
8 Absurd Things Atheists Must Believe Before Breakfast (Hebrew)

למה יש משמעות לאמונה באל?

 אבסורדים שעליהם אתאיסטים חייבים לסמוך עליהם8
לפני ארוחת הבוקר

לראות מעבר לגבינה במלכודת עכברים

דון קיין

לראות מעבר לגבינה

בואו נדמיין מלכודת עכברים. את הגבינה ניתן להשוות עם הכחשת האדם מאלוהים, אשר נתפסת כחופש
אישי )אשליה של אוטונומיה(. המלכודת היא תוצאת היעדר של אלוהים במקרה זה. למרבה הצער, כביכול

בבחירת הדרך "המדעית", הלכנו בעקבות הגבינה בלי לחשוב על התוצאות.

. אם אלוהים אינו חלק מבריאתשום דבר לא חשוב בעולם הזהבסופו של דבר אם "אין אלוהים", אז 
העולם, הרי כל מה שיש לנו -

• חסר משמעות;
• חסר ערך;
• לא חשוב;

• חסר מטרה;
• חסר תקווה;

)וכו ', אתם יכולים להמשיך לבד את הרשימה(
• חסר מוגבלויות להתקפת השטן.

 אבסורדים שעליהם אתאיסטים חייבים לסמוך עליהם לפני ארוחת הבוקר8

ראשון: כל העולם נוצר מכוחות עצמו
שני: הכאוס יצר סדר
שלישי: דומם יצר חיי

רביעי: חסר הכרה יצר הכרה
חמישי: אי-אישיות יצרה אישיות

שישי: אי-רציונל יצר רציונל
שביעי: העיוור יצר אור
שמיני: חירש יצר שמע

... הרשימה יכולה עוד להימשך

אם לימדו אותך שהמדע, האבולוציה, הברירה הטבעית או תיאוריית המפץ הגדול הוכיחו שאלוהים אינו
קיים – פשוט שיקרו לך. הסתירו ממך את האמת.

כל התיאוריות הללו הן ניסיון להסבר חילופי של דברים מבלי להכיר בקיומו של אלוהים.
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"Eאיזה עובדות מדעיות יכולים להוכיח כי הסיבה למשהו שקרה בעבר היה הכוח הבלתי נראה "
" )אלוהים(?Gהכוח הבלתי נראה " )אבולוציה(, ולא את

ממה הייתה מתחיל? האם אתה יכול לדמיין איך ניתן לבדוק את זה? השיטה המדעית ברורה ופשוטה:
התהליך צריך להיות גלוי, חוזר על עצמו וניתן לאימות על ידי צד שלישי עצמאי.

אנשים המשכילים רוצים להאמין שהאבולוציה והברירההעם זאת, נראה כי רוב המדענים, המורים ו
הטבעית היא המדע האמיתי ושהמדע הזה הגיע למסקנה כי אין אלוהים. כל האנשים האלה חיים על פי

הכלל – "אין אלוהים"ובכך הם מנסים לשכנע את כולנו )אבל אפילו מבט שטחי על הקהילה האנושית
מספיק כדי להבין שבסיס הזה לא מבוסס על שום דבר(.

אין דרך הגיונית כדי להוכיח או להפריך את האבולוציה, עם זאת מספר מרשים של אינטלקטואלים לא
רוצה להסכים עם זה. תחשוב, למה הם כל-כך דבקים בתיאוריה שלהם?

אם מישהו מאמין כי הידיעה על קיומו של אלוהים היא לא טובה, אולי בשבילם לא חשובים שום הוכחות,
כי הם משוכנעים מראש. הם הניחו יותר מדי שיקולים על כף המאזניים. אם מישהו כבר החליט הכל לפני
שהלך למעבדה בשביל המחקר, זה יהיה מההתחלה הנטייה למסקנה ברורה. אם הוא רוצה להסביר הכל

בצורה אחרת, הוא יכול, למשל, לאמר משהו דומה לאמת.

 חמורה מדי. אכן, ניתן להבחין בסממנים של דעותדעות קדומותאולי אתה חושב שהטענה הזאת בעד 
קדומות. לדוגמה, תיאוריה חלופית, בדומה לתיאוריה של עיצוב אינטלקטואלי, מוצגת על ידי מדענים

סמכותיים. עם זאת, הם דוחים אותה לגמרי. האם זה אומר כי התיאוריה של עיצוב אינטלקטואלי לא יהיה
חדשות טובות עבור מי שאינו אוהב לראות תמונת בריאת העולם אלוהית? זכור כי אלו שדוחים את תורת

העיצוב האינטלקטואלי, אין להם שום ראיות מדעיות, שאליו הם יכולים לפנות כדי להוכיח שדעתם מבוסס
”.G“ ולא על ”E“על 

רעיונות אלה מקובלים בחברה שלנו במשך כמה עשרות שנים. אלוהים גורש מבתי ספר, וכתוצאה מכך
בכניסה לבית הספר יש שומרים, וסביב בתי ספר- גדרות גבוהות. אלוהים גורש מבתי הדין, וכתוצאה מכך
בתי כלא ובתי סוהר מרובי אולכוסין ואחוז האנשים שחוזרים לפשעים הללו הולך וגדל עם השנים. זוהי רק

הוכחה נוספת לטובת חוסר ההתגשמות של ההנחות שלהם, אשר הובילו להפלות, נישואין חד מיניים
ובעיות מגדר של מינים שונים.

מחיר זה גבוה מדי - מבחינה מוסרית וכספית ואף מבחינה ביטחונית.

ומה אם אלוהים מופיע בתיאוריה של בריאת העולם?

 )מי אני?(,הזהותתחשוב, אולי אתה תסכים שזה יכול לשנות את הכל! התשובות לשאלות היסוד של 
 )מה משמעות החיים?( שונות לחלוטין, ואכן, נמצאותוהמטרה )האם למישהו אכפת ממני?( המשמעות

בצד השני של הדיון-  תלוי מה אתם בוחרים לא לקבל.

האם אנחנו נוצרנו במקרה? האם יש לנו ערך או מטרה אמיתית, מלבד האינטרסים האישיים.

מה עומד מאחורי כל זה?

זוהי גישה מעניינת. בוא נראה מה אתם חושבים על כל העניין הזה. קחו רגע מזמנכם וחקרו שלוש שורות
של עדויות שמראות כי התנ"ך אינו יכול להיות יצירתו של אדם.

