת מרגיש את הזעקה דחופה את הצורך המוחלט של ההתערבות של אלוהים בעניינים

ואת  -הנואש העולם נעשה בעם זאת חי בדמיון שלך, ספק אם אתה יכול לדמיין את המצב  בעולם, סובל מאי פעם?

אלא אם כן המוחלטת של האנשים שאתה רואה את זה במו עיניך, או לשייך את עצמך עם אלה שבשבילם -האומללות

 חיים הוא לא יותר מאשר קיומו כואב .

 

שלו לקחת -לפחות פעם אחת בחיים -הרבה פעמים חשבתי מה ברכה זה יהיה עבור כל חבר של הכנסייה אם יהיה לו 

י.סי ּבּול ָדתִׁ עבור אף אחד, לאחר שכבר הייתה חוויה כזאת, לא יוכל להישאר פושרים כאשר מבקש מאלוהים,  ור טִׁ

 "מלכותך לבוא."

 

למטה נקרע, בצריף רעוע אשר -בשנה שעברה דיווחתי לך מאיי הודו המערבית, שם משפחה ממוצעת של עשר מניות א

הכרח אמבטיה אינו מהווה בעיה שכן הטבע באדיבות מספק  ח.משרתת את כל חבריה כמו סלון, חדר שינה, ומטב

הוא לא יודע מה זה אומר  איילנךר" הממוצע מעולם לא ידוע הברכות של חשמל, או מים זורמים בבית." המתקנים!

אנחנו רגילים לקחת דברים כמובנים  לגבינו אשר רגילים נוחות מודרנית, זה מתקבל על הדעת. להיות ארוחה חמה.

 הם.מאלי

 

כאשר אנו שומעים כי הרעב הוא כבר על פני האדמה, וכי ... גברים ... אין לי מספיק לאכול, באופן טבעי אנו 

אנחנו לא מרגישים את מה שהם מרגישים כי הבטן שלנו לא עדיין  אבל לא מזועזעים לחלוטין. -מתרשמים מעט 

כמו הלן קלר אמר  עסוקים בבעיות הקטנוניות.אנחנו בקרוב לשכוח מה ששמענו, ולקבל את כל  מכרסמת עם כאב.

 . . אנחנו מתלוננים כי אין לנו נעליים, בלי להבין כי ישנם כמה שאפילו אין רגליים.-פעם

 

 היום באירופה

 

שגשוג, ...  בניגוד המחסור שהוא נפוץ במערב הודו, אפריקה ואסיה, באירופה היום הוא נהנה שגשוג חסר תקדים.

אבל כאשר נעשה שימוש לרעה, או מתקבל על חשבונה  בהתאם לחוקי האל, רוכש רווחה ואושר;כאשר רכש ומשומש 

 זה בדיוק מה שקורה היום באירופה ... של השכן שלנו, הוא הופך להיות קללה.

 

במקום להיכנע לו את חייהם,  רבים עדיין הם חדשים מדי את האמת יש מספיק אמונה כדי לבטוח באלוהים כל הדרך.

אלוהים,  . . בתשובה להיטבל, הם מוכנים להתפשר עם חוק השבת של אלוהים, והבטיח עצמם שאלוהים יבין. לחזור

 כמובן, עושה הבנה אבל לא את הדרך בה הם מצפים אותו!

 

מה שחלקכם עושים אם  ו יקרו לנו במדינה הזאת?-אבל האם אתם מבינים, אחים, כי אותו הדבר עלול לקרות בקרוב

 ראשון שלך ושני של, אבל צריך לעבוד כל יום שבת? מר לך את זה, מעתה ואילך, יהיה לךהמעסיק שלך א

 



מה היית עושה אם היית "נאלץ" לעשות זאת, תוך סיכון לא מצא עבודה אחרת בכל מקום אחר, ולראות את ילדיך 

לעולם להתפשר עם  היית להתפלל אליו על הברכיים, היום והלילה, האם יש לך מספיק אמונה באלוהים? לרעוב?

אין לי  או האם אתה יכול אולי, בדיוק כמו אלה לא יכולתי להטביל בצרפת, אומר, "אני נאלץ לעבוד בשבתות; חוקיו?

 . " . אלוהים יבין. ברירה.

 

והוצעו, -ומה היית עושה אם הילדים שלך נדרשו על ידי המדינה כדי להגיע לבית הספר חצי יום על אלוהים של שבת

גם זה קורה בשלב זה יהיה המקרה בצרפת, שבה רבים מאחינו להתמודד עם  כל רביעי אחר הצהריים חינם? כפיצוי,

האם אתה מסכים לתת למדינה לקחת את הילדים שלך בתואנה כי אתה "הורה לא ראוי," מסוגל לפרנס את  הבעיה.

 תחשוב על הדברים האלה. הילדים שלך?

 

האם יש  כן בקרוב צריך להתמודד עם אותן בעיות אלה בצרפת מתמודדים היום.להוכיח את הלב, כי יית שאלה בעצמך.

האם אתה שם אלוהים ראשון בחייך לפני כל חברים מהמשפחה שלך עוד לפני החיים שלך  לך אמונה סמויה באלוהים?

 ... מאוד משלו?

