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הכומר טוני אלאמו היקר,
וחסד  יתן  מי  ברכותי,  את  קבל 
אליך  בהגיעם  עצמם  יכפילו  ושלום 
אדוננו  ודרך  אבינו  אלוהים  דרך 
עלינו  הרעיף  אבינו  המשיח.  ישוע 
כילדי  לראותנו  כדי  אהבתו  את 
הראשונה  יוחנן  (איגרת  האלוהים 
ג', 1). אדוני הכומר, ברצוני להודות 
לך על החומרים ששלחת אלי. אלוהי 
כל  דרך  לרוב  יברכך  ישוע  אדוננו 
עשרו. אשתי, ֶטְמָווה, ואנוכי עסוקים 
פתחתי  ועלונים.  ספרות  בהפצת 
משרד קטן ואנשים רבים באים לקבל 
בתשובה  חוזרים  רבים  כתביך.  את 
מאוד  עמוס  זה  קטן  משרד  ונטבלים. 
בתלמידים, סטודנטים ובאנשים מכנסיות 
ולאחר-מכן  בשאלות  באים  הם  אחרות. 
חוזרים בתשובה ומתחרטים על חטאיהם. 
לפיכך, הכומר טוני, אנא שלח אלי ספרות 
רבים  עלונים  שלח  שונים.  מסוגים  רבה 
ועותקים רבים מספרך, "המשיח". אלפי 
להם  מחלק  אני  כאילו  באים,  אנשים 
אני  האלוהים.  דבר  זהו  אך  רב,  כסף 
אלי  שלח  בנהר.  אנשים  בהטבלת  עסוק 
עבור  הקודש,  כתבי  של  עותקים  מספר 
על  וכיפרו  בתשובה  שחזרו  אנשים  כמה 
על  להרצות  לזמביה  נסעתי  חטאיהם. 
כתביך ואנשים קיבלו את ישוע והוטבלו 

בנהר וומבה. כתביך הם כרשת דייגים.
מי יתן ותזכו, אתה והאנשים המשרתים 

בכנסייתך, לברכת האלוהים.
הכומר נ.ק.                        רמפי, מלאווי

כנסיות נוצריותכנסיות נוצריותכנסיות נוצריותכנסיות נוצריות

מלאווי

 ÈÂÓÒ  ÔÈˆ˜  ¯·Ú˘Ï  ,¯ÏÈÃÙ  È¯‡‚  ÔÂ'‚

 .ÈÈ≈‡.Èƒ‡.È„·Â  ,.ÈÈ«‡.È·.Û‡·  ,Û‡.ÈË.ÈÈ≈‡.È··

 ˙Â·¯ÂÚÓÏÂ  Â˙Â·¯ÂÚÓÏ  ¯˘˜·  ‰„ÂÂ˙Ó

 ÊÎ¯Ó·  ,ÒÒ˜Ë  ,Â˜≈‡ÂÂ  Á·Ë·  Ï˘ÓÈÓ‰

 Ï˘ÓÈÓ‰  ÔÈÈ··Â  ÈÓÏÂÚ‰  ¯ÁÒ‰

.ÈËÈÒ ‰ÓÂ‰Ï˜Â‡·

 ,Â˙˘‡ ÌÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÂÓ˙· ,Ô·‰ ¯ÏÈÃÙ ÔÂ'‚

 ÌÏÂÚ ¯Ò‡Ó ÍÂ˙Ó ÌÈ˘ Ú·˘ ‰Î „Ú ‰ˆÈ¯

 Á¯ÊÓ Ï˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ,ÂÒ˜¯‡ ‡ÏÎ·

 ˙ÈÈˆÏ  ·¯ÈÒ  ÂÈ·‡˘  ÌÂ˘Ó  ˜¯  ,ÂÒ˜¯‡

 ˙‡  ÁÂˆ¯Ï  ÈÏ‡¯„Ù‰  Ï˘ÓÈÓ‰  ˙Â‡¯Â‰Ï

.ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ÈÓÏÂÚ‰ ¯ÓÂÎ‰

ביצע  שאותה  השטנית,  עבודתו  את  שנטש  לאחר 
האמריקני,  המימשל  מן  חלק  שהינו  מי  של  במסווה 
אכיפת  רשויות  כופות  כיצד  ּפילר  ג'.  ג'ון  לנו  מספר 
על  האפיפיור  של  רצונו  את  ארצות-הברית  של  החוק 
של  החשאיות  האגודות  כל  ארצות-הברית.  אזרחי 
ציבור  ולהגנת  בשירות  לפעול  מתיימרות  הוותיקן 
האזרחים, לא רק של ארצות-הברית, אלא של העולם 
כולו.1 אולם במציאות, אומרים מר ּפילר ואלפים רבים 
היתה  שמטרתם  לשעבר,  מימשל  עובדי  של  נוספים 
גם  אחרות  מדינות  ואזרחי  אמריקניים  אזרחים  חיסול 
הדי.ִאי.ֵאיי.  שהבי.ֵאיי.טי.אף.,  סיפר,  ּפילר  ג'ון  יחד. 
והאף.בי.ַאיי. לא תכננו כלל לעצור ולכלוא את דייוויד 
בעלון  ּפילר  ג'ון  של  וידויו  את  לקרוא  תוכלו  כורש. 
לאף.בי.ַאיי.  שלבי.ֵאיי.טי.אף.,  מצהיר  הוא  בו  זה, 
ולדי.ִאי.ֵאיי. לא היתה כל כוונה לעצור את חברי סניף 
דייוויד  [את  להרוג  היתה  התכנית  "כל  הדווידיאנים. 
כורש] ומספר גדול ככל האפשר מבין חסידיו. שלושה 

שבועות לפני הטבח הם אמרו לי [לּפילר] שהם קוראים 
הם  וחסידיו  כורש  [כשדייוויד  ברווזים'  'ציד  לזה 
הברווזים. כולם היו חלק מהכנסיה האדבנטיסטית של 

היום השביעי (כנסיית ההתגלות)]". 
"התנדבתי ללכת ל'ציד הברווזים' בווֵאקו, טקסס", 
אמר ּפילר. "הם [סוכני המימשל] אמרו לי שהם לוקחים 
וכלי  תחמושת  של  ביותר  הגדולה  הכמות  את  איתם 
מעצר  לצורך  בארצות-הברית  פעם  אי  שנלקחה  נשק 
אלא  כורש  דייוויד  את  לעצור  בכוונתם  שאין  וכי 
להרגו". "הייתי מעורב בפיצוץ באוקלהומה ובהתקפה 
הראשונה והשניה על מרכז הסחר העולמי", אמר ּפילר 

(הווידוי המלא בהמשך).
ג'ואן דקר, חברה-מתנדבת בכנסיית אלאמו הנוצרית 

הכומר אלאמו היקר,

ואת  משפחתך  את  אותך,  האלוהים  יברך 

כל גופו של המשיח השוכן בכנסייתך. זה נפלא 

לראות את נפלאות מעשיו של האלוהים, דרך 

אלה  הקודש.  כתבי  על  המבוססים  כתביך 

האלוהים  מפי  ישירות  הנאמרים  דברים  הם 

בכבודו ובעצמו, בלתי מסוננים ובלתי מהולים. 

אם  ביותר,  הטוב  האלוהים  איש  אתה  אכן, 

אלה  בימים  המציג  אדמות,  עלי  היחיד  לא 

הקרבים לקץ את דבר האלוהים כמות שהוא. 

מממשלות  הנאה  טובות  בקבלת  מעוניין  אינך 

גאנה
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מעשיהן  עם  מתפשר  אינך  ולכן  העולם, 

הכמרים  מרבית  שעושים  כפי  הרשעים, 

והכנסיות בעולם, השותפים לפשעים בעיניים 

מבצע  שאלוהים  לכך,  הסיבה  זו  עצומות. 

הנשגבות  פעולותיו  את  באמצעותך,  בעולם, 

ביותר, כדי להושיע נפשות אבודות רבות. רוח 

הקודש מנחה ישירות את כתביך, כדי להציל 

לדרכים  עד  אני  כתביך,  של  כמפיץ  נפשות. 

תהליך  את  האלוהים  מכוון  בהן  המופלאות 

ארגזי  כשישה  קיבלתי  לאחרונה,  ההפצה. 

 1 "המשרד לשירותים אסטרטגיים (או.אס.אס.), ההיסטוריה החשאית של סוכנות הביון האמריקנית 
אלכס  וירטואלי",  "ממשל   •  1972 קליפורניה,  אוניברסיטת  הוצאת  סמית',  האריס  ר.  הראשונה", 
קונסטנטין, פראל האוס • "דמוקרטיה במצור", סי.טי. וילקוקס, הוצאת דנדליון בוק • "אומה נבגדת", 
 • ושות'  מיד  דוד,  גוליצין,  אנאטולי  ישנים",  תחת  חדשים  "שקרים   • פיידליטי  הוצאת  רוץ,  קרול 
"התעוררי   • ווסטרן  דיאבלו  הוצאת  סטיץ',  רודני  אמריקה",  את  לרמות  אמריקה,  את  "לסמם 

אמריקה!", נורמן ד. ליוורגוד, הוצאת דנדליון בוק  

 Ò¯‚Â˜‰  ¯·ÁÂ  ÏÚ‰-·ÎÂÎ  ÌÚ  ÂÓ‡Ï‡  ÈÂË

 Ò¯‚Â˜‰ ˙¯·ÁÂ (Ï‡Ó˘Ó) ÂÂ· ÈÂÒ ,ÁÂÓ‰

 ÌÈ˘·ÂÏ  Ì˙˘ÂÏ˘  .(ÔÈÓÈÓ)  ÂÂ·  È¯‡Ó
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מאת טוני אלאמו

וידויו של סוכן סמוי לשעבר של האף.בי.ַאיי., 

בי.ֵאיי.טי.אף. (המשרד האוכף את חוקי 

האלכוהול, הטבק, והנשק הקל), די.ִאי.ֵאיי. 

(יחידה ללוחמה בסמים) וכוח המשימה הלאומי.
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ב-28  ענתה  שנים,  ושלוש  שלושים  זה  הקדושה 
קו  אל  שהגיעה  טלפון  לשיחת   2003 באפריל 
היה  ששמעה  הראשון  הדבר  והתפילה.  המודיעין 
שיחה  להקליט  לך  מרשה  "אני  שאמר:  גבר  קול 

זאת אם ברצונך בכך". 
וגב'  ּפילר  מר  בין  השיחה  הקלטת  העתק 
שלנו.  האינטרנט  באתר  מצויים  והתמליל  דקר 
בשיחה  שנאמר  מה  בדיוק  לשמוע  באפשרותכם 
ּפילר  מר  שניהל  השיחה  באתר.  כך  על  ולקרוא 
עם ג'ואן דקר היתה כמעט זהה לשיחה המוקלטת 
בכנסיות  החבר  נוסף  נוצרי  סווט,  דון  עם  שניהל 
בשל  וחצי.  שנים  ושתיים  שלושים  מזה  אלאמו 
מגבלות המקום ועל-מנת להימנע מכפילויות, אנו 
בין מר  רק את השיחה שהתקיימה  כאן  מפרסמים 

ּפילר לדון סווט.
סווט  דון  ולמר  כ"ּפילר"  ּפילר  ג'ון  אל  נתייחס 

כ"דון".
ÏÈÃÙ¯” שלום.

„ÔÂ” כן, האם ג'ון ּפילר נמצא?
ÏÈÃÙ¯” כן, מי זה?

טוני  הכומר  עם  עובד  אני  דון.  שמי  שלום,   ”ÔÂ„
אלאמו ועם כנסיות אלאמו.

ÏÈÃÙ¯” כן, שלום. התקשרתי קודם לכן ושוחחתי עם 
גברת בשם ג'ואן. 

„ÔÂ” כן.
להקשיב  כבר  לך  יצא  האם  אדוני,   ”¯ÏÈÃÙ

להקלטה?
„ÔÂ” לא, אך אני מבין שרצית שמישהו אחר יתקשר 

אליך כי יש לך אינפורמציה נוספת.
ÏÈÃÙ¯” נכון. אני התנדבתי ועבדתי כסוכן סמוי עבור 
המימשל האמריקני. כוונותי היו הטובות שבעולם. 
כנסיות  הקו-קלוקס-קלאן  הצית   1988 בשנת 
מדובר  ובסביבותיה.  בארקנסו  כאן,  שחורים  של 
למען  שתתפללו  רוצה  הייתי  רציני.  ביש  בעסק 
המימשל  על-ידי  עוד  מועסק  אינני  ולמעני.  בני 
האמריקני. הקשר היחיד שיש לי כיום עם המימשל 
אותי  מטרידים  שהם  הקבועות  ההטרדות  הוא 
ונסיונותיהם החוזרים ונשנים למצוא דרך להשליך 
אותי לבית-הסוהר. אנשי האף.בי.ַאיי. הגיעו לביתי 
כך הכריחו  עלי. אחר  ואיימו  לפני מספר שבועות 
עברתי  שאותה  פוליגרף,  בדיקת  לעבור  אותי 
אינני  שכבר  כך  על  כועסים  באמת  הם  בהצלחה. 
פועל עבורם. אך הם התייחסו אלי באופן מלוכלך 
ממש. וזה מה שאירע׃ בשנת 1988 התנדבתי לפעול 
עבור המימשל כסוכן סמוי. היתה להם רשימה של 
אנשים שהיה עלי להכיר ולהשתלב ביניהם ואחר-

כך לברר את כל מה שניתן לברר בקשר אליהם. אך, 
רעים.  אנשים  היו  ברשימה  שנכללו  האנשים  רוב 
רובם היו אנשים כמו וילבור הייל, הכומר העליון, 

סנל. הרשה  ויין  וריצ'ארד  הוא  הקו-קלוקס-קלאן, 
רוב  איתכם.  לשוחח  אותי  דחף  מה  לך  לספר  לי 
הזמן נהגתי לקבל את העלונים של טוני אלאמו. לא 
תמיד התעמקתי בהם, אך כשקראתי בעלון האחרון 
את המאמר אודות פרל הרבור, גופי הצטמרר. הרי 
הייתי מעורב ברבים מהדברים שעליהם הוא מדבר 
שם. אני יודע שהוא צודק לגביהם במאה אחוזים. 
עוד פרל הרבור... ובכן, התואר הראשון שלי הוא 
לומד לקראת  אני  מאוניברסיטת ארקנסו, אך כעת 
פרל  ל]  [בקשר  אופן,  בכל  בהיסטוריה.  שני  תואר 
רוזוולט  [במלחמת העולם השניה, הנשיא  הרבור, 
רבים  בכירים  קצינים  עם]  ביחד  שלו,  הצוות  וכל 

ידעו שזה עומד לקרות.
[הפצצת פרל הרבור קוממה את אזרחי ארצות-

נגד  למלחמה  לצאת  כדי  מספקת  במידה  הברית 
יפאן. הנשיא פרנקלין. ד. רוזוולט, שהיה למעשה 
ידע  הלבן,  בבית  שנשתל  האפיפיור  בידי  בובה 
את  לערב  כדי  חיונית  היתה  הרבור  פרל  שהפצצת 
ביודעין  איפשר  רוזוולט  במלחמה.  ארצות-הברית 
שגרמה  התקפה  הרבור,  פרל  על  ההתקפה  את 
לאמריקנים להילחם ביפאן במהלך מלחמת העולם 
סודות  את  שמסר  בלבד  זו  לא  רוזוולט  השניה. 
נתן  הוא  לסטאלין.  לרוסיה,  האטומית  הפצצה 
עם  יחד  ברוסיה  לסטאלין  האטומית  הפצצה  את 
קילוגרם אחד של אורניום, בזמן שמלאי האורניום 
הכולל שבו החזיקה ארצות-הברית באותה עת היה 
רק 2.04 קילוגרם. הפצצה נשלחה לרוסיה משדה 
ג'ורג'  גרייט פולס במונטנה. רב סרן  התעופה של 

רייסי ג'ורדן היה עד לקנוניה כולה.2
פיקח  רוזוולט  של  הזה  הזוועה  מעשה  על 
האפיפיור. את הפקודה לנשיא רוזוולט נתן החשמן 
ספילמן, הומוסקסואל שהיה שליחו של האפיפיור 

וג'וזף  ספילמן  החשמן  עת.  באותה  הלבן  בבית 
החשאית  הקאתולית  באגודה  חבר  שהיה  קנדי, 
השתמשו  מלטה",  של  "האבירים  הנקראת 
הנשק  רכיבי  את  לסטאלין  לתת  כדי  ברוזוולט 
האטומי.3 סטאלין קיבל פקודות מחשמן אחר בשם 
אגאג'אניאן.4 הוותיקן, רוזוולט וסטאלין היו כולם 
היה  היטלר  של  העליון  הדרג  כל  יהודים.5  שונאי 
מורכב מקתולים.6 הם הוכיחו את שנאתם ליהודים 

במחנות הריכוז בגרמניה, פולין וצ'כוסלובקיה.
רוזנברג  ואתל  ג'וליוס  את  האשים  הלבן  הבית 
לרוסיה.  האטום  פצצת  סודות  את  שמסרו  בכך 
שניהם הוצאו להורג בשל הפשע שביצע רוזוולט.7 
שהיה  ביותר  הקתולי  הנשיא  הוא  בוש  הנשיא 
לנו מעולם. הוא מוקף חשמנים. "מתחילת כהונתו 
כנשיא טיפח ג'ורג' בוש את האינטרסים של אגודת 
חודשי  שני  לאחר  (הוותיקנית-נאצית).  הישועים 
הקדיש  מרומא,  בחשמנים  מוקף  כשהוא  כהונה, 
הבירה,  בוושינגטון  התרבות  מרכז  את  הנשיא 
לאויבה הגדול ביותר של הרפובליקה מאז ומתמיד 
– לאפיפיור מרומא. בוש הצהיר שבכוונתו לאכוף 
של  משנתו  ואת  מילותיו  את  באמריקה,  כאן, 
הטובה  "הדרך  בוש,  הנשיא  לדברי  האפיפיור".8 
אחד  השני,  פול  ג'ון  האפיפיור  את  לכבד  ביותר 
האנשים הדגולים באמת, היא להתייחס אל משנתו 
דבריו  את  ולהוציא  לדבריו  להקשיב  ברצינות, 
בוש  (מר  באמריקה  כאן,  הפועל  אל  משנתו  ואת 
הקנוני של  קתולי-נאצי, שהוא החוק  בטרור  דוגל 
הכנסיה הרומאית. הוותיקן השליט טרור על העולם 
זאפואה,  פטרישיה  שנים!)"  מאות  במשך  כולו 

שרות הידיעות הקתולי, 24 במארס, 2001].9
הסחר  במרכז  קרה  דבר  אותו   ”¯ÏÈÃÙ  Ï‡  ‰¯ÊÁ
כשהייתי  קרה  מה  לראות  אפשר  טוב,  העולמי. 

גאנה
(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

אחרת,  בהזדמנות  הפצתם.  את  וסיימנו  כתבים 

קמתי בבוקר, לקחתי ארגז אחד של כתביך בדרכי 

כבר  הפיצה  אשתי  הפצתם.  לצורך  גדולה,  לעיר 

ארגז אחד במקום מגורינו, וסברתי שזה הספיק. 

קרון,  על  לעלות  כדי  הרכבת,  לתחנת  בדרכי 

את  להפיץ  שעלי  לי  לומר  האלוהים  רוח  החלה 

הכתבים בחטיבת הביניים בעיר. אמרתי לעצמי: 

אינם מסוגלים לקרוא  הילדים האלה  מן  "כמה 

ולהבין, מדוע שאבזבז את העלונים עליהם?" אך 

האלוהים המשיך לומר לי לעשות את אשר ציווה 

ראיתי  ולהפתעתי  לבית-הספר  פניתי  לכן,  עלי. 

את הילדים והילדות הקטנים נדחקים כדי לקבל 

טובה  עבודה  יעשה  שאלוהים  יודע  אני  עלונים. 

כי  לך,  לבשר  שמח  גם  אני  הללויה.  בחייהם. 

הספרים והעלונים עושים ניסים נפלאים בחייהם 

של סטודנטים בפוליטכניון כאן. התחלתי בהפצה 

כאשר   ,2000/2001 האקדמית  הלימודים  בשנת 

רבים  עותקים  זה.  למוסד  לראשונה  התקבלתי 

של כתביך הגיעו לסוגים שונים של אנשים ועיני 

רבים נפקחות. אנשים מבקשים כתבים נוספים, 

וכן  לקריאה  עותקים  וקיבלו  אליך  פנו  וחלקם 

כתבים  לקבל  כדי  אלי  באים  אחרים  להפצה. 

הכוח  על  מכריזים  הם  הפצתם.  לצורך  נוספים 

אנא,  האמת.  את  מגלים  רבים  בכתביך.  הטמון 

סיפרתי  חדשים.  זמינים  ועלונים  ספרים  שלח 

ספרותי  חומר  הזמנתי  כי  אלי  המגיעים  לאחים 

המשך  בסבלנות.  להתאזר  עליהם  וכי  נוסף 

עבורך.  מתפללים  שאנו  כפי  עבורנו  להתפלל 

אני,  גדולה,  כה  תמיכה  תמכת  שבה  המשפחה 

שאלוהים  מבקשים  ילדינו,  וארבעת  אשתי 

משפחתך  את  גם  וכך  ומעבר  מעל  אותך  יברך 

אליך  לשלוח  מתכננים  אנו  כולה.  הכנסיה  ואת 

שעשה  הניסים  את  שתראה  כדי  תמונתנו,  את 

אלוהים בחיינו. 

תהילה לישוע,

א.י.                                                סוניאני, גאנה

2 "רוצחי הוותיקן", אריק ג'ון פלפס, עמ' 506, הוצאת הליקון יוניפייד סרוויסס • "היד הנעלמה", א. ראלף אפרסון, עמ' 330-331, הוצאת פבליוס  3 "רוצחי הוותיקן", עמ' 506, אריק ג'ון פלפס, הוצאת הליקון יוניפייד סרוויסס  4 "רוצחי הוותיקן", עמ' 508, אריק ג'ון פלפס, הוצאת הליקון 
יוניפייד סרוויסס • "רצח בוותיקן", אוורו מנהטן, עמ' 25-26, הוצאת אוזרק בוק , מהדורת 1985  5 "המלחמה החשאית נגד היהודים", ג'ון לופטוס ומרק ארונס, הוצאת סנט מרטינס גריפין • "האפיפיור של היטלר", ג'והן קורנוול, עמ' 24-28, הוצאת פינגווין • "האפיפיורים נגד היהודים", דייוויד 
ַאיי. קרצר, הוצאת אלפרד א. קנוּפף • "השמדת עם בקרואטיה 1941-1945", מועצות ההגנה הלאומית הסרבית של קנדה ואמריקה • "מאחורי הדיקטוטורים", אל. ה. להמן, הוצאת אגורה • "הוותיקן בעידן הדיקטטורים 1922-1945", אנתוני רודס, הולט, ריינהרט ווינסטון • "הוותיקן בעולם 
הפוליטיקה", אוורו מנהטן, הוצאת גייר אסוסיאטס • "קתוליות רומאית", לוריין ּבוטנר, הוצאת פרזביטריאן אנד רפורם • "המר את דתך...או מות!", אדמונד ּפאריס, הוצאת צ'יק • "השואה מנקודת מבט היסטורית", יהודה באואר, הוצאת אוניברסיטת וושינגטון • "הוותיקן נגד אירופה", אדמונד 
ּפאריס, הוצאת וויקליף • "האימפריאליזם של הוותיקן במאה העשרים", אוורו מנהטן • "ההיסטוריה הסודית של הישועים", אדמונד ּפאריס, הוצאת צ'יק • "חרב קונסטנטין, הכנסיה והיהודים", ג'יימס קארול, הוצאת האוטון מית'ן • "נטישת היהודים, אמריקה והשואה, 1941-1945", דייוויד 
ויימן, הוצאת פנתיאון בוקס • "השואה במדינת קרואטיה העצמאית", ד"ר לאזו אם. קוסטיץ', הוצאת ליברטי, שיקגו, אילינוי • "מקורות האינקוויזיציה במאה החמש-עשרה בספרד", בי. נתניהו, הוצאת גרוּפ ווסט  6 "ההיסטוריה הסודית של הישועים", אדמונד ּפאריס • "קורבנות השואה 
מאשימים", רבי משה שונפלד, בני ישיבות • "דו"חות האיינזטסגרופן", יצחק ארד, שמואל קרקובסקי, שמואל ספקטור • "הרישומים האחרונים 1945, יומני ג'וזף גבלס", עמ' 17, בני ג'י.ּפי. ּפוטנאם • "האפיפיור של היטלר", ג'והן קורנוול  7 "רוצחי הוותיקן", עמ' 507, אריק ג'ון פלפס, הליקון 

יוניפייד סרוויסס  8  "הטרוריסטים החשאיים", ביל יוז  9 "הטרוריסטים החשאיים", ביל יוז  
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הפכתי  בקטן.  התחלתי  המימשל.  בענייני  מעורב 
הקו-קלוקס- החשאית,  באימפריה  חבר  להיות 

האלה.  הדברים  וכל  הארית  האומה  קלאן, 
כוח  הדי.ִאי.ֵאיי.,  האף.בי.ַאיי.,  [הבי.ֵאיי.טי.אף., 
הסי.אף.אר.,  הסי.ַאיי.ֵאיי.,  הלאומי,  המשימה 
הוותיקן.  של  סניפים  הינם  אלה  כל  מלטה,  אבירי 
נשיא,  נגד  יוצא  אתה  אם  חשוב  לא  כלל  לוותיקן 
מלך, מלכה או אחד המוסדות המוזכרים לעיל היות 
והם אינם אלא מסכי עשן עבור האפיפיור. שרק לא 
על  הוותיקן,  על  ה"בוס",  על  רעה  מילה  תגיד 
על-ידי השטן, "הדרקון  האפיפיור ברומא הנשלט 
מאמין  איני  ג')].  י"ב,  (ההתגלות  האדום"  הגדול 
בדברים שהם מאמינים. אל תטעה בי, דון. חשבתי 

שאני עוזר לאלוהים ולמדינה. אתה מבין אותי?
„ÔÂ” כן.

