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 הקדמה

      

, קיבלתי מכומר מאפריקה בקשה לקבלת חלק מהקלטות  1988בחודש נובמבר  

הינחה אותי שאשלח עשר קלטות הדרכה, ואני שלחתי אליהם.  שלנו. אלוהים 

, ואז קיבלנו  1988בקשות נוספות לקלטות בחודש נובמבר ודצמבר  8קיבלנו  

. 9891 -בקשות  ב 6,000  

 

שעות של קלטות הוראה וסגידה  88,000 -שלחנו למעלה מ 1990עד חודש יוני 

זרות.  מדינות 18-איש בארצות הברית של אמריקה ול 9,000 -ל  

 

, אלוהים הינחה אותי להנגיש בקלטות את הלימודים  1989בחודש אוגוסט 

"הדם של ישוע". מאז חודש    -שהעביר לי בנושא "הבשורה ויתרונותיה" וב

, שלחנו ללא תשלום על פי הבקשה, קלטת אחת פעם בחודש  1989אוגוסט 

ב". "הוא קם לתחייה שו –חודשים, החל מהקלטת הראשונה בסדרה  20במשך    

 

"הדם של    -"הבשורה ויתרונותיה" ו  -אלוהים הינחה אותי לשים את הלימודים מ

קשה. שוב, ללא חיוב על פי ב –ישוע" בצורת ספר ולהפיץ את הספרים האלה   

 

, אמר השליח פאולוס: 18-9:9קורינתים א'  -ב  

 

תחסום שור בדישו."  –הרי בתורת משה כתוב: "לא             

(          9האם לשוורים דואג האלוהים? )פסוק             

 

או שבכלל למעננו זה נכתב, כדי שהחורש יחרוש            

( 10. )פסוק בתיקוה והדש ידוש בתיקוה להשתתף ביבול            

 

אם זרענו לכם דברים רוחניים, מה רבותא בכך אם             

( 11נקצור דברים חמריים מיכם? )פסוק             

 

ואם לאחרים יש  חלק בזכות עליכם, הלא כל שכן לנו?             

אבל לא ניצלנו את הזכות הזאת, אלא סובלים אנו הכל             

( 12המשיח. )פסוק מכשול לבשורת למען לא נשים שום             

 

         

האינכם יודעים כי העובדים בקודש פרנסתם מבית            

המקדש ומשרתי  המזבח נוטלים את חלקם מן המזבח?            

( 13)פסוק             
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כך גם תיקן האדון, שהמכריזים את הבשורה יחיו מן             

   (    14הבשורה. )פסוק           

 

ברם אני לא ניצלתי דבר מן הדברים האלה, אף לא             

כתבתי זאת כדי שלי יהיה כך. מוטב לי למות ושלא             

( 15ישים איש את תהילתי זו לריק; )פסוק             

 

כי כאשר אני מבשר את הבשורה אין לי מה להתהלל,            

( 16אבשר. )פסוק   שכן חובה מוטלת עלי ואוי לי אם לא           

 

אם מרצוני אני עושה זאת, מגיע לי שכר. אבל אם לא            

( 17מרצוני, הרי שתפקיד הופקד בידי; )פסוק            

 

בזה שאני מבשר את הבשורה   -  -מה אפוא שכרי?            

ומציע אותה בלא מחיר מבלי לנצל את הזכות שיש לי            

( 81בבשורה! )פסוק            

 

 

לבשר את בשורת המשיח ללא חיוב.  –זה מה שאלוהים הורה לי לעשות        

 

השנים האחרונות. אם יש לכם   20אלוהים גילה לי את התורות במהלך       

אוזניים לשמוע, הניחו בצד את הגאווה הדתית שלכם, המסורת הדתית שלכם,  

ת ספר  ם בביהמסורת שלכם על האדם, הדת שלכם, התיאולוגיה שלכם, ותורתכ 

אומר לנו שהידע מתפוצץ, אבל צדקה, או   8:1ללימודי התנ"ך. הקורינתים א' 

קובע: "זו אהבה שאנחנו הולכים אחרי המצוות שלו."    6אהבה, מחולקים. יוחנן 

קובע: "מי שאוהב אותי ישמור את דבריי".  14:23יוחנן   -וב  

נתו באמו  האלוהים מתגלית מתוך אמונה לתכלית אמונה, ככתוב: "וצדיק  

אם אתם אוהבים את האלוהים, אתם תשמרו את מילותיו. אם תשמור על       

מילותיו, אתם תשמרו על חסותו, ואם תשמרו על חסותו, אתם תטיפו את  

הבשורה, אלוהים ישלח אתכם, ואם אלוהים ישלח אתכם, זה יהיה מכיוון שאתם  

 מטיפים את הבשורה. 

  

כוחו של האלוהים לישועה לכל אחד   אם אתם מטיפים את הבשורה, זה     

קובע: כי בה צדקת יחיה."   1:17ליהודים קודם וגם ליוונים. רומאים  –שמאמין    
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1פרק   

 

 הבשורה היא תמיד ברכה
 

ברכה. בספרנו הקודם, "הוא   אני רוצה להתחיל לומר שהבשורה היא תמיד   

ון ישוע  ד אשל  שהבשורה היא מותו, קבורתו ותחייתו ", למדנולתחייה קם  

אלוהים לישועה לכל מי שמאמין. עכשיו אני    המשיח. למדנו גם שזה הכוח של 

כה. שהבשורה היא תמיד בר שתדע רוצה  

 

השליח פאולוס אמר:  ט"ו :כ"ט אל הרומים  ב  

ִשיחַ  בֹוא ִבְמלֹוא ִבְרַכת ַהמָּ ם, אָּ בֹוא ֲאֵליכֶׁ ר אָּ טּוַח ִכי ַכֲאשֶׁ " ֲאִני בָּ  

 

"הבשורה היא ברכה.  על המשיח. למות ברכת הבשורהאתה רואה את זה? "ש  

 

כשיו, אם הבשורה היא ברכה, אז אם אלוהים מחלה אותך, ע  

לא מחלה אותך.  מחלה חייבת להיות ברכה. זה לא נכון. אלוהים   

 

 פעם אחת שמעתי מטיף שואל, "אם מחלה היא ברכה, 

 למה אתה מנסה להשתפר? "שאלה טובה, לא? 

 

ד.  ח.וזה תמיד "כן". זה פשוט מאו ברכה. זה תמיד עם כואז הבשורה היא תמיד  

את   האור , ואתה יכול לדעת אם אתה מקשיב אואלה דבריםה תזכור את שלוש

 הבשורה.
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2רק פ  

 

 חסד המשיח
 

להכיר את הבשורה כדי   אם הבשורה היא תמיד ברכה, עלינו להיות מסוגלים     

כותב לכנסייה   וס, פול אל הגלטים מכתבו האלוהים. בת שנוכל להבין את ברכ

אמר להם.  וסמה פול  תשיצאה מהבשורה. אנחנו הולכים לראו  

 

הוא אומר:  ז-ו:  א אל הגלטיםב  

 

ם   ְתכֶׁ א אֶׁ רָּ קָּ ִרים ִמִמי שֶׁ ם סָּ ְך ַמֵהר ַאתֶׁ ל כָּ כָּ ִשיַח ְועֹוְבִרים  ִמְתַפֵלא ֲאִני שֶׁ ד ַהמָּ סֶׁ ְבחֶׁ

ת  רֶׁ ה ַאחֶׁ ל ְבׂשֹורָּ ת יןְואֵ   .אֶׁ רֶׁ ...... ַאחֶׁ  

 

  משיחחסד הים הוצאו מ הגלט ." משיחחסד ה   שימו לב למה שהוא אומר כאן: "

הבשורה, שאינה אחרת.  לאחר  

נָּןמה הייתה הבשורה ההיא?  ה ַעל־ִפי יֹוחָּ :  קובע  א:י"ז ַהְבׂשֹורָּ  

ה ִנתְ  ְך ֵישִכי ַהתֹורָּ רֶׁ אּו דֶׁ ת בָּ ֱאמֶׁ ד ְוהָּ סֶׁ ה, ְוַהחֶׁ ִשיחַ נָּה ַעל־ְיֵדי ֹמשֶׁ ּוַע ַהמָּ . 
 

 אתה יכול לראות את זה? החוק ניתן על ידי משה, אך חסד 

על ידי ישוע המשיח. החוק אינו חסד. ההחוק אינו אמת. החוק הוא    ווהאמת הגיע

ל, שאינו אחר. ע מדבר   וסאחרת" שפול הבשורה ה"  

 

: ז -ו:  א אל הגלטיםראו שוב את ת  

ְך ַמֵהר ַאתֶׁ  ל כָּ כָּ ם ְבחֶׁ ִמְתַפֵלא ֲאִני שֶׁ ְתכֶׁ א אֶׁ רָּ קָּ ִרים ִמִמי שֶׁ ִשיַח ְועֹוְבִרים  ם סָּ ד ַהמָּ סֶׁ

ת  רֶׁ ה ַאחֶׁ ל ְבׂשֹורָּ רֶׁ   .אֶׁ ...... תְוֵאין ַאחֶׁ  

 

   אל הגלטיםמהבשורה?  מה קרה לאנשים האלה? איך הוסרו

  לאמת. הם התחילו את דרכם באזור  וולא ציית  יםטיפש  לנו שהם היו  מספר ג :א

ך הם שמו את עצמם הרוח והשרתו אמונה, א  

תחת עשרת הדיברות.  -תחת החוק   

 

 כמה שמטרידים אותך  : 

 

ם  ...: "ךממשי  ז: א  אל הגלטים ְתכֶׁ ה ֲאנִָּשים ַהְמַבְלְבִלים אֶׁ ֵיש ַכמָּ א שֶׁ לָּ ... "זה  " אֶׁ

כל דבר מלבד הבשורה.  לא מדהים? אנשים מציקים לך שמטיפים  
 

" "אלוהים לא משליך  לא מרפא;"אלוהים : הכנסיה מוטרדת מתורת שווא כמו 

ח לכל  וסל רוצה ל" אלוהים לא שדים;" "אלוהים לא רוצה שתהיה משגשגת;"  
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להזכיר   ; הוא רוצה שתשמור על שניים או שלושה כאלה בסביבהשלך חטאים ה

 לך כמה היית רע. " 

 

רוח אלוהים אמרה לי להראות לה  ש דיברתי עם מישהו על סליחת חטאים ועל

לה שאלוהים ביטל את העבירות שלנו. כך   להראות  – מ"ד–  ו  מ"געיהו את יש

נחמד ככל שיכולתי להיות.  תיהיה עשיתי. אני  

 

על אדמה קדושה." אמרתי, "אני  ךהיא אמרה, "אתה דור   

דע, פשוט קראתי לך מילים קדושות. יו   

 

ה תאיא התחילה לספר לי איך לא ניתן לסלוח לך. ה  

אליה את   דקות מדבר 45בערך   בזתיתמיד צריך להזכיר את העבירות שלך. בז 

בשורה   אותה להאמין למקרא. אנשים המלמדים תישכנע דברי אלוהים, ואני

אותך.  יםאחרת מטריד  

 

רה היא שישוע מת,הוא  לנו שהבשו יםאומר ד-א : ט"ו  הראשונה אל הקורינתים 

 נקבר, והוא קם שוב ביום השלישי. הבשורה 

ר ֲענֶׁה תַ -לֹא  ב; "גנת  אל תנאף;" " אלאינו: "  קֶׁ לֹא ִיְהיֶׁה ְלָך ֱאֹלִהים   " ְבֵרֲעָך ֵעד שָּ

נָּי  ." כבד את אביך ואת אמך. " " ֲאֵחִרים ַעל פָּ  

 

יום  ב  שוב  הבשורה היא כזאת: ישוע מת, הוא נקבר והוא קם זה לא הבשורה.

אבא. יתרה מזאת, אלוהים גידל אותך ואותי  נו של השלישי. הוא יושב לימין ימי

ים במקומות שמימיים בו, היום. שב יו עם ישוע ואנחנו  

 

כוחות, נסיכויות, שלטונות ורוחות   אנחנו לימינו של האב בישוע, הרחק למעלה

רה.הבשוו היא בנוסף, ישוע עושה עבורנו התרתבות היום. ז רעות. בתוך  

 

 הוסרה לבשורה אחרת 

 

ז :  -ו :א אל הגלטיםאמר ב וספול   

ְך ַמֵהר אַ  ל כָּ כָּ ם בְ ִמְתַפֵלא ֲאִני שֶׁ ְתכֶׁ א אֶׁ רָּ קָּ ִרים ִמִמי שֶׁ ם סָּ ִשיַח ְועֹוְבִרים  תֶׁ ד ַהמָּ סֶׁ חֶׁ

ת  רֶׁ ה ַאחֶׁ ל ְבׂשֹורָּ  אֶׁ

 

ות, הם התחילו את הבשורה, והם הלכו במילים אחר   

תחת עשרת הדיברות.  -בחזרה תחת החוק    
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  לעשרת הדיברות.  תזרוח  ורצות הברית אולי החלה את הבשורה,אבל זא

ק. מריקה מנסה לעסוק בחוא  

 

היא אשמה. ששמעתי אוונגליסט אומר שהבעיה של אמריקה   

היא אשמה היא שהוא ו שהסיבה שהבעיה של אמריקה   

"לא תעשה!" האומה הזו, כל חיי, הטיפו של  אחריםכהונה שרי   

 

אם הם יטיפו כי ישוע מת, והוא נקבר, והוא קם שוב, הם ילמדו שהבשורה היא  

וגם ליוונים. אני אוהב    , קודם ליהודיאלוהים לישועה לכל מי שמאמין הכוח של 

מספיק לקרוא את התנ"ך שאתה    ךתו א את האיש הזה. אני אוהב אותך. אני אוהב

. בוכל מילה ל  אומר שאתה מאמין  

 

 למה אתה לא מאמין בזה? זה כתוב ברמה כיתה ה '. 