 

התכוון כשהוא כתב, בהשראתה של אנשים לסיורים להטביל אלה, ככל שאנו מבינים מה ג'יימס היועץ לנו יותר עם 

 (.17:  4אלוהים, "לכן לו לעשות טוב, זה לא, לו היא חטא" )ג'יימס 

 

אבל הוא לא הצליח לגדול  הוא האמין בו. הוא הבין את האמת. היה שם איש בכנסייה, בשוויץ, שאותו הכרתי היטב.

לא אכפת לי מה שבעלי " בנקודה אחת.על של אלוהים לפחות -משום שנכנע טיעוני אשתו שלו להתפשר עם מצוות

 המאמין או עושים, כל עוד זה לא מפריע תוכניות המשפחה העיקריות שלנו," אשתו ספרה לי לפני כמה שנים.

 

אבל חג הסוכות היה משהו שהיא לא  היא אפילו לעצום את עיניה בבעלה לא לאכול מזון לא נקי, או שמירת השבת.

שנה, היא ובעלה היו קורה לשיט בים התיכון, בכל שנה, במשך כמה שבועות  במשך קרוב לעשרים יכולה לקבל!

-משהו חייב להשתנות החגיגה של אלוהים הסוכות הפריעה עכשיו מסורת משפחתית זו! בחודשים ספטמבר ואוקטובר.

 בעלה הציע חלופות, אך ללא הועיל. מישהו היה צריך לוותר. זה לא יכול להיות שהיא.

 

ולא -לקבל "שלום" בבית, גם הוא, אמר לעצמו שאלוהים יבין אם הוא שמר את החג במוחו רק לבסוף, על מנת

בין אם הוא תת ניצב עומק אי ציות שלו או לא, העובדה בעינה עומדת שבמשך שנתיים הלך בעקשנות על  במכתב!

 שיוט עם אשתו בזמן שהוא היה צריך להיות בחג הסוכות, בבריטניה.

 

ם ספורים לפני החג, אמר מר וילקינס, במשרדנו ז'נבה, כי היה לו כל כוונות שמירה, הפעם, בשנה שעברה, חודשי

אלוהים יבין," אמר " עד הרגע שבו, שוב, אשתו הצליחה לגרום לו לשנות את דעתו.-הוא כנראה התכוון לזה החג.

 האיש שוב, בדיוק כמו כל מי שמחפש להתפשר עם החוקים של אלוהים.

 

זה פשוט קרה כך כמה שבועות לפני חג הסוכות,  זקוקים להבנה טובה יותר!-ולא אלוהים-שזה שהואהם לא מבינים 

הרופאים החלו  אדם ולפתע זעזע ומהר לבית החולים. -כמה שבועות לפני השיוט המוקרן שלהם! -בשנה שעברה

י של להתנסות השחיטה שלהם. ּבּול ָדתִׁ הוא  נו, בקושי יכולתי לזהות אותו.כשביקרתי אותו, זה קיץ, לפני ביצוע סיור טִׁ

אילו אלוהים היה מושך אותי מזה," הוא סיפר " בלבד. -היה עדיין בבית החולים, אך הוא הפך לשבר כלי האנושי 

 . " . שאציית מצוותיו. בעבר מר, "אני לא להתרחק ממנו שוב.

 



התיכון שעבר כי הוא ואשתו תכננו  שיט בים כפי שהיה במקרה של האיש הזה.-לפעמים זה עלול להיות מאוחר מדי

אני מקווה, אח, כי זה  האיש מת, בקיץ הזה, כמה שבועות אחרי שראיתי אותו. לקחת בימי חג הסוכות לא התקיים!

לעולם אינך יודע מתי שיהיה  ישמש לקח כמה בכנסייה, שגם לחפש תירוצים לא להשתתף ימי החגיגה של אלוהים.

 מאוחר מדי בשבילך!

 

 אהבה? צדק" או"

 

איש עסקים מצליח למדי, חיים בעיר צרפתית קטנה,  אחד יותר שמח חד לפני הכריתה בדוח זה.-ברצוני לצטט דוגמא

כאשר ופגשתי אותו במשרדו, אנחנו ב התרשמנו פעם על ידי להיטותו להוציא לפועל את מה  והתקשר לבקש הטבילה.

הוא אמר שהוא קם מוקדם, כל בוקר, כדי להאזין לשידור  הוא היה יחסי חדש האמת, אבל קנאי. שלמד מן התנ"ך.

 ולעבוד על הקורס בהתכתבות התנ"ך שלו.

 

במהלך שיחתנו אותו עד מהרה התברר כי הבעיה הגדולה ביותר של האיש הזה היה יחסיו עם בני משפחה אחרים 

רוב זמנו במשרדו הקטן או  ב לאור העובדה שהוא בילה את-כמעט מתבודד -הוא נחשב  אשתו "שונא" את דתו. שלו.

 הוא בקושי הצליח למצוא שום זמן לבלות עם ילדיו ואשתו. לעבוד, ללמוד, או להתפלל.

 

יש לנו בעצם שום דבר במשותף, '' הוא אמר לנו," כל מה שהם עושים לא אהבתי וכל מה שאני עושה שהם לא "

יה מראה שהם צופים, או חברים יזמינו יתר אשר אני לא יכולה לסבול את המוסיקה שהם שומעים, שהטלוויז אוהבים.