כמה  הכרתי  עושה.  שאני  מה  שזה  חשבתי   ”¯ÏÈÃÙ
בליטל- כאן,  נשרפה  שלהם  שהכנסיה  שחורים 

רוק, ארקנסו. הכרתי באופן אישי כמה מהם. בכל 
רק  אנשים  ודיכוי  כנסיות  ששריפת  הבנתי  אופן, 
בשל צבע עורם הוא מעשה בל-ייעשה. אינני דוגל 
בראש  אני  כזה.  משהו  או  הלבן  הגזע  בעליונות 
המאמינה  לכנסיה  משתייך  אני  נוצרי.  ובראשונה 
טוני  על  שמעתי  מקרה,  בכל  אך,  הקודש.  בכתבי 
אלאמו פה ושם במשך שנים רבות. אבל ב-1988, 
כשהתחלתי לעבוד עם המימשל, היה טוני אלאמו 
אחד מאלה שנכללו ברשימת החיסול של המימשל 
[כיעד לרצח], למיטב ידיעתי מאז 1988. אתה מכיר 
את רוב האנשים ברשימה ואתה יכול להבין מדוע 
הם נכללים בה, דון. אתה מכיר את מנהיג האומה 
הארית, מנהיג הכמורה של הקו-קלוקס-קלאן. דון, 
האם אתה יודע מה עליך לעשות כדי להיות כומר  

של הקו-קלוקס-קלאן?
„ÔÂ” לא.

ÏÈÃÙ¯” עליך לרצוח בדם קר שני אנשים שאותם הם 
אומרים לך לרצוח. אני הכנסתי מעל תריסר אנשים 
כאלה לבית הכלא הפדראלי. אתה מבין מה שאני 

אומר?
„ÔÂ” כן.

מעשה  הוא  עושה  שאני  שמה  חשבתי  אז   ”¯ÏÈÃÙ
נכון. אבל לקראת תום תקופת עבודתי עם המימשל 
קרה דבר. נסעתי עם כמה סוכנים פדרליים לאלמה, 
ארקנסו [מקום מושבו של אלאמו] ואכלתי במסעדה 
[של אלאמו] ושוחחתי עם כמה מחסידיו של טוני 
להמשיך  רציתי  לא  רואה,  שאתה  כפי  אז  אלאמו. 
עם המשימה. לא הפכתי להיות חבר באירגונו של 
טוני אלאמו, לא ראיתי בו אדם רע. אתה מבין מה 

שאני אומר?
„ÔÂ” כן.

ÏÈÃÙ¯” אבל, בכל אופן, אני יכול להוכיח, ללא שום 
צל של ספק, שרוב האנשים שאיתם הייתי מעורב 
היו מעורבים בפשעים וכדומה. אני מתכוון לאנשים 
כמו המנהיג העליון, הכומר של הקו-קלוקס-קלאן, 
אדם נוסף בשם ליין לריו ועוד אחד בשם מייק אש. 
האלה,  האנשים  שלושת  את  להפליל  אותי  אילצו 

שהיו מנהיגים של האומה הארית ושל הקו-קלוקס-
תקופת  במהלך  אך  אותם.  להפליל  אולצתי  קלאן. 
הזדמנויות  בחמש  פגשתי  המימשל  עם  מעורבותי 
טימותי  בשם  גם  הידוע  טאטל,  טים  את  שונות 
ג'יימס מקוויי. נסעתי לבניין המימשל באוקלהומה 
המימשל  אנשי  אך  האל,  לי  יסלח  עזרתי,  סיטי. 
ההתפוצצות  את  לעצור  עומדים  שהם  לי  נשבעו 

לפני שתקרה. אתה מבין אותי?
„ÔÂ” כן.

באופן  מעורב  הייתי  דבר  של  בסופו  אבל,   ”¯ÏÈÃÙ
לפני  באוקלהומה.  המימשל  בניין  בפיצוץ  פעיל 
הבריטי,  החדשות  שרות  הבי.בי.סי.,  יצרו  כשנה 
ערוץ 4 (הערוץ הגדול בעולם) קשר איתי באמצעות 
מקוויי  טימותי  של  החוקרים  וצוות  עורכי-הדין 
ודיברו איתי, סמוך לפני שמקוויי הוצא להורג. אך 
הם חשבו שהוא היה מעורב ולכן לא יכלו להציל 

אותו ולכן לא ביקשו שאגיע לבית המשפט.
אבל היו דברים מסויימים שאותם לא הסכמתי 
לסמן  סירבתי  השאר,  בין  המימשל.  עבור  לעשות 
כמטרה [לרצוח], ללכוד ולהפליל את טוני אלאמו. 
ניסו  הם  הדבר,  את  עשיתי  שלא  מכך  כתוצאה 
להפליל אותי ברצח ולהכניס אותי לכלא באשמת 
רצח בשנת 1995. הסיבה היחידה שבגללה הם לא 
הצליחו בכך היתה, שבזמן שהמקרה אירע כביכול, 
עדיין  והייתי  זאת),  ידעו  לא  (רוב הסוכנים  בי  ירו 
בזמן  זאת  חמצן,  באוהל  בבית-חולים  מאושפז 
שלטענתם בוצעה העבירה. הם לא הצליחו להפליל 
אותי, אז הם עשו זאת לבני הצעיר. האם זה איום 
לי  אמר  בני  אבל  לראשי?  מעל  הניפו  הם  שאותו 
ביום ראשון האחרון כשביקרתי אותו לא לתת עוד 
לעניין להטריד אותי, אלא לספר על כך לעולם כולו 
אם ברצוני בכך. אבל עליך להבין, שבני הוא חבר 
ב"צופי הנשר", טוראי ראשון בצי, בחיל הנחתים, 
נער נוצרי, מימיו לא עישן סמים. הוא צבר רק שתי 
עבירות תנועה במשך כל ימי חייו. הם ניסו להפליל 
בני הצעיר  אז הם הפלילו את  אותי בלא הצלחה, 
כאן, בארקנסו. הוא נידון למאסר עולם ללא שחרור 
אין  נשק,  כלי  אין  גופה,  אין  רצח.  בגין  תנאי  על 
דם, אין שיער, אין ראיות מפלילות, אין עדי ראיה. 
ישנם רק שני אנשים שהמימשל אילץ אותם להעיד. 
שני האנשים הם אשתי לשעבר ואשתו בנפרד של 
רצח.  ביצע  שהוא  להגיד  אותן  הכריחו  והם  בני, 
דיברתי,  כל ראיה לכך, אדוני. אנשים שאיתם  אין 
מאמרי  אבל  לי.  מאמינים  אינם  רבים,  אנשים 
המשפט  בית  מישיבות  והפרוטוקולים  העיתונות 
שבגללה  הסיבה  בידי.  מצויים  זה  לתיק  בקשר 
טוני אלאמו מצד  היא, שהיה שם  בני  הפלילו את 
היו שם שלושה  ומנהיג קומוניסט מצד שני.  אחד 
אותם],  [לרצוח  כמטרה  לסמנם  שסירבתי  אנשים 
הפכתי  אז  המימשל.  עבור  אותם  ולהפליל  ללכוד 
להיות עבור המימשל אישיות בלתי רצויה והם ניסו 
להפליל אותי אך ללא הצלחה. אז הם הפלילו את 
בני הצעיר ברצח, והוא יושב בכלא במאסר עולם 
מקליפורניה  סרטים  חברת  על-תנאי.  שחרור  ללא 

הגיעה לכלא שבו הוא נמצא כדי לצלם אותו ולהכין 
עליו סרט. היה להם אישור לכך שניתן להם בבית 
הכלא מוורנר, בגריידי, ארקנסו. ואז בלילה שלפני 
בואם העבירו אותו לכלא אחר, וזה היה בבריקיס, 
אינני  ארקנסו.  של  הצפון-מזרחי  בקצה  ארקנסו, 
מאשים את טוני אלאמו. לא היה לו שום קשר לכך. 
כל זה בגלל המעורבות שלי עם המימשל וכל זה. 

אתה מבין?
לדוגמה, ביל ּבּופֹוְרד וגלן ג'ורדן, שניים מסוכני 
בניין  ליד  קל,  ונשק  טבק  לאלכוהול,  המשרד 

הטי.סי.בי.וויי. בליטל רוק. עבדתי איתם הרבה.
זה  הוא  שלו)  (הבוס  שּבּופֹוְרד  אמר  [ּפילר 
הוא  שם  טקסס,  בווֵאקו,  בסרט  הגג  על  שמצולם 
שלושה  והרג  בחלון  שלו  היריה  מכונת  את  הציב 
כדור  הסרט  מראה  בהמשך  הקצינים.  מחבריו 
שהגיע מאחד מחבריו הקצינים דרך הקיר החיצוני 
למספר  אותו  המם  זה  ּבּופֹוְרד.  של  בקסדה  ופגע 
וירד  שניות. ּבּופֹוְרד קם על רגליו, החליק מן הגג 
ואת  כורש  דייוויד  את  האשימו  בסולם.  למטה 
אמר  ּפילר  אך  הקצינים.  שלושת  בהריגת  חסידיו 
אלאמו,  טוני  אני,  זה.  את  שעשה  הוא  שּבּופֹוְרד 
לתקשורת  רק  לא  זה  אירוע  של  קלטות  שלחתי 
האמריקנית ולעיתונות, אלא גם אל מחוץ למדינה. 
לאחרונה ראיתי אחת מן הקלטות בטלוויזיה, אבל 
בקשר  ּפילר  שסיפר  מה  את  מראה  אינה  זו  קלטת 
בכל  הקצינים.  לחבריו  ּבּופֹוְרד  שעשה  לדברים 
מקור  מאותו  הקלטת  של  עותק  לקבל  ניתן  אופן, 
קיימות  העותק שברשותי.10  את  אני  קיבלתי  ממנו 
הקלטת  של  כותרתה  אך  וידיאו,  קלטות  מספר 
היחידה, המראה את מה שּפילר מספר בקשר למה 
"ווֵאקו,  היא  הקצינים  לשלושת  ּבּופֹוְרד  שעשה 

השקר הגדול". 
השטן,  של  פיו  אינן  והעיתונות  התקשורת  אם 
מדוע הן מחפות על כל מיליוני הדברים שהוותיקן, 
האמריקני,  המימשל  שורות  אל  הסתנן  אשר 
הוותיקן,  על-ידי  הנשלטת  בתקשורת  עושה? 
כורש  דייוויד  את  מכנים  עדיין  התעמולה,  מפיץ 
משרתי  הבריונים,  למעשה  כאשר  "רוצח",  בשם 
ממשיכים  עדיין  הם  הרוצחים.  הם  האפיפיור, 
וטוענים שדייוויד כורש הוא זה שרצח את שלושת 
וגם אחרים, כאשר למעשה  סוכני המימשל האלה 
לומר  ממשיכים  עדיין  הם  אותם.  שהרגו  אלה  הם 
האפיפיור,  למעשה  כאשר  כת,  של  מנהיג  שהוא 
זה שהורה  לא רק שהוא מנהיג של כת, אלא הוא 
להם  עדים  שאנחנו  זוועה  מעשי  אותם  כל  על 
בעולם כיום. קלטות-שמע וספרים מראים בבירור, 
שדייוויד כורש לא היה מנהיג של כת, אלא מאמין 
בכתבי הקודש, מטיף בכנסיית ההתגלות של היום 

השביעי.11 
המלחמה בין היהודים והערבים אף היא מעשה 
וחבורת  הקתולי-רומי  המשיח  אויב  של  ידיו 
יכולים  והערבים  היהודים  דברו.  עושי  הבריונים 
לחיות יחד בשלווה, אך הוותיקן רוצה שהאפיפיור 
שיביא  זה  הוא  המלחמות,  לכל  שגורם  זה  שלו, 
-Mt. Carmel Survivor's Fund, P.O. Box 120, Axtell, TX 76624 USA 817-754 – קלטות וידאו:  11 כדי להזמין קלטות וידיאו, ספרים וקלטות שמע מאת דיויד קורש ואודותיו ולבירור מחירי המוצרים, צרו קשר עם: 2146

"היום ה-51 - הסיפור האמיתי על ווייקו", "בתוך הר הכרמל", "ווייקו: הכללים להתקפה", "ווייקו: התגלות חדשה" – ספרים: "הסתרת האמת בפרשת ווייקו", ג'ק דוואלץ', "צדק עיוור", קן פאוסט, "מקום ששמו ווייקו", דיוויד תיבודו, "טבח הדווידיאנים", קרול מור, "האפר של ווייקו", דיק 
ֵג'יי. ריוויס, "מדוע ווייקו? כתות והמאבק לחופש דת באמריקה", ג'יימס ד. טאבור ויוג'ין ו. גאלאגר, "שלא יהיה עוד ווייקו: הפגמים באכיפת החוק הפדראלי והדרכים לתיקונם", דייוויד ב. קופל ופול ה. בלקמן, "הכניסו את רוצחי ווייקו: מאמרים על תנועת החופש, 1993-1998", וין וג'ין 
סופרינוביץ' יחד עם דריק קסטלמן, "ארמגדון בווייקו: נקודות מבט קריטיות על הקונפליקט של הדווידיאנים", סטוארט א. רייט, "מתוך האפר: ניסיון למציאת היגיון בווייקו", ג'יימס ר. לואיס – קלטות שמע: קלטות-השמע של מוקד החרום מ-28 בפברואר, 1993, שבהן מנסים הדווידיאנים 

לסיים את מתקפת הּבי.ֵאיי.טי.אף, 8 קלטות שמע של דרשותיו של דייוויד קורש. כמו-כן, אפשר להזמין את ספרו הבלתי גמור "הבשורה המפוענחת של שבע החותמות של ספר ההתגלות"  
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ליהודים:  שיאמר  זה  הוא  דבר.  של  בסופו  שלום 
בירושלים,  המלכות  כס  על  לשבת  לי  תניחו  "אם 
כי אני הוא האלוהים, איש לא יעז להטריד אתכם 
עוד לעולם. אני אצווה עליהם להפסיק את הטרור 
(הטרור שהוא עצמו יוצר) והם יעשו את מה שאני 
אומר להם לעשות". קל מאוד לאדם הגורם טרור 
רק  לתינוק להפסיק לבכות אם  קל  להפסיק טרור. 
נותנים לו סוכריה, או דבר-מה אחר, בו הוא חפץ. 
כל  את  לעשות  כדי  משתמש  הוא  בהם  הבריונים 
המעשים האלה הם חסידיו של מנהיג הכת ברומא, 
אויב המשיח. האפיפיור הוא למעשה האדם שכתבי 

הקודש מכנים אותו "אויב המשיח"]. 
ÏÈÃÙ Ï‡ ‰¯ÊÁ¯” בכל מקרה, [ּבּופֹוְרד, הבוס שלי, 
שהוא  ההתגלות,  ספר  על  שוחחנו  ואני]  ג'ורדן 
כתבי  ספרי  כל  בין  להבנה  ביותר  הקשה  הספר 
הכרמל  ולהר  לווֵאקו  נסעו  שהם  לפני  הקודש. 
 ˙‡  „ÂÎÏÏ  Ì˙ÂÂÎ·  ÔÈ‡˘  ÈÏ  Â¯Ó‡  Ì‰ בטקסס, 
 ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ Â˙È‡Â Â˙Â‡ ‚Â¯‰Ï ‡Ï‡ ˘¯ÂÎ „ÈÂÂÈÈ„
‡ÂÈ„ÈÒÁ ÔÈ·Ó ÌÈ˘. אולי אלוהים יסלח לי, אבל 
ברווזים".  "ציד  לכך  קראו  וג'ורדן]  [ּבּופֹוְרד  הם 
עוד  אני התנדבתי  אומר? אבל  אני  אתה מבין מה 
דייוויד  את  להוציא  ולעזור  לשם  לרדת  לכן  קודם 
[לרצוח]  לסמן  ולעזור  החוצה  מהמחנה  כורש 
אותו, או ללכוד אותו ולהפליל אותו, מכיוון שהם 
אמרו לי איזה אדם רע הוא היה וסיפרו שהוא נהג 
לא  בוודאי  הוא  בזה.  וכיוצא  בילדים  להתעלל 
הלא-נכון של  בסך-הכל היה בצד  עשה דבר. הוא 
המימשל [המימשל החילוני]. בכל אופן, לפני שהם 
ירדו לשם, ישבתי במשרד ושוחחתי איתם על כך. 
הם אמרו לי שהם עומדים להרוג אותו. אתה מבין 
את מה שאני אומר? דייוויד כורש עמד למות לפני 
לבטח.  זאת  לבצע  עמדו  הם  תסתיים.  שהמשימה 

אתה מבין? 
שלושה שבועות לפני הפיצוץ באוקלהומה היתה 
לי תחושה רעה בקשר לכך. כתבתי מכתבים לנשיא 
ארצות-הברית [ביל קלינטון], למושל ארקנסו ולכל 
וסיפרתי  אוקלהומה,  למושל  ביניהם  אחרים,  מיני 
וויין  ריצ'ארד  מתכננים  הפטריוט"  שב"יום  להם 
ה"קו-קלוקס-קלאן"  מנהיגי  שונים,  ואנשים  סנל 
באוקלהומה.  המימשל  בניין  את  לפוצץ  ואחרים, 
על  קפץ  המימשל  הללו.  מהאנשים  רבים  עצרנו 
ברוסיה  הקרה  המלחמה  מבין?  אתה  העגלה. 
ועיסקאות  רידג'  רובי  בגלל  עמדו,  והם  הסתיימה 
את  לאחד  עמדו  הם  המימשל,  שעשה  נוספות 
הבי.ֵאיי.טי.אף.  האף.בי.ַאיי.  עם  הבי.ֵאיי.טי.אף. 
לא רצו בכך. אז ממש כפי שעשו בפרל הרבור, הם 
איפשרו ביודעין לעיסקה להתבצע ולאנשים להיות 

מעורבים בכך. 
שהיה  השלישי  האדם  מוסלמים.  עם  נפגשתי 
מעורב ואשר אותו הם לא תפסו ולא עצרו מעולם, 
של  הכספים  איש  ששימש  מוסלמי  בחור  היה 
כך.  כל  טובה  היתה  לא  שלו  האנגלית  העיסקה. 
גם האנגלית שלי לא כל כך טובה, אבל שלו היתה 
תפסו  לא  מעולם  הם  כבד.  מבטא  לו  והיה  גרועה 

מי  ידע  אותו. המימשל  לתפוס  רצו  או שלא  אותו 
כפי  הגדר,  צדי  משני  בוודאי  עבד  הוא  היה.  הוא 
שעושים אנשים רבים. טימותי ג'יימס מקוויי, כפי 
טאטל,  טים  ידינו  ועל  הבי.בי.סי.  על-ידי  שכונה 
הדין  עורכי  באמצעות  לבי.בי.סי.,  שסיפר  זה  הוא 
והחוקרים שלו, שאני הייתי מעורב יותר ושידעתי 
קרה  שבאמת  מה  ועל  באוקלהומה  הפיצוץ  על 
שלחו  שהבי.בי.סי.  לכך,  הסיבה  זו  ממנו.  יותר 
צוות צילום לביתי כאן, בצפון ליטל רוק בארקנסו, 
וצילמו אותי במשך שלוש שעות. הלכנו כאן בעיר 
יום  באותו  לפוצץ  תיכננו  שהם  מהבניינים  לכמה 
הטובה  השמירה  בגלל  לבסוף  פוצצו  לא  ואשר 
לפוצץ  איפשרה  בניינים, שלא  אותם  על  שהוצבה 
את  יום  באותו  לפוצץ  אמורים  היו  הם  אותם. 
בניין  ואת  ארקנסו  מדינת  של  הקפיטול  בניין 

הטי.סי.בי.וויי. 
ב-1990,  הצטרף  הקו-קלוקס-קלאן  אופן,  בכל 
אותם מנהיגי הקלאן הפסידו דמי חברות והפסידו 
כסף. ווילבור הייל נסע לערב הסעודית, נפגש עם 
כיוון  לו,  לעזור  אותם  ושיכנע  טרור  מנהיגי  כמה 
אני  אחר-כך  אבל  כמוהו.  יהודים  שונאי  הם  שגם 
עזרתי לעצור רבים מהאנשים הללו. ואז המימשל, 
ועזרו  על העגלה  במקום לעצור את העניין, קפצו 
היו  משהם  יותר  טובה  בצורה  להתבצע  לזה 
מבין  אתה  עצמם.  בכוחות  אותה  לבצע  מסוגלים 

מה שאני אומר?
„ÔÂ” כן.

ÏÈÃÙ¯” הם עזרו להם [לבצע את העבודה] טוב יותר. 
למעשה, היה עלי לנסוע לחנות באלדורדו, ארקנסו, 
שלמה  מזוודה  קניתי  הדרכה.  ספרי  שם  ולהשיג 
מלאה ספרי הדרכה המסבירים איך להרכיב פצצות 
שונות.  טרור  שיטות  ומלמדים  וכו'  נפץ  וחומרי 
ושלח  כך  לשם  הכסף  את  לי  שנתן  הוא  המימשל 
ג'יימס  לטימותי  לעזור  במטרה  זאת  לקנות  אותי 
מקוויי להכין את הפצצה שהוא ייצר. אני מתכוון, 
הקתולי- הוותיקן  על-ידי  [הנשלט  שהמימשל 

שבועות  שלושה  בעניין.  עמוק  מעורב  רומי] 
האנשים  לכל  מכתבים  כתבתי  אוקלהומה  לפני 
כחודש  לפני  לקרות.  שעומד  למה  בקשר  האלה 
על  כוחות  בעל  אני  אם  אותי  שאל  האף.בי.ַאיי. 
טבעיים. "לא, אין לי כוחות על טבעיים", אמרתי. 
אולי הייתי צריך לשלוח את אזהרותי מוקדם יותר.

ה-11  של  המתקפה  לפני  חודשים  שלושה 
בניו-יורק,  העולמי  הסחר  מרכז  על  בספטמבר 
כתבתי מכתב לראש העיר ג'וליאני, לנשיא ארצות 
הברית, לראש הסי.ַאיי.ֵאיי., לפנטגון ולעוד כתריסר 
אנשי מימשל אחרים וסיפרתי להם שהעניין עומד 
את  לתקוף  עומדים  ספטמבר.  בתחילת  להתבצע 
מרכז הסחר העולמי. הם עומדים לעשות זאת בדרך 
קראתם  לא  בוודאי  אתם  טרנר.  ביומני  שהבטיחו 
יומני טרנר מסתיימים  אך  יומני טרנר,  מעולם את 
זהו  מזוודה.  ומשיגים  מטוס  חוטפים  שהם  בכך 
קו-קלוקס-קלאן, בו הם פרסמו כיצד  פרסום של ה
הם עומדים להשתלט על ארצות-הברית באמצעות 
תהיה  שזו  שואפים  הם  גזענית.  קודש  מלחמת 
המוסלמי.  העולם  נגד  הנוצרי  העולם  מלחמת 
ב"עיר  האלה  האנשים  עם  שוחחו  המימשל  סוכני 

קו-קלוקס-קלאן.  האלוהים" באוקלהומה, בבסיס ה
הם מסרו להם כמות גדולה של אינפורמציה בקשר 
לעניין ולמה שקרה באוקלהומה וכן אודות טימותי 
וכיצד  קרה  באמת  העניין  ואיך  מקוויי  ג'יימס 
קו-קלוקס- ה מהם.  יותר  מעורב  היה  המימשל 
קלאן התחיל לגלגל את הכדור, אחר כך המימשל 
על  וקפץ  אותם,  הפליל  האלה,  האנשים  את  עצר 
העגלה. הם איפשרו זאת ביודעין ועזרו לזה לקרות. 
יכול  אני  לקרות.  לזה  לעזור  כדי  מגדרם  יצאו  הם 
היו מעורבים  להוכיח שסוכני המימשל האמריקני 
מרכז  על  ההתקפות  בשתי  באוקלהומה,  בפיצוץ 
הסחר העולמי וכי סוכנים פדראליים היו מעורבים 
המידע  את  מסרתי  טקסס.  בווֵאקו,  הרצח  במעשי 
קונגרס  לאנשי  לסנטורים  כך  על  וכתבתי  הזה 
ולאנשים שונים אחרים. כל תגובתם היתה לשלוח 
אותן  כל  את  לי  שיעשו  כדי  האף.בי.ַאיי.  את  אלי 
בדיקות פוליגרף וכדי לדבר אתי ולהגיד לי לשתוק, 
לי להפסיק לפחוד  בני אמר  לבני.  יקרה משהו  פן 

מהם ולספר לכולם את מה שאני רוצה. 
העלון  את  בדואר  יום  באותו  כשקיבלתי 
הבינלאומי עם הכתבה של טוני אלאמו "עוד פרל 
צדק  שהוא  מכך  הצטמרר  שלי  הגוף  כל  הרבור", 
מסרבים  באמריקה  האזרחים  רוב  וכי  אחוז  במאה 
שהוא  אומר.  שאני  מה  מבין  אתה  בכך.  להאמין 
במאה אחוז יודע מה קורה. אני בטוח שהוא אדם 
שאנשים  מה  מכל  עליו,  שורה  אלוהים  רוח  אשר 
חוץ  אבל,  עליו.  שקראתי  והדברים  דיברתי  איתם 
שאני  מה  מתוך  אחוז.  במאה  צודק  הוא  מזה, 
ומה  קורה  שבאמת  ומה  החילוני  העולם  על  יודע 
שהמימשל עושה, טוני אלאמו פשוט צודק במאה 

אחוז. אתה מבין מה שאני אומר?
„ÔÂ” כן. אני מבין.