 כדי לקרוא את התנ"ך לא צריך הרבה אינטליגנציה. זה פשוט 

מתנגד לגאים כל היום. ואנשים   חסד לעניו, והוא לוקח ענווה. אלוהים מעניק

. יםגא דתיים הם  

 

 היה משרת של ישו : 

 

י: : א אל הגלטיםתראו   

ל ֱאֹלִהים? ַהִאם ִמְשַתֵדל ֲאִני ִלְמצֹא ֵחן   ֵעת, אֹו אֶׁ ה כָּ ם ֲאִני ִמְתַרצֶׁ דָּ ל ְבֵני אָּ ַהִאם אֶׁ

ם? ִאלּו ֲעַדִין ִהְשתַ  דָּ ד  י ִלְמצֹא ֵחן בְ ַדְלתִ ְבֵעיֵני ְבֵני אָּ בֶׁ ִייִתי עֶׁ ם, לֹא הָּ דָּ ֵעיֵני ְבֵני אָּ

ִשיחַ   .ַהמָּ
 

אנא אנא גבר, אתה לא יכול להיות   זה חזק, לא? אלוהים אמר שאם אתה הולך

 משרתו. 

 

 אם אתה מטיף לתורת הבפטיסטים, תורת המתודיסטים, 

לחלק,  שזה נעים מכיוון   דוקטרינת פנטקוסטל, אם אתה מטיף שגשוג או ריפוי

 אל הגלטים א :י: אומר לנו שאתה  לא צריך להיות משרתו של ישו. 

 

אתה מטיף   -שישוע מת, הוא נקבר, והוא קם שוב  -אם אתה מטיף את הבשורה 

לדבריו של ישוע. אם אתה מ טיף  לבשורה על-פי יוחנן  ח : ל"א-ל"ב - שאם  

במילה שלו, אז  כותמשי   

  םאת -  םלחופשי  כםאת  וךהאמת והאמת יהפ את  אתם תהיו תלמידיו ואכן תדעו

דברי ישוע. פים  מטי   

 

http://www.kirjasilta.net/hadash/Gal.html
http://www.kirjasilta.net/hadash/Gal.html
http://www.kirjasilta.net/hadash/Gal.html
http://www.kirjasilta.net/hadash/Yoh.html
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את   תהפכ אתה –מסורות של אדם   -אם במקום זאת אתה מטיף למילים דתיות 

אנחנו עושים את זה, הוא  לא שפעה. ואם ל בשורהח ל הבשורה של ישוע המשי 

עובד של ישו.   לי עסק להיותאין לך ו איןאמר ש  
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3פרק   

 

 הבשורה על פי חשיפה
 

 

רוח אלוהים. הוא קיבל על ידי קיבל את גילוי הבשורה לגויים.הוא קיבל אותו  וספול    

על ידי אדם.   מד את זהלא לוהוא ותו. גילה לו אכפי שרוח אלוהים  ורוחך את זה לתו

של אלוהים. והוא קיבל את כל העצות  

 

אומר: וספולי"ב  -י"א: א אל הגלטים ב  

 

ת  בֶׁ ְרִתי ֵאינָּּה ְלִפי ַמֲחשֶׁ ִבֹשַ ה שֶׁ ם, ַאַחי, ִכי ַהְבׂשֹורָּ כֶׁ םֲהֵריִני מֹוִדיַע לָּ דָּ (.י"א )פס ' אָּ  

ֵכן לֹא ִקַבְלִתיהָּ ֵמאָּ   ּהשֶׁ ם ַאף לֹא ִלְמדּוִני אֹותָּ ל ֵישּוַע דָּ א ִקַבְלִתיהָּ ְבִהְתַגלּות שֶׁ לָּ , אֶׁ

ִשיחַ  .ַהמָּ (.י"ב )פס '   

 

ברוחו וסאני מודה לאלוהים שהוא גילה את הבשורה בפני פול  

הייתה תקופה בחיי שחשבתי   שר ודם.ב מד אותו זאת בזמן שישוע היה כאןילא לישוע ו

הדהים אותי לחשוב   . זהתי את הדברים של אלוהיםללמד או ודם צריך שגבר בשר

התגלות רוח אלוהים לרוחו וכי הואעל ידי קיבל את כל האגרות שלו  וסשפול  

את כולם. םרש  

 

ִטיםִאגֶׁ תראו שוב את  לָּ ל ַהגָּ אּול אֶׁ ת שָּ י"ב  : א רֶׁ  

לָּ  ּה, אֶׁ ם ַאף לֹא ִלְמדּוִני אֹותָּ דָּ ֵכן לֹא ִקַבְלִתיהָּ ֵמאָּ ִשיחַ שֶׁ ל ֵישּוַע ַהמָּ א ִקַבְלִתיהָּ ְבִהְתַגלּות שֶׁ . 
 

תי לרגלי אף אני יכול להגיד לך באמת שלא הייתי אצל אף בית ספר לתנ"ך. לא ישב

 אדם מלבד ישו.לימדו אותי את המילה על ידיו.

 

בשורה.ואני יודע דבר אחד. אני האף אחד לא עשה אותי. אלוהים עשה. הוא גילה לי את 

ר את האיש שאני משרת. מכי  

 

 מסורות האדם

 

תערב מירד לגיהינום בשבילך ועבורי, והוא ש האיש ההוא, ישו, קם מהמתים, אחרי

ִטיםעבורנו היום.  לָּ ל ַהגָּ אּול אֶׁ ת שָּ רֶׁ כל בשורה אחרת ל מטיפים אומר שאם אנחנו ח:א ִאגֶׁ

ורת של סמל מקוללים משום שהם מטיפים כתות. יםמקולל מאשר בשורת ישו, נהיה

אחר. האדם. הם מטיפים בשורה אחרת, שאינה כזו  

 

לחזור בתשובה מהגאווה שלהם, ממרידתם, צריכים כתות  

 המסורות שלהם על האדם, והספק וחוסר האמונה שלהם.
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 רומאלל על פניהם וונפולע לאלוהים של אברהם,יצחק ויעקב כנצריכים להי כתותה

 היהירות שלי, וההערכה העצמית שלי,, שלי:"אלוהים סלח לי על גאוותי ומסורת האדם 

ה, אלוהים ים את זשוע בשורה, "שאינה הבשורה. אם הםידיעת הל והאינטלקטואל שלי

 יסלח להם וישחרר אותם.

 

אני לא יכול. ישוע  אתה יכול לשאול, "מה גורם לך לחשוב שאתה יכול ללמד את זה?"

ִטיםב וספולמה שאמר  שבי הוא זה שמלמד זאת. אני יכול רק לומר לָּ ל ַהגָּ אּול אֶׁ ת שָּ רֶׁ  ִאגֶׁ

:כ:ב  

ר, אֲ  ׂשָּ ו ַבבָּ ֲאִני ַחי ַעְכשָּ ִשיַח ַחי ִבי.ַהַחִיים שֶׁ א ַהמָּ לָּ ִשיַח ִנְצַלְבִתי ְולֹא עֹוד ֲאִני ַחי, אֶׁ ִני ִעם ַהמָּ

ַסר ַעְצמֹו ַבֲעִדי ֵהַבִני ּומָּ ר אָּ ֱאֹלִהים ֲאשֶׁ ן־הָּ ֱאמּוַנת בֶׁ ם בֶׁ  .ַחי אֹותָּ
 

מילים שלי. אני לא מתנה למין האנושי. אני לא מתנה ההוא זה שמדבר ממני. אלה לא 

 לכנסייה. אני רק משרת של האל הגבוה ביותר!

 

 אתה יכול לשמוע את אלוהים :

 

 פאולוס קיבל את הבשורה על ידי התגלות ישוע המשיח.

שלא  -השטן  - אלוהי העולם הזהכך מ אותי היא שהייתי מסונוור כלהסיבה שהדהימה 

שעות. אני שומע למאלוהים. עכשיו, אלוהים יכול לדבר איתי  כולתי לשמוע התגלותי

 את אלוהים

, ואלוהים ידבר אלי. הוא  טייל מדבר איתי כל הזמן. אני יכול לכתוב מכתבים או ל

הזמן. לכמדבר איתי   

 

יש להם ש יםאן אמר, "אני בז לאנשכריסטי, הייתי בפגישה בדנטון, טקסס, ומלא רוח

, הנה אחד שאתה מתעב, כי יש  "השבח לאלגן עדן. "היום הייתי קם ואומר"  צינור אל

גן עדן! "הייתי כזה נועז. לי צינור אל  

 

פי  -הבשורה על אני רוצה שהשטן יידע שאני יכול לשמוע את אלוהים. גם אתה יכול.

ת קֹוִליאומר, " י: כ"ז חנןיו צֹאִני שֹוְמעֹות אֶׁ נשים, זה שהם שלימדתי א אם יש משהו"  

.יכולים לשמוע את אלוהים  

 

. הוא אמר לי 1975יש לי חבר בדנטון, טקסס, שלא לימדתי כל לימוד תנ"ך מאז 

. "כל אחד יכול אלוהים יש משהו שלמדתי ממך, זה שאני יכול לשמוע לאחרונה, "אם

.את אלוהים לשמוע  
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4פרק   

 

 ישוע ריצה את האב
 

ם ַוֲחֵפִצים  ... ם: "מסכ  א:ז אל הגלטים     ְתכֶׁ ה ֲאנִָּשים ַהְמַבְלְבִלים אֶׁ ֵיש ַכמָּ לָּא שֶׁ אֶׁ

ת ְבׂשֹוַרת הַ  ִשיחַ ְלַעֵּות אֶׁ מָּ . " . 

 

 אנשים המלמדים את עשרת הדיברות סוטים את הבשורה. 

 אנשים המלמדים, "ישוע לא נרפא", מעוותים את הבשורה.

לָּ בהמשיך  וספול  ל ַהגָּ אּול אֶׁ ת שָּ רֶׁ ט : -ח:א  ִטיםִאגֶׁ  

הּו, ֲאִפלּו ֲאנַ  ה שֹונָּה ִמּזֹו  ַאְך ִאם ִמישֶׁ ם ְבׂשֹורָּ כֶׁ ר לָּ ַמִים, ְיַבֹשֵ ְך ִמן ַהשָּ ְחנּו אֹו ַמְלאָּ

ם ִיְהיֶׁה  ם, ֵחרֶׁ כֶׁ ְרנּו לָּ ִבֹשַ (.ח)פס ' !שֶׁ  

 

ם בְ   כֶׁ הּו ַיְשִמיַע לָּ ֵכן: ִאם ִמישֶׁ ם לָּ ַמְרנּו ֹקדֶׁ אָּ ה שֹונָּה ֲאִני חֹוֵזר ְואֹוֵמר ַמה שֶׁ ׂשֹורָּ

ם, ֵחרֶׁ  ִקַבְלתֶׁ ם ִיְהיֶׁהִמּזֹו שֶׁ ! (.ט)פס '    

 

אינו הבשורה של ישוע  ש קללות נובעות מהטפת כל בשורה אחרת. כל דבר

המשיח מביאה קללות לחייכם.יש לקרוא זאת בכל כנסיה בארצות הברית בכל  

 יום ראשון בבוקר. 

 

הים לא יכול לסלוח  , "אלושמטיף  ם אדם שמטיף "אלוהים לא נרפא", מקולל. אד

  אדם שמטיף "אלוהים אינו מציע שגשוג אלוהי"על כל החטאים", מקולל.

הסיבה שהוא מקולל היא שהחלמה,סליחה ושגשוג הם כל היתרונות של    . מקולל

האדון ישוע המשיח.  הבשורה של  

 

כמה מאיתנו שמעו, "אלוהים לא משליך שדים;אלוהים לא מרפא; אלוהים לא  

"? זה מה    אותנוציל לאלוהים עושה הוא ש  היחיד הדברהאם נו; משגשג אות

אנשים שלימדו את הדברים האלה הם מקוללים. הם מקוללים. .  שלימדו אותנו  

 

  מפני שלימדו תורות יםמקוללהם  מטיפים ותיאולוגים רבים בארצות הברית 

להפחיד אותך    אינם הבשורה. אם אתה יכול לקרוא את זה ולהאמין, זה אמור

ממה שיש בתנ"ך. אני מקווה שאוכל   לא תלמד שום דבר אחרספיק שלעולם  מ

 לשכנע אותך בזה.

 

 מי הכיש אותך? 

 

: א: ג  אל הגלטיםאומר ב וסתראו את מה שפול  
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ם   ת ֵעיֵניכֶׁ ִטים ְכִסיִלים! ִמי ִאֵחז אֶׁ לָּ  הֹוי גָּ

 

ח המוגבלת בכישוף. לפניכם כנסייה מלאה רו  

ם ַאחֲ  ת ֵעיֵניכֶׁ ם ְבֵפרּוִמי ִאֵחז אֶׁ הֹוִדיעּוכֶׁ ִשיַח ִנְצַלבֵרי שֶׁ ֵישּוַע ַהמָּ ש שֶׁ ? 

 

ת לדבר אלוהים. יצי ל  מה הכישוף עושה? כישוף מונע ממך  

 

זה  אלוהים, זו רוח של כישוף.  בכל פעם שרוח מנסה להוביל אותך מהמילה של

שם אך ורק כדי לפתות את אמונך ולקחת אותך  זה . לא משנה במי הוא פועל

 מהאמת. 

