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הכומר אלאמו היקר,
לבי התמלא שמחה כשנטלתי את העט והנייר 
כדי לכתוב לך מכתב זה. אני מקווה שהכל בסדר 
אצלך ואצל הכהונה שלך, מכיוון שאלוהים הכל-

כבוד  העוצמה.  רב  כסאו  על  יושב  עדיין  יכול 
שאתה  הטובה  העבודה  על  תודות  רוב  הכומר, 
עושה ברחבי העולם. אני מתפלל שאלוהים יברך 

אותך ואת הכהונה שלך.
אדוני, כמו שאמרתי בפעם הקודמת שכתבתי 
אליך, הייתי פעם מוסלמי, אבל עכשיו אני נוצרי. 
אדוני הכומר, אמי חלתה אנושות ואושפזה בבית 
לעשות  יכלו  לא  והרופאים  גססה  היא  החולים. 
כל  ועשו  לשם  באו  רבים  מוסלמים  למענה.  דבר 
לא  אבל  אותה,  לרפא  כדי  לעשות  שיכלו  מה 
חברים  כמה  לשם  שלחתי  יותר,  מאוחר  הצליחו. 
עבורה,  להתפלל  ביניהם,  ואני  שלנו,  מהכנסיה 
ידיעת  ללא  אליה  הלכתי  לנו.  הירשו  לא  אבל 
לה  נתתי  התפילה,  אחרי  לידה.  והתפללתי  אבי 

גאנה

(2 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

השואפים ה לאלה  במיוחד  מיועד  הזה  עלון 
חיי  של  הקודש  רוח  את  ולקדם  להוקיר 
אורגני  איבר  היות  של  חיים  הקדומה,  הכנסיה 
ופעיל בגופו של אדוננו המשיח. מאמר זה נכתב 
וללא  טהורים  כנסיה  חיי  לשיגשוג  לעזור  כדי 

חטא.
ביום הדין ניתן דין וחשבון על חיינו. תהא זו 
חוסר  של  או  ערכנו,  של  ובהירה  פתוחה  סקירה 
הכנסיה  את  שירותנו  של  האספקטים  בכל  ערכנו, 

שהיא עבור ישוע. 
חיינו  הציבוריים,  חיינו  של  סקירה  זו  תהא 
הפרטיים ומבחנים פנימיים, אשר תבחן אם הראינו 
את מלאות דבקותנו באלוהים במשך החיים הללו, 
בגוף (במקדש הקדוש בעיני האלוהים) הזמני הזה, 
והאם הנחינו את האנושות באושר ובשמחה בדרכי 

האלוהות וחיי הנצח.
האל,  לשירות  היסוס  ללא  חיי  את  הקדשתי 
כדי שאתן "את מה שיש לי וגם את עצמי" לרווחת 
עמיתי יצורי האנוש (האיגרת השניה אל הקורינתיים 
י"ב, 15). אני משתדל לקדם את בשורת בן האלוהים 

באמצעות יכולת הכוח שאלוהים ניתן בי.
לא ניתן למצוא אדם שנולד מחדש מתוך המים 

ורוח הקודש, שהוא נטול ענווה. עינינו פקוחות על-
ידי רוח הקודש, החיים האלוהיים וכוח חיי אלוהים 
בקרבנו. ללא רוח הקודש, הזורמת בהתמדה דרכנו, 
בשרנו רחוק משפלות. כפירה רובצת בבשר, אשר 
אותו  האוויר  כי  לחשוב  גשמיים  לאנשים  גורם 
עינינו,  ייפקחו  כאשר  להם.  "מגיע"  נושמים  הם 
וכוחו,  אלוהים  של  השמימיים  החיים  בהשפעת 
נוכל להתחיל לחשוב אודות עצמנו באופן הנכון. 
וכי  הכל  הוא  שאלוהים  להבין  נתחיל  אז,  ורק  אז 
אנחנו הרבה פחות מלא כלום. כאשר תהיו ענווים, 
יבוא השלום, שהוא מנוחה לנשמתכם. אני תפילה 
כנסייתו,  התרחבות  ולמען  למענכם  שאלוהים, 
גופו, למען בנו היקר, יתן את הענווה הזו לכם, לי 
ולכל האחרים, כך שנוכל כולנו ליהנות מן השלום 

והשלווה שלו.
לשמח  כדי  אלוהים,  בפני  עצמי  משפיל  איני 
איש. אני משפיל את עצמי, כדי לשמח את אלוהים. 
אני נהנה ואוהב לשמח את אלוהים. מלכי ושליטי 
הארץ מעורבים יותר מדי בפרשיות של דברי חולין 
כדי  עבורם  להתפלל  עלינו  זה.  חילוני  בעולם 
שכאשר ייכנסו לכהונה, יהיו קשורים בכל מאודם 

לדברי הכהונה. 

הכומר טוני אלאמו עם אשתו המנוחה 
סוזאן                        תמונה מ-1980

אחר  דבר  היא  מדינה  ואילו  אחד  דבר  הוא  אלוהים 
לחלוטין. כאשר מנהיגי ארץ מסויימת מתנהגים בצביעות, 
מתיימרים  בעודם  וארץ  אלוהים  תחת  חותרים  הם  כאשר 
ואת  אותם  ישמיד  אלוהים  וארץ,  אלוהים  למען  לפעול 
לחטא  נותיר  אם  בדברי.  הרבה  והרהרו  התפללו  ארצם. 
אזי  העולם,  ובשאר  הברית  בארצות  להתקיים  ולבגידה 
רוצה שאודיעכם  כולו. אלוהים  וגורל העולם  גורלנו  נגזר 
לי  זה, הוא הורה  כי החורבן קרב ובא. אני מאמין שבגין 
והחתרנים  החוטאים  כל  את  האמריקנים,  כל  את  להזהיר 
ופטריוטים  שמיים  יראי  שהם  האומרים  כל  את  בעולם, 
בקרוב  כולכם  את  להשמיד  עומד  שהוא  כאלה,  אינם  אך 
בגלל צביעותכם. אלוהים יעשה זאת בעצמו. מאז ומעולם 
הכנסיה  את  המאוחד,  העולם  ממשלת  את  אלוהים  גינה 
החילונית של העולם המאוחד ואת התעמולנים הנשלטים על ידה. באותו אופן אלוהים גינה את אלה 
אלוהים  יראי  שאינם  אלה  שכאשר  יודע,  הוא  בבל.1  במגדל  מאוחד  עולם  ממשלת  בבניית  שעסקו 
מתקבצים מתוך מחשבה שהם גדולים מאלוהים, כפי שעשו במגדל בבל, פועלו של השטן הוא זה אשר 

1 בראשית י"א, 1-9, דניאל ב', 31-45, ז', 3-12, 17-27, ההתגלות י"ד, 8-11, ט"ז, 1-14, 17-21, י"ז, 1-18, י"ח, 1-10, 15-19, י"ט, 1-3, 17-21  
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ד. נבואות אודות ייסוריו, מותו
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עוד פרל הרבור
(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

את ספרך ששמו "המשיח" כדי שתקרא בו. אחרי 
יומיים, היא היתה בריאה וכשירה וחזרה הבייתה. 
הזמנתי  בספר.  ולקרוא  להמשיך  אותה  עודדתי 
באה  היא  נגאלה.  והיא  שלנו  הכנסיה  אל  אותה 
איתו  וחלקה  לאבי  הלכה  כך  ואחר  לכנסיה,  איתי 
כתוצאה  עבורו.  התפללה  ואז  אלוהים  דברי  את 
מכך הוא הצהיר שכולנו נוצרים והוא נטבל. הללו 
את האלוהים הכל-יכול! אמנם, המוסלמים עדיין 
מנסים להחזיר אותנו, אבל אין להם סיכוי, ואנחנו 

גאנה (1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

עדין מתפללים לאלוהים שיעזור לנו. אדוני הכומר, 
אני מתחנן בפניך שתשלח לנו שבעה ספרי תנ"ך, 
רוחנית  נתפתח  וכך  שכני,  ועבור  משפחתי  עבור 
ההזדמנות  את  ולנצל  כאן  לסיים  ברצוני  בישוע. 
לומר "תודה רבה" גדולה, לך ולכל אנשי כהונתך. 

אלוהים יברכך בנדיבות. 
שלך במשיח,

ג'יי.איי.                                             אגונה, גאנה

מפני  זאת,  היהודים.  מנהיגי  את  הכעיסו  הקודש, 
שהוא אמר להם כי אלוהים "נורא [איום] למלכי-

על  במעשיו]  [נורא  עלילה  "נורא  ואלוהים  ארץ", 
אמר  הוא   .(5 ס"ו,   ,13 ע"ו,  (תהילים  אדם"  בני 
בתשובה,  ולחזור  עוונותיהם,  על  לכפר  שעליהם 
את  וישלח  אותם  ישמיד  לא  שאלוהים  כדי 
הוא  לנצח.8  האש  ולאגם  לגיהינום  נשמותיהם 
בבניו  התעלל  משה,  בימי  פרעה,  איך  להם  סיפר 
בכך  פרעה  את  העניש  אלוהים  ואיך  אלוהים,  של 
בכוריהם  מות  כולל  האומה,  כל  את  שהשמיד 
והטבעת כל חיל מצרים.9 כאשר הרגו את סטפנוס, 
ויסלח  נשמתו  את  שיקבל  לאלוהים  קרא  הוא 

לאנשים אשר הורגים אותו.10
רבים מבין אלה המתיימרים להיות אברים בגוף 
נוטרים  הם  לסטפנוס.  דומים  אינם  המושיע,  ישוע 
מעדיפים  הם  קודמות.11  פגיעות  וזוכרים  טינה 
בחייהם.  ישלטו  באלוהים,  ישוע  רוח  ולא  שאלה, 
למוטבם  לחזור  יכולים  אינם  הם  כך,  בעשותם 
ולהיות שלמים. כאשר נפקיד באמונה את חיינו ביד 
שאלוהים  בידיעה  בשמחה,  ונמות  נחיה  אלוהים, 

יטפל בפרטים הקטנים שאינם בשליטתנו.12 
בברית  הקודש  רוח  מלא  דת  מנהיג  סטפנוס, 
לאחרים,  לספר  ועלינו  לנו,  מספר  החדשה, 
רוצה  אלוהים  העולם.  למלכי  נורא  שאלוהים 
שאני אספר לכם כי במקומות רבים בדבר אלוהים 
[הרשעים]"  למלכי-ארץ  נורא  "[הוא]  אומר:  הוא 
עלילה  נורא  "[אלוהים]  גם:   13.(13 ע"ו,  (תהילים 
[נורא במעשיו] על בני אדם [הרשעים]" (תהילים 
הרשעים,  האדם  לבני  נורא  אלוהים   14.(5 ס"ו, 
סרנים,  לגנרלים,  חוטאים,  למלכים  המצייתים 
ברומא,  היושבת  ולכת  לתקשורת  סמלים,  סגנים, 
את  נוטשים  אלה  אנשים  לו.15  לציית  במקום 
הרשעים,  העולם  מלכי  אחרי  והולכים  אלוהים 
לי  אמר  אלוהים  בקרוב.16  ישמיד  אלוהים  אותם 
ולאנשי  העולם  למלכי  הזה  המאמר  את  לכתוב 
אלוהים  חרון  מפני  אותם  להזהיר  עלי  העולם. 

עליהם, אשר יבוא במהרה.17
המלכים,  אתם  על-כן,  "שמעו  אמר:  אלוהים 
הקשיבו,  הארץ.  קצות  שופטי  אתם  למדו  והבינו. 
באומות  ומתהללים  באנשים,  המושלים  אתם 

הרבות. כי הכוח ניתן לכם מאת אלוהים, וריבונות 
מהרם והנישא, אשר ישפוט את פועלכם, ויגלה את 
מועצותיכם. באשר אתם, מנהיגי הארץ, לא משפט 
ולא הלכתם  צדק שפטתם, לא שמרתם את החוק, 
עליכם  יבוא  הוא  ומהיר  נורא  אלוהים.  אחרי עצת 
רחמים  שכן,  השררה.  בעלי  יישפטו  חד  ובמשפט 
ימחלו בקרוב את הענווים ביותר, אבל אנשי הכוח 
יעונו בעוצמה. שכן, אדוננו מושל העולם לא יירא 
יצר  הוא  שכן,  וגדולתו.  איש  יירא  ולא  אדם,  אף 
לכולם. אבל, על  ודאגתו שווה  והגדול,  את הקטן 
בעלי השררה יבוא משפט מכאיב. לכן אליכם, הו 
חוכמה  תלמדו  אשר  למען  אנוכי,  פונה  המלכים, 
קדושת  על  השומרים  אלה  שכן,  תיכשלו.  ולא 
הקודש יישפטו כקדושים ואלה אשר למדו דברים 
את  על-כן  הפנו  להשיב.  מה  ידעו  כאלה,  אשר 

חיבתכם אל דברי" (חוכמת שלמה ו' 1-11).
קטנים  הרשעים  [כל  עליהם  יהוה  "נורא 
הארץ"  אלוהי  כל  את  [הרעיב]  רזה  כי  וגדולים], 
מרושע  קטן  אדם  אתה  אם  בין   .(11 ב',  (צפניה 
זה  מרושע,  מלך  או  בתשובה  לחזור  רוצה  שאינו 
חיים  אלוהים  ביד  לנפול  [עבורך]  "נורא  יהיה 
שהוא  שאומר  האלוהים  האמיתי,  החי  [האלוהים 
כל  כלפי  אמיתי  טרוריסט  שהוא  האל  נורא,  אל 
בעיני   .(31 י',  העברים  אל  (האיגרת  הרשעים18]" 
כל  את  מקיים  שאינו  מי  כל  הוא  רשע  אלוהים, 
אם   - אתם  "ידידי  אמר:  המשיח  ישוע  מצוותיו.19 
על- (הבשורה  אתכם"  מצווה  אני  אשר  את  תעשו 
פי יוחנן ט"ו, 14). "האומר 'אני מכיר אותו' ואינו 
איננה  והאמת  הוא  דובר שקר  שומר את מצוותיו, 
מעשי  בספר   .(4 ב',  הראשונה  יוחנן  (איגרת  בו" 
השליחים, ה', 29, כאשר השלטונות הרשעים ציוו 
על השליחים שלא להטיף יותר את בשורת אדוננו 
"עלינו  ואמרו:  השליחים  להם  ענו  המשיח,  ישוע 
לציית לאלוהים ולא לכל סמכות בני אדם" (הברית 
אלוהים  אנשי  כיום,  יוונית-אנגלית).20  החדשה 
יאמרו לרשויות העולמיות המרושעות,  האמיתיים 
לאלה שאינם דואגים אם יבלו את הנצח בגיהינום, 

את אותו הדבר.21
לילדי  המתחפשים  שלה,  השקר  ונביאי  רומא 
שישוע  מטיפים  לפונדמנטליסטים,  או  אלוהים 
ואלוהים אינם קיימים.22 כת זו ונביאי השקר שלה, 
על-פי דבר אלוהים, הם אויבי ישוע.23 אלוהים קרא 
וישוע האמיתי  לי לספר לכם אודות האל האמיתי 
לפי כתבי הקודש, בדרך רוח הקודש.24 עלי לספר 
לכם שישוע המשיח יבוא שוב לאדמה והוא יחזור 
לכל  פרסים  עם  חושבים,25  שאתם  מכפי  מוקדם 

1‡' התסלוניקים ב', ב', 3-10 ההתגלות ט"ז, 14  2 יוחנן י"ד, 21, השליחים ו', 3-15, פרק ז', יוחנן א', ה', 2-3  2‡' השליחים ו', 8  3 השליחים ו', 3-8  4 השליחים פרק ז'  5 השליחים 
ו', 8  6 השליחים ו', 9-10  7 השליחים ז', 51-60  8 דברי-הימים ב', ז', 14, נחמיה א', 9, איוב ל"ג, 26-28, משלי כ"ח, 13, ישעיה נ"ה, 6-7, ירמיה ד', 1-4, יחזקאל י"ח, 21-23, 27-32, 
ל"ג, 10-11, יונה ג', 8-10, זכריה א', 3-4, מתי ג', 2, 7-8, לוקס י"ג, 1-5, השליחים ג', 19, יעקב ד', 8-10, פטרוס ב', ג', 9, יוחנן א', א', 9, ההתגלות ב', 5, 16  9 שמות י', 7, י"ב, 12, 
29-30, י"ד, 20-31, השליחים ז', 33-36  10 השליחים ז', 58-60  11 מתי ו', 15, מרקוס י"א, 25-26, לוקס ו', 73, האפסיים ד', 31-32, הקולוסיים ג', 13, העברים י"ב, 14-15, יעקב ה', 
1-5, י"ח,  3-9, י"ד,  9-12, י', 16, י"ב,  5-6, הקורינתיים ב', א', 9-10, ג', 4-5, טימותיוס א', ו', 17  13 דברי-הימים א', כ"ט, 11, תהילים ב', 1-5,  8-9  12 ישעיה י"ב, 2-3, משלי ג', 
1-4, הרומיים א', 18, ב', 5, ההתגלות ו', 8, 14-17, י"ט, 17-21  14 תהילים מ"ו, 7, 11, מ"ז, 3-4, ישעיה י', 16, י"ד, 1-5, דניאל ב', 44-45, ז',  5-6, 19-20, ל"ד,  32-51, ישעיה י"ד, 
7-27, זכריה י"ד, 3-5, 9-13, מתי ו', 10, ההתגלות פרק י"ז, י"ח, 1-11, 15-24, י"ט, 11-21  15 מתי כ"ג, 5, 13-15, 27-28, 33-36, השליחים ה', 29  16 תהילים ע"ו, 13, ישעיה י', 1-3, 
ירמיה י', 10-11, הרומיים א', 18, ב', 5, העברים ו', 4-8, פטרוס ב', ב', 20-22  17 ישעיה ב', 10-12, 19-22, י"ג, 4-11, 13, כ"ד, 19-21, ירמיה י"ג, 10-11, מתי כ"ד, 5-24, 29, פטרוס 

ב', ג', 7-12, יהודה א', 14-15, ההתגלות ו', 16-17, ח', 7-11, ט', 1-11, 13-19, י"א, 18-19, י"ד, 9-10, ט"ז, 2-4, 8-14, 17-21, י"ט, 11-21  

18 בראשית ו', 5-7, 13-17, ז', 4, 10-12, י"ט, 12-13, 24-26, שמות ל"ג, 5, במדבר י"א, 1, 
10, 33, דברים ד', 24, י', 17, כ"ח, 14-68, ל"ב, 4, 15-16, 19-26, איוב י"ח, 14, תהילים ב', 
1-5, 12, ה', 6, ז', 12-17, י"א, 5-6, י"ח, פ"ח, 16-19, ישעיה ב', 10-11, 19-22, י"ג, 4-18, 
כ"ט, 13-14, 20, נחום א', 2-3, 6, מתי כ"ג, 5, 13-15, 27-28, 33-36, הרומיים א', 18, ב', 5, 
 ,8-14 ,2-4 הקורינתיים ב', ה', 11, ההתגלות ח', 7-12, ט', 1-11, 13-19, י"א, 15, 19, ט"ז, 
17-21, י"ט, 15  19 ויקרא כ"ו, 14-46, במדבר ל"ב, 10-13, דברים כ"ח, 15-68, ל', 14-18, 
יהושע כ"ב, 22, שמואל א', כ"ד, 12 ,דברי-הימים א', ט', 1, דברי-הימים ב', י"ב, 14, נחמיה 
י"ג, 24-27, תהילים ל"ו, 12, פ"ט, 33, ק"ז, 17, משלי כ"ח, 4, כ"ט, 6, 16, ירמיה ב', 12-13, ז', 
23-24, י"א, 7-8, י"ג, 10, יחזקאל ל"ג, 12, העברים ב', 2, יעקב ב', 10, יוחנן א', ג', 4, 6, 8, 10  
20 פורסם על-ידי טינדייל  21 דברים י', 12-13, י"א, 1, מתי י"ב, 50, כ"ב, 21, 37-40, יוחנן ד', 
34, ט"ו, 14, השליחים ד', 19-20  22 יחזקאל ל"ד, 4-10, ישעיה ה', 20, מיכה ג', 5-12, זכריה 
י"א, 17, מתי ז', 13-23, 26-27, כ"ד, 11, 24-25, הקורינתיים ב', י"א, 1-3, 13-15, הגלטיים 
א', 6-10, פטרוס ב', ב', 1-3, 13-19, יוחנן א', ד', 1-6, יהודה א', 4, 10-16, ההתגלות כ', 10  
23 יוחנן א', ב', 22, ד', 3, יוחנן ב', א', 7  24 מלכים ב', כ"ב, 13, תהילים ז', 12, ע"ו, 8, ישעיה 
י"ג, 9, 13, ס"ג, 4-7, ס"ו, 15, ירמיה י', 10, כ"א, 5-6, כ"ג, 20, איכה ד, 11, יחזקאל ה', 13, 
15, נחום א', 2-3, 6, לוקס י"ד, 26, יוחנן ז', 7, יהודה א', 41, ההתגלות ו', 16-17, י"א, 18  
25 ישעיה י"ג, 4-11, ל"ד, 4-8, כ"ד, 19-23, יואל ג', 3-4, מתי י"ג, 35-36, ט"ז, 27, כ"ד, 3, 
7-15, 27, 29-39, 43-51, כ"ה, 1-13, מרקוס י"ג, 35-36, לוקס י"ב, 37-40, י"ז, 24-30, כ"א, 
7-12, 16, 20, 22-36, השליחים ב', 17-20, התסלוניקים א', ה', 1-8, התסלוניקים ב', א', 7-10, 
ב', 2-10, טימותיוס ב', ג', 1-5, יעקב ה', 8, פטרוס ב', ג', 3-14, יוחנן א', ב', 28, יהודה א', 15-
14, ההתגלות א', 7, ו', 12-14, 16-17, ח', 7-13, י"א, 18, ט"ז, 8-9, 15-21, כ"ב, 12-15, 20  

לבבל  ארצה  ירד  הוא  זאת.1א'  לעשות  להם  גורם 
העולם  כל  אנשי  דיברו  לכן,  קודם  אותם.  ובילבל 
בלשונות  לדבר  להם  גרם  אלוהים  אחת.  בלשון 
רבות. ושוב, יושבי העולם לא השאירו לאלוהים כל 
ברירה מלבד להרוס את פועלם הרע. כאשר אלוהים 
מאוחר  תבינו,  יקרה,  שזה  ובזמן  שוב,  זאת  יעשה 
מדי, שאלוהים הוא זה אשר שלח אותי אל העולם 

עם מסר הזעם הזה ממנו. 
בברית החדשה, בספר מעשי השליחים, סטפנוס 
(איש חדור באמונה וברוח הקודש) הציג את כוחו 
מצוות  על  ששמר  בכך  אלוהים  של  אהבתו  ואת 
אלוהים בכל מעשיו.2 כולם הכירוהו בגלל הניסים 
שבה  הדרך  ובגלל  דרכו,  ביצע  שישוע  הנפלאים 
אחד  שאף  להבטיח  היה  תפקידו  לנזקקים.2א'  עזר 
חלוקת  בזמן  הזנחה  יסבול  לא  אלמנות)  (ובעיקר 
אודות  הטובות  את החדשות  הכריז  גם  הוא  מזון.3 

ישוע באומץ בכוח רוח הקודש.4
של  הבשורה  בהטפת  הסתפק  לא  ספטנוס 
גם הדגים בפומבי את  הוא  ישוע המשיח.  אדוננו 
שישוע  ניסים  באמצעות  והחיים,  אלוהים  מסר 
הדתיים,  המנהיגים  המשיח.5  לשם  דרכו  ביצע 
אלה שהובילו בימים ההם את המימשל החילוני, 
ישוע  אודות  האמיתי  המסר  את  להפריך  ניסו 
חוכמתו  בפני  לעמוד  יכלו  לא  הם  אבל  המשיח. 
שהתמזגה  האלוהים,  רוח  נגד  או  סטפנוס  של 
כדי  בעניינו  שיקרו  הם  שכך,  מכיוון  ברוחו.6 
שיוכלו לגרום למאסרו ולהבאתו בפני הסנהדרין. 
לאויביו,  אפילו  ישוע  של  באהבתו  סטפנוס, 
תולדות  את  להם  שסיפר  בכך  לחקירותיהם  ענה 
ואז  העברים. הוא החל באברהם, המשיך במשה, 
העולם  מושיע  המשיח,  ישוע  של  בואו  על  דיבר 
ישוע המשיח,  רוח  בדרך  סטפנוס,  כפרה.  המביא 
על  הקודש  רוח  של  מילולית  במתקפה  סיכם 
המנהיגים הדתיים-חילוניים, אשר כמו רבים מבין 
אבותיהם, התנגדו למסר החיוני של דבר אלוהים 

ולמנהיגות רוח הקודש.7
רוח  בדרך  סטפנוס,  מפי  אלה,  אהבה  דברי 
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אוהביו ושומרי מצוותיו ותוך הבעת זעם גדול על 
את  שמרו  שלא  או  בתשובה,  חזרו  שלא  אלה  כל 
יקרו,  האלה  הדברים  שכל  לפני  אבל  מצוותיו.26 

יבוא זעם גדול.27

המגיפות מגיעות

לבוא  עומדות  הראשונות  המגיפות  שבע 
הנזכרות  המגיפות  ארבע-עשרה  מתוך  לעולם 
בספר ההתגלות, מפרק ח', פסוק 7 עד לפרק י"א, 
מייד  יבואו  האחרות  המגיפות  שבע   .19 פסוק 
ימותו  הראשונות  המגיפות  בשבע  בעקבותיהן.28 
כמה מיליארדי בני אדם.29 יותר ממחצית אוכלוסיית 
הראשונות.30  המגיפות  בשבע  תישמד  הארץ  כדור 
הצמחיה  כל  ודם.  אש  ברד,  אפופת  תהיה  הארץ 
מי  את  יהפוך  כהר,  גדול  ענק,  מטאוריט  תישרף. 
יושמדו  אז  ימותו.  הים  מיצורי  ושליש  לדם,  הים 
יהפכו  והמים  הנהרות  וכל  האוניות,  מכלל  שליש 
מיליוני  לשתיה.  ניתנים  יהיו  לא  המים  ל"לענה". 
שליש  מהזיהום.  וכתוצאה  מהמים  ימותו  אנשים 
מהרה  עד  יחשיכו  והכוכבים  הירח  מהשמש,  אחד 

(ספר ההתגלות ח', 7-12).
מבור  יעלו  מפלצתיים,  ענקיים,  ארבה  חגבי 
שהשמש  עד  רב,  כה  בעשן  מלווים  תחתית  ללא 
האלה  הארבה  חגבי  בראש  יחשיכו.31  והאוויר 
הם  עקרבים.  של  כוח  ובעלי  מנהיג  מלך,  יעמוד 
חותם  את  ישאו  שלא  באנשים  רק  לפגוע  יצטוו 
נולדו  שלא  אלה  כלומר,  מצחם,  על  אלוהים 
 32.(2-4 מתוך מים ורוח ישוע (ספר ההתגלות ט', 
ילדי השטן ישאו את חותם השטן על מצחם, או 
על  אלוהים  חותם  אבל  אדם,  מידי  ימינם  יד  על 
חטאיהם  הקודש.33  רוח  בידי  יוטבע  ילדיו  מצח 
יישטפו ביחד עם דם ישוע משיחנו ויהיו מלאים 
ברוח הקודש של אלוהים.34 אלוהים מזהה אותם 
בדרכי  ההולכים  אלה  מצח  על  החותם  היטב.35 
ישוע.36  של  ובינתו  שכלו  הוא  המשיח  ישוע 
אלוהים רואה מי הם. הוא יודע אותם והם יודעים 
אחד  כל  בקרב  ופועל  שוכן  שהוא  מכיוון  אותו, 

מהם.37
כתבי הקודש, דבר אלוהים, מציינים שהארבה 
לא יהרוג את האנשים הרשעים, כי אם יענה אותם 
כה  יהיו  שלהם  הכאבים  חודשים.  חמישה  במשך 
איומים עד שהם יחפשו את המוות, אבל לא ימצאו 
ט',  ההתגלות  (ספר  מהם"  יברח  "והמוות  אותו. 
6). יצורים אלה, דמויי הארבה, נראים כמו סוסים 
מוכנים לקרב ונושאים כתר דמוי זהב על ראשיהם. 
פניהם ידמו לפני אדם. שערם ייראה כשיער נשים, 
שיניהם כשיני אריות, ויהיו להם שריוני חזה. קול 
כנפיהם יהיה כקול מרכבות וסוסים רבים הדוהרים 
עקרבים.  כזנבות  עוקצים  ישאו  זנבותיהם  לקרב. 
לאנשים  להכאיב  הכוח  את  להם  יעניק  אלוהים 

הרשעים שעל פני האדמה במשך חמישה חודשים 
(ספר ההתגלות ט', 1-11).

שליש  יהרגו  אלוהים  ממלאכי  ארבעה 
שישה  היא  העולם  אוכלוסיית  אם  מהאנושות.38 
אם  ימותו.  מיליארד  שני  אנשים,  מיליארד 
תשעה  או  שמונה  תהיה  העולם  אוכלוסיית 
יושמדו  אדם  בני  מיליארד  כשלושה  מיליארד, 
הפרשים  ו"צבאות  אלוהים  מלאכי  ארבעת  בידי 
הלובשים  שמימיים  פרשים  רבבות",  אלף  עשרים 
הסוסים  ראשי  וגופרית.39  לשם  חזה מאש,  שריוני 
האל-טבעיים  היצורים  ומפי  אריות  לראשי  ידמו 
מבני  שליש  וגופרית.  ועשן  אש  ייצאו  האלה 
האדם ימותו בידי שלושת אלה: אש, עשן וגופרית 
זנבותיהם  בפיותיהם.  כוחם  מפיותיהם.  שייצאו 
יזיקו  ובהם  "ראשים,  להם  ויהיו  כנחשים.  יהיו 

[יכאיבו]" (ספר ההתגלות ט', 13-19).
מייד אחר הדברים האלה, יירד מלאך אלוהים 
[ארכת  שהות  עוד  תהיה  "שלא  ויודיע  מהשמיים 
זמן]" (ספר ההתגלות י', 6). ממש לפני שאלוהים 
יתן כוח לשני עדיו, כדברי הנבואה בספר ההתגלות 
למעשה  [שהוא  כוח  רב  אחר  "מלאך  י"א,  בפרק 
ענן,  לבוש  והוא  עצמו]...  אדוננו  אלוהים,  מלאך 
קשת על ראשו. פניו כשמש ורגליו כעמודי אש... 
הוא שם את רגלו הימנית על הים ואת השמאלית על 
הארץ [כאן ישוע המשיח מסמל בעלות על הארץ, 
הן על פני היבשה והן על הים40], וקרא בקול גדול 
כאריה שואג... הרים את יד ימינו השמיימה ונשבע 
השמיים  את  ברא  אשר  עולמים,  לעולמי  בחי[יו] 
הים  ואת  בה  אשר  ואת  הארץ  ואת  בם  אשר  ואת 
[לא תהיה  עוד שהות.  - שלא תהיה  בו  ואת אשר 
קרוב  חיים  אנחנו  הזמן.  קץ  פירושו  שהות,  עוד 
מאוד לרגע זה, שהוא קץ כל הזמנים.41] אולם בימי 
קול המלאך השביעי [מייד לאחר המוות, התחיה, 
והעליה לשמיים של שני העדים], בעומדו [המלאך 
השביעי] לתקוע בשופר, גם יושלם סוד האלוהים, 
כמו שבישר לעבדיו הנביאים" (ספר ההתגלות י', 
יודעים  הכתבים  את  החוקרים  אנשים   .(5-7  ,1-3
רבות  (נבואות  רבים  סודות  לאלוהים  נותרו  שלא 

שטרם נחשפו ובוצעו).42
דבר אלוהים אומר: "השלום [ילקח] מן הארץ" 
הראשונה  הפעם  זו  אין   .(4 ו',  ההתגלות  (ספר 
שדבר מעין זה קרה לרשעים "והרשעים כים נגרש, 
כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש וטיט. אין 
שלום, אמר אלוהי, לרשעים" (ישעיה נ"ז 20-21). 
כיום אנו יכולים לראות את השלב הסופי של כינון 
"ולתת שיקוץ שומם [השיקוץ שיגרום לשממה]" 
לנגד עינינו (דניאל י"ב, 11).43 מכאן ניתן ללמוד 
אנו לשניות האחרונות של קץ הזמן.  מה קרובים 
ישוע המשיח אמר שכאשר נראה זאת, יהא זה קץ 

הזמן.44

הוא כאן - השיקוץ 
שיגרום לשממה

את  הקיימים  החילוניים  הכוחות  הפכו  כיום 
החוקים  את  נוגד  הדבר  לחטא.  בתנ"ך  הקריאה 
(דניאל  משומם"  "שיקוץ  זהו  שלהם.  החילוניים 
לחטא,  התפילה  את  הפכו  הם  נוסף.   (31 י"א, 
גם  שלהם.  החילוני  החוק  את  נוגדת  שהיא  מכיוון 
שכאשר  יודעים  הם  בנוסף,  משומם".  "שיקוץ  זה 
'עיני  "כי  להגנתנו.45  בא  אלוהים  מתפללים,  אנו 
[תפילתם],  שוועתם  אל  ואוזניו  צדיקים  אל  יהוה 
יירע לכם אם תהיו  [אך] פני יהוה בעושי רע'. ומי 
-13 ג',  הראשונה  פטרוס  (איגרת  לטוב?"  קנאים 

12). הוא נוקם את נקמתנו.46 "כי אם-שמוע תשמע 
ואייבתי   - [אלוהים]  אדבר  אשר  כל  ועשית  בקולו 
 .(22 כ"ג,  (שמות  צורריך"  את  וצרתי  אויביך  את 
זו  בעצמנו.47  נקמתנו  את  לנקום  לנו  אסור  לעולם 
ישוע  של  גופו  חברי  בה  היחידה,  האמיתית  הדרך 
המשיח יכולים לנצח במלחמתם נגד הרשעים, נגד 
אומרים  אלה  רשעים  השטן.48  הוא  שאביהם  אלה 
מכיוון  חוטא,  בעצמו  הוא  הכל-יכול  שאלוהים 
"שיקוץ  זהו  גם  החילוני.  לחוק  מתנגד  שהוא 
משומם". הם אומרים שחוק האלוהים, לפיו עלינו 
להתנהל בעולמנו זה, הוא רע מכיוון שהוא מתנגד 
את  הפכו  הם  השטן).  (של  שלהם  החילוני  לחוק 
לעולם,  הבשורה  אמת  נושאי  את  האלוהים,  אנשי 
לרשעים, מכיוון שאנשי האלוהים לא יצייתו לדברים 
הכלולים בחוק החילוני וסותרים את חוק האלוהים, 
שהוא החוק האמיתי של היקום כולו. כתבי הקודש 
גבוהות  מילים  "ידבר  המשיח:  אויב  על  מדברים 
האל  של  הקדושים  את  [ישחק]  ויענה  העליון  נגד 
והחוקים"  המועדים  את  לשנות  ויחשוב  העליון, 
קובע:  ישעיהו  מארמית).  מתורגם   ,25 ז',  (דניאל 
חושך  שמים  רע,  ולטוב  טוב  לרע  האומרים  "הוי 
לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר! 
הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם, נבונים!... מצדיקי 
יסירו ממנו. לכן,  רשע עקב שוחד, וצדקת צדיקים 
[כך]  ירפה,  להבה  וחשש  אש  לשון  קש  כאכול 
שורשם כמק יהיה, ופרחם כאבק יעלה. כי מאסו את 
תורת יהוה צבאות ואת אימרת קדוש ישראל ניאצו" 

(ישעיה ה', 20-21, 23-24).
ולילדי  האלוהים  לדבר  עושים  שהם  הדברים 
הדברים  שוב,  שומם".  "שיקוץ  הם  גם  האלוהים 
בסתירה  עומדים  כחוק  מחשיבים  העולם  שאנשי 
הפלות,  כגון  דברים  אלה  האלוהים.  לחוק 
הומוסקסואליות, עבודת אלילים, כשפים, שקרים, 
אומר  אלוהים  דבר  נישואין.49  ואיסור  שקר  עדי 
שאיסור נישואין חוקיים בעיני אלוהים הוא "תורות 
מהשטנים".50 אלוהים שונא את החוקים החילוניים 
בעולם  מאלוהים  שאינם  שהדברים  מכיוון  האלה, 

26 בראשית י"ט, 12-13, 24-25, שמות כ"ב, 23, ל"ב, 10-12, ויקרא כ"ו, 27-33, במדבר י"א, 1, 10, 33, ל"ב, 13-14, דברים ל"ב, 16, 19-26, מלכים א', י"א, 9-11, מלכים ב', כ"ב, 13, 17, כ"ג, 26, דברי-הימים ב', י"ט, 2, כ"ט, 6-8, ל"ד, 21, ל"ו, 16, תהילים ב', 5, 12, ז', 12-17, י"א, 5-6, 
י"ט, 10-12, ע"ח, 49-50, צ', 11, משלי א', 24-29, ישעיה א', 4, ב', 10-11, 19-22, י"ג, 3-19, ל', 1, 14, 30, 33, ל"ד, 1-11, ס"ו, 15-16, ירמיה י', 10, ל', 23-24, יחזקאל ז', 8-9, כ"א, 36, מיכה ה', 14, נחום א', 2-8, צפניה ג', 8, מלאכי ג', 19, הרומיים א', 18-19, ב', 7-8, העברים י"ב, 29, 
פטרוס ב', ב', 4-6, 9, 20-22, ההתגלות י"ט, 17-21  27 יואל ג', 3-4, מתי כ"ד, 4-24, לוקס כ"א, 7-12, 16, 20, 22-36, התסלוניקים א', ה', 1-3, טימותיוס ב', ג', 1-5, פטרוס ב', ג', 1-3, ההתגלות ו', 12-14, ח', 7-13, ט"ז, 8-9  28 ההתגלות ט"ז, 2-4, 8-14, 17-21  29 ההתגלות ח', 7-12, ט', 
13-19, י"א, 15, 19  30 ההתגלות ח',8-11, ט', 13-19  31 ההתגלות ט', 2-10  32 יוחנן ג', 3-7  33 יוחנן ו', 27, הקורינתיים ב', א', 22, האפסיים א', 13, ד', 30, ההתגלות ז', 2-8, י"ג, 16-18, י"ד, 1-5  34 יוחנן ז', 38-39, י"ד, 16-17, 26, השליחים ב', 38, הרומיים ג', 24-25, ה', 9, הקורינתיים 
א', ג', 16, הקורינתיים ב', א', 22, הגלטיים ד', 4-5, האפסיים א', 7, הקולוסיים א', 14, 20-22, העברים ט', 12, 15, פטרוס א', א', 18-19, יוחנן א', א', 7, ג', 24  35 דברי-הימים ב', ט"ז, 9, תהילים א', 6, ל"ח, 10, ל"ט, 2-5, מתי ו', 8, הקורינתיים א', ח', 3, הגלטיים ד', 9, טימותיוס ב', ב', 19, 
יוחנן א', ג', 20  36 הקורינתיים א', ב', 16, הגלטיים ג', 27, הפיליפיים ב', 5, פטרוס א', ד', 1  37 נחום א', 7, יוחנן י', 2-5, 14-16, 27-28, י"ד, 15-20, 23, 26, ט"ו, 1-11, 26, הרומיים ח', 1, 10-11, 26-28, הקורינתיים א', ג', 9, ט"ו, 10, האפסיים ב', 18-22, ג', 16-21, הקולוסיים א', 27-29, 
יוחנן א', ג', 6, 24  38 ההתגלות ט', 15, 18  39 ההתגלות ט', 15-18  40 בראשית א', 1-28, שמואל א', ב', 8, איוב כ"ו, 7, ישעיה מ', 21-26, מ"ה, 18, ס"ו, 1-2, השליחים ז', 49  41 ישעיה י"ג, 4-11, כ"ד, 19-23, ל"ד, 4-8, יואל ג', 3-4, מתי י"ג, 35-36, ט"ז, 27, כ"ד, 3, 7-15, 27, 29-39, 
43-51, כ"ה, 1-13, מרקוס י"ג, 35-36, לוקס י"ב, 37-40, י"ז, 24-30, כ"א, 7-33, השליחים ב', 17-20, התסלוניקים א', ה', 18, התסלוניקים ב', א', 7-10, ב', 2-10, טימותיוס ב', ג', 1-5, יעקב ה', 8, פטרוס ב', ג', 3-14, יוחנן א', ב', 28, יהודה א', 14-15, ההתגלות א', 7, ו', 12-14, 16-17, ח', 
7-13, י"א, 18, ט"ז, 8-9, 15-21, כ"ב, 12-15, 20  42 משלי א', 23, מתי ז', 7-8, ההתגלות ב', 17  43 דניאל י"א, 31, י"ב, 11, מתי כ"ד, 4-31  44 מתי כ"ד, 3, 7-22, 27, 32-39, 43-51, מרקוס י"ג, 14, לוקס י"ז, 26-30, כ"א, 7, 10-11 25-26, 28-36, השליחים ב', 17-20, התסלוניקים א', ה', 
1-8, התסלוניקים ב', ב', 2-10, יעקב ה', 8, פטרוס ב', ג', 3-14  45 שמות כ"ג, 22, דברים א', 30, ז', 21, יהושע כ"ג, 10, שמואל א', ב', 6, 9, שמואל ב', כ"ב, 3-4, דברי-הימים ב', ט"ז, 9, כ', 15, 17, תהילים ג', 4-5, ז', 11, י"ח, 3-4, 7-8, ל"א, 3-7, ל"ד, 16-21, מ"ו, 2, 6, נ', 15, נ"ט, 2-6, 
9-10, 17-18, ס"א, 4, ס"ב, 2-9, צ"ד, 21-23, צ"ז, 10, קמ"ד, 1-2, ישעיה נ"ט, 19, צפניה ג', 17, פטרוס א', ג', 12-13  46 שופטים ה', 2, שמואל א', כ"ד, 13, שמואל ב', ד', 8, י"ח, 19, כ"ב, 47-51, תהילים י"ח, 47-51, ירמיה מ"ו, 9-10, הושע א', 4, לוקס י"ח, 1-8, התסלוניקים א', ד', 6, 
ההתגלות י"ח, 1-3, 6-10, י"ט, 1-3  47 משלי כ"ה, 21-22, הרומיים י"ב, 17-21  48 יוחנן ח', 44, האפסיים ב', 2-7, פטרוס א', ה', 8  49 משלי ו', 16-19, ח', 13, זכריה ח', 16-17, עמוס ה', 20-21, הרומיים א', 18-32, טימותיוס א', ד', 1-3, פטרוס א', ד', 1-6, יהודה א', 17-19, ההתגלות 