את  קוראים  המימשל  שסוכני  בטוח  אני   ”¯ÏÈÃÙ
במשרדי  כשהייתי  קבוע.  באופן  הזה  החומר 
ראיתי  האף.בי.ַאיי.,  ובמשרדי  הבי.ֵאיי.טי.אף., 
אבל  שלו.  העלונים  את  וקוראים  יושבים  אותם 
יכולים  אתם  איתכם.  לדבר  רוצה  אני  מקרה,  בכל 
יכולים לצלם תמונות,  זה. אתם  לפרסם מאמר על 
סרט, כל מה שתרצו. אבל אני חושב שכדאי שהעם 
האמריקני ידע באמת, שהכומר טוני אלאמו צודק 
המימשל  של  האלה  הקנוניות  כל  אחוז.  במאה 

[הוותיקן, רומא הקתולית] באמת קורות. 
„ÔÂ” נכון.

ÏÈÃÙ¯” אתה מבין מה שאני אומר, דון?
„ÔÂ” כן.

ÏÈÃÙ¯” אבל מה דעתך, דון? יש לי מאמרי עיתונות 
בבית- אנשים  שהפללתי  אמרו  אפילו  הם  שבהם 
גארי  ג'ון  שמי,  את  מזכירים  המאמרים  המשפט. 
פטרסון  טום  את  להפליל  שניסיתי  וטוענים  ּפילר, 

בפשע. אתה מבין את דברי?
„ÔÂ” כן.

ÏÈÃÙ¯” כן. יש לי קלטת של הבי.בי.סי. שבה אנחנו 
מדברים על הפיצוץ באוקלהומה. כשאני מדבר אל 
ה-11  של  המתקפות  לפני  ממש  הבי.בי.סי.  אנשי 
ה- של  המתקפות  על  מדברים  ואנחנו  בספטמבר 
מתלבטים  הם  להתרחש.  שעומדות  בספטמבר   11
תמונות  ולצלם  לשם  לנסוע  עליהם  האם  ביניהם, 

סוכניה המרושעים של הממשלה 

הכלל-עולמית מתיימרים להיות 

סוכנים אמריקניים
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אתה  קורה.  שזה  לפני  העולמי  הסחר  מרכז  של 
מבין?

„ÔÂ” כן.
קנוניה  מעשי  הם  אלה  כל  אופן,  בכל   ”¯ÏÈÃÙ
סרג'נט  ג'ון  שהכין  קלטת  ישנה  המימשל.  של 
של  הסודיים  "השליטים  הוא:  ושמה  מהבי.בי.סי. 
העולם׃ הסדר העולמי החדש". זהו סרט טלוויזיה 
הבריטי,   4 ערוץ  עבור  שהוכן  דקות  שלושים  בן 
מעולם  ידיעתי  למיטב  אך  בעולם,  הגדול  הערוץ 
לא הקרינו אותו בארצות-הברית. הסיבה לכך היא, 
המימשל  על-ידי  נשלטת  האמריקנית  שהתקשורת 
התקשורת  לגבי  גם  נכון  והדבר  [הרומי-קתולי], 
דבר,  לעשות  יכול  אינך  בארקנסו.  כאן,  המקומית 
מבלי שהמימשל יידע על כך וינסה להפסיק אותו. 

אינו  בתקשורת  איש  אחוז.  במאה  זכאי  בני 
מעוניין לקפוץ על המקרה שלו, מכיוון שהמימשל 
לגרום  וכדי  בגללי,  מוחלט  באופן  אותו  הפליל 
הם  מה  כמוך  לאנשים  לספר  ולהפסיק  לשתוק  לי 
לעשות  יכול  שאני  משהו  יש  האם  עושים.  באמת 
משהו  יש  האם  או  שלכם?  לאירגון  לסייע  כדי 

שאתם יכולים לכתוב או לעשות כדי לעזור לבני?
אני רוצה שתאמר לכומר אלאמו עכשיו, שעליו 
לרצוח  עלול  המימשל  כי  האפשר,  ככל  להיזהר 
אותו בגלל המאמר הזה שכתב. לדוגמה, יש להם 
מישהו שמתמחה בתיקון מכוניות (זה משהו שהם 
החדירו  הם  רב).  זמן  לפני  שהכרתי  למישהו  עשו 
מברג גדול לתוך הצמיג חסר-הפנימית של מכוניתו 
בה  נהג  קורבט,  מכונית  בעל  שהיה  בחור,  ואותו 
המברג  הדרך,  בעיקול  נסע  הוא  גבוהה.  במהירות 
יש  ונהרג.  בעיקול  התהפך  והוא  הצמיג  את  בקע 
יכולים לשים לך במשקה, כמו למשל  חומר שהם 
לשלוח  וניסו  אנשים  השיגו  הם  קסטרו.  לפידל 
אותם לשם, כדי שישימו אל.אס.די. וסמים אחרים 
במשקאות שלו או בגלידה שלו או משהו כזה. רק 
תגיד לטוני אלאמו, שאחרי המאמר שהוא פירסם 
מוכיח  כשהוא  אחוז,  במאה  צודק  הוא  בו  ואשר 
עושים  המיוחדים  והסוכנים  שהמימשל  מה  שכל 
מאוד,  להיזהר  שעליו  ושערורייתי,  מושחת  הוא 
על-ידי  לחלוטין  [הנשלט  האמריקני  המימשל  כי 
הרומי-קתולי] כבר רצח אנשים בגלל  כת הוותיקן 

דברים פחותים מזה. 
„ÔÂ” אתה יודע, מה שהם שונאים זה להיחשף, וזה 

בדיוק מה שהכומר אלאמו עשה בעלון האחרון.
כמו  בדיוק  זה  אחוז.  במאה  צודק  אתה   ”¯ÏÈÃÙ
המקקים  בחדר,  האור  את  מדליק  אתה  שכאשר 
אחרים,  ודברים  לרהיטים  מתחת  מתחבאים  ישר 
להם  לקרות  עלול  שמשהו  פוחדים  הם  מכיוון 
כשהם  אבל  כך.  בדיוק  פועל  המימשל  באור. 
פוחדים הם הכי מסוכנים. למימשל, כמו שאמרתי, 
הם  בעל-פה.  נמסרת  הרשימה  חיסול.  רשימת  יש 
אינם מפרסמים אותה. הם רק אומרים לך את שמות 
מתקשרים  היו  הם  סמוי,  סוכן  כשהייתי  האנשים. 
אלי למכשיר הביפר, או לטלפון הסלולרי, ונהגתי 
לפגוש אותם בקביעות במקומות שונים, בבניינים 
וכיוצא  גשרים  על  שונים,  חניה  במגרשי  שונים, 
לי בעל-פה רשימה של  בזה. בכל פעם הם העבירו 
אלאמו]  [טוני  והוא  מעוניינים,  הם  שבהם  אנשים 

כאחד  לי,  מסרו  שהם  רשימה  בכל  כמעט  היה 
מהאנשים שהם רוצים שאני אסמן [ארצח], אתקרב 

אליהם, אכיר אותם, ואפליל אותם.
דוגמא למה שהם עושים עכשיו׃ איש  לך  אתן 
את  לחשוף  ניסה  הולט,  גרגורי  בשם  מכיר  שאני 
ומכתבים  הודעות  ולכתוב  הפדראליים  הסוכנים 
איפה  יודע  אינני  וכו'.  עושים  שהם  למה  בקשר 
הפדראליים  שהסוכנים  חושב  אני  עכשיו.  הוא 
המימשל  כלשהי.  סיבה  בגלל  לכלא  אותו  שלחו 
אני  שווא.  בהאשמות  הולט  גרגורי  את  הפליל 
בטוני  גם  יטפל  הזה  שהבחור  רצו  שהם  יודע 
היא,  זאת  לעשות  רצו  הם  שבה  הדרך  אלאמו. 
ויכניס  אלאמו  טוני  של  לכנסיה  יצטרף  שהוא 
טוני.  של  למחשב  ילד  של  פורנוגראפית  תמונה 
אתה מבין מה שאני אומר? לנסות להטיל בו כתם 
אחד  זה  ילד.  של  פורנוגראפית  תמונה  באמצעות 
ביותר לעשות בימינו. אני מעולם  הדברים הקלים 
וארבע  חמישים  בן  זקן,  איש  אני  זאת.  עשיתי  לא 
ואני לא מבין במחשבים. אבל הוא בחור צעיר יותר 
ומבין במחשבים. הדרך בה הם רצו שיטפל בחלק 
מהאנשים האלה היא דרך כניסה לבתיהם, והתקנת 

תמונות פורנוגראפיות של ילדים במחשביהם.
אלאמו  הכומר  את  הזהרתי  אני  אופן,  בכל 
["בבל  מסתוריות  בדרכים  פועל  שהמימשל 
(ההתגלות  הארץ"  ולתועבות  לזונות  אם  הגדולה, 
להשתמש  יכולים  הם  בהן  השיטות  אחת   .[(5 י"ז 
נמצא  אינו  אלאמו  שהכומר  פנים  להעמיד  היא, 
זאת  יודע  ברשימה, כאשר הוא אכן ברשימה. אני 
שוחחתי  אנשים.  עם  שיחותי  בעקבות  בוודאות, 
והם  אותו,  שעצרו  האיי.אר.אס.  מסוכני  כמה  עם 
ששמו  מכיוון  הופלל  שהוא  בוודאות  לי  אמרו 
לפני  בהם.  לטפל  שיש  האנשים  ברשימת  היה 
רצו  הם  המימשל,  עם  עבדתי  עדיין  כאשר  שנים, 
שאעצור אותו בשל האשמות שקשורות בכלי נשק. 
כשהייתי באלמה, ארקנסו, הפיצו אנשים מכנסיית 
בשטח  אחד  שלאף  נכתב  שבהם  עלונים  אלאמו 
וזה  אקדחים,  או  רובים  נשק,  כלי  אין  הכנסיה 
הכנסיה  ומים.  אוויר  אקדחי  צעצוע,  אקדחי  כולל 
לא החזיקה ברשותה אף כלי נשק גשמי, מכל סוג 
שהוא. המימשל המשיך לרדוף את הכומר אלאמו 
במשך שנים רבות מאוד, כי המימשל פוחד מכל מי 
שאומר את האמת במדינה הזאת, בהקשר למעשים 
הכרתי  המימשל.  מאנשי  כמה  שעושים  האיומים 
יותר מדי נושאי משרות במימשל, בדרגות שונות, 
לחוק  בניגוד  מוחלט,  רשע  של  מעשים  שעשו 
האלוהי ובניגוד לחוק האנושי. אבל, אחד הדברים 
שאתה  שמרגע  הוא,  עושות  המימשל  שסוכנויות 
נמצא ברשימה, הם שולחים אנשים שיחדרו לתוך 
מסויימות,  בדרכים  בך  לטפל  ינסו  שלך,  האירגון 
נוקטים  הם  אחר  דבר  בשום  מצליחים  אינם  ואם 
בשיטת אל קפונה ומנסים לתפוס אותך על עבירות 
מס. חוקי המס מסובכים כל-כך, שקל מאוד לתפוס 

אנשים באמצעותם.
הכרתי באופן אישי את ויליאם ג'פרסון קלינטון, 
הידוע גם בשם ויליאם ג'פרסון בליית. אני מכיר את 
הטבק  האלכוהול,  משרד  החשאי,  השירות  משרד 
וכלי הנשק, האף.בי.ַאיי., היחידה ללוחמה בסמים. 

רבות מן הסוכנויות האלה עובדות באותה שיטה. 
נגד פשעים  יש להם מה שמכונה: "כוח המשימה 
בוחרים.  שהם  מי  אחרי  רודפים  והם  אלימים" 
הכומר אלאמו אינו אדם אלים. למיטב ידיעתי הוא 
מטיף לאהבה ולשלום, אבל גם הוא ברשימה הזאת. 
הוא לא נכנע לדרישות המימשל ולא אמר את מה 
שהמימשל רוצה שאנשים יגידו – שהמימשל טוב 
וצודק ופועל מתוך התחשבות באזרחים. הוא אמר 
אלאמו.  הכומר  את  להזהיר  רוצה  אני  ההיפך.  את 
אתם יכולים לראות שאנשים רבים מתים בארצות-

הברית כתוצאה ממחלת הסרטן. זהו תסריט שיכול 
לקרות.

הסי.ַאיי.ֵאיי. לא עבד באופן רשמי בתוך ארצות-
הברית, אך הם עדיין פעלו כאן ועשו דברים רבים. 
בטרור  למלחמה  החדש  החוק  תחת  כעת,  אבל 
לפעול  יכולים  הם  המולדת,  לביטחון  והחוק 
כמו  ממש  הברית  ארצות  בתוככי  חוקי  באורח 
הכרתי  עצמי  אני  והבי.ֵאיי.טי.אף.  האף.בי.ַאיי., 
ארצות-הברית  בתוך  שעבדו  הסי.ַאיי.ֵאיי.  סוכני 

במשך שנים.
אבל, בסדר, אתה ברשימה של המימשל. הם לא 
דבר  או שום  עליך  רע  דבר  מצליחים למצוא שום 
שעשית. אז נניח שאני הוא אותו אדם שהם סימנו. 
ובודק  לביתך  הולך  הייתי  עכשיו.  ב"כאילו"  זה 
חוזר,  אתה  מתי  לדעת  ומנסה  אותו  בוחן  אותו, 
זמנך, כמה  איפה אתה מבלה את  יוצא,  מתי אתה 
שיותר אינפורמציה שאני יכול להשיג בקשר אליך. 
אחרי שאני עושה את זה אני פונה למחלקת המים 
ואומר  שלי  התג  את  להם  מראה  אני  המקומית, 
של  למדים  זקוק  ושאני  פדראלי,  סוכן  שאני  להם 
הבית של  על  לצפות  עלי  כי  המים,  עובד מחלקת 
המימשל  רשויות  מרבית  עליו.  ולפקח  אדם  אותו 
לסייע  גאים  השירותים]  [ונותני  המקומיות 
אני מגיע  ואז  זה.  למימשל הפדראלי בעניין מסוג 
שלי  הקטן  השחור  התיק  את  איתי  ולוקח  לביתך, 
כפפות  ביניהם  מלוכלכים,  טריקים  בתוכו  המכיל 
מרופדות עופרת, ויש לי גם חפץ גלילי מיניאטורי 
המזכיר קצה של עיפרון, כזה שמשתמשים בטקסס 
נפט. החפץ המיניאטורי הזה  ובמדינות המייצרות 
חושב  אני  אוראניום.  תרכובת של  עשוי מסוג של 
שזה אוראניום פי-35, אך אני לא בטוח שכך מכנים 
אותו. הוא נראה כמו קצה קטנטן של עיפרון מכני, 
הנתון בתוך קופסה המבודדת בשכבה של עופרת. 
שמשליכים  הוא  הזה  הדבר  של  החוקי  השימוש 
כמה  פנימה  משליכים  ואז  נפט,  באר  לתוך  אותו 
מקלות דינמיט ומפוצצים את זה. אחרי שמפוצצים 
את  ולבחון  גייגר  מונה  לקחת  אפשר  זה,  את 
הבקיעים  דרך  באיזו  ולהבין  שבקרקע,  הבקיעים 
לקדוח  יש  איפה  להחליט  ולנסות  בקרקע  מצויים 
כדי להגיע לנפט. זוהי המטרה המוצהרת של חפץ 
זה. אך אחת המטרות שלשמה משתמש בו המימשל 
שהם  היא  רומא)  על-ידי  (הנשלט  האמריקני 
לוקחים את הרכיב הקטנטן הזה, בכפפות מרופדות 
עופרת, ואז אני, כמייצג המימשל, הולך לבית שלך, 
דופק בדלת, ואני אומר לך שיש בעיה בשעון המים 
יותר  שלך, ושעלי להחליפו כי זה גורם לך לבזבז 
את  לך  מחליף  שאני  מכך  מרוצה  אתה  כסף.  מדי 
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שעון המים מכיוון שהוא פגום ועולה לך יותר מדי 
כסף. ואז אני הולך מסביב לבית וסוגר את אספקת 
המים לבית, חודר לתוך צינור המים שנכנס לתוך 
לובש  אני  הנחושת.  רשת  את  ומוצא  המים,  שעון 
תרכובת  חלקיק  את  מצמיד  העופרת,  כפפת  את 
האורניום לרשת הנחושת ומרכיב את הרשת לצינור 
המים שנכנס אליך הביתה או אל העסק שלך. אחר 
הדלת,  על  אצלך  דופק  חזרה,  הכל  מחבר  אני  כך 
שלך  המים  שמערכת  לך  ומודיע  מכתב  משאיר 
תוקנה ופועלת כשורה, ושכעת אתה יכול להמשיך 

ולהשתמש במים שלך.
מי  את  מחליף  אתה  יותר  מאוחר  כשבוע 
האקוואריום של דג הזהב שלך, והדג שלך מת. ואז 
גם התוכי שלך מת, כי יש בעלי חיים שהם רגישים 
יותר מאחרים. ואז הפרווה של הכלב או של החתול 
שלך מתחילה לנשור, אבל אתה חושב שזו נשירה 
אינו  והווטרינר  חולים,  נעשים  הם  ואז  נורמאלית. 
יודע מה לא בסדר איתם. ואז השיער שלך מתחיל 
מחשבה  מדי  יותר  לזה  מקדיש  לא  אתה  לנשור. 
מהשיער  שחלק  ויתכן  מתבגר,  אכן  שאתה  משום 
בני  כל  מה  זמן  אחרי  אבל  ושם.  פה  נושר  שלך 
מאחרים,  יותר  מים  ששותים  אלה  בעיקר  ביתך, 
שמקורם  סרטן  של  שונים  סוגים  לפתח  מתחילים 
בבליעת חומרים רדיואקטיביים. אבל הרופא אינו 
לחפש  מה  יודעים  אינם  רופאים  כי  לכך,  מודע 
מהרעלה.  כתוצאה  גווע  אתה  וכך  כזה,  במקרה 
אחד  רעל,  של  סוג  היא  רדיואקטיבית  קרינה 
רעל  סוגי  יש  שקיימים.  ביותר  היעילים  הרעלים 
ביותר  והקל  היעילים שבהם  זה אחד  שונים, אבל 

להרעיל בני אדם באמצעותו. 
מעין  שמשהו  אלאמו  הכומר  את  מזהיר  אני 
האמיתות  כל  בגלל  וזאת  לו  לקרות  עלול  זה 
המושחתים  למעשיהם  בקשר  מפרסם,  שהוא 
שכל  אומר  לא  אני  המימשל.  מבכירי  כמה  של 
מדי  רבים  אנשים  יש  אבל  מושחת,  המימשל 
אל  שחדר  הרומי-קתולי  [המימשל  במימשל 
שורות המימשל בארצות-הברית], שהם מושחתים 
זהו אחד הדברים  גם עכשיו.  ועושים מעשי רשע 
הרומית,  האימפריה  של  להתמוטטותה  שגרמו 
בגלל  ברעהו  איש  לחמו  השלטון  אנשי  כאשר 
שחיתותם המוחלטת, ולאחר זמן מה בני האדם לא 
שההיסטוריה  חושש,  אני  יותר.  זאת  לשאת  יכלו 
מצויים  ואנחנו  במעגלים,  עצמה  על  לחזור  נוטה 

כרגע בדיוק באותו מקום.
באיזור  כאן,  שגר  אדם  אישי  באופן  מכיר  אני 
נתן  לא  הוא  ארקנסו.  רוק,  ליטל  שבצפון  שרווד 
עובד  עדין  הוא  כי  בשמו,  להשתמש  רשות  לי 
האוויר  חיל  איש  הוא  האמריקני.  המימשל  עבור 
תואר  ובעל  רשמי  בתפקיד  עדין  העובד  בדימוס, 
מקום  לכל  הולך  הוא  ובמדעים.  בהנדסה  אקדמי 
מקום,  לאותו  בבואו  במישהו.  לטפל  עליו  שבו 
הוא פונה לבית-מרקחת מקומי ומספר שהוא חולה 
בסוכרת. בית המרקחת מזמין עבורו תרופות והוא 
מקבל בדואר חבילה מבית המרקחת של המימשל. 