אנחנו זרים גמורים  המשפחה שלי בתורו לא סובלת אותי, הדת שלי, את החסרונות שלי והאמונות שלי. הם צבועים!

הם יודעים, כמובן, כי אני ראש המשפחה, והם עושים מה שאני אומר, לא כי הם מסכימים או רוצים,  שחולקים הביתה.

 הם יודעים שהם חייבים לציית. "אלא משום ש

 

חיילים, גם לעשות מה שאומר להם לעשות לא בגלל שהם " זה נשמע כמו החיים בצבא," אמרתי, די משועשע."

 מסכימים או רוצים, אלא משום שהם יודעים שהם חייבים לציית."

 

ככה הייתי רץ  ייש את עצמי.למעשה השתמשתי להיות צבא לא זה בדיוק ככה זה בבית." נכון!" האיש שלנו התערב."

 הביתה שלי. "לא פלא ידידנו היו בעיות!

 

היה עליו ללמוד  יותר מכל דבר אחר, האיש הזה צריך קודם ללמוד את עקרונות היסוד של חיים. משפחה אינו צבא.

 למעשה, לא היה לו מושג שהיא מהי אהבה. איך להיות ידידותי, סוג, חיבה.

 

אהבה, אלי, היא עבודה קשה, מתן משלי ציית להוראותיו  לא הייתי מסוגל להגדיר זאת." אהבה?" הוא שאל מהורהר."

 זהו היקף ההבנה שלי של אהבה. " כולל אלוהים.-של הממונים

 

 ?" שאלתי.13 קורינתיאנסקראת פעם אני "

 

צדקה לא כשלעצמה,   צדקה לא; אין ספק", הוא אמר, והוא התחיל לצטט לי אותו בעל פה, "צדקת ארוכה, והוא סוג;"

 (.4-5אינה נפוח, ושלל לא לא להתנהג עצמו יאה, לא משלה, הוא לא עורר בקלות, כיציר שום רע ")פסוקים 

 



לכך היא המשמעות האמיתית של המילה," אמרתי לו, -ועכשיו להחליף את המילה 'צדקה' על ידי '"מאוהבת"-פיין"

 "ואל לדקלם את זה שוב, בבקשה!"

 

 איך הוא יכול באמת על עצמו את כזה "סנטימנטליות?"-הוא איש -גבר של סמכות, של כוח מאובן.הוא נראה כמעט 

אלא מתוך -מעולם הוא לא עשה שום דבר מתוך אהבה הוא אמר לי כי מעולם לא היה לו בחייו ידעו מה היה חיבה.

 "צדקה".

 

כי הוא איש יכול וצריך להביע רגשות כאלה זה לא עלה על דעתו  הוא לא חושב זה נכון "צדקה" ואהבה הלכו יד ביד.

הוא מעולם לא עלה  אבל לא אהבה. -צדקה, את האופן שבו העולם מבין את זה, זה מה שהוא היה  בלי נשקל אדם חלש.

על דעתה שמה פול דבר בפרק זה הייתה אהבה אמיתית, ולא "צדקה" את הדרך שבה אנשים נוהגים לעשות זאת 

 בימינו.

 

הרגלתי את עצמי שלא לבכות, בכל דבר שעשיתי, כל מה שאי פעם חלמתי על בחיים שלי ", הוא  זה יצער הכל."

זה יהיה כאב במוחי, במחשבות שלי, בגישתי, אבל  זה לא אומר שינוי מוחלט של אשתי וילדיי." מלמל, לגמרי מנשקו.

 לא הייתי כלפי השכנים שלי, הילדים שלי, אשתי. " אני לא יכול לבכות.

 

 איך אוכל אי פעם להתחיל שינוי כזה?", הוא הוסיף." העולם התמוטט, הוא לא היה יכול להיות יותר מזועזע.האם 

 

ביליתי שעות רבות איתו כדי לענות על השאלות שלו, מצטטים דוגמאות מקרא של אהבה, להסביר לו איך, בעזרת 

וא לא בכה מאז ילדות בגלל הבכי היה סימן הוא אמר לי שה השם, הוא יכול לבצע משימה זו לכאורה בלתי אפשרית.

להרגיל את עצמו לא לבכות, -בדיוק כמו טוב החייל-אז הוא ציית כי סדר גבר לא בכה.-האבא שלו אמר א של חולשה.

 גם כאשר הדמעות היו הכי מרגיעות!

 

בל אני לא יכולה גם אם איבדתי את אשתי וילדי, הייתי בכאב, א אתה יודע," הוא אמר, "לא הייתי איך לבכות."

 לא הייתי יודע איך ללכת על בוכה! " לבכות.

 

באותו ערב, כאשר ואני חזרנו למלון שלנו, דיברנו באריכות על ידידנו שלא ידעו "איך ללכת על בוכה." הוא היה אדם 

את  של האיש הזה כדי להראות לו -הן והתפללתי לאלוהים כי הוא יתערב  חביב, שרצה כל כך הרבה כדי לשנות.

 . . אהבתו, ואפילו לגרום לו לבכות קצת.

 

 אלוהים אכן התערב!