כ"א, 8  50 טימותיוס א', ד', 1-3, יוחנן א', ד', 1, יהודה א', 4  
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הם  אלה  כל  גם  השטן.51  של  הינם  הזה  החילוני 
החטא  שחוקי  רואים  אנו  כיום  משומם".  "שיקוץ 
לחוקי  הפכו  השטן  חוקי  נשמרים.52  והמוות 
אינו  לעולם  אלוהים  חוק  אבל  והעולם.  המדינה 
משתנה.53 מה שהיה אתמול הוא שיהיה היום, וכך 

יהיה ביום הדין.54
אנו  שעליו  ביותר  הנפוצים  הדברים  "אחד 
בשמו.  החטא  את  מזהים  שאיננו  הוא  מתפשרים, 
רב  זמן  יעבור  לא  הזה,  בתחום  נחלשים  אנו  ואם 
מצהיר  מקובל",  יהיה  המוחלט  החטא  שגם  עד 
לכם  ואתן  "הבא  קאופמן.  רומן  המטיף  הכומר 
מזוהה  אינו  חטא  כיום,  לכך.  דוגמאות  מספר 
לסבול  יכולים  אינם  אנשים  האמיתי.  בשמו  יותר 
וכך  יותר מדי מרשיע לזהות חטא ככזה,  זה  זאת. 
יותר בשמו האמיתי. השטן אוהב  אין הוא מזוהה 
גניבה  המודרניים.  הימים  במונחי  זאת  להסוות 
ללא  מין  יחסי  קיום  ארוכות,  לאצבעות  הפכה 
סטוץ,  נקרא  ניאוף  ביחד,  לחיות  קרויים  נישואין 
סטיה נקראת סיגנון חיים חלופי, רצח ילדים שטרם 
נולדו נקרא בחירה, וניבול פה ופורנוגרפיה נקראים 
מעורבים  שאינכם  שתחשבו  לפני  ביטוי.  חופש 
בפשרה מסוג זה, אתן לכם דוגמא שתוכלו להבין. 
חמדנות נחשבת לשאפתנות, יאוש נקרא מצב רוח 
רע במקום חוסר אמונה, רכלנות ועיסוק בעניינים 
לא לנו נקראים התלהבות יתר, ושקר הוא רק בלוף 
נדהם  אני  מוכר?  לכם  נשמע  זה  האם  בדיחה.  או 
בזאת.  משתתפים  אלוהים  מאנשי  כמה  להיווכח 
זה מה שיכול לקרות כאשר אנו מחפשים את כבוד 
האדם במקום את כבוד האלוהים".55 אני מסכים עם 
הכומר באלף אחוז. ישוע אדוננו אמר: "אל תחשבו 
שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי 
ה',  מתי  על-פי  (הבשורה  לקיים"  אם  כי  לבטל 
17). ישוע אומר כאן, שאלוהים בגוף אנושי יראה 
לעולם שהחוק יכול להישמר בהחלט, אם השילוש 

האלוהי שוכן בקרבם.56

הטרוריסט הגדול

לנו  אומרים  שהם  בלבד  זו  לא  הקודש,  כתבי 
גם  הם  לרשע,  נורא  אל  אלוהים,57  הוא  שישוע 
כלפי  טרוריסט  הוא  אדוננו  שישוע  לנו  אומרים 

השליח  בתשובה.58  חוזרים  שאינם  החוטאים 
אנחנו  אדוני  יראת  הכרת  "מתוך  הצהיר:  פאולוס 
(האיגרת  לשכנעם"  כדי  אדם  בני  לב  על  מדברים 
השניה אל הקורינתיים ה', 11).59 פאולוס גם הצהיר 
על עצמו, שהוא מחייב את עצמו לשמור את מצוות 
עצמי  אני  לאחרים,  לאחר שאטיף  אלוהים, "שמא 
הקורינתיים  אל  הראשונה  (האיגרת  פסול"  אמצא 
שאלוהים  פאולוס  לנו  אומר  זו  בהצהרה   .(27 ט', 
הוא תובעני וקשוח עם כולם, כולל עם אלה שהם 
"מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים 
והשפעה]"  כוח  של  בעמדות  הנמצאים  [באנשים 
הדבר  פירוש   60.(12 ו',  האפסיים  אל  (האיגרת 
שאלוהים יהיה איום ונורא לא רק למלכים הרשעים 
האחרים.61  הרשעים  לכל  גם  אם  כי  האדמה,  של 
כתוב: "כי אין משוא פנים עם האלוהים" (האיגרת 
אל הרומיים ב', 11).62 "שהרי עת להתחיל המשפט 
 .(17 ד',  הראשונה  פטרוס  (איגרת  אלוהים"  מבית 
אומר  החדשה,  מהברית  שליש  כשני  כתיבת  אחרי 
פאולוס שאילמלא היה ממשיך להטיף את הבשורה 
ברוח הקודש, הוא, כמו כל אדם אחר שאינו צייתן, 

היה נשלח לגיהינום.63
האמיתי,  האלוהים  הנורא,  האלוהים  דברי 
מצהירים: "[הוא] נורא למלכי-ארץ" (תהילים ע"ו, 
13). דבר אלוהים מצווה עלינו להתפלל לאלוהים 
שאויבינו  ישוע,  בשם  הקודש  רוח  דרך  אבינו, 
יינצלו.64 אם לא יחזרו בתשובה ויקבלו את בשורת 
האנשים  בין  ייכללו  הם  המשיח,  ישוע  אדוננו 
על-פי  מאוד  בקרוב  יוכו  אשר  במגיפות  שייהרגו 
ספר ההתגלות שהזכרתי זה עתה. ואז הם יישלחו 

לגיהינום ולבסוף לאגם האש לנצח.65 
האל האמיתי אמר לנו להתפלל אליו בעת צרה 
אותנו,  ישמע  הוא  זאת,  נעשה  אם   .(7 ל',  (ירמיה 
אנחנו,  עבורנו.66  ויילחם  אותנו  יגאל  לנו,  יענה 
של  בתקופה  חיים  והנישא,67  הרם  ילדי  שהיננו 
בעיות רבות.68 אוכלוסיית העולם כולו חיה בתקופה 
של בעיות רבות. אם נתפלל לאלוהים, כמו שעשו 
הנביאים והשליחים בזמנם כאשר התרגשו עליהם 
צרות, אלוהים יציל או ישמיד את אויביו ואויבינו, 
על  לחזור  עלי  אויביהם.69  את  השמיד  שהוא  כפי 
"אתמול,  משתנה  אינו  אלוהים  ושוב.  שוב  כך 
 70.(8 י"ג,  העברים  אל  (האיגרת  ולעולמים"  היום 
אלוהים ישמיד את המלכים הרשעים, את המלכים 
אשר שינו את חוק האלוהים לחוק השטן, בתקווה 

אותם  ילדי האלוהים בהאשמות שווא.  את  לאסור 
המשפט  לבתי  האלוהים  ילדי  את  יביאו  הרשעים 
שלהם, שם ישקרו עליהם כך שהם עלולים להיאסר 
חושבים  הם  להורג.71  מוצאים  להיות  אפילו  או 
האלוהים  אנשי  את  להרוס  יוכלו  זאת  שבעשותם 
ואת פועלם. אולם, הם ממעיטים בהערכת אלוהים 
והם ממעיטים מאוד  כל מעשיהם,  רואה את  אשר 
בהערכת כוח התפילה, כוחן של תפילות הנשלחות 

לאלוהים דרך ילדיו.72 
אפשר  בילדיו  אלוהים  של  האדיר  הכוח  את 
לוחמי  של  כצבא  מאוחדים  הם  כאשר  לראות 
שנולדו מחדש,  וכמרים  מלכים  אומה של  תפילה, 
הניגשים לכס האלוהים וממטירים עליו תחינותיהם 
הן בדם ישוע המשיח והן בשם ישוע.73 ישוע אמר 
שעלינו "להתפלל תמיד" לישועת נשמות (הבשורה 
יחזרו  לא  הרשעים  אם   .(36 כ"א,  לוקס  על-פי 
ישמיד  ואף  יכול  אלוהים  חטאיהם,  על  בתשובה 
ישמיד  וכן  ופועלם  באנשיו  הפוגעים  אלה  את 
לאלוהים  לומר  עלינו  בארץ.74  הפוגעים  אלה  את 
הדברים  את  לקבל  ברצוננו  אם  רוצים,  אנחנו  מה 
שאנחנו שואפים אליהם. השליח יעקב אמר: "ואין 
לכם מפני שאינכם מבקשים. אתם מבקשים ואינכם 
מקבלים, מפני שאתם מבקשים מתוך כוונה רעה" 
(איגרת יעקב ד', 2-3). ישוע אמר: "בקשו ותקבלו" 

(יוחנן ט"ז, 24).75 

השפעת רומא

רומא טענה תמיד לכוח חילוני ושאפה לשלוט 
היא  זאת,  להשיג  כדי  הארץ.76  ונסיכי  מלכי  על 
עושר  להשיג  כדי  אפשרית  דרך  בכל  השתמשה 
את  מנצלת  רומא  פוליטיקאים.  על  והשפעה 
מלחמה  ליזום  כדי  הפוליטיקאים  על  השפעתה 
אסונות.  גרימת  של  בדרך  מלחמה  על  ושמועות 
אלה נגרמים באמצעות פעולות של אנשים שאינם 
נראים כאילו הם קשורים ל"‡ÂÂÊÏ Ì˙", היא אשר 
פוליטיקאים  ומדריכה  השיקוצים  את  מתכננת 
 77.(5 י"ז,  ההתגלות  (ספר  אלה  עוולות  בעשיית 
מיליוני עריקים מהכנסיה הרומית-קתולית מצהירים 
הצהרות אמיתיות אלה במשך מאות בשנים וביניהם 
שהם  מה  אודות  רגילים,  ואנשים  נזירות  כמרים, 
הרומית- הכנסיה  של  המפלצתית  הדת   - מכנים 
תמיד  והתעמולה  העיתונות  התקשורת,  קתולית.78 
שאותם,  החילונית,  דתה  ואת  רומא  את  מרוממים 

-11 ב',  יעקב   ,27-31 י',   ,2-3 ב',  העברים   ,5-6 ה',  האפסיים   ,19-21 ה',  הגלטיים   ,5-11 י',   ,9-10 ו',   ,17 ג',  א',  הקורינתיים   ,13 ח',   ,24-32 א',  הרומיים   ,24-30 כ"ה,   ,48-51 כ"ד,   ,4 ט"ו,   ,31 י"ב,   ,28 ה',  מתי   ,5 ג',  מלאכי   ,8-9 ב',  ישעיה   ,13-18 ט',  משלי   ,3-17 כ',  שמות   51
י"ג,  ד', 12,  ג', 6, העברים  ג', 31, הקורינתיים ב',  י"ג, 31, הרומיים  נ"ה, 11, מתי ה', 17-19, מרקוס  7-8, קי"ט, 89, 144, 152, 160, קל"ח, 2, ישעיה מ', 8,  י"ב, 7, קי"א,  53 תהילים    13 ,6-8 52 הרומיים ח', 2,  י"ד, 9-11, כ"א, 8   יהודה א', 5-7, ההתגלות ב', 21-23,  ד', 17,   ,10
 ,www.charityministries.org  ,400W. Main St., Ste. 1, Ephrata, PA 17522  ,Charity Gospel Tape Ministry -ב חינם  קלטות  הזמנת   55   5-16 ב',  הרומיים   ,31 י"ז,  השליחים   ,48-50 י"ב,  יוחנן   ,9-10 ז',  דניאל   54   18-19 כ"ב,   ,6 כ"א,  ההתגלות   ,23-25 א',  א',  פטרוס   ,17 א',  יעקב   ,8
או תתקשרו לטלפונים: 227-7902 (800), או 721-7775 (717)  56 הרומיים ח', 1-10, 37, הקורינתיים א', ט"ו, 56, הפיליפיים ד', 13, יוחנן א', ב', 13-14, ד', 4, ה', 4  57 בראשית א', 26, ישעיה ט', 5, מ"ד, 6, מיכה ה', 1, מתי א', 23, כ"ח, 18, יוחנן א', 1-3, 10-14, י', 30, 37-38, י"ב, 44-45, 
י"ד, 6-23, י"ז, 21-22, הקורינתיים ב', ד', 4, האפסיים ג', 9, הקולוסיים א', 12-17, טימותיוס א', ג', 16, העברים א', 2-3, 8-10, יוחנן א', א', 1-3, ה', 7, 20  58 שמות כ', 5, ל"ב, 33, ל"ד, 7, ויקרא כ"ו, 14-33, 36-39, במדבר ט"ו, 31, דברים כ"ח, 15-68, שמואל ב', כ"ב, 27-28, איוב ד', 8-9, 
י"ח, 5-21, כ', 5-7, 22-29, כ"א, 14-20, תהילים ב', 1-9, ז', 12-14, י"א, 6, כ"א, 9-11, ל"ד, 17, 22, נ"ח, 3-10, ס"ח, 22, ע"ג, 2-27, ע"ה, 5-9, קמ"ו, 9, משלי ט"ז, 4-5, ישעיה י', 33, מיכה ו', 12-13, הרומיים א', 18, ב', 5-6, 8-9, הקורנתיים ב', ה', 11, האפסיים ה', 5-6, יהודה א', 11-15  
59 יחזקאל ג', 16-21, ל"ג, 1-9, 12  60 מתי ז', 13-14, מרקוס י"ב, 29-31, לוקס י"ד, 26-27, י"ט, 12-27, הקורינתיים ב', ה', 11, יעקב ב', 8-11, ההתגלות ג', 14-19  61 שמות כ"ב, 23, ויקרא כ"ו, 27-33, במדבר י"א, 1, 10-14, 31-33, ט"ז, 25-35, ל"ב, 13-14, דברים ט', 7-8, ל"ב, 19-26, 
תהילים ה', 6, י"א, 5-6, משלי א', 24-32, עזרא ח', 22, ירמיה י', 10, נחום א', 2-3, הרומיים א', 18, פטרוס ב', ב', 4-6, 20-22, ההתגלות י"ד, 9-11  62 דברים י', 17, שמואל ב', י"ד, 14, דברי-הימים ב', י"ט, 7, השליחים י', 34-35, האפסיים ו', 9  63 יחזקאל ג', 16-21, מתי י', 16-22, כ"ד, 
8-13, לוקס ט', 23-26, י"ב, 35-40, 43-46, יוחנן ח', 31-32, ט"ו, 8-14, השליחים ה', 40-42, הרומיים ב', 6-9, הקורינתיים א', ט', 24-27, הקורינתיים ב', ד', 1, 16-18, י"א, 23-33, י"ב, 9-10, הפיליפיים ג', 8-16, הקולוסיים א', 21-25, התסלוניקים א', ה', 21-24, התסלוניקים ב', א', 3-5, ב', 
13-15, העברים ג', 12-14, ד', 1, 9-11, ו', 10-15, י', 32-39, י"ב, 1-3, 26-29, יעקב ב', 14-26, פטרוס א', א', 3-9, יוחנן ב', א', 8-9, ההתגלות כ"ב, 11-12  64 תהילים צ"א, 15, ירמיה כ"ט, 12-14, מתי ה', 44-48, מרקוס ט"ז, 16, יוחנן א', 12, י"א, 25-26, ה', 24, ו', 40, השליחים ט"ז, 31, 
הרומיים י', 9-11  65 תהילים ט', 18, מתי ג', 12, ז', 13, ח', 12, י"ג, 24-30, 37-43, 47-50, כ"ב, 1-14, כ"ד, 47-51, לוקס ג', 17, ההתגלות י"ד, 9-11, י"ט, 20, כ', 10-15  66 שמואל ב', כ"ב, 7, דברי-הימים א', כ"א, 26, דברי-הימים ב', ז', 14, נחמיה ט', 27, תהילים י"ח, 3, 7, כ"ז, 5, ל"ב, 
6, ל"ד, 16, 18, ל"ז, 39, מ"א, 2, נ"ה, 17, צ"ט, 6, קי"ח, 5, קמ"ה, 18, איכה ג', 55-57, לוקס י"ח, 1-8, כ"א, 36, האפסיים ו', 10-18, הפיליפיים ד', 6, טימותיוס א', ב', 1, 8, העברים ד', 15-16, י', 19-23  67 יחזקאל ל"ו, 27-28, יוחנן א', 10-12, הגלטיים ד', 4-7, טיטוס ג', 4-7  68 דניאל 
י"ב, 1-4, תהילים ט', 10-11, ירמיה ל', 7, מתי כ"ד, 7-13, 21-22, 24-25, טימותיוס ב', ג', 1-5, פטרוס א', ד', 7  69 שופטים פרק ד', ישעיה י"ט, 20, ל', 19, ס"ה, 24, ירמיה ל"ג, 2-3, דניאל ג', 14-28, ו', 2-25, יואל ב', 18-19, 32, לוקס י"ח, 7-8, השליחים י"ב, 5-11  70 תהילים י"ב, 
7, קי"ט, 89, 152, 160, ישעיה מ', 8, נ"ה, 11, מתי ה', 17-19, מרקוס י"ג, 31, יעקב א', 17, פטרוס א', א', 23-25, ההתגלות כ"א, 6  71 תהילים כ"ו, 9-10, ל"ז, 32-38, ישעיה כ"ט, 20-21, מתי כ"ד, 9, לוקס ו', 22-26, כ"א, 12-22, יוחנן ט"ו, 18-20, ט"ז, 1-3, השליחים י"ב, 1-12, טימותיוס 
ב', ג', 1-3, 8-13  72 שופטים ג', 9, 15-28, פרק ד', ו', 6-40 פרק ז', מלכים ב', י"ח, 17-37, פרק י"ט, תהילים ל"ב, 6, ישעיה נ"ד, 17, לוקס י"ח, 7-8 השליחים ה', 38-39, י"ב, 1-19, הרומיים ח', 14-18, 26-28, 31-37, האפסיים ו', 10-18, יעקב ה', 16  73 שופטים כ', 18, דברי-הימים א', ה', 
19-22, דברי-הימים ב', כ', 1-30, י"א, 12, ההתגלות א', 6, ה', 10  74 שמות ב', 23-25, ג', 7-10, ו', 5-8, י"ב, 29-36, במדבר כ"א, 1-3, יהושע י', 5-42, י"א, 1-9, כ"ד, 5-18, שופטים ג', 9-10, 15-30, ד', 3-24, ו', 6-16, 36-40, ז', 7-9, 19-25, י"א, 11-33, ט"ו, 14-20, שמואל א', י"ז, 34-57, 
שמואל ב', ה', 19-25, מלכים א', ח', 22-61, ט', 3-5, י"ח, 22-40, מלכים ב', א', 9-15, ו', 8-23, י"ג, 4, י"ט, 14-20, 32-37, דברי-הימים א', ה', 18-22, דברי-הימים ב', י"ג, 14-18, י"ד, 10-14, ט"ו, 12-15, כ', 1-30, כ"ו, 3-7, ל"ב, 20-22, עזרא ח', 21-23, נחמיה ט', 27-28, אסתר ג', 8-15, 
פרקים ד'-ז', תהילים ה', 2-3, 9-12, ז', 2, 7-18, ט', 4-7, 10-11, 13-14, 20-21, י', 5-18, י"א, י"ז, 6-15, י"ח, כ"א, 10-14, ל"ד, 16-23, נ', 14-15, נ"ה, 18-24, נ"ו, 10, פ"א, 8, פ"ו, 5-7, צ"א, 15, קמ"ה, 18-19, משלי כ"ה, 21-22, ישעיה י"ד, 10-20, י"ט, 20, ל', 19, ס"ה, 24, ירמיה ל"ג, 2-3, 
דניאל ג', 14-29, ו', 2-25, יואל ב', 12-21, ג', 5, לוקס י"א, 9, י"ח, 7-8, כ"א, 36, השליחים י"ב, 5-11, התסלוניקים א', ה', 17  75 מתי ז', 7-8, לוקס י"א, 9-10, יוחנן ט"ז, 23-24, יעקב א', 6, יוחנן א', ג', 22  76 "קתוליות נגד עצמה", כרך 1, מאת או. סי. למברט • "הבעיה הרומית-קתולית", 
ג'ורג' וו. אלדרקין, פרופסור בגמלאות, אוניברסיטת פרינסטון • "משבר הכנסיה והמדינה", בריאן טיירניי • "היציאה מהלבירינט", אל. ה. להמן • "הקתוליות הרומית", לוריין ּבוטנר • "חומת ההפרדה בין כנסיה למדינה", קונרד ה. מוהלמן • "הרצאות גבאזי", ג'י. בי. ניקוליני • "אמריקה או 
רומא, ישוע או האפיפיור", ג'והן אל. ברנדט • "חשיפת המזימה האפיפיורית", הכומר אדוארד ּביצ'ר, ד"ר בתיאולוגיה • "פרומפטה ביבליוטקה" (Prompta Bibliotheca), "פפה" (Papa), מאמר 2, לוציוס פראריס • "האנטי-כריסט [אויב ישוע המשיח] עושק מלכים ואומות", איאן אר. קיי. ּפייזלי 
• "התביעות הפוליטיות והיומרות החברתיות של האפיפיורות", הכומר קנון או'קונור • "חשיפת הוותיקן", רפאל רודריגז גילן • "ארבעה פרשים", "הסנדקים", "הנביא", פרסומי צ'יק  77 דניאל ז', 19-21, 23-25, י"א, 36-44, מרקוס י"ג, 6-8, ההתגלות י"ג, 1-8, 11-18, י"ז, 1-18, י"ח, 1-3, 
י"ט, 17-21  77 "ההיסטוריה הסודית של הישועים", אדמונד ּפאריס • "אין כאן אפיפיור", איאן אר. קיי. ּפייזלי • "חמישים שנה בכנסיה של רומא", צ'ארלס צ'ינקווי, 1981 • "וייטנאם: למה הלכנו?" אוורו מנהטן • "הסנדקים" ו"ארבעת הפרשים", פרסומי צ'יק  78 "חמישים שנה בכנסיה של 
 (American Publishing Company) 'רומא", צ'ארלס צ'ינקווי, 1981 • "האפיפיור השחור", אם. פרנסיס קיוזאק • "בית המוות ושער הגיהינום", קתולי לשעבר אל. ג'יי. קינג • "השטן בכנסיה: חשיפת פועלו הסודי והנחת המלכודות להרס בתי הספר הציבוריים שלנו", 'חברת ההוצאה האמריקנית
• "מהמנזר לחג השבועות", האחות שרלוט • "רומאיות: סכנה לאומה", ג'רמיה ג'יי. קרולי • "דרישת רומא", אליזבת שופן (האחות לוקרישה) • "עוצמת הוותיקן", רפאל רודריגז גילן • "מריה מונק: הנזירה ששבה לתחיה", הוצאה מיוחדת מאת אלברטו ריוורה • "אלברטו" ו"הבגידה", 

  www.albertoaic.com ,P.O. Box 690897, Tulsa, OK 74169 ,AIC International Ministries

עוד פרל הרבור



5

(6 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

בתנ"ך  דניאל  בספר  שונא.79  אלוהים  דבריו,  לפי 
נאמר שהמלכות הרביעית החילונית והאחרונה של 
העולם היא המלכות שישוע המשיח ישמיד בקרוב. 
העוצמה,  רב  ישוע  דבר  על-ידי  אותה  ישמיד  הוא 
שאותו מטיפים ברוח הקודש דרך אברי גופו, שהם 
השטן,  עולם  מלכות  העולם,  שיטת  כנסייתו.80 
קורעת לפיסות, באופן מילולי, את עדות האלוהים, 
ושל  בשמיים,  אשר  אלה  של  האלוהים,  דבר  את 
ילדיו, באמצעות דברי השקר וחילול שם אלוהים, 

וכל זאת לשווא.81
על  גבר  הוא  פני הארץ,  על  ישוע שהה  כאשר 
כאשר  שבתוכו.82  האלוהים  רוח  בעזרת  השטן 
מצוי  בקרבנו,  ופועל  חי  המשיח  בישוע  אלוהים 
החטא,  על  להתגבר  והשלטון  הכוח  אותו  בנו 
השטן, הבשר, העולם, המוות, הגיהינום והקבר.83 
יכול בכל דרך שהיא  השטן הוא אויב מובס ואינו 
למנוע מאיתנו את הכניסה לשמיים עם חיי הנצח, 
אלוהים  רוח  באמצעות  בידינו  קיימים  שכבר 
בישוע המשיח שהתאחדה ברוחנו.84 זעם האלוהים 
הוא,  העולם של השטן.  נגד שיטת  עתה  משולהב 
לגזרים  בקרוב  אותם  יקרע  האלוהים,  דבר  על-פי 

וישמידם.85
באומץ  לעמוד  [יכול]  "שהצדיק  הזמן  עכשיו 
אשר]  [אלה  וכן  אותו,  ייסרו  אשר  כאלה  בפני  רב 
[באלוהים, שפירושו  יגיעותיו  על  עשו חשבון  לא 
הטפת הבשורה ועשיית מה שהבשורה מצווה עלינו 
בפחד  יתייסרו  הם  זאת,  יראו  הם  כאשר  לעשות]. 
המפתיעה,  הצלתנו  למראה  בתדהמה  ויוכו  איום 
יחזרו  והם,  לו.  ציפו  שהם  מה  לכל  מעבר  שהיא 
בתשובה וייאנחו מפאת סבל הרוח ויאמרו בלבם: 
אנו  וגינינו.  לו  לעגנו  שלעיתים  האדם,  היה  זה 
ולסופו  טירוף  לחייו של המשיח  קראנו  הטיפשים 
אלוהים,  ילדי  בין  נמנה  הוא  איך  כבוד.  ללא  סוף 
וקהלו בקרב הקדושים.86 לכן תעינו מדרך האמת, 
זרחה  נגה עלינו, ושמש הצדק לא  ואור הצדק לא 
עלינו. עייפנו בדרך הרשע וההרס. כן, הלכנו דרך 
מדבריות, היכן שלא היתה דרך. אבל באשר לדרך 
אלוהים, לא ידענוה. מה הרווחנו מהגאווה? או מה 

טובה יצאה לנו מהעושר וההתפארות?
שכן,  צל...  כמו  חלפו  האלה  הדברים  "כל 
כמו  ברוח,  הנושב  אבק  כמו  היא  הכופרים  תקוות 
קצף דק שהסערה מגרשת, כמו עשן המתפזר כאן 
אורח  של  כזיכרון  עובר  וחולף  הסערה  עם  ושם 

המתמשך אך יום".
"אבל הצדיקים חיים לנצח, גמולם הוא גם עם 
אלוהים והדאגה להם היא בידי הרם והנישא.87 לכן 
יפהפה  וכתר  המהוללת,  הממלכה  את  יירשו  הם 
מידי אדוננו, שכן בידו הימנית יכסה אדוננו אותם, 
קנאתו  את  אליו  יטה  הוא  עליהם.88  יגן  ובזרועו 

ככלי  [באדם]  ביצור  וישתמש  מושלם,  כשריון 
ילבש  הוא  אלוהים.  באויבי  הנקמה  עבור  נשקו 
קסדה.  במקום  אמת  ומשפט  חזה  כשריון  צדק 
זעמו  מנוצח.  בלתי  כמגן  הקדושה  את  יעטה  הוא 
עמו  יילחם  והעולם  מושחזת  כחרב  ישמש  הנוקב 
רעם  חזיזי  יכוונו  אזי  נבונים.  הלא  נגד  [אלוהים] 
הם  היטב,  מכוונת  ומקשת  העננים,  ומבין  החוצה 
יעופו למטרה. אבני ברד מלאות זעם יוטלו כמתוך 
יטביעו  והשיטפונות  יסערו לקראתם  הים  ומי  קלע 
אותם באכזריות. כן, הרוח הנאדרת תתייצב מולם, 
להרס  יגרום  הרשע  וכך,  אותם  תעיף  סערה  וכמו 
כסאות  את  תפיל  מרושעת  והתנהגות  הארץ  בכל 
ה',  שלמה  (חוכמת  ההשפעה"  בעלי  של  המלכות 

.(14-23 ,1-9
הנזירה לשעבר, אם. פרנסיס קיוזאק, בדבריה על 
 The Black Pope ושיטת העולם שלה בספרה,  רומא 
מסדר  על  נאמר  "מה  קבעה:  השחור),  (האפיפיור 
מושיע  שם  על  נקרא  שהוא  בכך  המתגאה  דתי 
האנושות, ועם זאת העלה את עבודת השקר לדרגת 
מדע?"  לכדי  ההונאה  מעשה  את  ושכלל  אמנות, 
שיש  לומר  העשויים  אדם  בני  "יש  מוסיפה:  היא 
זה עתה. השאלה  למה שאמרתי  להתנגד בחומרה 
אינה האם המילים שאנו משתמשים בהן הן חזקות 
או חלשות, כי אם האם הן אמיתיות או שקריות".89 
למעשה,  שהיא,  הצהירה  קיוזאק  פרנסיס  אם. 
כיום  שהיא  במה  מחייה  שנה  שלושים  ביזבזה 
מתייחסת אליו כאל כת רעה ומרושעת. כמו שהיא 
לאמנות,  עבודת השקר  את  "הפך  הוותיקן  אמרה, 

ושכלל את מעשה ההונאה לכדי מדע".

כמה שקרים מהחביבים על השטן

פלוול  ג'רי  האם  אחדות:  דוגמאות  להלן 
בשירותים  אמו  עם  מיניים  יחסים  קיים  אכן 
ב'האסלר  פלינט  לארי  שדיווח  כמו  החיצוניים, 
כל  האם  שקר.  זהו  לא.  היא  התשובה  מגזין'?90 
באמצעות  ביחד  התאבדו  באמת  ג'ונסטאון  אנשי 
רק  ג'ונס,  ג'ים  בהוראת  מורעל  קול-אייד  שתיית 
מפני שזכו לביקור צמד סוכנים של הממשלה, כפי 
סיפרו  והעיתונות  החדשות  אנשי  שהתועמלנים, 
לא.  היא  התשובה  להם?!91  האמנתם  ואתם  לכם, 
אנשים שנמלטו מג'ונסטאון סיפרו לאשתי המנוחה 
הם  אותם.  שהרגו  הם  המימשל  שסוכני  ולי,  סוזן 
את  שהרעילו  אלה  הם  המימשל  שסוכני  אמרו 
אין  זאת.  כיצד הסוכנים עשו  ראו  הקול-אייד. הם 
אבל  ג'ונס,  ג'ים  של  תורתו  היתה  מה  מושג  לי 
את  ראו  כאשר  כי  סיפרו  מאמיניו  מבין  אחדים 
סוכני המימשל הורגים את חבריהם ביריות מכיוון 
שהם סירבו לשתות את המשקה המורעל, החליטו 
שברחו,  מביניהם  אחדים  אחר-כך,  ליער.  לברוח 

לספר  כדי  שלנו,  זו  כולל  כנסיות,  בכמה  ביקרו 
מעשה  היה  לא  שזה  אמרו  הם  סיפורם.  את  לנו 
אנשים  או  הממשלה,  סוכני  וכי  כלל,  התאבדות 
רעל בקול-אייד,  פיזרו  איתם,  אחרים שהם הביאו 
או ירו באלה שלא רצו לשתות. אני האמנתי להם. 
עיניהם שיקפו אימה אמיתית כאשר נזכרו בדברים 
שהתקשורת  דברים  להם,  עשו  הממשלה  שאנשי 

הממשלתית שיקרה אודותם. 
בממשלה  גורמים  שיקרו  שנים,  במשך 
הסיבה  זו  שלי.  הכנסיה  בעניין  גם  ובתקשורת 
שאני יודע כי אנשים אלה דיברו אמת. הם דיווחו 
לנו שאין שום דרך בה ניתן להפנט או לשטוף את 
מוחם של אלף איש בבת אחת, כדי שיתאבדו. טד 
שיראק סיפר לי בשיחה טלפונית לאחרונה, שהוא 
קיבל  שהוא  לי  והודיע  לאשורם,  אלה  דברים  ידע 
מידע אותו הוא אישרר מהאל ז'אק, עורך חדשות 
קורּב  למייק  נתן  שיראק  טד  בקונטיקט.  עצמאי 
היו  כי  שסיפרו  עדים  הקליט  הוא  בה  הקלטת  את 
דתי,  סופר  סטמר,  לארי  עליהם.  איימו  כי  בסכנה, 

רצה לכתוב כתבה על הנושא.
כל כומר מכל כנסיה שהיא, יאמר לכם שקשה 
הכנסיה  מאנשי  אחדים  אפילו  להביא  מאוד 
את  יכסחו  או  המדרכה  את  בחריצות  שיטאטאו 
הדשא, שלא לדבר על שיכנועם להסכים להתאבדות, 
הנצח  את  תבלינה  שנשמותיהם  להם  ברור  כאשר 
ישוע  זאת.92 אין כומר לאדוננו  יעשו  בגיהינום אם 
להתאבד.  קהילתו  לאנשי  יאמר  שאי-פעם  המשיח 
דתות ומדינות בעלות היסטוריה של עשיית דברים 
כאלה כוללות את היפאנים עם מטוסי ההתאבדות 
והחאראקירי,  השניה,  העולם  במלחמת  שלהם 
כמו-כן הכנסיה הרומית קתולית שהתבססה ברומא, 
בכשפים,  המעורבים  אלה  כל  האלילים,  עובדי  כל 
מכת  חלק  שהן  האחרות  המדינות  או  הדתות  וכל 
יש  האיסלאם.92א'  דוגמת  רומא,  של  האחד  העולם 
ציאניד  גלולת  ליטול  לאזרחיהן  המורות  ממשלות 
וגרמניה  יפאן  ממשלות  עשו  כך  בשבי.  יפלו  אם 
הטרוריסטים  עושים  וכך  השניה  העולם  במלחמת 
הוראות  שקיבלו  אמריקנים  יש  כיום.  המוסלמים 

כאלה ממפקדיהם או מראשי מדינותיהם.
וילדיהם  דווידיאן"  "בראנץ'  אנשי  האם 
נורא,  כך  כל  דבר  ביצעו  אכן  טקסס,  בוואקו, 
והנשיא  רינו  ג'אנט  בהוראת  למות  להם  שהגיע 
קלטות  בידינו  יש  לא!93  היא:  התשובה  קלינטון? 
באמצעות  נרצחו  אלה  שאנשים  המוכיחות  וידיאו 
גז רעיל ובאמצעות אש ממיכלי הממשלה. יחידות 
בראנץ'  מאנשי  אחד  את  הפכו  הממשלה  של 
על  מטפס  בעודו  ירי  לאימוני  למטרה  דווידיאן 
נורו  הם  שגם  וילדיו,  לאשתו  להצטרף  כדי  הגדר 
רינו  ג'אנט  בהוראות  אמריקנים"  "חיילים  בידי 
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על  מטפסים  הייתם  לא  אתם  האם  קלינטון.  וביל 
לאישה  להגיע  כדי  עמוקים  מים  חוצים  או  גדר 
עוד  מי  אותם?  הורג  מישהו  ראיתם  אילו  ולילדים 
לבצע  מסוגל  הוותיקן  של  קומוניסטי  חייל  מלבד 
ולכחול  ללבן  לאדום,  פטריוטי  אני  מעשה שכזה? 
הלובשים  הוותיקן  של  לקומוניסטים  לא  אבל 
אדום, לבן וכחול. האם הם אכן חיילים אמריקנים? 
פגיעה  יותר,  נכון  או  מוח,  שטיפת  ספגו  הם  לא! 
חשיכת  ו"מושלי  השטן  בידי  שולל  הולכו  מוחית, 
כוח  של  בעמדות  הנמצאים  [אנשים  הזה  העולם 
והשפעה]... [אלה העובדים] כוחות רוחניים רעים" 
(האיגרת אל האפסיים ו', 12). הם כוללים את רומא 
ואת כל סרניה וסגניה, מלכי הארץ, שאלוהים יתגלה 

להם בקרוב כנוקם נורא וטרוריסט.94
הם  אמריקנים?  נוצרים  יהרגו  אמריקנים  האם 
כאמריקנים.  אותם  מחשיב  אינני  אבל  זאת!  עשו 
האם נשיא ותובעת כללית אמריקנים אמיתיים של 
אדום, לבן וכחול היו נותנים הוראה להרוג אברים 
חפים מפשע בגופו של ישוע המשיח, בעיקר מפני 
שלא היו קתולים-רומים? הם עשו זאת! יש מאות 
אלפי ספרים ועדויות על הדרכים בהן רומא רצחה, 
לאורך מאות שנים, מיליוני אנשים, רק מפני שהם 
הרומאית  שהכת  וגילו  הקודש  כתבי  את  קראו 
שופכין  ביב  אלא  ואינה  שקרים,  מלאה  הרצחנית 

של שחיתות.95 
"וואקו והשחיתות של  לדברי מאמר שכותרתו 
רוקוול  ה.  ליוולין  מאת  האמריקני"  הליברליזם 
מימשל  עם  פעולה  שיתפה  "התקשורת  ג'וניור,96 
קלינטון בהסתרה מדהימה של דבר שהיה כה גלוי 
שהפיץ  והשקרים  האש  את  לחקור  במקום  וברור. 
את  תיארה  [תועמלנים]  התקשורת  הלבן,  הבית 
חברי 'בראנץ' דווידיאן' כשטניים והכפישו את כל 
מטורפים'.  כ'שוליים  למצוקתם  אהדה  שהביע  מי 
ורבים אחרים, אלה  רוקוול  על-פי המאמר של מר 
הם שקרים שהתועמלנים סיפרו לכם. בכתבי הקודש 
יהיו  ישוע  לאויבי  ליהפך  שבחרו  אלה  שרק  נאמר 
אמר  המשיח  ישוע  כזה.97  דבר  לעשות  מסוגלים 
שאפילו השטן לא יהרוג או יגרש את השטן מתוך 
אנשים אחוזי דיבוקו של השטן.98 השטן רוצה להרוג 
את אנשי אלוהים, יהודים וכל האחרים שאינם חלק 

מתנועת קץ הימים, אויבי ישוע.99
מאות חיילים אמריקנים אמרו לי שרוב החיילים 
הם  ולמעשה  בסמים  משתמשים  האמריקני  בצבא 
אינם יודעים מה הם עושים. אחדים מביניהם אמרו 
לי כי הם מרגישים ששולחים אותם לקרב כדי ליהרג, 
כדי לצמצם את כוח האדם של אמריקה, כדי שאחת 

מהמדינות, סין, רוסיה או איזו מדינה הנשלטת על-
ידי האפיפיור, תוכל לפלוש לארה"ב. הם גם אמרו 
לי כי בווייטנאם נאסר עליהם להשיב אש לתוקפיהם. 
הם אמרו שלא קיבלו כמויות מספקות של כדורים, 
כי אם רק שלושה ליום, בעוד שחיילי האויב קיבלו 
כל צורכם.100 חיילים אחרים בצבא האמריקני אמרו 
בגז  הורעלו  הם  המפרץ  מלחמת  במהלך  כי  לי 
כימית.101  לוחמה  של  כלשהי  בצורה  צבאנו  מידי 
מכאבי  הפוגה  לרגע  ולו  חשים  הם  אין  לדבריהם, 
מחלתם, אבל המימשל אינו מוכן לפצות אותם על 
שומר  היה  כך  על  לי  שסיפרו  החיילים  אחד  כך. 
 ,Federal Correction Institution-ב נימאייר  בשם 
מתקן מעצר פדרלי בטקסרקנה, טקסס. הוא סיפר כי 

המימשל מסרב לסייע לו בכל דרך שהיא.
אחרי ששיקרו לי רבות בבית המשפט ונשלחתי 
לכלא בעוון האשמות שווא על העלמות מס, פגשתי 
לי  דווידיאן. הם סיפרו  בכלא כמה מאנשי בראנץ' 
ביצעו,  שלא  דבר  בגין  להיכנע  שניסו  פעם  שבכל 
בהם.  ירו  החיילים  עליהם,  פיברק  דבר שהמימשל 
הזדמנויות  בשלוש  נורה  כורש  דייוויד  לדבריהם, 
חם,  נשק  ללא  מהבניין  לצאת  ניסה  כאשר  שונות 
מכיוון  להם  האמנתי  לבן.102  בדגל  מנופף  ובעודו 
הללו  הדברים  את  עשה  שהמימשל  הזמן  שבאותו 
והתקשורת  המימשל  דווידיאן,  בראנץ'  לחברי 
שיקרו ואמרו שאני ושאר אנשי כנסייתנו מחזיקים 
נשק,  מכרו  אכן  דווידיאנים  הבראנץ'  חם.  בנשק 
לעומת זאת אנחנו, מעולם לא החזקנו נשק מכל סוג 

שהוא. איננו מחזיקים אפילו באקדח מים.
את  רצח  באמת  אוסוואלד  הארווי  לי  האם 
הנשיא קנדי? התשובה היא: לא!103 אבל בתקופה 
לכולם לחשוב  גרמה  (התעמולה)  ההיא התקשורת 
סירחאן  מידי  נורה  באמת  קנדי  בובי  האם  כך. 
ההתנקשות  בזמן  במקום  שנכחו  אנשים  סירחאן? 
אומרים: לא!104 טד שיראק, חבר שלי מימי הבידור 
ולאחיו  קנדי  לנשיא  מאוד  מקורב  היה  בהוליווד, 
המפלגה  את  לקדם  בזמנו,  ממני,  ביקש  טד  בובי. 
שנה  וחמש  שלושים  הקדיש  טד  הדמוקרטית. 
בובי.  קנדי,  הנשיא  של  אחיו  מות  וניתוח  במחקר 
הוא אמר לי בשיחה טלפונית ב-11 במארס, 2003, 
המוכיחים  מסמכים  מאות  ברשותו  מחזיק  שהוא 
שסירחאן סירחאן ניסה להרוג את בובי קנדי, אבל 
אף אחד מהכדורים מאקדחו של סירחאן סירחאן לא 
חדר לגופו של בובי קנדי. מר שיראק אמר לי שבובי 
עמדו מאחורי  ראשו, אשר  שומרי  בידי  נהרג  קנדי 