עדות ראשית
 מחברים. בין מחברי הספר40 שנים על ידי כ-1,300 ספרים שנוצרו במשך 66כתיבי הקודש הם אוסף של 

היו רועים, מוכסים, רופא, דייגים ונציגים של מקצועות אחרים שחיו בשלוש יבשות - באירופה, באסיה
ובאפריקה.
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האם אתה יכול לקרוא כל ספר אחר שנכתב על ידי קבוצה של מחברים אשר על פי רוב לא הכירו אחד את
השני. אנשים אלו ייצגו תרבויות ותקופות היסטוריות שונות, הם כתבו בזמנים שונים, אך הם הבינו את

אלוהים באותה הדרך, ואת הרעיון שבו התפתחות תוכניתו של אלוהים היה עקבי ומובן. אין עוד ספר
הדומה לתנ"ך. רוב הספרים מתיישנים מהר מאוד מרגע שנכתבים ונשכחים.

עדויות היסטוריות
במשך מאות שנים הארכיאולוגים חקרו את ארץ ישראל. בחפירות הושקעו מיליוני דולרים ומיליוני שעות

עבודה. חוקרים גילו הרבה ממצאים ארכיאולוגיים. מצאו הרבה ערים ומקומות גאוגרפיים שמוזכרים
בתנ"ך. כל התגליות האלה לא נתנו שום סיבה לפקפק באותנטיות של האמת תנ"כיות.

התגשמות הנבואה
הוכחה הבסיסית ביותר כי התנ"ך הוא מקור על- טבעי, הוא תיעוד של נבואות.

 לספירה( נמתחו70נבואותיו של דניאל על ביאת המשיח ועל חורבן בית המקדש )שהתרחש בשנת 
בביקורת שוב ושוב על ידי אלה שסבורים כי הספר נכתב לאחר אירועים אלה.

למרות זאת, הספר של הנביא דניאל וספרים יהודיים אחרים של התנ"ך תורגמו מעברית וארמית ליוונית
 שנה מהווילדתו של ישוע.200לפני 

העובדה הזו מוכיחה בבירור כי הנבואות האלה נכתבו מאות שנים לפני שהאירוע עצמו התרחש.
כתבים אחרים רבים, המנבאים את לידתו ואת ביאתו הראשון של ישוע, נרשם בספר ישעיהו, פרק נ''ג,

במזמור כ"א ובספרים אחרים של התנ''ך. תוכלו למצוא מידע נוסף בנושא הזה במנוע החיפוש של
Google.על ידי הזנת המילים "נבואות משיחיות" בשורת החיפוש והמידע יצדיק את עצמו 

קרוב לוודאי, ישנה השקפת עולמו של הספקן על מוצאו של העולם וכל מה שבתוכו.
יש ספק לגבי האמינות של ספרי הברית החדשה, מתוך אמונה שרוב האירועים המתוארים בברית

החדשה התרשמו לפני זמן רב מרגע הכתיבתם. ספקנים רבים אומרים כי רוב ספרי הברית החדשה
 שנה לאחר שהאירועים המתוארים התרחשו.100נכתבו מאוחר יותר מ-

 לספירה. עם זאת, הברית70ההיסטוריה החילונית רשמה את חורבן ירושלים ובית המקדש בשנת 
החדשה אינה מזכירה זאת. המקדש מילא תפקיד הרבה יותר משמעותי בחיי היהודים באותם ימים מאשר

היום)כמו מרכז הסחר העולמי בחיי האמריקנים כיום(. מרכז הסחר העולמי היה יחידה כל-כך גדולה,
שהיה לו אפילו מדד משלו תחנת המטרו. תארו לעצמכם שאתם מחזיקים בידיים חוברת של נוסע למרכז,

שמדווח על מספר המבקרים ביום, וכנראה גם מספר המסעדות והמנות שהוגשו במרכז מדי יום.

 בספטמבר - היום שבו נפלו המגדלים. האם זה ההסבר ההגיוני11נניח שבחוברת לא מצאתם אזכור ל-
ביותר לכך שהחוברת הודפסה לפני שהמגדלים נהרסו?

חורבן בית המקדש היה התגשמות נבואתו של ישוע. אירוע זה אישר כי הוא אכן היה נביא והעובדה
שבברית החדשה אנחנו   לא מוצאים הפניות לחורבן בית המקדש, נותן לנו הבנה כי הוא נכתב על ידי עדי

 לספירה, כפי שנרשם בתנ"ך.70ראייה באירוע שהתרחש לפני 

מה עם דתות אחרות? האם לא "כל הדרכים מובילות אל ראש ההר"? שאלה זו מעלה שאלות נוספות -
"מי נמצא בראש ההר הזה?"

ההינדים מאמינים בקיומם של מיליוני אלים. בודהיסטים לא מאמינים באלוהים מסוים. הנוצרים מאמינים
באלוהי התנ"ך.

תארו לעצמכם כי בעידן של דולר כספי, הפושע מחליט לעשות מטבעות מזויפים. בבחירת אפשרויות זיוף
הוא מנסה חיצור נבול של עץ. אף אחד, כולל ילד קטן, לא ישלול את העובדה כי זהו כסף מזוייף העשוי

מעץ.
לכן הוא מחליט לעשות דולר כספי מן המתכת וכמה אנשים יקנו מטבע מזויף. עם זאת, אם הוא מחליט

להוסיף קצת כסף לסגסוגת מתכת, הוא יוכל לרמות אנשים רבים מאוד. וככל שיותר כסף הוא מוסיף,
המטבעות יהיו יותר ויותר כמו מטבעות כסף אמיתיים וכך יותר אנשים יהיו מרומים.
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כסף במטבע מזויף מגלה את האמת בדת מזויפת. ככל שיש יותר אמת בדת, כך כמות האנשים
המאמינים יגדל. אבל כל האמת היא האמת של אלוהים. אפילו השטן מכיר את כתבי הקודש ומשתמש

בהם לטובתו, כפי שאנו רואים בפיתוי של ישוע במדבר.

בואו נהיה שומרי האמת ולא חצי אמת. זיוף מוכיח את קיומו של המקור.
המדע המודרני הוא מדע "מערבי", שנוצר על בסיס השקפת העולם הנוצרית, והוא סבור שאלוהים החכם
יצר עולם מובן ורציונלי שניתן להסברה. הדתות המזרחיות לעולם לא היו יכולות ליצור השקפת עולם כזו. 