 

  את אמונתם של בני אלוהים. ותיש הרבה רוחות המטיפות בכנסייה כיום,מפת 

שמע אותם. ה ת רבה מהם. ואתה  

 

  אחר שאלוהים פתח את העיניים והאוזניים שלך, הרוחות האלה יהיו ניכרותל

האלוהים   . כשאתה מקבל את דברךל  

לפתות   ותומנס  צדכל ב ותנמצאן כל הזמן, כי ה  ותמדבר  ןאות   לב שלך, תשמעב

 את אמונתך. 

 

 ציית לאמת 

 

לאנשים האלה שהם היו אמר  וס , פול:א: ג אל הגלטיםב  

ם אתה רוצה לדעת מה  לאמת. הא   יםת צימ  טיפשים ', שהם היו מכושפים ושאינם

פי יוחנן-בשורה על בזו הבשורה.  האמת?  

אמר: ישוע   י"ד :ו  ת ְוַהַחִיים" ֱאמֶׁ ְך ְוהָּ רֶׁ .ֲאִני ַהדֶׁ    "  

 

שוע נכנס לגליל והטיף לבשורת מלכות  ט" ו י  –ד י" :  א קוספי מר -בשורה עלב

ה אלוהים, ואומר " ה ְוַהֲאִמינּו ַבְבׂשֹורָּ נו  י. "חזרו בתשובה והאמשּובּו ִבְתשּובָּ

ותאמין שישוע מת,הוא נקבר, והוא קם   -שנה את רצונך  -נפש אחרת  . בשורהב

 שוב ביום השלישי. 

 

.  " להאמין "מר ו עדיין א ת. הואפילו לא מכאשר ישוע הטיף את הבשורה, הוא א

שוב ביום השלישי[.    מתיוק תי  נקבר  תי,כי אני מ"חזרו בתשובה, ותאמינו ]

. המטיפים עדיין לא האמינו. ה בזהניכנסייה עדיין לא האמה"  

 

בתשובה!  והאם אתה יודע מה המטיפים אומרים? "חזר   

  מר "ואו זאת.  אתם החוטאים! ”ישוע לא אמרחזרו בתשובה חזרו בתשובה, 

ה ה ְוַהֲאִמינּו ַבְבׂשֹורָּ . הוא אמר"   שּובּו ִבְתשּובָּ  
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  כנסייהה האם אתה יודע מה המטיפים אומרים? "חזרו בתשובה והצטרפו אל 

" . הם כל כך מרומים לכנסייה טובה לתנ"ך. " ו. היכנס שלי  

 

ה ְוַהֲאִמינּו   "ישוע אמר,   תי , נקברי]כי אני מת "שּובּו ִבְתשּובָּ  

אתה יודע את  להאמין. האם    ממךנדרש ששוב ביום השלישי[. "זה כל מה  מתיוק 

? תודה לאל! זה   

 

רק להאמין שישוע מת, נקבר וקם   , אתה אפילו לא צריך להאמין שאתה חוטא

 שוב. 

 

מעולם לא שמעו את ההודעה הזו?   הידעת שאנשים בכנסיות של ארצות הברית

  יםמעורב ם אתבפורנוגרפיה,   יםרב עומ םאי פעם הוא "את ושמעמה שהם  כל

הם מעולם לא שמעו, "חזרו   בזה ובזה. " ים מעורב  םאתבמשקאות חריפים, 

 בתשובה והאמנו לבשורה." 

 

 ישוע אמר לחזור בתשובה ולהאמין בבשורה בגלל הבשורה

של ישו הוא כוחו של אלוהים לישועה. האמת שישוע נפטר, הוא נקבר, והוא קם  

אמינו. תהים לישועה לכם אשר אלושל  שוב הוא היכולת  

 

בירה לא בסדר,   אתה יכול להאמין שאתה חוטא. אתה יכול להאמין בזה

דברים אחרים לא בסדר. זה לא מועיל לך. זה  שהפורנוגרפיה שגויה, וכל אלה

ביא אותך לשום מקום. ילא   

 

לגן עדן, לא    כםתקם שוב, זה יביא א  אם תאמינו שישוע נפטר, הוא נקבר והוא

זה   כוחו של אלוהים לישועה בזמן שאתה חי על פני האדמה. זה, אלא זה רק

 נחמד לדעת. השבח לאל! 
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5פרק   

 

 שמיעת אמונה 
 

 

 קודש: את רוח ה  וקיבל   לגלטים כיצד הם  וס, הזכיר פול ב: ג  אל הגלטים ב

ל ִקיּום ִמְצוֹות ַהתֹורָּ  תֹוִדיעּוִני: ַהִאם ְבשֶׁ ה ֲאִני שֶׁ ד רֹוצֶׁ חָּ ר אֶׁ בָּ רּוַח,  דָּ ת הָּ ם אֶׁ ה ִקַבְלתֶׁ

ֱאמּונָּה בָּ ה שֶׁ ל ְשִמיעָּ  ?אֹו ְבשֶׁ

 

באומרה "לא  , בכנסייה שלךספסלים בהאם קיבלת את רוח הקודש בישיבה 

ת תחמוד;  ת ְלַקדְ -זָּכֹור אֶׁ לֹא ִיְהיֶׁה  ; לא תרצח; לא תגנוב; לא תנאף; שֹו יֹום ַהַשבָּ

נָּי   "? ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל פָּ

 

קיבלת את רוח הקודש על ידי עבודות החוק? כמובן שלא. קיבלת את רוח  ם הא

 אמונה.  הקודש בשמיעה של

 

לא לציית לחוק? "לא,   אתה יכול לומר, "נו, דויל, אתה אומר שאנחנו יכולים

תאוות   אומר לך שאם אתה הולך ברוח, לא תגשים.אני  מר לך את זהאני לא או 

 לעצמך.  ד : ח ו א  : ח אל הרומים  בו זט":  ה אל הגלטים ב ןהבשר. התבונ

 ג : : ג  אל הגלטיםהמשיכו עם 

ֵעת ִלְשֵלמּות   רּוַח ַתִגיעּו כָּ ם בָּ ִהְתַחְלתֶׁ ְך? ַהִאם ְלַאַחר שֶׁ ל כָּ ם כָּ ַהִאם ְכִסיִלים ַאתֶׁ

ר ׂשָּ  ? ַעל־ְיֵדי ַהבָּ

  

 דרך אמונה.  הקודש באההחוק מפעיל את בשרו. רוח 

 : ד התבונן בפסוק  

ְוא ם לַ ַהאִ  ְך? ַהֻאְמנָּם ַלשָּ ל כָּ ִרים ַרִבים כָּ ם ִבְדבָּ ְוא ִהְתַנֵסיתֶׁ  ?שָּ

 

ְוא  " עדיין יש תקווה. טלוויזיוניים    " ברוך השם, עדיין יש סיכוי.?ַהֻאְמנָּם ַלשָּ

לא  "  ם, באומר ונעורים שלנבאותך ואותי  ודתיים ומטיפים בארצות הברית לימד

ביא את  מ שה דבר אלא ולא תעשה" לא ע , " ובכן חברי"!  לא תעשה, תעשה

 לנו לחטא יותר.   םרוהאומה לשעבוד וג 

 

מה נועד החוק. אם ידעת את    העובדה היא שהבאתך להכיר את החטא היא בדיוק

"לא   ללמד אותם   -הייתי יודע שכדי ללמד אנשים את החוק  התנ"ך, אתה

 לעצמך.  זפרק   אל הרומיםלחטוא יותר. קראו גורם להם  -תעשה"  

 

,  ים מבולבל   דה לאל שאנחנו יכולים לחזור בתשובה. תודה לאל שאם אנחנוות

 אנו יכולים להסתובב ולהמשיך. זה מה שאני 
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 . כםמד אתמל

 

 :   עבודה של ניסים

 

  ג:ה אל הגלטיםעבודה של ניסים. ב האמונה. כך גםרוח הקודש באה בשמיעת 

 : שאלוס  פול 

 

ה   רּוַח ְועֹוׂשֶׁ ת הָּ ם אֶׁ אֹות, ַהִאם הּוא עֹוׂשֶׁ ַהַמֲאִציל ֲעֵליכֶׁ ם ִנְפלָּ ל  ְבִקְרְבכֶׁ ה זֹאת ְבשֶׁ

ל  ה, אֹו ְבשֶׁ ֱאמּונָּה ִקיּום ִמְצוֹות ַהתֹורָּ בָּ ה שֶׁ  ? ְשִמיעָּ

 

לעשות הוא    צריךאתה מתוך שמיעת אמונה. כל מה ש  -התשובה ברורה מאליה 

 "תודה ישו, על מעשי ניסים", והוא לאמר 

 .   ישועעושה ניסים בכל פעם. ככה עובד  

 

 פעם אחת אמר לי ישוע, "אני רוצה שתראה איך האכלתי 

  ט"ו–ו  י"ד   פי מתי-הבשורה על בפרקי  ראיתיפים איש. "וחמשת אל תארבע

ובירך אותם והודה, ואז הוא    שהוא לקח את הדגים והכיכרות, הרים את עיניו

 חילק אותם. 

 

 אמרתי, "מדוע לא הראית לנו את שאר תפילתך? 

אמין שכל אחד יכול  לה ללת? "לא יכולתי התפילה שהתפ מדוע לא רשמת את

ל להאכיל  י "תודה לך אבא" והתחולאמור  לקחת חתיכת דגים, להביט למעלה

 אנשים. 

 

צריך לדבר לפחות   בכל מה שקשור לתפילה. חשבתי שהיית מתחסד  הייתי

 ל להאכיל את האנשים. ימילים. ישו רק אמר,"תודה, אבא," והתח  עשרים 

 

  ודה, אבא, על נסים. תודה על הריפוי. תודה לך עלתאני אומר, "למדתי מאז. 

לי  סליחה. "זו התפילה שלי.  אין  רוח הקודש. תודה על השגשוג. תודה לך על

 תפילות ארוכות 

. וזה מה שישוע אומר  ותבד ו ע יותר. אני מודה לאל. מה קורה? התפילות שלי 

 כאן.

 

  -תה מטיף לחוק  לרפא, וא  ישו אני רוצההאם אי פעם יצאת ואמרת, "נו, היום 

ממך  אני רוצה  לא לגנוב;  ממךאני רוצה   לא לנאף ממךאתה מטיף," אני רוצה 

לא יהיו  ממך ש אני רוצה לא לחמוד; ממך אני רוצה  לא לשאת עדות כוזבת; 

לא    אנשים נרפאו? האם זה קרה אי פעם? לא!  אלים אחרים ", ופתאוםך לפני

 קרה . 
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ואמרת, "תודה לאל שעם פסים שלו,   הדיים על החולם אי פעם הניחת יאבל הא

כשעשית זאת? כן בהחלט! אתה   ו אנשים נרפאו? האם נרפאהאם נרפאתי", ו

יודע למה? כי הריפוי נמצא בבשורה ומכיוון שהבשורה מביאה אמונה. ובלי  

 אמונה אי אפשר לרצות את אלוהים. 

 

ת אם אתה רוצה אתה לא יכול לעשולאנשים דתיים יש כל כך הרבה דברים ש

לוהים יברך אותך. "אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את  שא

אתה הולך לחלות. אם אתה תעשה את זה זה. עדיף שלא תעשה את זה. אם  

עושה את זה אתה הולך למות.אלוהים לא יאהב אותך. הוא ינתק אותך. יש להם  

 חשוב עליהם. יותר" לא תהיה "ממה שאתה יכול ל

 

אמר, "תודה." כשהבנתי את זה, אמרתי,  כשגברים פשטות   5000אכיל ע הישו

את   יתי"קל יותר לזכור את 'תודה' מאשר להכריז על כל 'לא תהיה'." אז עש

   הדרך הקלה החוצה. אבל תאמינו לי, לא היה קל להוציא ממני את הדת.
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6פרק   
 

 ארור תחת החוק
 

 

ה, ולא על ידי עבודות החוק. אמונה באה  שמיעת האמונודש משרתת ברוח הק 

הבשורה. הדבר היחיד שמגיע בעבודות החוק הוא   -על ידי שמיעת דבר אלוהים  

 י:    :ג אל הגלטים  קללה. התבוננו ב

 

ִנים ַעל ִקיּום ִמְצוֹות הַ  הַהִנְשעָּ לָּ ה ְנתּוִנים ַתַחת ְקלָּ  ". תֹורָּ

  

תה לא  ת הקללה, מכיוון שהם מטיפים, "אדתיים הדגישו את ארצות הברית תח

יכול לשתות, אתה לא יכול לעשן, אתה לא יכול לקלל, אתה לא יכול לעשות את  

 את כנסיית אמריקה.  מסמא זה, אתה לא יכול לאכול את זה." השטן

 

כול לאכול בשר אדום." אך משרתו של אברהם הרג  מטיפים אומרים "אתה לא י

ותו לישו, והוא אכל אותו. התבוננו בספר  עגל בחום היום, שרה הכינה א

 . ישו הוא הדוגמא שלי. אם הוא אכל בשר אדום, כך גם אני.  ח-ז: י"ח בראשית  

 

: "איננו יכולים לעשות זאת, איננו יכולים  אחרות:  ותישנן הרבה תורות מפת 

 מעשי החוק.  -" אתה יודע למה? תורות אלה הן עבודות החוק  לעשות זאת.

 

כך למעשי החוק שהם נתונים תחת הקללה.   ברית קשורים כלאנשים בארצות ה

 ", כך תהיה אומה יותר חולה. "לא תעשה ככל שאנו שומעים "

 

הסיבה שהנוצרים מקימים מרכזים רפואיים היא שהנוצרים מאמינים "לא  

כל כך הרבה רופאים בארץ זו היא שהנוצרים  תעשה". הסיבה לכך שיש  

 מאמינים 

 

עורכי דין ובתי משפט היא שהנוצרים   כל כך הרבה  "הסיבה שיש  לא תעשה"."