קנדי והוא אמר שהוא יכול להוכיח זאת.
קצינים  ששני  העובדה  את  גם  גילה  שיראק 
הוראות  על-פי  שפעלו  אנג'לס,  לוס  ממשטרת 
המחלקה, שרפו לפני המשפט 2,410 צילומים של 
ההתנקשות במשרפת בית החולים. אחרי המשפט, 

תקרה  אריחי  אנג'לס  לוס  משטרת  השמידה 
ומסגרות של דלתות מן המזווה של מלון אמבסדור. 
האריחים והמסגרות הוכיחו שהכדורים של סירחאן 

סירחאן לא נמצאו בגופו של בובי קנדי.
שהכיל  אלבום  שיראק  טד  תיעד  שנים  לפני 
קנדי.  בובי  למות  הנוגעים  רבים  פרטים 
המכונה:  בסרט  מאוד  מעורב  היה  גם  הוא 
 The Second Gun: Who Really Killed Bobby Kennedy

קנדי),  בובי  את  הרג  באמת  מי  השני:  (האקדח 
גלובוס  בין המועמדים לפרס  זכה להיכלל  אשר 
כתב  גם  הוא  עיתונאי,  חבר  עם  ביחד  הזהב. 
לצאת  עומד  אשר  ההתנקשות,  בנושא  ספר 
הכותרת:  את  הנושא  הספר  בקרוב.  לאור 
The RFK Assassination: Termination II. (ההתנקשות 

2). בהערות השוליים  סיום מספר  קיי.:  אף.  באר. 
מפורטות הדרכים בהן ניתן להשיג את הסרט ואת 
הספר  והן  הסרט  שהן  לי  סיפר  שיראק  הספר.105 

גדושים בעדויותיהם של מאות עדים ובעובדות.
אישתי  נפגשנו,   ,1970 או   ,1969 בשנת 
של  מטהו  מאנשי  קבוצה  עם  ואני,  סוזן  המנוחה 
קנדי לארוחת ערב במסעדה בניו הול, קליפורניה. 
בנושא  האמת  להפצת  אותי  לגייס  היתה  מטרתם 
לדחות  לי  אמרה  סוזי  קנדי.  בבובי  ההתנקשות 
דברים  מגלה  אני  שבגללה  הסיבה  הצעתם.  את 
אלה עכשיו היא כדי להוכיח שההתנקשות, ומאות 
להיכלל  היו  שצריכים  אחרים  חשובים  אירועים 
מעולם  התקשורת.  בידי  הוסתרו  חדשותי,  בדיווח 
לא הייתי מקורב במידה רבה למפלגה הדמוקרטית 
למרות שהם ביקשוני לעמוד בראש מערכה עבורם. 
אני רק עוקב אחרי פוליטיקה מרחוק, כדי לראות, 
מבחינה מקראית, עד כמה אנו קרובים לקץ הימים. 
אלוהים,  של  טוב  משרת  להיות  יכול  הייתי  לא 
אילמלא עידכנתי אתכם באיזו מידה אנו מתקרבים 
לאדוננו ומושיענו, ישוע המשיח, היוצר והמושיע 
של כל אלה הבאים אליו לקבלת מחילה וישועה.106 
התקשורת  כיצד  לכם  להראות  רציתי  כמו-כן, 
שלם  עולם  להמם  ומסוגלת  דברים  מסתירה 

באמצעות השקרים והתעמולה שהיא מפיצה.
סיטי  באוקלהומה  הפדרלי  הבניין  האמנם 
התאומים בניו-יורק נהרסו ללא מעורבותם  ומגדלי 
היא  התשובה  מימשל?  פקידי  מספר  של  העמוקה 
זו בלבד שסוכני  לא!107 מאות עדים אומרים שלא 
פצצות  מספר  הניחו  גם  הם  מעורבים,  היו  מימשל 
במבנים אלה. עדים אלה אומרים, שבניינים דוגמת 
הסחר  ומרכז  סיטי  באוקלהומה  הפדרלי  הבניין 
להתמוטט  יכולים  היו  לא  בניו-יורק,  העולמי 
פצצות  שתופעלנה  מבלי  התמוטטו,  שבו  באופן 
מסתננים  מעוניינים  מדוע  אבל,  המבנים.  בתוך 
הבניין הפדרלי  את  לפוצץ  במימשל הפדרלי שלנו 

94 צפניה א', 14-18, מלאכי ג', 19, הרומיים א', 18, ב', 8-9, התסלוניקים א', ב', 15-16, פטרוס ב', ב', 4-6, 9, 20-22, ההתגלות ו', 16-17, י"ד, 9-11, ט"ו, 1, ט"ז, 1-11, 17-21  95 "רעם האפוקליפסה", "הכנסיה הקתולית נגד המאה העשרים", "האימפריאליזם הקתולי והחופש העולמי", 
"האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים", "טרור ביוגוסלביה", "האיום על אירופה", וכן "'השואה' שיצר הוותיקן", אוורו מנהטן • "חיל ההנדסה של הגיהנום", תרגום לאנגלית מאת אדווין איי. שרמן • "הקתוליות הרומית נגד עצמה", או. סי. למברט • "מחקרי מתאר של היסטוריית הכנסיה", ד"ר 
הנרי אי. דוסקר • "אמריקה או רומא, ישוע או האפיפיור", ג'ון אל. ברנדט • "ההיסטוריה הסודית של הישועים", אדמונד ּפאריס • "האפיפיור של היטלר", ג'ון קורנוול • "השמדת עם בקרואטיה 1941-1945", מועצות ההגנה הלאומית הסרבית של קנדה ואמריקה • "המאפיה של הוותיקן" ו"האינקוויזיציה 
הקתולית", רפאל רודריגז גילן • "קונספירציות זרות נגד חרות ארצות הברית: המספרים של ברוטוס", סמואל אף. מורס • "מאחורי הרודנים", אל. ה. להמן • "השואה במדינת קרואטיה העצמאית", ד"ר לאזו אם. קוסטיץ' • "חשיפת הקנוניה האפיפיורית והגנת הפרוטסטנטיות לאור ההיגיון, ההיסטוריה 
  www.spintechmag.com 96  וכתבי הקודש", הכומר אדוארד ּביצ'ר, ד"ר לתיאולוגיה • "הקתוליות הרומית", לוריין ּבוטנר • "המרת-דת או מוות", אדמונד ּפאריס • "מקורות האינקוויזיציה במאה החמש-עשרה בספרד", בי. נתניהו • "האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים", אוורו מנהטן
97 פטרוס ב', פרק ב', יוחנן א', ב', 18-19, 22, ד', 1-3, יוחנן ב', א', 7, יהודה א', 4-19  98 מתי י"ב, 25-28, מרקוס ג', 23-27  99 יוחנן ח', 44, ט"ז, 2-3, הקורינתיים ב', ד', 4, י"א, 13-15, פטרוס א', ה', 8, ההתגלות י"ב, 9, י"ג, 1-8  100 "בעוד אנשים אמיצים מתים", ואליס וו. ווד  101 "הסוד 
האפל ביותר של מלחמת המפרץ", ברי פורבס, 'סקוטסדייל טריביון', 26 בספטמבר, 1999 • "מחלה וסודיות", פול אם. רודריגז, www.gulfwarvets.com  102 הזמינו קלטות וידיאו, "וואקו: הכללים להתקפה", "היום ה-51 - הסיפור האמיתי על וואקו", וכן "תקרית וואקו" באמצעות כתיבה אל הקרן 
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103 "האנשים שהרגו את קנדי", 'ערוץ ההיסטוריה' • "ג'יי. אף. קיי." של אוליבר סטון • "בעקבות המתנקשים", ג'ים גריסון • "אש צולבת - המזימה שהרגה את קנדי", ג'ים מאררס • "רצח הנשיא", רוברט ג'יי. 
גרודן • "ההתנקשות בקנדי: קשר ניקסון-בוש", פול קנגס, www.sumeria.net/politics/kennedy.html  104 "האלף-בית של ההתנקשות ברוברט קנדי", דיי אר. ויליאמס, עורך דין, www.daywilliams.com • "מי הרג את רוברט קנדי? המשפט ותוצאותיו", "התנקשויות והסתרתן על-ידי התקשורת", 
www.geocities.com/verisimus101/rfk/index.htm • "נמצא אקדחו של תאיין יוג'ין סיזאר", 'חקירה'  (באנגלית: PROBE) V2N5, דייויד מנינג, יולי/אוגוסט, גיליון 1995 (כרך 2, מס' 5), www.webcom.com/ctka/pr795-2gun.html • "בגידה", ג'ו גרינגר, סם וצ'אק ג'יאנקנה • "משחק הצללים", ויליאם 

קלאבר ופיליפ ה. מלנסון • "רצח רוברט אף. קנדי", דן אי. מולדיאה  105 קלטת "האקדח השני", Ted Charach, P.O. Box 396, Beverly Hills, CA 90213, כולל דמי משלוח וטיפול, 50.00 דולר  106 ישעיה י"ג, 4-11, ב"ד, 19-23, יואל ג', 3-4, מתי ט"ז, 27, כ"ד, 3, 7-15, לוקס י"ב, 37-40, כ"א, 7-12, 
16, 20, 22-36, התסלוניקים ב', א', 7-10, טימותיוס ב', ג', 1-3, פטרוס ב', ג', 3-14, יוחנן א', ב', 28, ההתגלות א', 7, י"א, 18, ט"ז, 15-21, כ"ב, 12-15, 20 107 "קלטות המתארות הצעה לנטרל את תוכנית ההפצצה של מגדלי התאומים", ראלף בלומנטל, 'ניו-יורק טיימס', 28 באוקטובר, 1993 • 
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הכנסיות  כל  מרוב  מבולבל  ברחוב,  הולך  בהיותי 
אני  איך  "אלוהים,  לאלוהים:  התפללתי  הללו, 
נהגתי  קרובות  (לעיתים  מרמאות?"  להימנע  יכול 
להתפלל כך ולצום). לפתע נתקלתי באחד מעלוניך 
על הרצפה ושם נכתב באותיות גדולות ומודגשות: 
"‡Â‡Ó¯Ó ÚÓÈ‰Ï ÍÈ˙" כן, זה אכן נס, אבל אחרי 
הופתעתי.  לא  כזו,  בעוצמה  לי  התגלה  שאלוהים 
העושה  אלוהים  והוא  אבי  הוא  שאלוהים  ידעתי, 

נפלאות ועונה לתפילות ילדיו.
כשש  מזה  בכנסייתך  מעורב  אני  טוני,  הכומר 
והקשבתי  כתביך  כל  את  בחריצות  למדתי  שנים. 
אוכל  איך  ברשמקול.  מהטפותיך  לאלפי  למעשה 
ואת  בית  לי  נתת  אלה?  כל  על  תודתי  את  להביע 
כל צורכי חיי. העברת את משפחתי ואת כל חפצי 
הצעיר,  בני  לידת  על  שילמת  המדינה.  מקצה 
לאלוהים  שהתפללתי  אחרי  ברני,  לו  קראתי  ואני 

וביקשתיו שם משוח של אדם קדוש שלא נקרא בו 
אף ילד אחר בכנסיה.

אדוני, הסכום של 100,000 עד 150,000 דולר, 
לעולם  יתקרב  לא  שנה,  מדי  להרוויח  שאוכל 
לחובי לך, עבור כל מה שאני מקבל כאן בכהונתך. 
קאונטי,  בקניון  כאן,  והאחיות  האחים  התנהגות 
ובעדותם  בכנותם  רבב  ללא  היתה  קליפורניה, 
האלוהית בפני ובפני משפחתי. לבי הולם בהכרת 
ואחיותי  אחי  וכל  אדוני,  עבורך  לאלוהים  תודה 

בישוע.
הנפלאות  המולד  חג  מתנות  על  לך  תודה 
את  לראות  יכול  והיית  הלוואי  לילדי.  ששלחת 
פני אביבה, בתי בת השנה וחצי, כאשר פתחה את 
המתנות. ברני הוא בן שלושה חודשים בערך ועדין 
את  לפניו  הנחתי  כאשר  אבל  לראות,  מיטיב  אינו 

הדובי, הוא חייך חיוך רחב.
אף אדם בחיי לא התקרב, אפילו במעט, למידת 
אני  האמת.  וזו  כלפינו,  שהראית  וליחס  הדאגה 
להחזיר  אוכל  הימים  מן  לאלוהים שביום  מתפלל 
בישוע   שאלוהים  ולוואי  מעט.  גם  ולו  דרכו,  לך 
דרך רוח הקודש יודה לך באמצעותי בדרך כלשהי 

ובזמן כלשהוא בשמו הקדוש של ישוע!
שלך בישוע המשיח,

טי. אר.                           קניון קאונטי, קליפורניה

ניו-יורק
העדות  לקו  התקשרה  אר.  אי.  בשם  אישה 
חייבת  ואני  עתה,  זה  השתנו  "חיי  ואמרה: 
לספר למישהו". היא אמרה שראתה את כתביך 
קראה  לא  ומעולם  בניו-יורק  רבות  פעמים 
אותם, מכיוון שלדעתה היה בהם מלל רב מדי. 
אבל, בלילה האחרון, היא סיפרה,  הביא אחיה 
העיסקה  האמיתי,  "הדבר  העלון  את  הביתה 
האמיתית". היא אמרה שהיא לקחה את העלון, 
קראה אותו, ומאז היא משוחררת. עוד אמרה: 
היא  אותי".  משחרר  אלוהים  שכוח  "הרגשתי 
שנים,  כמה  למשך  שנגאלה  ואמרה  הוסיפה 
אבל לא ידעה מה עליה לעשות אחרי הגאולה, 
או מה עליה לעשות למען אלוהים בעולם כזה. 
גשמי  רכוש  להשיג  מאוד  קשה  עובדת  "אני 
כוחי  כל  את  מנצלת  שאני  גיליתי,  עתה  וזה 
לדברים שאפילו אינם  מציאותיים, שהם חסרי 
ושמחה,  ביותר  נסערת  היתה  היא  משמעות". 
ואני  לחופשי  "יצאתי  בדבריה:  והמשיכה 
הולכת לתמוך בכהונה זו, מכיוון שהיא הכהונה 
היחידה שהראתה לי את הדרך והוציאה אותי 

לחופשי".
היא ביקשה להוסיף אותה לרשימת הדיוור 
שלנו, ולשלוח לה חמישה עלונים בכל פעם שעלון 

חדש יוצא לאור, מכיוון שהיא וחבריה זקוקים 
מעלוניך  מגוון  ביקשה  היא  כמו-כן  הזה.  לידע 

שנכתבו בעבר ועותק של הספר "המשיח".
ג'יי.קיי.

הכומר טוני אלאמו היקר,
מזה זמן רב אני רוצה לכתוב לך מכתב תודה 
זה, למרות שאני מאמין באמת ובתמים שאף מילה 
תוכל  לא  בכלל,  האנושית  השפה  של  או  משלי, 
כיצד  לך.  רוחש  שאני  התודה  הכרת  את  לבטא 
אוכל להודות לך על יראת האלוהים, הפחד הנפלא 
תורתך  כל  לאורך  ממך  שופע  אשר  אדוננו,  מפני 
על  שומרת  אל,  מתת  שהיא  חוכמתך,  והדרכתך. 

שפלותי בפני אלוהים.
סוגי  לכל  הלכתי  לכהונתך  הצטרפותי  לפני 
עלו  אלוהים  אודות  שידיעותי  וגיליתי,  הכנסיות 
בהרבה על אלה של "כמרים" רבים אחרים, וזאת 
נולד  עתה  שזה  תינוק  עדיין  הייתי  כאשר  אפילו 
פרסומיך,  את  שקראתי  מרגע  זאת,  עם  בישוע. 
ידעתי שאתה בעל שליחות רמה וחזקה בהרבה מזו 
היחיד  שאינני  כך  על  והקלה  שמחה  וחשתי  שלי, 

שנגאל.
(שכולם  מפרסומיך  ארבעה  שלמדתי  אחרי 
שוא)  האשמות  בגין  בכלא  שהותך  בזמן  נכתבו 
דיבר אלוהים אל נשמתי. הוא אמר: "דבקו בטוב" 
(האיגרת אל הרומיים י"ב, 9). ואז חייגתי את מספר 

הטלפון שלך הכתוב על גב העלון.
ומאוד  חזק  מאוד  משהו  קרה  כשצילצלתי, 
ייחודי. הדברים שנאמרו מפי האיש שענה לשיחת 
(המתאימים  לכתביך  לחלוטין  התאימו  הטלפון 
לגמרי לכתבי הקודש). ואז דיברתי עם אחד האחים 
לדברי האיש שענה  דבריו התאימו  וכל  בניו-יורק 
לדברים  והתאימו  לכתביך  שהתאימו  לטלפון, 
כששוחחתי  זה,  לרגע  עד  אלוהים.  של  הקדושים 
תורות,  לכולם  היו  האחרות,  הכנסיות  אנשי  עם 
רב.  בילבול  לי  גרמו  אשר  שונות,  אמונות  או 

קליפורניה

עד  וסיפרה,  התקשרה  מניו-יורק  אישה 
ועל  הסיני  העלון  על  תודה  אסירת  היא  כמה 
הגיע  עתה  שזה  בסינית,  "המשיח"  הספר 
מהעלון,  חלק  רק  ברחוב  מצאה  לידיה. היא 
הכנסיה  של  הטלפון  ומספר  הכתובת  ועליו 
אפילו  היא  כי  ואמרה  הוסיפה  שלנו. היא 
חיפשה בפח האשפה חלקים נוספים של אותו 
היא  מה  במילים  לתאר  התקשתה  היא  עלון. 
משמעותי  היה  העלון  כמה  ועד  בקרבה  חשה 
בעיניה. ברצונה לבוא לדרשה בכנסייתנו בניו 
כדי  בסינית,  רב  חומר  לקבל  וברצונה  ג'רזי 
שם  ניו-יורק,  בצ'יינהטאון,  לאנשים  לחלקו 
היא מתגוררת מזה ארבעים שנה. היא מכירה 
זקוקים  כולם  אומרת.  היא  אנשים,  המון 

לפרסומים האלה.
היא מבקשת לקבל תנ"ך בסינית ועלונים 

אחרים.
הללו את אלוהים,

ג'יי.די.

האח אלאמו היקר ועמיתיו לעבודה,
מיליון תודות שוב ושוב על הספרים ששלחתם 
היה  אמור  זה  מכתב  "המשיח".  אודות  אלי 
מאז  רב.  זמן  מזה  עמיתיך  ואל  אליך  להישלח 
אלוהים  שלך,  "המשיח"  חוברות  את  שקיבלתי 
בירך אנשים רבים ברחבי העולם. ראשית, בכנסיה 
אותה אני פוקד, כולם קיבלו תמונה ברורה יותר על 
את  הגבירו  הוא באמת. אחדים  ומי  ישוע המשיח 
המשיח  ישוע  עם  היכרותם  את  להיטיב  שאיפתם 
משפחותיהם  ואף  עמו,  היומיות  בהליכותיהם 
וידידיהם זכו לחוות את התגלות ישוע. המיסיונרים 
האלוהים  מעשי  על  דיווחו  בעיר,  שעברו  הרבים 
וקורים  נפשות  נגאלים  בהם  המיסיון,  בשדות 
פועלו  עבור  אלוהים  את  והיללנו  שמחנו  ניסים. 
כדי  ספרים,  כמה  לקחה  אחת  מיסיונרית  שנעשה. 
אך  חזרה  היא  האלוהים.  הוא  מי  מתוכם  ללמד 
דברים  על  ודיווחה  מאפריקה,  אחדים  ימים  לפני 
הכומר  של  מספרו  ההוראה  בגין  שקרו  נפלאים 
ורבים  נגאלו  רבות  נשמות  "המשיח".  אלאמו, 
אחרים נרפאו מסוגים שונים של מחלות. הללו את 
אלוהים על הדו"ח הנפלא. תודה לך עבור הספרים 
הרבים של "המשיח". אני בעצמי למדתי את הספר 
וגיליתי, שהוא מועשר מאוד בדבריו האוהבים של 
אלוהים. תפילתי היא, שכל יהודי שיקרא את הספר 
ויגלה  אדוננו,  ישוע המשיח  את  ימצא  "המשיח", 

את ישוע כמושיעו האישי. 
תודה לך,

אוונגליסט, אם. ה.          פנורמה סיטי, קליפורניה
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הכומר היקר בישוע,
זמן  שמצאת  מאוד  מעריכים  אנחנו  אדוני, 
לשלוח לנו עלונים רבים ביחד עם הספר "המשיח". 
את  לתרגם  ביכולתי  גבוהה  השכלה  כבעל  אדוני, 
ולחלק  (טלגו) להפיצם,  עלוניך לשפת האם שלנו 
את דברי אלוהים מהחומר רב הערך שלך, לאנשים 
הזקוקים לגאולה. מעולם לא ראיתי מישהו מפרש 
המשמעות  עם  כזו,  בבהירות  הקודש  כתבי  את 
האמיתית של אלוהים, כשהם מובנים כל כך, כפי 
הרוחניים  בחיינו  תמך  שלך  העלון  עושה.  שאתה 
של  חדשה  הבנה  לרמת  אותנו  רומם  שהוא  בכך, 
דברי אלוהים. אני קורא את כתביך עוד ועוד פעמים 
וחולק את דבר האלוהים באמצעות כתביך. בעיקר 
יבשות". קראתי  "עצמות  מהמסר  מושפע  אני 
ועוד  עוד  רוצה לקבל  ‰‡Ò‡ .ÈÈ˜ Á.אותו פעמים אחדות. הייתי 

אנדרה פרדש

על הגאולה  רב  ידע  לי  כתבים שלך. הם מעניקים 
של האלוהים הכל-יכול. שמונה אנשים (בני נוער) 
את  ומפיצים  מגורים  לאזורי  בקביעות  איתי  באים 

דברי אלוהים באמצעות כתביך. 

 ÂÓ‡Ï‡  ¯ÓÂÎ‰  È·˙Î  ˙‡  ‰ˆÈÙÓ  .ÈÂ  .Ô‡  '·‚

Â„Â‰ ,ÈÏ‡Ù‡„‡Â -

 ¯ÓÂÎ‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ„‰ ÌÈ·˙Î‰ ˙‡ ıÈÙÓ .ÈË .Ô‡ ¯ÓÂÎ‰

Â„Â‰ ,ÈÏ‡Ù‡„‡Â - ÂÓ‡Ï‡

ויברכך  עמך  אלוהים  יהא 
בנדיבות.

בתפילות, אני נשאר שלו בכנות,
קיי. אס.            אנדרה פרדש, הודו

טקסס
אישה בשם אס. די. מקרולטון, טקסס, התקשרה 
התקלקלה  שלה  שהמכונית  ואמרה  העדות  לקו 
של  עלונים  שני  מצאה  גרר,  להשיג  הלכה  וכאשר 
הכומר אלאמו על השמשה הקדמית של מכוניתה. 
שמוצמד  מודפס  חומר  כל  זורקת  היא  כלל  בדרך 
אותם  לקחה  היא  הפעם  אך  מכוניתה,  לשמשת 
רבים  שכמרים  אמרה,  בהם. היא  וקראה  הביתה, 
כותבים ספרים רבים, אבל אינם נשמעים מושפעים 
מושלמים  אינם  הם  התנ"ך.  כמו  מאלוהים  כך  כל 
זה היה  בעיניה. היא לא קראה דבר שכזה מימיה. 
מושלם. זה היה ממש כמו כתבי הקודש, זה היה כל 
כך אמיתי. היא גלשה לאתר שלנו, הורידה עשרה 
אחד  סופשבוע  כולם במהלך  את  קראה  פרסומים, 
ואמרה, שלא רק שהיא קראה אותם, היא גם ספגה 
אותם. היא אמרה, שהכומר אלאמו אינו נשמע כמו 
אדם ארצי, כי אם כמו אחד השליחים, כאילו יש לו 

קשר ישיר לאלוהים לכתיבת הבשורה שלו.
נגאלה  אחדות  שנים  לפני  שכבר  אמרה,  היא 
להיות  כדי  שלמדה  הדברים  כל  את  עושה  והיא 
כוהני דת אשר אמרו  נוצריה. היא אמרה שהכירה 
פעם  בכל  כביסה.  מכונת  כמו  הוא  שאלוהים  לה 
לאלוהים  להיכנס  רק  צריך  בחטא,  שמתלכלכים 
והוא יכבס אתכם. היא אמרה שעיניה נפקחו לאמת 
כאשר קראה את כתביך במקום בו אתה מדבר על 

הגאולה  את  שמקבלים  מרגע  שנחצה  הדק  הקו 
לחזור  פשוט  אפשר  אי  מכן  ושלאחר  וחוטאים, 
היא אמרה שחייה  ולקבל מחילה פעם אחר פעם. 
ויתרה  שלה,  מהחבר  נפרדה  היא  עתה.  השתנו 
נדיבה  להיות  מתכוונת  והיא  ושקרים  רכילות  על 
דרכיה  כל  על  מוותרת  היא  לכנסיה.  בתרומתה 

ומשרתת את אלוהים בכל מאודה.
תשע- בן  בן  לה  יש  כי  וסיפרה  הוסיפה  היא 
עשרה בשם אר.סי. שהיה מכור לסמים, עד למצב 
שבו שנגרם לו נזק מוחי ועכשיו הוא סובל מקולות 
תפילת  את  התפלל  שהוא  אמרה  היא  השטן. 
החוטא, אבל השדים השוכנים בקרבו לא מתירים 
לא  שהוא  יודעת  שהיא  אומרת  היא  להיגאל.  לו 

נגאל באמת.
כדי  שלנו,  לדרשות  אותו  להביא  רוצה  היא 
אמרה:  עבורו. היא  להתפלל  יהיה  ואפשר  שייגאל 
כדי  נמצא,  אלאמו  הכומר  איפה  ידעתי  רק  "אילו 
יודעת  שאני  מכיוון  בני,  את  אליו  להביא  שאוכל 
הוא  עליו,  ויתפלל  ידיו  את  עליו  יניח  הוא  שאם 
בנה  למען  לצום  שבכוונתה  אמרה  יירפא". היא 
והיא תתקשר לקו העדות בכל יום, כדי לקבל עידוד 
בנה. היא  על  בוכה  שהיא  אמרה  ותפילות. היא 
איך  אבוד,  יודעת שבני  אני  "אם  לאלוהים:  אמרה 
אוכל להיות שלמה?" היא הוסיפה שתביא את בנה 
להתקשר לקו העדות. היא ביקשה לקבל בין עשרים 

פיליפינים
כומר טוני היקר,

מתפלל  ישוע! אני  של  היקר  בשמו  ברכות 
זה.  מכתב  קבלת  בעת  מעולה  שבריאותך 
שלושים  בעלת  התפילות  סידרת  את  קיבלתי 
ואני  קלטות  עשרה  בשמונה  החלקים  ושניים 
חלקתי  האלוהים,  כך. בעזרת  על  לך  מודה 
בעירנו.  המתפללים  האחים  קבוצת  עם  אותם 
אנו מתפללים על-פי תבנית התפילות בקלטות. 
היתה  לתפילותינו. התוצאה  מענה  קיבלנו 
איחוד הכנסיות הנוצריות בעירנו ונשיאנו כבר 
קיבל על עצמו את החיים החדשים בתוך ישוע.

עלוניך,  את  מצאה  טקסס,  מיוסטון,  אישה 
שהיא  שלמרות  ואמרה,  העדות  לקו  התקשרה 
מכירה את אלוהים ולומדת את דברי אלוהים, היא 
בצורה  נאמר  אלוהים  דבר  את  שמעה  לא  מעולם 
כה כנה וישירה, כה קרובה ללב, כפי שאתה מלמד 
היה  זה  הקודש,  כתבי  שאחרי  אמרה,  היא  אותם. 
הדבר הכי מדהים שהיא קראה מעולם. היא הוסיפה 
שהיא יודעת, שאלוהים שוכן בקרבך בשל המילים 
מכתביך.  רב  עידוד  שאבה  היא  מפיך.  היוצאות 
האישה שאלה אם היא יכולה לעזור לכהונה להפיץ 
האם  שאלה  היא  בחיוב.  השבתי  ואני  העלון  את 
תוכל לקבל לפחות מאה ואני אמרתי לה כן, ובאם 
היא זקוקה ליותר, עליה להודיע לכומר אלאמו ואנו 
נשלח לה כמה שיהיו נחוצים לה. היא היתה נרגשת 
ביותר בעניין האפשרות להפיץ את העלונים באיזור 
ושאלוהים  מאוד  לך  להודות  ביקשה  היא  שלה. 

הכל-יכול יברך אותך בשפע.
ג'יי.די.

היא  הלאה.  להפצה  עלונים,  לחמישים  וחמישה 
יועצת בית ספר ומבקשת את עזרתך ואת תפילותיך.

הללו את אלוהים,
ג'יי. קיי.

 ˙¯‡Ù˙Ï Ï‡‚ ‰· ÔÂÙÏË‰ ˙ÁÈ˘ Ê‡Ó

.‰ÈÒÎÏ ÍÈÈ˙˘ÓÂ

יום  את  חגגה  האל"  הוא  ישוע  "אחוות 
גלוריה  הנשיאה  השנה ה-24 שלה בהשתתפות 
ארויו. אחדים ממנהיגי אומתנו לומדים להכיר 
ולהאמין באדוננו ישוע המשיח. קיבלתי גם את 
העלונים ששלחת אלי, אבל צר לי להודיעך שלא 
עדי  שאלוהים  מכיוון  מייד  לך  לענות  יכולתי 
שאין לי כסף לבולים, אבל אני מודה לאלוהים 
כל  לך. כמעט  לענות  בהזדמנות  אותי  שבירך 
ומשוח  מאוד  עוזר  כבר. זה  חולקו  העלונים 
את  שקיבלו  אלה  מבין  האלוהים. כמה  בידי 
גם  רוחנית. הכינותי  מבחינה  התעלו  העלונים 
לניב שלנו  הודעות מסוכמות מעלוניך בתרגום 

וחלקתי אותם בכהונת הרדיו שלי.

אלוהים יברכך בנדיבות! 
בישוע,

אר. אי.                           מזרח סמר, פיליפינים

הכומר טוני היקר,
הלוואי שאלוהים יברך את יומך כאשר אתה 
קורא את מכתבי. זו לי הפעם הראשונה לכתוב 
אליך, הכומר, אבל אני חש ומרגיש את שיתוף 
הפעולה האדיר של רוח הקודש דרך צעד פשוט 
שלך  העלון  את  לראשונה  ראיתי  כאשר  זה. 
"סוף  שהינה  חשבתי  נוצריים),  ספרים  (בחנות 
אלאמו  של  הפירוש  (כי  פיליפיני!"  עלון  סוף 
זהו  ולהפתעתי  יודע".  "אתה  הוא  בפיליפינית 
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אפריקה

גאנה הכומר אלאמו היקר,
היא,  זה  מכתב  כותב  אני  שבעטיה  הסיבה 
בחסדי אלוהים, שנמצא בידי אחד מעלוניך ואני 
חי  אני  עכשיו  חיי.  את  שינה  ואלוהים  בו  קורא 
אדוננו  את  קיבלתי  וגם  בישוע,  חדשים  חיים 
ישוע כמושיעי האישי, דרך קריאת העלון שלך. 
האיש שנתן לי את העלון היה חבר שלי. זה היווה 
להיות כמוך, כאיש האלוהים  רציני מאוד  אתגר 
החדשות  את  מפיץ  וגם  הבשורה  את  המטיף 
הטובות לאנשים אחרים החיים בעבדות לחטא. 
אור  את  לראות  יכולים  הם  עזרתך,  באמצעות 

הכומר טוני אלאמו היקר,
משלוח  על  מאוד  לך  להודות  ברצוני  תחילה 
החומר, הספר "המשיח על-פי נבואת התנ"ך", שני 
ומבחר  ג'יימס  המלך  בגירסת  הקודש  כתבי  ספרי 
עלונים עולמיים. שמחתי מאוד כאשר קיבלתי את 
החומר האמור. הכומר אלאמו, החומר ששלחת לי 
הוא חזק בהשפעתו, מעורר וחינוכי. ושוב, שלח לי 
עותקים נוספים של העלון העולמי להפצה, עשרה 
הקודש,  כתבי  ספרי  וחמישים  "המשיח"  ספרי 
לרוכשם.  האמצעים  בידם  שאין  לאנשים  להפצה 
כמו-כן, הוסף אותי לרשימת הדיוור החודשית לך.

ספורות  הערות  להעיר  רוצה  הייתי  בנוסף, 
הערותי  אלאמו.  של  הנוצריות  הכנסיות  אודות 
רבים המטיפים  אישית שמעתי מטיפים  הן, שאני 
רבים,  נצרות  ספרי  וקראתי  אלוהים  דברי  את 
דבר  על  שונים  כמרים  וחוברות שכתבו  עת  כתבי 
הטפותיהם  בין  גדולים  הבדלים  מצאתי  אלוהים. 
לי,  הכתוב ששלחת  החומר  כולל  הטפותיך,  לבין 
צל  לכל  מעל  משוכנע  אני  לכן,  אלאמו.  הכומר 
אלוהים,  של  השליח-נביא  הוא  שאתה  ספק,  של 
למרות  הזה  והמושחת  הרע  הדור  מתוך  שנבחר 
שאינך טוען שאתה כזה. אבל אני, למשל, מאמין 
לא  אלוהים,  של  האמיתי  השליח-הנביא  שאתה 
הצצים  האלה  המזוייפים  והנביאים  מהשליחים 
כיום כמו פטריות, מטיפים ללא פרי רוח הקודש. 
אתה  דורשים.  שהם  מה  את  מקיימים  אינם  הם 
העומד  אדם  אלוהים,  ירא  אדם  אלוהים",  "איש 
בדיבורו. אתה מקיים את מה שאתה דורש. העולם 
אלוהים  הכומר.  כמוך,  ולמטיפים  למנהיגים  זקוק 

צריך לברך אותך ולהגן על חייך, עד שהאמת תצא 
במלואה לאור.

ההוא  במשרד  לך  שקרה  מה  אלאמו,  הכומר 
בבוורלי הילס, היה לבטח מפגש עם אלוהים. אין 
ומסרים  חברתיים  מסרים  מטיף  שאינך  פלא,  זה 
אדם  אתה  בשמו.  לילד  לקרוא  צריך  מתפשרים. 
פרסום,  אחרי  או  גשמי  עושר  אחרי  רודף  שאינו 
אדוננו.  ישוע  שם  את  ועוד  עוד  לרומם  אלא 
שמכיוון  היא  האלוהים,  איש  והכרתי,  תחושתי 
שכנסיית אלאמו הנוצרית מספקת מקום לאנשים, 
בכל  אלוהים  את  לשרת  ובתמים  באמת  הרוצים 
לבם, נשמתם, שכלם וכוחם, הנני מעוניין להצטרף 
בן  אני  הווייתי.  בכל  האלוהים  את  ולשרת  כן  גם 
שלושים ושש, נשוי, ואב לארבעה ילדים, כומר דת 
מוסמך של דבר אלוהים, ומשרת בכהונה הנקראת 
אבי  שתהיה  רוצה  הייתי  השליחים".  "כנסיית 
הרוחני ומורי. נכון לעכשיו אני בכהונה, אבל אינני 
היא,  הסיבות  אחת  יעילה.  בצורה  לעבוד  מסוגל 
שהכלכלה בארצנו גרועה. למעשה, נחשבת ארצי, 
הדרומי.  באזור  בעונייה  השניה  למדינה  זמביה, 
הבעיה נעוצה בכך שהמנהיגים אינם יראי אלוהים. 
דרך  ישנה  שאם  אלאמו,  הכומר  אומר,  אני  לכן, 
כלשהי שבה תוכל לעזור לי ולכהונתי, אנא עשה 
זאת, בהנהגת האלוהים. אנא עזור לי בנושא טיפוח 
מנהיגות, הדרכה, וכל עזרה אחרת שאתה מרגיש 
כי תוכל לתת לי. הייתי רוצה גם, הכומר אלאמו, 
מתפלל  ואני  אותך  יברך  אלוהים  אותי.  שתדריך 
מצפה  עבורי.  גם  התפלל  כהונתך.  ועבור  עבורך 

זמביה

העלון,  את  לקרוא  סיימתי  כאשר  הבשורה. 
השתוקק לבי להטיף את דברי האלוהים, כי אם 
החוטאים מתים בחטאיהם, אני יודע לבטח שהם 
יהיו באש הנצחית. לכן, אם תוכל, עזור לי לעזור 
הבשורה.  את  להם  שאטיף  כך  על-ידי  לאחרים, 
שאלוהים  הלוואי  כאן.  מכתבי  את  מסיים  אני 
ארוכים  חיים  לך  ויעניק  אותך  יברך  הכל-יכול 

להטיף. 
שלך בישוע המשיח

די. פי.                                      אשיימאן, גאנה

ניגריה
הכומר אלאמו היקר,

ומושיענו  אדוננו  בשם  נוצריות  ברכות 
האישי, ישוע המשיח. 