החבילה מכילה חומר ביולוגי. אני לא חושב שהוא 
את  מקבל  הוא  אופן  בכל  באמת.  סוכרת  חולה 
החומר  את  להעביר  שונות  דרכים  ישנן  החומר. 
לגופו של אדם. אפשר להעביר את זה דרך האוויר, 
סיכה  לה  שיש  קטנה  בטבעת  להשתמש  אפשר 
בקצה ולדקור מישהו בסיכה הזאת, או אפשר לשים 
את זה במערכת אספקת המים שלהם, במשקה, או 

באיזה מאכל שנמצא במקרר שלהם, וכדומה.
אם מסתכלים לאחור לאורך ההיסטוריה אפשר 
להבחין, למשל, שג'ון פיצג'ראלד קנדי נרצח, אבל 
משתמשים  לא  ההיסטוריה  בערוץ  אפילו  היום 
במונח "הרוצח" של קנדי אלא במונח "הרוצחים" 
בקשר  מיוחדות  תוכניות  שידרו  הם  קנדי.  של 
לנושא זה. אפילו הכומר אלאמו כתב על כך חלק 
למדי,  מקובלת  עובדה  זו  כיום  שלו.  מהפרסומים 
אוסוואלד.  הרווי  לי  אחד,  ברוצח  מדובר  שלא 
למעשה, על-פי מקורות ממשלתיים (אני לא הייתי 
 ,(54 בן  רק  אני  זמני,  לפני  היה  זה  בכך,  מעורב 
ג'יימס פיילס היה הצלף שירה בו. הוא התגאה בכך 
הפעילים  הממשלתיים  הסוכנים  לכל  זאת  וסיפר 
לי  סיפר  הוא  אתו.  בקשר  והיה  שפגש  מי  ולכל 
שהוא נשך את הקצה של ציפוי הקליע של הכדור 
הגדר  עמוד  בראש  אותו  והניח  ירה,  הוא  אותו 
כדי  זאת  כל  התבצר.  הוא  הדשא, שבה  גבעת  של 
להוכיח שהוא זה שירה את הכדור. הדבר האחרון 
ששמעתי על אודות הבחור היה, שהוא נמצא בכלא 
מאריון בגלל משהו שהוא עשה, או לא עשה, אבל 
יהיה  אפשר  שאי  כדי  השיניים,  כל  את  לו  עקרו 

לקשר בינו לבין ציפוי הקליע שפגע בנשיא קנדי.
את  זוכר  אתה  אם  אבל  רבים,  דברים  קורים 
מקרה קנדי, ועדת וורן קבעה לכאורה שהיה רוצח 
בודד, לי הרווי אוסוואלד, שעשה זאת. לאחר מכן 
משטרה  אנשי  של  הטוב  חברם  רובי,  ג'ק  הופיע 
הלך  הוא  חשפנות.  מועדון  מעין  שניהל  ומימשל, 
אוסוואלד,  הרווי  בלי  ירה  המשטרה,  לתחנת  ישר 
כל  ולפני  אלוהים  לפני  הטלוויזיה,  מצלמות  מול 
השאר. ואז לפתע פתאום הוא בתא המעצר ומחליט 
הסוהר,  בבית  שהותו  בזמן  והנה,  לאנשים.  לדבר 

הוא חוטף סרטן שהורג אותו במהירות מפתיעה.
כפי שאני אומר, למימשל יש גם טכנולוגיה וגם 
מדענים, וגם את כל האמצעים הדרושים כדי לעשות 
דברים שאפשר לגרום להם להיראות כתאונה. כמו 
שקרה לחברתי הטובה, קאתי פרגוסון, מה"טרופר 
[קאתי  פרגוסון  דני  של  בנפרד  אשתו  גייט", 
לשעבר,  בעלה  נגד  להעיד  אמורה  היתה  פרגוסון 
דני פרגוסון, שהיה הנאשם השני ביחד עם הנשיא 
ביל קלינטון, בתביעת ההטרדה המינית של פאולה 
ג'ונס. דני פרגוסון היה שוטר של מדינת ארקנסו]. 
היא היתה אחות, אבל עבדה כפקידת קבלה בבית-

בתחרות  זכתה  בצעירותה  "ממוריאל".  החולים 
היא  רבות.  יופי  בתחרויות  השתתפה  היא  יופי. 
שנפרדה  לאחר  ונפלאה.  יפה  בחורה  באמת  היתה 
הצטרפה  היא  גייט"  מה"טרופר  פרגוסון  מדני 
קלינטון  המימשל,  אבל  אוונגליסטית.  לכנסיה 
השירות  סוכן  אדווארדס,  טרי  החשאי,  והשירות 
החשאי של ארצות-הברית, ידעו שהיא ידעה הרבה 
הם  בה  הדרך  אבל  אותה.  רצחו  הם  אז  מדי.  יותר 

היה מקרה של  לא  בבירור שזה  זאת הראתה  עשו 
התאבדות. מעולם לא היו בבעלותה כלי נשק, והיא 
התאבדה  היא  אך  הימנית,  בידה  תמיד  השתמשה 
לכאורה כשירתה לעצמה בצד האחורי-שמאלי של 
הראש. אנשים שמנצחים בתחרויות יופי לא יורים 
חולים  בבית  שעובדים  ולאנשים  בראש,  לעצמם 
יש מפתח לארון התרופות. הם נוטלים בדרך-כלל 
מנת-יתר של תרופה. אז לאחר שזה קרה, הסוכנים 
של השירות החשאי של ארצות-הברית שעבדו כאן, 
בבניין סטיוונס בליטל רוק, ידעו שזה היה רצח אך 
לא היו בטוחים מי עשה זאת. הם לא ידעו אם זה 
הֵאיי.טי.אף.,  האף.בי.ַאיי.,  ההסי.ַאיי.ֵאיי.,  היה 
השירות החשאי או איזה סוכן או איזו סוכנות היו 

אחראים לכך. הם רק ידעו שהדבר בוצע. 
לי  אמר  הַאיי.אר.אס.  מסוכני  אחד  למעשה, 
להתפלל בעבורו. הוא אמר שהוא מקווה שאלוהים 
יסלח לו. הוא מתפלל לאלוהים שיסלח לו על מה 
יודע  שהוא  לי  סיפר  הוא  אלאמו.  לכומר  שעשה 
מס,  בעבירות  אלאמו  הכומר  את  שהפלילו  לבטח 
אך אני בטוח שהכומר אלאמו ואנשים אחרים כבר 
יודעים זאת כיום. [אני, הכומר אלאמו, ידעתי זאת 

עוד לפני שהפלילו אותי].
בסמים,  למלחמה  המרכז  עובד  בחור,  ואותו 
העולם.  וברחבי  בארצות-הברית  אנשים  רוצח 
ועושה  רגיל,  כאדם  נראה  עבודתו,  את  אוהב  הוא 
זאת ממש טוב. אבל אני אומר, שחבל שאינני יכול 
לגרום  או  למוטב  אותו  להחזיר  לישועה,  להביאו 
הם  מי  להבין  כדי  אלאמו,  הכומר  עם  לשוחח  לו 
אלוהים וישוע המשיח. אז הוא היה יכול להשלים 
להחזיר  המושיע,  הוא  מי  לגלות  אלוהים,  עם 
בתשובה  לחזור  לנסות  הנכונים,  לפסים  חייו  את 

ולנטוש את כל המעשים האלה.
להסגיר  המוכנים  מדי,  רבים  אנשים  בימינו  יש 
בצע  תמורת  המימשל  לסוכנויות  אחרים  אנשים 
כסף וטובות הנאה וכל מיני דברים כאלה. זה מצב 

אומלל מאוד.
בהם  כאלה,  בזמנים  חיים  שאנחנו  מאוד  חבל 
לרצוח  שונים,  דברים  לעשות  יכולים  אנשים 
לאנשים  רע  לעשות  רעה,  דיבתם  להוציא  אנשים, 
דבר  עשיית  של  מסווה  תחת  בשלום,  מזה  ולצאת 
[מימשל  ארצות-הברית  של  המימשל  עבור  טוב 
הנשלט על- מן השלטון הכלל-עולמי,  שהוא חלק 

ידי הוותיקן הרומאי הנאצי].
זוהי אזהרה חמורה ביותר, ואני מדבר על האוכל 
שלו, על המשקה שלו, על האנשים הסובבים אותו. 
עליכם להיזהר, כי הוא אומר מספיק אמת. אני יודע 

כבר שנים שהוא ברשימה. אתה מבין?
„ÔÂ” כן.

ÏÈÃÙ¯” ואני מצטער שלא הצעתי את עצמי קודם לכן 
נמצאים  ושהם  הרשימה  אודות  לכם  סיפרתי  ולא 
כתאונות,  כיום  הנראים  רבים,  מקרים  בעקבותיו. 
קורים  רבים  דברים  כלל.  תאונות  אינם  בעצם 
ולאנשים רבים יש סימני שאלה רבים בקשר למה 
המימשל  מסוגל  הטכנולוגיה  בעזרת  כי  שקורה, 

לעשות דברים ואנשים מתים ממחלות ומתאונות.
אם אתה מעיין ב"קלינטון כרוניקלס", מופיעים 
עובדות  ראיות,  להם  שיש  איש  חמישים  מעל  שם 

סוכניה המרושעים של הממשלה 

הכלל-עולמית מתיימרים להיות 

סוכנים אמריקניים
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גאנה הכומר אלאמו היקר,
ותמשיך  יתן  ומי  המבורך  אליך,  קודש  ברכות 
הכל- האלוהים  לעבודת  נוספות  בנפשות  לזכות 
יכול. אדוני הכומר, אני צעיר מגאנה בן 23 וסטודנט 
הייתי  לא  עד לאחרונה  לומר את האמת,  במכללה. 
מעולם בכנסיה ומעולם גם לא חשבתי להיות נוצרי. 
נולדתי למשפחה אפריקנית מסורתית שמעולם לא 
שומרוני  כאשר  הגיע  ישועתי  יום  בנצרות.  עסקה 
טוב נתן לי, באולם הרצאות, את אחד העלונים שלך. 
לקרוא  כדי  ההרצאה  לסיום  עד  לחכות  יכולתי  לא 
כשקראתי  בי  נגעה  הקודש  רוח  למעשה,  אותו. 
לג'ניפר  אודות הדברים הנפלאים שעשה האלוהים 
קולבק, על מיטת חוליה וכן את מה שאתה לימדת. 
להיות  שהפכתי  האלוהים,  לתהילת  זאת  אומר  אני 
כעת נוצרי מושלם. אני, שמעולם לא התפניתי לדת, 
מלמד עתה אנשים רבים ובעיקר את בני משפחתי, 
העץ  פסלוני  כל  את  שרף  אבי  האלוהים.  דבר  את 

בני   15 כל  עם  יחד  ואמי,  כאלילים  החזיק  בהם 
גדול  שינוי  עכשיו  חל  נוצרים.  כעת  הם  משפחתי, 
אני  שלמה.  באמונה  באלוהים  מאמין  ואני  בחיי 
חושב, שאלוהים רוצה להשתמש בי כשליחו ולאור 
זאת הייתי רוצה אפילו להפסיק ללמוד חשבונאות 
ולשרת את האלוהים. כרגע יש לי שני עותקים של 
החל  ולילה,  יומם  בהם  קורא  ואני  הקודש,  ספרי 
האישי.  כמושיעי  המשיח  את  קיבלתי  בו  מהיום 
לצורך  והדרכתך  עזרתך  את  מבקש  הייתי  כרגע, 

המשך עבודת האלוהים. תודה רבה.
שלך במשיח,

א.ל.                                        ברונג-אהאפו, גאנה

12 "אומה נבגדת", קרול רוץ, הוצאת פיידליטי • "ממשל וירטואלי", אלכס קונסטנטין, פראל האוס   13  דברים ד', 9, ל"ב, 46-47, תהילים א', 1-3, ד', 5-6, ס"ב, 7-8, קכ"ה, 1, משלי ד', 4, 20-27, ח', 34-36, י"ט, 16, קהלת ח', 5, מתי י"ב, 25-30, כ"ד, 7-15, 29-39, 43-51, כ"ו, 41, לוקס י"א, 
17-26, י"ג, 3, 5, כ"א, 12-36, יוחנן א', 12-13, ג', 5-8, ו', 63, הרומיים ה', 1-5, פרק ז', ח', 1-17, י"א, 16-23, י"ג, 12-14, י"ד, 4, הקורינתיים א', ט"ו, 16-25, י', 11-13, ט"ו, 1-2, 42-50, ט"ז, 13, הקורינתיים ב', א', 20-24, י', 3-6, הגלטיים ג', 2-5, ד', 29-31, ה', 1, ו', 8-9, האפסיים ב', 
1-10, ו', 10-18, הפיליפיים א', 9-11, 20-21, 27, ד', 1, 7-9, הקולוסיים א', 21-23, ד', 2, 5-6, התסלוניקים א', ג', 8, התסלוניקים ב', פרק ב', טימותיוס א', א', 18-19, טימותיוס ב', ב', 2-5, 19, ג', 1-5, יעקב ד', 1-10, פטרוס א', ב', 11, ד', 1-2, 7-8, ה', 5-12, ההתגלות ג', 20-21, י"ב, 7-17, 
י"ג, 2-10, ט"ז, 14-15, י"ט, 19-21  14 בראשית ג', 3-5, 14-15, שמות כ', 1-17, דברי-הימים ב', י"ב, 14, איוב א', 6-12, ב', 1-7, תהילים קי"ט, 97-120, 160, משלי א', 2-7, פרקים ב', ד', ה', 1-13, ו', 22-29, ח', 1-20, ט"ז, 16-19, כ"ד, 9, זכריה ג', 1-2, מתי ד', 1-11, ה', 7-11, 14-16, י"ג, 
19, 38-39, לוקס כ"ב, 31-32, יוחנן ג', 17-21, ח', 12, 38-44, ט', 5, י', 1-13, י"א, 9-10, י"ב, 46, י"ג, 2, 27, הרומיים י', 17, י"ג, 12-14, ט"ז, 19-20, הקורינתיים א', י', 1-11, הקורינתיים ב', ב', 11, י"א, 3, 14-15, ד', 3, ה', 17, האפסיים ב', 8, ד', 27, ו', 10-18, הקולוסיים ב', 8-15, התסלוניקים 
א', ב', 13, טימותיוס ב', ב', 15, 24-26, ג', 14-17, העברים ד', 1-13, י"א, 3, יעקב ד', 7, פטרוס א', ה', 8-9, פטרוס ב', פרק ב', יוחנן א', ג', 4-12, ה', 4-5, 18, יהודה א', 5-19, ההתגלות ג', 18, י"ב, 9-12, כ', 1-3, 7-10  15 דניאל ז', 3-12, 17-21, י"א, 15-45, התסלוניקים ב', ב', 3-10, ההתגלות 
פרק י"ג, י"ד, 8-11, ט"ז, 1-14, 17-21, פרק י"ז, י"ח, 1-10, 15-19, 24, י"ט, 1-3, 17-21, כ', 4, 7-10  16 תהילים קל"ב, 9, 16, יחזקאל ל"ו, 26-27, מתי כ"ב, 11-14, כ"ה, 31-46, יוחנן י"ז, 11, 21-26, הרומיים פרק י"ג, הקורינתיים א',ו', 15-17, הקורינתיים  ב', ה', 2-3, 17-21, ו', 4-7, הגלטיים 
ג', 25-29, האפסיים ד', 4-6, 22-25, ו', 10-18, התסלוניקים א', ה', 5-8, העברים ב', 11, פטרוס א', ה', 5, פטרוס ב', א', 3-4, יוחנן א', ג', 9-10, ההתגלות ג', 5, 18, ז', 9, י"ט, 8, 14  17 הקורינתיים ב', י', 3-5, האפסיים ו', 11-18, העברים ד', 12  18 בראשית א', 26, תהילים ל"ג, 6-9, ישעיה 
ט', 5, מ"ד, 6, מיכה ה', 2, מתי א', 23, כ"ח, 18, יוחנן א', 1-3, 10-14, ו', 63, י', 30, 37-38, י"ב, 44-45, י"ד, 6-11, 13, 20, 23, הקולוסיים א', 12-17, טימותיוס א', ג', 16, העברים א', 2-3, 8-10, יוחנן א', ה', 7, 20, ההתגלות י"ט, 13  19 ישעיה ז', 14-15, ט', 5-6, נ"ג, 3, מיכה ה', 2, מתי א', 
18-20, ח', 20, 24-32, ט', 6-7, 35, י"ב, 18, 28, י"ג, 54-56, ט"ו, 30-31, י"ז, 12, 22-23, כ"ז, 50-54, לוקס א', 26-35, 41-45, כ"ב, 42-44, יוחנן א', 1-4,  10-14, י', 30, 37-38, הרומיים א', 3-4, ח', 3, הגלטיים ד', 4-5, הפיליפיים ב', 6-11, טימותיוס א', ג', 16, העברים ב', 9-10, 14-18, ד', 
15, יוחנן א', ד', 2-3, 9, 12-15  20 מתי כ"ד, 3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, לוקס כ"א, 12-36, הגלטיים ד', 29-31, הפיליפיים  א', 27-30, התסלוניקים א', ה', 1-11, התסלוניקים ב', ב', 2-10, טימותיוס ב', ג', 1-5, טיטוס ב', 11-15, פטרוס א', א', 13-20, ב', 11, ד', 1-2, 7-8, ה', 6-11, ההתגלות 

י"ב, 7-17, י"ג, 2-10, י"ט, 19-21, כ', 1-10  21 ירמיה ל', 7, דניאל י"ב, 1, מתי כ"ד, 7-15, 32-51, טימותיוס ב', ג', 1-5  22 מתי כ"ד, 3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, לוקס כ"א, 7-12, 16, 20, 22-36, התסלוניקים א', ה', 1-8, התסלוניקים ב', ב', 2-10, יעקב ה', 8, פטרוס ב', ג', 3-14  

של  להרג  אחראי  שקלינטון  על-כך,  ואינפורמציה 
לחפות  כדי  כוחו,  על  לשמור  כדי  וזאת  אנשים 
שנזקקו  ואנשים  ומקומות  דברים  ולהסתיר 
היה  שאותן  טעויות  עשה  המימשל  כי  להסתרה, 

צורך להסתיר.
הזאת  האזהרה  את  תעביר  שאתה  מקווה  אני 

לכומר אלאמו?
באמת  ואנחנו  זאת.  שאעשה  בוודאי  כן,   ”ÔÂ„

מעריכים את העובדה שמסרת לנו אינפורמציה.
מתנצל  אני  שאמרתי,  וכפי  דבר.  לא  על   ”¯ÏÈÃÙ
את  לכם  סיפקתי  שלא  אלוהים  בפני  וגם  בפניכם 
האינפורמציה הזאת בשלב מוקדם יותר. כי למדתי 
נצרות וכו', ואם ידוע לך שעומדים להרוג אדם או 
תוחזק  אתה  בנדון,  דבר  עושה  ואינך  בו,  לפגוע 

אחראי לכך בבוא יום-הדין. אתה מבין את דברי?
„ÔÂ” בהחלט.

ÏÈÃÙ¯” כך אני מבין את הנצרות. אתה חושב שאני 
צודק?

„ÔÂ” כן.
ÏÈÃÙ¯” גם אני חושב כך. אני מנסה למנוע את מה 
אזרחים  שיש  חבל  אלאמו.  לכומר  לקרות  שעלול 
המימשל  בסוכנויות  רבים  ואנשים  מדי  רבים 
האמת  מן  פוחדים  אשר  רומא]  על-ידי  [הנשלט 
שסוכני  בטוח  אני  תתגלה.  שהאמת  רוצים  ואינם 
בנושא  האחרון  בעלון  עיינו  אשר  רבים,  מימשל 
"עוד פרל הרבור", חשבו על כך, וכעסו עליו שהוא 
לציבור  העולמי  הסחר  מרכז  על  האמת  את  מפיץ 
הרחב. זה היה פרל הרבור נוסף. ממש כפי שאמרו 
בערוץ ההיסטוריה לפני זמן לא רב, שאנשים שהיו 
ביותר  בכירים  מדרגים  ואנשים  לנשיא  מקורבים 
ידעו  רומא]  על-ידי  [הנשלט  האמריקני  במימשל 

שזה עומד להתרחש ואיפשרו לכך להתרחש.
החל  כאשר  השניה,  העולם  מלחמת  מאז 
בכירים  מפקדים  לקחו  הם  לפעול,  הסי.ַאיי.ֵאיי. 
ואנשים  אס.אס.  קציני  הישן,  מהמשטר  גרמניים 
מהם  וקיבלו  הכלל-עולמית  המודיעין  ממחלקת 
(סי.  סוכנות הביון המרכזית  כדי להקים את  עזרה 
ֵאיי.), בהשתמשם ברבות מהטכניקות שלהם,  ַאיי. 
[בגרמניה].  שם  עוד  השתמשו  הם  בהן  טכניקות 
ולהעבירן  בהן  להשתמש  שהמשיכו  מאוד  חבל 
מסויימים  אדם  בני  ברדיפת  מדובר  הלאה. 
הפוליטית  השתייכותם  בשל  מסויימים  ואירגונים 

והדתית.12
אלאמו,  לכומר  עושים  שהם  מה  שזה  ברור   ”ÔÂ„
על  לך  מודים  באמת  אנחנו  אותם.  חושף  הוא  כי 
שהם  אוודא  ואני  שמסרת,  הפרטים  ועל  האזהרה 

יועברו לכומר אלאמו.
לרשימת  אותי  הוסף  ואנא,  זאת  מעריך  אני   ”¯ÏÈÃÙ
הדיוור שלכם ותוודא שישלחו אלי מספר עותקים של 

המהדורה הבאה שלכם, בעיקר אם אני אופיע בה.

הודאתו  של  המקורית  להקלטה  להקשיב  ניתן 
של ג'ון ּפילר ולקרוא את התמליל באתר האינטרנט 

של כנסיות אלאמו.

המסר של הכומר אלאמו

המלחמה  הזמנים,  כל  של  הגדולה  המלחמה 
הגדולה מכולן, היא זו של הקדושים נגד השטן.13 
את  האלוהים  דבר  באמצעות  ומבינים  מגלים  אנו 
אנשי  ושל  אלוהים  של  הגדול  לאויב  הקשור  כל 
ומבינים באמצעות  רואים בבירור  אנו  האלוהים.14 
דבר האלוהים את מדיניותו של השטן, את כוחו של 
השטן ואת תוכניתו הבסיסית נגד קדושי האלוהים. 
האימפריה  של  מושבה  מקום  את  גם  מגלים  אנו 
שלו, רומא, אשר ממנה נובעת רשעותו ויוצאת אל 

העולם כולו.15
כתבי הקודש אומרים לנו: "לבשו את מלוא נשק 
"לבשו   ,(11 ו',  האפסיים  אל  (האיגרת  האלוהים" 
הרומיים  אל  (האיגרת  המשיח"  ישוע  האדון  את 
י"ג, 14) ועוד הם אומרים לנו: "ללבוש את האדם 
החדש" (האיגרת אל האפסיים ד', 24). כל אלה חד 
רוחני?  שריון  ללבוש  הנוצרי  יכול  כיצד  המה.16 
מהיכן מקבל הנוצרי את נשקו ושריונו האדירים של 
השטן,  נגד  למלחמה  לצאת  יוכל  למען  האלוהים, 
להשתמש  ללמוד  עלינו  האדום?  הגדול  הדרקון 
דברי  אלה  שכן  חוקי,  באורח  האלוהים  בנשק 
ולנצח  השטן  נגד  להילחם  נוכל  בהם  האלוהים, 
דבר האלוהים  הוא  ישוע המשיח  זו.17  במלחמתנו 
ודבר האלוהים אינו רק השריון שלנו, כי אם הוא 
הוא האלוהים, שבא לעולם בדמות אדם (הבשורה 
יוחנן א',1, 14).18 הוא הכיל בקרבו הן את  על-פי 
דבר  ישוע,  האלוהי.19  הטבע  את  והן  האדם  טבע 
"היו  עלינו:  מצווה  האלוהים,  שהוא  האלוהים 

"שיקדו"   ,(8 ה',  הראשונה  פטרוס  (איגרת  ערים" 
הוא  מצווה  וכן   (14 ג',  השניה  פטרוס  (איגרת 
שבינינו,  הרוח  מלחמת  את  בלהט  להילחם  עלינו 
הקדושים, לבין השטן. אם נסרב לעשות זאת באופן 
נמרץ, אומר ישוע בספר ההתגלות ג', 16-19׃ "אני 
עתיד להקיא אותך מפי [כלומר לא תהיה עוד חלק 
של  משרתו  עוד  תהיה  לא  המשיח.  ישוע  מגוף 
האלוהים]. מכיוון שאתה אומר 'עשיר אני׃ עשרתי 
האומלל  שאתה  יודע  ואינך  כלום'  לי  חסר  ולא 
והמסכן, העני, עיוור וערום. אנוכי מציע לך לקנות 
זהב צרוף באש למען תעשיר, בגדים לבנים  ממני 
ומשחה  ערוותך  בושת  תיראה  ולא  תתלבש  למען 
[דבר האלוהים שהוא רוח הקודש והחיים] למשוח 
את עיניך למען תראה. אני, את אשר אוהב אוכיח 

ואייסר. לכן היה נמרץ וחזור בתשובה".
לבין  הקדושים  כל  שבין  המלחמה  זו  ושוב, 
שהיא  עליה  נאמר  המלחמות.  אחרונת  זו  השטן. 
תהיה המלחמה האכזרית ביותר שבני האדם לחמו 
אי-פעם.20 ישוע, בדברו על סוף העולם, אמר: "אוי 
גדולה,  בחימה  השטן  אליכם  ירד  כי  ולים,  לארץ 
 21.(12 י"ב,  (ההתגלות  עיתו"  קצרה  כי  בידעו 
והוא  האחרונה  המלחמה  הוא  האמור  המאבק 
לכל  הנוגעת  זו מלחמה  זה ממש.22  ברגע  מתקיים 
או  ניטראלי  להישאר  יכול  אינו  איש  בעולם.  אדם 
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הודו

 ÌÈ˜˙ÂÚ ıÈÙÓ ,.¯.˜ ,ÂÓ‡Ï‡ ˙ÂÈ¯ˆÂ ˙ÂÈÒÎ Ï˘ ¯ÓÂÎ‰

Â„Â‰ – ˘„Â˜‰ È·˙Î Ï˘

לכומר העולמי האהוב והיקר טוני אלאמו במשיח,
ברכותי אליך, למשפחתך ולכנסייתך בשם ישוע. 
שלמה,  שעה  במשך  עבורך  אלוהים  את  מהלל  אני 
עולם  לחיזוק  אלה  אחרונים  בימים  שקרא  כך  על 
המשוחים  כתביך  באמצעות  האלוהים,  למען  זה 
בשמן הקודש. אני מקבל כבר תגובות מקוראי "עוד 
פרל הרבור". אנשים רבים ביקשו ממני לספק להם 
תודה  אסיר  שוב  אני  הטלוגו.  בשפת  המאמר  את 

לאלוהים עבור הכתבים הנפלאים. 
הזה  העלון  את  לתרגם  לי  והרשה  התפלל  אנא, 
לשלוש שפות. השתמש בי בימים אלה למען עבודת 
האלוהים  תהילת  לשם  להזדרז  עלינו  אלוהינו. 
עתה  העולם.  ומנהיגי  הכנסיה  ללבבות   ולהגיע 
הוא הזמן המתאים להחליף את הכוחות השטניים. 