 

הנה קטע מתוך מכתב שקיבלתי ידידנו, זמן קצר לפני שעזבתי ז'נבה לבית: "ידעתי בליבי שאלוהים יגלה לי, דרך הפה, 

זה, וביקש  במשך שבועות, הייתי מתפלל לאלוהים בעניין פגמים וחולשות שלי כדי שאוכל לגדול ולהתגבר עליהם .

 ממנו לתת לי את הלב הזכות להוציא לפועל את מה שהיית להדריך אותי.

 

אבל יש לי על  אף.-אחרי שעזבת, הרגשתי רפיון מסוים בלבי, אשר, לפני כמה חודשים, היה הופך לשנאה מריירת"

אני יכול מה  הברכיים שלי והתפללתי, ביקש מאלוהים שיעזור לי לעשות את מה שהוא הורה לי דרך הפה.

 החיים, הוא האיש, נשבר ובכה ... וזה הרגיש טוב!-Iאתאר לך בפעם הראשונה  התשובה לא איחרה לבוא. לומר?



 

מילים לא יכולות  אנו נמצאים כעת על ידידותיים, במונחים מדברים. היחסים בין למשפחתי ולי כבר השתפרו מאוד."

להתפלל בשבילי, כך אני יכול לגדול עם אמת שזה עתה מצא את זה, נא להמשיך  להביע את הכרת התודה שלי אלוהים.

אנא גם להתפלל כי אני יכול להיות מוכן בזמן הטבילה הבא אחד משרי אלוהים  כדי להיות אור שלי לחברים שלי.

 . . מבקר אותי שוב.

 

ור ילד קטן שמסרב לא אתה מתפלל עב להתפלל של אלוהים עבור אנשים כאלה?-אתה מי הם הילדים-אתה לא, אחי

לא אתה מתפלל עבור אישה זקנה, כי נואשת בכפר קטן, שחושב מורי בתי  לאכול חזיר ארנבת אפילו תחת עונש כבד?

אתה לא להתפלל שהוא איש, בעינה גם רגשות, ללמוד מהי אהבה אמיתית ועל מנת  הספר צריכים להיות אמבטיות?

מתמודדים -כמו אלוהים גם את שאר העולם-יר חלק מבעיות האנשיםברגע שאתה גר חוויות כאלה ולהכ לתרגל את זה?

 היום, אתה לא יכול לעזור אבל מתפלל ברצינות, "מלכותך לבוא!"

 

כולנו צריכים לתרגל אהבה וכולנו צריכים להתפלל  הערות העורך: אלוהים להבין כשאתה להתפשר עם דרכיו, ועל כן אין.

כי התערבותו של אלוהים ממלכה זה מה שאנחנו צריכים ואנחנו באמת צריכים אנחנו צריכים להבין  גם עבור אחרים.

 רצתה שאנשים ידעו. Dibar Apartianזה משהו  לבטוח בו בחיים האלה ורוצים להיות בממלכה שלו בעולם הבא.

 

 

 

 

 תקווה לעתיד

 

 1977ממגזין האמת לאמיתה, דצמבר  על ידי הרברט וו ארמסטרונג

 

ואם אתה יכול להצטרף אלי ואמר כי, אתה  -באופן אישי, אני אוהבת  עבור האנושות? בשבילך? מזהיר? האם אתה רואה עתיד

 אחד בעוד מאה אלף!

 

איפה כל עתיד להימצא במדינות מתפתחות נשק גרעיני שיכול למחוק את כל האדם, החי והצומח מן  איפה כל חדשות טובות היום?

 בורות, עוני, העליבות והזוהמה שבו יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת? איפה כל תקווה נמצאת העליבות, האדמה?

 

שמתבצע מזוהמים, שם  -נהרות ואגמים  -איפה כל ציפייה שמחה להימצא משגשגת "יש" מדינות שבהם מקורות מי השתייה 

שם בתים ומשפחות  במפעלי מזון; האוויר שאנו נושמים מתבצעת להיטמא, האדמה הוא מותש ומזוהם, ואת מזונות ששודד תזונה
 נשברים עד, הפשע גדל במהירות, בעיות גזעיות ואלימות הם מתפרצות, וחוליים והפרעות נפשיות הכפלה?



 

לפני שישים שנה, נהיגה בכבישי ארץ באיווה, ראיתי וחקלאים שמעו חריש מאחורי צמדי סוסים, ושר בשמחה  איפה אושר היום?
 אבל מאיפה השירה ואת האושר ללכת? -לאים לרכוב טרקטורים כיום, חק תוך כדי הליכה.

 

נוכל למצוא עידוד עידוד למחר בקמפוסים אוניברסיטאיים שבם המנהיגים של מחר הם המיטו מוסר הלימבו של עבר מיושן, שבו 

 התאבדויות הן על הגידול, והיכן דוקטרינות נקלטים על ידי מוחות להתרשם?

 

למצגים של מנהיגי העולם ואת מה שמכונה "גדול", אשר מזהיר אותנו כי עלינו להסתגל עתיד של בעיות היכן מצינו השראה 

 וסכנות גידול, בהם אין פתרונות?