כאשר  והעלון,  "מלח"  בכתביך,  נתקלתי 
ימים.  שלושה  בת  פסגה  בתפילת  השתתפתי 
ביום האחרון של הפסגה, הושיטה לי אחות 
המום  אני,  בכנות,  הכתבים.  את  לבבית 
האמיתויות  של  המפורשת  מההתגלות 
עלי  הפרסומים.  בשני  המצויות  האלוהיות 
בקלות  התגלויות  חוויתי  שטרם  להודות, 
שכזו ובעומק הבנה שכזה, כפי שיש לי עכשיו 
שמח  אני  הפרסומים.  את  קורא  כשאני 
אינה  אלוהים  של  המשוחה  שהרוח  לגלות, 
גם  מיועדת רק למטיפים מעל הבמות, אלא 
ההדרכה  על  לך  תודה  הספסלים.  ליושבי 
וההכוונה האמיתית, שכן, אתה כיוונת אותי 
בדרך  שאשאר  עלי  תשמור  אשר  הדרך  אל 

הישרה והצרה, לאדוננו ישוע.
דבר  של  החדשה  ההבנה  בשל  זאת, 
והתובנה  לעולם  שוגה  שאינו  האלוהים 
שני  בעקבות  עכשיו  שרכשתי  השמיימית 
כדי  אישית  אליך  כותב  אני  הפרסומים. 
להזדהות איתך כאיש האלוהים ועם כהונתך 
על  אותך  לשבח  רוצה  גם  אני  כללי.  באופן 
כך, שאדוננו ישוע מנצל אותך לעשות דברים 
לטובת מיליארדי נפשות ברחבי כדור הארץ. 
כדי  אישית  אליך  כותב  אני  בכך,  בהתחשב 
לבקש את הפרסומים המעטים הבאים, כדי 
לשפר את האופי השמיימי של אלוהים בחיי 
כפרט וכן כדי להפיצם ועל-ידי כך להיעשות 
למפיץ של פרסומי אלאמו. באמצעות האתגר 
הרבות  לנשמות  להגיע  אוכל  הזה,  החדש 
הלכודות בידי השטן, שכן זמן השחרור הגיע 
- הללו את אלוהים! בגלל הסיבה לעיל, הייתי 
שלך,  הדיוור  לרשימת  אותי  שתוסיף  רוצה 
כהונתך  את  להביא  אוכל  באמצעותה  שכן, 

למודעות. 
והישאר מבורך  לב  לך מקרב  תודה רבה 

באלוהים. 
ידידך,

ג'יי. טי.                                  מקורדי, ניגריה

לשמוע ממך בקרוב. 
שלך בחייל האלוהים,

הכומר ג'י. קיי.                              קיטווה, זמביה

שם משפחתך!) קראתי את זה באוטובוס בדרך 
וההוראה  המסר  מישירות  נדהמתי  הביתה. 
האמונה".  אי  של  "החטא  את  בקוראי  שלך, 
אותו  וקראתי  המשכתי  בכלל,  להרגיש  מבלי 
הגעתי  שכבר  אחרי  אפילו  פעמים,  מספר 
המשלהבת  מבפנים  אש  מעין  חש  אני  הביתה. 
נמצאה  "סוף-סוף  זועקת:  ונשמתי  אותי, 
אינו  'איש  התורה האמיתית, ההפוכה מזו של 
מושלם, ועליך להאמין בתורות שהומצאו בידי 
האדם' ". אני כותב וקורא בכתבי הקודש שלי 
עצוב  אני  בנושא.  שנתת  והפסוקים  הפרק  את 
על כך, שיש נוצרים ההולכים בעקבות נימוקים 
יודעים, שאפשר לחיות חיים  כאלה. הם אינם 

ישוע  של  שדמו  משום  וקדושים,  שלמים 
מתעצם דרך רוח הקודש, הללויה! (זוהי סיבה 
"גוד'ס מייטי הרווסט  אחת שבגללה כנסייתנו 

מיניסטרי" קיימת).
לאלוהים  פניתי  מאז  חלפו  שנתיים  כמעט 
בכהונה במשרה מלאה, ועתה אני יוזם כנסיה, 
אחווה בת ארבעה חודשים. אני כומר לשעבר של 
שכנועו  בגלל  אותה  עזב  עצמאית, אשר  כנסיה 
עם  התייעצתי  בטוח,  להיות  כדי  אלוהים.  של 
תשובה  השיבו  כולם  שונים.  יועצים  שלושה 
הכרתי  את  חיזקה  אשר  בצורה  והגיבו  אחת 
להמשיך. נכון לעכשיו, אני מלמד מנהיגים. אני 
זקוק לעזרתך ולתפילותיך. אנא, בטובך, אפשר 

לי להיות מנוי על העלון העולמי שלך, המשאב 
הרוחני, ואתברך אף יותר אם אקבל ממך עותק 
של "עצמות יבשות", "המשיח" ו"המסת לבבות 
תינוק.  היולדת  לאשה  דומה  כהונתנו  קרים". 
מסוגך,  אלוהים  ולאנשי  לאנשים  זקוקים  אנו 
של  הרוחני  העיקרון  את  נשאו  אשר  טוני, 
"האסיף האדיר של אלוהים" בעונה זו של סוף 
כהונתך  את  כוללים  שנינו,  ואני,  אשתי  הזמן. 
תמיד בתפילותינו. אני מתפלל שכהונתך תגדל 

ותתפתח. אלוהים יברכך! 
בישוע המושיע,

איי. אם.                        פאסיג סיטי, פיליפינים
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באוקלהומה סיטי? נאמר לי שעדי ראיה רבים דיווחו 
החופש)  רשת  ל-Freedom Network News (חדשות 
ול-Strategic Investment Newsletter (העלון להשקעות 
אסטרטגיות), שהסיבה לכך הינה ההוכחות הנוגעות 
אוחסנו  אשר  בארקנסו,  ומינה  בטקסס  לוואקו 
שם.108 אם זה נכון, אזי ברור שמחבלים-מסתננים 
מהוותיקן של רומא בממשלתנו לא רצו שתיוודע 
ואפילו  עליהם,  המצביעה  הוכחה  שמץ  אפילו 
ותשעה  שישים  מאה  לפוצץ  הדבר  פירוש  אם 
רבים  מקורות  לחתיכות.  וילדים  נשים  גברים, 
אלה  דברים  סיפרו  רבים  ראיה  שעדי  לי  אומרים 
האף.  שאנשי  הצהירו  אלה  עדים  איי.  בי.  לאף. 
יספרו  אי-פעם  אם  אותם  שיהרגו  אמרו  איי.  בי. 
להם.  סיפרו  שהם  הדברים  את  אחר  למישהו 
האמינו  אלה,  רחמים  ומעוררי  מוכי-צער  אנשים 
נקמה  ומעט  מה  אהדת  להשיג  שיוכלו  כנראה, 
יקיצה  איזו  ובעליהן.  ילדיהם  נשיהם,  הורגי  נגד 
קשה, אכזרית ועצובה למשפחות הקורבנות אשר 
הממשלה  במשרדי  לעבודה  שעמיתיהם  הבינו 
כלל  מתעניינים  שאינם  מחבלים-מסתננים,  הם 
בחוק  כלל  מתעניינים  ואינם  משפחותיהם  בבני 
מוכנים  שהם  להיווכח  עצוב  כמה  באמריקה.  או 
להשקיע מאמץ כה רב כדי להסתיר את פשע טבח 
וואקו, ואת ההוכחות לתנועת סמים בלתי חוקית, 

שמעורבים בה פקידים בכירים במינה, ארקנסו.
המתחזה  קתולי-רומי  קלינטון,  הנשיא 
וידיאו  קלטות  שתי  מהם.  אחד  היה  לבפטיסטי, 

מדינת  מושל  היותו  בזמן  קלינטון,  הנשיא  על 
מחברי  כמה  בידי  ותומללו  הוקלטו  ארקנסו, 
ניקולס,  לארי  ביותר,  אליו  המקורבים  הקבינט 
מנהל השיווק לשעבר של הרשות לפיתוח פיננסי 
של ארקנסו, השופט ג'ים ג'והנסון, לשעבר סנטור 
המשפט  בית  חבר  ובעבר  ארקנסו  מדינת  מטעם 
ג'רי פארקס, האחראי  העליון של מדינת ארקנסו, 
ביל  קלינטון,  ביל  של  הבחירות  מטה  לביטחון 
סוכן  דנקאן,  ביל  ארה"ב,  קונגרס  חבר  דננייר, 
מס הכנסה במשרד האוצר שהיה אחראי לחקירת 
מינה, ראסל וולטש, חוקר משטרת מדינת ארקנסו 
חוקר  עוד  דלאּוטר,  דֹוק  מינה,  לחקירת  האחראי 
מטעם משטרת מדינת ארקנסו, צ'ארלס בלאק, סגן 
התובע הכללי של מחוז פולק וסיירים של מדינת 
בהערות  בראון.  ואל.די.  פטרסון  לארי  ארקנסו, 
קלטות  את  להשיג  ניתן  כיצד  מצויין  השוליים 
בין  קובעות,  אלה  קלטות  הללו.109  הווידיאו 
היתר, שקלינטון היה שותף במידה רבה להברחה 
דולרים  חודשית של קוקאין בשווי מאות מיליוני 
לקונטראס  ארקנסו,  ממינה,  נשק  כלי  ולהעברת 

בניקרגואה.
הזה  בעולם  מרומים  אנשים  מיליארדי  ישנם 
והם מהווים סכנה מכיוון ששיטת העולם של השטן 
ישוע  של  בגופו  אברים  אתם  אם  במוחם.  פגעה 
היחידה  שהדרך  לכם  ידוע  בוודאי  אזי  המושיע, 
באמצעות  היא  עליהם,  עליונות  להשיג  נוכל  שבה 
מורשים  איננו  האלוהים.110  ודבר  המשיח  ישוע 
איזו  זאת,  מלבד  גשמי.111  באופן  בהם  להיאבק 
תועלת תצמח מכך? הם רבים בהרבה מכל שערות 
ראשינו. רק דרך אחת פתוחה בפנינו להילחם בהם 

ובעל  חזק  אלוהים  לאלוהים.112  להתפלל  והיא 
עוצמה רבה מכל דבר אחר ביקום, כולל כל האנשים 
מיעוט,  שאנחנו  נראה  אולי  הזו.  האדמה  פני  על 
יותר מכל האנשים  אבל עם אלוהים, אנחנו מונים 
בעולם.113 אלוהים מראה לנו בבירור איך להילחם. 
הוא אומר: "קרא אלי, ואענך ואגידה לך [אראה לך] 

גדולות ובצורות [אדירות]" (ירמיה ל"ג, 3).

הפתרון

הרעות  בעניין  ייעשה  שמשהו  ברצונכם  אם 
משתוקקים  אתם  אם  העולם,  בכל  שמתרחשות 
שאור  כדי  נפקחות,  העולם  אנשי  עיני  את  לראות 
להטיף  עליכם  אפילתם,  את  להאיר  יוכל  אלוהים 
לאלוהים  ולהתפלל  האלוהים114  דבר  את  להם 
שינקום את נקמתנו באויבינו.115 אלה המקבלים את 
אויבינו, אלא אחינו  יותר  יהיו  לא  ישועת אלוהים 
ישוע  בשם  לאלוהים  נקרא  הבה  ובכן,  ואחיותינו. 
משיחנו ובדם ישוע כדי שיכחיד את הרוע בעולם. 
הבה נתפלל שכל האנשים הרשעים בעולם יינצלו, 
או שאלוהים יתנקם בהם על כך שלא חזרו בתשובה. 
כל האנשים מבינינו שנגאלו, היו קודם לכן רשעים 
כל  על  רחמים  בעלי  להיות  עלינו  כן  על  בעצמם. 
למען  ולהתפלל  בעולם  הרעים  והנשים  הגברים 
אלוהים,  ישועת  את  יקבלו  לא  הם  אם  גאולתם. 
השטן  ראשיהם".116  על  אש  גחל  "יערום  אלוהים 
שנתנו  נתינים  במיליוני  שולט  והוא  מכבליו  הותר 
הישנה  בברית  היא  מצווה  הסכמתם.117  את  לכך 
הגברים  אויבינו,  למען  להתפלל  והחדשה שעלינו 
והנשים הרשעים, כדי שהם יוכלו לבוא לידי ידיעה 
שאלוהים  התפללו  המשיח.118  ישוע  אדוננו  על 
בעדם  מתפללים  שאנו  האנשים  אם  יצילם. 
על  אש  גחלי  "יערום  אלוהים  אזי  להיגאל,  יסרבו 

ראשיהם" וישמיד אותם.119

מרכז הסחר העולמי - למה?

בפיצוץ  מעורבים  המימשל  פקידי  היו  מדוע 
אקזמינר  בסן-פרנציסקו  מאמר  התאומים?  מגדלי 
 ,(1-5 עמודה   ,9 עמ'  א,  חלק   ,2002 ביוני,   11)
את  התובע  הילטון120  סטנלי  בשם  עו"ד  ציטט 
הנשיא בוש, את סגן הנשיא דיק צ'ייני, את היועצת 
המזכיר  את  רייס,  קונדוליסה  לאומי  לביטחון 
לענייני ביטחון דונלד רמספלד ואת המזכיר לענייני 

112 יהושע כ"ג, 10, שמואל ב', כ"ב, 1-20, תהילים נ', 15, צ"א, 14, קמ"ה, 18-19, ישעיה ס"ה, 
24, מתי ז', 7-8, י"ח, 19-20, כ"א, 22, מרקוס י"א, 24, יוחנן י"ד, 13, ט"ו, 7  113 ויקרא כ"ו, 
8, דברים ל"ב, 30, יהושע כ"ג, 10, מלכים ב', ו', 8-18, הרומיים ח', 31, 37-39  114 לוקס ט', 
2, השליחים א', 8, הרומיים י', 8-9, 14-15, הקורינתיים א', א', 17-18, 21, 23-25, הקורינתיים 
ב', ב', 14-17, טימותיוס ב', ד', 2, טיטוס א', 2-3  115 תהילים נ', 15, נ"ד, 9, נ"ט, 2-3, פ"ו, 7, 
צ"א, 15-16, ק"ב, 3, קל"ח, 7, קמ"ג, 9-12, ישעיה נ"ח, 9, ס"ה, 24, ירמיה ל"ג, 3, הפיליפיים 
 ,3-4 7-8, 10, י"ב,  ד', 6  116 משלי כ"ה, 21-22, הרומיים י"ב, 20  117 ההתגלות כ', 1-3, 
14-15, ההתגלות  9-10, 12, יוחנן ח', 44, התסלוניקים ב', 3-10, הקורינתיים ב', ד', 4, י"א, 
י"ג, 1-8, ט"ז, 13-14  118 משלי כ"ה, 21-22, מתי ה', 44-48, לוקס ו', 27-28, 35  119 משלי 
פרקים ב'-ג',  כ"ה, 21-22, הרומיים א', 21-32, י"ב, 19-21, טימותיוס ב', ג', 1-7, ההתגלות 
י"א, 18  120 סטנלי הוא עורך דין העוסק במקצוע במשך 23 שנה ועתה מנהל משרד עורכי דין 
משלו בסן-פרנציסקו. הוא בוגר בית הספר למשפטים באוניברסיטת דיוק, והיה חבר לכיתתו 
של התובע העצמאי קנת סטאר. בשנים 1979 ו-1980, היה עוזר/יועץ משפטי לסנטור רוברט 
דול, בוושינגטון די. סי. הוא חבר בלשכת עורכי הדין של קליפורניה מאז 1975, הילטון עוסק 

במשפטים בסן-פרנציסקו.  

אל סלוודור
הכומר טוני אלאמו היקר,

מאל  המשיח  בישוע  לבבית  ברכה  קבל 
שבשמיים  אמריקה. אבינו  במרכז  סלוודור 
היקר  ספר  בדואר  לי  לשלוח  למישהו  הירשה 
לקרוא  בכנות  "המשיח". נהניתי  ושמו  לליבי 
ואני רואה אותו כחומר בעל חשיבות רבה.  בו 
אני אדם הכותב הרבה ויש לי דרישות גבוהות 
ביחס לחומר הקריאה שלי. איזו שמחה היתה 
קריאה! הספר  שווה  שהוא  פרסום  למצוא  זו 
הזה מלמד, מחנך ומעניק את הכבוד והתהילה 
וימשיך  אותך  יברך  ואלוהים  יתן  מי  לאדוננו. 

להשתמש בך בכהונה כה יפה.
להכיר  לאלוהים  מתפלל  אני  מה  זמן  מזה 
מישהו כמוך, להזדהות עם כהונה יפהפיה כמו 
זו שלך. הרעיון שלך, על האפשרות להפיץ את 
מה שאלוהים נתן לך, משמח אותי. הייתי רוצה 
לייצג  האפשרות  את  לשיקולך,  בפניך,  להציג 
ולהפיץ  זו  בארץ  כלשהוא  באופן  כהונתך  את 

את פרסומיך. 
ב"שידורי  תוכניותך  את  לשדר  ביכולתי 
וכן אם מצויות בידיך קלטות  הרדיו הנוצרי". 
טלוויזיה  לתוכניות  גישה  לי  יש  וידיאו, 

אנשים  עם  טובים  קשרים  לי  נתן  ואלוהים 
מחברות השידור.

שמי הוא אל. אר., ואני נשוי ואב לשלושה 
עוסק  איני  אבל  מהנדס,  אני  בנים. במקצועי 
את  לשרת  להיקרא  שזכיתי  מכיוון  יותר,  בכך 
מוסמך  כומר  מלאה. אני  במשרה  האלוהים 
וקיבלתי את הברכה לייצג את ארצי בשגרירות 
מוסד  בירושלים. אנו  הבינלאומית  הנוצרית 
דברי  להפצת  ומסורים  רווח  למטרות  שלא 

האלוהים, בכל דרך אפשרית.
והנני  כהונתך  על  יותר  לדעת  רוצה  הייתי 
ואת  אותך  לבקר  שאוכל  התקווה  את  מטפח 
אלוהים. איתרתי  לי  יאפשר  כאשר  קהילתך, 
לקרוא  מתכוון  ואני  שלך  האינטרנט  אתר  את 
אפשר,  ואם  המעניינים  מאמריך  כל  את 
בבוא  אותם  להפיץ  רוצה  הייתי  ברשותך, 
אתר  את  לפרסם  מתכוון  אני  כן,  כמו  הזמן. 

האינטרנט שלך.
ובעוד  למכתבי,  לבך  תשומת  על  לך  תודה 
לאלוהים  אתפלל  ממך,  לחדשות  ממתין  אני 

שימשיך לברכך ברוחב לב. 
הכומר אל. אר.

www.alamoministr ies .com

108 "החיים הסודיים של ביל קלינטון: הסיפורים שלא דווחו", אמברוז אוונס-פריטצ'ארד, נובמבר, 1997 • "הפיצוץ באוקלהומה סיטי וכן פוליטיקה של הטרור", דייויד הופמן, מאי, 
 ,ISIL Freedom Network News, עלון  1998 • "דו"ח הפנטגון מגלה ריבוי פיצוצים בפיצוץ באוקלהומה סיטי", 'חדשות רשת החופש' (Freedom Network News), יוני/יולי, 1996. להזמנת 
האגודה הבינלאומית לחופש הפרט, נא לכתוב אל: Market Street, San Francisco, CA 94102 1800, או להתקשר ל-415-864-0952, (פקס) 415-864-7506. להזמנת להזמנת 'העלון להשקעות 

  .1217 St. Paul Street, Baltimore, MD 21202-4799  :גיליון 20 במארס, 1996, כיתבו אל ,(Strategic Investment Newsletter) 'אסטרטגיות

עוד פרל הרבור

כנסיית אלאמו באינטרנט

לכוח  "המירוץ  קלינטון",  ביל  של  הכוח  "מעגל   109
ו-"ההיסטוריה החדשה של קלינטון" ניתן להזמין מאת Citizens for Honest Government, P.O. Box 220, Winchester, CA 92596-0220, או להתקשר  של ביל קלינטון", "דברי ימי ביל קלינטון", 
ל-1-800-828-2290. 110 מרקוס ט"ז, 15-16, לוקס י', 19, העברים א', 3, יעקב ד', 7, ההתגלות י"ב, 11  111 דברים ל"ב, 35, 41-43, יהושע כ"ג, 10, תהילים נ', 15, נ"ח, 11, צ"א, 1-2, ישעיה 

ל"ה, 3-4, ס"א, 2, מיכה ה', 14, נחום א', 2, מתי כ"ו, 52, הרומיים י"ב, 19, התסלוניקים א', ד', 6, העברים י', 30  
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תחבורה נורמן מיֶנטה, בסך שבעה מיליארד דולר. 
עשר  ארבעה  של  משפחותיהם  את  מייצג  הוא 
קורבנות. ארבע מאות תובעים מעורבים בכך בכל 
ג'ונס"  "דו"ח  בשם  ראיון  וכן  זה,  מאמר  הארץ. 
ליזום  בקנוניה  מעורב  היה  בוש  שהנשיא  הצהירו 
שבוש  קובעים  הם  בספטמבר.  ה-11  מתקפות  את 
הביטחון  אנשי  שכל  באופן  דברים  לארגן  סייע 
הרס  את  ויאפשרו  עין  יעלימו  הברית  בארצות 
שיש  הצהיר  אף  הילטון  מר  העולמי.  הסחר  מרכז 
כמה  לפני  מת  לאדן  בן  שאוסמה  הוכחות  בידיו 
שבוש  ואמר  המשיך  הוא  כליות.  ממחלת  שנים 
לאדן  בן  של  האיבה  מעוררת  דמותו  את  ניצל 
(המת) כדי ליצור טירוף ציבורי, שיאפשר למימשל 
להדק את אחיזתו הפוליטית. אם דבר זה נכון, הרי 
שלה  והתקשורת  שלה,  העולמי  המימשל  רומא, 
מוצא,  ללא  בדרך  אתכם  מובילים  (התועמלנים) 

כפי שהם עושים מדי יום ולילה.
ג'ונס"  "דו"ח  מחבר  ג'ונס,  אלכס 
באתר  (ראו  הילטון  סטנלי  את  ראיין  גם 
 .(www.prisonplanet.com/jones_report_031403_hilton.html

הממומן  טרור  בנושא  מומחה  הילטון,  סטנלי 
בחודש  "היגשנו  קבע:  המימשל,  על-ידי  ונתמך 
צ'ייני,  בוש,  נגד  משפטית  תביעה  האחרון  מאי 
השולטים  טרוריסטים  כמה  ועוד  רמספלד, 
לפשע  שותפות  בגין  הברית,  ארצות  בממשלת 
בגרימה וסיוע למתקפות ה-11 בספטמבר, במטרה 
בפני  ניצבים  אנו  הפוליטיים.  ענייניהם  את  לקדם 
התנגדות חמורה ביותר מצד הממשלה. הם טוענים 
שהביטחון הלאומי קודם לכל. הם טוענים שאינם 
מייצג  אני  אבל  כלשהם.  מסמכים  לשחרר  רוצים 
אף  הילטון  המימשל.  ממעשי  שנפגעו  אנשים 
בוש,  יועצי  מאת  מיזכרים  ברשותו  שהיו  הצהיר 
אשר  והאחרים,  פרלה  פיית,  וורמסר,  וולפוביץ, 
בספטמבר,  ה-11  לפני  אחדים  חודשים  נכתבו 
הרבור",  פרל  נוסח  ל"תקרית  בהם  מייחלים  והם 
הזעזוע  את  להם  שתעניק   ,"¯Â·¯‰  Ï¯Ù  „ÂÚ"
שיאפשר להם לבצע את תוכניותיהם. "יש לי עדה 
שהיתה נשואה לאחד החוטפים. היא הכירה שבעה 
מביניהם, מכיוון שפגשה אותם. החוטפים הערבים 
האלה היו ביסודו של דבר סוכנים כפולים. כלומר, 
עד  עשר  במשך  הברית  ארצות  בתוך  פעלו  הם 
חמש-עשרה שנים, ב'תאים'. אחדים מהם השתמשו 
במונחים  גם  השתמשו  הם  קעידה.  אל  בביטוי 
אפשר  פירוש.  חסר  מונח  הוא  קעידה  אל  אחרים. 
לקרוא להם 'אחווה מוסלמית' או משהו אחר. הם 
היוו סידרה של תאים שנעזרו וקיבלו שיתוף פעולה 
נשואה  היתה  זו  אישה  הברית.  ארצות  ממימשל 
הסחר  במרכז  הפיצוץ  בעת  הטרוריסטים  לאחד 
העולמי ב-1993 ובזמן הפיצוץ באוקלהומה סיטי. 
שבועות  סיטי  לאוקלהומה  נסע  לשעבר'  'בעלה 
אחדים לפני הפיצוצים. כנראה שהם היו מעורבים 
גם בזה. מסתבר שמה שיש לנו כאן הוא קבוצה של 
סוכנים כפולים המתחזים לערבים פנאטים. אולם, 
אחת הנקודות שהאישה הדגישה היא שהם בעצם 

גילו בחיים של נערי  אינם מוסלמים. העניין שהם 
שעשועים רב מהעניין שהם גילו בקוראן. כלומר, 
אנשים אלה שתו והיו חילונים לכל דבר. הם לא היו 
של  שהפושעים  באופן  קנאים  פנאטים,  מוסלמים 
בוש גרמו לנו לחשוב עליהם. הם קיבלו תשלומים 
בידי  גוייסו  הם  הברית.  ארצות  מממשלת  קבועים 
הם  הנגדי.  והריגול  איי.  בי.  והאף.  איי.  איי.  הסי. 
ממשלת  עם  מידע  החלפת  ואיפשרו  כסף  קיבלו 

ארצות הברית על אודות פעילויות שונות".
אותך  להפסיק  לי  "הנח  אמר:  ג'ונס  אלכס  אז 
כאן, מר הילטון. כל דבריך כבר נתמכים בדו"חות 
כלי התקשורת. קיבלת את אותה האינפורמציה דרך 
עדות בשבועה ותצהירים בשבועה. אבל ישנו דבר 
העובדה  והוא  ממנו  להתעלם  רוצים  שכולם  אחד 
התאמנו  המטוסים  חוטפי  מבין  שלושה  שלפחות 
בפנסקולה,  הים  חיל  בסיס  של  האוויר  בתחנת 
על-ידי הממשלה, ולא בשדה תעופה מקומי. כעת 
חיים  עדיין  החוטפים  מבין  שמונה  כי  לנו  מתברר 
לנו,  שניתנו  השמות  אותם  תחת  התיכון,  במזרח 
והם מתראיינים בטלוויזיה. אתם מכירים את פניהם 
לנו  יש  כן  כמו  האנשים.  אותם  אלה  ושמותיהם. 
את מוחמד אטא, כאשר נשלח לבית הספר לשפות 

במשרד ההגנה במונטריי". 
אני מסכים עם כל דברי הילטון וג'ונס בראיון, 
הם  בהן  בראיון,  יותר  מאוחר  הצהרותיהם  למעט 
להשתלט  שרוצים  אלה  הם  שהיהודים  טוענים 
לא  רומא,  מעשי  שאלה  אמר  אלוהים  העולם.  על 
ישראל.121 אלוהים אמר שהוא ישמיד את רומא122 
יהודים  שישנם  כמובן  ישראל.123  עבור  ויילחם 
שיש  וכפי  רעים,  אמריקנים  שקיימים  כפי  רעים, 
אנשים רעים בכל אומה. העם הנבחר של אלוהים 
האשם  כל  את  מטיל  אלוהים  הישראלים.124  הם 
עבור כל שיקוץ עלי אדמות על רומא.125 היהודים 
נרדפים, מועמדים לדין ומואשמים שלא בצדק בידי 
רומא הרשעה ובובותיה כמעט על כל דבר. השטן 
כתבי  את  כתבו  שהם  מכיוון  יהודים  אוהב  אינו 
אלוהים  עצמו,  המשיח  שישוע  ומכיוון  הקודש, 
הכל-יכול, הוא יהודי.126 וכך, כאשר אתם שומעים 
אנשים שתוקפים יהודים, ישנן לכך שתי סיבות: או 
או  ברומא,  השטן  בידי  ונוצלו  שולל  הולכו  שהם 

שאתם שומעים את השטן עצמו.
קובי,  רון  בניו-יורק,  שלי  הדין  מעורכי  אחד 
הכותרת  את  הנושאים  מאמרים  בשני  הצהיר 
"שאלות מטרידות בעיתות מצוקה" ו-"מרכז הסחר 
והמסתורין"  האומץ  והטרגדיה,  הזוועה  העולמי: 
הסחר  מרכז  את  להרוס   1993 ניסיון  בעניין 
מרכז  פיצוץ  [של  "המתכנן  אמר:  הוא  העולמי.127 
הסחר העולמי ב-1993] היה מימשל ארצות הברית. 
מלכתחילה היתה זו קנוניה שקרית מתוכננת על-ידי 
הממשלה. זה לעולם לא היה מגיע לידי הגשמה אם 

המימשל לא היה מתכנן זאת".
האמריקניות  הבובות  באמצעות  האפיפיור, 
והם  יתגברו,  בארה"ב  הטרור  שמקרי  אומר  שלו, 
אלה  הצהרות  כימית.  לוחמה  של  צורה  יקבלו 

הפחידו את האמריקנים עד כדי כך, שהם הסכימו 
הרעים.  באמת  שאינם  אלה  על  מלחמה  להכריז 
לדברי מאות פטריוטים אמיתיים, המעודכנים היטב 
במימשל, הרי הרעים, הטרוריסטים האמיתיים, הם 
כימית,  לוחמה  אמצעי  יש  להם  שגם  האנשים 
האנשים  וכל  הפיקטיבי  הברית  ארצות  נשיא  הם 
רבים  נשיאים  רומא.  לשליטת  הנתונים  במימשלו 
הצהירו שלעולם לא יפעלו ללא הסכמת האפיפיור 

ונשבעו לקיים את מצוות האפיפיור.

הוותיקן - השורש

כאשר אמריקנים מוחים באופן קצת נזעם מדי 
נגד המלחמה, האפיפיור ובובותיו בארצות הברית 
ה-11 בספטמבר  יוזמים עוד אירועים רבים דוגמת 
להרגיש  לכולם  לגרום  בתקווה  הרבור,  ופרל 
והמלחמה. אבל,  נגד בוש  אשמים על הפגנותיהם 
ה-11  אירועי  ואת  הרבור  פרל  את  גרם  מי  זכרו 
הבא  הרבור  הפרל  כאן  יתרחש  כאשר  בספטמבר. 
ה-11 בספטמבר הבא, זכרו את אלאמו, הכומר  או 
העולמי טוני אלאמו. אמרתי לכם שכך יהיה, ואני 
ושמונה  שלושים  כבר  הדברים  אותם  ואומר  חוזר 
שנים. מתי תבינו, אתם תושבי ארצות הברית ושאר 

העולם, מי גורם לכל דברי הרשע שקורים לכם? 
מיליוני ספרים נכתבו על רומא ועל אפיפיוריה. 
אם תסרבו להאמין מהו המקור לכל בעיות העולם, 
הן לא תסתיימנה לעולם. אם תילחמו רק בבובות 
האפיפיור, אינכם אלא גוזמים את הענפים של הכת 
תחזקו  רק  הזה  ובגיזום  בעולם.  ביותר  המרושעת 
את רומא, עד שאלוהים ישמיד, אחת ולתמיד, את 
כת חיות הטרף, התקשורת הרשעית, המונעת על-

ידי השטן שלה.127א'
לכך  מאמינים  שאתם  לראות  אוהב  האפיפיור 
שבובותיו יכולות לגרום לכל הבעיות. דברים אלה 
לתמימים  והוותיקן  רומא  האפיפיור,  את  הופכים 
רוצה  אינו  שהוא  מאמינים  אתם  שילגיה.  כמו 
בתקשורת:  אומר  שהוא  מפני  רק  בעולם,  לשלוט 
לשלוט  תוכניתו  אבל  מלחמה".  רוצה  לא  "אני 
בעולם כוללת לזעזע ולפייס, לזעזע ולפייס, לזעזע 
ולפייס, ה-11 בספטמבר ולפייס, ה-11 בספטמבר 
את  שישיג  עד  ולפייס,  בספטמבר  ה-11  ולפייס, 

מבוקשו.
חובשי  מה  "ראו  אומרת:  האפיפיור  תקשורת 
הם  מטורפות.  שלו  הבובות  עשו".  הכאפיה 
סופגים את העלבונות המכוונים לאפיפיור בעקבות 
"אל  לבוש:  אומר  האפיפיור  לדבריו.  צייתנותם 
שנאת  כאשר  ג'ורג.  לך,  לועגים  שהם  לכך  תדאג 
ביותר,  הגבוהה  לנקודה  תגיע  כלפיך  האמריקנים 
נגרום להם שירגישו כמו כלבים, ואתה תהיה גיבור 
התקפות  בעוד  אמריקה  את  להציף  נתחיל  כאשר 
ג'ורג'.  לכך,  תדאג  אל  בספטמבר.   11 עוד  טרור, 
לכך  אגרום  אני  גדול.  לאיש  אותך  אהפוך  אני 
שהתקשורת תשבח אותך. רק תדאג לכך שאיש לא 
הרומאי  האירגון  על  להגן  עלינו  על שיחתנו.  יידע 
שלנו מעל לכל דבר אחר בעולם. זכור, ג'ורג, תושבי 

125 ההתגלות    11-12 י"ד, 1, מ"ד, 1, מ"ה, 4, זכריה ב',  י"ד, 2, ל"ב, 7-12, תהילים ל"ג, 12, קל"ה, 4, ישעיה   ,6-8 ז',  124 דברים  י"ד, ההתגלות כ', 7-10   י"ב, 2-5, פרק  ל"ח-ל"ט, זכריה  123 יחזקאל פרקים  י"ז, 16-17, י"ח, 4-24   122 ההתגלות    1-3 י"ז, י"ח,  121 ההתגלות פרק 
23-28, הרומיים ג', 1-2, העברים א', 1, פטרוס ב', א', 21, ג', 2, 15, ההתגלות א', 1-2, 11, 19  127 "שאלות מטרידות בעיתות מצוקה, מבט מקרוב על היסטוריה של  1-18, לוקס ב', 11, ג',  1-3  126 שמות כ"ד, 4, תהילים קמ"ז, 19, ירמיה ל', 1-2, מתי א',  י"ז, 1-13, 15-18, י"ח, 
אל-כורדי,  חוסיין  מאת  קובי",  רון  עם  "ראיון   •  www.newsmedianews.com/wtc.htm אדם,  אס.  ג'יימס  והמסתורין",  האומץ  והטרגדיה,  הזוועה  העולמי:  הסחר  "מרכז   •  www.serendipity.li/wot/adam.htm  ,2001 באוקטובר,   5 אדם,  אס.  ג'יימס  העולמי",  הסחר  מרכז  על  ההתקפות 

  www.sonic.net/~doretk/ArchiveARCHIVE/HUSAYN%20AL-KURDI/Interview%20with%20Ron%20Kuby.html  10 ,'127‡' דניאל ד', 7-12, 17-23, מתי ג
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ארצות הברית לא יילכו למלחמה אלא אם כן באמת 
ככל  יותר,  תוקפניים  שיהיו  ככל  לכן,  להם.  יימאס 
שניתן להם יותר פעולות טרור ויותר 11 בספטמבר 
על  להשתלט  יסכימו  הם  בה  לנקודה  יגיעו  הם 
מדינות הדרושות לנו עבור מערכת מימשל העולם 

האחד שלנו".
פנים  מעמידות  הברית  בארצות  רומא  בובות 
לדברי  אבל  ארה"ב,  חוקת  על  מגינות  הן  כאילו 
ההיפך.  את  בדיוק  עושות  הן  מבפנים,  אנשים 
התועמלנים רוצים שנאמין, שאם נהרוג עיראקים, 
את  נהרוג  אם  במציאות,  אבל  מהטרור.  נשתחרר 
אלה שאינם הטרוריסטים, יישארו רק הטרוריסטים. 
הברית  שארצות  בהיסטוריה  הראשונה  הפעם  זו 
הסיבה  זו  כלשהי.  מדינה  על  מלחמה  הכריזה 
להשמיד  מתכוון  שהוא  לי  אמר  אלוהים  בגללה 
"נורא  אלוהים  כך  ומשום  האשמים,  הצדדים  את 
עלילה  ו"נורא   (13 ע"ו,  (תהילים  למלכי-ארץ" 

[במעשיו] על בני אדם" (תהילים ס"ו, 5).
רון  שאמר  הדברים  כי  ברור,  אנשים  למיליוני 
שהוזכרו  האחרים  הדברים  המידה  ובאותה  קובי, 
אלוהים  דבר  לאמיתה.  האמת  הינם  זה,  במאמר 
הוא אמת והבטחותיו הן אמת.128 כל צרות האתמול 
 Ì‡" שהיא  מרומא,  נובעות  היום  צרות  וכל 
אנחנו   .(5 י"ז,  ההתגלות  (ספר  הוותיקן   ,"˙ÂÂÊÏ
הרומאית  מהכת  חלק  הינם  אלה  שאנשים  יודעים 
ומהקנוניה לשלוט בעולם. אם זה לא היה כך, מובן 
מאליו שהם לא היו כל כך בוטים בעשיית הדברים 
הגדול  ש"הדרקון  יודעים  אנחנו  עושים.  שהם 
נותן כוח לרומא ברוחו הרשעה  והאדום", השטן, 
רוחותיו  באמצעות  העולם  כל  את  פיתה  ולמעשה 

המרושעות הרבות.129

גרירת האנשים

הרמן גרינג, אחד ממנהיגי הנאצים העיקריים, 
אמר  עצמו,  להיטלר  הפיקוד  בשרשרת  והשני 
[מכל  שהאנשים  מובן  "אבל,  נירנברג:  במשפטי 
הכל,  אחרי  אולם,  במלחמה.  רוצים  אינם  אומה] 
מלחמות],  [שמתכננים  אלה  הם  המדינות  מנהיגי 
איתך,  האנשים  את  לגרור  מאוד  פשוט  תמיד  וזה 
בדיקטטורה  זה  אם  ובין  בדמוקרטיה  זה  אם  בין 
פשיסטית, או פרלמנט, או דיקטטורה קומוניסטית. 
תמיד  המנהיגים  לא,  או  קול  יש  לאנשים  אם  בין 
יכולים לחייבם לעשות כרצונם. זה קל. כל שעליכם 
 ‰Ù˜˙ÓÏ  ÌÈÂ˙  Ì‰˘ להם  לומר  הוא  לעשות 
הם  זאת.  יעשו  והם   [‰È„Ó  Â‡  Ú˘¯  Ì„‡  È„ÈÓ]
למלחמה],  [המתנגדים  הפציפיסטים  את  יוקיעו 
את  חושפים  שהם  ויאמרו  אי-פטריוטיות  בגין 
המדינה לסכנה". שוב, הצהרה זו מתועדת במסמכי 

משפטי נירנברג בנירנברג, גרמניה.130
 America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11 בספרו
(אמריקה נבגדת: בוש, בן לאדן, ה-11 בספטמבר),131 
ד"ר אר. ג'וזף הצהיר: "בהתבסס על עושר העובדות 

הספר  של  ב'  בחלק  והמתועדות  המפורטות 
America Betrayed, אנו מאשימים פקידים בכירים 

באף. בי. איי., סי. איי. איי., ומימשל בוש, בבגידה 
ב-11  אמריקנים  ל-3000  קרוב  של  המוני  וברצח 
איי.  בי.  האף.  במטה  מפתח  'אנשי  בספטמבר. 
כמו]  [עיוורים  או  מרגלים  להיות  חייבים  היו 
[האפיפיור]...  ובעצם הם עבדו עבור  חפרפרות... 
אנשי מפתח במטה אף. בי. איי. ... המשיכו, כמעט 
מכשול  אבני  להעמיד  להסבירו,  שאין  באופן 
ולחתור תחת המאמצים הנואשים של מיניאפוליס 
אשר  טרוריסטים...  לעצור  כדי  [מיניסוטה]... 
תוך  אל  אותו  ולהטיס  על מטוס  תיכננו להשתלט 
מרכז הסחר העולמי'. הצהרות אלה אומתו על-ידי 
אם.  קֹולין  ועל-ידי  איי.  בי.  באף.  אנונימי  מפקח 
רוולי, סוכן מיוחד של האף. בי. איי. ויועץ משפטי 
זה,  לספר  ב'  בחלק  שפורט  כפי  לחטיבה.  ראשי 
איי.  בי.  שהאף.  לכך  הסיבה   ,America Betrayed

בסיכול  נכשלו  בוש  ומימשל  איי.  איי.  והסי. 
המזימה היא בגלל שהם היו המזימה".

בספטמבר,  ה-11  לפני  חודשים  שלושה 
ה-3 ביולי, 2001, צהובון הסופרמרקטים,  בגיליון 
גל גדול של  ניבא  "סאן", דיווח על כך שהוותיקן 
לוותיקן  הסתיו.  בתחילת  הברית  בארצות  טרור 
פוליטיים  ריב  מחרחרי  פשוט  הם  נביאים.  אין 
לחודשיים  מעל  שקצת  מובן,  וטרוריסטים. 
משני  העולמי  הסחר  מרכז  נפגע  יותר,  מאוחר 
לכך  וגרמו  בו  התנגשו  מרחוק,  שנשלטו  מטוסים 
זמן  יופעלו במרווחי  שכמה פצצות בתוך המבנים 
שונים, ומרכז הסחר העולמי הפך ל"מגרש האפס" 
אמריקנים  אלפים  לשלושת  קרוב   .(Ground Zero)

נהרגו.
יודעים  אינם  הם  פוליטי.  אירגון  הוא  הוותיקן 
דרך  בכל  את שמו  הם מחללים  אבל  אלוהים,  את 
לכתוב  מיידית  התחלתי  אלאמו,  טוני  אני,  שהיא. 
מסרים  שידרתי  גם  הברית.  ארצות  לתושבי  מסר 
אחדים על גבי קלטות ואמרתי בהם לתושבי ארצות 
הפוליטיים  ומנהיגיו  שהוותיקן  והעולם  הברית 
טרוריסטית  במערכה  לפתוח  בביטחון  הולכים 
לאנשי  קל   .2001 סתיו  בתחילת  הברית  בארצות 
מכיוון שהם  טרור,  על מתקפות  להתנבא  הוותיקן 

והנשלטים על ידם הם הטרוריסטים.
מיהר  נוספות,  טרור  מתקפות  של  האיום  תחת 
הציבור האמריקני אל ראשי המימשל כדי לגלות מה 
לפנות לעצתו  ניתן לעשות לעצירת הטרור במקום 
לאמריקנים  נתנו  לא  האומות  ראשי  אלוהים.  של 
תקווה. הכוחות החזקים של הרשע הרוחני בעולם 
הם  "תקווה".  תהיה  שלאנושות  רוצים  אינם  זה 
שתקווה  אומרים  הם  כאשר  לאנשים  משקרים 

נמצאת בקרבם ולא באלוהים.