באמת, בידינו הניצחון בשם ישוע.
מי יתן ואלוהינו יחזק אותך ויברכך בשפע ברכות 

בעבור העולם!!!
שלך שותפך לעבודת אסיף הנשמות,

ו.ק.                       בית התפילה הקדוש של אלאמו 
                                                ראג'אמונדרי, הודו

המלחמה,  זה.  קשה  במאבק  פשוט  אזרח  להיות 
עליה אני מדבר, מתחוללת בנשמתו של כל אדם.23 
עמדה  לנקוט  ולא  ניטראלי  להיות  שמנסה  מי  כל 
במאבק זה, כבר בכך משייך את עצמו לשטן.24 איש 
שפירושו  נמוך,  פרופיל  לו  שיש  לומר  יכול  אינו 
שאין הוא כשיר לקחת חלק במלחמה הגדולה מכל 
חירש,  שהוא  לומר  יכול  אינו  גם  איש  המלחמות. 
כלשהי,  בדרך  חסר-אונים  או  נכה  עיוור,  אילם, 
אדם  כל  ושוב,  זו.  ממלחמה  להתחמק  כתירוץ 
אם  ובין  בכך  ירצה  אם  בין  בכך,  מעורב  בעולם 
לא. או שאתה עם האלוהים נגד השטן, או שאתה 
עם השטן נגד האלוהים.25 אמר ישוע: "מי שאיננו 
איתי נגדי הוא" (הבשורה על-פי מתי י"ב, 30). דבר 
האלוהים, שהוא ישוע המשיח, אומר, במשלי ח', 
36׃ "כל משנאי אהבו מוות". ישוע המשיח, שהוא 
דבר האלהים, הוא חוכמתנו (האיגרת הראשונה אל 

הקורינתיים א, 30).
ניתן  האלוהים,  דבר  את  קוראים  אנו  כאשר 
להבין את הקדושים, אשר חוכמתם מאפשרת להם 
נגד השטן.26 כל מי שרוצה לנצח  לצאת למלחמה 
דרך  פשוט  זאת  לעשות  יכול  הזה  הגדול  במאבק 
קבלת כתבי הקודש במלואם, על-ידי אימוץ ואהבת 

מיכלול דרך החיים הנוצרית עלי אדמות. 
דוגמאות

אותנו  מלמד  אותם  הרבים,  הלקחים  מן  אחד 
את  לחשוף  הצורך  הוא  הקודש,  בכתבי  אלוהים 
השטן ואת תחבולותיו.27 אנו עושים זאת באמצעות 
על-ידי  בפנינו  המוצגות  הדוגמאות  אחר  הליכתנו 
נקבו  אשר  הם  הקודש.  בכתבי  הצדיקים  שאר 
משתמש  בהם  והמושחתים,  הרשעים  בשמות 
השטן.28 עלינו להודות לאל, על אותם אנשים יראי 
הרשעים  לעשות  מסוגלים  מה  לנו  שהראו  שמיים 
זה  "כל  השטן.29  במצוות  הפועלים  והמושחתים, 
כשם  לרעות  נתאווה  לא  למען  לנו,  דוגמה  היה 
שהתאוו הם [הגברים והנשים הרשעים והמושחתים 
המוזכרים בכתבי הקודש]" (האיגרת הראשונה אל 
בשמם  שקראו  אלה,  צדיקים   .(6 י',  הקורינתיים 
של צדיקים ורשעים בכתבי הקודש, זכו במלכותם 
הנצחית בכך שהקרינו את אורו של דבר האלוהים 

23 יחזקאל י"ח, 4, מתי ה', 8, 28, י', 28, י"ג, 19, ט"ו, 17-20, ט"ז, 26, כ"ב, 37, כ"ד, 48-51, לוקס י"ב, 19-20, השליחים ג', 23, הקורינתיים א', ט"ו, 45, הקרונתיים ב', י', 3-5, התסלוניקים א', ה', 23, העברים ו', 18-19, ט', 27, י', 38-39, פטרוס א', ב', 11, פטרוס ב', ב', 8, יוחנן ג', א', 2  

24 מתי ה', 14, הרומיים י"ב, 9, י"ג, 1, התסלוניקים א', ה', 21, טימותיוס א', ו', 12, טימותיוס ב', ד',7-8, ההתגלות ג', ג', 15-16  25 תהילים צ"ז, 10, מתי ו', 21, 24, יוחנן ט"ו, 18-19, הרומיים י"ב, 9, 21, הקורינתיים א', י', 21, האפסיים ה', 11, יעקב ד', 4, ה', 20, יוחנן א', א', 5-6, ב', 15-17  

26 בראשית ג', 3-5, 14-15, איוב א', 6-12, ב', 1-7, תהילים ב', 1-9, ישעיה י"ד, 16-17, יואל ב', 2-11, השליחים ה', 1-11, ההתגלות י"ב, 9-12, יחזקאל ג', 17-21, ל"ג, 1-9, מתי ד', 1-11, ה', 48, מרקוס ט"ז, 15, לוקס י"א, 21-23, יוחנן א', 1, ו', 44, הרומיים ו', 11-18, י"ג, 11-14, י"ד, 11, 

23, הקורינתיים א', א', 24, 30, ו', 14-20, הקורינתיים ב', ו', 4-7, י', 3-6, י"ג, 11, האפסיים ה', 25-27, ו', 10-18, הפיליפיים ג', 12-15, התסלוניקים א', ה', 5-8, טימותיוס א', ו', 12, טימותיוס ב', ג', 16-17, ד', 2, פטרוס א', ד', 1-2, יוחנן א', ג', 9-10, ההתגלות ב', 16, 27, ו', 16, י"ב, 5, 7, 11, 
י"ט, 11, 13, 15, 21, כ"א, 2, 27  27 ישעיה נ"ח, 1, יחזקאל ג', 17-19, ו', 11, ל"ד, 2-3, 7-10, מ"ד, 23, ל"ג, 1-16, מתי ה', 14-15, מרקוס ד', 21-23, יוחנן ג', 20-21, ט"ז, 7-11, הגלטיים ה', 19-21, האפסיים ה', 11-13, הקולוסיים ד', 3-4, טימותיוס ב', ד', 2, יוחנן א', ג', 10-12  28 בראשית 
ד', 4, 26, ה', 21-24, ז', 1, 23, י"ח, 19, שמות ל"ב, 1-6, ויקרא י', 1-3, במדבר י"ב, 1-10, י"ג, 1-16, 28-33, י"ד, 1-10, ט"ז, 1-35, י"ז, 6-15, פרק כ"ה, שמואל א', ב', 12-17, ג', 10-14, ח', 1-3, י"ג, 9-14, ט"ו 1-33, כ"ב, 11-19, כ"ה, 2-37, כ"ח, 5-19, שמואל ב', א', 1-16, פרק ד', ו', 3, 
6-7, י"א, 2-4, 14-17, 26-27, ט"ו, 1-2, דברי-הימים ב', כ', 7, ישעיה מ"א, 8, יחזקאל י"ד, 14, דניאל ג', 12-30, ו', 11-29, השליחים ו', 8, ט"ו, 12, העברים פרק י"א, יעקב ב', 23, יהודה א', 14, ההתגלות ב', 13  29 בראשית ד', 4, 26, ה', 21-24, ז', 1, 23, י"ח, 19, שמואל ב', י"א, 2-4, 14-17, 
מלכים א', י"א, 1-11, י"ב, 25-33, י"ד, 1-12, ט"ו, 1-3, 5, 11-14, 25, 33-34, י"ח, 3-4, כ"ב, 42-43, 47, 52-54, מלכים ב', ג', 1-3, ח', 25-27, י', 28-31, י"א, 1-3, י"ב, 2-4, 18-19, י"ג, 1-3, 10-11, י"ד, 1-4, 23-25, ט"ו, 1-4, 8-10, 17-20, 23-28, 30-35, ט"ז, 1-4, י"ז, 1-2, י"ח, 1-7, 
14-16, כ"א, 1-12, 16-22, כ"ג, 1-25, פרק כ"ב, כ"ד, 1-4, 18-20, דברי-הימים ב', כ', 7, ישעיה ל"א, 8, יחזקאל י"ד, 14, דניאל ג', 12-30, ו', 11-29, השליחים ו', 8, ט"ו, 12, העברים פרק י"א, יעקב ב', 23, יהודה א', 14, ההתגלות ב', 13  30 לוקס ט', 23, יוחנן ח', 12, הפיליפיים ג', 17, 
הקורינתיים א', ט', 24-27, י', 11-12, האפסיים ה', 17, טימותיוס א', א', 16, טימותיוס ב', ד', 5-8, טיטוס ב', 1-8, העברים י"ב, 1-2  31 השליחים ב', 17-18  32 שמואל  ב', כ"ג, 2, תהילים ל"ו, 9-10, מ"ו, 5-6, ישעיה נ"ה, 10-11, ס"א, 1-2, יחזקאל ב', 1-5, י"א, 5, 24-25, ל"ז, 1-14, יואל ד', 
18, זכריה ז', 12, י"ג, 1, מתי ד', 4, י"ג, 3-9, 18-23, 31-32, כ"ד, 14, מרקוס ד', 26-29, יוחנן א', 1-4, ג', 5-6, 33-34, ד', 7-14, ה', 24-26, ו', 32-35, 40-41, 58, 63, ז', 37-39, י"ד, 6, 26, ט"ו, 3, 5, 7-8, 12, 16-17, 26, ט"ז, 13-15, כ"א, 15-17, השליחים א', 8-11, ב', 14-41, ד', 4, 8, 29-31, 
ה', 32, י', 34-44, הרומיים י', 13-15, 17, הקורינתיים א', ו', 11, י"ב, 13, ב', 4, 9-13, י"ב, 4-11, הקורינתיים ב', ג', 14-18, הגלטיים ג', 2, 5, האפסיים ה', 25-27, ו', 17, פטרוס א', א', 22-25, פטרוס ב', א', 21, יוחנן א', ה', 6-12, ההתגלות ב', 7, 11, 17, 29  33 בראשית ב', 7, יחזקאל ל"ז, 
4-14, יואל ג', 1-2, מתי ה', 14, מרקוס י"ג, 11, יוחנן ה', 21, ו', 63, ח', 12, י"ד, 10, י"א, 25, 43-44, הרומיים ח', 1-11, הקורינתיים א' י"ד, 37-40, טימותיוס ב', ד', 2, 5  34 יוחנן י"ד, 15-20, 23, 26, ט"ו, 1-11, 26, ט"ז, 7-14, י"ז, 21-23, 26, הרומיים ד', 17, ח', 1-14, 26-28, הקורינתיים 
א', ג', 9, ו', 19-20, ט"ו, 10, 45, הקורינתיים ב', ה', 17-21, הגלטיים ב', 20, האפסיים ב', 18-22, ג', 16-21, הקולוסיים א', 27-29, ב', 9-10, טימותיוס ב', א', 14, העברים ח', 10, יוחנן א', ב', 20, 27, ד', 4, ההתגלות כ"א, 3  35 יוחנן ה', 24, י"א, 25-6, ט"ז, 33, השליחים י"ג, 39, הרומיים א', 
16-17, ב', 13, ג', 21-30, ד', 13-22, ה', 12, 8-9, 16-18, 21, ו', 22, ז', 4, ח', 1, 5-18, 28-34, הקורינתיים א', ו', 11, הקורינתיים ב', ה', 19-21, הגלטיים ג', 11-14, ה', 22, הפיליפיים ג', 8-9, טיטוס ג', 5-7, העברים ד', 1-2, 9-11, פרק י"א, יעקב ב', 14-26  36 מתי י"ז, 15-20, כ"א, 21-22, 
מרקוס ט', 23, יוחנן א', 12, ה', 25, ז', 37-39, י"ז, 21-23, 26, השליחים א', 8, הרומיים ח', 1, 10-11, 26-28, 37, הקורינתיים א', ו', 19-20, הקורינתיים ב', ה', 17-21, הגלטיים ב', 20, ג', 26-29, האפסיים א', 17-23, ב', 18-22, ג', 16-21, ו', 16, הפיליפיים ב', 12-13, הקולוסיים א', 10-11, 
ב', 9-10, טימותיוס א', ו', 11-12, טימותיוס ב', א', 7, ד', 7-8, פטרוס א', א', 3-9, יוחנן א', ב', 13-14, ד, 4  37 זכריה ד', 1-6, ההתגלות י"א, 3-12  38 ההתגלות י"א, 10  39 שמות ו', 6-11, ז', 1, 14-20, ז', 26, ח', 1-2, 12-13, 16, ט', 1, 13, י', 3, י"א, 1-2, 4-5, דברים י"ח, 18-22, יהושע 
ד', 10, כ', 1-2, מלכים א', כ"ב, 14, דברי-הימים א', י"ז, 3-4, 15, דברי-הימים ב', ל"ו, 12, עזרא א', 1, ישעיה ו', 8-9, נ"א, 15-16, נ"ט, 21, ירמיה א', 9, ה', 14, 19, י"ח, 11-13, כ"ב, 1-5, כ"ה, 1-9, ל"ד, 1-4, ל"ה, 1-2, ל"ט, 15-18, מ"ו, 1-2, 13-14, 25, 28, נ', 1-2, יחזקאל י"ג, 1-3, 10-11, 
17-18, כ"ח, 1, 11-12, כ"ט, 1-3, ל"א, 1-2, חגי א', 1-4, 12-13, עמוס ז', 12-17, מתי כ"ד, 14, כ"ח, 18-20, השליחים ד', 8, 18-20, 24-29, כ"ו, 15-18  40 שמות ד', 10-16, 30, ה', 1  41 שמות ג', 10-11, 16, 18, ד', 10-16, ז', 26, ח', 1-2, 12-13, 16, י"ב, 3, 25-27, י"ג, 8-9, כ', 18-23, 
ויקרא ו', 17-18, דברים ל"א, 14, 16, 19, 22, 30, ל"ב, 44, ל"ד, 9, יהושע א', 8, ה', 13-15, פרק ו', מלכים א', י"ז, 24, דברי-הימים ב', ל"ו, 12, 20-22, נחמיה ט', 30, תהילים ח', 2, ל"ז, 30, קמ"ט, 6-9, משלי ל"א, 8-9, ישעיה פרק א', נ"א, 16, ס"א, 1-2, ירמיה א', 1-10, י"ג, 12-13, יחזקאל 
א', 3, פרק ב', הושע א', 1, ח', 1, יואל א', 1-3, ב', 1, 11, 15, ג', 1-2, עמוס א', 1-3, יונה א', 1-2, מיכה ג', 8, מלאכי ג', 16-18, מתי י', 7-8, 18-20, 27, לוקס א', 15, 68-70, השליחים ב', 17-21, 27-32, 42, הרומיים א', 1-5, הקורינתיים ב', ה', 18-20, הקולוסיים ד', 3-4, התסלוניקים א', א', 
4-8, ב', 4, העברים א', 1, ההתגלות י', 11  42 שמות ד', 12, י"ד, 1-2, 15, ט"ז, 11-12, י"ט, 3-7, 10, 21, 25, מלכים א', ח', 53, דברי-הימים ב', ל"ו, 11-12, 20-22, ישעיה נ"ח, 1, ס"ב, 6, ירמיה ו', 27, ט', 21-23, י"א, 1-8, כ"ה, 1-9, כ"ו, 2-8, 12, 15, ל"ח, 20, מ"ה, 1-2, יחזקאל ב', 6-8, ג', 
4, 10-11, 17-21, 27, ו', 1-3, י"א, 4-5, 14-17, 25, י"ד, 3-4, 6, י"ז, 1-2, מ"ד, 23, חגי ב', 1-4, 20-21, הושע ד', 1, יואל ד', 9, עמוס ג', 1, 6-9, זכריה א', 1-3, 12-17, ו', 9-12, מלאכי א', 1-2, פטרוס א', ה', 2  43 בראשית מ"א, 16, 38-39, שמות ד', 12, 15, במדבר כ"ב, 18, 38, דברים ל"ד, 
9, יהושע ג', 7, שופטים ב', 18, י"ג, 25, שמואל א', ג', 19-21, ט"ז, 13, מלכים א', י"ז, 1, מלכים ב', ב', 15, דברי-הימים ב', כ', 14, כ"ו, 5, ל"ו, 12, עזרא ו', 14, ישעיה ו', 8-9, ירמיה א', 4-10, יחזקאל ב', 1-5, ג', 10-11, דניאל א', 17, הושע א', 1, עמוס ז', 14-15, יונה ג', 1-2, מיכה ג', 8, 
זכריה ב', 13, לוקס א', 15, ג', 2, השליחים ח', 29-39, י"א, 28, העברים א', 1-2, פטרוס ב', א', 21, יהודה א', 14  44 ישעיה נ"ז, 14, ירמיה ט"ו, 19, יחזקאל ג', 17-21, ל"ג, 1-9, הרומיים א', 9, ח', 14, הקורינתיים א', י"ב, 4-14, 27-28, הקורינתיים ב', ה', 1-5, ה', 18-20, הגלטיים ו', 8-10, 
האפסיים ד', 4-6, 11-12, טימותיוס ב', ד', 2, 5, פטרוס ב', א', 20-21, יוחנן א', ה', 9  45 שמואל ב', ז', 4-17, מלכים א', ט"ז, 1-4, כ"א, 17-29, דברי-הימים ב', י"א, 2-4, מתי כ"ד, 14, כ"ח, 19-20, לוקס כ"ד, 47, הרומיים ג', 21, הקורינתיים א', א', 17-18, 21, הקורינתיים ב', ב', 14, ה', 

17-20, האפסיים ג', 2-10, הקולוסיים א', 23-29, התסלוניקים א', ב', 4  46 מלכים ב', י"ט, 14-35, דניאל ט', 21-23, מתי י"ח, 10, 18-20, כ"ו, 53, מרקוס י"ג, 11, לוקס י', 24, השליחים ה', 19, י"ב, 4-10, האפסיים ג', 9-11, העברים א', 7, פטרוס א', א', 12, ההתגלות ז', 1-3  

על העולם ובכך ששמרו את אור האלוהים, את דבר 
האלוהים, בקרבם עד הסוף.30

האחרונים  שבימים  הנביא  ליואל  אמר  אלוהים 
"אשפוך את רוחי על כל בשר" (יואל ג', 1).31 רוח 
על-ידי  בשר  כל  על  ונמסכת  "נשפכת"  האלוהים 
דבר  את  מטיפים  ואמותיו   אלוהים  שמשרתי  כך 
דבר  כי  ישוע אמר  בעולם.  הדרך  לתועי  האלוהים 
האלוהים הוא רוח הקודש והחיים, במילים אלה׃ 
(יוחנן  וחיים"  הם  רוח  אליכם  "הדברים שדיברתי 
בשר  כל  על  רוחו  את  "שופך"  אלוהים   .(63 ו', 
באמצעות המטיפים והמורים האמיתיים שלו, אלה 
כשמדובר  לעולם.32  האלוהים  דבר  את  המפיצים 
בכתבי הקודש על נבואה, הכוונה אינה רק להגדת 
להלך, באמונה,  היא  הנביא  עבודתו של  העתיד.33 
הרוח  המשיח,  ישוע  אדוננו  של  הקודש  ברוח 
תמיד  הם  נביאים  אותנו.34  והמחיה  החיים  נותנת 
עדי אלוהים דרך רוח הקודש. לכן, הם יותר מאשר 
מוצדקים להגיע לגן העדן על סמך אמונה במשיח 
ישוע, או למצוא שלום עם אלוהים תודות לאדוננו 
ישוע המשיח (האיגרת אל הרומיים ה, 1).35 בנוסף, 
בעזרת האמונה נוכל לרכוש את כוחו של האלהים 
המשיח  בישוע  החי  האלוהים  ודרך  חסדו  שהוא 
ולשמוח  לעמוד  יכולים  אנו  בקרבנו,  חי  אשר 

בתקוה לניצחון האלוהים ולתהילתו.36
שני העדים, הנזכרים בפרק י"א לספר ההתגלות, 
או  מעידים,  הם  מעשיהם.  בשל  נביאים  מכונים 
מתנבאים, בשם האלוהים.37 העולם המרומה שונא 

משלוח  על-ידי  מותם  את  וחוגג  כך,  בשל  אותם 
מתנות איש לרעהו.38 ושוב, תפקידם של הנביאים 
ואת  רצונו  את  תמיד  מנבאים  הם  הנבואה.  היא 
כוונתו של האלוהים, הם שגריריו, ואלוהים מדבר 

מפיהם.39 אלה נביאי האמת. 
אהרון  כאשר  כי  האלוהים  בדבר  רואים  אנו 
לכל  דוגמה  היווה  הוא  משה,  של  נביאו  נעשה 
כלפי  פעל  שהוא  מכיוון  זאת,  בעתיד.  הנביאים 
דובריו  להיות  עלינו  אלוהים.40  של  כדוברו  משה 
של אלוהים.41 לכן אנו הופכים להיות מכשירים או 
ואת  רצונו  את  אלוהים  מביע  באמצעותם  סוכנים, 
כוונתו לבני האדם. מפיהם של הנביאים הוא מביע 
של  תפקידו  האדם.  לבני  לומר  שברצונו  מה  כל 
הנביא הוא לאפשר לאלוהים להתנבא דרכו.42 מאז 
ומעולם היו לאלוהים נביאים עלי אדמות.43 כל בני 
קהילת ישוע המשיח, שהיא גופו, כלתו, הם עדים 

או נביאים למען אלוהים.44
האדם,  בני  אל  הארץ,  אל  מגיע  האלוהים  דבר 
בני  המאמינים,  קהילת  באמצעות  והן  בתוך  הן 
רעם  המשיח.45  של  גופו  את  המהווים  האנוש 
קולו של אלוהים וכוונת האלוהים מצלצלים לתוך 
הנביאים.  של  פיהם  דרך  האנוש  בני  של  אוזניהם 
הוא  אף  נישא  קהילתו,  דרך  אלוהים,  של  קולו 
ל"רשויות ולממשלות שבשמיים" משום שאלוהים 
בשמיים  השוכנים  למלאכים  גם  הוראותיו  משגר 
פה, על-פני האדמה  באמצעות קהילת המאמינים, 

(האיגרת אל האפסיים ג', 10).46

סוכניה המרושעים של הממשלה 

הכלל-עולמית מתיימרים להיות 

סוכנים אמריקניים
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כאשר קול האלוהים מדבר באמצעות אברי גופו 
של ישוע, כנסיית האלוהים כאן, על הארץ, אפילו 
מלאכי גן העדן יודעים כי עליהם להקשיב. כל אבר 
אמיתי מגופו של המשיח הוא מטיף של האלוהים 
כוונתו של  על  גם  כמו  רצונו  על  האמיתי, המטיף 
כל  כלומר,  המשיח.47  ישוע  באדוננו  החי  האל 
נביא-אמת, דרכו מדבר אלוהים  נוצרי אמיתי הוא 
ברציפות וזהו ייעודו של כל נוצרי אמיתי. המטיפים 
הנוצריים הללו מתנבאים נגד הרשע השורר בעולם, 
על  ומתנבאים  האלוהיות  נחיצות  על  מתנבאים 
זו  ישועה  ישוע המשיח.  הדרך לישועה באמצעות 
בנו  הן  ופועל,  חי  שהמשיח  כך  על-ידי  מתגשמת 

והן באמצעותנו דרך האמונה.48
שאלוהים,  העובדה  על  החולקים  אדם  בני  יש 
ישוע, אני וקדושי אלוהים נוספים שופכים אור על 
האומרים  תיקון.  והמצריך  בעולם  השורר  הרשע 
אינם  הם  האל.  אנשי  עם  נמנים  אינם  אלה  דברים 
נביאים. אולי הם אלה הזקוקים לישועה וייוושעו, 
או הם אלה שיוכחדו לבטח, אלה שאלוהים ידחה 
אגם  אל  עד,  לעולמי  לגיהינום  וישליכם  אותם 

האש.49
כל  "אבל  נאמר:   13 ה',  האפסיים  אל  באיגרת 
כל  שהרי  בברור,  נראה  האור  על-ידי  שמוכח  מה 
הקהילה,  תפקיד  אור".50  הוא  בברור  שנראה  מה 
של  הרשע  את  בנאמנות  להציג  הוא  האל,  נביאי 
העולם,51 את נחיצות האלוהות ואת הדרך לגאולה 
האלוהים  התגלמות  שפירושו  המשיח,  ישוע  בידי 
של  בכוחה  ופועל  החי  האלוהים  המשיח,  בישוע 
אני  אם  באמצעותנו.52  והן  בנו  הן  הקודש  רוח 
בני  אחינו  לכם,  מאפשרים  אחרים  אלוהים  ועדי 
אלוהים,  לנו  שהעניק  האור  בעזרת  לדעת,  האדם, 
הוא  ומה  השטן  משתמש  במי  הרשע,  שוכן  היכן 
לכם  משהיה  יותר  רב  אור  לכם  יהיה  אזי  זומם, 
לכם  מגלה  דרכנו,  אשר  אלוהים,  של  אורו  לפני 
דברים אלה. כיצד נוכל לטעון נגד ולהוכיח את כל 
הדברים בעולם הטעונים הוכחה, אם לא המשיח, 
האור, הוא שגילה לנו אותם. "אבל כל מה שמוכח 
שנראה  מה  כל  שהרי  בברור,  נראה  האור  על-ידי 
 .(13 ה',  האפסיים  אל  (האיגרת  אור"  הוא  בברור 
"אך  כך:  זאת  אומרת  המקורית  היוונית  הגירסה 
כי  נראה,  הופך  האור  על-ידי  שמתגלה  מה  כל 
ישוע  ואילו  לנראה".  דבר  כל  שהופך  הוא  האור 
אמר: "וזהו הדין׃ האור בא אל העולם ובני האדם 
אהבו את החושך יותר מן האור [הם אהבו להסתיר 
מאשר  יותר  הרשע  מעשי  עושי  ואת  הרשעים  את 

היו  רעים  כי  אלוהים]  כמצוות  לנראים,  להפכם 
מעשיהם. כל עושה עוולה שונא את האור ואינו בא 
אל האור, פן יוכחו מעשיו" (הבשורה על-פי יוחנן 

ג', 19-20).
ישוע גם אמר: "אני אור העולם" (הבשורה על-

פי יוחנן ח', 12). הוא גם הצהיר שילדיו הם "אור 
(הבשורה על-פי מתי ה', 14), "עם נבחר,  העולם" 
ממלכת כוהנים וגוי קדוש, עם סגולה [סגולה במובן 
של עם השייך באופן מיוחד ובלעדי לאלוהים, ולא 
של  תהילותיו  תספרו  למען  אחר53],  אחד  לאף 
הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא, אשר אתם 
אתם"  אלוהים  עם  כעת  אך  הייתם,  עם  לא  לפנים 