קיומו של אלוהים מוכיח את השאלות הבסיסיות של זהות, משמעות ומטרה.
היישום המעשי הוא שינוי בחיים. כיצד עלי לנהוג באחרים? האם מקורו של המין האנושי הוא תוצאה בלתי

צפויה 

של תהליכים אקראיים? איזה תועלת אוכל לקבל מאנשים אחרים? מה אם הם ניתנים לניצול?

אם נחליט שכל השאלות האלה לא משמעותיים, ואם אנחנו חכמים מספיק כדי להימנע מהן ברגעים של
פיתוי, אז נחשוב: "למה לא?".

מה אם אנשים אחרים גם כך מתייחסים אלי? אני יודע שכמה מהם חזקים יותר וחכמים יותר. על מי אני
יכול לסמוך? 

עכשיו אתה מבין כי למחיקת האלוהים מתאורית בריאת העולם יש השלכות מרחיקות לכת.
מה זה אומר להיות בן אדם? ההצהרה כי "אין אלוהים" פירושה שאנו ייצורים שנוצרו באקראי על ידי

הטבע. עם הטענה הזאת, אנחנו לא יותר מאשר תוצר אקראי.

 חודשים של החיים. חודשים עוברים די1,000 חודשים כדי להגיע רק ל-4 שנים ו-83אתה חייב לחיות בן 
מהר, משאירים לנו קצת זמן לתשלום חשבונות, לחשבונאות הוצאות ועוד לרהיטים ביתיים. לעתים

 אחוז על החיים עצמם.10 אחוז מהחיים נדרשים עבור ההגשמה שלה ורק 90קרובות נאמר כי 

אז איך אנחנו צריכים לחיות? ללא אלוהים מאוד קשה למצוא מטרה משמעותית בחיים. כיצד עלינו
להתייחס לאחרים? אם הם נוצרו בדימוי אלוהים, עלינו להבין את הערך הגבוה שלהם ולהסכים עם זכויות

היסוד שלהם.
מי נתן לנו את הזכויות? אם הממשלה נותנת את הזכות, היא יכולה לקחת אותם בחזרה. כך האמינו

20היטלר וסטלין. ההיסטוריה אומרת כי מאה מיליון בני אדם נהרגו על ידי המשטר הטוטליטרי במאה ה-
בחלקו גם בגלל השקפת העולם האותאיסטית.

הקומוניזם האותאיסטי של סטאלין ומאו היו כאלו שלאזרחים של אותם מדינות לא היו להם זכויות מלבד
אלה שניתנו על ידי המדינה ומכיוון שחיי נתיניהם לא היו בעלי ערכים וזכויות קבועים, מספר עצום של

אנשים חוסלו כאויבים מיותרים של העם.

כאשר אין אלוהים בתיאוריה של בריאת העולם, אז למה לא?

האם גישה זו לאזרחינו לא נכונה?

אתה צריך בסיס רוחני מוצק, בכדי שיהיה לכם חוזק לאמר כי "מאו" ו"סטלין" זאת לא הדרך לנהל את
חייהם של אזרחים.

במגילת העצמאות תומאס ג'פרסון ואבות המייסדים האחרים של ארצות הברית אישרו, " …הם ]אנו[
קיבלנו זכויות בסיסיות על ידי הבורא שאין לגביהם סירוב".

מעת לעת כל אחד מאיתנו מתפתה. איך צריך להתמודד עם הפיתוי? אם אנו מאמינים באלוהים, אנו
מבינים שבסופו של דבר נצטרך לתת דין וחשבון על כל רגע שבו נפלנו לפיתוי. נשיב על כך שהשתמשנו
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באנשים אחרים, שקרנו, שדדנו, הפרנו את המוסר של האחר. כל צורה של ניצול והונאה יובאו בפני בית
משפט צודק של אלוהים. הידיעה שיש אחד שאנחנו אחראים לו נותן את נחישות לומר "לא!" לפיתוי.

ומה אם אלוהים הוא לא בורא העולם? האם זה לא אמונה שרבים מאמינים בה? ללא אלוהים, אנו יכולים
לנצל את כל הזדמנויות ספק.

אנו הופכים למומחים בהתנהגות רציונלית:

"טוב, זה לא כל כך נורא."

"כולם עושים את זה."

"אף אחד לא ידע".

"האם זו בעיה?"

כשאנחנו קורבנות ולא פושעים, זה סיפור אחר לגמרי. כאשר כל סכנה של בן/ בת הזוג שלנו נחשפים,
לא היינו רוצים שהאחרים יראו את הסיטואציה הזאת., סטריאו – iPodילדים או לפחות טלפון סלולרי, 

ובכל זאת השאלה יכולה להישאר על סדר היום, ולמה לא? רובנו מושפעים במידה שונה על ידי התנהגות
של אנשים סביבנו ואם אחרים משוכנעים שאין אלוהים,

אז אף אחד לא אחראי לכל דבר ואם אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לחיות בהצלחה עם זה, אז הפיתוי רק
מגביר.

 עד1980, עיתון "דנוור פוסט" פירסם מאמר שכותרתו "רצח בדם קר בארה"ב מ 2015בחודש ינואר 
 אלף.211 שנים עלה על 35". רציחות לא פתורות ברמה הפדרלית, המדינית והמקומית במשך 2014

 רציחות בלתי פתורות ליום במדינה.16, היו 1980מתמטיקה פשוטה מראה כי בממוצע, מאז 
הסטטיסטיקה לא אומרת כמה רציחות נתגלו או הרוצחים נתפסו.

אנחנו סירבנו לחוכמה העתיקה איך הצדק של אלוהים מעניש רציחות ופשעים, כי הרגשנו שאנחנו בעצמנו
 שנה בתי הכלא לא היו צפופים מאנשים כמו היום. הן בבית והן75יותר טוב. לפני  יכולים להתמודד עם זה

ברחוב הרגישו האנשים בטוחים יותר. סטטיסטיקה, אגב, אומר כי הסבירות להפוך לקורבנות של פשע
עבור הדור הצעיר היום במאות פעמים יותר גבוה מאשר שהיה בימים של הנוערות של הסבים שלהם.