 

אם הם יסתכלו על זה במקום משלים את  -ובכן, למי להחזיק את המושגים מרוויחים לעיל, בעתיד חייב אכן מופיע לנעימה עגומה 

 התעלמות מהסכנות הם איכשהו ייעלמו.עצמם לתוך בהנחה ידי 

 

 יש סיבה לכל השפעה.

 

חייב להיות סיבה ראשונה  ויש חייבת להיות סיבה כי תפיק את העולם שלווים ומאושרים מחר. ישנה סיבה למדינת בעולם כיום.

אמרתי בעבר, כי  ן של זה.אבל היום, זה נחשב "רוחני" להיות בורה מרצו לעצם קיומה של עניין, של חיים, של כוחות ואנרגיות.

אבל היום, זה  ". אנחנו יודעים" משמעות, -במאתיים השנים הראשונות של העידן שנקרא נוצרי, זה היה פופולרי לאמץ גנוסיס 
 היום, בורות היא חיבקה שכותרתו "ידע". . אנחנו בורים"-משמעות, "אנחנו לא יודעים  -פופולרי לאמץ אגנוסטיות 

 

האם זה חכם,  להכיר בעובדות של הסיבה הראשונה הגדולה אשר מגלה את הסיבה האמיתית של כל תחלואי היום?האם זה בורות 
 רוחני ובעל ידע להיות בורה בכוונה של עובדות בסיסיות ואמת?

 

השנייה האחת היא הדרך של נתינה,  שתי פילוסופיות בסיסיות. -שני עקרונות בסיסיים  -ישנן שתי דרכים עיקריות של חיים 
השני מתעקש כי רכישה, לוקחים,  אחד מאמין שזה יותר מבורך לתת מאשר לקבל. האחד הוא אהבה, התאוות האחרות. לחלות.

 צבירה, דרך דרכי תחרות, מוביל להתקדמות ואושר.

 

לאחרים לפני האחד מקבל את כלל הזהב, השני אומר, "תעשה את זה  הדרך אחד היא מרוכזת אלוהים, והשני הוא מרוכז בעצמו.

והשני,  האחת היא הדרך של ענווה; השני, הדרך של הטבע האנושי. האחת היא הדרך של הטבע האלוהי; שהם עושים לך את זה."

 של יהירות.

 

זה יצר כל יללה ואוי  מבוסס בדרך העוינת, התחרותית, מרוכז בעצמו. -החברה של העולם הזה  -כל התרבות  -העולם הזה 

 עכשיו מאיימת על הכחדת האנושות.זוהי הדרך ש אדם.

 

הוא יכול רק להחמיר בעיות  האיש, חדורי הטבע האנושי, אינה יכולה בשום פנים ואופן לפתור את בעיותיו. זה כל משמעות אחת.

 עד "ידע" כוחותיו של אדם, העולם הזה הוא נחרץ וחסר תקווה. וליצור חדשים.

 

לא בתוך הידע, הכישורים והיכולות של מוחות גדולים של העולם  קווה לעתיד?האם אין ת האם יש, אם כן, בשביל מה לחיות?

 (1:22של עצמית מוצהרת גברים "נהדרים", אומר אלוהים, "דגילה עצמם להיות חכמים, הם הפכו טיפשים!" )אל הרומיים  הזה.

עולמי, שגשוג אוניוורסלי, חינוך יביא שלום  -אשר האמת הפשוטה מכריזה  -מחר העולם  אבל יש בהדגשה הוא עתיד מזהיר!

 זכות אוניוורסלי, בריאות טובה אוניברסלית.



 

 זה יופק למרות גברים. אוטופיה קרובה אינה תלויה בתכנון או עושה מגברים.

 

אבל הפעם, הוא לא בא בתור האיש הצעיר  האירוע הגדול ביותר בכל ההיסטוריה תהיה ביאת ישוע המשיח חי שוב אל האדמה.

הוא ניגש אל כס השלטון של  ישו קם מן המתים. מנצר, הבאת ההכרזה שהובילה ההלקאה ומוות בידי גברים כועסים.העדין 

כאשר הוא חוזר, שהעולם יידע משהו על המשמעות של  היקום העצום להיות מהולל, הוכתר כשליט העליון פני כדור הארץ כולו.
 "הכוח והתהילה!"

 

הוא יגיע עם כל הכוח  זה יהיה כמו השמש זורחת במלוא עוזה. פניו לא תהיינה לבן חיוור. אש.עיניו תהבהבנה כמו להבות של 
הוא בא כמו מלך מלכי המלכים,  הוא בא כדי למחוץ כל ממשלה של גברים, כאילו כדי לטחון אותם לאבקה! שיצר את היקום!

 השולט על כל אומות.

 

דרך דאגה יוצאת, של אהבה, של נתינה, משרתים, שיתוף, עזרה, במקום הוא בא לאכוף את  הוא בא לשנות את טבע האדם!

 לתפוס, לקיחה אגוצנטרית.

 

 הרי אלה החדשות ממש טוב רק בעולם כיום! רק קדימה! -כן, אני רואה עתיד מזהיר מאוד 

 

 גם כן. 21-ה  ממלכת המילניום של אלוהים נשארת הפתרון האמיתי היחיד של המאה

 

 4טיפי תפילות יעילות יותר: חלק עשרים ושמונה 

 

 
 על תפילה אלוהים חוברת כנסיית המשך

 
 על ידי בוב תייל

 
 זהו החלק הרביעי של סדרה רב חלק בתפילה.
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 אבל איך? הוא שנאמר כי, "כנסיית האל הולך קדימה על ברכיה". זה בעצם שימש אזהרה לספר נוצרים שהם צריכים להתפלל.