מאמינים," לא תוכלו, או אי אפשר אלא אם אומר לך זאת. "הנוצרים אינם  

 מכירים את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. 

 

  .מתווכח בעד דחיקת המקרארך דין בפטיסט מיוסטון, טקסס, שמעתי פעם עו

ה אתה צריך לקרוא. את. אם אתה עורך דין במקום זאת  פשוט תאמינו במקרא

אמור להתחנך מספיק כדי לקרוא שפה פשוטה. קרא את התנ"ך, שנכתב בכיתה  

 ה ', והאמין בזה. 
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  -העולם הזה למקרא היא שהיית מסונוור כל כך מאלוהי  ןהסיבה שאינך מאמי

שאתה אפילו לא יכול לקרוא את   -ך ת על ידי השכלתך, יהירותך, גאוותך ותבונ

 שוע מת , והוא נקבר, והוא קם שוב. הבשורה הפשוטה: שי

 

מיילים לשעה יקבל    55שכל מי שנוסע מעל   -במקום זאת, אתה מאמין בחוק  

גבוה או  כרטיס; שכל מי שאוכל מזונות מסוימים יחלה בסרטן או בכולסטרול 

; שכל אישה שאוכלת אוכלים מסוימים ונוטלת תרופות    יש התקף כלילי

של סרטן בגופה. מסוימות נתונה לסוגים מסוימים    

 

המקצוע הרפואי בארצות הברית אומר שהוא לא יפרסם, אך הוא מפרסם פחד,  

ספק וחוסר אמון למען בריאות הציבור: "מוטב שיהיה לך את הרנטגן; מוטב  

צבועים, תודו שאומרים  הלחץ הדם שלך. " אתם בדק ; מוטב שישתבצע בדיקה

כי הייתי   ואני יודע את זהאת הדברים האלה רק למעט כסף. אתה יודע את זה, 

 בעצמי ברפואה. 

 

כל מי שנמצא   אל תנסה להונות את אלוהים. אתה אפילו לא יכול להונות אותי.

 קללה.  חתתחת עבודות החוק נמצא ת

 

 תחת הקללה 

 

את החוק בכנסייה האהובה עליכם   אתם למדתםלא כדאי לך להיות תחת החוק. 

 קללה.   כם. זה מביא לובזרם האהוב עליכם, אך אל תרצו להיות שם

 

  שובוקם  לא רוצה להאמין שישוע מת,נקברעובדה היא, שאתה העם זאת, 

הוא  שה קורבן לחטא, לך ביום השלישי. אינך רוצה להאמין שגופתו נעשתבשבי 

ף צדקתו לחטאנו, עושרו בעונינו, בריאותו למחלתנו. אתה לא רוצה יהחל

או שניים, למרות שהם   ,ורטלשמוע את זה. אתה רוצה להאמין לכולם עם דוקט 

 אפילו לא יכולים לקרוא את התנ"ך שנכתב ברמה כיתה ה 

 

ה הזו, שאינם  רחם על האנשים במדינה הגאוו -אדוני אלוהים, רחם על אמריקה 

יכולים להאמין באמירות פשוטות שמאדות את האינטלקט שלהם ואת 

שונה אל  א רב  וסראשונותם. הרשה לי לומר לך, כפי שאלוהים דיבר אל פול 

שלטון,  מכניס את כל ה , כי ישוע המשיח ימלוך עד אשר  ט"ה :כ"ה  הקורינתים

 כל הסמכות, וכל הכוח. 

 

" הוא בולט. ישו יניח כל דוקטורט. הוא יניח כל פרופסור  ימלךפירוש המילה "

וכל מכללה. הוא יניח כל שופט. הוא יניח את בית המשפט העליון. הוא יניח כל  

 , שיש לו חוק או מילה שנמצאים מעל דברו של האל החי. לאקסאדם שיש לו 
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את עצמך, אמריקה. ישו בא לבקר אותך.הוא יבקר אותך באופן שלא   יאל תטע 

יהיו החיים  אלה את הוראתו,  י את עצמך ותקבל יתאהב. עם זאת, אם תשפיל 

 לבשרך. 

 

א  ישו אוהב אותך. הוא מת בשבילך. הוא נקבר. הוא קם שוב ביום השלישי. הו

 תערב למרדנו.  מיושב לימינו של האב ש

 

בדיוק כמוך. אתה אומר "אתה עדיין." זו דעתך, אבל זו לא   ןושחצ ןתי מרדהיי

אלוהים. אלוהים מעניק חסד לעניו, והוא מתנגד לגאים. והוא לא התחיל  דעת 

להתנגד לדברים שלי. הוא בירך אותי ועודד אותי בדברים שאני מלמד. ואמשיך  

 ממשיך לברך אותי. ללמד כשהוא 

 

רכת האל. אלוהים מנסה לתקן את המין האנושי. הוא  אני רוצה ללמד אותך על ב

אוהב אותך. הוא אוהב אותך מספיק כדי לגדל מישהו כמוני, לקחת את חיי  

ולפרק אותם לרסיסים, ולהראות לי את הבשורה, לגלות לי את תעלומת האל,  

 ואז לגרום לי לדבר את זה לעולם. 

 

 יהיו מבורכים :   מותכל האו

 

 :  נכתב  ג-א: ב "בראשית י

ל  ר ְיהוָּה אֶׁ ְך-ַויֹאמֶׁ ם, לֶׁ ל-ַאְברָּ ִביָך, אֶׁ ר -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִממֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית אָּ ץ, ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ הָּ

ךָּ   ( פסוק א) ַאְראֶׁ

 

ה כָּ ְהֵיה, ְברָּ ָך; וֶׁ ה ְשמֶׁ ְכָך, ַוֲאַגְדלָּ רֶׁ דֹול, ַוֲאבָּ ְׂשָך, ְלגֹוי גָּ עֶׁ  ( פסוק ב )  .ְואֶׁ

 

ה   מָּ ֲאדָּ ֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת הָּ ְלָך, אָּ יָך, ּוְמַקלֶׁ ְרכֶׁ ה, ְמבָּ ְרכָּ  ( פסוק ג)  .ַוֲאבָּ

 

האם אתה מאמין לזה? השבח לאל! האם אתה מאמין שתהיה 'מבורך' אם תברך  

את מי שהולך במדרגותיו של אברהם הנאמן? האם אתה מאמין שתקלל אותך  

 וע אמר את זה ותהיה חכם להאמין בזה. ? ובכן, יש אם תקלל אותם

 

 : גהתבוננו בשאר הפסוק 

ה…  מָּ ֲאדָּ  .ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת הָּ

 

ה ישוע אמר, " מָּ ֲאדָּ ." כנראה שמעולם לא הבנת שזו  .ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת הָּ

 : ח : ג  אל הגלטים הבשורה. פאולוס אומר כך ב

תּוב,  ר  ְביְָּדעֹו מֵ ְוַהכָּ ת ַהגֹוִים ַעל־ְיֵדי ֱאמּונָּה, ִהְקִדים ְלַבֹשֵ ֱאֹלִהים ַיְצִדיק אֶׁ רֹאש שֶׁ

ל ַהגֹוִים ם: "ְוִנְבְרכּו ְבָך כָּ הָּ  ".ְלַאְברָּ
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  שימו לב לשני דברים כאן. ראשית, שימו לב שההצדקה באה דרך אמונה, ולא

את הבשורה לפני   באמצעות החוק. שנית, שימו לב שאלוהים הטיף לאברהם

 ונה.שהוא הצדיק את האלילים באמצעות אמ

 

 מה הבשורה? 

 

ל ַהגֹוִים  .  (פסוק ח )  ". "ְוִנְבְרכּו ְבָך כָּ

 

פר  הבשורה לאברהם בס את הודיע אלוהים זו הבשורה. הבשורה היא ברכה.  

. הוא הטיף לפני כן את הבשורה, כי הוא ידע שבאברהם כולם  ג: י"ב בראשית  

 . ידע שאתה ואני נברך באמונהיתברכו. הוא  

 

 :  מבורך באברהם הנאמן

 

 אומר: ז : ג  אל הגלטים ב

ֱאמּונָּה ֵהם    םּוְבֵכן ְדעּו ִכי ְבֵני הָּ הָּ  .ְבֵני ַאְברָּ

 

 נאמר:  טפסוק  ב

ם ַהַמֲאִמין הָּ ִכים ַיַחד ִעם ַאְברָּ ֱאמּונָּה ְמֹברָּ ַהַמֲחִזיִקים בָּ אן שֶׁ  . ִמכָּ

 

על ידי עבודות  נהיה מבורכים לא  תברך. אנחנו נלא   אם אין לנו אמונה, אנחנו

 החוק. לעולם לא נתברך בעבודות החוק .. 

 

החוק יקללו אותך. אלוהים לא הביא את   האמונה תברך את הבית שלך. עבודות

שנה אחרי אברהם. הוא נתן את החוק למשה, והוא הביא   450-החוק במשך כ  

 להביא אותנו לישו.  -ו  אותו מסיבה אחת: להיות מנהל בית הספר שלנ

 

החוק נועד להיות המורה שלנו, האפוטרופוס שלנו והמנהל שלנו ולהביא אותנו  

 אל ישוע. 

 

אחרי שאנו באים אליו, אנחנו כבר לא נמצאים תחת מנהל בית הספר. החוק  

 סותם אמונה! 

 

 :  לימוד החוק הוא כישוף

 

תי את החוק  מטיפים בארצות הברית לימדו אותנו את החוק. הם לימדו או 

 .  קלמתי אותםכשהייתי בכנסייה. למדתי את עשרת הדיברות. ד
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ושניהם נולדו מחדש   80-ואבי הם שניהם בני יותר מ  גדלתי בבית נוצרי. אמי 

שנה. לאמא שלי שורשים בפטיסטים, ולאבא שלי שורשים   60 -למעלה מ 

 מתודיסטים. 

 

י במיזורי  עשרת הדיברות. בבית הספר שלמדת  -לימדו אותי את החוק  

 אחת. הוצבועשרת הדיברות על הקירות ביותר מכיתה 

 

שפט העליון בארצות הברית להצהיר על  היה זה מעשה אלוהים עבור בית המ

חוסר חוקתיות על הדרישה להעלות את עשרת הדיברות בכיתות. אתה יודע  

למה הוא גרם לזה לקרות? הוא הסיר את החוק ואת עשרת הדיברות שהוא עשוי  

רחמי אלוהים על הארץ הזאת שהוא השתמש בבית   ואלהת ישו. הי לבסס א

 המשפט העליון כדי לקחת את החוק.  

 

האנשים הדתיים באומה זו התנגדו לבית המשפט העליון ובאו נגד האל. הם לא  

מכירים את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. הם אפילו לא יכולים לקרוא את התנ"ך  

 לכל מילה. שהם מטיפים ואומרים שהם מאמינים  

 

אל  ! כמו מכושפיםלמה? כי הם עזבו את דרך החיים, והם היו מכושפים. 

 א אומר : :ג  םי הגלט

 

ִשיַח ִנְצַלב ֵישּוַע ַהמָּ ם ְבֵפרּוש שֶׁ הֹוִדיעּוכֶׁ ם ַאֲחֵרי שֶׁ ת ֵעיֵניכֶׁ   ? ִמי ִאֵחז אֶׁ

 

 כנסיית אמריקה כרוכה בכישוף. אחת הברכות הגדולות שיכולה לקרות לאמריקה

תהיה שאלוהים ישנה את היחס של האומה הזו לעשרת הדיברות ולחוק. אלוהים 

 אמר לי את זה. לא אמרתי את זה. הוא עשה. השבח לאל!
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7פרק   
 

 הפנה אותנו מעוונותינו 
 

 

אלוהים אמר לאברהם שבתוכו כל משפחות האדמה יתברכו. עכשיו אני       

בה אמר השליח פטרוס נו מבורכים. תראו מאראה לך איך א :  ג  מעשי השליחים 

: כ"ו-כ"ה  

ם:   הָּ ל ַאְברָּ ְמרֹו אֶׁ ַרת ֱאֹלִהים ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְבאָּ ר כָּ ם ְבֵני ַהְנִביִאים ּוְבֵני ַהְבִרית ֲאשֶׁ ַאתֶׁ

ה'ְוִנְבְרכּו ְבַזְרֲעָך   מָּ ֲאדָּ ל ִמְשְפחֹות הָּ כָּ .'    
(. כ"ה  )פס '  

 

ַלח אֹותֹו   ת ַעְבדֹו ְושָּ ם ִראשֹונָּה ֵהִקים ֱאֹלִהים אֶׁ כֶׁ ם ִאיש  לָּ ם, ְבשּוְבכֶׁ ְתכֶׁ ֵרְך אֶׁ ְלבָּ

ה עָּ רָּ ".ִאיש ִמַדְרכֹו הָּ (. כ"ו  )פס   

 

ם את ישוע ושלח אותו לברך אותנו. אלוהים מברך אותנו בכך  יק האלוהים 

יפנה אותנו  שהוא מפנה אותך ואותי מהסטיות שלנו ועוונותינו. עד שהוא  

ינו, ברכות אברהם לעולם לא יבואו עלינו. הסיבה שהכנסייה מבורכת  מעוונות 

לעיתים רחוקות היא שאנשים מאמינים שהם יכולים ללכת בצדקתם ולא  

ו בצדקות  

ל אלוהים. ש  

 

על   ך מבר הוראה מדוע עליך לברך על אויביך. כשאת  כ"והתבונן שוב בפסוק 

אותם מעוונותיהם.  אויביך, אלוהים מתקן אותם והופך   

 

"  כ"ח: ו פי לוקס -בשורה עלהישוע לימד אותי שנים מ ת ְמַקְלֵליכֶׁ   ְרכּו אֶׁ ם  בָּ

ם  כֶׁ .ְוִהְתַפְללּו ְבַעד ַהפֹוְגִעים בָּ אז הוא   " אמרתי, "למה? הם לא אוהבים אותי."