רוצחים אלה לא מצאו שום סיבה לתת לקורבנות שלהם לחיות. שאלה: "למה לא לגנוב לי משהו מהאיש
הזה?" מתגנב בהדרגה לעוד שאלה: "למה לא כדאי לי להרוג את האיש הזה?" למרבה המזל, רוב העולם

לא חוצה את הגבול הנורמטיבי, אך חלקם עדיין מעזים.

מי מחליט מה נכון ומה לא?

לפעמים יש רושם שכולם מחליטים על עצמם. ולמה לא? אם אין סטנדרטים מובנים של טוב ורע
)סטנדרטים של אלוהים(, אז, כמובן, כולם מחליטים על עצמם.

"זה יכול להיות נכון בשבילך, אבל לא בשבילי. מי שם אותך לשופט? ".
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בחברה מקובל להאמין שהאמת היא יחסית, שאין סנטדרט אובייקטיבי ומוגדר )אלוהים( של אמת. האם
אתה מרגיש בנוח כאשר פתאום מתוך חדר חשוך אתה יוצא אל ים של אור?

מהו הפתרון? האם זה לא קונספירציה של מדענים, שמאמינים כי אין אלוהים? למרבה הצער, מדענים
ומורים רבים חושבים כך.

מצד אחר, מספר לא מבוטל של מדענים ומורים מודרניים מאמינים חזק באלוהים והוכחה לכך היא
שחייהם משתנים.

מדוע אנו מאמינים כפי שאנו מאמינים?

אנו מגיעים לתקני האמונה שלנו ללא קשר בין אם אנו מאמינים באלוהים ובין אם לא, בהשפעת המומחים
השונים המקיפים אותנו בשלב מסוים של החיים. סביר להניח, נסכים עם כל דעה ששלטה בבית שבו

גדלנו. אולי הסטנדרטים של האמונה שלנו נוצרו על ידי בית הספר, הסביבה החברתית ו/ או מקום
העבודה.

לעתים קרובות, מבלי לחשוב פעמיים, אנו מסיקים מסקנות. ואז קורה נס. זה הופך לעמדתנו. אנו נוטים
להגן, להצדיק, לחיות בהתאם לה ולהיאחז בה, כאילו הגענו למסקנה זו כתוצאה מתהליך יסודי ועקבי של

חשיבה.

עמדתנו משחררת אותנו, אם אפשר לומר כך, נכון? אנחנו הופכים את עצמנו לאמת האולטימטיבית
בעניינים של מה שאנחנו צריכים לעשות ואיך אנחנו צריכים לחיות. אנו משקיעים בהשקפות האלה, אנו

תומכים בהם, לעתים נדירות אנו מתחילים לחשוב לאן החיים שלנו יכולים להוביל על ידי כללים אלה.

ככל שאנו משקיעים יותר בהשקפות האלה, כך קשה יותר להזניח אותם. סביר להניח, אנחנו לא יכולים
לפעול באופן רציונלי, אבל בהחלטיות.

במצב זה, אנו עשויים להיות נואשים להתמודד עם היגיון קיומו של אלוהים.

אז, האם יש בסיס עובדתי להאמין באלוהים? אנחנו שמים את חיינו על המאזניים בסכסוך הזה. ובכן,
עכשיו, בואו נסתכל על כמה שאלות:

האם יש גרגר רציונלי באתאיזם? האם יש בסיס עובדתי? ממה הוא מורכב? האם יש בסיס הגיוני
בכלל?

אני חושב שבמסע הזה לא תמצאו את התשובות, כי פשוט אי אפשר להוכיח את הבלתי קיים.

היקום הוא אינסופי. איך אתה יכול להיות בטוח שאין אלוהים בכל המרחב של היקום?

"הקטן" את החיפוש. ואולי, אתה יכול להוכיח כי אין עכביש בחדר. אתה יכול בזהירות לסרוק את הריבוע
מאחורי הריבוע. אבל עכבישים ישנם בגדלים שונים. ואתה לא יכול להיות בטוח שעכביש קטן לא יחליק

על פניך בזמן שאתה מסתכל בפינה האחרת של החדר.

אז, האם זה הגיוני להגן על האמירה כי אלוהים אינו קיים?

אתה אומר, "ובכן, אם אני מאמין כי אלוהים, אולי, קיים, למה אנחנו לא מאמינים בנחש מדבר?"
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בקרב אנשים משכילים נחשב שגן עדן הוא מיתוס או אגדה? האם זה לא ידוע?

לא, ממש לא. למעשה, לאנשים ללא דעות קדומות יש שלושה טיעונים כבדים. הוכחות מדברות בעד
קיומה של אזור "עדן".

מערכת יחסים סיבתית מוכיחה כי התוצאות נמצאות ביחס חלקי עם הגורמים. לדוגמה, זיקוקים מייצרים
רעש מסוים, אבל רימון יד, פצצה גבוהה נפץ או פצצה תרמו- גרעינית יוצרים אפקט המתאים לגודל

שלהם, כוח ועוצמה.

לכן, כאשר אנו רואים אפקט של מקרה אוניברסלי, זה נובע באופן הגיוני כי יש גם סיבה אוניברסלית לכך.

האמת בלי ספק היא שכולם מתים בסוף. למה? הכל חוזר לגן עדן ולנחש. הנחש הוא השטן ואויב בחיים
שלנו.

הוצאו על מחקר של סיבות הזיקנה ואת החיפוש עשרות מיליוני דולרים או אפילו מאות מיליוני דולרים
אחר קרם שיחזיר לנו את הגוף היפה של נערות, ואנחנו עדיין מתים. למה?

הכתוב אומר, "כי ביום אכלך ממנו, מות תמות".

הנחש השיב "לא מות תמתון". כולנו יודעים שזה לא נכון.

 אנו יכולים למצוא גם בכתובים, ואת השפעתה גם בחיי היומיום שלנו. לפני שאדםההוכחה השנייה
הכריז על עצמאותו מאלוהים, הוא היה "מרוכז" באלוהים העולם חיי אז בהרמוניה אבל האדם העביר את

הריכוז על עצמו והפך לאגואיסט והעולם נהיה "שבור" על ידי סטייתו של האדם מאלוהים, ואנחנו
"שבורים" איתו.

אנו מתנגדים לאלוהים בגלל אגואיסטיות. משוכנעים בשקר כי הדרך "שלנו" היא הטובה ביותר, אנחנו
כבר לא סומכים על חסדו של אלוהים ודוחים אותו מחיינו. האגואיסטיות זה כמו חטא. כולנו אגואיסטים

בדרך כזו או אחרת.