הדים מן העבר

 ,America Betrayed ג'וזף,  אר.  ד"ר  של  ספרו 
החופשי',  'העולם  של  החדש  "המנהיג  מצהיר: 
לכוחו  זכה  לא  חדש',  עולמי  'סדר  שהבטיח 
באמצעים דמוקרטיים. הוא מונה לתפקיד זה אחרי 

דמוקרטי.  רוב  בבחירות  בנשיאות  לזכות  כישלונו 
התעשיינים  הבנקאים,  לגיבוי  זכה  הוא  אולם 
או  הנשלטים  אלה  כולל  בינלאומיים,  ותאגידים 
אמריקה  של  המובילות  המשפחות  בידי  מנוהלים 
של  בספרו  שמצוין  כפי  בוש".  ג'ורג'  של  ואביו 
ד"ר ג'וזף, "באותה שנה בה נשבע לתפקיד, הוכתה 
המוכרים  הסמלים  אחד  טרוריסטים.  בידי  האומה 
ד"ר  היסוד".  עד  וקרס  נשרף  האומה  של  ביותר 
ג'וזף מתעד: "זו היתה מזימה ערמומית ומתוכננת 
הודיע  הטרוריסטים',  על  תיפול  'האשמה  היטב. 
אבל  וסוכניהם'.  זרים  'טרוריסטים  המימשל, 
המופקד,  שהאיש  הוא  לאנשים  סיפרו  שלא  מה 
ושיכתב  חיוני  מידע  מחק  החקירה,  על  כביכול, 
זאת  הוא עשה  דוחות החקירה של המשטרה.  את 
במעשה  ממשלתית  מעורבות  ולהסתיר  להגן  כדי 
וטוען:  מוסיף  ג'וזף  ד"ר  של  ספרו  הזה".  השפל 
במקום  הוזהרו,  האומה  ותקשורת  "הממשלה 
המדינה,  כל  פני  על  שורצים  שטרוריסטים  זאת, 
'יש  מותקף.  עצמו  החופש  בסכנה,  האומה  [וכי] 
אמרו  טרור',  מפני  החופש  ועל  האומה  על  להגן 
חדש'  עולמי  'סדר  שהבטיח  המנהיג  לאנשים. 
על  להגן  תוכל  מפלגתו  שרק  האומה,  את  הזהיר 
לביטחון  דאגה  מפלגתו  רק  טרור.  מפני  האנשים 
והתקשורת  המתרפסים,  עבדיו  הוא,  הלאומי. 
את  להם  להעניק  מהאזרחים  תבעו  בו,  שתמכה 
לעג  והוא  שולט  רוב  למפלגתו  לתת  קולותיהם, 
לפטריוטיות של אלה שהתנגדו לו. פקידים בכירים 
ממפלגות מתנגדות מצאו עצמם מאויימים. חוקים 
בידי אנשים  נתמכים אפילו  עברו בחיפזון, כשהם 
שהתנגדו לשלטונו. החוקה עצמה עברה שינויים, 
האזרחים,  על  להגן  אומרים]  [התועמלנים  כדי 
להגן על החופש, [וכן] להגן על האומה. כך נאמר 
לאנשים. 'החוקים ליברליים מדי', התלונן המנהיג. 
ונכלאו  נעצרו  ל'טרוריסטים',  'המקושרים'  אלה 
ללא כתב אישום ורכושם, בתיהם ואירגוני הצדקה 
ילדים,  אזרחים,  המדינה.  על-ידי  הוחרמו  שלהם 
פקידי מימשל, גברים ונשים עובדים התבקשו לרגל 
אחרי חבריהם, שכניהם ועמיתיהם לעבודה, ולדווח 
חשודים.  להיות  העלולים  דבר  וכל  אדם  כל  על 
אישום,  כתב  ללא  נעצרו  כחשודים  שנחשבו  אלה 
מאז,  מהם.  נמנעה  משפטי  לייצוג  וזכות  נכלאו, 
תבע  ואז  מרובם.  נשמע  ולא  נראה  לא  חיים  סימן 
המנהיג לשנות חוקי שירות אזרחיים, כדי שיעניקו 
בהם  יבחר  שהוא  אנשים  רק  להעסיק  סמכות  לו 
בעיניו. המנהיג  חן  מוצאים  אנשים שאינם  ולפטר 
מפני  האנשים  על  להגן  כדי  זו  לסמכות  זקוק  היה 
טרוריסטים אשר איימו על האומה, כך נאמר. אבל 
הטרוריסטים האמיתיים, אלה האחראים ל'מיתקפה 
הפרלמנט  בניין  הרייכסטאג,  [הרס  הטרוריסטית' 
הגרמני] היו סוכני ממשלה, נשלטים בידי האנשים 
בעלי ההשפעה הרבה ביותר בממשלה. כמו שהרמן 
גרינג התפאר מאוחר יותר, 'מי שרף את הרייכסטאג 
אותו',  שרפתי  אני  הגרמני]?  הפרלמנט  [בניין 
ג'וזף אומר: "כפי  גרינג". ספרו של ד"ר  התרברב 
אבל  יותר,  מאוחר  למדו  גרמניה]  [של  שהאנשים 

128 דברים ז', 9, שמואל ב', ז', 28, מלכים א', י"ז, 24, דברי-הימים ב', ו', 10, תהילים קי"ט, 89, קכ"א, 3, מתי ה', 17-18, כ"ד, 35, הקורינתיים ב', א', 9, 20, ו', 7, התסלוניקים א', ב', 13, ה', 24, התסלוניקים ב', ג', 13, טימותיוס ב', ב', 13, טיטוס א', 2, פטרוס ב', ג', 9, ההתגלות י"ט, 
10, כ"ב, 6  129 טימותיוס ב', ג', 13, פטרוס א', ה', 8, ההתגלות י"ב, 9, 12, י"ג, 13-18, י"ז, 9-13, י"ח, 23, י"ט, 20, כ', 10  130 "יומן נירנברג", גוסטב גילברט, הפסיכולוג הממונה מטעם בנות הברית אשר ראיין את גרינג במהלך הפסקת חג הפסחא במשפטי נירנברג ביום 18 באפריל, 

1946  131 'ההוצאה לאור של האוניברסיטה' (University Press), קליפורניה  

עוד פרל הרבור
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כפי שרבים חשדו אפילו אז, היו אלה היטלר, גרינג, 
ו[המפלגה] הנאצית אשר הורו לנאצים להעלות את 

הרייכסטאג באש".132
לפני  הרבה  התרחשה  הרייכסטאג  שריפת 
בפברואר,  ה-27  בליל  השניה,  העולם  מלחמת 
את  האשימו  האש,  את  הציתו  הנאצים   .1933
כדי  האירוע  את  וניצלו  והיהודים  הקומוניסטים 
להוציא צו ליציאה למלחמה "למען הגנת האזרחים 
[של גרמניה] והמדינה", צו אשר ביטל את ההגנות 
החוקתיות (של האזרחים). ב-28 בפברואר, 1933, 
של  הדיקטטורה  החלה  השריפה,  שלמחרת  ביום 
היטלר.133 זה זהה בדיוק למה שקרה כאן בארצות 
שבו  היום  זה  בספטמבר.  ה-11  למחרת  הברית, 
לפחות  העולם.  על  השתלטו  ובובותיו  האפיפיור 
בורים  "עדר"  כולנו  לא  אבל  חשבו.  שהם  מה  זה 
האפיפיור  ההוא  בזמן  למעשיהם.134  הנוגע  בכל 
כיום,  היהודים.  ואת  הקומוניסטים  את  האשים 
מספר  לפני  מת  שהוא  נמסר  עליו  לאדן,  בן  זה 
שנים עקב מחלת כליות, או האומות הערביות, או 
האין  ותעמולה,  "שקרים  בעיראק.  חוסיין  סאדאם 
והמפלגה  האפיפיור  ה'אדון'  אומר  נפלא?"  זה 
יתר  העולם.135  ממנהיגי  המורכבת  שלו,  הנאצית 
על כן, ערוץ הביוגרפיה, ב-5 במארס, 2003, הציג 
לוותיקן,  שהוקדשה  שעתיים  בת  מיוחדת  תוכנית 
ובה אומרים ראשי אומות: "כן אדוני", משתחווים 

ומנשקים את רגלי האפיפיור.
התשובה  חיים?  עדיין  וגרינג  היטלר  האם 
כן.  בחיים?  עדיין  הנאצית  לא. האם המפלגה  היא 
יועצים שהם  כמה  מודיע שבוש מעסיק  ג'וזף  ד"ר 
ובנותיהם  בניהם  גם  נאצים.136  מלחמה  פושעי 
אותם  "הם  שאלה  וקובע,  ממשיך  הד"ר  בידיו. 
כדי  הטרור  איום  ואת  הטרור  את  שניצלו  האנשים 
למזג את כוחותיהם". הוותיקן ובובותיו שוב תולים 
על  הערביות,  באומות  אחר,  במישהו  האשמה  את 
המטוסים  רבים,  לדברי  בספטמבר.  ה-11  אירועי 
בארצות  מישהו  בידי  מרחוק  בשליטה  נשלטו 
הובלו  הנוסעים  כל  רבים,  דיווחים  לדברי  הברית. 
פנסילווניה.137  מעל  שנורה  במטוס  לטבח  כצאן 
מומחים אמרו שאם המטוס היה מתרסק, שבריו לא 

היו מתפזרים על פני רדיוס של כ-13 קילומטר.
אנשים רבים דיווחו על כך שכל אנשי המפתח 
באותו  התייצבו  לא  הפדרליים  הסוכנים  מבין 
במהירות,  הבניינים  את  שיצאו  או  לעבודה  היום 
הסחר  ובמרכז  סיטי  באוקלהומה  הפיצוצים  טרם 
מכיוון  מעורב,  שהוותיקן  יודעים  אנו  העולמי.138 
 "ı¯‡‰  ˙Â·ÚÂ˙  ...Ï  Ì‡" שהיא  אמר  שאלוהים 
(ספר ההתגלות י"ז, 5). אומרים לנו שאנחנו עוסקים 
רבים  הם  שחבריה  הנאצית,  המפלגה  בהמשך 

לדברי  רק  לא  כיום.  בארצנו  סוכני הממשלה  מבין 
הצבא  כוחות  אחרים,  אלפי  לדברי  אם  כי  ג'וזף, 
לשמש  כדי  נכונים  הלא  לכיוונים  נשלחים  שלנו 
שלנו  הביטחון  בכוחות  ומשתמשים  תותחים  בשר 
בדיוק  אמריקניים,  אזרחים  נגד  עירונית  בלוחמה 
כוחות  את  מאמנים  טקסס.  בוואקו,  שהיה  כפי 
שאזרחי  יודע  שהוותיקן  מכיוון  לכך,  הביטחון 
כן  על  למעשיו.  מודעים  להיות  מתחילים  העולם 
לוחמה  לו  קוראים  שהם  הדבר  את  מתכננים  הם 
הלאה,  וכן  אמריקנים  הורגים  אמריקנים  עירונית, 
בכל העולם. הם משבחים את דייקנות הנשק שלהם 
נאומיהם  את  הם משבחים  חייליהם.  מיומנות  ואת 
נגד אלוהים ואנשיו, כשם שעשה דוברו של סנחריב 

בפרק ל"ו בספר ישעיה.139
בספרו מצהיר ד"ר ג'וזף גם כי "בדומה לנאצים 
הרייכסטאג,  על  'טרור'  מתקפת  בעקבות  אשר, 
העבירו או ניפקו כמה וכמה צווים לציבור [אלה היו 
הודעות ציבוריות שהוצאו מטעם רשויות פדרליות 
זכויות  להרוס  נועדו  אשר  מדיניות]  רשויות  או 
אזרחיות מעוגנות בחוקה, הוציא מימשל בוש צווים 
את  ניצל  "היטלר  בספטמבר".  ה-11  אחרי  משלו 
כוחו  את  לחזק  וכדי  במערכה  כנושא  הטרור  איום 
בוש  ג'ורג'  הגרמני.  הפרלמנט  על  שליטה  להשגת 
מה  זהה".  תוכנית  בעקבות  הולכים  צוותו  ואנשי 
בוש  שמימשל  הוא,  בסיסי  באופן  אומר  זה  שספר 
היטלר,  שהיתוו  כפי  בדיוק,  תבנית  באותה  פועל 

גרינג והמפלגה הנאצית.
הנאצי  הקשר  בדבר  "הטענה  מוסיף:  ג'וזף 
 1934 בשנת  לראשונה  הועלתה  בוש  למשפחת 
בקונגרס האמריקני, אשר האמין ששתי החברות, קו 
המבורג-אמריקה ויוניון בנק, שניהל פרסקוט בוש, 
ובארצות  בגרמניה  הנאצית  המפלגה  את  סיבסדו 
בידי  נוהלו  אשר  או  הקשורים,  תאגידים  הברית. 
ותומכיהם  הנאצים  למימון  פעלו  ושותפיו,  בוש 
מאז 1924". רוברט לדרמן, בגיליון 18 ביוני 2001 
של Philadelphia City Paper.net, במאמר הנושא 
את הכותרת, "כנופיית בוש", אומר: "בני משפחת 
התעשייתי  הכוח  בכינון  חיוניים  שחקנים  היו  בוש 

מאחורי הרייך השלישי [של היטלר]".140
לקיים  בוש  משפחת  המשיכה   1942 "בשנת 
עסקים עם הנאצים, למרות שהיטלר הכריז מלחמה 
שלוש  הוחרמו  מכך  כתוצאה  הברית.  ארצות  על 
בגין  הברית,  ארצות  ממשלת  בידי  בוש  מחברות 
'חוק הסחר עם האויב'. כפי שנגלה, עשיית  הפרת 
עסקית  מסורת  היא  אמריקנים  הורגי  עם  עסקים 
ניסה   ,1942 אוקטובר  בחודש  בוש.  במשפחת 
מימשל ארה"ב לשים קץ לעסקי משפחת בוש. על-

פי צו עיקול של ממשלת ארה"ב מס' 248, שהוצא 

בשנת 1942, נתפסו נכסי יוניון בנק. שני צווי עיקול 
נוספים הוצאו אף הם באותה שנה, ושתי חברות קש 
בוש  של  בנק  באמצעות  שנוהלו  אחרות,  נאציות 
ושותפיו, עוקלו אף הן: החברה ההולנדית-אמריקנית 
 ,(Holland American Trading Corporation) למסחר 
 .(Seamless Steel Equipment Corp.) וחברת ציוד לפלדה
פרסקוט בוש נאלץ להשעות את עצמו, לפחות כלפי 

חוץ, מהקשרים הנאציים שלו.
ומתן  משא  בוש  ניהל  המלחמה,  סוף  "אחרי 
והקשרים  הנכסים  את  והמיר  במימשל  ידידיו  עם 
תמיכה,  כולל  פוליטיות,  הנאה  בטובות  הנאציים 
כאשר חיפש משרה פוליטית. בעזרת סיוע [חברי 
הוותיקן] של בוש וכנופייתו, ובמיוחד אֶלן דֹוֶלס, 
באירגון  בכירים  תפקידים  וקיבלו  נאצים  גויסו 
אשר  הוותיקן],  של  [אירגון  אמריקני  מודיעין 
אירגון  איי.,  איי.  סי.  שמו  את  קיבל  יותר  מאוחר 
לאחר  קצר  זמן  בראשו  עומד  בוש  וו.  ה.  שג'ורג 
סימפסון,  כריסטופר  בפירוט  שסיפר  כפי  מכן. 
מימון  באמצעות  איי.,  פי.  וביו.  ניוז  סי.  בי.  בבי. 
הסי. איי. איי. [של בוש], נאצים, שהובאו לארצות 
כדי  גוייסו  השניה,  העולם  מלחמת  אחרי  הברית 
במפלגה  הימני  האגף  עבור  כוח  בסיס  להקים 
עוזרים  להיות  התמנו  נאצים  כמה  הרפובליקנית. 
בוש".  של  הבחירות  במערכת  בכירים  [ויועצים] 
מסיבה זו נתנה ממשלתנו את התעשיה שלנו לידי 
אומתנו  אחרות.  ומדינות  טייוואן  יפאן,  גרמניה, 
נחלשת, אזרחינו נותרו ללא עבודה ויש מתושבינו 
שהם מחוסרי בית בגלל מפלצות אלה. מדוע אנחנו 
מניחים להם לעולל לנו את הדברים האלה? מדוע 
כזה?  ברשע  שינקום  לאלוהים  מתפללים  איננו 
יעצור  לא  אלוהים  אם  יעשו,  הם  ומה  נעשה,  מה 
ישמע  אלוהים  ומרוח,  ממים  נולדתם  אם  בעדם? 
האנשים  נשמות  את  יציל  הוא  לכם.  ויענה  אתכם 
הרגו  שהם  כפי  אותם,  יהרוג  שהוא  או  האלה, 

אחרים. 

מעשי אבות סימן לבנים

 1988 בשנת  רץ  בוש  וו.  ה.  ג'ורג'  "כאשר 
פרסקוט  סנטור  אביו,  כמו  נאלץ,  הוא  לנשיאות, 
בוש, להשעות עצמו מקשריו הנאציים. הקשר בוש-

(שבוע   Jewish Week שבועון  על-ידי  נחשף  נאצים 
יהודי) שמקורו בוושינגטון וג'ורג' בוש אולץ לפטר 
שאחרי  מובן  וניאו-נאצים.  נאצים  יועצים  מספר 
אלה  ניאו-נאצים  מבין  ארבעה  חזרו  הבחירות, 
במפלגה  שכר-רב  בעלות  משרות  וקיבלו  למקומם 

הרפובליקנית".141
אמר  הילטון,  סטנלי  מסן-פרנציסקו,  עו"ד 
ה-11  מתקפות  את  יצר  מקנוניה,  כחלק  ש"בוש, 

  www.universitypresscalifornia.com/AmericaBetrayed1.html ,132 "אמריקה נבגדת: בוש, בן לאדן, ה-11 בספטמבר", ד"ר אר. ג'וזף
גילברט • "מלחמת העולם השניה", ג'והן קיגן  134 "אימפריאליזם קתולי והחופש העולמי", "האימפריאליזם של הוותיקן במאה ה-20", "אמריקה הלטינית והוותיקן", "'השואה' שיצר הוותיקן", "הכנסיה הקתולית נגד המאה העשרים", "ברית הוותיקן, מוסקבה, וושינגטון", וכן "הוותיקן 
באסיה", אוורו מנהטן • "פוליטיקה קתולית", רוברט וו. ביאלק • "חיל ההנדסה של הגיהינום", תרגום לאנגלית מאת אדווין איי. שרמן • "אמריקה או רומא, ישוע או האפיפיור", ג'והן אל. ברנדט • "קתוליות רומית", לוריין ּבוטנר • "אין כאן אפיפיור", איאן אר. קיי. ּפייזלי • "חשיפת המזימה 
האפיפיורית", הכומר אדווארד ּביצ'ר, ד"ר לתיאולוגיה • "רומאיות: סכנה לאומה", ג'רמיה קראולי • "הוותיקן נגד אירופה", אדמונד ּפאריס • "האמת על הקתוליות הרומית ובואה של הכנסיה הגדולה, מעשה ידי האדם, של עולם אחד", אוונגליסט איי. אל. לינדהולם • "מזימות זרות נגד חרות 
ארצות הברית: המספרים של ברוטוס", סמואל אפ. מורס   135 "האפיפיור של היטלר", ג'והן קורנוול • "הכוחות הקיימים", דייויד הלברשטאם • "ה-11 בספטמבר: השקר הגדול", תיארי מייסאן • יוזף גבלס, "יומני גבלס: 1942-1943", לואיס פי. לוכנר • יוזף גבלס, "הרישומים האחרונים 
1945, יומני ג'וזף גבלס", תרגום לאנגלית, ריצ'ארד ברי • יוזף גבלס, "יומני גבלס: 1939-1941", תרגום, פרד טיילור • "המלחמה שהיטלר ניצח בה: מערכת התעמולה המגונה ביותר בהיסטוריה", רוברט אדווין הרצשטיין • "נצחון התעמולה: קולנוע ונאציונל סוציאליזם, 1933-1945", תרגום, 
ג'והן איי. ברודווין וכן וי. אר. ברגהאהן, כרך 1 • "הרייך השלישי: פוליטיקה ותעמולה", דייויד וולץ' • "תעמולת הנאצים", זי. איי. בי. זימן • "רומאיות: סכנה לאומה", ג'רמיה ג'יי. קראולי • "שליטה בתקשורת: ההישגים המרהיבים של התעמולה (סדרות פתוחות בתקשורת)", נועם חומסקי  
136 "אמריקה נבגדת", ד"ר אר. ג'וזף, 'ההוצאה לאור של האוניברסיטה', קליפורניה • "מערכת הבחירות של בוש: פאשיסטים בהנהלה", טם ווילר, 'העולם היומי של אנשים' (People’s Daily World), גיליון 22 בספטמבר, 1988 • "הקשר הנאצי של בוש", 'דו"ח דרהיים', ריצ'ארד אן. דרהיים, 
ג'וניור, מהדורת www.lpdallas.org ,2000 • "המחבר מקשר בין משפחת בוש לבין הנאצים", 'הראלד טריביון', 25 באפריל HeraldTribune.Com ,2002 • "ההיסטוריה של הנאצים ומשפחת בוש: ממשלת ארה"ב חקרה את פרשת מימון היטלר על-ידי משפחת בוש", קרלה ּביניון, 21 בדצמבר, 
onlinejournal.com ,2000 • "כנופיית ג'י. וו. בוש: איי. ג'י. פרבן 2001", רוברט לדרמן, 5 בינואר, html-www.baltach.org/lederman/bush-farben-1 ,2001.5-01 • "איך עשתה משפחת בוש את הונה מהנאצים", רוברט לדרמן, 9 בפברואר, 2002 • "הקשר ההולנדי: איך עשתה משפחה אמריקנית 
מפורסמת את הונה מהנאצים", עו"ד ג'והן לופטוס, 27 בספטמבר, html-www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2 ,2000.9-02 • "ג'ורג' בוש: הביוגרפיה הלא מוסמכת", ובסטר ג'י. טרפליי ואנטון חייטקין  137 סוכנות 'רויטרס', 13 בספטמבר ציטוט מתוך "שאלות מטרידות בעתות 

  www.serendipity.li\wtc.html ,מצוקה", ג'יימס אס. אדם, 5 באוקטובר, 2001 • 'סי. אן. אן.', 13 בספטמבר ראיון בשידור חי עם דארין כגן (מגיש בסי. אן. אן.) וכן בריאן קובל (כתב בסי. אן. אן.), דו"ח משטרת מדינת פנסילבניה
www.baltech.org/lederman/bush-nazi-fortune-2-9-02.html

www.baltach.org/lederman/bush-farben-1-5-01.html

133 'אנציקלופדיה בריטניקה', מהדורה חמש-עשרה • "מי הצית את הרייכסטאג", www.expatica.com • "מלחמת העולם השניה: היסטוריה שלמה", מרטין 

 serendipity.nofadz.com ,"138 "שריפת הרייכסטאג של אמריקה
-Alex Jones, 3001 S. Lamar, #100, Austin, TX 78704 ,888-253 • "הידע  • "אימו של אחד הקורבנות שואלת, מדוע לא נהרג בפיצוץ אף אחד מאנשי הרשות לטבק, אלכוהול וכלי יריה (ATF)", 'חדשות סי. אן. אן.', 23 במאי, www.apfn.org ,1995 • "ה-11 בספטמבר הדרך לרודנות",3139

  www.rense.com/general22/wtcc.htm ,אזהרה קודם ל-ה-11 בספטמבר לא מתחשב מגדלי התאומים?" ויליאם תומאס" • www.onlineathens.com ,140 "כנופיית בוש", רוברט לדרמן, המתקדם של האף. בי. איי. בעניין המתקפות ב-1993, אוקלהומה סיטי, ה-11 בספטמבר?", וודי וואינצ'ה
141 "אמריקה נבגדת: בוש, בן לאדן, ה-11 בספטמבר", ד"ר אר. ג'וזף • "דו"ח הפנטגון מגלה ריבוי פיצוצים בפיצוץ באוקלהומה סיטי", 'חדשות רשת החופש' (Freedom Network News), יוני/יולי, 1996     www.citypaper.net/articles/011801/sl.slant.shtml

בספטמבר? ב-11  התאומים  למגדלי  מוקדמת  אזהרה  אין 
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את  וניצל  לעצמו,  פוליטי  רווח  עבור  בספטמבר 
דוברו  לעזאזל".142  [המת] כשעיר  לאדן  בן  אוסמה 
של בוש, ארי פליישר כבר אמר: "אנו מצפים לקבל 
קולות בסתיו בגלל המלחמה בטרור".143 ספרו של 
וגרינג  שהיטלר  אמר  אחרים,  לרבים  בנוסף  ג'וזף, 
בקולות  לזכות  ביותר  הטובה  הדרך  זו  כי  טענו, 
יתכן  האם  בהם.  לתמוך  המדינה  לאזרחי  ולגרום 
שיועציו הנאצים של בוש אמרו לו את אותו הדבר? 
האם היה להם קשר לאירועי ה-11 בספטמבר, מרכז 
הרוגים?  אלפים  לשלושת  וקרוב  העולמי,  הסחר 
אלה הם הדברים שאומרים ד"ר ג'וזף, הילטון ורבים 

אחרים בצורה בוטה.
גם  בוש  של  צוותו  "אנשי  ממשיך:  ג'וזף  ד"ר 
היו המובילים בתוכנית 'אופריישן טיפס', המעודדת 
עשרות אלפי דוורים, עובדי שירותים [כולל חברות 
טלפון, גאז, חשמל וכו'] ואחרים בעלי גישה לבתים 
ולדווח  אמריקנים  אזרחים  אחרי  לרגל  פרטיים, 
תוכניות  הפעילו  הנאצים  גם  חשודה.  פעילות  על 
דומות, זמן קצר אחרי עלייתם לשלטון. ללא דיונים 
בקונגרס  בחיפזון  הפטריוט'  'חוק  עבר  מרובים 
מתקפה  כונן  הפטריוט'  'חוק   .2001 באוקטובר 
החוקה.  ועל  הפרט  חרויות  על  גדולה  'חוקית' 
האגודה לזכויות האזרח מתארת את 'חוק הפטריוט' 
אכיפת  סמכויות  את  משמעותי  באופן  כ'ממריץ 
החוק של הממשלה, תוך המשך במגמה לצמצם את 
האמריקנים  הסתמכו  שעליהם  והאיזונים  הבלמים 
זה  'חוק  הפרט'.  חופש  על  בהגנה  מסורתי,  באופן 
לבוא  חייב  שביטחון  השגויה,  ההנחה  על  מבוסס 
מרפי,  וו.  לאורה  אמרה  הפרט'.  זכויות  חשבון  על 
סי.  איי.  של  בוושינגטון  הלאומי  המשרד  מנהלת 
יו. (האגודה לזכויות האזרח באמריקה): 'חוק  אל. 
הפטריוט האמריקני מספק לסוכנויות אכיפת החוק, 
ללא  רגילות,  בלתי  חדשות  סמכויות  ארה"ב,  בכל 

פיקוח משמעותי של המערכת המשפטית'.
חוקי הנאצים שעברו שבעים שנה  כמו  "ואכן, 
בוש,  על-ידי  שנחתם  הפטריוט'  'חוק  לפניו,  קודם 
משעה או מפחית כמה זכויות אזרח חוקיות. אנשים 
פרטיים יכולים עכשיו להיאסר ולהיעצר לזמן בלתי 
מוגבל, ללא הגשת כתב אישום, סמכויות המשטרה 
תוגברו ומאפשרות למשטרה לצותת לשיחות טלפון 
פרטיות, או לערוך חיפושים סודיים בפיקוח משפטי 
מזערי, מותר לתפוס רשומות עסקים פרטיות ואפילו 
לרגל  אפשר  פשע,  לביצוע  עדויות  קיימות  לא  אם 
ללא  'מודיעין',  למטרות  אמריקניים  אזרחים  אחרי 
לספק  להידרש  יכולים  ספרנים  ואפילו  בצו,  צורך 
למשטרה רשימות של כל הספרים וחומר הקריאה 
'אדם בעל עניין', אפילו ללא עדות לביצוע  שבדק 

פשע".
ממשלתנו אמורה להיות ממשלת העם, על-ידי 

142 'סן פרנציסקו אקזמינר', 11 ביוני, 2002, חלק A, עמ' 9, עמודות 1-5  143 "יועצו של בוש מציע מלחמה כנושא מערכת הבחירות", ריצ'ארד אל. ברקה, 'ניו-יורק טיימס', 19 בינואר, 2002, חלק A, עמ' 15, עמודה 4 • "יועצו של בוש מכעיס דמוקרטים באסטרטגיה שהיתווה בוועידות 
הרפובליקניות", תומס בי. אדסל, 'וושינטון פוסט', 19 בינואר, 2002, עמ' 2A • "אמריקה נבגדת: בוש, בן לדן, ה-11 בספטמבר", ד"ר אר. ג'וזף  144 "מערכת הבחירות של בוש: פאשיסטים בהנהלה", טם ווילר, 'העולם היומי של אנשים' (People’s Daily World), גיליון 22 בספטמבר, 1988 
• "קשר בוש והנאציזם", 'דו"ח דרהיים', ריצ'ארד אן. דרהיים, ג'וניור, מהדורת www.lpdallas.org ,2000 • "המחבר מקשר בין משפחת בוש לבין הנאצים", 'הראלד טריביון', 25 באפריל www.HeraldTribune.com ,2002 • "ההיסטוריה של הנאצים ומשפחת בוש: ממשלת ארה"ב חקרה את 
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אלה  להיות  אמורים  אנחנו  העם.  ועבור  העם 
אמורים  הפוליטיקאים  הפקודות.  את  שנותנים 
להיות משרתינו. הם הסכימו להיבחר להיות משרתי 
החוצפה  את  למשרתינו  יש  כיצד  שלנו.  הציבור 
אומרים  רומא,  וחוצפת  חוצפתם  בנו?  לשלוט 
והאדום...  הגדול  מ"הדרקון  באה  הקודש,  כתבי 
השטן" (ספר ההתגלות י"ב, 3, 9). למעשה, אנחנו 
העם, על-פי חוקת ארצות הברית, הננו בעלי הזכות 
את  מבצעים  אלוהים,  לדברי  הם,  עליהם.  לפקח 
אלה שזקוקים  הם  ובובותיו  הוותיקן  כל הפשעים. 
לפיקוח. הם אלה שכוננו עבור השטן "שיקוץ שומם 

[שיקוץ הגורם לשממה]" (דניאל י"א, 31).
איננו צריכים להתאמץ יותר מדי, כדי לזכור את 
ניקסון וסקנדל קלינטון בבית  ווטרגייט של  סקנדל 
הלבן. ממשלתנו, באמצעות המשרתים הללו שאנו 
התמימים.  עלינו,  מפקחת  שישרתונו,  כדי  בוחרים 
אין בידינו הכוח לבצע את הפשעים החמורים שהם 
במפלגה  חברים  היינו  לא  מעולם  רובנו  מבצעים. 
שאני  יודע  אני  איתה.  עסקי  בקשר  או,  הנאצית 
בכל  מעורב  הייתי  לא  מעולם  הייתי.  לא  מעולם 
פעולת ריגול, או כל פעולת בגידה אחרת בארה"ב. 
בניינים  פוצצתי  או  שרפתי  לא  מעולם  כן,  כמו 
להגן  יכול  אני  שרק  לאנשים  אמרתי  לא  כלשהם, 
דוגמת  המאפייה,  בסגנון  עסק  להקים  או  עליהם, 
מעשי הוותיקן וממשלות העולם. הם אומרים שהם 
מאה  לי  "שלמו  הטרוריסטים.  מפני  עליכם  יגנו 
לא  שחלונותיכם  אבטיח  ואני  חודש,  מדי  דולרים 
לעולם  דולרים,  מאה  לי  תשלמו  לא  אם  יישברו. 
אלה  יישברו".  לא  שחלונותיכם  בטוחים  תהיו  לא 
שיטות מאפיה זולות. אין זה מפתיע שאנשים אינם 
יכולים לזהות אותם. הסיבה היא שאינם יודעים את 
אלוהים ואינם קוראים את דבריו, את דברי הקודש. 
זו הסיבה שבגללה אלוהים הוא "נורא למלכי-ארץ" 
(תהילים ע"ו, 13), ו"נורא עלילה [במעשיו] על בני 
אדם" (תהילים ס"ו, 5). מעולם לא רצחתי איש, ואף 
אין לי כוונות כאלה. בעבר היו חוקים נוקשים נגד 
אחוז  ותשעה  לפחות תשעים  וטרור.  ריגול  בגידה, 
במעשים  מעודו  מעורב  היה  לא  הרחב  מהציבור 
כאלה. איך הממשלה הצליחה להונות את כולם כדי 

שיאמינו שאנחנו, האזרחים, זקוקים לפיקוח?
 America Betrayed: Bush, bin Laden, 9/11 הספר
קובע שמשפחת בוש, כך טוענים מיליוני בני אדם, 
פעם  נאצית שאי  והכי  קתולית  הכי  היא המשפחה 
הטלוויזיה  רשתות  כל  הלבן.144  בבית  התגוררה 
מאחורי  מנוהלות  החשובות  האוונגליסטיות 
תחת  קתולים,  ישועיים  כמרים  על-ידי  הקלעים 
באנשים  כבשים.145  בעור  זאבים  הנצרות,  מסווה 
ג'רי  רוברטסון,  "פט  כלולים  אלה  ובקבוצות 
מורמונים,  הדרומיים',  הבפטיסטים  'כנס  פאלוול, 
ג'והן  לשעבר  הסנטור  דוגמת  חילוניות'  ו'מנהיגי 

אשקרופט [התובע הכללי עכשיו]".146

אומר ד"ר ג'וזף: "באופן בסיסי, אנשים שאינם 
מצב  קורה  אם  לחלוטין,  זכויות  חסרי  הם  אזרחים 
בו הנשיא או התובע הכללי שלו מחליטים להשעות 
עלול  הוא  ארה"ב,  אזרח  אינו  האדם  אם  אותן. 
הוא  הכללי.  התובע  או  הנשיא  בפקודת  להיעצר 
עשוי להיות מוחזק בחשאי למשך זמן בלתי מוגבל, 
שיחותיו עם עורכי הדין יצותתו והוא עלול להישפט 
בבית דין צבאי. באם יימצא אותו האדם אשם, הוא 
זכות ערעור או סקירה משפטית.  יוצא להורג ללא 
למעשה, אין לו זכות כלשהי לייצוג כלשהוא בידי 
הדבר,  פירוש  דין?  לעורך  זכות  חסר  דין".  עורך 
אפילו  האינקוויזיציה,  את  להפעיל  שבה  שרומא 
כן,  על  יכול,  אזרחות  ללא  "אדם  אמריקה.  בצפון 
בחשאי  להורג  מוצא  ולהיות  להישפט  להיעצר, 
ואותו הדבר חל גם על ילידי ארה"ב, שמימשל בוש 

מזהה כ-'לוחמי האויב' (                              ).147
לממשלתנו,  הסתנן  אשר  הרומאי,  הגסטפו 
שוב  יורשו  מתמימים,  הגמור  ההיפך  שהם,  מציע 
לעצור אנשים תמימים, כמו שהוותיקן עשה במשך 
שווא,  בהאשמות  אותם  להאשים  שנים,  מאות 
לא  זה  האם  יורים.  כיתת  בפני  אותם  להעמיד  ואז 
הנאצית  הממשלה  על  חזרה  כמו  באוזניכם  נשמע 
עשו  שהנאצים  מה  בדיוק  זה  קתולית?  הרומאית 
קתולי.148  היה  היטלר  האפיפיור!  הנהלת  תחת 
הוא למד בצעירותו להיות כומר רומי קתולי, אבל 
האפיפיור חשב שאפשר יהיה לנצל אותו ביעילות 
רשומות  עובדות אלה  יותר בעמדת הפיהרר.  רבה 
אתם  האם  קאמפף׳.  ׳מיין  היטלר,  של  בספרו 
מעדיפים ממשלה מנוהלת בידי דיקטטורה נאצית, 
או ממשלה שהיא העם, מנוהלת בידי העם, ועבור 
לנו  שהיה  החופש  את  מעדיפים  אתם  האם  העם? 
בעבר תחת חוקת ארה"ב, אשר התבססה על כתבי 
כדי לשחרר  הצלב  על  מת  ישוע המשיח  הקודש? 
אותנו מכבלי שטן וכדי שנוכל לצאת לחופשי, כפי 
שהוא עשה, אל השמיים.149 זמנו של השטן הוא כה 
מרמה  השטן  כאשר  רשלני.150  נעשה  שהוא  קצר, 
מכיוון  בעבורם,  להתפלל  באמת  עלינו  אנשים, 
ולהציל את  לאפילה  לחדור מבעד  יכול  שאלוהים 

נשמותיהם.151
בנושא  להיסטוריה  מומחה  סאוסי,  טי.  אף. 
שהקתוליות  "מכיוון  כותב:  הרומאית,  הקתוליות 
שהיתה  לאפיפיור  צייתנות  עם  מבגידה,  הצחינה 
אמריקה  רוב  הבריטי,  הכתר  פני  על  בעדיפות 
זכות ההצבעה,  את  מנעה מקתולים  הקולוניאלית 
להיות  הזכות  את  ציבוריות,  למשרות  הזכות  את 
הקודש  לעבודת  הזכות  את  ואפילו  רכוש,  בעלי 

באופן המקובל עליהם".152 
לדברי העיתון סן-פרנציסקו אקזמינר, הפרקליט 
הברית,  ארצות  ממשלת  את  תבע  הילטון  סטנלי 
לממשלתנו  חדרו  אשר  הוותיקן  שאנשי  מכיוון 
פתחו את דלתותיה לרווחה, לכניסת נאצים רומאים 

עוד פרל הרבור
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את  יתקפו  הם  שאם  ידעו  הם  במלחמה.158  לתמוך 
ידע,  היטלר  למלחמה.  תצא  ארה"ב  הרבור,  פרל 
הפרלמנט  בנייני  כאשר  למלחמה  תצא  שגרמניה 
במפלגה  והאחרים  גרינג  היטלר,  יישרפו.  שלה 
כתופעת  יישרף  שהרייכסטאג  לכך,  גרמו  הנאצית 

ה-11 בספטמבר של המפלגה הנאצית.159
אף. טי. סאוסי קובע: "מלחמת העולם השניה, 
את  כוננה  ונגסקי,  הירושימה  הרבור,  פרל  עם 
הנשיא  של  המפרץ  מלחמת  המאוחדות.  האומות 
בוש האב, בדומה למלחמה בטרור של בנו, הנשיא 
את  ל'חתן'  האומות  לכל  אותתה  בוש,  וו.  ג'ורג' 
האמריקנים עם רומא באיום אקדח, וביחד, להכפיף 
את כל העולם תחת מימשלו המתרחב של האפיפיור 
התארגנות  אחרי  לעקוב  בקלות  אפשר  ברומא. 
לאור הדבר   - כאן  נושא הכתיבה שלי   - זו  מחדש 
כנשיא, שהיה  הראשון שעשה בוש האב בתפקידו 

כאמור, אמירת תפילה. 
 ,1989 בינואר,   20 לתפקיד,  כניסתו  "ביום 
וו. בוש קתולי-רומי הלכה למעשה,  ג'ורג' ה.  היה 
אפיסקופלית  כנסיה   - הכנסיה  לברית  כניסתו  עקב 
עם  המאוחדת  הברית,  בארצות  פרוטסטנטית 
הכנסיה,  זו  והאפיפיור.  הקתולית-רומית  הכנסיה 
 1784 בשנת  הוסמך  שלה  הראשון  שהבישוף 
סקוטלנד, על-ידי שלושה בישופים אשר  באברדין, 

נודעו לשמצה בנאמנותם לאפיפיור הרומי.
האב  בוש  היה  הבוגרים,  חייו  רוב  "במשך 
חבר, ובמשך זמן מה גם מנהל של הסי. איי. איי., 
ג'יי.  ויליאם.  על-ידי   1947 בשנת  שנוסד  אירגון 
('ביל הפרא') דונובן, כדי לספק 'אמצעים מיוחדים' 
להבטחת השפעת הוותיקן על העולם החילוני. דבר 
דונובן  האמריקנים.  המס  משלמי  על-ידי  מומן  זה 
ביולי  לעיטור  זכה  אשר  מסור,  קתולי-רומי  היה 
פיוס ה-12, עם הצלב הגדול  1944 מידי האפיפיור 
שהוא  סילבסטר,  סט.  מסדר  של   (Grand Cross)
מפעל  עבור  הוותיקן,  של  ביותר  הגבוה  העיטור 
[הרומית]  לכנסיה  והציבורי  החשאי  בשירות  חיים 

קתולית.
יכול רק לשער)", ממשיך  (ואני  "אנשים אמרו 

סוסי, "שמר בוש גם היה חבר 'מסדר הבונה חופשי' 
דיאי'  'פרופגנדה  באירגון  חבר  וכן   33 בדרגה 
[Propaganda Dùe - תעמולה שתיים], חברת הצללים 
צרפתים,  על-ידי  שהוקמה  החופשיים  הבונים  של 
בתחומי  המובילים  ואמריקנים  איטלקים  גרמנים, 
העסקים, הפוליטיקה והתקשורת, והמסורים לכנסיה 
הרומית קתולית המיליטנטית".160 הם טפלו את כל 
על  מבצעים,  הם  אותם  בעולם,  לתועבות  האשמה 
סין,  היפאנים,  הגרמנים,  הקומוניסטים,  הרוסים, 
המוסלמים,  עיראק,  איראן,  וייטנאם,  קוריאה, 
דייויד  ג'ונס,  ג'ים  אלאמו,  טוני  הברית,  ארצות 
לממדים  לנפח  הצליחו  שהם  האחרים  וכל  כורש 
שייראו מפחידים. הם עושים זאת באמצעות פיהם, 
כל  בביצוע  להאשים  אפשר  מי  את  התקשורת. 
התועבות האלה מלבד רומא ובובותיה?161 אלוהים 
 "ı¯‡‰  ˙Â·ÚÂ˙ÏÂ  ˙ÂÂÊÏ  Ì‡" היא  שרומא  אמר 
להאמין  רוצים  אתם  האם   .(5 י"ז,  ההתגלות  (ספר 

לאלוהים או להם?
באמצע שנות השישים, הכת ברומא, הממשלה 
והתקשורת אמרו כי "אלוהים מת". זה באמת הרגיז 
הודות  אני,  מאז.  עברו  שנה  ארבעים  כמעט  אותי. 
לא  שאלוהים  ידעתי  הראשוני,  העל-טבעי  לנסיוני 
שטענו  אלה  התגשמו.162  נבואותיו  כל  כמעט  מת. 
כתוצאה  מתה  שרוחם  אלה  הם  מת,  שאלוהים 
הכרזנו  ואני  סוזן  ועבירותיהם.163  מחטאיהם 
הבשורה.  את  שהטפנו  בכך  השטן,  על  מלחמה 
בנו  השתמש  אלוהים  אבל  קמו,  רבים  שקר  נביאי 
(סוזן ואני), כדי להמריץ את ההתעוררות הרוחנית 
הצער,  למרבה  כיום.  רואים  שאתם  עולמית  הכלל 
המלא  לפוטנציאל  הגיעה  לא  עדיין  זו  התעוררות 

שלה. אלוהים משתמש בי כדי לעבוד על זה. 
האלילים  עבודת  ודת  רומא  של  האפיפיורים 
עלי  בעצמו  האלוהים  שהם  תמיד  אמרו  שלהם 
הם  לאלוהים,  כבוד  לתת  מסרבים  הם  אדמות. 
והם מסרבים  מסרבים לשמור את חוקי האלוהים, 
שהם  בכך  די  ולא  שהיא.  מדינה  כל  לחוקי  לציית 
מסרבים לתת את הדין בפני מישהו עלי אדמות, הם 
גם מסרבים לתת תשובה בפני האלוהים הכל-יכול 

158 "יום הרמאות: האמת על פרנקלין דלאנו רוזוולט ופרל הרבור", רוברט בי. סטינט • "פרל הרבור: אם כל הקנוניות", מרק אמרסון ווילי • "קלון: פרל הרבור ותוצאותיו", ג'והן טולנד  
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שולט  שהוותיקן  היא,  התוצאה  אחרים.  קתולים 
בחברים  מלבד  הברית,  בארצות  דבר  בכל  עכשיו 
אדוננו.  ישוע  של  האמיתית  בכנסיה  האמיתיים 
שבגללה  הסיבה  זו  בנו.  לשלוט  יכולים  אינם  הם 
בכתבי  אותנו.  לכלוא  או  להרוג  זוממים  הם 
לפני  בדיוק  בעולם  תשלוט  שרומא  נאמר,  הקודש 
באמצעות  לרסיסים  אותה  ימוטט  המשיח  שישוע 
והוא  בישוע,  לאלוהים  שייך  העולם  המגפות.153 
עומד לחזור כדי לרכוש את בעלותו עליו.154 "[הוא] 

נורא למלכי-ארץ" (תהילים ע"ו, 13).
 19 מיום  פוסט"  "וושינגטון  גיליון  לדברי 
הראשי  הפוליטי  "היועץ  א2,  עמ'   ,2002 בינואר, 
יגרמו לכך  לנשיא בוש אמר היום, שהרפובליקנים 
לנושא  יהפוך  בטרור  במלחמה  הנשיא  שטיפול 
מרכזי באסטרטגיה שלהם לזכות שוב ברוב בסנאט 
של  בבחירות  הלבן,  בבית  השליטה  את  ולשמר 
אמצע השנה".155 ה"ניו-יורק טיימס" וה"וושינגטון 
ביכולתי  נאמין?  למי  זאת.  אומרים  הם  גם  פוסט" 
לאלוהים.  האמינו  להאמין.  עלינו  למי  לכם  לומר 
איננו אמורים לבטוח בנוכלים אלה. מה שאני יודע 
הרבה  אמרו  והממשלה  החדשות  שתקשורת  הוא, 
דברים שקריים עלי ועל כנסייתי, והתקשורת דיברה 
שבגללה  הסיבה  זו  שנים.  במשך  בהרחבה  כך  על 