 הראה לי שכשאתה מברך את אויביך, הוא הופך אותם 

 

להיכנע לרוחות רעות כשאתה מתחיל  ותיהם. הם מפסיקים נהתקפה ומעוומה

. אויביך  תצטרך ללמוד לברך אתלברך אותם.    

 

כן אני מבלה כל כך הרבה זמן בברכת אנשים. עברו כמה ימים שאני לא מברך  ל

שלוש או ארבע פעמים.   -ברכו אותי כל יום ת על מישהו. ואני מקווה שכולכם  

 גם אני לא רוצה ללכת בדרך הלא נכונה. 
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 שער אויביו : 

 

תנו על ידי  ישוע מברך אותנו בכך שהוא מפנה אותנו מעוונותינו. הוא מברך או 

 החזקת שער אויביו. 

 

י"ז : -ט"ו : כ"ב הביטו בספר בראשית   

ל  א ַמְלַאְך ְיהוָּה, אֶׁ ם, ֵשִנית, ִמן-ַוִיְקרָּ הָּ ִים -ַאְברָּ מָּ ַהשָּ   "פסוק ט"ו" 
 

ר, ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם  ת כִ   ְיהוָּה:-ַויֹאמֶׁ ִׂשיתָּ אֶׁ ר עָּ ַׂשְכתָּ -י, ַיַען ֲאשֶׁ ר ַהּזֶׁה, ְולֹא חָּ בָּ ,  ַהדָּ

ת ת-אֶׁ ָך-ִבְנָך אֶׁ   "פסוק ט"ז"   ְיִחידֶׁ
 

ת -ִכי ה אֶׁ ה ַאְרבֶׁ ְכָך, ְוַהְרבָּ רֶׁ ֵרְך ֲאבָּ ר ַעל-בָּ ַמִים, ְוַכחֹול, ֲאשֶׁ ְׂשַפת  -ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהשָּ

יוַהיָּם; ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער אֹ  ְיבָּ   "פסוק י"ז" .
 

ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער    "  -רהם כלומר זרעו של אב -נאמר: "זרעך"   י"זבפסוק  

יו  " אויביו, לא שלך. .ֹאְיבָּ

 

: י"ח  המשיכו עם פסוק   

 

ַמְעתָּ ְבֹקִלי  ר שָּ ב, ֲאשֶׁ ץ, ֵעקֶׁ רֶׁ אָּ ְרכּו ְבַזְרֲעָך, ֹכל גֹוֵיי הָּ  .ְוִהְתבָּ
 

ול האל. אתה  כה לאף אחד באדמה אם אתה לא מציית לק אתה לא יכול להיות בר

עדיין לא מציית לקול האל. אתה יכול להטיף את התנ"ך מאור יום עד חושך ו  

 

: י"ז הביט שוב בפסוק    

 

יו   .ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער ֹאְיבָּ
 

כלומר מי הולך   -אומר לנו מיהו זרעו של אברהם   וס, פול ט"ז: ג  אל הגלטים ב

שער אויביו: את  רשתל  

 

יָך", ְכמֹו ַעל ַרִבים,    עֶׁ ם, ּוְלַזְרעֹו. לֹא נֱֶׁאַמר ִלְזרָּ הָּ ְמרּו ְלַאְברָּ חֹות נֶׁאֶׁ ְוִהֵנה ַהַהְבטָּ

א "ְלַזְרֲעָך", ְכמֹו ַעל יָּחִ  לָּ ִשיחַ אֶׁ יד, ְוהּוא ַהמָּ .  
 

, ותראה שישוע הוא הזרע כ"ב :י"ז עם בראשית  ט"ז:  ג  אל הגלטיםשלב את 

אויב. וזה בדיוק מה שהוא עשה ביום שהוא גדל  האת שער  ירשי  וכי ישוע

 מהמתים. הוא הרס את עבודות השטן.
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 לתקוף את שערי הגיהינום  

 

ישוע היה ברשותו את שער אויביו כשגדל מהמתים. לא רק שישוע החזיק  

שער אויביו, אלא שהוא הבטיח לנו ששערי הגיהנום לא יגברו על הכנסיה  ב

. שלו  

 

ישו ותלמידיו הגיעו לקיסריה פיליפי,   י"ח   -י"ג: ט"ז    פי מתי-הבשורה על  ב

 והוא שאל אותם: 

א  בָּ ה אֹוְמִרים    ְכשֶׁ יו: "מָּ ת ַתְלִמידָּ ַאל אֶׁ ל ִפיִליפֹוס שָּ ל ְסִביבֹות ֵקיַסְריָּה שֶׁ ֵישּוַע אֶׁ

ם, ִמי הּוא דָּ אָּ ן־הָּ ֲאנִָּשים ַעל בֶׁ "?הָּ "פסוק י"ג "     

נָּן ַהַמְטִביל'; ֲאֵחִרים אֹוְמִרים, 'ֵאִליָּהּו'; ַוֲאֵחִרים  ֵהִשיבּו: "ֵיש אֹוְמִרים     -, 'יֹוחָּ

ד ֵמַהְנִביִאים'ִיְרְמיָּה חָּ ּו אֹו אֶׁ '." "פסוק י"ד "     

ה אֹוְמִרים, ִמי ֲאִני  ם מָּ ם: "ְוַאתֶׁ ַאל אֹותָּ "?שָּ "פסוק ט"ו "     
ן־ֱאֹל  ִשיַח, בֶׁ ה ַהמָּ ַמר: "ַאתָּ א ְואָּ נָּה ִשְמעֹון ֵכיפָּ ִהים ַחִיים עָּ !" "פסוק ט"ז "     

יָך ִשְמעֹון ַבר־יֹונָּה, כִ   ַמר לֹו ֵישּוַע: "ַאְשרֶׁ ִבי  אָּ א אָּ לָּ ה ְלָך, אֶׁ ם ִגלָּ דָּ ר וָּ שָּ י לֹא בָּ

ַמִים ַבשָּ .שֶׁ "פסוק י"ז "    
ִתי ְושַ   ת ְקִהלָּ ְבנֶׁה אֶׁ א ְוַעל ַהצּור ַהּזֶׁה אֶׁ ה ֵכיפָּ ֲעֵרי ְשאֹול  ְוַגם ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ִכי ַאתָּ

יהָּ  לֶׁ .לֹא ִיְגְברּו עָּ "פסוק י"ח "    . 
וון שכאשר אברהם הטיף בפניו את מדוע שערי הגיהנום לא יגברו? מכי

ישתלט על אויביו.  -ישוע   -הבשורה, אלוהים אמר לו שזרעו    

שוע יהיה מחלה. יהיה לו עוני. יהיה לו ספק. הוא יחזיק באמונה. הוא יהיה בעל  י

ף. וזה לא יכול לנצחכל רוח של כישו  

 נגדו 

 

תקפה. אתה  בה " אומר לי שאתה גובר נגד  שימו לב, ישוע אמר, "גובר נגד." "

  צריך לתקוף את השטן.אתה צריך לתקוף את שערי הגיהינום. אתה לא יכול

לחצות את הידיים ולשבת ולהיות דתי. אתה צריך להלחם מלחמה. אתה צריך  

יצא  השטן שרוח האל. אם אתה רוצה לתקוף את השטן. אתה צריך להיכנס ל

ליו ולפקד עליו. מחייך, אתה צריך לקחת סמכות ע   

 

אלוהים התכוון לך ולי לתקוף את שערי הגיהינום.עינוי זה גיהינום. פחד הוא  

ייסורים. כל דבר בכדור הארץ שמביא פחד וייסורים הוא של השטן. כל מחלה  

כך. ומחלה הם של השטן. טוב תעשה הכנסייה להאמין ב  

 

ת. ישוע אמר  מטיפים בארצות הברית מטיפים כי נוצרים טובים יכולים לחלו

ֱאֹלִהים " : י"ט : י"ח  פי לוקס-בשורה עלב ד ְוהּוא הָּ חָּ ֵאין טֹוב ִכי ִאם אֶׁ ." הסיבה  .

היחידה שהנוצרים חולים ונשארים חולים היא בגלל שהם לא מאמינים  

 שאלוהים מרפא. זה כל כך פשוט! 



 24    הבשורה היא תמיד ברכה 

 

 

 

למה שאתה רוצה. אתה יכול לגנות אנשים ולהפחיד אותם,    אתה יכול להטיף

אבל אתה לא יכול להפחיד את ישוע. הוא צוחק עליך יום ולילה, מכיוון שאתה  

מטיף טיפשי כשאתה מטיף כי מחלה יכולה להיות מאלוהים. אין דבר כזה כתוב  

 בבשורה. 

 

 בניגוד לשלום ואלוקות : 

 

פי מתי-הבשורה על כשקראתי לראשונה את ק טז  רֶׁ ושמעתי אנשים אומרים,   פֶׁ

השטן מחייך; אתה צריך לאגד את השטן, "זה היה הוציא את צריך ל "אתה

לאגד את השטן? מי   ומה תרצכאילו דיברו אליי מילים ריקות. הייתי חושב" ל 

 הוא?" 

 

הרושם שלי מהשטן היה שהוא גבר בחליפה אדומה עם קרניים! הייתי חושב  

יות כל כך יעיל נגד מישהו?" "איך היצור הזה יכול לה  

 

דעתי הסתבכה כל כך בידע רפואי, עד שחשבתי, "מדוע תרצה לאגד את השטן?  

ן או פניצילין או טטרציקלין." אלוהים נאלץ להציל אותי  תן לו, סטרפטומיצי

מכבלי העולם הזה כדי שאוכל לראות שהשטן הוא האויב שהביא מחלות  

רנדואים ומלחמות ורעידות אדמה וכל דבר  ומחלות ובלבול ועוני וסכסוכים ו טו

 אחר שמנוגד לשלום ואלוהות. 

 

ישוע יהיה בעל סרטן  התנ"ך אומר לנו שזרעו של אברהם יחזיק את אויביו. 

ומחלות לב. קח אותו. להרים את זה. הוצא אותו ושחזר אותו עם רקמה חדשה.  

 אם הוא צריך, הוא יכניס לב חדש.

 
 חדר חלפים  : 

 

פעם על אדם שהלך לגן עדן וראה את חדר החלפים. מעולם לא    מישהו סיפר לי

וצה לעשות  שמעתי משהו מגוחך כל כך. אלוהים יוצר דברים מכלום. אם הוא ר 

מהשמיים.  אלטרנטיביבך לב, הוא לא צריך להביא לב   

 

אנשים מספרים סיפורים כאלה כדי שמישהו יקשיב לעדותם: "טוב, הייתי  

לפים." אני שמח שאלוהים נתן לי חוש הומור. בשמיים וראיתי את החדר לח  

 

אני לא מאמין שלאלוהים יש חדר חלפים. חדר חלפים אינו ברכה. והבשורה 

תמיד ברכה. היא   
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8פרק   

 

 הבשורה היא "כן"!. 

 

 

בדיוק ראית שהבשורה היא תמיד ברכה. בפרק זה אני הולך להראות לך  

 שבניגוד לתורתך הדתית, הבשורה היא תמיד "כן". 

 

שנייה אל הקורינתים בהבט  :א'  יז:    

 

ֲאִני ַמְחִליט, ַהִאם ַעל־ִפי  ְכשֶׁ  ְך, ְכלּום נַָּהְגִתי ְבַקלּות ַדַעת? ּוַמה שֶׁ ְחַלְטִתי כָּ הֶׁ

אּוַכל ְלַהֲחִזיק ְב "ֵכן ֵכן" ְו"לֹא לֹא", ְבַבת   ן שֶׁ ם ֲאִני ַמְחִליט, ְבֹאפֶׁ דָּ ר־וָּ ׂשָּ ת בָּ בֶׁ ַמֲחשֶׁ

 ?ַאַחת

 

ת בָּ  שאל, "  וסל פו בֶׁ אּוַכל ְלַהֲחִזיק  ַהִאם ַעל־ִפי ַמֲחשֶׁ ן שֶׁ ם ֲאִני ַמְחִליט, ְבֹאפֶׁ דָּ ר־וָּ ׂשָּ

?" ְב "ֵכן ֵכן" ְו"לֹא לֹא",   

 

האם הבנת את זה? דבר אלוהים אינו "כן ולא". שמע את התנ"ך! הבשורה היא  

 תמיד "כן". 

 

 : הוראה בשרנית 
 

"כן או לא", או "כן ולא", לימדו אותך   אם לימדו אותך שהתשובות בבשורה הן

  אלה "כן ולא"אה בשרנית. כשנכנסתי לראשונה אל השממה הכריזמטית, הור

"אלוהים עונה כן ולא, חכה ולא עכשיו,  על ידיהם :  הבשורה נלמד בדרך כלל 

 ואולי." 

 

זה לא הבשורה. זו הטפות בשרניות. ההטפה הבשרנית היא הטפה "כן ולא".  