במאמר זה, ארבעה טיפים נוספים, החל מה נכנה טיפ ארבעה  הוגדרה, ושלוש עשרה טיפים נדונו. במאמרים הקודמים, תפילה
 עשר מכוסים.

 
 : לציית הברית החדשה אודות כיסויי ראש18טיפ 

 

 האם הכיסוי או חשיפת ראש משנה לאלוהים?

 

 לדברי השליח פול הוא עושה:

 

 לחקות אותי, בדיוק כפי שאני גם לחקות את ישו. 1

 

אבל אני  3 אני משבח אותך, אחי, כי אתה זוכר אותי בכל הדברים ולשמור את המסורת כשם מסרתי לך אותם. 2 עכשיו

כל אדם מתפלל או  4 רוצה שתדע כי הראש של כל אדם הוא משיח, ראש האישה הוא גבר, וראש המשיח הוא אלוהים.

ראש מבזה את ראשה, -פללת או נבואות בגילויאבל כל אישה שמת 5 מתנבא, שיש כיסה את ראשו, מבזה את ראשו.
אבל אם .  כי אם אישה אינה מכוסה, לתת לה גם להיות גזוז. 6 בשביל זה הוא אחד ואותו הדבר כאילו שלה ראש גולחו.

עבור אדם אכן לא היה צריך לכסות את ראשו,  7 זה מביש עבור אישה להיות גזוז או מגולחת, בואו להיות מכוסה לה

גם נברא  9 עבור אדם אינה מאישה, אבל אישה מן האיש. 8 מות האל והדרת;אישה אבל הוא הגולה של איש.שכן הוא ד

אף על 11 מסיבה זו האישה צריכה להיות סמל של סמכות על . ראשה, בגלל המלאכים 10 אדם לאישה, אבל אישה לגבר.
כי כמו האישה באה מאיש, אף על פי כן  12 הפי כן, לא הוא איש עצמאי של אישה, ולא אישה עצמאית של איש, בשנתי 

 אבל כל הדברים הם מאלוהים. אדם מגיע גם דרך אישה.;

 

אפילו לא הטבע עצמו ללמד אותך שאם יש  14 ראש?-האם זה מתאים לאשה להתפלל לאלוהים בגילוי שופט בקרבכם. 13

אבל  16 לה;עבור השערה ניתן לה כיסוי. אבל אם יש אישה שיער ארוך, היא תהילה 15 אדם שיער ארוך, הוא קלון לו?

 (1-16 :11 קורינתיאנס 1) אם מישהו נראה במחלוקת, אין לנו מנהג כזה, ולא לעשות את הכנסיות של אלוהים.

 

למרות אמור לעיל הוא בעיקר דנים שיער, זה גם נראה האוסר זכרים נוצריים לחבוש כובעים או כיסוי ראש אחר כאשר 

כי אני לא מאמין שאם אדם חובש כובע כי זה קר הוא לא יכול להתפלל( כמו גם לאפשר לנשים לעטות  מתפללים בציבור )אם

נשים  זכרים צריכים שיער קצר יחסית ולא ללבוש כיסוי ראש בזמן התפילה. רעלות או כיסויי ראש אחרים כאשר הם מתפללים.
 כיסוי ראש כמו כובעים או צעיפים כאשר מתפללים.צריכות שיער ארוך יחסית, אבל יכולות )אך אינם נדרשות( ללבוש 

 

 (.7:12אמנם נכון כי כהונת הלויים היו כיסויי ראש, התנ"ך מראה כי חל שינוי של הכהונה בברית החדשה )העברים 

 

על  וזכרים מאמינים צריכות גם לחקות אותם בדרך זו.-יש להבין כי לא ישו ולא שליח פול לבש כיסוי ראש כאשר מתפלל

סוג של כיסוי ראש שמנהיגים דתיים יוון ורומא עכשיו ללבוש אפילו לא להיות חלק רשמי של  האנציקלופדיה הקתולית, פי
 אל השמש מיתךס.-המאה של קונסטנטין הקיסר הרומי, חסיד אל  4כנסיותיהם עד לאחר הגעת 

 

 הם עיבודים מאמונות פגאניות. 21-ה  כיסוי הראש דתי רב, כי הם שחוקים במאה

 

 
  13הכהן מיתךס לאו הראשון האפיפיור גרגורי 



 

    
 (1572-1585)שלט   ( 440-461)שלט    המאה(  3)

 

אם אתה רואה שום זכר להתפלל עם כיסויי הראש כמו עובדי האלילים לבשו, אתה יכול להיות סמוך ובטוח כי הוא אינו מאמין 

 אבל אתה והוא צריך. , פשוטו כמשמעו.11 קורינתיאנס 1שהוא חייב לקחת קטעים של התנ"ך כמו אלה 

 

: 21בנוסף, הסוג של התקרחות כי רבי נזירים בודהיסטים קתולים הטילו על עצמם, מנוגדת ישירות חוקים של התנ"ך )ויקרא 