(איגרת פטרוס הראשונה ב', 9-10).
לציין במי משתמש  כנוצרים, מסרבים  אנו,  אם 
השטן והיכן הוא נמצא בעולם הזה, כי אז אין אנו 
מאירים את האור על-פני החושך.54 לכן אנו ממרים 
חטא  שהוא  דבר  אלוהים,  של  פיו  את  בכוונה 
ומתירים לשטן להשיג יתרון עלינו, על אחינו ועל 
אחיותינו ועל כל בני האדם בעולם (האיגרת השניה 
אל הקורינתיים ב', 11).55 עלינו לקיים את "אוהבים 
אנחנו את אחינו" ואפילו את "אהבו את אויביכם" 
(איגרת יוחנן הראשונה ג', 14, הבשורה על-פי מתי 
ה', 44)56. כיצד נוכל לאהוב את אחינו ואת אויבינו, 
אם נשאיר אותם בחושך ולא נגלה להם מהו החושך 
הרע באמצעות חשיפתו לאור? אם לא נחשוף את 
שם  ישארו  בחושך  המצויים  אלה  לאור,  החושך 
מגואלות  תהיינה  ידינו  יאבדו.57  הימים  ובאחרית 
אורו  אותם.58  הזהרנו  לא  כי  על  נפשותיהם  בדם 
את  חושף  נביאיו,  באמצעות  האלוהים,  דבר  של 
החשוך.59 בדרך זו הם נוקמים ב"כוחות הרוחניים 
הרעים" המחזיקים במוקדי הכוח בעולם (האיגרת 
אל האפסיים ו', 12). אורו של דבר האלוהים מסלק 
את החושך, מסלק "כל דבר רם שמתנשא נגד דעת 

אלוהים" (האיגרת השניה אל הקורינתיים י', 5).
השליח פאולוס, בהשראת רוח הקודש, הצהיר: 
את  ישפטו  שהקדושים  יודעים  אינכם  "האם 
דבר  על-פי  העולם  את  נשפוט  [כלומר,  העולם 
הקורינתיים  אל  הראשונה  (האיגרת  האלוהים]?" 
לא  אלוהים,  של  פסק-דינו  הן  אלה  מילים   .(2 ו', 
שלנו. מילותיו הן חיינו, אורנו ואור העולם כולו.60 
לרוע מזלם, בני האדם בעולם מעדיפים את החושך 
על-פני האור והחיים, שאם רק היו מקבלים אותם, 
היו יכולים להציל את נשמותיהם. דוד, מחבר ספר 
תהילים, אמר את אותו הדבר במילים אלה׃ "יעלזו 
משתמש  שאלוהים  מכיוון  [כבוד  בכבוד  חסידים 

החושך  את  בדברו,  להשמיד,  כדובריו  בהם 
אל  רוממות  משכבותם.  על  [יעלזו]  בעולם61]׃ 
בגרונם [להתנבא, לגלות את החושך לאור אלוהים] 
של  הקודש  רוח  היא  [שאף  בידם  פיפיות  וחרב 
נקמה  להטיף]  [כלומר  לעשות  האלוהים62],  דבר 
בגויים תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים 
ונכבדיהם בכבלי ברזל, לעשות בהם [שוב, במובן 
חסידיו.   לכל  הוא  הדר  כתוב,  משפט  להטיף]  של 

הללויה" (תהילים קמ"ט, 5-9).
אחריות

אליו.  מתוודע  האלוהים,  דבר  את  השומע  כל 
שלא  על-פי  אף  כמונו,  בדיוק  יודעים  הם  לכן, 
במציאות.63  בו  התנסו  שלא  ובוודאי  אותו  קיבלו 
דבר האלוהים מבטיח לנו שהם אשמים בכך שהם 
רצונם,  אחד.  שהם  דברו  ואת  אלוהים  את  דוחים 
האלוהים64.  דבר  לדחיית  אחראי  בנשמתם,  המצוי 
עם  יחד  ייגזר  ודינם  החלטתם  זוהי  רצונם.  זהו 
כאשר  אשמתם,  תהא  זו  הדין.65  ביום  הרשעים 
לאגם  ואיתו  נצחי  לגיהינום  יישלחו  נשמותיהם 
רצונם  בכוח  לנשמותיהם  זאת  עשו  הם  כי  האש, 
כאשר חיו כאן, על האדמה. אם לא היו שומעים, 
הם לא היו אשמים, כי "במקום שאין תורה [כלומר, 
חוק] אין עבירה על התורה" (האיגרת אל הרומיים 
ד', 15). "שואל אני, האם לא שמעו? בודאי שכן, 
הלא 'בכל הארץ יצא קולם ובקצה תבל מיליהם'" 

(האיגרת אל הרומיים י', 18).
אמת מהממת

בימים  כי  נביאו,  יואל  באמצעות  אמר,  אלוהים 
רוחי  הימים "אשפוך את  כל  קץ  האחרונים שלפני 
על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם" (יואל ג', 1). 
בשר"  "כל  על  נשפכת  הטפה)  (דרך  אלוהים  רוח 
כלומר, על כל אדם. כאשר אלוהים שופך את דבריו 
של  מפיותיהם  הדוברת  הקודש  רוח  באמצעות 
אלוהים  מציאות  את  שומעים  האדם  בני  שליחיו, 
דרך בנו, ישוע המשיח, החי את חייו עם האב בגוף 
מקודשים  מתחדשים,  אשר  האחרים,  האדם  בני 
ומצייתים לו.66 הוא הפך להיות רוח מחיה או רוח 
לנו חיים.67 רבים קמו עם המשיח לתחיה,  הנותנת 
אל  (האיגרת  השמיימית  האלוהים  ממלכת  אל 
"נולד  חיים,  רוח  בהם  הופחה   68.(1 ג',  הקולוסיים 
מן המים ומן הרוח" (הבשורה על-פי יוחנן ג', 5).69 
של  גופו  מאברי  אברים  אלוהים,  בני  הם  עכשיו 
המשיח, והם הפכו להיות יצורים חדשים בתוכו.70 
חדשה.  בריאה  הוא  במשיח  שנמצא  מי  "על-כן, 
השניה  (האיגרת  חדשות"  נהיו  הנה  מעברו.  שונה 
47 מתי ה', 13-16, י', 32-33, מרקוס ט"ז, 15-16, לוקס ח', 5-15, י"ט, 11-27, יוחנן י', 4-5, י"ד, 15-20, ט"ו, 14-16, כ', 1-7, הרומיים י', 9-15, י"ב, 1-2, הקורינתיים א', ו', 17, טימותיוס א', ו', 12-14, פטרוס א', ב', 9-10  48 ישעיה ל', 21, יחזקאל ל"ו, 27, יוחנן י"ד, 15-20, 23, 26, ט"ו, 

1-11, 26, ט"ו, 1-11, 26, ט"ז, 7-14, י"ז, 21-23, 26, הרומיים ח', 1, 10-11, 26-28, הקורינתיים א', ג', 9, 16-17, ו', 19-20, ט"ו, 10, הקורינתיים ב', ה', 17-21, ו', 16-18, הגלטיים ב', 20, ג', 26-29, האפסיים ב', 18-22, ג', 16-21, הפיליפיים ב', 12-13, הקולוסיים א', 27-29, ב', 9-10, יוחנן 
א', ג', 6, 24, ה', 12, ההתגלות ג', 19-21  49 משלי ט"ו, 24, מתי ג', 12, י"ג, 30, 38-42, 49-50, כ"ב, 1-14, ההתגלות כ', 10-15, כ"א, 8, כ"ב, 14-15, 18-19  50 תהילים קי"ט, 105, 130, מתי ה', 14-16, יוחנן א', 4-9, ג', 19-21, ח', 12, ט', 5, הקורינתיים א', ד', 5, הקורינתיים ב', ד', 6, 
האפסיים ה', 13-15, הפיליפיים ב', 15, התסלוניקים א', ה', 4-7, פטרוס ב', א', 19, יוחנן א', א', 5-7, ב', 10-11  51 בראשית י"ג, 13, י"ט, 12-15, ל"ח, 7-10, שמות ט', 27, כ"ג, 1-3, 6-9, ויקרא כ', 17, 27, במדבר ט"ז, 1-35, דברים י"ז, 1-5, כ"ג, 10, כ"ה, 1-3, שמואל א', ב', 9, ט"ו, 22, ל', 
22, שמואל ב', ד', 11, מלכים א', י"ג, 21-26, מלכים ב', פרק י"ז, דברי-הימים ב', ו', 23, ז', 14, כ"ד, 7, נחמיה ט', 24-27, 34-35, איוב ח', 22, י"ח, 5-21, פרק כ',  כ"א, 7-27, ישעיה א', 19-20, י"א, 4, י"ג, 11, י"ד, 5, כ"ו, 10, ל"ב, 7, מ"ח, 16-22, נ"ה, 7, נ"ז, 20-21, יחזקאל ו', 2-7, פרק 
ל"ז, ל"ח, 17, מתי י"ב, 41-45, י"ג, 19, 38, 49-50, ט"ז, 4, י"ח, 23-35, כ"א, 33-41, כ"ה, 24-30, לוקס י"א, 26, י"ט, 12-27, השליחים ה', 1-10, הרומיים ה', 19, הקורינתיים א', ה', 9-13, הקורינתיים ב', י', 3-6, האפסיים ב', 2, ד', 27, ה', 6, ו', 10-18, הקולוסיים א', 21-23, ג', 6, התסלוניקים 
ב', ב', 6-12, ג', 1-2, יעקב ד', 6, פטרוס ב', ב', 1-7, ג', 17, יוחנן א', ב', 13, ג', 11-12, ה', 18  52 ישעיה ל', 21, יוחנן י', 7-9, י"ד, 15-20, 23, 26, י"ז, 19-23, הרומיים ו', 19-23, ח', 9-11, י"ב, 1-2, הקורינתיים א', ג', 16-17  53 שמות י"ט, 3-6, ל"ד, 14, דברים ד', 24, י"ד, 2, כ"ו, 15-19, 
תהילים צ"ז, 10, קל"ה, 4, טיטוס ב', 11-14  54 ויקרא כ"ו, 14-46, דברים פרק ד', י"א, 13-32, י"ג, 3-18, ט"ו, 1-11, י"ח, 15, כ"ו, 16-19, כ"ז, 9-26, פרקים כ"ח, ל', יהושע א', 16-18, כ"ד, 10-27, שופטים ב', 16-23, ג', 1-8, פרק ט', משלי א', 24-33, ג', 3, י"א, 17, יחזקאל ג', 4-21, ל"ג, 
1-9, מתי ה', 13-15, ז', 13-27, פרק כ"ד, יוחנן י"ד, 15, 21, 23-24, ט"ו, 1-27, ט"ז, 7-14, י"ז, 21-23, 26, הרומיים ח', 1, 10-11, 26-28, הקורינתיים א', 9, 16-17, ו', 19-20, ט"ו, 10, הקורינתיים ב', ג', 16-17, ה', 17-21, ו', 16-18, הגלטיים ב', 20, ו', 7-10, האפסיים ב', 18-22, ג', 16-21, 
הפיליפיים ב', 12-13, הקולוסיים א', 27-29, ב', 9-10, טימותיוס א', א', 3-7, ד', 1-3, טימותיוס ב', א', 14, העברים ח', 10, יעקב ב', 13, יוחנן א', ב', 2-6, 8-11, 18-20, 22, 27, ג', 6, 14-21, 24, ד', 4, 16, ה', 3, 12, יוחנן ב', א', 6, 9, ספר יהודה, ההתגלות ב', 4-5, 9, 11, 17, 29, ג', 9, י"ד, 4, 
כ"א, 3, 7-8, כ"ב, 14-15  55 יחזקאל ג', 17-21, ל"ג, 1-16, מתי ט"ו, 14, כ"ג, 13-15, 33, כ"ד, 11-12, 23-24, יוחנן י"ב, 25, הקורינתיים ב', ב', 11, ד', 4, י"א, 13-15, הפיליפיים ג', 2, התסלוניקים ב', ב', 3, 7-12, יוחנן א',  ד', 1, ההתגלות י"ב, 9, כ', 7-8  56 ויקרא י"ט, 18, משלי י', 12, 
מתי כ"ה, 32-46, מרקוס י"ב, 30-33, לוקס ו', 32-36, י', 25-37, י"ד, 21-23, ט"ו, 11-32, הרומיים י"ב, 9-10, האפסיים ה', 2, התסלוניקים א', ג', 12, פטרוס א', א', 22, יוחנן א', ג', 11-23, ד', 7-21, ה', 1-3  57 מתי ה', 14-16, ו', 22-23, ט"ו, 14, כ"ח, 19-20, יוחנן כ"א, 15-17, השליחים כ', 
28, כ"ו, 18, האפסיים ד', 27, טימותיוס א', ב', 1-4, טימותיוס ב', א', 10-11, ד', 2-5  58 משלי ד', 19, ט"ו, 23-24, יחזקאל ג', 10-21, ל"ג, 1-16, ל"ד, 2-10, מ"ד, 23, מתי ו', 23, ח', 12, מרקוס ט"ז, 15-16, לוקס י', 10-16, הרומיים י', 13-15, הקורינתיים א', ט', 16-17, י"ב, 27-28, הקורינתיים 
ב', ה', 10-11, הקולוסיים א', 25-29, טימותיוס ב', ד', 2  59 תהילים קי"ט, 105, 130, משלי ד', 19, ו', 23, כ"ח, 5, ישעיה ט', 1, מ"ב, 16, מתי ו', 22-23, ט', 11-13, י"א, 5-6, מרקוס ט"ז, 15-20, השליחים כ"ו, 16-18, הרומיים י', 13-15, י"ג, 11-14, האפסיים ה', 8, 11, 13-14, הקולוסיים א', 
25-29, טימותיוס ב', ד', 2, 5, פטרוס א', ב', 9, פטרוס ב', א', 19  60 תהילים ל"ו, 10, יוחנן ו', 32-35, 40, 48-58, 63, י"ב, 48, הרומיים ב', 16, הפיליפיים ב', 15-17, יוחנן א', א', 1-3, ההתגלות פרקים ב'-ג'  61 לוקס א', 70-71  62 תהילים קמ"ט, 5-9, ישעיה כ"ז, 1, האפסיים ו', 17, העברים 
ד', 12, ההתגלות א', 12-18, ב', 12-13  63 תהילים קי"ט, 105, 130, משלי ו', 23, יוחנן א', 1-4, ג', 19-21, ח', 12, ט', 5, הקורינתיים ב', ד', 6, האפסיים ה', 13-15, טימותיוס ב', ג', 15-17, פטרוס ב', א', 19, יוחנן א', א', 5-7  64 דברים ה', 29, י"א, 26-28, כ"ד, 15, ישעיה א', 18-20, לוקס, 
י"ד, 27-33, הרומיים ח', 1-14, העברים ג', 7-13, י"ב, 1, יעקב א', 13-15, 25, ד', 17  65 משלי א', 20-33, יחזקאל י"ח, 32, מתי ז', 13-14, 21-22, 24-27, י', 14-15, 32-33, ט"ז, 24-25, מרקוס ט"ז, 16, לוקס י"ב, 48, י"ג, 3, הרומיים י"ב, 7-11, העברים י', 26-31  66 מתי כ"ח, 18-20, מרקוס 
ט"ז, 15-20, לוקס כ"ד, 46-48, יוחנן י"ב, 23-24, י"ד, 15-20, 23-26, השליחים א', 8-11, ח', 39-44, הרומיים ז', 4, ח', 29, ט"ו, 1-11, ט"ז, 7-15, הקורינתיים א', ג', 9, 16-17, ט"ו, 10, הקורינתיים ב', ה', 17-21, הגלטיים ב', 20, הפיליפיים ב', 13  67 יוחנן י"ב, 23-24, י"ד, 15-20, 23, 26, 
הרומיים ח', 1-11, 26-28, הקורינתיים א', ג', 16-17, האפסיים ב', 18-22, ג', 16-21, טימותיוס ב', א', 14, יוחנן א', ב', 20, 27, ג', 6, 24, ההתגלות כ"א, 3  68 יוחנן ה', 24, י', 8-9, י"ד, 20, ט"ו, 5-10, י"ז, 11, 21-26, השליחים כ"ו, 18, הרומיים ו', 3-5, 8, 11, 22-23, ח', 1, 9, 14-16, 37-39, 
הקורינתיים א', ו', 15-17, הגלטיים ג', 25-29, האפסיים א', 3-12, 17-23, ב', 1, 4-7, הפיליפיים ג', 8-11, התסלוניקים א', ה', 9-10, פטרוס א', ב', 9, פטרוס ב', א', 3-4, יוחנן א', ה', 4-5, 11-12  69 מתי י"ח, 3, יוחנן א', 11-13, 16, ג', 3-8, ה', 24, הרומיים ו', 3-14, י"ב, 1-2, הקורינתיים ב', 
ז', 1, הגלטיים ב', 20, האפסיים ב', 1, 4-6, הקולוסיים  ב', 10-13, טיטוס ב', 11-14, פטרוס א', א', 3, 23  70 יחזקאל ל"ו, 26-27, השליחים כ"ו, 18, הרומיים ז', 6, י"ב, 1-2, הקורינתיים ב', ג', 18, ה', 17, הגלטיים ו', 14-15, האפסיים ב', 1, 4-16, ד', 22-24, ה', 14, הקולוסיים ב', 11-13, ג', 

9-10, פטרוס א', א', 13-19, ב', 9-10, פטרוס ב', א', 3-4, יוחנן א', ג', 14  
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החדשות,  הנשמות  את   .(17 ה',  הקורינתיים  את 
עמו  והושיבנו  עמו  אותנו  "והקים  המאמינות, 
בשמיים, במשיח ישוע" (האיגרת אל האפסיים ב', 
6).71 הם נולדו מחדש לממלכת האלוהים במספרים 
האמת  אולם  סוף.  אין  עד  מיליונים,  אלפי  של 
המהממת היא, שלמעשה מעטים מאוד מהם יגיעו 
לממלכת השמיים, לגן העדן.72 חלקם בוחרים מרצון 
לחזור לדרכי החטא. הם "לא הוסיפו להתהלך איתו 
המשיח   73.(66 ו',  יוחנן  על-פי  (הבשורה  [ישוע]" 
ימחק את שמם מספר החיים ו"יקיא אות[ם] מפי[ו]" 
(ספר ההתגלות ג', 16).74 אמר ישוע׃ "אך צר הפתח 
המוצאים  ומעטים  לחיים  המוליכה  הדרך  וצרה 

אותה" (הבשורה על-פי מתי ז', 14).
קתולים רבים, בהם החלה לפעום רוח אלוהים, 
כרעו ברך בפני אלוהים חיים, חזרו בהם והתחרטו 
על חטאיהם וביקשו מישוע לבוא אל לבבותיהם. 
שנית"  "נולדו  הדר,  וברוב  פלא  באורח  ניצלו  הם 
"ממים ומרוח" ואז הוטבלו ברוח הקודש (הבשורה 
על-פי יוחנן ג', 3, 5). מה עשה להם השטן, השוכן 
אותם  שלח  הוא  רבים?  פרוטסטנטים  של  בקרבם 
חזרה אל הכת הקתולית. כנסיה אחת אחר השניה, 
כמו גם האדונים הגדולים, החשובים, עמם נמנים 
שעשו  אלה  הם  בטלוויזיה,  המטיפים  מרבית 
התחבולות  אחת  זו  זאת.  לעשות  וממשיכים  זאת 
הסודיות של השטן. רבים צופים בכך. אנשים אלה 
עושים זאת, כי אינם רוצים להכות גלים. הם אינם 
רוצים להיות חשופים לרדיפה של הכת הקתולית. 
הם אינם רוצים שהכת הקתולית, המונעת על-ידי 
חסרי  אותם  כמו  בדיוק  הם  אותם.  תרדוף  השטן, 
ערך הנזכרים בספר במדבר פרק י"ג, אותם מרגלים 
על  לו  ולספר  לתור את הארץ  ציווה משה  עליהם 
לאחר  אפילו  אלוהיהם.75  להם  שנתן  הארץ,  טוב 
ואת  בכוריהם  את  מצרים,  את  אלוהים  שהשמיד 
הים  את  אלוהים  שחצה  לאחר  ואפילו  צבאם,  כל 
ביבשה,  לעברו  יוכלו  ישראל  שכל  כדי  לשניים, 
אלוהים  של  העוצמה  רב  כוחו  את  זכרו  לא  הם 
עדים  היו  להם  אשר  והניסים  הסימנים  כל  את  או 
אינו  שאלוהים  בלבם  האמינו  אלא  במצרים,76 
שבני  אחרי  הנפילים.77  לשלטון  קץ  לשים  מסוגל 
אלוהים  אלוהים,  של  בכוחו  האמינו  לא  ישראל 
גרש את הנפילים בעזרת חרקים זעירים, צרעות.78 

ואלה שאינם מאמינים  אלה שמורא השטן עליהם 
באש  הבוער  באגם  חלקם  "[יהיה]  באלוהים 
איתנו,  אלוהים  "אם   .(8 כ"א,  (ההתגלות  וגפרית" 

מי יעמוד נגדנו?" (האיגרת אל הרומיים ח', 31).79
אלה השולחים אנשים חזרה אל הכת הרומאית, 
לרבות אותם מנהיגים פרוטסטנטיים שחברו לשטן, 
אומרים שכוחו של השטן, הדרקון, רב יותר מכוחו 
השטן,  של  פועלו  את  שהשמיד  אלוהים,  של 
"הדרקון הגדול האדום", באמצעות פועלו של ישוע 
 80.(3 י"ב,  (ההתגלות  שנה  כאלפיים  לפני  האדם 
רוחו,  ועל-ידי  שבגוף  החטא  את  השמיד  המשיח 
דומה.81  בכוח  להחזיק  יכולים  אנו  בקרבנו,  שחיה 
הוא השמיד גם את השטן, המוות, הגיהינום והקבר 
כל  כלומר:  הקודש,  ברוח  המהלכים  אלה  עבור 
אלה ההולכים ב"חוק רוח החיים שבמשיח ישוע" 
(האיגרת אל הרומיים ח', 2).82 כאשר רוח אלוהים 
רוח  אותה  בקרבנו,  ופועלת  חיה  המשיח  בישוע 
שהיתה במשיח, בן האדם, משפילה או משמידה את 
החטא ששכן פעם בגופנו.83 זו רוח אלוהים במשיח, 
העושה זאת. "בלעדי [ישוע] אינכם יכולים לעשות 
דבר" (הבשורה על-פי יוחנן ט"ו, 5).84 עכשיו אנחנו 
החיים  רוח  ל"חוק  בהתאם  להלך  ממסוגלים  יותר 
והמוות"  החטא  ב"חוק  במקום  ישוע",  שבמשיח 
בכל  "ברם   .(2 ח',  הרומיים  אל  (האיגרת  שבבשר 
יותר ממנצחים בעזרת האוהב אותנו"  אלה, אנחנו 
(האיגרת אל הרומיים ח', 37).85 "ומי שאין לו רוח 
הרומיים  אל  (האיגרת  למשיח"  שייך  אינו  המשיח 
המשיח  של  רוחו  ללא  אחרות,  במילים   .(9 ח', 

בתוכך, אינך נוצרי, אינך חלק מגופו של המשיח.86
להתפשר

ביכולתם  כי  להאמין,  לרשעים  גורם  השטן 
להתפשר עם דבר האלוהים. הם רוצים להאמין לו, 
רדיפה.  מפני  אותם  יחסן  שהדבר  מאמינים  הם  כי 
יעמדו  הם  שבקרוב  ושוכחים  לשטן  מצייתים  הם 
איתו  ישארו  השטן  חסידי  אלוהים.87  בפני  לדין 
הם  אכן,  לחלוטין!  טיפשי  האש.88  באגם  לנצח 
מרומים! הדרך היחידה בה נוכל לפגוע בשטן היא 
להתנגד לו.89 "התייצבו נגד השטן ויברח מפניכם" 
(איגרת יעקב ד', 7). אנו מתנגדים לו באמצעות דבר 
דבר  באמצעות  לשטן  נתנגד  לא  אם  האלוהים.90 
מוות  דין  גזר  יהיה  הדבר  חוטאים.  אנו  האלוהים, 
רגיל,  חטא  רק  אינו  לאלוהים  ציות  אי  כי  עבורנו, 
אלא כמוהו כחטא הכישוף ואף מכשפה לא תיכנס 
אל  באיגרת   91.(17 כ"ב,  (שמות  השמיים  לממלכת 

הרומיים, ו', 21 נאמר׃ "הלא המוות הוא תוצאתם". 
אלוהים  קדושי  את  מחזקים   22-23 פסוקים 
באומרם׃ "אבל כעת, בהיותכם משוחררים מהחטא 
לידי  המביא  פרי  לכם  יש  לאלוהים,  ומשועבדים 
החטא  שכר  כי  עולם,  חיי  היא  והתוצאה  קדושה, 
הוא מוות, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם 
הרשעים  השקר  נביאי  אך,  אדוננו".  ישוע  במשיח 
הכנסיות  אירגוני  אל  חזרה  אדם  בני  שולחים 
הכלל-עולמית  הכת  עם  שהתאחדו  המדורדרות, 
על-ידי  הנשלטת  והחוטאת,  הפוליטית  ברומא, 
הוותיקן. ככל שמשרת האלוהים יהיה חזק יותר, כך 
תהיה חזקה יותר עמידתו נגד חטא, השטן, העולם, 