ל על תמיד "כן". אני אראה לך את זה. להסתכ  -ן"  הבשורה היא "כ  

 

שנייה אל הקורינתים בלהסתכל  :א'  כ :"ח י    

 

ם ֵאינֶׁנּו "ֵכן ְולֹא  ֵרנּו ֲאֵליכֶׁ ְדבָּ ֱאֹלִהים שֶׁ ן הָּ  "פסוק י"ח"  ,"נֱֶׁאמָּ

 
ִשיַח ֵישּועַ   ֱאֹלִהים ַהמָּ ן־הָּ ֲהֵרי בֶׁ נֹוס ְוִטימֹוֵתיאֹוס ִהְכַר שֶׁ ֲאִני ְוִסיְלוָּ יו  , שֶׁ לָּ ְזנּו עָּ

יָּה בֹו  א "ֵכן" הָּ לָּ יָּה "ֵכן ְולֹא", אֶׁ ם, לֹא הָּ  ְבִקְרְבכֶׁ

"פסוק י"ט"    
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בֹוד ֵלאֹלִהים    נּו נֹוְתִנים בֹו כָּ אָּ ֵמן" שֶׁ "אָּ ֵכן הָּ חֹות ֱאֹלִהים "ֵכן" ֵהן בֹו. לָּ ל ַהְבטָּ ִכי כָּ

עּותֹוַגם הּוא בְ  ְמצָּ אֶׁ "פסוק כ"   ".  

 

למטיפים דתיים מסלול מילוט בגלל ספק וחוסר  בשורת "כן ולא" מעניקה  

. אם אתה מאמין בבשורה, כל הבטחות האל יהיו "כן" ו"יהיה "במשיח  האמונ

. בשבילך  

 

 הבטחות האל הם "כן" : 

 

כל הבטחות האל הם "כן" במשיח. זה פשוט. התשובה היא "כן!" לכן, אם אתה  

.  ומד לקרותל על פי הכתוב ומאמין באלוהים, אתה תמיד יודע מה ע מתפל  

 

אם אתה מתפלל לקבל את המשיח ואתה מאמין בו, אתה הולך לקבל אותו. אם  

אתה מתפלל לקבל את הטבילה ברוח הקודש, עם עדות לדיבור בשפות אחרות,  

אתה הולך לקבל את התפכחותה של רוח הקודש. אתה הולך לקבל את זה 

. למה? כי ההבטחה היא "כן". רק כך באה רוח הקודש בשפות  

 

אם אתה מתפלל לסליחת חטא, ואתה מאמין שאלוהים סולח לך כשאתה מבקש  

ממנו, התשובה שלך היא "כן". הוא סלח לך כששאלת אותו, והוא הוציא את  

ממערב,    חטאתך מהספר. יתרה מזאת, הוא הניח אותה רחוק ממך כמזרח

ה  למעמקי הים. אין לו שום זכר לזה. הוא לא זה שמזכיר לך את ז  הוהשליך אות

.   כל יום  

 

להזכירכם את החטא הוא אחד המשחקים הגדולים של השטן. נראה שהוא מכיר  

כל חטא שמישהו עשה אי פעם. אני חושב שהוא עובד שעות נוספות כדי לזכור  

ולם לא מהסס לנסות לעצור אותך  אותם. כשאתה עוקב אחר אלוהים, השטן לע 

 בכך שהוא מזכיר לך את החטא. 

 

מהספר, ושחרר אותך, השטן   הח את חטאתך, וחיסל אותאף על פי שאלוהים שכ

עדיין רוצה להזכיר לך שוב ושוב ושוב. אתה יכול לדעת באיזו רוח אתה צועד  

הן   יםהכשאתה כל הזמן זוכר את חטאיך.במקום זאת, זכור כי כל הבטחות האלו

 "כן", ובתוכו "אמן", לתפארת אלוהים. 

 

 צביעות בהטפת המילה  : 

 

הברית צריכים ללמוד להטיף את האמת. הם יטיפו פסוק אחד  מטיפים בארצות 

בדיוק כמו שכתוב, ויכוונו ויווכחו שזה אומר מה שהוא אומר.ואז הם מטיפים  
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  מר משהולפסוק הבא, ומכיוון שהאחד הזה מנוגד לתורתם, הם אומרים שזה או

יושר ליבם. -הסיבה שהמטיפים האמריקאים הם כאלה היא אי אחר.  

 

, יצאתי לגלות מי  1970אשונה לתנועה הכריזמטית בשנת כשנכנסתי לר

 באמריקה הולך אחרי אלוהים. ראיתי צביעות אצל מטיפים אמריקאים. 

 

המובילים   דתי ה כוהנמ , והאזנתי לאחד 1973הייתי בדאלאס, טקסס, בשנת 

. הוא אמר שרבים מהשומרונים  י"ב:  ח  מעשי השליחיםבאמריקה שלימד מתוך 

נאמר שמעון גם האמין והוטבל.  י"גפסוק  ב האמינו והוטבלו.   

 

נטבלו "בפסוק  זה אמר כי סיימון לא היה נוצרי. יש למילים "האמינו" ו" כוהן

. אך מכיוון  גבדיוק אותה משמעות כמו המילים" האמינו "ו"הטבלו" בפסוק   י"ב 

שהאיש הזה הוא צבוע ובגלל חוסר הכנות של ליבו, הוא אמר כי סיימון אינו  

 נוצרי. 

 

היה צבוע כל  כוהן דת בתי בחוסר אמון מוחלט ותדהמה שאדם שקרא לעצמו  יש

שינו את המשמעות   י"בביל "בפסוק כך עד שטען שהמילים "להאמין" ו"ט 

. לא יכולתי להאמין לחוסר הכנות שלו, למרות שגדלתי  ם. הייתי המו גבפסוק  

 עם אנשים כמוהו. 

 

מנו. הם מטיפים למה שהם  ים רבים בארץ הזו פחות ישרים מכוהנ אני לא מוצא 

 רוצים להטיף. הם לא מטיפים למה שאומר המילה. 

 

בועי הארץ הזאת. יש להם גרסה משלהם  על צ  -אלוהים ירחם על אמריקה 

 לבשורה והם חוששים לדבר את האמת: 

 

 נבואה

 

כי יבוא אליהם משפט, אומר ה '. והם יקבלו את התיקון שלי או שהם ינותקו. כי  

. ולכל אדם יהיה זמן המילה שליולי. וכולם ישמעו את כולם ישמעו את ק 

 לשקול. כי כמו שכתוב  

 

נביאים, רבים יהיו בעמק ההחלטה כאשר יגיע יום האדון הגדול. רבים    בספר

יהיו בעמק ההחלטה, והם יצטרכו להאמין אם המילה שלי פירושה מה שכתוב  

. והדברים  או שמא תורתם תנצח. כי דברי יבואו בראש השנה, אומר יהוה

 שדיברתי מתוך  
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זה קרה שבני צריך  ויצא מפי פיותיהם של נביאים יבואו. כי הסדרתי אותו מלבי,  

. ושהוא ימות, שייקבר ושוב יקום. וכי צריך להפריש את להיכנס לאדמה.

. אך רבים דחו את המילה  ההברית הראשונה והוא צריך להיות המתווך של השני

מר את המילים שהעם היה רוצה. הם בחרו לדבר  הזו, אומר יהוה, והם בחרו לו

  הםשלנפש לעל ידי הרוח. כי הם נכנעו   חזון של ליבם. והם לא בחרו לדבר

ואת דעתם במקום להשפיל את  והאינטלקט שלהם. והם בחרו לרומם את ידיעתם 

עצמם ולקבל את הדברים של ה '. אך רבים יהיו בעמק ההחלטה, אומר ה ', לפני  

ול של ביאתו של ה'. ויהיה להם הזדמנות לשקול ולהאמין ולקבל את  אותו יום גד 

כי שלחתי אותו והוא נפטר, והוא נקבר ושוב קם. והוא ישועה לכל  בשורת בני. 

ליהודי וגם ליווני. השבח לאל.תודה, אדון ישוע.  בראש ובראשונה מי שמאמין,  
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9פרק   
 

 הבשורה היא עם כוח
 

 

ני רוצה שתראה שהבשורה היא עם כוח. הבשורה היא תמיד ברכה. הבשורה  א

". והבשורה תמיד עם כוח. היא תמיד "כן   

 

מכיוון שהבשורה היא עם כוח, היא תמיד תהיה "כן". אם גרסת הבשורה שלך  

היה הבשורה של ישו. תלא  ואינה בעלת כוח, היא תהיה "כן ולא". יתר על כן, ז  

 

כוח שמטיף בבשורה "כן ולא". אתה יכול באותה מידה  לא תראה מישהו נע ב

. הם לא  עם כחבבשורה "כן ולא" אם הם נעים לדעת.המטיפים לעולם לא יטיפו  

אם הם מטיפים "כן ולא". זה לא דבר האל.  עם כחיכולים לנוע    

 

  הם פסוקים שאלוהים הראה לי מוקדם כנוצרי ה-א : ב  הראשונה אל הקורינתים

 : 

 

אִתי  ַוֲאִני, ַאַחי בָּ מֹות  , ְכשֶׁ ם ְבִמִלים רָּ אִתי ֲאֵליכֶׁ ת סֹוד ֱאֹלִהים, לֹא בָּ ם אֶׁ כֶׁ ְלהֹוִדיַע לָּ

ה ְכמָּ  "פסוק א" .אֹו ְברֹוְממּות חָּ

 

 המילה "חוכמה" היא "מיומנות". 

 

ת סֹוד ֱאֹלִהים" ...  ם אֶׁ כֶׁ אִתי ְלהֹוִדיַע לָּ בָּ "   ַוֲאִני, ַאַחי, ְכשֶׁ  

 

לֹא " ז שֶׁ ְחַלְטִתי אָּ ר  הֶׁ בָּ ַדַעת דָּ ִשיַח ְוהּוא לָּ ם זּוַלת ֵישּוַע ַהמָּ לּוב  –ְבִקְרְבכֶׁ   "   צָּ

 "פסוק ב" .

 

ם ְצְלכֶׁ ִייִתי אֶׁ ה הָּ ה ַרבָּ דָּ ה ּוְבַפַחד ּוִבְרעָּ  "פסוק ג" . .ַוֲאִני ְבֻחְלשָּ

 

ה ֱאנֹושִ   ְכמָּ ל חָּ ִתי לֹא ֻלּוּו ְבִפתּוֵיי ִמִלים שֶׁ פָּ אִדבּוִרי ְוַהטָּ לָּ ל רּוַח   ית, אֶׁ ה שֶׁ חָּ ְבהֹוכָּ

ה   "פסוק ד" . ,ּוְגבּורָּ

 

.  וסמילים "מפתים" הן מילים "משכנעות" של חכמת האדם. מילותיו של פאול

 ההטפה לא הייתה במילים משכנעות של חכמת האדם, או מיומנותו של האדם. 

 

ה ל רּוַח ּוְגבּורָּ ה שֶׁ חָּ א ְבהֹוכָּ לָּ  "פסוק ד" . ,אֶׁ
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 ֹ ל ֵמְךְכֵדי שֶׁ א ַעל ְגבּוַרת ֱאֹלִהים א ִתסָּ לָּ ם אֶׁ דָּ ְכַמת ְבֵני אָּ ם ַעל חָּ  "פסוק ה" . . ֱאמּוַנְתכֶׁ

 

כשאנחנו   עבוריבחן את הפסוקים הללו בזהירות. הם מאוד משמעותיים עבורך ו

הולכים בגוף המשיח. עליכם להבין שהטפות כפי שאתם יודעים זה לא יעשה  

ועה אם אתה מאמין. הבשורה  אלוהים ליש  דבר עבורכם. הבשורה היא כוחו של

 האמיתית היא תמיד עם כוח. 

 

 הבשורה והצלב :

 

  -אמר קודם כל שהוא לא הלך לעם במצוינות של דיבור או של חוכמה  וספול 

כלומר מיומנות. הוא לא השתמש במיומנות שלו. במקום זאת, הוא הצהיר 

   ב ::  ב  הראשונה אל הקורינתיםבפניהם את עדות האל. זכור את 

חְ  ִשיַח ְוהּוא הֶׁ ם זּוַלת ֵישּוַע ַהמָּ ר ְבִקְרְבכֶׁ בָּ ַדַעת דָּ לֹא לָּ ז שֶׁ לּוב –ַלְטִתי אָּ "פסוק  . צָּ

 ב" 

 

מלבד ישו והוא  אמר שהוא נחוש לדעת דבר   וסאתה יכול לראות את זה? פול 

   צלוב. זה לא כולל את החוק. זה לא כולל את עשרת הדיברות

 

ראשונה אל הקורינתיםב שהוא העביר להם קודם את   וסאמר פול ד-ט "ו :א  

, הוא אומר שהוא בא והטיף למשיח והוא  שנייה אל הקורינתיםבהבשורה. כאן, 

 נצלב. 

 

אני רוצה שתראה שהבשורה והצלב הם שישוע מת, נקבר, וגדל מהמתים. אם  

הוא הועלה   -אם ישוע מת על הצלב, אז הוא גם קם לתחייה  -נצלב    עישו

תחמיץ   ב זהים. ברגע שתקבל את זה בלבך, לעולם לאמהמתים. הבשורה והצל

 את זה שוב. 

 

בכנסייה כיום ישנם מטיפי "בשורה", ויש מטיפים "חוצים". קבוצה אחת תמיד  

מטיף את מטיפה לצלב. הקבוצה הבאה תאמר "אני לא מטיף לצלב, אני  

 הבשורה." 

 

ים אותנו  כשהייתי נוצרי לראשונה, פגשתי אנשים שאמרו, "כולם בכנסייה מביא

כן. לא ידעתי מה היה הצלב.  לצלב. עלינו לעזוב את הצלב. אני   

 

ואז התחלתי לקרוא בתנ"ך שהצלב הוא מותו, קבורתו ותחייתו. ידידי, אם אי  

והבשורה היא  פעם תעזוב את הצלב, עזבת את אלוהים. הצלב הוא הבשורה,  

.  הצלב  
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ין. אם אי פעם  הצלב והבשורה הם כוחו של אלוהים לישועה לכל מי שמאמ 

ב לבוא מהבשורה ומהצלב. לעולם אל תעזוב את  תרצה משהו מאלוהים, זה חיי

 הצלב. אבל אל תישאר על זה. 