אינני יכול להאמין לתקשורת ולממשלה.
ראשי  למלחמה,  מתנגדים  האומות  אנשי  אם 
סיבות  להם  מספקים  קתוליות  הרומיות  האומות 
לכלול  אפשר  האחרונות  הדוגמאות  בין  למלחמה. 
ההפצצה  בגרמניה,  הרייכסטאג  בניין  שריפת  את 
הסחר  מרכז  אל  מטוסים  זוג  והטסת  הרבור  בפרל 
העולמי. דברים אלה ואחרים נחשפו באלפי ספרים, 
ג'וזף  סאוסי,  של  המעמיקים  המחקר  ספרי  כגון 
ואחרים רבים מכדי לציין בהערות השוליים. יתר על 
אלוהים  זכרו,  בשמיים.156  הכל  מתעד  אלוהים  כן, 
ע"ו,  (תהילים  [הרשעים]"  למלכי-ארץ  "נורא  הוא 
אדם  בני  על  במעשיו]  [נורא  עלילה  ו"נורא   (13

[הרשעים]" (תהילים ס"ו 5).
שהוא  האומות,  מנהיגי  לכל  אומר  האפיפיור 
לשליטת  הנתונים  הרבים  מהבנקים  כסף  להם  יתן 
יתנו  צבאנו,  בעיקר  שצבאותיהם,  בתנאי  הוותיקן, 
אומר.157  שהוא  מה  את  ויעשו  נאמנותם  את  להם 
מצטיין  אינו  מהם  אחד  שאף  האומות,  מנהיגי 
הזה  השקרי  מהאל  מפוחדים  שכליים,  בכוחות 

ומשקריו.
הוותיקן אמר לנו בזמן מלחמת העולם השניה, 
למלחמה.  נצא  לא  אם  אותנו  יכבשו  שהגרמנים 
הגרמנים לא רצו במלחמה, ואף אנו לא רצינו. וכך, 
מיתקפה  תיכננו  האחרות  והאומות  אומתנו  מנהיגי 
על-פי הוראות האפיפיור ואישורו  על פרל הרבור, 
של הנשיא רוזוולט, וזאת כדי לשכנע את אזרחינו 
153 דניאל ב', 40-44, ז', 7-11, ההתגלות י"ג, 11-18, י"ד, 8-11, פרקים י"ז-י"ח  154 דניאל 
י"ז,   ,15-19 י"א,   ,1-7 י',   ,12-17 ו',  ההתגלות   ,21-27  ,13-14  ,7-11 ז',   ,44  ,31-35 ב', 
במסע  כנושא  המלחמה  את  דוחפת  הרפובליקנית  "המפלגה   155   7 כ"ב,   ,7-21 י"ט,   ,14
יועצו של בוש מרגיז את הדמוקרטים עם אסטרטגיה מותווית בועידת המפלגה  הבחירות, 
הרפובליקנית", תומאס בי. אדסל, 'וושינגטון פוסט', 19 בינואר, 2002, עמ' 2A • "יועצו של 
בוש מציע להשתמש במלחמה כנושא במערכת הבחירות", ריצ'ארד ברקה, 'ניו-יורק טיימס', 
19 בינואר, 2002, חלק A, עמ' 15, עמודה 4  156 דברים ל', 19, איוב ט"ז, 19, תהילים צ', 8, 
קהלת י"ב, 14, מתי י"ב, 36, ההתגלות כ', 12-15  157 "הדולר והוותיקן", וכן "המיליארדים 
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טוגו הכומר אלאמו היקר,
סף  על  מהמדרכה,  שאספתי  העולמי  בעלון 
הכניסה הקדמית של מרפאת "אשת הרחמים", שם 
שלך.  המסר  את  מצאתי  לילה,  כשומר  עובד  אני 
אחרי שסיימתי לקרוא בו, חל שינוי מסויים בחיי, 
אותה  הפכתי  בו.  שכללת  התפילה  בגלל  בעיקר 

לתפילה היומית שלי.
אלאמו  הכומר  האמת,  כל  את  לך  מדווח  אני 
אל  נשבה  שינוי  של  גדולה  שרוח  הרגשתי  היקר, 

תוך לבי.
ברצוני לבקש כי יישלח אלי קורס בהתכתבות 
הפרסומים  את  להפיץ  שאוכל  כדי  עלוניך,  ואת 
חטאו  הכל  בארצי ("כי  ואחיותי  לאחיי  האלה 

המה"). הכומר  אלוהים  כבוד  ומחסרי  חטאו 
שטניים.  בחיים  שוחה  משפחתי  היקר,  אלאמו 
באמצעות העלון שלך גיליתי את החיים האחרים 
אני מבקש ממך להתפלל  יקר,  כומר  האלה. לכן, 
ועבורי, כדי שנוכל להלל את שם  עבור משפחתי 
אנו  אדמות.  עלי  חיינו  שארית  במשך  האלוהים 
נפקיד עצמנו לחלוטין בידיו, ונמסור לו לחלוטין 

את חיינו האנוכיים מדי יום.
ברכותי  את  היקר,  אלאמו  הכומר  קבל, 

הלבביות ביותר ואת מחשבותי הטובות ביותר.
תודה, 

איי. ג'יי.                             לומה, טוגו, אפריקה שלח לנו דואר אלקטרוני

info@alamoministries.com
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והם  חוקינו  לכל  לציית  מסרבים  הם  בעצמו. 
מסרבים לתת דין וחשבון לכל אדם עלי אדמות, 
או  החוק,  אכיפת  איש  נשיא,  מלך,  הוא  אם  בין 
כל אחד אחר. במילים אחרות, הם יכולים לעשות 
ככל העולה על רוחם, כולל ביצוע כל פשע העולה 
על רוחם וזאת מבלי לעמוד לדין בעולם הזה. ללא 

ספק, זו המאפיה האמיתית.
נתון  בעולם  שהיא  מדינה  כל  של  מנהיג  כל 
לשליטת רומא. וזה כולל את נשיא ארצות הברית 
של אמריקה. כזה הוא המצב מזה מאות שנים. הם 
הכריזו על האפיפיור ועכשיו על בובותיו, כחסינים 
מפני עמידה לדין.164 ראשי מדינה הם האלים של 
את  להם  נתן  האפיפיור  פגאניים.  אלילים  עובדי 
הכוח להעניש את כל מי שיתנגד למלחמות שהם 
מכריזים, או כל פשע נתעב אחר שהאפיפיור רוצה 
שיבצעו. ישוע, אשר יצר את הכל בשמיים ועל פני 
האדמה וגאל את נשמתי, הוא האל האמיתי.165 הוא 
היחידה  הדרך  הוא  לעולם.  שאעבוד  היחיד  האל 

לשמיים.166

אלוהים, שמע לתפילה

שהסיכוי  יודעים,  בעולם  האלוהים  ילדי  כל 
לאלוהים  להתחבר  הוא  נגדם  לנו  שיש  היחיד 
כוחך  את  להם  הראה  אלוהינו,  "אדוני  בתפילה: 
שהראית לעולם כולו. גאלת שמונה נשמות כאשר 
נוח.167 הראה לעולם  הטבעת את כל העולם בזמן 
את  בתשובה,  חוזרים  שאינם  לחוטאים  הרשע, 
כוחך הצבאי המדהים, כמו שעשית לצבא מצרים 
בימי משה.168 אמרת שכל הבשר לא יישרד אם לא 
אנשי השטן  את  הפחד  לכן,  הזמנים.169  את  תקצר 
במגיפותיך והשמד את כל הורסי הנשמות והורסי 
בסדום  לאנשים  עשית  כאשר  להם  עשה  הארץ. 
אל  שהבטחת.170  המגיפות  את  ושלח  ועמורה 
תיגע בשמן וביין, ילדיך.171 נתת לנו את חיי הנצח 
באמצעות  נצח  חיי  לקבל  הצדקה  לנו  יש  שלך.172 
את  יש  ולנו  חטאינו  את  לקחת  ישוע.173  של  דמו 
אדוני,  בקרבנו.174  ופועל  חי  שאתה  מכיוון  חייך, 
זאת  ואמן".  אמן  ישוע,  בשם  ממך,  שואלים  אנו 
עלינו  יחוס  שאלוהים  ברצוננו  אם  לעשות,  עלינו 
בזעמו עלי אדמות ויחוס עלינו מפני קיום נצחי, הן 
והן באגם האש. התפללו לאלוהים, כדי  בגיהינום 
אותם.  ישמיד  או  בעולם  האנשים  את  יציל  שהוא 

אלוהים אמר לי שהוא יעשה זאת בקרוב.
בובותיה  וכל  הרומאית  ספק, האימפריה  ללא 
הרבים,  חטאיהם  בעבור  אלוהים  בפני  יישפטו 

ישיב  במיוחד חילול השם, ביום הדין.175 אלוהים 
להאבידו  [בעצמו],  אל-פניו  "לשונאיו  כגמולם 
[להרוס אותו]. לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם-

לו" (דברים ז', 10).
נאמר:   ,3-8 ג',  השניה,  פטרוס  באיגרת 
יבואו  הימים  שבאחרית  זאת,  דעו  כל  "וקודם 
האישיים  מאווייהם  לפי  המתהלכים  לצים 
ויתלוצצו לאמור: 'איפה בואו המובטח? הרי מאז 
מראשית  שהיה  כמו  ממשיך  הכל  האבות,  מתו 
הזה,  הדבר  את  הם  שוכחים  מרצון  הבריאה!' 
מן  נתהוותה  הארץ  וכי  מקדם  היו  שהשמיים 
ועל-ידי אלה  המים ועל-ידי המים בדבר אלוהים, 
ואולם,  במים.  בהישפטו  אז,  העולם שהיה  נהרס 
על-ידי אותו  השמיים והארץ הנוכחיים האצורים 
אנשי  לאובדן  הדין,  ליום  שמורים  לאש,  הדבר 
הרשע. אך אל ייעלם מכם הדבר הזה, אהובי: יום 
שנים  ואלף  יהוה,  בעיני  [הוא]  שנים  כאלף  אחד 
משמעותה,  סימלית.176  זו  הצהרה  אחד".  כיום 
ישנם אנשים המתים  ימים.  אנוש הם קצרי  שחיי 
המתים  אנשים  וישנם  שלהם,  העשרה  בשנות 
אחרים  שלהם.  השלושים  או  העשרים  בשנות 
השבעים  או  השישים  החמישים,  בשנות  מתים 
שלהם וישנם כאלה המגיעים לגיל תשעים, מאה, 
יכול  אלוהים  מקום,  מכל  ועשרים.  מאה  ואפילו 
אותם,  בשיפוטו  סבלני  להיות  לעצמו  להרשות 
מכיוון שהוא לעולם לא ימות.177 הוא חי לנצח.178 
במוקדם או במאוחר כולם יתייצבו בפניו, בין אם 
הם רוצים ובין אם לאו.179 ואז הוא ישפוט אותם 
חילול  על  ובמיוחד  עשו,  שהם  הדברים  בגין 
פעם  למות  אדם  בני  על  שנגזר  "וכשם  השם.180 
אחת ואחרי כן המשפט" (האיגרת אל העברים ט', 
27). רוח השטן בקרבם תכעס על כך ביותר, אבל 
רק  הם  כלום!  לא  בעניין?  לעשות  יוכל  הוא  מה 
אנשים העשויים מאבק!181 מגיפות אלוהים ישיגו 

אותם עד מהרה.182
ה-5  ביום  בטלוויזיה,  הביוגרפיה  בערוץ 
במארס 2003, הופתעתי לשמוע באופן חוזר ונשנה 
המלכות  המלכים,  כל  על  ממונה  שהאפיפיור 
מחויב  שאינו  עליון  מושל  הוא  וכי  והנשיאים 
לאיש, אפילו לא לאלוהים. כתבי הקודש מדברים 
מעל  המתעלה  הזה  הגא  האיש  על  רב  בפירוט 
האדמה.  פני  ועל  בשמיים  הנמצא  וכל  לאלוהים 
כתבי הקודש קובעים בפירוש, שהוא אויב ישוע, 

התגלמותו של השטן.183
אנחנו יודעים, שכתבי הקודש הם אמיתיים.184 
לכן, אנו יודעים שזו מזימה בינלאומית של השטן, 
באמצעות האפיפיור ברומא, לשלוט בעולם. לשם 
ואז  האלוהים  דבר  כל  את  לדכא  עליו  יהיה  כך 

עשה.  אכן  הוא  וכך  בשקריו.  העולם  את  למלא 
של  אמיצות  בהטפות  מחסור  עקב  קרה  זה  דבר 

דבר אלוהים.
סאדאם חוסיין טען שהוא ואנשיו צדיקים. הם 
לעולם לא יוכלו להיות צדיקים, אלא אם יקבלו את 
אדוננו ישוע המשיח כגואלם האישי, אלא אם כן 
יצייתו לכל פקודה של ישוע ואלא אם כן הם יוותרו 
לחלוטין על הדת השקרית שלהם.185 הם חושבים 
שאנשי אלוהים עושים להם את המעשים האלה, 
אבל אין אלה אנשי אלוהים, שהם האברים בגופו 
של ישוע. זה הוותיקן שקורא לדת הרומית קתולית 
ולכנות  להמשיך  מסרב  אני  "נצרות".186  השקרית 
את עצמי נוצרי בגללם. אינני רוצה שיטעו לחשוב 
בגופו  איבר  לעצמי  קורא  אני  מהם.  אחד  שאני 
האמיתית.187  בכנסייתו  חבר  המשיח,  ישוע  של 
יהודים, מוסלמים ורבים אחרים שונאים את אלה 
חושבים  מכיוון שהם  נוצרים,  עצמם  את  המכנים 
מיליון  שישה  שהרגו  הנוצרים  באותם  שמדובר 
הקוראים  אלה  מוסלמים.  וחצי  וכמיליון  יהודים 
לא  הללו,  את הפשעים  וביצעו  "נוצרים"  לעצמם 
המשיח.  ישוע  של  בגופו  האמיתיים  האברים  היו 
מייסדי  קתולים,  מרושעים,  ברברים,  היו  הם 
הפאשיזם  הקומוניזם,  הסוציאליזם,  הנאציזם, 
רצחו  גם  הם  בעולם.  אחר  מרושע  "איזם"  וכל 
לאומים  בני  ישוע,  של  בכנסייתו  חברים  מיליוני 
של  בגופו  האברים  העולם.  של  חלק  בכל  רבים, 
ישוע המשיח, קהילתו האמיתית, מעולם לא רצחו 
מתפללים  אנו  זאת.  יעשו  לא  לעולם  הם  איש. 
אם  "אבינו,  מתפללים:  גם  אנו  כולם.188  לגאולת 
הם מסרבים לגאולתך בשם ישוע, אזי אבינו, אנו 
אנו  אלוהים,  עבורנו.  בהם  שתנקום  מתפללים 
הוא  המשיח".  ישוע  בשם  זאת  ממך  מבקשים 

הבטיח שיעשה זאת והבטחותיו אמיתיות.189
את  לוקחים  אנשים  כאשר  שונא  אלוהים 
"כל  קין:  בסיפור  זאת  אמר  הוא  בידיהם.  הנקמה 
ד',  (בראשית  [ינקם]"  יוקם  שבעתיים  קין,  הורג 
15). כי "לי נקם ושילם, אמר יהוה" (האיגרת אל 
היא  הדיברות  מעשרת  אחת   .(19 י"ב,  הרומיים 
עצמו  אלוהים   190.(13 כ',  (שמות  תרצח"  "לא 
אנשי  את  הרוצחים  בכל  שינקום  זה  להיות  רוצה 
את  שרצח  הרשע  קין  של  במקרה  כמו  האלוהים, 
באדם  שנוקם  מי  כל  הבל.191  השמיים,  ירא  אחיו 
שבעתיים  יינקם  שמיים,  ירא  אדם  שרצח  אחר 
מידי אלוהים. זאת, מפני שאלוהים ואלוהים לבדו 
רוצה לנקום באלה ההורגים את אנשים המשוחים 
לו במעשיו.192  רוצה שיפריעו  אינו  והוא  והיקרים 
אלוהים שונא בני אדם ההורגים את אלה המשוחים 
ורק הוא רוצה לנקום  והוא  והמאוד חביבים עליו 
(17 'ÓÚ· Í˘Ó‰)
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את דמם.193 אלוהים יכול לרסק ולהשמיד את הרעים 
באופן מענה בהרבה מכפי שיוכל בן אנוש כלשהוא 
בעולם.194 אחרי שיסיים להטיל טרור ולענות אותם 
להעביר  להם  יגרום  הוא  האדמה,  פני  על  בעודם 
ובאגם  בגיהינום  ביותר  הלוהט  במקום  הנצח  את 
לנקום  שבאפשרותכם  חושבים,  אתם  אם  האש.195 
טוב יותר מאלוהים, תיענשו פי שבעה מאשר העונש 

שיקבל רוצח ילד אלוהים, אדם ירא שמיים.
רעב  "אם  בתנ"ך:  אלוהים  הצהיר  זו  מסיבה 
מים.  השקהו  צמא,  ואם  לחם.  האכילהו  שונאך, 
לך"  ישלם  ויהוה  ראשו,  על  חותה  אתה  גחלים  כי 
ישוע:  אמר  החדשה  בברית   .(21-22 כ"ה,  (משלי 
"אהבו את אויביכם, היטיבו עם שונאיכם. ברכו את 
מקלליכם והתפללו בעד הפוגעים בכם" (הבשורה 
על-פי לוקס ו', 27-28). אלוהים, דרך פאולוס, חזר 
על הודעה זו מהתנ"ך: "אם רעב שונאך, האכילהו 
לחם. ואם צמא, השקהו מים. כי גחלים אתה חותה 
20). כאשר  י"ב,  הרומיים  אל  (האיגרת  ראשו"  על 

193 ויקרא י"ט, 17-18, דברים ל"ב, 35-36, 39-43, דברי-הימים א', ט"ז, 21-22, תהילים ק"ה, 14-15, משלי כ"ה, 21-22, ירמיה מ"ו, 9-10, הרומיים י"ב, 17-21, התסלוניקים ב', א', 6  194 שמות פרקים ז'-י"ד, דברים כ"ח, 16-67, ויקרא כ"ו, 14-33, יהושע ד', 1-24, ו', 6-16, ז', 7, 19-25, 
י', 5-42, י"א, 1-9, שופטים ג', 9-10, 15-30, איוב י"ח, 5-20, תהילים ק"ה, 25-38, הגלטיים ו', 7-8, ההתגלות ח', 7-12, ט', 1-11, 13-19, י"א, 15, ט"ז, 2-4, 8-14, 17-21  195 תהילים ט', 18, מתי י"ג, 49-50, כ"ב, 13, כ"ה, 30, 41, 46, לוקס ט"ז, 19-31, התסלוניקים ב', א', 8-9, פטרוס ב', 
ב', 4-6, יהודה א', 7, ההתגלות י"ד, 10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, כ"א, 8  196 מתי ה', 21-22, הרומיים י"ג, 9, יוחנן א', ג', 15  197 דניאל ז', 1-28, מתי כ"ד, 4, 9-13, 23-24, האפסיים ו', 12, הפיליפיים ג', 2, 18, יוחנן ב', א', 6-7, ההתגלות ט"ז, 13-14, י"ז, 12-13  198 תהילים ט', 18, מתי י', 
38-39  199 ויקרא י"ט, 17-18, שמואל ב', כ"בֹ, 47-51, תהילים י"ח, 47-51, משלי כ"ה, 21-22, ירמיה מ"ו, 9-10, לוקס י"ח, 1-8, הרומיים י"ב, 17-21, ההתגלות ו', 9-17, י"ח, 1-3, 6-10, 20-21, 24, י"ט, 1-3  200 מתי ז', 7-11, הרומיים י"ב, 14, 19, ו', 9-10, ח', 7-12, ט', 1-11, 13-19, י"א, 

15, 18-20, ט"ז, 2-4, 8-14, 17-21, ההתגלות י"ט, 1-6  201 תהילים ב', 1-9, הרומיים א', 18, ב', 8-9, ח', 13, הגלטיים ה', 19-21, התסלוניקים ב', ב', 8-10, ההתגלות ב', 2-23, כ"א, 8  202 ההתגלות י"ב, 9, 12, 17, י"ג, 2-7, ט"ז, 13-14, י"ז, 1-6, 9, 18  

(18 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

(16 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

התשובה   .(34 ח',  השליחים  (מעשי  אחר"  איש 

הנכונה האפשרית היחידה היא שנבואה זאת דנה 

באדם מסויים, ‰ÁÈ˘Ó, וכי ישנו רק אדם אחד בכל 

תולדות העולם המתאים לה: ישוע המשיח מהברית 
החדשה.1

תוכן  אל  מחשבותיך  עם  לשקוע  לעצמך  תן 

קרא  אז   ,(12 נ"ג,  עד   13 נ"ב,  (ישעיה  זה  חלק 

עצמך  והצב  הבשורה  בספרי  ישוע  על  נאמר  מה 

למרגלות הצלב וראה האם אין כאן דימיון מושלם 

בין השניים. בישוע הנצרתי, היחיד בכל ההיסטוריה 

ובו בלבד מוצאת נבואה זו את התגשמותה המלאה 

והמושלמת.

מספר  הקורא  לב  לתשומת  להביא  ברצוננו 

דחיית  של  תיאורים  פירוט,  ביתר  נבואיים  פלאים 

המשיח, ייסוריו, מותו, תחייתו מן המתים ורוממותו 

בפרק זה. בעשותנו זאת, אנו חוזרים ומדגישים את 

(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

ההמשך יבוא בעלון חודש אפריל

1 מספר ספקנים ביקשו לפרש פרק זה כמתייחס ל"סבל עם ישראל" - העם ולא ל"סבל המשיח", אך חמש העובדות הבאות מוכיחות שנושא פרק נ"ג בישעיה הוא המשיח 

ולא העם היהודי:

(א) הנבואה מדברת על אדם יחיד לכל אורכה: "ויעל כיונק" (הוא), "נבזה איש מכאובות" (ישעיה נ"ג, 2-3), "והוא מחולל" (נ"ג, 5) וכך לאורך כל הפרק. 

(ב) פסוק 8 הוא החלטי: הסובל נוגע עבור "פשע עמי (ישראל)", ולכן הוא האדם הסובל במקום העם ואינו לא יכול להיות "העם עצמו". 

(ג) הוא סובל חף מפשע (פסוקים 7, 9), דבר שאי-אפשר לומר אף פעם על עם ישראל. 

(ד) הוא קורבן הסובל בהתנדבות, אשר מרצונו "הערה למות נפשו" (פסוק 12). הפסוק מתאר שוב את מותו של אדם יחיד ולא של עם שלם. נוסף לכך, ישראל כעם מעולם 

לא סבל מרצון בהתנדבות או במקומו של מישהו אחר. 

(ה) הוא קורבן סובל שאינו מתנגד, "ולא יפתח פיו" (פסוק 7), דבר שאי-אפשר לומר על עם ישראל. מילים נוספות לא תוכלנה להבהיר את פשר הנבואה יותר לאלה הפתוחים 

לאמת. ישעיה נ"ג, מתאר אדם יחיד חסר חטא, אשר בהתנדבות וללא התנגדות סובל במקום עמו של אלוהים, עם ישראל.

המשיח
 Â˙ÈÈÏÚ  ,ÌÈ˙Ó‰  ÔÓ  Â˙ÈÈÁ˙ במפורש,  מותו: 

.ÌÈ‰ÂÏ‡ Ï˘ ÂÈÓÈÏ ˙ÓÓÂ¯Ó‰ Â˙·È˘ÈÂ ,ÌÈÈÓ˘Ï

הנה כי-כן, אנו עומדים בפני ייעודו הסופי של 

המשיח, ובכך מכינים אותנו לזעזוע מביזויו הזמני: 

עבד אדוני (אחרי ייסוריו) נראה נישא מרמה אחת 

לשניה ולבסוף מגיע לגובה רם לאין שיעור, גובה 

רם מכל דבר אחר.

הברית החדשה מראה בבירור רב את רוממותו 

ומותו:  ייסוריו  אחרי  המשיח  ישוע  של  הסופית 

"והוא זוהר כבודו וצלם יישותו, ונושא כל בדבר 

חטאותינו"  טהרת  בנפשו  עשותו  ואחרי  גבורתו, 

 ÔÈÓÈÏ "ישב   - הצלב  על  המכפר  מותו  על-ידי   -

 .(3 א',  העברים  אל  (האיגרת   "ÌÈÓÂ¯Ó·  ‰ÏÂ„‚‰

לו לשלל  כי היה בדמות האלוהים לא חשב  "אף 

היותו שווה לאלוהים, כי... וישפל את נפשו וייכנע 

 ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ì‚  ÔÎ-ÏÚ עד מוות עד מיתת הצליבה. 

‰‚·Â‡Ó Â‰È„ ויתן לו שם נעלה על כל שם" (האיגרת 

על-פי  הבשורה  גם  ראה   .6-9 ב',  הפיליפיים  אל 

מתי כ"ח, 6, מעשי השליחים א', 3, 9, האיגרת אל 

האפסיים א', 20-23).

הופיע  הנצרתי  ישוע  כאשר   - המהממת  התופעה 

 ˙Â‡Â· הצלב,  על  ומת  הנבואה  אחרי  שנה   700

 ‰ÓÂ„‰  ‰Ó‡˙‰·  ÚÈ˙ÙÓ  ˜ÂÈ„·  ÂÓ˘‚˙‰  ‰Ï‡

.˙ÈËÓ˙Ó ˙Â‡„ÂÂÏ

 ‰ÈÚ˘È  ,ÁÈ˘Ó‰  Ï˘ ‰ÓÈ‰„Ó‰  Â˙ÂÓÓÂ¯  (1)

:13 ,·"

"הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאד".

לפני שאנו קוראים בקטע זה (ישעיה נ"ב, 13 עד 

נ"ג, 12) על עומק השפלתו של המשיח, מבטיחים 

 .¯„‰˙ÈÂ  ÁˆÈ המשיח  שלבסוף  ההתחלה  מן  לנו 

ונישא...  "ירום...  המילים  להתקדמות  לב  שים 

וגבה מאוד".

זה:  מחשבה  הלך  מקישים  אנו  אלה  ממילים 

הוא יקום, הוא יתרומם אף יותר גבוה, הוא יעמוד 

במרומים. וזה מתקשר בצדק עם שלושת הצעדים 

אחרי  הנצרתי  בישוע  הנבואה  במילוי  העיקריים 

מכפר על חטאינו מ כשהוא ישוע אדוננו גסס על הצלב
סלח  "אבי,  הכריז:  הוא  אלוהים,  אויבי  עיני  לנגד 
(הבשורה  עושים"  יודעים מה שהם  אינם  כי  להם, 
היו  כ"ג, 34). הסיבה לכך היא, שהם  לוקס  על-פי 
אויבי  בעוד  השטן.  בחשכת  מאוד  עמוק  שקועים 
האלוהים סוקלים את סטפנוס למוות, הוא הרים את 
ואמר  בשמיים  עומד  אדוננו  ישוע  את  ראה  מבטו, 
הזה!"  החטא  את  עליהם  תפקוד  אל  "אדוני,  לו: 
פאולוס,  השליח   .(55-60 ז',  השליחים  (מעשי 
דרך רוח הקודש אמר: "כשרוח הקודש שולטת על 
אורך  שלום,  שמחה,  אהבה,  הוא  הרוח  פרי  חיינו, 
עצמי  ריסון  ענוה,  נאמנות,  לב,  טוב  נדיבות,  רוח, 
אל  (האיגרת  לתורה"  סותרות  אינן  כאלה  מידות   -

הגלטיים ה׳, 22-23, מתורגם מיונית).
אומר  אלוהים  בו  החדשה  בברית  מקום  אין 
בגופו  אמיתי  איבר  מישהו.196  לרצוח  כוחו  לאנשי 
של ישוע אדוננו, קהילתו, יתפלל לאלוהים: "אדוני, 
אנו יודעים שלכל אומה יש נשק. אלי, אנו אומרים 
אחד  לכל  אומרים  אנו  בו.  להשתמש  שלא  להם 
להצטרף ולהיות איבר מגופך, כדי שיוכלו להתפלל 
אליך ואתה תוכל לנקום". דבר אחד שאנו יודעים 

שיש שליטים השרויים בחשכת העולם הזה, הוא,
שליטים של רשע רוחני הנמצאים במקומות בעלי 

כוח והשפעה.197
יכול  אינו  איש  יקר,  קורא  ומדגיש,  חוזר  אני 
בגיהינום.198  לסיים  מבלי  לידיו  הנקמה  את  לקחת 
תפקיד הנקמה שייך לאלוהים, ולאלוהים בלבד.199 
אם כולם היו חושבים כך, כולם היו יכולים למסור 
היו  הם  המונית.  להכחדה  שלהם  הנשק  כלי  את 
נקמתם  את  לנקום  לאלוהים  ומניחים  נגאלים 
ואלוהים לבטח היה נוקם את נקמתם.200 דבר אחד 
שאנו יודעים הוא, שיש "מושלי חשכת העולם הזה 
והשפעה],  כוח  של  בעמדות  הנמצאים  [אנשים 
האפסיים  אל  (האיגרת  רעים"  רוחניים  כוחות  עם 
ו', 12). הם אוהבים להשתמש בנשק גשמי. עבור 
הרשעים, מלחמה היא יצירה מלאת זוהר. עד מהרה 
מה  את  יאהבו  לא  והם  אלוהים  בפני  יתייצבו  הם 

שאלוהים הולך לעשות להם לנצח.201
הרעים  הדברים  שכל  לי,  אומר  שלי  אלוהים 
והאדום"  הגדול  "הדרקון  בגלל  קורים  האלה 
ממשלתו  שלו,  הכת  עם  ביחד  השטן,  ההוא, 
והתקשורת שלו.202 כל הארבעה נדרשים כדי לבצע 
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האב,  אלוהים  נדרשים  לנוצרים  המשימה.  את 
עצמנו  ואנחנו  הקודש  רוח  אלוהים  הבן,  אלוהים 
עלינו  ושוב,  האלוהים.203  עבודת  את  לעשות  כדי 
לגשת לכס אלוהים בתעוזה דרך דם ישוע המושיע, 
עם בקשותינו לאלוהים שישים קץ לדברים שהשטן 
מעולל באמצעות אנשים שלא נגאלו, אלה האומרים 
שהם נוצרים אבל במציאות הם קתולים, העסוקים 
כיום בעשיית מעשיהם הרעים בעולם הזה.204 השטן 
ורבים  מרומא  אנשיו  גם  וכאלה  ורמאי  שקרן  הוא 
אחת  כל  של  במימשלים  המעורבים  מהאנשים 

מהמדינות.205

התפללו למען אלה 
השרויים בחשיכה

אני  לשעבר.  קתולים  היו  עדתי  מבני  רבים 
מדריך  ואני  קתולי,  כל  של  נשמתו  את  אוהב 
לאלוהים  להתפלל  עבורם,  להתפלל  אנשים 
להתפלל  רמאויותיהם,  ואת  שקריהם  את  שיפסיק 
עליהם שיחזרו בתשובה ולהתפלל עבורם שיהפכו 
"אבל  אמר:  ישוע  המושיע.  ישוע  בגוף  לאברים 
בשמי,  לכם  ישלח  שהאב  הקודש  רוח  המנחם, 
שאני  מה  כל  לכם  ויזכיר  הכל  אתכם  ילמד  הוא 
 .(26 י"ד,  יוחנן  על-פי  (הבשורה  לכם"  אמרתי 
החטא  דבר  על  העולם  את  יוכיח  בבואו  "והיה 
הנכון  הדבר  מהו  העולם  את  ילמד  [הוא  והצדק 
כי לא  שעל כולם לעשות], והמשפט: על החטא, 
האמינו בי, ועל הצדק [הדבר הנכון], כי אלך אל 
אבי ולא תוסיפו לראות אותי, ועל המשפט, כי נדון 
שר העולם הזה [השטן]. עוד רבות לי להגיד לכם, 
[המנחם]  האמת  ורוח  עתה,  שאת  תוכלון  לא  אך 
בבואו, הוא ידריך אתכם אל כל האמת [שפירושו 
הוא  לכם.  יודיע  הוא  הבאות  ואת  הצדק]...  כל 
יכבדני, כי משלי יקח ויודיע לכם" (הבשורה על-

פי יוחנן ט"ז, 8-14).
ישוע  בגוף  אברים  היו  העולם  מנהיגי  אילו 
עליהם  היה  לא  בקרבם,  השוכן  המנחם,  המושיע, 
לפנות לאפיפיור לקבלת עצה, או לקיים משאלים 
בציבור הרחב כדי לדעת האם בני האדם שלא נגאלו
יודעים מה עליהם לעשות. דבר אחד שאנו יודעים
הוא שישוע, המנחם, רוח הקודש, אמר לנו בברית
החדשה שאסור לנו לרצוח אף אחד.206 עכשיו, על
האפיפיור, הנשיא בוש וכל האחרים להיזהר שלא
דוחק הקודש, המנחם, אשר  רוח  להתעלם מדברי 
את לעשות  צדיקים,  להיות  לאמת,  לציית  בכולנו 
הקדוש, אלוהים  דבר  על-פי  הנכונים  הדברים 
כ', (שמות  תרצח"  "לא  לעולם.207  טועה  שאינו 
נשיאים, מלכים, [אפיפיורים,  כל "המרצחים   .(13
מלכות וכל האנשים האחרים שרוצחים, אפילו אם

וגופרית"  באש  הבוער  באגם  חלקם  בהוראה]... 
מתכוון  אינו  אלוהים   .(8 כ"א,  ההתגלות  (ספר 
להקשיב לכל מיני תירוצים כגון: "נאלצתי לעשות 
זאת. הייתי חייב לרצוח את אנשיך. הם פקדו עלי 
מציב  אינו  לעולם  אלוהים  אנשיך".  את  לרצוח 
אנשים  פיו.  את  שימרה  כדי  מישהו  כוח  בעמדת 
העושים דברים כאלה לא הוצבו בעמדות כוח בידי 
אלוהים, כי אם בידי בוחרים מרומים. חשוב ביותר 
עבורנו לשמוע מאלוהים. אם לא נעשה זאת, ניפול 
עיוורים מובילים את מאמיניהם  לבור.208 מנהיגים 
אגם  ולתוך  הגיהינום  אל  פחת,  פי  אל  העיוורים 
להוביל  יכולים  אינם  עיוורים  מנהיגים  האש.209 
את העיוורים אל תוך האור. רק בעלי האור יכולים 

להוביל את העיוורים לתוך האור.
לעשות.  מה  יודעים  אינם  נגאלו  שלא  אנשים 
מה  על  יודעים  אינם  שנגאלו  מבינינו  אלה  אפילו 
עלינו להתפלל. עלינו לבקש מאלוהים שיאמר לנו 
על מה עלינו להתפלל. "כי אין אנו יודעים להתפלל 
כראוי. ואולם הרוח עצמה מפגיעה בעדנו באנחות 
עמוקות ממילים" (האיגרת אל הרומיים ח', 26). אם 
"ואענך,  אותנו  ישמע  אלוהים  אלוהים,  את  נבקש 
קודם  ראינו  שלא  ובצורות"  גדולות  לך  ואגידה 
לעשות  מה  אותנו  ילמד  אלוהים   .(3 ל"ג,  (ירמיה 

ומה לומר.
אחד הדברים הרבים מכתבי הקודש שאנו יודעים 
בפצצות,  שנילחם  רוצה  אינו  שאלוהים  הוא,  כבר 
בכדורים או בכלי נשק גשמיים אחרים.210 זוהי האמת 
המוחלטת. נביאי השקר אמרו לחיילנו שהם נלחמים 
מעבר לים עבור אלוהים ועבור מדינתנו. ברור ומובן 
מאליו שאין להם מושג מה אומרים דברי אלוהים, 
אסור  האדם,  בני  עמיתינו,  רצח  הקודש.  כתבי 
יילחם עבור אנשיו וארצם אם  לחלוטין.211 אלוהים 
רק נבקש. הנקמה שמורה לאלוהים. היא אינה שייכת 

לנו, לאפיפיור, או למנהיגי האומות. בדברי אלוהים 
ביניכם?  אשר  והמריבות  הסיכסוכים  "מאין  נאמר: 
איבריכם?"  בתוך  הנלחמות  מתאוותיכם  לא  האם 

(איגרת יעקב ד', 1).
אנשי  מתפילות  פוחדים  ואנשיו  השטן 
שומע  שאלוהים  יודעים  שהם  מכיוון  האלוהים, 
ועונה להם.212 הדרך היחידה לפתור כל בעיה שהיא 
עלי אדמות היא, באמצעות תפילות לאלוהים בשם 
בעצמכם,  בכך  לטפל  תנסו  אל  המושיע.213  ישוע 
מכיוון שאינכם יכולים! בקשו את המנחם, שהוא 
אשר  באלוהים  אחיזה  השיגו  המושיע.  ישוע 
אם  כי  למלחמה,  לא  לנו  אומרים  דבריו  בישוע. 
ינקום בכל האנשים  להתפלל אליו לנקמה.214 הוא 

הרעים בעולם.215
מכפי  יותר  רעים  ימינו  של  בעולם  האדם  בני 
שהיו בתקופת משה במצרים, כאשר אנשי האלוהים 
המלוכה  כס  על  כאשר  היה  זה  ביותר.216  התרבו 
זה  מלך  יוסף.  את  ידע  לא  אשר  חדש,  מלך  עלה 
זמם נגד אנשי האלוהים והכריח הורים לנטוש את 
כיום,  שימותו.217  כדי  הזכרים  התינוקות  בכוריהם 
נשים המפילות את ולדותיהן מרחמן הן מרושעות 
בהרבה מכפי שהיו מעולם. איש אינו מאלץ אותן 
אותן  אילץ  פרעה  במצרים,  ילדיהן.  את  להרוג 
בלבד  זו  לא  כיום,  העוללים.  בניהן  את  להשמיד 
עושות  אם  כי  החופשי,  מרצונן  זאת  עושות  שהן 
זו אחת הסיבות לכך,  זאת בהתלהבות ובלהיטות. 
שאלוהים מתכוון להביא את קץ הזמנים בקרוב.218 
"ואילולא קצרו הימים ההם לא היה ניצל כל בשר, 
אך למען הבחירים יקוצרו הימים ההם" (הבשורה 

על-פי מתי כ"ד, 22). 
האיומות  מהמגיפות  שרבות  לי,  אמר  אלוהים 
חייבים  כולם  על-כן,  לדרכן.219  בקרוב  ייצאו  שלו 

לחזור בתשובה ולהאמין לבשורה עכשיו.220
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14-15, התסלוניקים ב', ב', 3-10, פטרוס א', ה', 8, ההתגלות כ', 2-3, 7-8  206 שמות כ', 13
מתי ה', 21-22, י"ט, 18, הגלטיים ה', 19-21, טימותיוס א', א', 9, יעקב ב', 11, יוחנן א', ג'
15, ההתגלות כ"א, 8, כ"ב, 15  207 מתי ה', 6, 48, הרומיים ב', 8, הקורינתיים ב', ז', 1, י"ג

9, 11, האפסיים ד', 11-13, יוחנן א', ב', 5  

(17 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

ממפיס, טנסי
הכומר אלאמו היקר,

כי  וסיפר  התקשר  אר.  רוברט  בשם  אדם 
הוא כותב ספר, הנוגע לפתרון בעיות המטרידות 
כי כלל פיסקאות  כולה. הוא מסר  את אומתנו 
בעניין  איתך  לשוחח  וברצונו  פרסומיך  מתוך 
כי  עוד  אמר  זאת. הוא  לעשות  הרשות  קבלת 
הוא מקבל את פרסומיך מאז 1992 ומעולם לא 
ראה או פגש אדם, המלמד באופן שאתה עושה 
זאת. הוא הוסיף ואמר: "למדתי המון מהאיש 
משנה  ולא  בחיי  קורה  מה  משנה  לא  הזה. 
ממחלה,  כתוצאה  אותי  מטרידות  בעיות  אילו 
או  חוקיות,  כלכליות,  בעיות  הנישואין,  מחיי 
ומתוסכל  מבולבל  אני  כאשר  אחר.  דבר  כל 
טוני".  של  הפרסומים  את  מוצא  אני  לחלוטין, 
הוא הוסיף: "אני אומר לך, שאותו הדבר קרה 
כשהייתי  פעם.  אחר  פעם  הכלל,  מן  יוצא  ללא 
את  וגיליתי  המכונית  את  יצאתי  במשבר,  נתון 

אחרות,  בפעמים  לרגלי. או,  שלך  הפרסומים 
כאשר ממש נזקקתי להכוונה ולא ידעתי אל מי 
לפנות לקבלה, בדקתי בתיבת הדואר שלי ואכן 
טוני. הפרסומים  מפרסומי  אחד  שם,  היה  זה 
ובהיותי  הנכון  בזמן  בדיוק  תמיד  באים  שלו 
מאכזבים".  אינם  לעולם  הם  להשראה.  זקוק 
מה  את  שתבין  מקווה  הוא  כי  עוד  אמר  הוא 
"בכל  אומר:  הוא  כאשר  לומר,  מנסה  שהוא 
פעם שאני מחפש תשובה מאלוהים, אני מקבל 
להתקשר  ממך  מבקש  הוא  מטוני".  תשובה 
שאתה,  שאלות  שתי  גם  לו  שיש  מכיוון  אליו, 
לו תובנה בקשר  כך הוא מקווה, תוכל להעניק 
אליהן, וזאת עבור ספרו הבא. הוא אמר שקרא 
פרשנויות רבות והקשיב למלומדים רבים, אבל 

איש מהם אינו יכול להשיב לו.
ג'יי. קיי.