המוות, הגיהינום והקבר.92
מצוותיו,  כל  לקיום  שקולה  אלוהים  עבודת 
הכוללות הידברות איתו, התקשרות.93 אך האחרים, 
לחיה  "השתחוו  4׃  י"ג,  ההתגלות  ספר  אומר 
באומרם׃  השטן]  של  הכלל-עולמית  כתו  [כלומר, 
'מי כמו החיה? ומי יכול להילחם עמה?'"94 דבריו 
זו  נבואה  ּפילר לעיל משקפים את הגשמת  של מר 
של המשיח בספר ההתגלות פרק י"ג, פסוקים 5-6: 
פתחה  ונאצות95...היא  גדולות  מדבר  פה  לה  "ניתן 
את פיה בנאצות כלפי האלוהים, לנאץ את שמו ואת 
"האם  היננו משכנו.96  מרוחו  שנולדנו  [אנו  משכנו 
אינכם יודעים כי היכל אלוהים [או משכן אלוהים] 
אתם?" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ג', 16)], 
אומר׃   7 פסוק  בשמיים".  השוכנים  את  [ולנאץ] 
"ניתן לה [לחיה, לשטן, לדרקון בעל הכוח הזמני97] 
כל  לה  "וישתחוו  הקדושים".  עם  מלחמה  לעשות 
יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותיהם בספר החיים 
תבל"  מהיווסד  המשיח]  [ישוע  הטבוח  השה  של 

(ההתגלות י"ג, 8).
[לשמוע את דבריו הרוחניים  לו  אוזן  "כל אשר 
של אלוהים], ישמע! כל המוליך לשבי יילך בשבי 
המדורדרות,  הכנסיות  שמנהיגי  לכך,  כאן  [הכוונה 
המובילים או מכוונים את הנוצרים שזה עתה נושעו 
יישלחו  השטן,  של  הרומאית  כתו  תוך  אל  בחזרה 
בעצמם לגיהינום-עד ואיתו לאגם האש] וכל ההורג 
בחרב הרוג ייהרג בחרב" (ספר ההתגלות י"ג, 9-10). 
"והרוצח  נאמר׃  המקורי  והארמי  העברי  בנוסח 
נביאי-השקר רוצחים נשמות  יירצח בחרב".  בחרב 
בכך שהם נותנים פירוש מוטעה לדבר האלוהים.98 
לנצח  אותם  ירצחו  האלוהים  האמיתיים של  דבריו 
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שהם  בדברים  להאמין  לנשמות  גורמים  נכון,  לא 
ההיפך ממה שהאלוהים אומר, כאלה הגורמים להם 
בנשק  על שימוש  אדוני אלוהינו מוחל  כי  להאמין 
ובמלחמות גשמיות, או על הומוסקסואליות  גשמי 
חמורים  חטאים  המהווים  אחרים,  שטניים  ודברים 
ניגוד לדבר האלוהים. האמת היא,  ביותר, בהיותם 
מי  כל  לכן,  אלהים.100  בעיני  פסולים  אלה  שכל 
שמובילים אנשים לגיהינום, ואחר-כך לאגם האש, 
לשבי השטן, דינם שיירצחו בחרב, דבר האלוהים. 
עם  השטן,  עם  אש  אגם  באותו  לנצח  יישארו  הם 
מאמינים  הינכם  אם  חסידיו.101  כל  ועם  מלאכיו 
באמת של האלוהים, זכרו את דבריו׃ "בזה סבלנות 

הקדושים ואמונתם" (ספר ההתגלות י"ג, 10).
מתנגדי  להיות  והפכו  בעבר  שנושעו  אדם  בני 
המשיח וכמותם גם אלה שמתחזים להיות נוצרים 
אך אינם כאלה, לא רק נוקטים עמדה נגד האלוהים 
בעולם רשע זה, אלא שהם לוחמים בכל מי שאינו 
מצטרף אליהם.102 הם ירדפו את משרתי האלוהים 

בכל כוחם.
אשתי המנוחה, סוזן ואני, כמו פאולוס השליח, 
זולת  בקרב[נו]  דבר  לדעת  שלא  אז  "החלט[נו] 
הראשונה  (האיגרת  הנצלב"  והוא  המשיח  ישוע 
חיינו  את  להקריב  נשבענו   .(2 ב',  הקורינתיים  אל 
בטרם נתפשר על דבר האלוהים. פירושו של דבר: 
האלוהים הוא בדיוק כדבריו, ושום דבר לא ישנה 
האלוהים  האלוהים.103  דבר  את  האלוהים,  את 
(האיגרת  ולעולמים"  היום  אתמול,   – הוא  "הוא 
אל העברים י"ג, 8). והוא, דבר האלוהים, ישפוט, 
מדרכי  יחזור  שלא  חוטא  כל  קדושיו,  באמצעות 
החטא.104 הוא מוסיף שגם אנו, הוא ואנו חד המה, 
נשפוט את המלאכים, בין אם אתם או הם תאהבו 
המדהים  הדבר  להיות  עומד  זה  לאו.105  אם  זאת 
ואת  הללו  נביאי-השקר  את  לראות  בתבל,  ביותר 
להיות מובלים  המתפשרים, אלה שהתירו לעצמם 
תוך  אל  התועמלנים,  התקשורת,  על-ידי  במירמה, 
ממשלת-הכת-הכנסייתית הכלל-עולמית, הנשלטת 
האלוהים  בפני  עומדים  לראותם   – השטן  על-ידי 

ביום-הדין.106
שלום  להטיל  שבאתי  תחשבו  "אל  ישוע:  אמר 
עם  השטן,  עם  שלום  לעשות  [כלומר,  הארץ  על 
אלא  שלום  להטיל  באתי  לא  החושך]׃  כוחות 
[להביא את דבר האלוהים, את האור, את ה]חרב" 
את  "להפר  וכן,   107,(34 י',  מתי  על-פי  (הבשורה 

ג', 8),  פעולות [החושך]" (איגרת יוחנן הראשונה 
לא להתפשר עם השטן, עם החושך שלו, ועם אלה 

שהתפשרו בקשר לדבר האלוהים.
לעשות זאת

כמיטב  לעשות  כדי  רק  לעולם  בא  לא  המשיח 
יכולתו. הוא לא רק ניסה לעלות על הצלב. הוא אכן 
בעבור  למות  ניסה  רק  לא  הוא  הצלב.108  על  עלה 
חטאי העולם, הוא אכן מת עבור חטאי העולם.109 
לגיהינום,  ללכת  יכולתו  כמיטב  עשה  רק  לא  הוא 
ניסה  רק  לא  הוא  למעננו.110  לגיהינום  הלך  הוא 
יצא  גם  הוא  העצום,  בכוחו  הגיהינום,  מן  לצאת 
מן הגיהינום.111 הוא לא רק ניסה לעלות השמיימה, 
יותר  של  עיניהם  לנגד  עלה השמיימה  באמת  הוא 
זה  יכולתנו  כמיטב  לעשות  איש.112  מאות  מחמש 
לא מספיק. עלינו להיות חלק מגוף המשיח. עלינו 
להיות מושלמים. שלמות מושגת על-ידי האלוהים 

שבמשיח, החי ופועל בנו ובאמצעותנו.113
 ÌÈÈÓ˘·  ˙ÂÎÓÒ  ÏÎ  ÈÏ "ניתנה  ישוע:  אמר 
הסיבה   .(18 כ"ח,  מתי  על-פי  (הבשורה   "ı¯‡·Â
לא חטא  לא התפשר,  היא, שהמשיח מעולם  לכך 
בעולמנו  שעושים  כשם  לשטן,  מקום  הותיר  ולא 
לעצמם  הקוראים  שטניים,  יצורים  אותם  כיום 
שליחים נוצריים.114 הם נביאי שקר, זאבים בלבוש 
15). הם אומרים  ז',  (הבשורה על-פי מתי  כבשים 
ותזכו בברכה.  לכם׃ "רק שלחו אלינו את כספכם 
מכונית  חדש,  בית  לקנות  תוכלו  לשמיים.  תגיעו 
שטניים  לקולג'ים  ילדיכם  את  לשלוח  חדשה, 
המילה  את  משמיטים  רק  [הם  ולאוניברסיטאות 
הנוכחיים".  מחייכם  ליהנות  תוכלו  'שטניים']. 
בכל אופן, אומר המשיח: "מי שרוצה לבוא אחרי, 
ויילך  יום  יום  צלבו  את  וישא  לעצמו  שיתכחש 

אחרי" (הבשורה על-פי לוקס ט', 23).115
היו  לא  והשליחים  הנביאים  ישוע,  של  חייו 
הזה.116  העולם  במונחי  "תענוג"  לכנות  שניתן  מה 
אותנו  הושיע  שאדוננו  יאמרו,  שקר  נביאי  רק 
הזה,  בעולם  ומענגים  נוחים  חיים  לנו  שיהיו  כדי 
דרשות  לדרוש  כדי  נקראו,  שהם  שיאמרו  או 
שאם  באמת,  אומר  אלוהים  בכסף.117  המתרכזות 
הוא  לכולן,  והוא מתכוון  מצוותיו,  כל  את  נשמור 
ידאג לכל מחסורנו.118 הוא דואג לנו בהעתירו על 
נשמותינו רק טוב. "חביבי, אני מתפלל שיהיה לך 
טוב בכל ותהיה בריא, כשם שטוב לנפשך" (איגרת 

יוחנן השלישית א', 2).

עידוד

אלוהים מצווה עלינו: "אל תאהבו את העולם". 
אלא  הזה  מהעולם  דברים  לרצות  לנו  אל  כלומר, 
 119.(15 ב',  הראשונה  יוחנן  (איגרת  הבא  מהעולם 
שאנו  העידוד  פירושה  "הנאה"  הנוצרי,  עבור 
חיה  במשיח  האלוהים  שרוח  בידענו  מקבלים 
שבנו,  האלוהים  כוח  בעזרת  וכאשר,  בנו  ופועלת 
על  השטן,  על  חטא,  על  שהתגברנו  יודעים  אנו 
שנשמותינו,  כך  עצמנו,  ועל  הבשר  על  העולם, 
ונחתמות  נשמרות  האלוהים,  מצוות  את  בשמרנו 
את  מפרים  אנו  באם  בו  נחתמים  אנו  אין  בו.120 
מצוותיו. אם אנו מפרים את מצוותיו אנו שוברים 
הקודש  ברוח  הרצופה  ההליכה  החותם.121  את 
היא החותם, הכוח השומר אותנו.121א' אם "ניסוג" 
ישאר  ו"לא  החותם,  את  שוברים  אנו  [מאלוהים], 
אל  (האיגרת  חטאים"  על  לכפר  קרבן  עוד  [לנו] 

העברים י' ,38 ,26).
בכתבי  דבק  שאיני  לכם  אומרים  נביאי-השקר 
תראו  בעצמכם.  הקודש  כתבי  את  קיראו  הקודש. 
שהדבר שאומרים עלי אינו נכון. "יש חטא מוות... 
יוחנן  (איגרת  מוות"  חטא  שאינו  חטא  יש  אך 
הראשונה ה', 16-17). אם אנו מתחילים לחיות חיי 
נשבר.122  החותם  הקודש,  בכתבי  כתוב  כך  חטא, 
שמירת מצוות האלוהים מעניקה לנו עידוד ועידוד 
הוא  השטן  על  בהתגברותנו  מקבלים  שאנו  זה 
פטרוס  (איגרת  מספר"  ועצומה  מפוארה  "שמחה 
נהנים  לא  בעולם  האדם  בני   .(8 א',  הראשונה 
מאותו סוג של עונג כמו הקדושים. הקדושים אינם 
הם  הזה  העולם  של  הזמניים  שהדברים  מאמינים 
עונג.123 לבני החושך יש "עונג ארצי", אך בשל כך 

הם יזכו לבטח בגיהינום ובאגם האש.124
כפי  לכם,  אומרים  אינם  לעולם  נביאי-השקר 
אבריכם  את  "מסרו  הקודש:  כתבי  לכם  שאומרים 
מצוות]  על  לשמירה  [כלומר,  לצדקה  כעבדים 
לתכלית של קדושה" (האיגרת אל הרומיים ו', 19). 
כלומר, עליכם לוותר על עצמיותכם לטובת סגנון 
שאלוהים  כדי  האלוהים,  רוח  המשיח,  של  החיים 
כשהוא  ובאמצעותכם,  בכם  לחיות  יוכל  במשיח 
נביאי-שקר  הארץ.125  על-פני  עבודתו  את  ממשיך 
הוא  אלוהים  רצון  כי  להאמין,  לכם  גורמים  אלה 
שתשלחו את כספכם אליהם. הם אומרים לכם כי זו 
היא כל עבודת האלוהים. כמובן, אם זה מה שאתם 
מאמינים, השטן לא ירדוף אתכם. אחרי הכל, אתם 
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בנביאי- תמיכתכם  על  כבר  נדונותם  בידיו.  כבר 
השקר. תמיכה בנביאי-שקר כמוה כתמיכה בשטן. 
האלוהים  דבר  את  יפיצו  כי  לכם  מבטיחים  הם 

האמיתי ברחבי העולם.
שילכו  כדי  לעולם,  חסידיו  את  שלח  אלוהים 
בעקבות האמת ויטיפו לה ולמען ידחו את כל אלה 
דחה  מישהו  כאשר  האמת.  את  לקבל  המסרבים 
לומר׃  להם המשיח  הורה  לא  חסידיו, מעולם  את 
"אלוהים אוהב אותך, אחי", "אלוהים אוהב אותך, 
אוהב  "אני  או  אחי",  אותך,  אוהב  "אני  אחותי", 
אותך, אחותי".126 מה שאלוהים מצווה על חסידיו 
לעשות לאלה הדוחים אותם הוא: "נערו את העפר 
על-פי  (הבשורה  להם"  לעדות  רגליכם  תחת  אשר 
"שלום".  להם  תאחלו  אל  אפילו   .(11 ו',  מרקוס 
על-פי  (הבשורה  אליכם"  שלכם  ה'שלום'  "ישוב 
את  יביא  ולא  אליכם  יבוא  אם  "איש   .(13 י',  מתי 
התורה הזאת, אל תקבלו אותו הביתה ואל תאמרו 
לו 'שלום', כי המברך אותו בברכת 'שלום' משתתף 

במעשיו הרעים" (איגרת יוחנן השניה א', 10-11).
הקדשה

את  ומגנה  השטן  כת  עם  איחוד  אוסר  אלוהים 
כל מי שמאמינים כי עליהם להתאחד עם כת השטן 
האלוהים  דבר  על-ידו.  הנשלטת  התקשורת  ועם 
להם׃  אומר  שהוא  בכך  רחמים  אופן,  בכל  מציע, 
וטמא  יהוה  נאום   ,[ÂÏ„·È‰]  ÃÂ¯»Ã·ƒ‰Â מתוכם  "צאו 
לאב  לכם  והייתי  אתכם,  אקבל  ואני  תיגעו,  אל 
יהוה צבאות"  נאום  ולבנות,  לי לבנים  ואתם תהיו 
 127.(17-18 ו',  הקורינתיים  אל  השניה  (האיגרת 
"אנשי דמים [הרוצחים] ישנאו תם וישרים יבקשו 

נפשו" (משלי כ"ט, 10).128
כולנו יכולים לראות בפשטות את דבר האלוהים 
האמיתי, שאינו נמצא באותם ספרים של המימשל 
האנטי-משיחי: "אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי 
ו',  הקורינתיים  אל  השניה  (האיגרת  מאמינים" 
שותפיהם  להיות  איתם,  להתחתן  לנו  אסור   .(14
אחד  שיום  בתקוה,  איתם  להיפגש  או  לעסקים, 
גופו  את  לאחד  לנו  ואל  למאמינים129  יהפכו  הם 
שנביא- מה  זה  שקריות.130  דתות  עם  המשיח  של 
התקשורת,  ופיו,  שלו  המימשל  שלו,  הכת  השקר, 
מצהירים  נביאי-השקר  המרומה.  לעולם  אומר 
שעל-מנת להנחיל שלום עלי  באופן שקרי ושטני, 
כל  עם  תחילה  להתאחד  האדם  בני  על  אדמות, 

בדרך  לרומא  כולן  הקשורות  השטניות,  הדתות 
כי  בפשטות,  אותנו  מזהיר  אלוהים  אחרת.  או  כזו 
לכן,  כזה.  מעשה  לעשות  הוא  נסלח  בלתי  חטא 
כמוהו כחילול רוח הקודש, מעשה שאינו נסלח הן 

בשמיים והן בארץ.131
נשק  גשמיות,  למלחמות  שמסכים  מי  כל 
יחסי-מין  ניאוף,  הומוסקסואליות,  רצח,  גשמי, 
אחר  דבר  כל  או  אסורים  נישואים  הנישואין,  לפני 
פולחנית,  כת  עצמו  הוא  אלוהים,  לדבר  המנוגד 
וכל מי שמאמין להם – עוסק בפולחן ומצוי בדרכו 
לגיהינום ולאגם האש.132 כתבי הקודש מצווים עלינו 
להיפרד מכל אלה.133 ושוב: "איש אם יבוא אליכם 
ולא יביא את התורה הזאת, אל תקבלו אותו הביתה 
בברכת  אותו  המברך  כי  'שלום',  לו  תאמרו  ואל 
יוחנן  (איגרת  הרעים"  במעשיו  משתתף  'שלום' 
עם  לצדקה  שותפות  איזו  "כי   .(10-11 א',  השניה 
עוולה? ומה רעות יש לאור עם חושך? מה הסכמה 
יש למשיח עם בליעל [השטן]? או מה חלק למאמין 
עם מי שאינו מאמין? ומה קשר יש להיכל האלוהים 
ו',  הקורינתיים  אל  השניה  (האיגרת  אלילים?"  עם 
לאור.134  מהחושך  לצאת  לנו  קרא  ישוע   .(14-16
עלינו להתחבר עם אלוהים ועם קדושי האלוהים.135 
מקום  לו  לתת  לא  ולעולם  לשטן  להתנגד  עלינו 
(האיגרת אל האפסיים ד', 27). "התייצבו נגד השטן 

ויברח מפניכם" (איגרת יעקב ד', 7).
כשהייתי נוצרי צעיר, לפני שנים רבות, נדהמתי 
לגלות שאנשים ממדינות הדרום של ארצות-הברית, 
הידועים כמאמינים בכתבי הקודש, לא הכירו יותר 
מכך,  נדהם  אינני  כבר  האמיתי.  אלוהים  בדבר 
מכיוון שאלוהים אמר: "הן יבוא הזמן שלא יסבלו 
לפי  מורים  להם  יאספו  אלא  הבריא,  הלקח  את 
להאמין  [במקום  אוזניים  מאווייהם לשם שעשועי 
לדבר האלוהים] ומן האמת יטו אוזניהם לפנות אל 
 .(3-4 האגדות" (האיגרת השניה אל טימותיוס ד', 
דרכם מובילה אותם אל חורבן נצחי. כיצד זה יתכן, 
נושעו  ואשר  כמאמינים  הידועים  אלה,  שאנשים 
וחונכו על ברכי בשורת הברית החדשה, יכלו לקבל 
אחרת"  [בשורה]  ואין  אחרת  "בשורה  עצמם  על 
6-7). זהו מיקסם שווא,  (האיגרת אל הגלטיים א', 
באיגרת  פעמיים,  אמר  פאולוס  נבוב.  חלום  בדיה, 
אל הגלטיים א', 8-9: "אך אם מישהו, אפילו אנחנו 
או מלאך מן השמיים, יבשר לכם בשורה שונה מזו 

שבישרנו לכם, חרם יהיה".
מגיע  מה  שדבר  ברגע  אמיתיים,  נוצרים  אצל 
דבר  אם  לבם.136  אל  מחלחל  הוא  לאוזניהם 

ישוע  של  בדמו  לבכם  לוח  על  כתוב  האלוהים 
ואז  לראשכם  מלבכם  יפנה  דבר  כל  המשיח,137 
תאמרו: "רגע, אלוהים אמר, כתבי הקודש אומרים, 
תורות  כי  שקריות,  תורות  יקבלו  לא  הם  וזהו!" 
הורסות  אלא  נפש,  להציל  יכולות  אינן  שקריות 
חשוב  שכל-כך  הסיבה  זו  האדם.138  נפש  את  הן 
לאנשי השטן לחוקק חוק, שיאסור על קריאתם או 
הפצתם של כתבי הקודש. השטן אינו יכול לשלוט 
נולד אל  ואשר  חיים  אנוש המאמין באלוהים  בבן 
אדוננו  בבשורת  האמונה  מן  השמיים  מלכות  תוך 
ישוע המשיח.139 לשטן אין אחיזה בו. לעומת זאת, 
אלוהים עונה לו אוטומטית: "ישוע אמר", "כתבי 
אינו  השטן  אמר".140  "אלוהים  אומרים",  הקודש 
מבטחו  ששם  האמיתי  המאמין  את  לבלבל  יכול 
שיש  נוצרי  מאמין  אותו  חיים,  באלוהים  ואמונתו 

לו אמונה בדברו.141
אחי ואחיותי, אני עומד בפניכם היום. אני מטיף 
אני  ואומר  ומבקש  מתחנן  אני  בפניכם.  לבי  את 
על-סף ביאתו של ישוע  לכם, שאתם ניצבים ממש 
לאן  מושג  של  שמץ  אין  כולו  לעולם  המשיח.142 
פניו מועדות. העולם ואותם בני אנוש אבודים שבו 
הולכים לאבדון.143 מעולם לא ידענו אלימות דוגמת 
את  איבדתם  בפניה.  עומדת  זו  שאומה  האלימות 
השטן.  עם  פשרה  ועשיתם  האלוהים  עם  מקומכם 
כל  להשפעת  נתונים  להיות  לעצמכם  התרתם  גם 
באלוהים.144  להאמין  עלינו  בגיהינום.  שטני  כוח 
שנכתבה  זו  האמיתית,  הבשורה  אל  לשוב  עלינו 
בשורה,  אותה  עדין  זו  השתנתה.145  וטרם  בעבר 
לאלוהים,  דרכם  לפלס  ולנשים  לגברים  המסייעת 
אותה בשורה הגורמת לאנשים לומר איש לרעהו: 
"דיברתי עליך דברים רעים אחי, אך אני מבקש את 
אודותיך  אמרתי  "אחותי,  או:  טעיתי",  סליחתך, 
דברים שהיו בלתי-נכונים. אני מבקש שתסלחי לי, 
שאעשה  האלוהים  רצון  זה  כי  יודע  שאני  מכיוון 
יודע,  ואני  מחטא146  עצמי  את  לטהר  כדי  זאת, 
שקרב הזמן לבואו של ישוע המשיח.147 אני יודע, 
כחוטאים  להישפט  או  בתשובה,  לחזור  שעלינו 

ולהישאר לנצח באגם האש".148
שיהיה,  ככל  קטן  אחד,  חטא  חוטאים  אנו  אם 
כל  את  שמקיים  מי  "הרי  המצוות.  כל  את  הפרנו 
הוא  אשם  אחד,  בדבר  ונכשל  [החוק]  התורה 
מה  את  ליישר  עלינו   .(10 ב',  יעקב  (איגרת  בכל" 

שעקום.149 עלינו להתכונן לפגוש את אלוהינו.150
אנשי  העולם,  אור  להיות  נסרב  אם  ושוב, 
בפשעי[הם]  "מתים  להיות  ימשיכו  כולו  העולם 
126 שמות כ', 5-6, ויקרא כ"ו, 14-46, דברים ז', 9-10, ל"ב, 4, 15-16, 19-26, כ"ח, 14-68, שמואל א', ב', 30, מלכים ב', כ"ג, 26, תהילים ה', 6, ז', 12-17, י"א, 5-6, ישעיה י"ג, 4-11, מ"ב, 23-25, זכריה ז', 12-14, יוחנן ג', 36, ט"ו, 23-24, הרומיים א', 18-19, ב', 8, העברים א', 9, ג', 8-12  127 יוחנן 