אגואיסטיות היא חלק מהאדם. האם אתה זוכר אפילו בעיה אחת שעומדת מול האנושות היום שאינה
תוצאה של אגואיסטיות? אנחנו חיים בעולם של משפחות הרוסות, בעולם שבו ילדים ננטשים על ידי

ההורים, בעולם של פשע, שחיתות בממשלה, אסונות סביבתיים ומלחמה - רשימה זו יכולה להימשך עוד
הרבה.

 היא אמונה רווחה יותר ויותר בשקרים.ההוכחה הכבדה השלישית

"איזה שקר?" - הנחש )השטן( שאל: "מה שאנחנו רוצים לעצמנו ומה שאנחנו בוחרים הוא טוב ועדיף יותר
בהשוואה למה שאלוהים רוצה בשבילנו." האשמה נגד אלוהים היא כי "הוא לא טוב".

כולנו האמנו או עדיין מאמינים בשקרים. אולי זה ההסבר למה אנחנו מתנגדים להוכחות על קיומו של
אלוהים ולעיתים קרובות עושים זאת עם נחישות רבה.

זהו הביטוי המובהק ביותר של עצמאותנו מאלוהים שנותן לנו תחושה מזויפת של היכולת שלנו.

למעשה, אין לנו שום שליטה על מה שקורה, כפי שאנו חושבים בטעות, כאשר, למשל, לבושים חגורת
הבטיחות במטוס.

במציאות, רק לעתים רחוקות אנו יכולים לממש את עצמאותנו. לדוגמה, אתה מוגבל למדי איפה אתה גר
או עובד אם אין לך מספיק כסף.
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אתה לא יכול לבחור את המשפחה שבה נולדת, את זמן הלידה, וכן יותר את התרבות שבה היו ממוקמים
בלידה. אתה לא יכול לבחור מין, גוף, אינטליגנציה, טמפרמנט, אישיות או צבע עור.

הבחירה החשובה ביותר היא שאנחנו יכולים לעשות את ההחלטה שלנו להאמין או לא להאמין לשקרים.

יתר על כן, אין לך שום דבר שעבורו אתה יכול להיצמד. אתה לא בטוח שתמיד תהיה לך ראייה מעולה,
שמיעה, יכולות נפשיות, בריאות, עבודה, בן זוג וגישה לכל מקום.

הדבר היחיד שנשאר קבוע הוא מה בינך לבין החיים שלך עבורם נוצרו. זה הרצון שלך. ובתוכו אתה
הריבון.

אתה יכול להמשיך לחיות עצמאית מאלוהים. אתה יכול לחיות במצב של התקוממות, לעשות את הנשיפה
האחרונה ולמות מבלי לציית לאלוהים.

למה אתה עושה את זה? האם זה לא רציונלי? הדרך היחידה שאני יכול להסביר את זה - זה אמונתך
בשקר, כי אתה רוצה את הטוב ביותר עבור עצמך- נדיבות של אלוהים,רחמיו של אלוהים ותוכנית

מושלמת על החיים שלך. אבל לפעמים אתה חושב שאתה לא יכול לסמוך על אלוהים בזה.

זה נכון, שישנם דברים שאלוהים לא מאשר אותם, אבל הם יכולים להיות מפתים מאוד. כאשר אלוהים
אמר "אל תעשה את זה", למעשה, הוא התכוון "לא לפגוע בעצמך". למרות שהוכחות יכולות להיות חסרות

חשיבות, חוקי המוסר האמיתיים כמו החוקים הפיזיים. הסרת חוקי הכבידה יכולה להוביל לשיבוש מיידי
מובילה לתוצאות גלויות. הבלוט זקוק הרבה זמן בכדי לגדול לעץ.ואילו הפרת חוקים מוסריים אינה תמיד 

יש אלה שסבורים כי הנחש הזה הביא אותנו למקום הכאב שבו העולם קיים כיום.

אז במה אתה מאמין? לפני הופעת תיאורית המפץ הגדול, מי שלא רצה להכיר בקיומו של אלוהים ניסה
למצוא נחמה באמונה שכל החומר הוא נצחי. המדענים משכנעים אותנו שלא ניתן ליצור החומר. החומר

יכול לשנות את צורתו, למשל, מתוך נוזל ומוצק לתוך מצב גזעי, אבל זה לא יכול להיות "נוצר". על מנת
שהחומר יהיה קיים, חייב להיות בורא אשר עולה על חוקי הפיזיקה.

אנו יודעים שליקום חייבת להיות התחלה. המדע דן כיצד התחיל היקום. בגלל תכנון עדין וקיומם של כוחות
רבים, כגון כוח הכבידה והמהירות, יש הטוענים כי אין יקום אחד, אלא מה שמכונה "ריבוי היקום". ההנחה

היא כי עם מספר מספיק של יקומים, תכנון עדין הוא נתון, זו לא הוכחה שהיקום נוצר.

 והם לא מוסיפים טיעונים לוויכוח אםבלתי ניתנות לזיהויכמובן, את ההיפותיזות על "ריבוי היקום" הם 
העולם יכול להתחיל מעצמו, ללא התערבות של אלוהים.

כל אדם בעל אינטליגנציה ממוצעת, ללא עצה של מדענים בחלוקים לבנים, יכול לשקול את העובדות
הברורות של קיומו של אלוהים.

אולי אתה זוכר מדען מסוים שהתחיל כל סרט חדש של הסדרה "קוסמוס" בערך באופן הבא: "היקום היה
תמיד, הווה ויהיה." למיטב ידיעתי, אף אחד לא שאל את קארל סאגאן, "מאיפה אתה יודע את זה?"
התשובה היתה: "והוא לא ידע". ההצהרה אינה ניתנת לזיהוי, משום שאין דרכים אפשריות לאימותה

המדעי. זו רק הצהרה של אמונה!

קרוב לוודאי, מיליוני אנשים שאינם מוכנים לחשיבה ביקורתית, קיבלו את האמירה החוזרת ונשנית כתורה
מסיני.

רוב מה שאנחנו יכולים לדעת, ללא הסתמכות על הצהרות מומחים, הוא פשוט כמו האף על הפנים שלך.
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. כדור הארץ מאורגן מאוד, ורבים מאמינים בשבריריות ובסכנהסדרכמובן, הקיום מתאר מידה גבוהה של 
, מגזין "סיינס רידר"70 קיים בכל רחבי העולם. עוד בשנות ה-מגוון עצוםשל השמדת האיזון האקולוגי. 