208 תהילים ל"ב, 8-10, קי"ט, 105, משלי ד', 18-19, ירמיה י', 23, מתי ט"ו, 14, יוחנן ט"ז, 13  209 תהילים ל"א, 4-5, מ"ח, 15, משלי י"א, 5, מתי ט"ו, 14, לוקס ו', 39  210 יוחנן י"ח, 36, 
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א', ג', 22, ההתגלות י"ב, 9-12  213 בראשית ט"ו, 1-6, ל"ב, 10-13, 25-29, שמות י"ד, 10, 13-31, שמואל א', י"ז, 47, מלכים ב', ו', 15-23, תהילים ו', 9-11, י"ח, 7-20, ל"ד, 5, מ', 2-4, נ"ה, 
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21-22, ירמיה מ"ו, 9-10, לוקס י"ח, 1-8, הרומיים י"ב, 17-21, ההתגלות ו', 9-17, י"ח, 1-3, 6-10, 20-21, 24  215 דברים ל"ב, 35, 39-41, ישעיה ל"ה, 4, ירמיה מ"ו, 10, יחזקאל כ"ה, 17, מיכה 
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השטן שמח - מותר לשקר

בכתבי הקודש נאמר: "שקרן הוא [השטן] ואבי 
השקר" (הבשורה על-פי יוחנן ח', 44). האם תוכלו, 
אתם כפרטים, לבטוח בשקרן? אני מדבר על שקרן 
סוג שהוא, על שקרן אזרחי, שקרן ממשלתי,  מכל 
או  תועמלן,  נשיא,  מלך,  פשוט,  אדם  האפיפיור, 
משפט,  לבית  להאמין  תוכל  האם  תקשורת.  שקרן 
הם  כאשר  העליון,  המשפט  בית  לעצמו  הקורא 
פוסקים שמותר לשקר? ובכן, זה בדיוק מה שבית 
עשה.  האלה  הברית  ארצות  של  העליון  המשפט 
דין ספציפי.  גזר  כיום, השקר נעשה חוקי בעקבות 
בית המשפט העליון פסק שמותר לשקר.221 באמת, 
אין לנו כל ביטחון אלא באלוהים, אשר אינו מסוגל 

לשקר.222 מה שהוא אמר, יקרה.223
לפי דברי האלוהים, מקבלת רומא את הוראותיה 
מהשטן ואז מעבירה אותן למלכי הארץ.224 אנחנו, 
שאנו האברים בגוף ישוע המושיע, אנו בעלי הכוח 
להשליך את השטן והשדים שלו.225 ישוע אמר לנו, 
על  שתאסור  "מה  קהילתו:  גופו,  אברי  לתלמידיו, 
על  שתתיר  מה  וכל  בשמיים,  אסור  יהיה  הארץ 
מתי  על-פי  (הבשורה  בשמיים"  מותר  יהיה  הארץ 
ט"ז, 19). פירוש הדבר, שאנו מסוגלים לאסור את 
שנאסור  ברגע  הארץ,  פני  על  שמתרחש  הרוע  כל 
רע  כל מה שהוא  עלינו לאסור  לכן,  זאת בשמיים. 
זאת  יאסור  שאלוהים  כדי  בשמיים,  הארץ  פני  על 
לכתבים  ויצייתו  יאמינו  כולם  אם  הארץ.  פני  על 
פני  על  דבר  בכל  לשלוט  מסוגלים  נהיה  האלה, 
הארץ.226 אלוהים, דרך ישוע, ממנה אותנו אחראים 
אוסרים  אנו  כאשר  האדמה,  פני  על  כאן  לדברים 
אם  בשמיים.  תפילה  באמצעות  לראשונה  אותם 
נשב  אזי  בקרבנו,  והוא  אדוננו  ישוע  בתוך  נימצא 
לי כל סמכות  "ניתנה  במושב הנהג.227 ישוע אמר: 
 .(18 כ"ח,  מתי  על-פי  (הבשורה  ובארץ"  בשמיים 

הקודש, התאחדנו  רוח  בדרך  אליו  אנו שהצטרפנו 
עם ישוע אדוננו.228 אלוהים אומר, שאם נשמור על 
מצוותיו, תהיה לנו "רוח הקודש אשר נתן אלוהים 
לשומעים בקולו" (מעשי השליחים ה', 32).229 "וכל 
את  אנו  ששומרים  מפני  ממנו,  נקבל  נבקש  אשר 
יוחנן  (איגרת  בעיניו"  הטוב  את  ועושים  מצוותיו 
הראשונה ג', 22). אולם, אם לא נעשה את הדברים 
הטובים בעיניו, הוא לא ישמע אותנו כאשר נתפלל 
אליו בבקשה שיהיה "נורא למלכי-ארץ [הרשעים]" 
(תהילים ע"ו, 13) וכן "נורא עלילה [נורא במעשיו] 
והשטן   ,(5 ס"ו,  (תהילים  [הרשעים]"  בני אדם  על 

יישאר חופשי על פני האדמה כמו שהוא כיום.230
ולאלה  לאלוהים  תאמינו  האם  תאמינו?  למי 
או שתאמינו  לעולם,  האלוהים  דברי  את  המפיצים 
לרומא ולבני האדם ברחבי העולם, ההולכים שולל 
בידי רומא? בכתבי הקודש נאמר: "האלוהים נאמן 
וכל אדם כוזב" (האיגרת אל הרומיים ג', 4). כאשר 
אלוהים נורא למלכי הארץ ולילדי האדם הרשעים, 
והתועמלנים  העיתונות  התקשורת,  יילכו?  לאן 
יאמרו לכם שהם הלכו לשמיים. אבל, דבר אלוהים 
קובע, שאם לא כיפרו על חטאיהם בעודם בחיים, 
לגיהינום  קודם  ויגיעו  תקווה  חסרות  נשמותיהם 

ומשם, כמובן, לאגם האש.231
ושוב, זהו קץ הימים.232 בוודאי שאין זה הזמן 
אלוהים  על  לכעוס  הנורא,  מאלוהים  להתעלם 
שוכן  שאלוהים  אלה  על  לכעוס  או  הטרוריסט, 
נכון  זמן  היה  לא  ומעולם  מאז  בקרבם.  ופועל 
להכריז מלחמה על אלוהים, מכיוון שהדרך היחידה 
שבה נוכל לנצח היא להיכנע לו ולעשות כדבריו.233 
אנשים  על  להשתלט  יכולה  יהירה  גאוותנות  איזו 
מלחמה  להכריז  שיוכלו  חושבים  הם  אם  בעולם, 
ולנצח.234  טרוריסט,  שהוא  הנורא,  אלוהים  על 
 ˙ÂÂÊÏ Ì‡" כאשר דבר אלוהים אומר שרומא היא
פירוש   ,(5 י"ז,  ההתגלות  (ספר   "ı¯‡‰  ˙Â·ÚÂ˙ÏÂ
˘ÏÎ דבר רע שתראו מתבצע על פני הארץ,  הדבר 
הושפע בדרך כזו או אחרת מרומא. רומא מצביעה 

באצבעה על כל אחד, מלבד על עצמה.
שהוא  האומות  מנהיגי  באמצעות  הוותיקן, 
שולט בהן, משליט מזה שנים טרור על העולם.235 
מה  לעשות  חייבים  אלה  רומיים-קתולים  מנהיגים 
שהאפיפיור מצווה עליהם, שאם לא כן, תהיינה לכך 
תוצאות חמורות. עליהם לציית, מכיוון שהאפיפיור 
לאבד  רוצים  אינם  והם  בכירים  תפקידים  להם  נתן 
כדור  עם  חייהם  את  לסיים  רוצים  אינם  הם  אותם. 
בני  כמו  חייהם  את  לסיים  רוצים  ואינם  בראש, 
פחד  מתוך  לכן,  אחרים.  או  הופה,  ג'ימי  קנדי, 
לאבד הן את משרתם והן את חייהם, הם יעשו כל 
מה  ויאמרו  לעשות  להם  יאמר  שהאפיפיור  דבר 
שהאפיפיור יאמר להם להגיד. אם ייתפסו, יואשמו 

הם, ולא האפיפיור, הוותיקן והמפלגה הנאצית של 
הרייך הרביעי של האפיפיור. זו אחת הסיבות לכך 
(תהילים  [הרשעים]"  למלכי-ארץ  "נורא  שאלוהים 
[נורא במעשיו] על בני  ע"ו, 13) וכן "נורא עלילה 
טובה  איזו   .(5 ס"ו,  (תהילים  [הרשעים]"  אדם 
אלוהים  מגיפות  כאשר  היום,  ממעשיהם  תצמח 
יטחנו אותם לאבקה?236 ישוע אדוננו אמר: "והנופל 
שתיפול  מי  וכל  לרסיסים,  יישבר  הזאת  האבן  על 
מתי  על-פי  (הבשורה  אותו"  תכתוש  [האבן]  עליו 
כ"א, 44). אלה המשתמשים בכוחם בעולם הזה כדי 
ליצור מלחמות, לרצוח חפים מפשע, לכלוא חפים 
מפשע בהאשמות שווא ולשנות את חוקי אלוהים, 
 .(14 י"ח,  (איוב  בלהות"  "מלך  את  בקרוב  יפגשו 
זהו האלוהים, שהוא "נורא למלכי-ארץ [הרשעים]" 
(תהילים ע"ו, 13) וכן "נורא עלילה [נורא במעשיו] 
"לא   .(5 ס"ו,  (תהילים  [הרשעים]"  אדם  בני  על 

תרצח" (שמות כ', 13).237
של  הרוחני  המנהיג  שאני  לי  אמר  אלוהים 
העולם. אילו הייתי מנהיג חילוני, בדומה לאפיפיור 
מכיוון  מלחמה,  היתה  לא  מדינות,  ראשי  או 
החדשה,  הברית  האלוהים,  של  החדשה  שהאמנה 
של  לא  הבשר,  של  היא  מלחמה  כך.238  על  אוסרת 
אשר  והמריבות  הסיכסוכים  "מאין  ושוב,  אלוהים. 
בתוך  הנלחמות  מתאוותיכם  לא  האם  ביניכם? 
אומר  האפיפיור   .(1 ד',  יעקב  (אגרת  איבריכם?" 
לאומות  אבל  מלחמה",  רוצה  "אינני  לתקשורת: 
מה  היום.  פקודת  היא  מלחמה  בהן,  שולט  שהוא 

עוד נוכל לומר על פוליטיקאים?
החזית של חנות גלידה וממתקים נראית מתוקה, 
אבל עליכם לזכור את אשר קורה מאחור. האם יש 
מאשר  אויבינו,  את  לאהוב  יותר  טובה  דרך  דרך 
להתפלל לגאולתם, להעניק להם את דברי אלוהים 
האמיתיים, ולהראות להם את הדברים הרעים שהם 

עושים, שהם חטא, פשעים נגד חוקי האלוהים?239
האפיפיורים אסרו מאז ומעולם על קריאת כתבי 
הקודש.240 כאשר גוטנברג הדפיס לראשונה את כתבי 
ההדיוטות  נדהמו  שנים,  מאות  כמה  לפני  הקודש, 
הם  האמת,  את  קראו  כאשר  המרומים.  הקתולים 
האפיפיור.  כפירת  לבין  בינו  הניגוד  את  הבינו 
הם  הקודש,  כתבי  את  לקרוא  שהתחילו  מכיוון 
לנו  מוכרת  שהיא  כפי  החלה,  כך  למחות.  התחילו 
כיום, הכנסיה הפרוטסטנטית. אבל, מובן שהמוחים 
של  הראשונים  מאמיניו  היו  הרוע  על  האמיתיים 
ישוע אדוננו. ביניהם היו כלולים כל האנשים אשר 
הלכו אחריו בכל הזמנים. זו הסיבה שבגללה קרא 
האפיפיור במשך שנים ללימוד כתבי הקודש 'חטא'. 
הסיבה  גם  זוהי  הכפירה שלו.  את  הוא חושף  בכך 
הספר  בבתי  מותרים  אינם  הקודש  כתבי  שבגללה 
חייב  שהוא  אמר  האפיפיור  ומדוע  הציבוריים241 
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איי הודו המערבית

אלוהים יברכך!
התעניינותך  על  עכשיו  לך  להודות  ברצוני 
הקודש,  וכתבי  הפרסומים  בבקשותי. מלבד 
אודה לך אם תוכל, בבקשה, לשלוח לי קלטות 
מאת  ההטפות  של  וידיאו  וקלטות  שמיעה 
ואחיותי  אחיי  שכאן,  משום  אלאמו,  הכומר 
אותו  ולראות  לשמוע  מאוד  רוצים  במשיח 
מגינך  אלוהים  וידיאו. יהא  קלטת  באמצעות 
היחיד  העולמי  הכומר  של  הכהונה  את  ויברך 

שלנו, טוני אלאמו שאין שווה לו.
וו. אי.                          פורט-או-פרינס, האיטי

˙È˙Ù¯ˆÓ Ì‚¯Â˙Ó

Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988)
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לשלוט על בתי הספר הציבוריים, עליהם הוא אכן 
לפוליטיקאים של  הינחתם  אתם  השיג שליטה.241א' 
באמצעותם  האמצעים,  את  בדיוק  לשלוף  הוותיקן 
יוכלו ילדיכם ללמוד את האמת ולהיגאל. ביכולתנו 
אותם,  לעקור  נרצה  אם  האלה  ההרים  את  לעקור 
החשיכה  את  שיסלק  לאלוהים  תפילות  באמצעות 
להם  הנח  "אדוני,  אלה.  אומללות  נשמות  מעיני 

לראות את האור בשמו האדיר של ישוע!"242
איש אינו ניצב מעל לחוק. אלוהים שופט ללא 
פשוטים,  באנשים  מדובר  אם  בין  פנים,  משוא 
מלכים, נשיאים, או מלכות.243 אם מישהו בממשלה, 
בעיקר  כלשהו,  פשע  מבצע  פרטי,  אזרח  כל  או 
עבירה מדינית, יש להעמיד אותם לדין למען בטחון 
רוצה  הוותיקן  אולם,  והעולם.  האמריקני  הציבור 
לתבוע את אלה מבינינו האומרים לכם את האמת, 
אלה מבינינו החושפים את רישעותו, ואלה מבינינו 
ישוע  של  היקר  בשמו  גאולתו,  למען  המתפללים 

אדוננו.

הניצחון בידינו

יאמרו  העולם  שאנשי  אומר,  אלוהים  דבר 
[החיה  עמה  להילחם  יכול  "מי  האחרונים:  בימים 
מאוחד]?"  עולם  של  ממשלתית  שיטה  הטורפת, 
נאמר,  האלוהים  בדבר   .(4 י"ג,  ההתגלות  (ספר 
אכן  והוא  הטורפת  בחיה  להילחם  יכול  שאלוהים 
יעשה זאת. אלוהים הוא זה "אשר יכול לעשות יותר 
מכל מה שאנו מבקשים או ממה שעולה על דעתנו" 
הדבר,  פירוש   .(20 ג',  האפסיים  אל  (האיגרת 
שישוע המשיח לא רק מסוגל לעשות מלחמה עם 
ולטחון  בקלות  בה  לנצח  גם  אלא  החיה הטורפת, 
אותה לאבקה, כמו שנאמר בספר דניאל, בפרק ב', 
ואת  דניאל  ו- ל"ה.244 קראו את ספר  ל"ד  פסוקים 
ספר ההתגלות האומרים כי לאלוהים ואנשיו יהיה 

הניצחון והם ינצחו במלחמה!
במהלך מלחמת העולם השניה גרמו הממשלה 
כולם  ישנאו  ותועמלני התקשורת לכך, שבארה"ב 
כזו שבכל בתי  ואת הגרמנים במידה  את היפאנים 
לואיסטאון,  של  הקטנה  בקהילה  אפילו  הספר, 
הציבה  התקופה,  באותה  התגוררתי  שם  מונטנה, 
בית  במסדרונות  וגרמניה  יפאן  דגלי  הממשלה 
אמורים  אנחנו  מי  על  עליהם.  שנירק  כדי  הספר 
לירוק עכשיו? על אנשי המזרח התיכון? לא. רומא 
וכל המערכת העולמית רוצה שתירקו על אלוהים, 
התפילות  על  הקודש,  כתבי  על  אלוהים,  דברי  על 
ועל כל האברים של גופו של ישוע אדוננו, כנסייתו. 
בכל פעם שאתם יורקים על אלה, עליכם להיות עוד 
אלוהים,  עם  הנצח  את  תבלו  שלא  בטוחים  יותר 
עבור  לב,  בתשומת  הכין  שאלוהים  במקום  אלא 

השטן ועבור כל מאמיניו.245

של  מלחמתו  השנייה  העולם  מלחמת  ההיתה 
אדוננו, או של רומא והשטן? אילי ההון המצדדים 
בממשלה של עולם מאוחד סידרו שיפאן תפציץ את 
מאמינים,  אנשים  של  רבים  מיליונים  הרבור.  פרל 
בידי  כלי משחק  היה  אשר  רוזוולט,  ד.  שפרנקלין 
סייע  גם  אלא  כך,  על  שידע  בזאת  די  לא  רומא, 
לתכנן את הטבח השטני. תועבות אלה ועוד רבות 
בקרוב  יהיה  שאלוהים  לכך  הסיבות  הן  אחרות, 
ו"נורא   (13 ע"ו,  (תהילים  למלכי-ארץ"  "נורא 
האנשים  בעקבות  [ההולכים  אדם  בני  על  עלילה 
אוון  פועלים  אשר  הרעים  המשוגעים  המטורפים, 
רוזוולט  מר   .(5 ס"ו,  (תהילים  האדמה]"  פני  על 
ורבים אחרים כמותו יודעים עכשיו, שדברים אלה 
כולם מייחלים לחזור  אני בטוח שהם  הם עובדה. 
לכאן ולבטל את מעשיהם, אילו יכלו. אבל עכשיו 

מאוחר מדי! מאוחר מדי! מאוחר מדי!246
פגש  אשר  עד  מאוד,  רע  היה  פאולוס  השליח 
בישוע. הוא עצמו הודה שהיה חוטא ראשי.247 ישוע, 
המקרה  לדמשק.  בדרך  אותו  עצר  בחזון,  אדוננו, 
דרכו  כך אדוננו עבד  גרם להשתנות פאולוס. אחר 
סטפנוס.248  במקרה  מאשר  יותר  דינמית  אף  בדרך 
ובכן, לא משנה מה עשיתם בעבר, עליכם רק לחזור 
עבודה  בתוככם  לעשות  יכול  אלוהים  בתשובה.249 
אדירה, כשם שהוא עשה בסטפנוס, בפאולוס, בכל 
השליחים הדגולים האחרים ובמאמינים של אלוהים 

לכל אורך התקופות.
השטן יצר ברומא ומימן את המלחמה בין ארצות 
הברית, יפאן וגרמניה. עכשיו השטן ורומא העבירו 
גרמניה  ליפאן,  שלנו  הראשיות  התעשיות  כל  את 
ומדינות אחרות. מי בעולם עומד מאחורי הקלעים 
אם  מניפולציות,  ועושה  הזה  הגדול  המשחק  של 
שלו  והבובות  ברומא  שלו  האפיפיור  השטן,  לא 
הקלעים  מאחורי  עומדים  והשטן  רומא  בעולם? 

ומבצעים את כל המהלכים.
במלחמת העולם השניה, הורתה לנו התקשורת 
על מי לירוק והם אמרו לנו גם את מי לאהוב. הם 
עושים אותו הדבר כיום. אבל, אלוהים אומר לנו 
לאהוב אפילו את אויבינו.250 אנחנו אוהבים אותם 
בהזנתם  תיגאל,  שנשמתם  מתפללים  שאנו  בכך 
האלוהים.251  בדבר  ובהשקייתם  האלוהים  בדבר 
מצוותיו"  על-פי  שנתהלך  האהבה:  היא  "וזאת 
ייגאלו,  לא  אם   .(6 א׳,  השניה  יוחנן  (איגרת 
גחלי  של  בערימה  ראשיהם  את  יסקול  אלוהים 
אש (האיגרת אל הרומיים י"ב, 20). למרות שידוע 
ראשי  באמצעות  אלה  דברים  עושה  שרומא  לנו, 
לירוק  לנו  אסור  בהם,  שולטת  שהיא  הממשלות 
על  או  האלה,  הממשלה  ראשי  על  רומא,  על 
להטיף  עלינו  בעקבותיהם.  ההולכים  האדם  בני 
המשיח  ישוע  אדוננו  בשורת  את  הללו  לאנשים 
ביחס לקץ הימים, ועלינו להתפלל לאלוהים, בשם 
לאברים  שיהפכו  האלה,  האנשים  כל  על  ישוע, 
אשר  פאולוס,  את  גאל  אלוהים  ושוב,  בגופו.252 

אברים  הרג  שהוא  מכיוון  לחוטאים  ראש  היה 
בגופו של ישוע. הוא יכול לגאול את אלה העושים 
רע בעולם גם כיום. כן, עלינו להתפלל לאלוהים 
האומות  את  ברומא,  השולטים  אלה  את  שיגאל 
שהיא שולטת בהן ואת אלה אשר ייצאו ממנה.253 
לבקש  עלינו  להיגאל,  יסרבו  מהם  חלק  אם 
מאלוהים לבצע את מה שהוא אמר שהוא מתכוון 
הראשונות  המגיפות  שבע  אחרי  להם.254  לעשות 
והכהונה של שני העדים,255 תבואנה המגיפות של 
אבל  מוות,  מכותיה:  תבואנה  אחד  "ביום  רומא: 
ורעב, ובאש תישרף, כי חזק יהוה אלוהים השופט 
י"ח  י"ח, 8. קראו את כל פרק  אותה" (ההתגלות 

של ספר ההתגלות).

אחת הרמאויות הגדולות בעולם

הסתננו  אשר  אנשיה,  וכל  רומא  השטן, 
השתעשעו  שנים,  עשרות  לפני  הברית  לארצות 
מאוד, בעיקר אלה מהם שעסקו בתקשורת במהלך 
השקרים  שקרים.  והפיצו  השניה  העולם  מלחמת 
חמאה,  בקר,  בבשר  המחסור  את  לדוגמא  כללו 
עור, טבק, ממתקים, גרבי ניילון וצבע ירוק. אזרחי 
שנים  במשך  להחזיק  הורשו  לא  הברית  ארצות 
בדברים אלה. המחלבות לא הורשו לייצר חמאה. 
מגדלי  חלב.  ולמכור  גלידה  לייצר  להם  הותר 
בקר,  למכור  או  לגדל  לא  כדי  כסף,  קיבלו  הבקר 
סוסים  בשר  הרומאית.  הכת  של  לאליטות  מלבד 
האמריקנים  נאלצו  ואותו  איטליז  בחנויות  נמכר 
ברומא  שהשטן  בגלל  לא  הופץ  זה  שקר  לאכול. 

אוהב אתכם.
מכיוון  קרטון,  נעלי  לנעול  שעלינו  לנו  נאמר 
שבחורינו מעבר לים נזקקו לעור עבור מגפי הקרב 
יכולתי  לא  שמונה,  בן  כשהייתי  אפילו  שלהם. 
שקרים  לנו  שסיפרו  אלה  של  לחוצפה  להאמין 
להאמין  יכולתי  לא  כן,  על  יתר  שכאלה.  בוטים 
האדם  בני  כל  של  והמשותפת  הברורה  לטיפשות 
להאמין  בלהיטותם  ובעולם,  הברית  בארצות 
בדברים אלה. תהיתי לעצמי, אם אני היחיד בעולם 
אני  כמה  יודע  אתה  אלי!  "אלי!  שכל.  לו  שהיה 
אוהב את נשמות כל האנשים בעולם שיצרת, אבל 
אבי, בשם ישוע, תן להם שכל וכן את רוחך, ׳רוח 
ויראת  דעת  רוח  וגבורה,  עצה  רוח  ובינה,  חכמה 

יהוה׳" (ישעיה י"א, 2).
"למה", שאלתי את אימי, "היה די מהכל לפני 
למה  השקט?  ואוקיינוס  לגרמניה  יצא  שהצבא 
השתנתה,  לא  האנשים  כמות  עכשיו?  מחסור  יש 
נהרגים  מאנשינו  שרבים  מכיוון  פחתה,  ואפילו 
יודעת".  לא  "אני  בפשטות:  לי  ענתה  אמי  שם". 
אני כל כך שמח שאלוהים נתן לי שכל אשר סירב 
להאמין לשדים ולתעמולת הדתות השקריות. כמה 
מרושע מצד השטן. כמה מרושע מצידה של רומא. 
והתקשורת  העולם  מערכת  מצד  מרושע  כמה 
הארץ,  מעפר  יצר  שאלוהים  באנשים,  לצפות 

241‡' "השטן בכנסיה: חשיפת פועלו הסודי והנחת המלכודות להרס בתי הספר הציבוריים שלנו", 'חברת ההוצאה האמריקנית' (American Publishing Company) , 1902  242 ישעיה ט', 1, מ"ב, 16, יוחנן א', 1-5, 7-13, ג', 19-21, ח', 12, י"א, 9-10, השליחים כ"ו, 7-18, הרומיים י"ג, 12, 
הקורינתיים ב', ד', 6, האפסיים ה', 8, 11, התסלוניקים א', ה', 4-5, פטרוס א', ב', 9, פטרוס ב', א', 19, יוחנן א', א', 5-7  243 דברים י', 17, ל"ב, 4, 35, שמואל א', ב', 3, 10, שמואל ב', י"ד, 14, כ"ב, 25-27, דברי-הימים ב', י"ט, 7, איוב ל"ד, 10-12, 17, 19, 23, ל"ו, 19, תהילים ז', 10, 
12, י"א, 4-7, ס"ז, 5, ע"ו, 9-10, השליחים י', 34-35, הרומיים ב', 1-2, 5-13, הגלטיים ב', 5, האפסיים ו', 8-9, הקולוסיים ג', 25, פטרוס א', א', 17, ההתגלות י"א, 18, ט"ז, 5-7, י"ט, 2  244 דניאל ב', 29-45, ז', 3-12, 17-27, התסלוניקים ב', ב', 3-10, ההתגלות י"ג, 1-8, י"ד, 8-11, פרק 
י"ז, י"ח, 1-10, 15-19, 24, י"ט, 1-3, 17-21, כ', 7-10  245 מתי ג', 12, ח', 12, י"ג, 24-30, 37-43, 47-50, כ"ב, 1-14, כ"ד, 47-51, כ"ה, 30-46, מרקוס ג', 29, ט', 43-48, לוקס ג', 17, ט"ז, 19-31, העברים י', 26-29, ההתגלות ד', 9-11, כ', 10-15  246 מתי ג', 12, לוקס ט"ז, 20-31, 
העברים ט', 27  247 השליחים ז', 58, ח', 1, 3, ט', 1-2, כ"ב, 4-5, טימותיוס א', א', 15  248 השליחים ט', 1-25, י"ג, 5-12, ט"ז, 16-40, כ"א, 39-40, פרק כ"ב, כ"ג, 1-11, כ"ו, 1-31, הפיליפיים ג', 5-8  249 דברים ד', 29-31, ל', 1-3, 8-10, דברי-הימים ב', ז', 14, תהילים ל"ד, 15, 19, 
נ"א, 19, צ"ה, 7-8, משלי א', 22-23, כ"ח, 13, ישעיה נ"ה, 6-7, נ"ז, 15, ירמיה י"ח, 8, יחזקאל י"ח, 21-32, הושע י', 12, יואל ב', 2, 12-18, עמוס ה', 6, 15, יונה ג', 4-10, זכריה א', 3, לוקס ה', 32, ט"ו, 4-7, י"ח, 10-14, יוחנן ג', 16-17, השליחים ב', 21, יעקב ד', 8-10, יוחנן א', א', 9, 
ההתגלות ב', 5  250 מתי ה', 43-48, לוקס ו', 27-36, הרומיים י"ב, 14, 20  251 מתי ה', 43-44, י', 7-8, הרומיים י', 13-15, הקולוסיים א', 25-29, טימותיוס א', ב', 1-8  252 יחזקאל ל"ג, 1-6, מתי ט', 11-31, כ"ד, 14, כ"ח, 18-20, מרקוס ט"ז, 15-20, לוקס כ"ד, 46-48, יוחנן ט"ו, 5, 8, 
12, הרומיים ז', 4, הקורינתיים א', א', 17-18, 21, ט', 16-17, האפסיים ג', 2-10, טימותיוס ב', ד', 2, 5  253 ההתגלות י"ח, 4  254 דניאל ב', 29-45, ז', 3-12, 17-27, התסלוניקים ב', ב', 3-10, ההתגלות י"ג, 1-8, י"ד, 8-11, ט"ז, 1-2, 5-7, 10-11, 17-21, פרק י", י"ח, 1-10, 15-19, 24, 

י"ט, 1-3, 17-21, כ', 7-10  255 ההתגלות ח', 7-12, ט', 1-11, 13-19, פרק י"א  

(19 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

עוד פרל הרבור



21

מהלכים בנעלי קרטון בשעה שהעור מצוי בשפע. 
נועד  שהדבר  גיליתי,  חיי  של  יותר  מאוחר  בשלב 
את  לסיים  שעליהם  להרגיש,  לאנשים  לגרום  כדי 
המלחמה במהירות. מקור השקר הזה היה במוחה 

של מפלצת אחוזת שד!
ברא  לא  שהוא  לי  אמר  אלוהים  מעשן.  אינני 
חקלאי  העשן.  את  לשאת  השברירי  האדם  גוף  את 
יבולי טבק, או כדי  טבק קיבלו כסף כדי לא לגדל 
וכן  לים  מעבר  לבחורים  שיספיק  מעט  רק  לגדל 
אחרים,  אנשים  העולם.  רחבי  בכל  ל"אליטות" 
נשלחו  או  נקנסו  אלה,  דברים  מוכרים  נמצאו  אם 
ניילון, מכיוון  גרבי  יכלו להשיג  לא  נשים  למאסר. 
את  צריכים  שהם  אמרו  והתועמלנים  שהממשלה 
הסיגריות  חברת  מצנחים.  לייצר  הניילון  חומר 
לאקי סטרייק נהגה להשתמש באריזות ירוקות, אבל 
"לאקי  היה:  שלה  המוטו  בירוק.  להשתמש  חדלה 
שהם  אמרו,  הם  למלחמה".  הלך  הירוק  סטרייק 
זקוקים לצבע הירוק עבור הסוואה. מגוחך! כל כך 

הרבה שקרים. מי יודע האם בן לאדן מת או חי?
ב"סן  הצהיר  פרקליט,  הילטון,  סטנלי  ושוב, 
לכך  הוכחות  בידו  שיש  אקזמינר",  פרנציסקו 
שבן לאדן מת לפני שנים, עקב מחלת כליות. כפי 
שאמרתי קודם לכן, אנשי השטן נהנים לרמות את 
אינו  ואולי סאדאם חוסיין, אף הוא,  אנשי העולם. 

בין החיים.
העולם  מלחמת  בתקופת  מחסור  היה  האם 
הממשלה  לא.  לבטח,  היא  התשובה  השניה? 
למצב  עד  מוות,  עד  המחלבות  יצרני  את  הפחידה 
דברים  חמאה.  קילו  חצי  למכור  הסכימו  לא  בו 
במחוז  בלואיסטאון,  התגוררתי  כאשר  קרו  אלה 
פרגוס, שנחשב לרצועת החלב של מונטנה. מאמר 
שהתפרסם בעיתון סיפר על אדם שהחליף עם חוואי 
מכונית חדשה לחלוטין, בתמורה לשנים וחצי קילו 
חמאה, מכיוון שלא הצליח להשיג חמאה בחנויות 
והשתוקק לה עד מאוד. אנשים שהתגוררו במונטנה 
ההוא,  בזמן  הברית  ארצות  של  אחרים  ובחלקים 

יכולים בוודאי לזכור את הדברים האלה היטב.
אלפים רבים של דוברות עמוסות לעייפה בבשר 
ניילון גולמי, חמאה, גבינה,  בקר, סיגריות, עורות, 
שוקולד ומאות פריטים אחרים הושלכו לים. כאשר 
אנג'לס  "לוס  בעיתון  עבדה  סוזן,  המנוחה,  רעייתי 
לתוכנית  הכשרונות  צייד  לצד  ככתבת,  אקזמינר" 
מימשל  אנשי  לה  אמרו  קואטס,  פול  הטלוויזיה 
לאזרחי  לגרום  נועדו  אלה  פעולות  כי  אמריקנים, 
המלחמה.  אווירת  את  יותר  להרגיש  אמריקה 
כתוצאה מכך, הם יהיו נחושים יותר להרוג גרמנים 
ויפאנים ואז יוכלו להשיג את נעלי העור, הממתקים, 
כל הדברים האחרים שהזכרתי.  ואת  הניילון,  גרבי 
הברית,  בארצות  כאן  נעשו  האלה  הדברים  כל 
רומא, אשר הסתנן  בידי הסדר העולמי החדש של 
הסתנן  הוא  בו  אופן  באותו  האמריקני  למימשל 
מימשל  ולכל  היפאני  למימשל  הגרמני,  למימשל 

של  החשאי  המסדר  על  בדבריו  בעולם.  אחר 
הישועים, ענף של הכת הרומית, "הארפרס וויקלי" 
"הפעולות  קבע:   1870 במארס,   21 מיום  בגיליונו 
הישועים]  [חברת  זו  השפעה  בעלת  חברה  של 
באמצעות  נעשות  והן  בעולם,  חלק  כל  חובקות 

המנגנונים המורכבים ביותר שהומצאו אי פעם".256
בעלה לשעבר של סוזן, סול ליפוביץ, מתאגרף 
מקצועי, עבד עבור האיגוד המקצועי של המסגרים 
כאוכף. תפקידו היה לחבוט באנשים, שהלכו לעבוד 
המקצועי.  האיגוד  על-ידי  שהוכרזה  שביתה  בזמן 
בידי  הועסק  סול  שביתות,  היו  לא  בה  בתקופה 
בהטלת  שיעזור  כדי  מסויימות,  מימשל  סוכנויות 
תכולתן של מאות דוברות עמוסות בשר בקר טרי, 
האחרים  הפריטים  וכל  סיגריות  חמאה,  ממתקים, 
על  ללמוד  מזאת אפשר  לים.  לכן,  קודם  שהזכרתי 
ללמוד  כן אפשר  כמו  ענק.  עולמית בממדי  מזימה 
הברית  ארצות  אזרחי  ספק,  ללא  כי,  האמינו   Ì‰ש
תמימים  מטומטמים,  טיפשים  הם  כולו,  והעולם 
ומרומים בנקל. הם קוראים להם "עדר של בהמות". 
כפי שנאמר בדבר האלוהים, השטן "מתעה  ושוב, 
ובטיפשות   (9 י"ב,  ההתגלות  (ספר  תבל"  כל  את 

גדולה כל כך.
במערכת  עבדה  סוזן  המנוחה  אישתי  כאשר 
יודעי  לה  נתנו  אנג'לס,  בלוס  והטלוויזיה  העיתון 
והתקשורת  שהעיתונות  חדשותיים,  פריטים  דבר 
לפרסם  התירו  לא  רומא  על-ידי  הנשלטים 
לה  סיפרו  אלה  אנשים  להדפיס.  או  בטלוויזיה 
בתקשורת  והשחיתות  הדוברות  על  הסיפור  את 
לוס  של  המשטרה  ממחלקת  סוכנים  ובממשלה. 
אנג'לס היכו את בעלה לשעבר של סוזן כמעט עד 
מוות. הם חשבו שהוא מת והשאירו אותו בסימטה, 
אחרי שחבטו בו באלות בייסבול. הוא הוכה מכיוון 
הממשלה,  שחיתות  עניין  על  מדי  יותר  ידע  שהוא 
המחוזי,  התובע  משרד  התועמלנים,  התקשורת, 
מחלקת המשטרה ומחלקת השריף. בעוד סול שוהה 
במצב של גסיסה בבית החולים ג'נרל עקב השברים 
שגרמו אלות הבייסבול לראשו, נאלצה סו למשוך 
את לשונו מתוך גרונו, מכיוון שהוא בלע אותה. היא 
אמרה שהיא תיעבה אותו, בגלל שהוא היה מתנגד 
אלוהים  מה  ידעה  היא  אבל  לישוע,  חריף  כך  כל 
שבה  הכרתו  כאשר  אויביך.257  אהבת  אודות  אמר 
הם  לה שאנשי מחלקת המשטרה  סיפר  הוא  אליו, 
שעשו זאת, בגלל הדברים שהוא אמר לה ולאנשים 
אחרים. עורך ה"לוס אנג'לס אקזמינר", שנסגר מאז, 
אמר לסוזן שהמשטרה רצתה להרוג גם אותה. היא 
המנוהל  הום",  "מאונטיין  המרגוע  למקום  נסעה 
צומות  של  חודש  למשך  סמית,  הנוצרי  האח  בידי 
מתי  לה  שיראה  לאלוהים  התפללה  היא  ותפילות. 
הסכנה תחלוף, והאל שלח לה יונה אמיתית כאשר 

הסכנה חלפה.
סוזן  של  לשעבר  שבעלה  האכזריות  המכות 
יותר,  מאוחר  אחדות  שנים  אותו.  הרגו  לא  הוכה, 

בהתמדה  ניסה  הוא  התחתנו,  ואני  שסוזן  אחרי 
רעשים  יצירת  דרך  המתפללת  לקהילה  להפריע 
ספורים  ימים  אחדות.  והטרדות  לחלונות  מחוץ 
לאיגוד  אותו  הסיע  חברו  כאשר  מכך,  לאחר 
המסגרים כדי לקחת את המחאת המשכורת, סטתה 
מכונית שבאה ממול ארבעה נתיבים, עברה את קיר 
ושניהם  נסע,  בה  המכונית  עם  התנגשה  ההפרדה, 
זאת.  אירגן  לא  שהוותיקן  בכך  בטוח  אני  נהרגו. 
נראה שיד אלוהים היתה כאן. הלוויית הנהג נערכה 
לשעבר  בעלה  והלוויית  הקתולי,  ההלוויות  בבית 
אוטר-מק'קינלי  ההלוויות  בבית  נערכת  סוזן  של 

בשדירות הוליווד בהוליווד, קליפורניה.
מידת  את  לעצמכם  לתאר  יכולים  אתה  האם 
בפני  שיתייצב  מי  כל  של  המוות  ופחד  הבושה 
בכם,  לשטות  קל  האם  הדין?258  ביום  אלוהים  כס 
הקוראים? האם אתם מאמינים שאני מספר לכם את 
את  לכם  מספר  שאני  מאמינים  אינכם  אם  האמת? 
ואת רומא.  האמת, אתם משמחים מאוד את השטן 
הם יושבים על גדר רוחנית, מוחאים כפיים ומוציאים 
לכם לשון. השטן מצמיד מדליות על חזותיהם של 
התועמלנים, חברי הוותיקן, החיה הטורפת, תקשורת 
במלאכתם  שהצטיינו  על  והעיתונות  החדשות 
להונות אתכם. השטן מרוצה עכשיו על שהרשיתם 
לו לכלותכם באמצעות פורנוגרפיה, אלכוהול, סמים 
וכו'. במעשיו אלה הוא כילה את אלוהים מקרבכם. 
הוא הרס את ילדיכם ואתכם, על-ידי הקלות בהכנסת 
סמים למדינה. הוא הרס את ארצכם, את ממשלתכם, 
את התעשיה שלכם, את הכלכלה, את התקשורת, את 
העיתונות, את בתי הספר וכל דבר אחר, בעזרת נביאי 
השקר שלו, אלה המפיצים הודעות כוזבות שאלוהים 
הוא רק אהבה וכי הוא רוצה שתאספו אוצרות כאן 
לכם?  קרה  מה  בשמיים.259  במקום  האדמה  פני  על 
הרוחני  עצמכם  את  לראות  יכולים  הייתם  האם 

במראת האלוהים?
לכן  קודם  פעם  אי  קרו  כאלה  דברים  האם 
היתה  פעם  אי  האם  בעולם?  או  הברית  בארצות 
ורומא,  השטן  בידי  שנוהלה  אחד  עולם  ממשלת 
אחד  עולם  ממשלת  והעיתונות,  התקשורת  הכת, 
הדפסת  באמצעות  אלוהים  שם  את  המחללת 
הצהרות תועבה של האפיפיור ושל ההירארכיה של 
רומא? הם מלמדים אנשים לחלל את שם אלוהים 
ואת שם אנשיו, ומצהירים שהאברים של גוף ישוע 
אלוהים  אנשי  למעשה,  כאשר,  מוח  שוטפי  הם 

מטיפים את האמת של ישוע.260
של  העולם  ממשלת  ברומא,  הוותיקן  השטן, 
והתועמלנים שלו ברחבי העולם הם אלה  הוותיקן 
השוטפים את מוחות האנשים, או נכון יותר, מזיקים 

למוחותיהם כשהם מלכלכים את שכלם.261
יואל מדבר על הימים האחרונים האלה  הנביא 
ושואל את זקני העם, את אבות זקנינו וסבותינו וכל 
בימי  ואם  בימיכם  זאת  "ההיתה  הם:  שקדמו  אלה 
לבניכם  עליה  לא!]  היא  [והתשובה  אבותיכם? 