 

ישוע שקם לתחייה. הצלב אינו כולל רק את ישו התלוי    -עליכם להכיר את ישו 

 על עץ עץ. הצלב כולל את המוות, הקבורה ותחייתו של ישוע. 

 

ולים אותך על הצלב ומשאירים  רכים רבים שתיש הרבה מטיפים באמריקה בע

אותך שם. אתה שם כל יום, מדמם ולעולם לא מת. אתה רק מאחל לך. עליכם  

 לדעת שהצלב הוא המוות, הקבורה; ותחייתו של ישוע. 

 

 כוח האל 

 

ינתיםראשונה אל הקורב הבשורה אינה בחכמת האדם. להסתכל על :   ד-ב :ג    

 

ה ּוְבַפַחד   םַוֲאִני ְבֻחְלשָּ ְצְלכֶׁ ִייִתי אֶׁ ה הָּ ה ַרבָּ דָּ ּוִבְרעָּ  "פסוק ג" . .

 

ל רּוַח    ה שֶׁ חָּ א ְבהֹוכָּ לָּ ה ֱאנֹוִשית, אֶׁ ְכמָּ ל חָּ ִתי לֹא ֻלּוּו ְבִפתּוֵיי ִמִלים שֶׁ פָּ ִדבּוִרי ְוַהטָּ

ה   "פסוק ד" . ,ּוְגבּורָּ

 

כמתו של האדם, דע זאת, זו אינה רוח הקודש. זה  אם אתה רואה אדם שמטיף לח 

התורה  האל. שקול את  מילתני למישהו שלמד ופיתח את הוראתו. דרש את הרס

כי זה מה שהם.   -מתה   שלך  

 

של מיומנותו של האדם. הוא אפילו לא הגיע  לבבות לא הגיע עם מילים מ  וספול 

ם זאת הוא בא . הוא אפילו לא בא עם המילה בלבד. במקולבבותעם מילים מ 

ה" ל רּוַח ּוְגבּורָּ ה שֶׁ חָּ (. ד" )פסוק ְבהֹוכָּ  

 

? בהפגנה. שימו לב שההפגנה הייתה של רוח וכוח. המילה "כוח"  וסאיך בא פול

. היא מהמילה היוונית דונמיס ומשמעותה "יכולת".  

 

 חכמת האדם : 

 

  והכוח. הוא מספר לנו מדוע עללא בא עם מילים, אלא הפגין את הרוח    וספול 

ראשונה אל הקורינתיםב :   ב :ה   

 

לֹא תִ  א ַעל ְגבּוַרת ֱאֹלִהים ְכֵדי שֶׁ לָּ ם אֶׁ דָּ ְכַמת ְבֵני אָּ ם ַעל חָּ ֵמְך ֱאמּוַנְתכֶׁ סָּ . 
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זה צריך לעמוד בכוחו של   רופאים.האמונתך לא צריכה לעמוד בחוכמת הגברים 

 אלוהים. 

 

ראשונה אל הקורינתיםב הם הפסוקים בהם נהג אלוהים לשכנע אותי     ה-ב :ג  

שלו.אינך יכול לערבב רפואה וכוחו  שמעולם לא ערבב רפואה עם כוח הריפוי 

של   לבבותלא בא עם מילים מ  וסם. פול של אלוהים מכיוון שהם אינם תואמי 

 מידת האדם. 

 

דתיים אומרים "יש לנו כאן מרפאה רפואית. אנחנו רוצים שכל החולים יבואו.  

ולהפיץ תרופות. נחבוש את כל הפצעים  אנחנו רוצים להטיף לך את הבשורה 

למות, בשם    אל הבית כדי ותךים לך כמה סדקים. אנו נשלח א שלך. אנו נותנ 

ן, זה כל מה שהם יכולים לעשות, אם אדם חולה הוא סופני. ישו. " ובכ  

 

 פול אמר שהוא לא בא בחוכמת האדם. הוא בא להפגין את הרוח והכוח. למה? 

 

א עַ  לָּ ם אֶׁ דָּ ְכַמת ְבֵני אָּ ם ַעל חָּ ֵמְך ֱאמּוַנְתכֶׁ לֹא ִתסָּ ל ְגבּוַרת ֱאֹלִהים ְכֵדי שֶׁ . ( ה )פסוק    

 

חכמתו משום ששום דבר אינו הרסני לאדם רים עליו לספור את אומ

לאדם שבילה כל זמן בלימודים   -אינטלקטואלי עם זאת, אלוהים אמר לספור   .

שום דבר כמו את חכמתך  . 
 

כמעט הצלחתי לספור את החוכמה שלי כלום, אבל זה לקח זמן. זה גם ייקח לך  

לא הולך לצאת מהמדבר ביום אחד. זמן. אתה   

 

 תן לאלוהים להוביל אותך החוצה  : 

 

אל תהיה גאה. אל תחליטו פשוט להשיג את ההודעה הזו להגיד, "אני הולך לדלג  

 ממש מזה ולהיות מושלם ביום אחד." 

 

לא התחלת להסתמך על רפואה ביום, ואתה לא מתכוון להפסיק ביום. תן  

ן לו להוציא אותך צעד אחר צעד. לאלוהים להוביל אותך החוצה. ת  

 

להוביל אותך מנס אחד למשנהו, כשהוא הוביל את העם היהודי מארץ   תן לו

ניסים כדי להוציא אותם ממצרים. לפחות רבים יידרשו כדי   11מצרים. נדרשו 

 להוציא אותך מהתרופות. 

 

לא ייאמן כמה נסים עשה אלוהים בשבילי לפני שאמרתי סוף סוף, "אלוהים,  

הוא פשוט לא באמת לא נרפא באמצעות רפואה, נכון?"  אתה  
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אבל, אתה מבין, אם אתה בא ללמד את חכמת האדם, אמונת העם תהיה 

ם. בארצות הברית אמונתנו עומדת  בחוכמתו של אדם. כאן נמצאת אמונתנו כיו 

 בחכמת הגברים. 

 

  חוכמת האדם יכולה לגרום לאנשים ביטחון, או אמונה. עם זאת, זו לא אמונת

ים של הארץ כוהנ ל, זו אמונתך. החוכמה שלך היא חזון של לבך. אם אנו, כהא

הזו, נשמע לקריאה שאלוהים העמיד עלינו, ונפגין את רוח האל, אמונתם של  

 הגברים לא תהיה בחכמת האדם. אמונתם תהיה בכוחו של האל. 

 

בבקשה אל תבינו אותי לא נכון. אם אתה חולה, לך לרופא מהר. אל תפסיק  

.   לרופא עד שאלוהים יגיד לך לא ללכת  לכתל  

 

ִריֹוןאדם נהג לבוא לכנסיית  שחשב שהוא אדם אמוני. הוא    מי החיים ִמיִניסטֶׁ

יוב. משקפיו שכבו בסמטה  בהשליך את משקפיו לפח ושטף את עדשות המגע ב 

 שלושה ימים. אנשי האשפה אפילו לא הגיעו. 

 

י, אתה שולל." הוא אמר, "למה  דונ הוא סיפר לי את הסיפור הזה, ואמרתי, "הו א 

 אתה מתכוון? אני מאמין." אמרתי "אתה מרומה." לאיש לא היה אמון.

 

ואמר "אל   כ"חזמן לא רב אחר כך הוא בא אלי לאחר שלימדתי את ספר דברים 

הן ברכותיו של אברהם." אמרתי, "נו, מי   כ"חתגיד לי שהברכות בספר דברים  

 הם אז?

 

ברכותיו של משה." " הוא אמר, "אלה היו   

 

אמרתי, "אתה לא יכול לקרוא שבאברהם כל העולם מבורך? זה כולל את משה.  

 אתה לא יכול לקרוא את זה?" 

 

ִריֹון . אנשים   מי החיים  מיותר לציין שהוא לא שהה הרבה יותר בכנסיית ִמיִניסטֶׁ

לה שהם לא מאמינים  אומרים שהם מאמינים, אבל כשאתה מדבר איתם אתה מג 

 לכלום. 
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10פרק   

 

 המלכות היא בכוח 
 

 

מלכות האל אינה במילה אלא בכוח. הממלכה אינה בהטפת מילים. זה בפרסום, או    

שישוע מת, הוא נקבר והוא קם שוב. -בהדגמה של הבשורה   

 

:כ  –י"ט ד ':  ראשונה אל הקורינתיםבהתבוננו   

ה הָּ  רֹוב, ִאם ִיְרצֶׁ ם ְבקָּ בֹוא ֲאֵליכֶׁ ם ֲאִני אָּ ִאים, אּולָּ ל ַהִמְתַנֹשְ ם שֶׁ ת ִדבּורָּ ה לֹא אֶׁ ְראֶׁ דֹון, ְואֶׁ אָּ

ם ת ֹכחָּ א אֶׁ לָּ "י"ט " "פסוק  אֶׁ  

 
ֱאֹלִהים ֵאינָּּה ְבִדבּור ִכי ִאם בְ  ֵכן ַמְלכּות הָּ " כ"פסוק  ֹכַח ַהֹפַעלשֶׁ  

 

מלכות אלוהים היא בשלטון, והבשורה היא כוחו של אלוהים לישועה לכל מי שמאמין. 

האל אינה במילה אלא בכוח. זה ביכולת האל. מלכות  

 

אין כוח, רק גאווה. אלוהים לא ישלח אותך להטיף  -" פירושו מלא גאווה  מתנשא "

רוצה שהאמונה של האנשים שאתה פונה  אלא אם יש כוח. למה? מכיוון שהוא לא

 אליהם תעמוד בחכמתו של אדם. הוא רוצה שהאמונה שלהם תהיה בכוחו של האל.

 

 וכנסייה, תחזיקהפעול בכוחו של האל. עכשיו, ת אליה ישוע המשיח חוזרשסיה הכנ

להכניס אותנו  יכולאלוהים. הוא מסוגל וה ו אתאזלוואל ת ו, אל תעצבכנסייהב יציבה

שהציב לפנינו,לארץ   

 

 אם רק נאמין לו. הוא גם לא יפגע בנו בזמן שהוא מכניס אותנו לארץ.

 

שנה,  ארבעיםודים הסוררים להסתובב במדבר במשך אחרי הכל, אלוהים שמר על היה

הנעליים שנה   ארבעיםונעליהם אפילו לא התבלה. זו ברכה, האם ידעת זאת? בתוך 

תבלו.הילו לא התבלו. הם מתו בנעליים שלא שלהם אפ  

 

אלוהים יברך אותך גם במדבר. עם זאת, רק בגלל שאתה מבורך לא אומר שאתה מציית 

שאלוהים מרוצה ממך. אלוהים מרוצה רק מאנשים המצייתים  לאלוהים, וגם לא אומר

 למילה שלו.

 

צריכים להתחנן.  אלוהים בירך את המורדים יחד עם האנשים שצייתו לו. אבל מורדים

הם צריכים להכות אבנים במקום רק לדבר איתם. הם ממלמלים. כמה מהם מתים. 

התנ"ך ובדוק שהדברים . קרא את מהם אלוהים צריך לפתוח את האדמה ולקבור כמה

 האלה התרחשו.
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ת בהכרח שאתה מציית לאלוהים. זה תלוי איך להשיג את הברכות. עם וברכות לא אומר

יית לאלוהים, תמיד יהיה לך שפע מספיק בכל הדברים שעשויים זאת, אם אתה מצ

ח' וראה. :ט ' השנייה אל הקורינתיםלהיות לכל יצירה טובה. קרא את   

 

ע מספיק בכל הדברים. לא תהיה למעלה ולמטה. לא יהיו פסגות תמיד יהיה לך שפ

אתה תמיד שופע כל עבודה טובה.ועמקים.   

 

ללכת ברוח  -מצאתי שזה נכון לאורך השנים. זו הייתה ברכה ללמוד לזרום ברוח   

 

ולראות את אלוהים מביא את הברכות עלי ועקף אותי.   

ותה.האמינו לי, חוויתי את האלטרנטיבה ולא אהבתי א  

 

 הובל על ידי רוח האל  : 

 

:וסאמר פול א:ה ראשונה אל התסלוניקיםב    

 

חֹון ַרב   ש ּוְבִבטָּ ה ּוְברּוַח ַהֹקדֶׁ א ַגם ִבְגבּורָּ לָּ ם ַרק ְבִמִלים, אֶׁ ה ֲאֵליכֶׁ אָּ ֵתנּו לֹא בָּ ֲהֵרי ְבׂשֹורָּ שֶׁ

נֹוכַ  - ם יֹוְדִעים ִמשֶׁ ַאתֶׁ ר שֶׁ בָּ ם ֵכידָּ םַצד ִהְתַנהַ ְחתֶׁ ִיינּו ֵביֵניכֶׁ ר הָּ ם ַכֲאשֶׁ ְגנּו ְלַמַעְנכֶׁ .  
 

 שימו לב כיצד הגיעה הבשורה:

 

ש... ה ּוְברּוַח ַהֹקדֶׁ א ַגם ִבְגבּורָּ לָּ ם ַרק ְבִמִלים, אֶׁ ה ֲאֵליכֶׁ אָּ .. לֹא בָּ  

 

והים. הבשורה הגיעה עם המילה ועם היכולת של רוח הקודש, וזה בא בהובלת רוח אל

שורה. הבשורה הגיעה עם המילה ועם היכולת של רוח הקודש, וזה כך יש להטיף את הב

 בא בהובלת רוח אלוהים. כך יש להטיף את הבשורה.