דיווח כי אולי מחצית הצמחים בדרום אמריקה עדיין לא מסווגים.

.מורכב במידה ניכרתכל מה שקיים - מתאים חיים ודנ"א למבנה תת-אטומי של אלמנטים - 

בטבע.קשרים הדדיים אקולוגיה מכריזה על 

 מעלות צלזיוס, כמו חוקים אחרים של פיסיקה וכימיה100 כי מים רותחים בטמפרטורה של העובדה
מראים כי היקום חי על פי מערכת של חוקים מסוימים.

. במדע אף אחד לא קובע משימות ומבצעים לנסיונות מבלימעוד הגיוני, מובן ומובנההעולם הוא 
להסתמך על מערכת הרמונית של חוקי הפיסיקה, הכימיה ומדעים אחרים. טכנולוגיות מודרניות מאשרות

זאת.

תיאוריית המפץ הגדול אינה יכולה להסביר זאת. נטורליזם / אתאיזם נאלץ להאמין בדברים הבאים:

 כל העולם נוצר מכוחות עצמו
הכאוס יצר סדר 
דומם יצר חיי 
חסר הכרה יצר הכרה 
אי-אישיות יצרה אישיות 
אי-רציונל יצר רציונל 
העיוור יצר אור 
חירש יצר שמע 

       ... הרשימה יכולה עוד להימשך

קיומו של אלוהים הוכח על ידי הטבע הרציונלי, הלוגי של הדברים המובנים כפי שהםזה לא רציונלי. 
ישנם.

מאלוהים, שהיא ביטוי של מרד אלוהים הוא אהבה. והוא אוהב אותנו. עם זאת, אנו מכריזים על עצמאותנו
או חטא ואת זעמו של אלוהים מן השמים המכוונת נגד כל החטאים.

בחפירות הארכיאולוגיות האחרונות נמצא אגרטל עם הכיתוב "הדבר עולה כמה שאתה מוכן לשלם".

וכמה אתה שווה? אלוהים אוהב אותך כל כך שהוא נתן את בנו ישוע המשיח למות כי אתה מרד נגדו
(. הוא שילם יותר מדי כדי להציל את כולנו מגורל נורא.3:16)יוחנן 

זה מחיר די גבוה. אני ואתה יכולים לעמוד בפני הידע הזה בנחישות, המתעלה על כל ההיגיון והרציונליזם.

אבל למה? הסיבה לכך היא שברמה מסוימת אנו מאמינים בשקר שהתחיל בגן עדן. איזה שקר? השקר
על זה  "שאנחנו רוצים לעצמנו גורל טוב יותר, מאשר אלוהים טוב הגה לנו".

אל תאמינו בזה. מיליונים של נוצרים עדים אלפי שנים מתי מכריזים על האמת של אלוהים. אלוהים הוא
אהבה. והוא אוהב אותך.

הנחש הכריז כי "אלוהים לא טוב". הצהרה מודרנית יותר היא כי "אלוהים אינו קיים". 

אתם מתבקשים להאמין בכל זה ללא בסיס עובדתי.
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מאיפה אנחנו יודעים שאלוהים קיים?

 המנגנון של עולמנו ושל היקום כולו. הן בקטנות והןסדרהבסיס הריאלי לקביעת קיומו של אלוהים הוא 
בגדולות אנו יכולים לראות את הסדר האוניברסלי. עובדה זו מאושרת גם על ידי חוקי הפיסיקה, הכימיה,

המתמטיקה, הבוטניקה, הגיאולוגיה. הוסיף לזה:

גיוון• 

מורכבות• 

 חלקים של העולם• יחסי גומלין בין

• אינטלקטואליות

התיאוריה המפץ הגדול אינה נותנת הסבר מרשים לזה.

"כן, אנחנו מסבירים!" - מכריזים אתאיסטים. "תורת האבולוציה של דרווין וברירה טבעית מסבירה את כל
זה!"

האם זה באמת נכון? הברירה הטבעית היא דימוי לאלוהים שבזכותה האבולוציוניסט והאתיאיסט המודרני
ריצ'רד דוקינס סבור כי יש להסביר בפירוט את תיאוריית הברירה הטבעית כ"עיוורת, חסרת משמעות

וחסרת תכלית ". הוא אינו מסביר היכן וכיצד זיהה אותה בצורה כזו. אני חושב שמדובר בהצהרה נוספת
על "האמונה" שלו, שאין דרך לאשר לה, ולכן הוא מבקש מאיתנו לקחת את דבריו על אמונה.

למשהואם לא היתה המטרה של כל מיזם זה עם הברירה הטבעית ניסיון להסביר הכל מבלי להתייחס 
 או אלוהים? זה מפתיע אותי שכל כך הרבה אנשים חושבים שהחיים שלנו חסרי משמעות.על-טבעי

אין גבולות לדמיון עשיר. אולי זה פשוט "זה קרה" או "זה תמיד היה". לכן, תהליך עיוור, חסר משמעות
וחסר תכלית, שיש לו מספיק זמן, אומרים, כמה מיליארד שנים, יכול ליצור חיים מורכבים, מגוונים

ומאורגנים שבו אנו חיים.

טוב שבדקנו את האבולוציה של דרווין ותיאוריית המפץ הגדול. הם הסבר חלופי המנסים לענות על
שאלות חשובות, אך ללא הצלחה. אלוהים הוא ההסבר הטוב ביותר.

ראינו תמונות של עקבות אנושיים על הירח. מודול הנחיתה תוכנן תוך התחשבות בעובדה שהאבק מפני
השטח של הירח יתאים לאחוזים ידועים של כדור הארץ על סמך שיא של מאה שנה )שאושר על ידי כוח

הכבידה הנמוך של הירח והעדר האווירה(.

מיליארדי שנים עברו לפני שעומק אבק הירח נמדד על ידי סרגל. התצלומים מראים כי גובה האבק על פני
 אלף שנים של הצטברות.6-10הירח מתאים 

כמובן, אלוהים יכול לעשות את זה בכל דרך שהוא רוצה - או ליצור את היקום במשך מיליארדי שנים, או
ביום אחד. הוא יכול ליצור אדם כאדם מבוגר, או, למשל, ליצור עצים, אבנים, גלקסיות - בוגרים לחלוטין

עם סימני גיל.