256 "רומאיות: סכנה לאומה", ג'רמיה ג'יי. קרואלי • "ההיסטוריה הסודית של הישועים", אדמונד ּפאריס • "שליטי הרשע", אפ. טי. סאוסי • "האפיפיור השחור", אם. פרנסיס קיוזאק • "המפתחות לדם זה", מלאכי מרטין • "עוצמת הוותיקן" ו"השקרים של האפיפיור יוחנן פאולוס II", רפאל 
רודריגז גילן  257 מתי ה', 44, לוקס ו', 27-28, 35-36, משלי כ"ה, 21-22, הרומיים י"ב, 20-21  258 איוב כ"א, 30, תהילים נ', 3-4, 6, דניאל ז', 9-10, מתי ז', 22-23, כ"ה, 31-46, מרקוס ד', 22, הרומיים ב', 5-13, 16, י"ד, 10-12, הקורינתיים ב', ה', 10-11, התסלוניקים ב', א', 7-9, העברים 
י', 26-31, פטרוס ב', ב', 4-6, 9, ג', 6-10, יהודה א', 5-6, 14-15, ההתגלות א', 7, ו', 15-17, י"א, 18, כ', 11-15  259 תהילים ס"ב, 11, מתי ו', 19-21, י"ג, 44-46, י"ט, 21, לוקס י"ב, 16-21, ט"ז, 19-31, י"ח, 22, העברים י"א, 24-26, פטרוס א', ה', 2-4  260 יחזקאל ל"ג, 1-16, מתי כ"ד, 
14, מרקוס ט"ז, 15, יוחנן ח', 31-32, ט"ז, 13-15, י"ז, 14-21, הקורינתיים א', א', 17-18, 21, הקורינתיים ב', ד', 1-7, הקולוסיים א', 25-29, טימותיוס ב', ד', 2, 5  261 "ההיסטוריה הסודית של הישועים", אדמונד ּפאריס, www.albertoaic.com • "הדרקון הדו-ראשי של אפריקה", אדווין וג'ודי 
מיטצ'ל • "מסכי עשן", ג'ק טי. צ'יק, www.chick.com • "רוח האפיפיורות: חשיפת מוצאה, אופיה ותוצאותיה", 'המועדון לעלונים נוצריים של אמריקה' (American Tract Society), "רומא והבית הלבן: האפיפיור והנשיא, 'מקבילה'", ג'יימס איי. היללנד • "קתוליות נגד עצמה", או. סי. למברט 
• "הוותיקן בעולם הפוליטיקה", "עוצמת הקתוליות כיום", "אימפריאליזם קתולי והחופש העולמי", אוורו מנהטן • "רומאיות: סכנה לאומה", ג'רמיה ג'יי. קראולי (כומר קתולי לשעבר) • "ההיסטוריה של הכנסיה הנוצרית", פיליפ שאף, ד"ר בתיאולוגיה • "חשיפת המזימה האפיפיורית והגנה 
על הפרוטסטנטיות לאור ההיגיון, ההיסטוריה וכתבי הקודש", הכומר אדווארד ּביצ'ר, ד"ר בתיאולוגיה • "אמריקה או רומא: ישוע או האפיפיור", ג'והן אל. ברנדט • "פוליטיקה קתולית: היסטוריה מבוססת על אקוודור", רוברט וו. ביאלק • "המלחמה שהיטלר ניצח בה: מערכת התעמולה 

המגונה בהיסטוריה", רוברט אדווין הרצשטיין • ספריות מלאות בספרים האלה.  
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ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר" (יואל א', 
בשנים.  מאות  בתנ"ך  קיימות  אלה  הכרזות   .(2-3
או  ושלושה  שנים  ואחת  חמישים  בערך  הוא  דור 
האחרון  הדור  בסוף  נמצאים  אנו  חודשים.  ארבעה 
לזמן. אלוהים אמר לי לספר לכם ולאחרים בעולם 
את האמת, אודות אדוננו ישוע המשיח והאמת על 
השטן, כולל מוצאו, מה הוא עושה בעולם כיום ומה 

הוא עשה בעולם מאז תחילתו בימי גן העדן.262
בספר יואל א', 4 מסופר שנביאי שקר חיסלו את 
האמת של דבר אלוהים וגרמו לבני האדם להאמין 
היום  אתמול,   - משתנה]  "[בלתי  אינו  שאלוהים 
רוח   263.(8 י"ג,  העברים  אל  (האיגרת  ולעולמים" 
אנשים  המתארים  סמלים,  ליואל  הראתה  הקודש 
רעים שמחקו את דבר האלוהים. הסמלים הללו היו 
של תולעים וחרקים, כגון ארבה, ילק, חסיל. כל אחד 
מהם לקח מאנשי העולם חלק מדבר האלוהים.264 כל 
מטיף, או כל אדם, שיאמר לכם שתולעים אלה אינן 
ואת  ברומא  האפיפיור  את  הוותיקן,  את  מסמלות 
מהאברים  חלק  הוא  זה  אדם  לכם.  ישקר  בובותיו, 
בגוף השטן, או שהוא מרומה לתוך עבודת השטן. 
הוא צריך לקרוא ולקבל נואשות את דבר האלוהים, 
שהוא  אמר  אלוהים  אבל,  להיגאל.  שיוכל  כדי 
מקרב  העשוי  יואל,  בספר  שכתוב  כפי  צבא,  יכנס 
מכל  יותר  אלוהים,  של  ביותר  הדבקים  מאמיניו 
כל  את  לאלוהים  יעבירו  אלה  מנצחים  הזמנים. 
הישווה  שישוע  למה  יהפכו  אלה  אנשים  יישותם. 
את עצמו, לגרגר חיטה. ישוע הקריב את אנושיותו, 
מבעד  להפציע  יוכל  שלו  האלוהי  שהאופי  כדי 
הם  גם  יהיו  אשר  אחרים,  רבים  ולרומם  לשברונו 
כמותו.265 ואז, גם הם יהיו כמו גרגרי חיטה שינשרו 
לאדמה, כדי שהאדם החיצוני שבהם יוכל להישבר, 
בהם  להתעלות  תוכל  אלוהים,  רוח  אלוהים,  וחיי 
בתחיית ישוע.266 ואז, רוח האלוהים שהתמזגה עם 
העולם  אל  מקרבם  החוצה  לזרום  תוכל  שלהם,  זו 
באותן דקות אחרונות בזמן, והיא תביא עמה רבים 
שישכון  אלוהים,  בעיני  דיים  איכותיים  אחרים, 
קרא  שאלוהים  אלה  הם  בקרבם.267  ויפעל  בקרבם 
את  מחדש  להחזיר  אלה,  האחרונים  בימים  להם, 
דבר האלוהים האמיתי לעולם. אלה יכולים להיקרא 
(הבשורה על-פי יוחנן א', 12).268  "בנים לאלוהים" 
רצונם הוא לעשות רק מה שאביהם, בישוע המשיח, 

היה רוצה שיעשו במושיע, שהוא בהם.269
העולם,  במערכת  רבים  אנשים  קיימים  ועדין 
אומר  היה  לא  אלוהים  כן,  לא  שאם  ייגאלו.  אשר 

262 בראשית פרק ג', ישעיה י"ד, 12-17, מתי כ"ה, 41, מרקוס ט"ז, 16, יוחנן ג', 16-18, ח', 44, פטרוס א', ה', 8, ההתגלות י"ב, 7-9  263 מלאכי ג', 6, העברים י"ג, 8  264 יואל א', 2-4, ב', 25  265 יואל ב', 2-11, יוחנן י"ב, 24-26, לוקס ט', 23-25, הרומיים ח', 1-14, 35-37, י"ג, 14, 
הקורינתיים א', ט"ו, 31, הגלטיים ב', 20, ה', 16-17, 24, ו', 14-17, הפיליפיים ג', 7-9, הקולוסיים ג', 5-17, 23-25, טיטוס ב', 12, פטרוס א', ד', 1-2  266 לוקס ט', 23-24, הרומיים ו', 2-14, ז', 4-6, ח', 11-14, י"ב, 1-2, 9, הקורינתיים א', א', 17-18, ט"ו, 22, האפסיים ב', 16, הפיליפיים ג', 
10-11, הקולוסיים ב', 10-15, ג', 1-3, פטרוס א', ב', 22, 24  267 מתי ד', 19, השליחים א', 8, כ"ו, 16-18, הרומיים ח', 29, הקורינתיים א', ג', 7-9, הקורינתיים ב', ה', 18, האפסיים ג', 7, הקולוסיים א', 25-29, העברים ב', 10  268 יוחנן א', 10-12, הרומיים ח', 14-17, 19-29, הגלטיים ג', 
26-29, ד', 4-7, הפיליפיים ב', 13-16, יוחנן א', ג', 1-2  269 יוחנן ו', 38, י', 1-5, י"ד, 23, הרומיים ח', 1  270 ישעיה י"ג, 4-11, כ"ד, 19-23, ל"ד, 4-8, יואל ג', 3-4, לוקס י"ז, 24-30, כ"א, 7, 12, 16, 20, 22-36, השליחים ב', 17-20, התסלוניקים א', ה', 1-3, התסלוניקים ב', א', 7-10, ב', 
2-10, פטרוס ב', ג', 3-14, ההתגלות ו', 12-17, ח', 7-13, ט"ז, 8-9, 15-21  271 דברים ל"א, 11, יהושע ח', 34-35, מלכים ב', כ"ג, 2, תהילים א', 1-2, קי"ט, 11, ישעיה ל"ד, 16, ירמיה ל"ו, 6-7, נחמיה ח', 3, 8, מתי י"ג, 23, לוקס י"א, 28, כ"ד, 27, יוחנן י"ב, 48, השליחים י', 43, י"ג, 15-49, 
י"ח, 28, הרומיים ב', 16, הקורינתיים א', ט"ו, 3-4, הגלטיים ג', 10, האפסיים ו', 17-18, הקולוסיים ג', 16, טימותיוס ב', ב', 15, ג', 15, העברים ד', 12, יעקב א', 18, ב', 21-22, פטרוס א', ב', 2  272 ויקרא י"ט, 17-18, שמואל ב', כ"ב, 47-51, תהילים ה', 2-3, 9-12, י"ח, 47-51, ירמיה מ"ו, 
9-10, מתי ז', 7-11, לוקס י"ח, 1-8, הרומיים י"ב, 17-21, ההתגלות ו', 9-17, י"ח, 1-3, 6-10, 20-21, 24  273 מלכים ב', י"ח, 5, איוב י"ג, 15, תהילים ל"ד, 9, ל"ז, 3, 39-40, נ"ז, 2, ע"א, 1, ע"ג, 28, צ"א, 2, קי"ב, 7, משלי ג', 5, ט"ז, 20, ישעיה נ', 10, ירמיה י"ז, 7, דניאל ג', 28, נחום א', 
7, מתי כ"ז, 43, טימותיוס א', ד', 10, העברים ב', 13  274 שמות ג', 7-8, דברים ג', 2, ז', 2, 16, כ"ג, 15, דברי-הימים ב', ז', 13-14, תהילים ל"ד, 16, 18, ירמיה כ"ט, 12-13, ל"ג, 3, מתי ו', 5-8, ז', 7-11, י"ח, 19-20, כ"א, 22, לוקס י"ח, 7-8, כ"א, 36, יוחנן י"ד, 13-14, ט"ו, 7, ט"ז, 23-24, 
26-27, העברים ד', 16, יוחנן א', ה', 14-15  275 מלכים ב', י"ט, 20-35, תהילים כ"ב, 5-6, ישעיה ל"ז, 14-36  276 מתי כ"ו, 52-53, הקורינתיים ב', ג', 4-5, י', 3-5  277 תהילים ז', 12-17  278 ההתגלות י"ג, 10  279 שמות י"ב, 29, במדבר כ"א, 21-24, 33-35, ל"א, 1-3, 7-8, יהושע ח', 
29, י', 10-26, 30, 33, 37, 39, י"א, 5-12, מתי י', 28, הרומיים א', 18, ב', 5, פטרוס ב', ג', 10-12, ההתגלות ו', 12-17, י"א, 16-18, י"ח, י"ט, 17-21  280 שמות ט"ו, 6, 12, במדבר י"א, 23, דברים ג', 24, ז', 21, שמואל ב', כ"ב, 16, דברי-הימים א', כ"ט, 11-12, דברי-הימים ב', כ', 6, איוב 
ט', 8, מ', 9, תהילים פ"ט, 14, קי"ח, 6, יוחנן ד', 24  281 דברים ד', 29-31, ל', 1-3, 8-10, דברי-הימים ב', ז', 14, תהילים ל"ד, 15, 19, נ"א, 19, צ"ה, 7-8, משלי א', 22-23, כ"ח, 13, ישעיה נ"ה, 6-7, נ"ז, 15, ירמיה י"ח, 8, יחזקאל י"ח, 21-32, הושע י', 12, יואל ב', 12-18, עמוס ה', 6, 15, 
יונה ג', 4-10, זכריה א', 3, לוקס ה', 32, ט"ו, 4-7, י"ח, 10-14, יוחנן ג', 16-17, השליחים ב', 21, יעקב ד', 8-10, יוחנן א', א', 9, ההתגלות ב', 5  282 יחזקאל ל"ג, 11, יונה ג', 4-10, טימותיוס א', ב', 1-4, פטרוס ב', ג', 9  283 יוחנן א', ג', 22, ה', 14-15  284 שמות ט"ו, 6, מלכים א', כ"א, 
17-29,מלכים ב', פרק י"ט, יונה ג', 4-10  285 שופטים ב', 18, ו', 9, י', 10-13, שמואל א', י', 18, מלכים ב', י"ג, 4-5, תהילים ט', 10, י', 15-18, י"ז, 7-15, ל"ד, 16, 18, ע"ד, 21-23, קי"ט, 119-135, ישעיה מ"ט, 26, ירמיה ל', 16-24, לוקס י"ח, 7-8, הרומיים י"ב, 19, התסלוניקים א', ד', 6, 
טימותיוס ב', ב', 4-5, ההתגלות ו', 10, י"ח, 20, י"ט, 2  286 תהילים ל"ג, 10-11, הקורינתיים ב', י', 3-4, האפסיים ו', 12-18, הקולוסיים ד', 2, טימותיוס ב', ב', 4-5, העברים ד', 15-16, י', 19-23  287 מתי פרק כ"ה, לוקס ט"ז, 19-31, פטרוס ב', ב', 1-9, ההתגלות ז', 2-10, 13-17, י"ד, 1-5, 
9-11, י"ט, 14, 19-21, כ"א, 8  288 בראשית ו', 6-7, 11-13, 17, ז', 10-12, 17-23, י"ח, 20-21, י"ט, 12-15, 24-29, ויקרא כ"ו, 27-33, דברים כ"ט, 17-25, תהילים ה', 6, ז', 12-17, י"א, 5-6, ע"ח, 30-33, 49-50, 58, ישעיה י"ג, 4-11, ירמיה כ"ג, 19-20, מתי כ"ד, 37-39, הרומיים א', 18-19, 
ב', 8, הקולוסיים ג', 5-6, פטרוס ב', ג', 7, 10-12  289 תהילים ב', 8-9, כ', 6-10, כ"א, 8-13, כ"ב, 12, 25, 28, כ"ז, 2, כ"ח, 4-5, ל"ה, 1  290 שמות ל"ב, 33, ויקרא כ"ו, 14-39, דברים ז', 9-10, י"א, 26-28, כ"ח, 15-68, שמואל ב', כ"ב, 27-28, דברי-הימים א', כ"ח, 9, איוב ד', 8-9, ל"א, 3, 
תהילים ה', 5-7, ז', 12, ט', 6, י"א, 5-6, כ"ו, 5, משלי י', 29, י"ד, 17, כ"א, 15, ישעיה י", 4, מתי י"ג, 41-42, 49-50, כ"ה, 30-46, לוקס י"ט, 22, 27, ההתגלות כ"א, 8  291 הרומיים י"ב, 4-5, ט"ו, 5-6, הקורינתיים א', י"ב, 12-14, האפסיים ב', 13-22, ד', 3-13, פטרוס א', ב', 9-10, ההתגלות 
א', 5-6, ה', 9-10  292 בראשית ה', 22, 24, ו', 8-9, ז', 1, ל"ב, 2, 7, 10-13, שמות י"ד, 10-31, דברים ד', 4, 29-31, דברי-הימים ב', י"ד, 10-11, ירמיה כ', 11-12, לוקס י"ח, 6-8, השליחים ד', 13-31, העברים ד', 16, י"א, 4, 7  293 מתי ט"ז, 19, י"ח, 18-20, לוקס י"ח, 7-8, האפסיים ב', 

13-22, פטרוס א', ב', 6, יהודה א', 20-21, ההתגלות ה', 8, ח', 3-5, י"ח, 20  

ופן  בחטאותיה  תשתתפו  פן  עמי,  ממנה,  "צאו 
תקבלו ממכותיה" (ספר ההתגלות י"ח, 4).

לעשות  בדעתכם  ומה  לסופו270  מתקרב  העולם 
בעניין? הדברים שקורים בעולם הזה עולים בהרבה 
לדעת  יכולים  אנו  אנוש.  בן  של  ההבנה  יכולת  על 
האלוהים.271  דברי  קריאת  באמצעות  רק  קורה  מה 
דבר האלוהים מסביר הכל. אלוהים אומר לנו, שאם 
אנשי  צבא  באמצעות  אתכם  להפחיד  מנסה  האויב 
לנצח  בפניכם  הפתוחה  היחידה  הדרך  שלו,  השטן 
היא, קודם כל, להיגאל ולשמור את מצוות אלוהים, 
נקמתכם  את  שינקום  לאלוהים  להתפלל  אחר-כך 
בעבור הדברים שהם מעוללים לכם.272 אנשים רבים 
שוכחים דברים אלה בעיתות מצוקה. עליכם לאמן 
אחר  אחד  באף  ולא  באלוהים  לבטוח  עצמכם  את 
מלבדו.273 זו הדרך היחידה שאלוהים סיפק לילדיו, 
כדי שיוכלו לנצח את הזאבים הרבים בעולמנו. הוא 
אמר: "הינה אנוכי שולח אתכם ככבשים בין זאבים. 
לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים" (הבשורה 
שאתם  פירושה  זו  חוכמה   .(16 י',  מתי  על-פי 
ויגאל  לכם  יענה  בוטחים באלוהים שישמע אתכם, 
אתכם. אלוהים אומר: "וקראני ביום צרה, אחלצך" 
(תהילים נ', 15). והוא יעשה זאת, בדיוק כשם שהוא 
גאל את היהודים שהתפללו אליו וביקשו ממנו לבוא 

לעזרתם, בימי משה ובימי חזקיה.274
מספר  ירושלים,  על  צר  סנחריב  צבא  כאשר 
חייליו עלה פי כמה על מספר הנצורים. אלוהים שלח 
מלאך אחד, אשר השמיד 185,000 מאויביו ואויבי 
האלוהים  אנשי  ואויבי  האלוהים  אויבי  ישראל. 
את  יעשה  אלוהים  מתות.275  כגוויות  בבוקר  נמצאו 
אותו הדבר עבור כל אנשיו. אבל, זכרו, עלינו לבקש 
אותו לעשות זאת. אלוהים אומר: "בקשו ותקבלו" 
(הבשורה על-פי יוחנן ט"ז, 24). עלינו ללמוד לבטוח 
בשלמות באלוהים ולא במעשה ידינו, כמו לדוגמא, 
במקום  אויבינו  את  נפציץ  אם  גשמי.276  בנשק 
הפצצות  את  נספוג  לגאולה,  לאלוהים  להתפלל 
יקצור"  גם  זאת  את  זורע,  שאדם  מה  "כי  בעצמנו, 
(האיגרת אל הגלטיים ו', 7).277 "כל האוחזים בחרב, 
בחרב יאבדו" (הבשורה על-פי מתי כ"ו, 52).278 אני 
מבין זאת באופן שכזה: אלה המשתמשים בפצצות, 
לוחמה  כל  או  ביולוגית,  לוחמה  כימית,  לוחמה 
לוחמה  פצצות,  באמצעות  ימותו  אחרת,  גשמית 
כימית, לוחמה ביולוגית, וכל לוחמה גשמית אחרת. 
יהוה"  אמר  ושילם,  נקם  "לי  אמר:  אלוהים  ושוב, 

(האיגרת אל הרומיים י"ב, 19).
[וכל  למלכי-ארץ  "נורא  שאלוהים  זכרו  ושוב, 
מדוע   279.(13 ע"ו,  (תהילים  אחר]"  רשע  אדם 
הביטחון באלוהים צריך להיות קשה כל כך, כאשר 

כל היקום תלוי בחלל באמצעות רוח אלוהים, שהיא 
זהה ליד אלוהים או לזרועו האדירה והחזקה לאין 
שנינווה  כפי  בתשובה,  יחזרו  כולם  אם  שיעור?280 
עשתה עקב הטפות יונה, אלוהים יחוס עלינו.281 אם 
אתם מרגישים שהרחקתם יתר על המידה, אלוהים 
יימלט  יהוה  בשם  יקרא  אשר  כל  "והיה  אומר: 

[מהעונש]" (מעשי השליחים ב', 21).

שמעו בקול יונה - 
חיזרו בתשובה

ואפר,  שק  ללבוש  צריכים  נשיא  וכל  מלך  כל 
חטאיהם.282  על  ולכפר  נינווה,  מלך  שעשה  כמו 
עליהם ליהפך לחיילי אלוהים ולהתפלל לאלוהים 
כל  את  ישמע  אלוהים  פועליו.  על  בשטן  שינקום 
לתפילותיכם.283  יענה  וכן  מצוותיו  את  שיקיים  מי 
עיניכם,  לנגד  ממש  זאת  עושה  אותו  תראו  אתם 
כפי שהוא אמר שהוא יעשה.284 הוא אמר: "וקראני 
 (15 נ',  (תהילים  ותכבדני"  אחלצך,  צרה,  ביום 
אנשים  גשמית.  מלחמה  לומדים  גשמיים  אנשים 
רוחניים לומדים מלחמה רוחנית. השורה התחתונה 
להילחם  לאלוהים  לקרוא  היא  רוחנית  במלחמה 
של  בכוחו  מאמינים  האלוהים  חיילי  עבורנו.285 
לוחמה  רק  עבורם.  אויביהם  את  להביס  אלוהים 
זו חוקית.286 בקרוב יבוא יום, בו כל יושבי שמיים 
לא ילמדו עוד מלחמה. וכן, האנשים בגיהינום לא 
אנו  תסתיים.  שהמלחמה  מכיוון  מלחמה,  ילמדו 
בשמיים ניצחנו כבר את המלחמה. אלה שבגיהינום 
הפסידו במלחמה.287 האמינו לאלוהים. הוא שונא 
את הרע בעולמנו ורוצה להרוס אותו.288 אבל רצונו 
אליו  שנקרא  כדי  מספיק  בעולם  הרע  את  שנשנא 
בחילוניות  המאמינים  אלה  כל  זאת.289  לעשות 
שהיו  מכפי  חמורה  יותר  בבעיה  נמצאים  הרעה, 

רוצים להאמין. האמינו לי.
אל  אינו  אלוהים  לראות,  יכולים  שאתם  כפי 
ואין  אותם  שונא  אלוהים  לרשעים.290  אהבה  של 
כלפיהם,  רגשותיו  בעניין  לשנות  שביכולתם  דבר 
אלא אם כן הם יכפרו על מעשיהם הרעים. אלוהים 
של  האמיתיים  מהאברים  אחד  לכל  שאומר  רוצה 
גוף ישוע, להתלכד לאלוהים ביחד איתי כדי להיות 
צבא רב עוצמה של כוהנים לוחמי תפילות.291 עלינו 
להתעלות ביחד בתפילה לאלוהים, כמו שחנוך, נוח 
וכל עם ישראל עשו בהזדמנויות רבות, כאשר נזקקו 
כמו  זאת  לעשות  עלינו  בעיקר,  אלוהים.292  לעזרת 
שעשו הנביאים, השליחים וישוע, ראש הפינה של 
בית אלוהים.293 עם זאת נעשה, אלוהים ישמיד את 
המשמיד. כלומר, ישמיד את כל אלה אשר הורגים 
וכולאים מיליוני אנשים תמימים רק מפני שברצונם 

(21 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

עוד פרל הרבור



23

נשמותיהם  לכליה.  שנידון  העולם  על  להשתלט 
שמוחותיהם  אפילו  אלה,  ממעשים  נהנות  הרעות 
אמר  אלוהים  קצר.294  שזמנם  יודעים  המטורפים 
אלה  כולל  המעורבים,  כל  את  ישמיד  לי, שבקרוב 
המסרבים לכפר על מעשי חילול השם, חילול דבר 

אלוהים וחילול אנשי אלוהים.295 
מחבר ספר תהילים, דוד, היה לוחם דגול, מכיוון 
שתמיד  ומכיוון  אלוהים  בדברי  הגה  תמיד  שהוא 
התפלל לאלוהים בשמיים.296 הוא התפלל לאלוהים 
ש"רבו  באויבי  נקום  אלוהים,   :5 ס"ט,  בתהילים 
משערות ראשי", רבים מכפי שאוכל לטפל בהם.297 

ואלוהים עשה זאת! דוד מת בשלווה במיטתו.298
בימינו, הכל מצוי בגדר יכולתנו כשאנו מאוחדים 
יעמוד  מי  איתנו,  אלוהים  "אם  אדוננו.  בישוע 
התשובה   .(31 ח',  הרומיים  אל  (האיגרת  נגדנו?" 
היא, איש לא! אלוהים התיר לסביבה זו להיות מה 
שהיא, כדי שנבטח רק בו. הוא אמר בספר הבשורה 
על-פי יוחנן, ט"ו, 5: "בלעדי אינכם יכולים לעשות 
"נתפלל  אם  תהיה  שחוכמתנו  אמר,  ישוע  דבר". 
תמיד", והוסיף שהוא זה שינקום את נקמות אויבינו 
היחיד  הדבר   299.(36 כ"א,  לוקס  על-פי  (הבשורה 
"אמונה".300  הוא  לארץ  יחזור  יחפש כאשר  שישוע 

הוא יחפש את המאמינים בו ובוטחים רק בו.301
יש  האומות.  בין  רבים  איומים  קיימים  כיום 
הברית,  ארצות  את  אותנו,  שיפוצצו  המצהירים 
מעל פני המפה. מנהיגינו מגיבים באמירה שיפוצצו 
אותם מעל פני המפה. עלינו לזכור תמיד: "לי נקם 
ושילם, אמר יהוה" (האיגרת אל הרומיים י"ב, 19). 
לבטוח  החילוניים,  המנהיגים  אתם  תואילו,  האם 
אם  לרסיסים?  כולכם  שתתפוצצו  לפני  באלוהים 
את  ישמיד  הוא  אלוהים,  בעיני  הצודקים  אתם 
ותנסו  מאלוהים  תתעלמו  אם  אבל  אויביכם.302 
אתכם.303  גם  ישמיד  היא  בעצמכם,  זאת  לעשות 
רוצה  הוא  הזה.  מהכיף  ליהנות  רוצה  אלוהים 
וצוחק  בשמיים  יושב  הוא  הרשעים.  את  להשמיד 
ב'. אם לא  זאת.304 קראו את תהילים  בעודו עושה 

תחזרו בתשובה, אלוהים ישמיד אתכם.

294 מתי כ"ד, 3, 7-22, 27, 32-39, 43-51, מרקוס י"ג, 14, לוקס י"ז, 26-30, כ"א, 7, 10-11, 25-26, 28-36, השליחים ב', 17-20, התסלוניקים א', ה', 1-8, התסלוניקים ב', ב', 2-10, יעקב ה', 8, פטרוס ב', ג', 3-14  295 דברים ל"ב, 41-43, תהילים ה', 5-7, 10-11, ו', 9-11, י', 2-16, י"ח, 
7-18, ל"ד, 22, ל"ז, 1-2, 10, מתי י"ב, 31-32, לוקס י"ח, 7-8, ההתגלות ו', 10, י"א, 17-18  296 שמואל ב', פרק כ"ב, תהילים א', 2, כ"ז, 4, ס"ג, 6-7, ע"ז, 12-15, קי"ט, 15-16, 48, 164, קמ"ג, 5-6  297 תהילים ז', 2, 7-18, ט', 4-7, 10-11, 13-14, 20-21, י', 5-18, י"א, י"ז, 7-15, י"ח, 2-20, 
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19-25, דברי-הימים א', ה', 18-22, תהילים פ"ו, 1-7, קמ"ה, 18-19, ירמיה ל', 16-24, דניאל ג', 14-28  303 שמות כ"ב, 23, ל"ג, 5, במדבר י"א, 1, 10, 33, דברים ח', 19-20, דברי-הימים א', י', 13-14, כ"ח, 9, דברי-הימים ב', כ"ח, 9, ל"ו, 14-16, עזרא ה, 12, ז', 23, י', 12-14, תהילים ט', 
18, נ', 22, משלי א', 24-32, יחזקאל פרק כ"ב, מתי ג', 7, י', 28, יוחנן ג', 36, הרומיים א', 18, ב', 5, 8, ה', 9, ט', 13, האפסיים ה', 5-6, הקולוסיים ג', 5-6, העברים ו', 4-6, י', 38, פטרוס ב', ב', 20-22, ההתגלות י"ד, 9-11, 18-20, ט"ז, 18-19  304 תהילים ב', 4  305 בראשית ז', 7-24, מתי 
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מאוריטניה הכומר טוני אלאמו,
ברכות נוצריות עליך ועל כל הכהונה! 

ביותר,  הרם  האל  תהילת  למען  הטוב  פועלך 
האסיף.  לשדה  להצטרף  השראה  מקור  ומהווה  קורן 
ולהעניק לך עוד  ימשיך לברך אותך  ואלוהים  יתן  מי 

מהשראתו, עבור העבודה השמיימית.
אני הכוהן אי. אם., האחראי לכנסיה הפרסביטריאנית 
באתר  עיינתי  עתה  זה  מאוריטניה.  בנאוקהוט,  כאן, 
האינטרנט שלך ואין ביכולתי לבטא את שמחתי למראה 
חלק מעבודותיך. אהיה אסיר תודה לך מאוד, באם תוכל 
לשלוח לי חלק מפרסומיך מעוררי ההשראה, לחלוקה 

בקרב חברי הכנסיה ודורשי טובתה.

ואת  אותי  שתזכיר  לי  חשוב  כי  לומר  עלי  אדוני, 
הכהונה שלנו כאן בתפילותיך היומיות, למען הגשמת 
ישוע  ומושיענו  אדוננו  תהילת  ולמען  חלומותינו 

המשיח.
אומר  אני  ממך,  אוהדת  לתגובה  בציפיה 
להוביל  ימשיך  לנו,  קרא  שהאלוהים הכל-יכול, אשר 
ולהנחות אותנו לעשות את רצונו, בכל עת עד הסוף, 

לתהילתו, כבודו ושבחו. 
שלך, לשירותו של האל העליון.

אי. אם.                                      נאוקהוט, מאוריטניה

במימדים  כמעט  רע,  היה  העולם  כל  כאשר 
נוח  למעט  כולם,  את  הטביע  אלוהים  היום,  של 
ובני משפחתו, שהיו שמונה נפשות.305 כאשר ילדי 
האלוהים קראו אליו, הוא השמיד את מצרים. הוא 
הרג את בכוריהם, הוא הטביע את כל חיל מצרים.306 
ועמורה307  בסדום  הרשעים  כל  את  השמיד  הוא 
סנחריב  צבא  חיילי   185,000 את  הרג  הוא  ושוב, 
וכן עוד ועוד לאורך התקופות, כשצצו אנשים רעים 
ישמיד  הוא  בקרוב  מעשיהם.308  על  כיפרו  שלא 
בימים  חטאיהם  על  לכפר  המסרבים  אלה,  כל  את 
אחרונים אלה. הוא מתעתד לשרוף את כל העולם 
גמרה  כלשהי  מדינה  אם  מאוד.309  בקרוב  הזה, 
ישמיד  אלוהים  אחרת,  מדינה  להשמיד  בדעתה 
אותה לצד שאר האנשים הרעים. אלוהים יודע איך 
לחלץ את אנשיו מידי האומות הרעות לפני שהוא 
הרומאים  המסתננים  אם  אבל,  אותן.310  ישמיד 
בממשלתנו מכזבים באיומים על ממשלות אחרות 
כמצוות רומא, ואנו עושים את מה שרומא פוקדת, 
פתח  לפנות  ידאג  הוא  אך  אותנו,  ישמיד  אלוהים 
זה  רשע.  להשמיד  אוהב  אלוהים  לילדיו.  מילוט 
מה שהופך אותו לטוב. הוא אינו משמיד את אלה 
שאתם חושבים אותם לרעים. הוא משמיד את אלה 
אותו  שהופך  מה  זה  רעים.311  שהם  יודע  שהוא 

לאלוהים טוב.312
באלוהים  יאמינו  רבים  אלה,  אחרונים  בימים 
וייטהרו בדם ישוע. הנביא דניאל ניבא זאת. הוא אמר 
דרך רוח הקודש: "יתבררו ויתלבנו וייצרפו [ייטהרו] 
כיום],  עושים  שהם  [כמו  רשעים  והרשיעו  רבים, 
(דניאל  יבינו"  והמשכילים  כל-רשעים,  יבינו  ולא 
י"ב, 10). מה יש להבין? את הדברים העמוקים של 

אלוהים!313
אם אומות אחרות מתכוונות באמת לשגר טילים 
לפגוע  כדי  המונית  להשמדה  אחרים  נשק  וכלי 
בגברים, נשים וילדים חפים מפשע, עלינו להתפלל, 
כמו שהתפלל חזקיהו.314 "אלוהי, הם רעים לבטח 
המה  רוצים  חוקותיך.  את  שומרים  הם  שאין  מפני 
נקמתם.  את  שתנקום  לחכות  ולא  בעצמם  לנקום 

אלוהים, רוצחים המה. הם רוצים לרצוח ולהשמיד 
את  לרצוח,  רוצים  הם  אנשיך  את  גם  הארץ.  את 
אשר  אלוהים,  בני  את  בהם,  שוכן  שאתה  אלה 
אשר  אלה  את  לרצוח  רוצים  הם  המה.315  קדושים 
להם  שיזדמן  לפני  הזמן,  בבוא  למאמינים  יהפכו 
בעתיד  ייכתבו,  שמותיהם  אשר  אלה  את  להאמין, 
לשמוע  הבטחת  אלוהים,  החיים.316  בספר  הקרוב, 
לתפילותינו ולענותנו. אנא, אלי, מהר נא, אם ככה 
שעשית  כמו  שתעשה  או  נפשותינו,  גאלה  הדבר, 
של  האדיר  בשמו  סנחריב,  ולצבא  מצרים  לבכורי 
ישוע. אני יודע שאתה אלוהי דבריך.317 אתה מצווה 
לכבד  עליך  אבינו,  עתה  דבריך.  את  לשמור  עלינו 
דברך אמת  לכבד את הבטחותיך.  עליך  דברך.  את 
על-כן אבי, עננו עתה והראנו  והבטחותיך אמת.318 
את ביטוי תשובתך לנגד עיננו. אנא, עשה זאת בשמו 
האדיר של ישוע. אמן. זו התפילה שברצונך שכולנו 
נתפלל, ואם תמיד נתפלל תפילה זו, אנו, המאמינים, 

נשיג את הניצחון".319

שמונה ירדפו עשרה מיליארד

למות".  פוחד  לא  "אני  אומרים,  רבים  אנשים 
אולם, אם לא ייגאלו, עליהם לפחוד מאוד מהמקום 
לפני  לנצח.320  יבלו  שבו  המקום  ההוא,  הנורא 
מוטב  למות",  פוחד  לא  "אני  מתרברבים:  שאתם 
בישוע  יותר ממנצחים"  [רק]  "אנחנו  להיגאל.  לכם 
אדוננו (האיגרת אל הרומיים ח', 37). איבר מתפלל 
ושניים  "אלף,  ירדוף  ישוע המשיח  בגופו של  אחד 
[שני אברים מתפללים בגופֹו של ישוע] יניסו רבבה" 
(דברים ל"ב, 30). אם נכפיל מספר זה פי עשרה, עם 
אלף,  מאה  ירדפו  שלושה  אזי  שיתווסף,  אדם  כל 
ארבעה ירדפו מיליון, חמישה ירדפו עשרה מיליון, 
מיליארד,  ירדפו  שבעה  מיליון,  מאה  ירדפו  שישה 
רק  אם  אי-לכך,  מיליארד.  עשרה  ירדפו  ושמונה 
שטופים  ישוע,  של  בגופו  אמיתיים  אברים  שמונה 
בדמו ומלאים ברוח הרוח, יתייצבו בפני כס האלוהים 
בדם ישוע ויתפללו בשם ישוע, אף לא רשע אחד יוכל 
להימלט. וזאת מכיוון שאין אפילו עשרה מיליארד 
אנשים על פני כדור הארץ. הדבר יקרה מהר יותר אם 
כל איבר בגופו של ישוע יחבור כצבא כוהנים וימטיר 
על כס האלוהים תפילות. אלוהים ייכנס לפעולה כפי 
שמעולם לא עשה קודם לכן. "יהוה, סלעי ומצודתי 
וקרן-ישעי,  מגיני  בו,  אחסה  צורי,  אלי,  ומפלטי, 
איוושע"  אויבי  ומן  יהוה  אקרא  מהולל,  משגבי. 
פגע  מה  אפילו  יידעו  לא  והם   .(3-4 י"ח,  (תהילים 
בבל  "מסתורין,  להם  קורא  האלוהים  דבר  בהם. 
ישוע.321  של  והלוחם  המסתורי  גופו  ואנו  הגדולה" 
כאשר נתפלל לאבינו בשם ישוע, הם לא יידעו מהיכן 
כל הזעם. ושוב, כמו שדניאל אמר דרך הקודש, הם 
אלוהים  להבין.  זמן  להם  יהיה  לא  מבינים.322  אינם 
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של  בסדרה  הראשון  הצעד  את  סיימת  עתה  זה 
חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע לישועה. הצעד 
השני הוא להימנע מתענוגות ולקחת את הצלב מדי יום 
על-מנת להסתגף, כלומר, להמית את רצונך האישי, 
את האני הנפשי שלך, ואת העולם על כל תאוותיו. כל 

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

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

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

ברני לזר הופמן 
הידוע בשם 
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יכה בהם פתאום.323 ההודעה היחידה שיקבלו תהיה 
אלוהים  "אם  אלוהים:  של  האמיתיים  מהמטיפים 
איתנו, מי יעמוד נגדנו?" (האיגרת אל הרומיים ח', 
31). זאת מכיוון שאם אלוהים איתנו, בין אם אנחנו 

שניים או שמונה, אנו רבים מהם.324
ליוסף,  הקשיבו  מצרים  שאנשי  כשם  בדיוק 
אנשי  משה,325  של  זמנו  לפני  שנה  מאות  ארבע 
העולם חייבים להקשיב לי. אני אומר לכם את האמת 
על הנאמר בדברי אלוהים, האמת על כך שהוא עומד 
בקרוב להשמיד אנשים רעים רבים.326 באותו האופן 
מהמבול,  משפחתו  ואת  נוח  את  הציל  אלוהים  בו 
באותו האופן בו הוא הציל את לוט ואת שתי בנותיו 
ממצרים  אנשים  הציל  בו  האופן  באותו  מסדום, 
ומידי אויביהם שבע פעמים בספר שופטים, באותו 
האופן בו הוא הציל את שלושת הילדים העבריים 
את  הציל  הוא  בו  האופן  ובאותו  האש  מכבשן 
אנשיו,  את  אתכם,  יציל  הוא  האריות,  מגוב  דניאל 
בשעות האחרונות האלה של הזמן מהשמדת העולם 

ומהאש, אשר תשרוף את כל העולם.327
כולנו חייבים להיות "גוף אחד ורוח אחת, כשם 
שגם אתם נקראתם אל תקוות ייעודכם האחת. אדון 
אחד, אמונה אחת, טבילה אחת, אל ואב אחד לכל, 
הוא אשר מעל כל, פועל בכל ובתוך הכל" (האיגרת 
לחשוב  נוכל  שכולנו  כדי   ,(4-6 ד',  האפסיים  אל 
ולפעול כישוע. אנחנו חייבים להיות כאחד עם ישוע, 
ועלינו לפעול כפי שאלוהים רוצה שנפעל. הוא רוצה 
להם.328  משתוקקים  שאנו  הדברים  עבור  שנתפלל 
עלינו להשתוקק לגאולת הנשמות ולהשמדת ממלכת 
נשיג  לא  האלה,  לדברים  נשתוקק  לא  אם  השטן. 
לנו  נותן  רק  שהוא  אומר  שאלוהים  מכיוון  אותם, 
הדברים   ,(4 ל"ז,  (תהילים  [לבנו]"  לבך  "משאלות 

גופו  אברי  אנו,  לבבנו.  בכל  מבקשים  אנו  שאותם 
כ"שיעור  הקודש,  כתבי  על-פי  ישוע מתוארים,  של 
האפסיים  אל  (האיגרת  המשיח"  של  המלא  קומתו 
(האיגרת  האלוהים"  מלוא  בכל  ו"תמלאו   (13 ד', 
קומתו  שיעור  בהיותנו  ובכן,   .(19 ג',  האפסיים  אל 
את  ובידיעתנו  האלוהים  במלוא  בהיותנו  ישוע,  של 
דברי אלוהים, אנו יודעים את האמת, שהיא אלוהים, 

בישוע, בקרבנו.329
אדוננו,  של  בגופו  אברים  אינם  שעדיין  לאלה 
שיעור קומתו, שיעור קומת אלוהים, עליכם ליהפך 
כדי  וזאת  עכשיו.  זה  קומה  שיעור  של  לאברים 
אברים  כבר  שהם  מבינינו  לאלה  לעזור  שתוכלו 
לאלוהים  להתפלל  המשיח,  בישוע  אדוננו  של 
זה  הוא  ארצה.  הוטל  אשר  הזעם  מלא  השטן  נגד 

שרוצה להשמיד את חייכם, את נשמתכם, את חיי 
האהובים עליכם ואת נשמותיהם.330 אל תניחו לזעם 
הכת  אברי  באמצעות  מתבטא  שהוא  כפי  השטן, 
אתכם  להפחיד  שלו,  והתקשורת  ממשלתו,  שלו, 
לבכם,  שאיפת  זוהי  אם  עוד.  אתכם  לרמות  או 
את  יגאל  אלוהים  בתפילה.  אלינו  הצטרפו  אזי 
עם  הרעים  את  וישמיד  לגאולה,331  אלה השואפים 
גאולה.  אכן  היא  ששאיפתכם  לקוות  יש  זעמם.332 
ילדי  היו  אזי  לבכם,  שאיפת  היא  הגאולה  אם 
האלוהים עכשיו. התעלו אל מעבר לרמאות, חטא, 
שטן, העולם, בשרכם, מוות, גיהינום והקבר. הניחו 
לרוחכם  לחדור  ביישותו,  האלוהות  מלוא  לישוע, 
לגדול  תוכלו להתחיל  אזי  רוח הקודש.  באמצעות 
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