 (, כדי להיות זהיר לא לחקות אותם.15,20: 44; יחזקאל 1,5

 

 מחזרות, אבל להיות נלהב: שאל לעתים קרובות, לעולם אל תשתמשו 19טיפ 

 

 ישו עודד ביקש מאלוהים משהו בתדירות גבוהה:

 

האמרה:. "לא היה בעיר מסוימת שופט שלא  2 ואז הוא דיבר משל להם, כי גברים תמיד צריך להתפלל ולא להתייאש, 1
בדעתו לזמן "קבל צדק וגם אין  4עכשיו יש היתה אלמנה בעיר ; והיא באה אליו ואמרה, 3 פחד אלוהים ולא האדם באשר

עדיין  5 בשבילי מן היריב שלי. '; אבל אחר כך הוא אמר בתוך עצמו," אם כי אני לא פחדתי אלוהים ולא אדם באשר,

 בגלל זה אלמנתו מטרידה אותי ואני אנקום את מותה, שמא על ידי אותה מתמשכת קרובה הוא להלאות אותי. ' "

 

ולא תחול אלוהים לא לנקום הנבחר שלו הזועקים יומם ולילה אליו,  7 דק אמר.ויאמר יהוה, "שמע מה שהשופט צו 6 ואז

אני אומר לך כי הוא ינקום בהם במהרה. אף על פי כן, כאשר בן האדם מגיע, הוא יהיה  8 אם כי הוא נושא ארוך איתם?

 (1-8: 18לוקס ) באמת למצוא אמונה על פני האדמה? "

 

החוברת חינם  האמונה מידע נוסף על אמונה ניתן למצוא ת צריך את האמונה שהם צריכים.רבים לא באמ אתה צריך להיות עקבי.

 עבור אלה שאלוהים התקשר נבחר. שלנו

 

 למרות שאנו צריכים להמשיך להתפלל בקביעות, ישוע הזהיר גם נגד השימוש תפילות סוג 'חזרה לשווא':

 

כי הם חושבים שהם יישמעו עבור מילים רבות  לעשות. וכאשר אתה מתפלל, אל תשתמש חזרות לשווא כמו האלילים 7

 שלהן.

 

 (8-7: 6לכן לא להיות כמוהם בשביל אבא שלך יודע את הדברים יש לך צורך של לפני שאתה שואל אותו )מתיו " 8 ..

 



ל, נוצרים נותן לנו סדרי עדיפויות הפרטים מסוימים להתפלל ע 9-13: 6וכך, בעוד קווי המתאר של תפילה ישוע נתן במתי 

 אמיתיים לא רק לחזור על המילים האלה מספר פעמים שינון ברציפות כפי לעשות קצת הדתות המתיימרים המשיח.

 

לפחות במקום אחד באסיה, אני  בתרבויות מסוימות, הוא למעשה ספין גלגל ומאמינים שכל סיבוב ושולח למעלה תפילה לאלימה.

 זה לא מה אלוהים רוצה. ובב על ידי הרוח.זוכר שראיתי 'תפילות' שהיו על הגלגל הסת

 

זאת ועוד, היא בתרבויות המזרח ומערב, להשתמש במערכת ספירה המעורבת חרוז לעקוב אחר החזרות שלהם כי הם 

 אבל גם את זה, זה לא מה אלוהים רוצה. שואפים.

 

 רוצה:שימו לב מה אלוהים  הפוך העתירה שלך לאלוהים ברור ואל תשתמש בחזרות לשווא.

 

התפילה היעילה, הנלהבת של צדיק עוזרת לי  הודה העבירות שלך זה לזה, ולהתפלל אחד אחר, כי אתה יכול להירפא. 16

אליהו היה אדם עם אופי כמו שלנו, והוא התפלל ברצינות שזה לא גשם.;וזה לא ירד גשם על הקרקע במשך  17 הרבה

 (18-16: 5ג'יימס ) עדן נתן גשם, ואת הארץ מיוצרת פריו.ואתפלל שוב, ואת  18 שלוש שנים ושישה חודשים.

 

אלוהים רוצה לעמו "לזעוק אלי עם הלב שלהם"  אינם מתנהגים באמת נלהב ולא יעיל. מי משתמש מערכות ספירת חרוז לתפילה

 (.07:14)הושע 

 

 שימו לב מה שישו עשה:

 

 (22:44לוקס ) הפכה כטיפות דם רבות נופל לקרקע.ואז זיעתו  וגם להיות בייסורים, הוא התפלל יותר ברצינות. 44

 ישו היה נלהב למדי בזמנים כפי שמראה לעיל.

 

 : אם אתם סובלים או חולים, להתפלל על זה20טיפ 

 

 המילה של אלוהים מצווה עלינו להתפלל אם אנחנו סובלים או חולים:

 

האם מישהו בקרב אתה  14 תנו לו לשיר תהילים. האם מישהו עליז? תן לו להתפלל. האם מישהו מביניכם הסובלים? 13

והשמע על אמונה  15 תן לו להזעיק את זקני הכנסייה, ולתת להם להתפלל עליו, משחה אותו עם שמן בשם ה '. חולה?
 (13-15: 5ג'יימס ) ואם הוא ביצע חטאים, ייסלח לו. יציל את החולה, ואת הלורד יק אותו.