הידע שלנו על כדור הארץ מבוסס על ההנחה ש"גיל האבנים" החל מאפס או במקרה של הגלקסיה, כי
המהירות תמיד נשארה קבועה. מדענים מאמינים כי הם יכולים לחשב את גיל היקום על ידי חישוב

המרחק של הגלקסיות מהמרכז המוצע. אבל באותו זמן הם אומרים שהם לא יודעים איפה המרכז הזה
באמת.
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זה, כמובן, לא רק שלא הוכח, אלא גם הנחה בלתי ניתנת להוכחה. לא ניתן לאמת את זה. בכל מקרה,
חייב להיות מישהו שהתחיל הכל וזה מתחיל להישמע כמו אגדה למבוגרים. אתה מבין, זה כמו ארנב

שיוצא מתוך כובע, אלא שאין כובע וגם אין קוסם.

אנחנו לא יודעים כמה אנחנו עדיין לא יודעים. לפיכך, כאשר אופוזיציונרים האתיאיסטים מוציעים תאוריות
ארוכות ונרחבות באסטרונומיה, בוטניקה, ביולוגיה, כימיה, פיסיקה ומדעים אחרים, אנחנו מרגישים

שאנחנו לא מסוגלים לקלוט אותם כראוי או אפילו להכחיש.

עם זאת, הענק הזה על רגלי חרסית בא לפסגת ההרים של העולם ושולט בבתי ספר ובממשלה. אנחנו
מתפתים להרים ידיים ולומר שאנו לא יכולים לעשות שום דבר כחברה יותר ויותר מהיר הזזה לכיוון

הכאוס. לעתים קרובות אפשר לשמוע: "אנו יכולים להוכיח כי קצב הדעיכה של הגזע או של מינרל זה
במעבדה - מתמדת. אנחנו יכולים גם להוכיח כי ייקח מיליוני או אפילו מיליארדי שנים עבור הגזע לבוא

למצב זה. מכאן אנו מסיקים כי גילו של היקום הוא מיליארדי שנים".

אבל מה שאף אחד לא יכול להוכיח, כי אין דרך מדעית לבדוק את זה, זה מה שגילו של סלע או אבן
התחיל מאפס. בגלל שלא ניתן להוכיח את העובדה, הם חייבים להניח את זה. למעשה, מדענים חייבים

להאמין בכך. לפיכך, התורה השלמה של הענק מבוסס על ההנחה - אמונה. אין להם הוכחות לתיאוריה זו,
אבל למעשה היא מקובלת כסטנדרט.

תיאוריות שגויות אלה שולטים בעולם רק מפני שרבים אינם יודעים כי הוכחת היסוד של ההנחות הללו
אינן קיימות.

ריחוק של גלקסיות "מדענים" אלה משתמשים כדוגמה. הם אומרים: "אנחנו יכולים להוכיח את מהירות
האור בתנאי מעבדה". הם מציעים, אבל לא יכולים להוכיח שמהירות האור - היא המהירות המרבית של

כל דבר. לפיכך, קרן אור נסיעה מגלקסיה רחוקה, תצטרך מיליארדים שנים כדי להגיע אל כדור הארץ.

אבל מה המדענים לא יכולים להוכיח כעובדה היא כי אין אלוהים. זו הסיבה רצינית ליצירת מספר עצום
של תיאוריות חלופיות של הבריאה. המשימה שלהם היא להוכיח כי האנושות יכולה להסביר הכל ובלי

"השערת אלוהים".

כפי שאמרנו קודם לכן, שאלוהים ברא את האדם מבוגר עם כל הסימנים של בגרות. הוא עשה זאת גם
לגבי עצים, סלעים וגלקסיות ומדענים חושבים אחרת. הם אומרים שהם הוכיחו זאת, אבל הוכחות עצמן

אינן קיימות.

מה אנחנו יכולים לעשות עם כל זה? ים המלח מת, כי המים נכנסים אליו, אבל הם לא זורמים בשום
מקום. בואו נעשה כל מאמץ כדי לא להיות כמו ים המלח, לדעת את האמת, אך לא לחלוק אותו עם

אחרים. אז, בואו נספר את האמת לאחרים נגיד לכולם שכל העולם ידע אותה!

אם אתה מתחיל את היום עם המחשבה כי "אין אלוהים," אז אתה צריך הסבר על העולם שבו אתה חיי.
אבל אם אתה מסרב לשקר של נחש, אתה לא תצטרך ניסוח אחר של בריאת העולם.

אלוהים בתנ"ך:

• ריבון

• בכל מקום

• נצחי

• קדוש
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• לא ניתן לשינוי

• צדיק

• הוא הרוח

• הוגן

• הקב"ה

• האוהב

• יודע כל

• ויש לו עוד הרבה מאפיינים אחרים.

כתבי הקודש מאשרים שהוכחות לקיומו של אלוהים ברורות. אנחנו מסרבים להאמין להן, רוצים לשרת את
האינטרסים השגויים שלנו. אנחנו מחליטים להאמין לנחש.

לידע באמת יש כוח. עם הידיעה שיש לך, אתה תפעיל את האינטרסים שלך ואם זה לא נפלא שיש לך
הזדמנות מצוינת לבחון את המסר של תנ"ך במעבדה של החיים שלך?

עכשיו אתה יכול לשאול על מי שאתה יכול לסמוך. חלקם עשויים להפיל את אלוהים מכס חייהם, אבל זה
לא ישנה את העובדה כי הוא ממשיך לשלוט ולשלם בחייך.

מישהו בנה את הבית שלך. אתה לא צריך לדעת את שמו, בהבנה כי בונה הוא אפשהו ישנו. והעובדה על
קיומו של הבניין מוכיחה זאת. שום בניין לא נבנה מעולם ללא סיבה. עם זאת, יש הטוענים כי היקום עשה

זאת. ללא סיבה. פעם ביום שלישי, אחד.

שימו לב לאותות אלה

".בואו בפתח הצר כי רחב הפתח ומרוחת דרך האבדון ורבים אשר יבואו בו: "13 פסוק 7מתי פרק 

לכן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו;: "17-21 פסוקים 5השנייה לקורינתיים פרק 
הנה נהיו חדשות. והכל מאת האלהים שרצה אותנו אליו על-ידי המשיח, ומסר לנו את שרות הרצוי.