 

אל תיקח את התנ"ך ותטיף. אל תיקח אפילו את התנ"ך באמונה ותטיף. לך כשאלוהים 

 אומר לך. הובל על ידי הרוח, ותלמד היכן שהוא אומר לך ללמד.

 

הוא אומר לכם. אם הוא אומר לך לא להתפלל למישהו, הוא הפגינו את הכוח במקום ש

 מתכוון אל תתפלל עבורו. כן, אלוהים יגיד לך את זה. 

 

אנשים שמטיפים למילה ואומרים, "עכשיו אני הטיפתי לך את המילה; עשיתי את חלקי; 

וורים.עכשיו זה תלוי באלוהים," הם רמאים. ליבם קשה. הם מדריכים עי  

 

וטמים ובולעים גמלים. ישוע אמר שלא.הם מתאמנים על ח  

 

כנסיית אמריקה, בעצם, מונהגת על ידי מדריכים עיוורים המתאמנים על חצילים 

ובולעים גמלים מכיוון שאינם מאמינים בתנ"ך. הם לא יודעים דבר על כוחו של 

, כולם היו בורחים.נסייה שהייתי בה כילדאלוהים. אם כוחו של אלוהים היה בכ  
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לפני מספר שנים, ובדרך הביתה אמרה: "דויל,  מי החייםה לביקור בכנסיית אמי הגיע

אתה יודע, כשעבדנו לאלוהים, משהו עלה עליי." אמרתי, "מה זה היה אמא?" היא 

ה שזה היה רוח הרפאים שאתה מדבר עליה." ואז היא אמרה, "את האמרה, "אני מניח

 רוצה לדעת משהו אחר? זה עדיין עלי!"

 

ה להראות לה שהאנשים בכנסייה שהיא משתתפת בה אינם יודעים דבר על אלוהים ניס

 רוח הקודש. הם יודעים מעט על הכתוב, שום דבר על ישוע ושום דבר על רוח הקודש.

 

וח בוא בשלטון, וברו תבוא במילה בלבד. זתא לא יכאשר מבשרים הבשורה האמיתית, ה

 הקודש, ובביטחון רב.
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11פרק   

 

 הבשורה מוטפה לחלוטין 

 
כאשר מבשרים את הבשורה הוא בא בשלטון. כאשר מבשרים את הבשורה, הוא יטיף 

 במלואו, עם סימנים ונפלאות אדירים.

 

מעולם שבמקומות  במלואו הטיף את בשורת המשיח וספול  

את הבשורה. הביטו ב ולא שמע :י"ט –ט"ו :ט"ו  אל הרומים   

 

ל זֹאת כָּ  ם, ְוזֹאת ַעל־ ְבכָּ ת ִזְכרֹוְנכֶׁ ְמעֹוֵרר אֶׁ ה ְלַמַדי, ְכִמי שֶׁ זָּה ַרבָּ עָּ ם ְבהֶׁ ם ֹפה וָּשָּ כֶׁ ַתְבִתי לָּ

ד ַהנָּתּון ִלי ֵמֵאת ֱאֹלִהים סֶׁ וק ט"ו"" פס     ְסַמְך ַהחֶׁ  

 

ִשיַח ֵישּוַע ִבְשִביל ַהגֹוִים ּוְלַכֵהן ִבבְ  16  ל ַהמָּ ש שֶׁ ֵרת־ֹקדֶׁ ׂשֹוַרת ֱאֹלִהים, ְכֵדי ִלְהיֹות ְמשָּ

ש ת ְברּוַח ַהֹקדֶׁ שֶׁ ה ְרצּויָּה, ְמֻקדֶׁ ַהגֹוִים ִיְהיּו ְלִמְנחָּ " פסוק ט"ז"       .שֶׁ  

 

ִשיַח ֵישּוַע יָּ   ֵכן, הֹודֹות ַלמָּ ִרים ַהַשיִָּכים ֵלאֹלִהיםלָּ כֹול ֲאִני ְלִהְתגָּאֹות ִבְדבָּ   " פסוק י"ז"     
 

ֵעז ְלַדֵבר  ת ַהגֹוִים ִליֵדי ְולֹא אָּ ִביא אֶׁ ה ַדְרִכי ְכֵדי ְלהָּ ׂשָּ ִשיַח עָּ ַהמָּ ִרים שֶׁ ִבְלִתי ִאם ַעל ַהְדבָּ

ה   ,ִציּות, ְוזֹאת ַעל־ְיֵדי ִדבּור ּוַמֲעׂשֶׁ
"ח"י" פסוק   

 

ת בְ  ר אֶׁ ִהְסַפְקִתי ְלַבֹשֵ ן שֶׁ ש, ְבֹאפֶׁ ִשיַח ְבֹכַח אֹותֹות ּומֹוְפִתים, ּוְבֹכַח רּוַח ַהֹקדֶׁ ׂשֹוַרת ַהמָּ

יהָּ ַעד ִאלּוִריקֹון ַלִים ּוְסִביבֹותֶׁ  " פסוק י"ט" .  ִמירּושָּ

 

ים מלאי רוח כוהנ, שמעתי 9701כשנכנסתי לראשונה לתנועה הכריזמטית בשנת 

אומרים "אתה לא יכול ללמד את הבשורה המלאה. כנסיית אמריקה לא יכולה לקבל 

 אותה."

 

יכולים לקבל את זה אם אתה אף פעם לא מטיף לו? אותם  ובכן, איך אתה יודע שהם לא

אנשים אומרים, "אל תיסע לאפריקה ותטיף שגשוג." למעשה הם אומרים ששגשוג הוא 

ה אמריקאית.בשור  

 

 הבשורה באפריקה :

 

אלוהים שלח אותי לאפריקה. רציתי לגשת לשם ולהסתכל בעיניים  התשמ"הבשנת 

פתוח את העיניים באמריקה. רציתי לראות עיניים עיוורות נפתחות, כי לפעמים קשה ל

עיוורות נפתחות, אוזניים חירשות נפתחות, את ההליכה הצולעת, השדים שהושלכו ועוד 

 ניסים.
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בלילה הראשון שהייתי שם, אלוהים הביא אלינו אדם עיוור. הנחנו ידיים עליו, ואלוהים 

ישוע!ל להריפא את עיניו. הוא לקח את התנ"ך וקרא אותו. תהי  

 

שרק מסרתי לו תנ"ך ואמרתי "קרא". אפילו לא ידעתי אם האיש  םהייתי כל כך תמי

קרוא. הוא התחיל לקרוא את יכול לקרוא. מעולם לא חשבתי שהוא אולי לא יוכל ל

 התנ"ך. חמש דקות לפני כן הוא לא יכול היה לראות דבר.

 

ם ראשון, אלוהים אמר, בלילה השני, אלוהים ריפא אנשים נוספים. ביום השלישי, יו

. אתה הולך להטיף שגשוג  לעשות ך לכאןאות"עכשיו אתה תעשה את מה ששלחתי  

." ואנחנו מתנתקים.לאנשים האלה  

 

יום ראשון אחד, ודיברתי שלוש מתוך שש השעות בהיה לנו שירות של שש שעות 

שעה וחצי על אמונה, והשעה וחצי שלאחר מכן על שגשוג. האנשים האלה  -האלה 

 מעולם לא יצאו ממקומותיהם. לא ידעתי שאוכל לדבר כל כך הרבה זמן. 

 

ם שמעולם לא שמעו אותה. המארח שלנו לאנשי -שגשוג  -אני הטיפתי את הבשורה 

שנייה אל הקורינתיםלאמר, "שמעתי אנשים רבים מטיפים  , אך מעולם לא פרק ח 

 ראיתי מה כתוב."

 

גלות. אבל אם אתה חושש שאדם עני לא ובכן, הפסוקים הללו ברורים אם יש לך הת

קבל את הבשורה, אתה לא מאמין באלוהים. אנשים עניים הם אלה שאתה אמור יכול ל

 להטיף את הבשורה.

 

 הבשורה במקיני. טקסס :

 

התחלנו משימה במקיני, טקסס. כשהלכנו למקיני והתחלנו למסור אוכל, הטיפנו מייד את 

, תאט, האנשים האלה עלולים להכות אותי." הבשורה המלאה לעם. חשבתי, "אלוהים

בסוף, הם התחילו לחבב אותנו.ל  

 
אנשים לילה אחד. מאוחר יותר הקדש היה מלא. הם אהבו את  מאה ושמונההאכלנו 

השירות. הם אפילו החלו להרים ידיים. בהתחלה, הם לא היו מרימים יד. היית אומר 

ו אתה מת.להם להרים את היד, והם היו מסתכלים עליך כאיל  

 
סופו של דבר קיבלתי אותם להרים ידיים. אתה יודע איך? קמתי מקדימה, הרמתי אבל ב

בעיניים. אתה צריך להיות נועז כשאתה מטיף את הבשורה. םידיים והסתכלתי בה  

 

 סימנים ונפלאות :

 

הוא לא העז לדבר על שום דבר שמשיח לא אומר ש וספול י"ט – ח"יט"ו : אל הרומים ב

 עבד בו:

 

ה ת ַהגֹוִים ִליֵדי ִציּות, ְוזֹאת ַעל־ְיֵדי ִדבּור ּוַמֲעׂשֶׁ ִביא אֶׁ   ,ְלהָּ
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 " פסוק י"ח"

 

ש  " פסוק י"ט" .ְבֹכַח אֹותֹות ּומֹוְפִתים, ּוְבֹכַח רּוַח ַהֹקדֶׁ

 

הקודש וסימנים ונפלאות.  ם ללא כוחה של רוחגויים לעולם לא ילכו בצייתנות לאלוהי

הסיבה שכל כך מעט אנשים הולכים באמונה היא שהם אינם יכולים לציית לרוח 

 הקודש, והסיבה שהם אינם יכולים לציית לרוח הקודש היא שאין סימנים ונפלאות.

 

מדבר על הוצאת מעוזים והפיל את כל מה  וסל, פוו -ד : י תיםשנייה אל הקורינב

שמרומם את עצמו כנגד ידיעתו של אלוהים והבאת כל מחשבה בשבי לצייתו של ישו.  

 הכנסייה לעולם לא תהיה צייתנית ללא כוחה של רוח הקודש וסימנים ונפלאות.

 

המילה תאושר  יש להטיף את הבשורה המלאה של ישוע המשיח. מי שמאמין שיינצל.

נים הבאים.בסימ  

 

 מתנות רוחניות מקימות אותך :

 

י"ב : -א: ט  אל הרומיםלבסוף, התבוננו ב  

 

ת ְבׂשֹוַרת ְבנֹו, הּו  ר ֲאִני עֹוֵבד אֹותֹו ְברּוִחי ְבַהְכִריִזי אֶׁ ֱאֹלִהים ֲאשֶׁ ֲאִני  א ֵעִדיְוהָּ ְך שֶׁ ְלכָּ

ף ִבְתִפלֹוַתי רֶׁ ם ְללֹא הֶׁ ְתכֶׁ   ,ַמְזִכיר אֶׁ

 "פסוק ט" 

 
ה ֱאֹלִהים ם, ִאם ִיְרצֶׁ בֹוא ֲאֵליכֶׁ הּוא לָּ ן שֶׁ ִמיד ִכי ַאְצִליַח ַפַעם ְבֵאיזֶׁה ֹאפֶׁ   ּוְמַבֵקש ֲאִני תָּ

 "פסוק י"

 

ם ְכֵדי ַלֲחֹלק עִ   ף ִלְראֹוְתכֶׁ ֵכן ֲאִני ִנְכסָּ ם שֶׁ כֶׁ םמָּ ִנית ְלִחּזּוְקכֶׁ נָּה רּוחָּ "פסוק י"א"   ַמתָּ  

 

ם ְוַגם ִלי  כֶׁ ת לָּ פֶׁ ֱאמּונָּה ַהְמֻשתֶׁ יו בָּ ִנְתעֹוֵדד ַיְחדָּ .ְכלֹוַמר, שֶׁ "פסוק י"ב"   

 

מטרת המתנות הרוחניות היא להקים את הכנסייה. אי אפשר להקים את הכנסייה ללא 

אתם משתתפים. עליכם לתת  ו בירות המתנות. לכן המתנות חייבות לפעול בכל ש

ים חופש לעשות את מה שהוא רוצה לעשות.הלאלו  

 

הסיבה שכנסיית אמריקה, כנסיות דתיות וגם כריזמטיות, לא הוקמה היא שמעט מתנות 

. לעיתים יתכנו כמה חימום, אך מעט שדים מושלכים. דתיים נראות ברוררוחניות 

ים.להיות שדבאמריקה לא מאמינים כי לנוצרים יכולים   

 

. וג ':  שנייה אל הקורינתיםבעל הכנסייה לחזור בתשובה ולהאמין למה שאמר פאולוס 

 פולוס אומר בפסוק ההוא שאלוהים 
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ל הרוח, שכן המכתב חדשה, לא של המכתב, אלא שה של הבריתים כוהנהפך אותנו ל

ח נותנת חיים.הורג, אך הרו  

 

הברית החדשה: ישוע נפטר, הוא נקבר  -של הברית החדשה  יםכוהנאנו יכולים להיות 

מסוגלים, לא של המכתב, אלא של הרוח. כאשר  יםכוהנושוב קם. אנו צריכים להיות 

חייבת להיות  אנו מצייתים לאלוהים, אנשים יקבלו חיים. זוהי הבשורה האמיתית, והיא

האל. מנוהלת על ידי רוח  

 