 

 מי חולה גם יכול להזעיק את הזקנים כדי למשוח אותן. ך להתפלל עבורו.(, כ3: 3יש זמן להחלים )קוהלת 

 אנו נרפאים על ידי הפסים של ישו:

 

 -שבעצמו נשא את חטאינו בגופו שלו על העץ, כי אנחנו, לאחר מתנו על חטאים, יכולים להמשיך לחיות עם צדקנות  24

 (02:24פיטר  1) שמכוחו נתבע פסים הייתם נרפא.

 

 דוד התפלל וצם כשאחרים היו חולים: (.12:13שאלוהים ירפא אחותו מרים )במדבר  משה התפלל



 

תהילים ) ואת תפילתי תחזור הלב שלי. אני מושפל עצמי עם צום; ואילו אני, כשהיו חולים, הבגדים שלי היו צק; 13
35:13) 

 

 ישעיהו אמר חזקיהו כי אלוהים ירפא אותו:

 

 (5מלכים:  20 2"שמעתי את תפילתך, ראה דמעות שלך; בוודאי שאני ארפא אותך )כה אמר ה' אלהי דוד אביך:. ' 5

 מרפא אלוהים:

 

 (2: 30תהילים ) אלוהים שלי, צעקתי אל אתה, ואתה רפאת אותי.  2

 

 (17:14ירמיהו ) לרפא אותי, הו אלוהים, ואני יהיה להירפא; 14

 

 להתפלל.כאשר אתם סובלים, לזכור  תפילה קשורה ריפוי בתנ"ך.

 

 : התפללו מנהיגי הכנסייה21טיפ 

 

 אנחנו להתפלל המנהיגים הרוחניים שלנו.  

 

 :שימו לב כמה תורתו מן השליח פאולוס

 

 (.5:25התסלוניקים  1אחים, להתפלל עבורנו ) 25

 

וכי אנו  2 לבסוף, אחיהם, להתפלל עבורנו, כי דבר ה 'יכול לרוץ במהירות ולהיות מהולל, בדיוק כפי שהוא איתך, 1

 (.1-2: 3התסלוניקים  2יש על כך שלא כל אמונה ) עשויים להיות מועברת מגברים בלתי סבירים ומרושע;

 

 נוצרים נאמרו על ידי מנהיגים נוצרים:

 

 (13:18אל העברים ) עבור אנו בטוחים שיש לנו במצפון נקי, בכל הדברים שרוצים לחיות בכבוד. להתפלל עבורנו; 18

 אנחנו להתפלל עבור מנהיגים נוספים:ישוע לימד 

 

ולכן מתפללים לריבונו של הקציר לשלוח פועלים לתוך הקציר שלו )לוקס  הקציר באמת נהדר, אבל פועל מעטים; 2

10 :2.) 

 

 כמו כן, אנו להתפלל:

 

 (.21:14הרצון של אלוהים להיעשות )מעשי השליחים  14



 

 שלנו: מה האם התנ"ך ללמד? החוברת התפילה מידע נוסף על תפילה ניתן למצוא
 
 

 

 מילוי
 24:14 מתיו

 ו
 19-20: 28 מתיו

 
  www.ccog.org אלוהים של מתמשכת הכנסייה

  www.cogwriter.com יומית ך"התנ חדשות נבואת
 

CCOG.ASIA פריטים בתוספת, באנגלית כמה גם כמו מנדרינית הסיניים מאמרים בו יש. אסיה התמקד אתר זהו 

 .אחרות אסיאתיות בשפות מסוימים
CCOG.EU רבות אירופאיות בשפות חומרים בו יש. אירופה כלפי ממוקד אתר זהו. 
 CCOG.IN בהינדית חומרים וכולל, הודית מורשת אלה כלפי הממוקד אתר זהו. 
CCOG.NZ זילנד בניו אלה כלפי ממוקד אתר זהו. 

CCOGCANADA.CA בקנדה אלה כלפי ממוקד אתר זהו. 
CDLIDD.ES  La Continuación de la Iglesia de Diosשל ההמשך כנסיית עבור הספרדי בשפה האתר זהו ۔ 

 .אלוהים
PNIND.PH  Patuloy na Iglesya ng Diyosטגלוג באנגלית פריטים עם הפיליפיני האורינטציה אתר זהו ۔. 

 

 
BibleNewsProphecy ָערּוץ www.youtube.com/BibleNewsProphecy   

ContinuingCOG ָערּוץ www.youtube.com/continuingcog  
ContinuingCOG Africa ָערּוץ www.youtube.com/ccogafrica  

 
 לתמוך גם אחיהם אל שבועיים מכתבים, ספרים, ואלקטרוניים מודפסים מגזינים גם משתמשת אלוהים של ההמשך כנסיית

 .19-20: 28 ומתיו 24:14 מתיו
 

http://www.ccog.org/
http://www.cogwriter.com/
http://www.youtube.com/BibleNewsProphecy
http://www.youtube.com/continuingcog
http://www.youtube.com/ccogafrica
https://en.wikipedia.org/wiki/File:YouTube_logo_2015.svg
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