כלומר: אלהים היה במשיח מרצה את העולם אל עצמו מבלי לחשב להם את עוונותיהם, והוא שם בנו את
דבר הרצוי. לכן שגרירי המשיח אנו ואלהים כמו מפציר באמצעותנו. ובכן מפצירים אנו בשם המשיח:
התרצו נא לאלהים! את זה אשר לא ידע חטאת עשה לחטאת בעדנו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של

".אלהים בו

)אם יש לך דחף להכחיש את הקריאה, כאשר אתה קורא את הפסוקים האלה, אתה לא צריך להיכנע
לדחף הזה. יש לך את הכוח לבחור את הדרך עם אלוהים(.

האם זה לא החדשות הנפלאות ביותר שלמדנו? חיים חדשים. התחלה חדשה. לבסוף, זוהי המשמעות
האמיתית של החיים.

אל תחמיצו את זה. שאל את אלוהים כדי לגלות את הישועה שלו אליך. מה יש לך להפסיד? אל תאמינו
עוד לנחש.

חלק מהאנשים שמים יותר מדי תשומת לב על הדברים המוסתרים מאתנו בתנ"ך.
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בראשית בראמעניין כי הפסוקים המסתוריים ביותר של התנ"ך, למעשה, היו שלוש המילים הראשונות: 
.אלוהים

אם אתה מאמין באלוהים, אתה יכול לצפות לניסים.

הביטוי החוזר ונשנה של קרל מרקס אומר כי "הדת היא אופיום לעם".

היורים בבתי הספר, לאחר הירי בחבריהם לכיתה ובמוריהם, בדרך כלל מתאבדים, בתקווה למנוע
האשמות.

האופיום האמיתי זה שמציע לאנשים שאחרי המוות אין שום דבר.

אם אתה מאמין באלוהים, אז הכל ישתנה. הוא מעניק לנו מודעות לחטא ומציג לנו את מושיענו האישי.

לא משנה אם אתה יודע את זה או לא, יש ישות חזקה וטובה ללא מוגבלויות- קדוש, צדיק והאוהב אותנו.

בנוסף ליכולת שלנו להבין, לדעת את כל הדברים הלא נכונים שעשינו אי פעם, אלוהים רוצה להתפייס
איתנו. האם זה לא הדבר החשוב ביותר שהמוח האנושי יכול לתפוס? שאל את אלוהים כדי להראות לך
שזה נכון. ואז, כאשר אתה נשאל, אתה יכול לענות: "אני מאמין כי אלוהים בעצמו הוכיח לי כי זו האמת."
האם אתה מאבד משהו? אתה זוכה במשהו? שאל. חפש ואתה תמצא. ויתור על אלוהים פירושו להאמין

כי המציאות האולטימטיבית היא "ההישרדות של החזקים". האם נוכל לחיות בחוסר האונים הנואש של
המחשבה הזאת?

האמונה הנוצרית אינה טיעון פילוסופי.

כתבי הקודש קובעים כי ישוע קם מן המתים. הכנסייה מאמינה כי הוא עדיין חי. כל ספר של הברית
החדשה מאשר את הסמכות לא מוות, אלא של החיים. וזה לא קשה להוכיח. תהיה בטוח, אתה בעצמך

יכול להגיע למסקנה זו. כל מה שנדרש הוא תפילה כנה.

האם אתה רוצה שזה יהיה זמן של אמת?

תפילה

אלוהים היקר!

עד היום הזה חשבתי שאתה לא קיים. אבל עכשיו, כאשר אני מקבל את העובדה של הקיום שלך, את
העובדה שיצרת את העולם שלנו, אני מבין שלא הלכתי לפי הסטנדרטים שלך ואפילו לא חשבתי עליהם.
עזור לי בשלב זה. אנא סלח לי על חטאי. אני מקבל את הבן שלך ישוע המשיח, אשר שילם על החטאים

שלי, ופתח את הדרך ליחס איתך. אנא פתח לי את האמיתות שלך. אני מקבל אותך לתוך החיים שלי
כמורה ומושיע. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן.

עד כמה אפלה גדולה...
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 אחוז של קרובי משפחה, חברים ועמיתים לעבודה. האם תרשה99עכשיו אתה יודע איך חשוב יותר מ-
לאלוהים להאיר את חשכתם דרכך? אין ספק שהאויב ינסה לשכנע אותך באחר. אל תתנו לאנשים אחרים
"לקרוא לרע - טוב,  ולטוב - רע". הבסיס שלך הוא אלוהים, אשר ייתן לך הבנה של מה טוב ומה רע. כאשר

תסתכלו לאחור בעוד שנה, בעוד עשר שנים, תהיו מרוצים מההחלטה שקיבלת היום לספר את האמת
לכל מי שזקוק לאורו של אלוהים.

קוראים יקרים! יש לנו מספר רב של עותקים חופשיים של חוברת זו. אתה יכול להשתמש בו בקבוצות בית,
בתוכניות הלימודים, בבתי ספר התנ"כיים, בכנסיות. רק הזמינו את החוברת!

 עותקים. אם יש לך הזדמנות לעזור,50אנחנו מוכנים לספק אלפי עותקים. אנו משלמים עבור משלוח ו-
 $ עבור38 עותקים או 50 $ עבור 20התרומה המומלצת לשלם עבור המשלוח ועיבוד של ההזמנה הוא 

 עותקים. גם אתה יכול לשלם עבור המשלוח של כל החבילה. אבל, אם אין לך כספים, אנחנו רוצים100
לעזור לך לקבל ולהפיץ חוברת הזו חיוני בסביבה שלך. בחוברת זו אנו רוצים לגלות לך ידע. תנו למתנה

את זה לחברים ובני משפחה, ותפיצו אותו לבית הספר, בעבודה ובכנסייה.

רועי קהילה יקרים, אנחנו מוכנים להדפיס חוברת זו ללא תשלום עבור כל חבר בכנסייה שלך.

.FreeCopy@ServeTheKing.orgשלח לנו בקשה לדואר אלקטרוני: 

תגיד לכל אחד - תגיד לכולם

ועולם כולו ידע

(501C3)ארגון ללא כוונת רווח 

32854 אורלנדו, פלורידה 541149ת.ד. 

ServeTheKing.org

קבל עותק חינם על ידי שליחת לנו דואר אלקטרוני, ותן לאחרים לדעת על ההזדמנות הזו.

www.ServeTheKing.org.

חינם ופשוט!
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