י"ז, 14, שמות ל"ג, 16, ויקרא כ', 26, במדבר ט"ז, 9, דברים ז', 6, י"ד, 2, כ"ו, 18-19, כ"ח, 9-10, תהילים נ"א, 19, צ"ז, 10, ישעיה ס"ו, 22, מתי ג', 11-12, י"ג, 44-46, כ"ה, 31-33, לוקס ג', 17, ו', 22-23, הרומיים ו', 13, 16, 19, י"ב, 1-2, 9, הקורינתיים ב', ו', 14-18, העברים ז', 26-28, יעקב ד', 4, 
ההתגלות י"ח, 4  128 משלי א', 22-32, מתי ו', 24, י', 22-26, מרקוס י"ג, 13, לוקס ו', 27-28, כ"א, 17, יוחנן ט"ו, 18, 24-25, י"ז, 14, יוחנן א', ג', 13  129 ויקרא י', 10, כ', 24, דברים י"ד, 2, כ"ג, 15, כ"ו, 18-19, מלכים א', ח', 53, תהילים צ"ז, 10, משלי א', 10-16, ח', 13, הקורינתיים ב', ו', 14-18, 
האפסיים ה', 5, פטרוס א', ב', 9-10, יוחנן א', ב', 15-17  130 מלכים א', י"ח, 21-39, דברי-הימים  א', כ"ח, 9, תהילים ב', 12, כ"ג, משלי א', 23-33, ישעיה ט', 5, ל"ג, 11, ל"ה, 21-22, פרק נ"ג, הושע ד', 6, י"ג, 4, זכריה י"ב, 10, מתי ד', 10, ז', 15, י"א, 28-30, כ"ד, 5, 11, 24, 26, 28, מרקוס י"ג, 22, 
לוקס ב', 11, יוחנן א', 1-4, 9, 12, ג', 19-21, ד', 42, ח', 12, ט', 5, י', 1, י"א, 9-10, י"ב, 46, י"ד, 6, 20, 23, ט"ו, 4-6, י"ז, 11, 21, 23, השליחים ד', 12, ה', 31, כ', 29-30, הרומיים ו', 10, ח', 9-11, הקורינתיים א', ג', 16-17, ו', 15, 19-20, הקורינתיים ב', י"א, 13-15, הגלטיים א', 6-9, האפסיים ב', 21, 
הפיליפיים ג', 20, טימותיוס א', ד', 1-10, טימותיוס ב', ג', 13, יוחנן א', ד', 14, ההתגלות א', 7-8, 11, 18, ב', 20, ו', 15-17, י"ט, 20-21, כ"א, 6, כ"ב, 13, 16  131 מתי י"ב, 31-32, ההתגלות י"ג, 16-18, י"ט, 20-21  132 בראשית ט', 5-6, י"ט, 1-14, 24-25, 27-29, שמות כ', 13, ויקרא י"ח, 22, כ', 13, 
במדבר ל"ה, 16-31, דברים ז', 24-26, כ"ג, 18, תהילים ה', 7, משלי ב', 10-12, 16-19, ה', 3-4, ו', 16-17, 24-33, ז', 5-23, 26-27, מתי ה', 21-22, 27-28, ט"ו, 19-20, י"ט, 9, 18, כ"ו, 52, מרקוס י', 19, הרומיים א', 22, 26-32, ז', 3, הקורינתיים א', ה', 9-10, ו', 9-10, 15-18, י', 8, הקורינתיים ב', י', 
4, הגלטיים ה', 19-21, הקולוסיים ג', 5, טימותיוס א', א', 9-10, ד', 1-3, פטרוס א', ד', 15, פטרוס ב', ב', 9-14, יוחנן א', ג', 15, יהודה א', 7, ההתגלות כ"א, 8, כ"ב, 15  133 תהילים כ"ו, 5, ל"א, 7, מ"ה, 8, צ"ז, 10, ק"א, 3-4, קי"ט, 104, 128, 163, קמ"ט, 21-22, משלי ו', 16-19, ח', 13, עמוס ג', 3, 
ה', 4-6, מתי ו', 22-24, לוקס ט"ז, 13, הרומיים ח', 7-8, י"ב, 9, הקורינתיים א', י', 21, הקורינתיים ב', ו', 14-18, האפסיים ד', 22-24, ה', 3-12, יעקב ד', 4, יוחנן א', א', 5-6, ההתגלות ב', 6, 15  134 פטרוס א', ב', 9-10, בראשית י"ב, 1-3, שמות ט"ו, 2, דברים ל', 19-20, ל"ב, 15, ישעיה ט', 1, מ"ב, 
16, מתי א', 21, ה', 6, 17-18, י', 34-38, י"א, 28-30, לוקס א', 79, יוחנן ו', 63, ח', 12, השליחים ט"ז, 31, כ"ו, 16-18, הרומיים א', 5, 14-17, ה', 6-10, ח', 1-14, י"ג, 11-12, הקורינתיים ב', ד', 3-6, האפסיים ה', 1-14, הקולוסיים א', 12-14, 19-23, התסלוניקים א', ה', 4-7, יוחנן א', א', 5-7, ב', 8-12, 
מתי ג', 9 135  מלאכי  ג', 16-18, מתי י"א, 29-30, השליחים ב', 41-47, הקורינתיים א', א', 9, י', 20-21, הקורינתיים ב', ו', 14-18, ח', 4, י"ג, 11, הגלטיים ב', 9, ו', 6, האפסיים ג', 9, ה', 11-12, הפיליפיים א', 4-5, 27, ב', 1-2, 25, ג', 8-11, ד', 13, הקולוסיים ב', 18-19, טימותיוס א', ו', 18, העברים י', 
24-25, י"ג, 16, יוחנן א', א', 3-7, ב', 18-19  136 משלי כ', 12, ישעיה מ"ג, 8-9, נ', 4-5, יחזקאל ג', 10, מתי י"ג, 1-23, 43, לוקס ח', 18, ט', 44-45, יוחנן ח', 47, י', 1-8, 14, 27, הרומיים י', 17, הקורינתיים א', ב', 4-16, יוחנן א', ד', 1-6  137 דברים ו', 5-6, י"א, 18, ל', 11-14, ל"ב, 46, תהילים קי"ט, 
9-11, משלי ד', 4, יחזקאל ג', 10, מתי י"ג, 3-9, 18-23, 31-33, הרומיים י', 8-11, הקולוסיים ג', 16  138 משלי י"ט, 27, ישעיה ה', 20, יחזקאל כ"ב, 25-31, הושע ד', 6, מתי ז', 13-23, 26-27, כ"ג, 13-15, כ"ד, 3-5, 11-12, 24-25, הגלטיים א', 8-12, הקולוסיים ב', 8, טימותיוס א', ד', 1-2, טימותיוס 
ב', ב', 14-17, פטרוס ב', פרק ב', יהודה א', 4, 10-13, ההתגלות ט"ז, 13-15, כ"א, 8, 27, כ"ב, 15 139 שמות י"ט, 5-6, תהילים א', 3, מתי ה', 3-12, השליחים ה', 27-29, הרומיים ח', 14-17, 37, הקורינתיים א', ט"ו, 58, הקורינתיים ב', ד', 1, טימותיוס ב', ד', 7-8, יעקב א', 12, פטרוס א', ב', 9-10, יוחנן 
א', ב', 13, ד', 4, ה', 4, ההתגלות ב', 10, ד', 4, י"ב, 5  140 ישעיה נ"ה, 11, מתי כ"ד, 35, יוחנן א', 1-3, 14, י', 30, יוחנן א', ה', 7, ההתגלות י"ט, 13  141 איוב ל"ד, 29, תהילים א', ד', 9, ז', 11-18, י"ח, 2-20, כ"ה, 12-13, ל"ז, 1-7, 11, 14-15, 37, נ"ט, 2-11, ע"א, 1, קי"ט, 77-80, 105, 130, קכ"ה, 1, 
משלי ג', 17, 24, ישעיה כ"ו, 3, מ', 31, ירמיה י"ז, 7-8, מתי ד', 4, י"ג, 23, מרקוס ט"ז, 20, לוקס ד', 32, 36, יוחנן ג', 14-15, ו', 56-58, 63, ח', 31-32, י"א, 25-26, הרומיים ה', 1-5, האפסיים ד', 7-15, ו', 10-18, הקולוסיים ב', 9-15, העברים  ד', 12, י"ג, 5-6, פטרוס א', א', 4-9, יוחנן א', ג', 7-8, ה', 
4, ההתגלות י"ב, 9-11  142 ישעיה י"ג, 6-11, מתי כ"ד, 3, 7-15, 27, 29-39, לוקס י"ז, 24-30, התסלוניקים א', ה', 1-9, טימותיוס ב', ג', 1-5, יעקב ה', 8, פטרוס ב', ג', 3-4, ההתגלות כ"ב, 12-15, 20  143 תהילים ל"ז, 38, קמ"ה, 20, לוקס ט"ז, 19-31, התסלוניקים ב', א', 7-9, ב', 8, ההתגלות כ', 15, 
כ"א, 8  144 תהילים ס"ד, 11, משלי ג', 5-6, ישעיה נ"ג, 5, מתי י"ג, 2-9, כ"א, 22, מרקוס ט"ז, 16, לוקס י"א, 9-13, יוחנן ג', 18, 36, ה', 24, ח', 24, השליחים ט"ו, 11, ט"ז, 31, הרומיים י', 9, האפסיים ב', 8, התסלוניקים ב', ב', 12, העברים י"א, 6, יעקב ה', 15, פטרוס א', ב', 24, יהודה א', 5, ההתגלות 
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י"ב, 17, 19, הקורינתיים ב', ו', 4-6, טיטוס ג', 10, הגלטיים ה', 22-23, האפסיים ד', 1-3, 26, 32, הקולוסיים ג', 12-13  147 מתי פרק כ"ד, כ"ה, 1-13, 14-30, מרקוס י"ג, 4-37, לוקס י"ב, 37-39, י"ז, 24-30, י"ח, 8, כ"א, 7-31, התסלוניקים א', ה', 1-8, התסלוניקים ב', ב', 2-10, טימותיוס ב', ג', 1-5, 
העברים ו', 11, יעקב ה', 8,  פטרוס א', ה', 8, פטרוס ב', א', 10, ג', 3-14, יהודה א', 14-15, ההתגלות ג', 3, ה', 1-8, י', 1-7, ט"ז, 1-21, כ"א, 9, כ"ב, 12-15, 20  148 מתי ד', 17, מרקוס א', 15, ו', 12, לוקס י"ג, 3, 5, ההתגלות ב', 16, 21-22, ג', 19, ההתגלות כ', 10, 14-15, כ"א, 8  149 תהילים ה', 9, 
ישעיה מ', 3-4, מתי ג', 3, מרקוס א', 3, לוקס ג', 4-5, יוחנן א', 23, העברים י"ב, 13  150 דברי-הימים ב', ל', 18-19, תהילים י', 17, ישעיה מ', 3, עמוס ד', 12, מתי ג', 3, ז', 13-14, י"א, 10, כ"ה, 1-13, לוקס א', 17, ט', 23-26, י"ב, 47, יוחנן ג', 6, הרומיים ח', 1-18, הגלטיים ו', 8, האפסיים ד', 27, ו', 

11-18, טימותיוס ב', ב', 21, העברים י"ב, 12-15, יעקב ב', 10, יוחנן א', ב', 5, יהודה א', 20-21, ההתגלות כ"א, 2  

סוכניה המרושעים של הממשלה 

הכלל-עולמית מתיימרים להיות 

סוכנים אמריקניים
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וחטאי[הם]" (האיגרת אל האפסיים ב', 1). אם אנו 
ללבותיהם,  האלוהים  דבר  של  האור  את  נטיף  לא 
לא  הם  שלהם.151  החושך  בעולם  ימשיכו  הם 
מדי  מאוחר  יהיה  אז  יום-הדין.  לבוא  עד  יתעוררו 
עבורם לחזור בהם מחטאיהם. אלה שחשבו שהם 
האמינו  שלא  מכיוון  כאלה,  אינם  אך  נוצרים, 
נשקלים  יהיו  לה,  לציית  כדי  בבשורה  מספיק 
הם   .(27 ה',  (דניאל  חסרים  ונמצאים  במאזניים 
אלה  אנשים  האש.152  באגם  לסבול  לנצח  ישארו 
שעליהם  חושבים  אינם  אך  נוצרים,  שהם  אומרים 
הם  האויב.  חשיפת  כגון  המצוות,  את  לקיים 
עלינו  האוסר  האלוהים,  בדבר  מאמינים  אינם 
אויב  רק  שאינן  שקריות,  לדתות  לעולם  להצטרף 
האלוהים אלא גם אויב בני האלוהים, שהם משכן 
האלוהים.153 אלוהים יראה בהם אחראים לדמה של 
כל נפש, שאבדה בשל סירובם להזהיר את העולם 
מפני אלה המשמשים כלים בידי השטן ואת הדרך 
שבה הוא עושה בהם שימוש154 וכן אלה האשמים 
השטן,  של  הכלל-עולמית  לממשלה  בהצטרפותם 
כסגידה  כמוה  אשר  והתקשורת,  הפולחנית  הכת 

לשטן ולחייתו.155
הקודש  בכתבי  לעולם  מסתיר  אינו  אלוהים 
שנוצרים  כפי  הרעים,  האנשים  של  שמותיהם  את 
לנו  מספר  האלוהים  דבר  כיום.  עושים  שקריים 
למך159  קין,158  חוה,157  אדם,156  של  חטאם  על 
אלוהים.160  הטביע  אותם  בעולם,  הרשעים  וכל 
נמרוד,162  חם,161  של  חטאיהם  על  לנו  מספר  הוא 
תידעל,166  כדרלעומר,165  אריוך,164  אמרפל,163 
סדום, עמורה,167 עשו,168 פרעה,169 קורח,170 דתן,171 
אבשלום,176  דוד,175  שאול,174  עכן,173  אבירם,172 
אדוניה,177 ירבעם,178 אחאב,179 איזבל,180 סנחריב,181 
איש  יהודה  הורדוס,184  בלטשאצר,183  פלטיהו,182 
קריות,185 חנניה,186 כיפא,187 אלימס,188 דמטריוס,189 
אלוהים  אחרים.191  ורבים  אלכסנדר190  הימנאוס, 
חושף בכוונה את כל אלה ורבים אחרים, כך שנוכל 
לראות בהם דוגמה לדברים שאין לעשותם.192 כתבי 
הטובים,  האנשים  כל  על  גם  לנו  מספרים  הקודש 

אנשי האלוהים.193
אמורים  שאיננו  הגורסת,  הגישה  לקוחה  מנין 
לחשוף את השטן ואת אלה שבהם הוא משתמש, 
כגון הדתות השקריות? כתבי הקודש מספרים לכל 
אחד מנין נובעת גישה זו: באה מהשטן, "הדרקון 
שקר  נביאי   194.(3 י"ב,  (ההתגלות  האדום"  הגדול 
אם  לכם  ואבוי  זו,  שקרית  לתורה  מטיפים  רבים 
אתם מתפתים לכך. ישוע אמר שהשטן לא יגרש את 
עצמו, כלומר השטן לא יחשוף את השטן (הבשורה 

הם  ואנשיו  האלוהים   .(25-26 י"ב,  מתי  על-פי 
החושפים את השטן.195 אלה המסתירים את השטן 

הם השטן בעצמו.
חייבים  שהוא,  סוג  מכל  בספורט  העוסקים  כל 
לדעת מי הם יריביהם וכיצד עליהם להתמודד נגדם, 
אחרת לא יוכלו לנצח. העולם החילוני יודע מי הם 
יריביו. כל שכן, על עולם הרוחניות והנפש לדעת 
מי הם יריביו, כדי שיוכל לחשוף אותם לעולם. זו 
ערים  "היו  לנו׃  אומר  אלוהים  שדבר  לכך  הסיבה 
ועמדו על המשמר. אויבכם השטן משוטט כאריה 
פטרוס  (איגרת  מישהו"  לטרוף  לו  ומחפש  שואג 

הראשונה ה', 8).
למדוד מעשים על-פי דבר האלהים

אויבינו הם אויבים רוחניים. הם רוחות שטניות, 
הפועלות נגדנו מתוך גופם של בני אנוש חלשים.196 
ניתן להבחין בהם בנקל, אך רק לאחר שאנו יודעים 
את משמעותו האמיתית של דבר האלוהים. כשאנו 
הניגוד  את  רואים  אנו  האלוהים,  דבר  את  מכירים 
החלשים  האנוש  בני  עושים  אותם  הדברים  בין 
עושים  אותם  רואים  כשאנו  האלוהים.  ודבר 
לכל אחד  אומר  בדיוק את ההיפך ממה שאלוהים 
חסידי  אינם  שהם  יודעים  אנו  בדברו,  לעשות 
המשיח אלא חסידיו של השטן, שכן, כל מה שהוא 
עיוורים  מנהיגים  הם  השטן.  הוא  מאלוהים  שונה 
(הבשורה  "לבור"  קהילותיהם  כל  את  המנהיגים 
הוא,  הדבר  של  פירושו   .(14 ט"ו,  מתי  על-פי 

שכולם ישארו לנצח באגם האש.197 
אומר׃  האלוהים  האלוהים.198  את  לדעת  עלינו 
ד',  (הושע  הדעת"  מבלי  עמי  [הושמדו]  "ִנדמּו 
ידעו  שלא  מכיוון  הושמדו  שהם  לכך,  כוונתו   .(6
כאן  "הושמדו"  המילה  משמעות  האלוהים.  את 
היא שהם ישארו לנצח באגם האש. אם אנו באמת 
ירושלים  כלתו,  הכנסיה,  המשיח,  של  מגופו  חלק 
החדשה, מלכות השמיים, אנו נדאג להזהיר אנשים 
מפני זעם האלוהים העתיד לבוא, כפי שעשו ישוע, 

הנביאים והשליחים.199 
הכוחות העליונים

כי  אומר,  לעולם,  שוגה  שאינו  האלוהים,  דבר 
(האיגרת  העליונים  לכוחות  להיכנע  אדם  כל  על 
י"ג,1). הכוחות העליונים הם שליחי  אל הרומיים 
מדוע?   .(4 י"ג,  הרומיים  אל  (האיגרת  האלוהים 
מפני ש"אין שלטון אלא מטעם האלוהים" (האיגרת 
אל הרומיים י"ג, 1), ושלטונו של אלוהים אינו הכת 
הפולחנית, המימשל, או התקשורת הכלל-עולמית, 
המתנגדים למשיח. אלה הם רשויותיו של השטן.200 
ושוב, המשיח אמר: "ניתנה לי כל סמכות בשמיים 

ברומא  המשיח  למתנגדי  או  לרומא,  לא  ובארץ". 
ניתנה הסמכות. גם לא לשטן, לדרקון או לממשלת 
על-פי מתי  (הבשורה  והתקשורת  העולם המאוחד 
את  הארץ  על  הסמיך  אלוהים  ושוב,   .(18 כ"ח, 
אל  (האיגרת   Â¯·„ את  המפיצים  אלה  שליחיו, 

הרומיים י"ג, 1-4). 
הכפירה  לדברי  לעולם  להקשיב  לנו  אל 
המופיעים ב"כתבי הקודש" המשופצים, שהודפסו 
ניתן  שכוחו  ברומא,  המשיח  מתנגד  של  בפיקוחו 
גירסות  האדום.  הגדול  הדרקון  השטן,  על-ידי  לו 
משבחות  המשופצים  הקודש"  "כתבי  של  אלה 
את בהמת המימשל העולמי, המשליטה את כוחה 
המימשל  של  הקודש"  "כתבי  הם  אלה  רומא.  של 
הרומאי  השטן  על-ידי  הנשלט  הכלל-עולמי, 
משופצים  קודש"  "כתבי  קיימים  מתנגד-המשיח. 
הוא  מהם  אחד  השטן.  לכם  מספק  אותם  רבים, 
 ,(Amplified Version) המוגברת"  "הגירסה 
באופן  כפוף  להיות  צריך  אדם  "כל  האומרת: 
הינן  אלה  (האזרחיות)".  השלטון  לרשויות  נאמן 
רשויות אזרחיות כגון הנאצים, שרצחו וממשיכים 
י"ג,  הרומיים  אל  (האיגרת  אנשים  מיליוני  לרצוח 
1). הרשויות האזרחיות אומרות שהומוסקסואליות 
ראויה לכבוד, אף על-פי שאלוהים אמר, כי נפשות 

שטניות כגון אלה דינן להגיע לגיהינום.201 
כל  את  לפרט  באפשרותי  אין  מקום  מחוסר 
חטאים,  רואה  אלוהים  בהם  האחרים  הדברים 
כגון הפלה מלאכותית, שהיא, בעיני אלוהים, רצח 
מדרגה ראשונה ועונשה חיי נצח באגם האש, וכך 
מוחלות  האזרחיות  שהרשויות  החטאים  שאר  גם 
את  הבוחר  הוא  האלוהים  לא  עליהם.202  ומגנות 
הרשויות האזרחיות, אלא אנשים שלא נושעו ולא 
וחטאי[הם]"  בפשעי[הם]  "מתים  אנשים  קודשו, 
(האיגרת אל האפסיים ב', 1). באיגרת אל הרומיים 
י"ג, 1-4 נאמר, כי רשויות האלוהים הן שליחיו, אלה 
המטיפים את דברו, אלה היראים מפניו והשומרים 
האלוהים,  רשויות  המהווים  אלה  מצוותיו.203  את 
שליחי האלוהים, הם אלה שמפניהם עליכם להיות 
למלכות השמיים.204  להיכנס  בכוונתכם  אם  יראים 
כוחות  אינן  האזרחיות  השלטון  רשויות  ושוב, 
עליונים. שליחי האלוהים הם הנציגים היחידים של 
כוחו של האלוהים עלי אדמות. "אין שלטון אלא 
מטעם אלוהים" (האיגרת אל הרומיים י"ג, 1). על 
רשויות השלטון האזרחיות להיות כפופות לכוחות 
האלוהיים העליונים, אך האם אכן יהיו? התשובה 
אינו  כוחה  "לא". מי שנותן לרומא את  לכך היא: 

האלוהים אלא השטן, הדרקון הגדול.205

151 תהילים כ"א, 2, ל"ו, 10, מ"ג, 3, קי"ט, 105, 130, משלי ו', 23, יחזקאל ג', 4-21, ל"ג, 1-9, מתי ד', 16, ה', 16, י"ג, 3-9, 18-30, 36-43, כ"ד, 11-14, מרקוס ד', 30-32, יוחנן ד', 35-38, ו', 44-47, ח', 12, ט', 5, השליחים כ"ו, 18, הקורינתיים א', ג', 6-11, הקורינתיים ב', ד', 4, 6, הגלטיים 
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אין צדק בעולם, מפני שהכת הרומאית השטנית, 
אזרחיות  רשויות  הם  והתקשורת,  המימשל 
גשמיות.206 בכלל זה גם אלה שהם בובות המשחק 
השטן  מה  משנה  זה  אין  התקשורת.  פיהן,  שלהן, 
עושה כיום בעולם, אנו מצווים על-ידי אלוהים לא 
רק לחשוף את אויבינו (אלה שהשטן שולט בהם), 
מקללינו,  את  לברך  עלינו  אותם.  לאהוב  גם  אלא 
ואת  אותם  לפוצץ  לנו  (אל  לשונאינו  טוב  לעשות 
ילדיהם הקטנים), ולהתפלל למען אלה המכאיבים 
 .(44 ה',  (הבשורה על-פי מתי  ורודפים אותנו  לנו 
אין משמעות הדבר שעלינו לאהוב את השטן. אנו 
מצווים לשנוא אותו.206א' עלינו לשנוא את מעשיהם 
של בני האדם, אך לא לשנוא את בני האדם עצמם. 
עלינו לאהוב את העולם כולו בכך שנספר להם את 

האמת, האמת היחידה בעולם מלא-שקרים זה.207
אנו, שליחי אלוהים, רשויות אלוהים עלי אדמות, 
נרצה  כן  אם  אלא  לרצוח,  לאיש  נורה  לא  לעולם 
מלאכיו  עם  השטן,  עם  בגיהינום  לנצח  להישאר 
ועם כל שאר חסידיו הכופרים והחוטאים. אנחנו לא 
נסיבות, טבח בווֵאקו, טקסס,  נתכנן לעולם, בשום 
הרומאיות-שטניות  האזרחיות  הרשויות  כינו  אותו 
של  דרשותיו  של  הקלטות  ברווזים".208  "ציד 
ישוע  כורש מראות, שהוא לא חשב שהוא  דייוויד 
המשיח.  ישוע  אדוננו  את  שיבח  הוא  אלוהים.  או 
השטן,  של  פיו  אותה  כינה  שאלוהים  התקשורת, 
ממש  אליו,  בקשר  שקרים  ערימת  בפניכם  פרשה 
כשם שהם סיפרו לכם במשך מאות בשנים שקרים 
להזמין  יכולים  אתם  אחרים.  אלוהים  אנשי  אודות 
דרשותיו  את  המכילות  קלטות,  שלהלן  בכתובת 
על הבשורה האמיתית, המראות  כורש  דייוויד  של 
אותו כנוצרי אמיתי.209 אף על-פי כן אינני תומך בכך 
שהוא  ובעובדה  נשק  ממכירת  כסף  הרוויח  שהוא 

החזיק נשק גשמי, מכיוון שאלוהים אוסר על כך.210
לעולם לא היה עולה על דעתנו לפוצץ את בניין 
מרכז הסחר  את  להרוס  או  באוקלהומה,  המימשל 
הכת  את  שהפכה  היא  זה  מסוג  אכזריות  העולמי. 

להיות  הוותיקן  של  האנטי-משיחית  הרומאית 
ידועה לשמצה במשך מאות בשנים. כתבי הקודש 
הדברים  כל  על  בפשטות  מעידים  וההיסטוריה 
עבודתה  פרי  הן  לעיל  הנזכרות  הזוועות  האלה.211 
של המפלגה הנאצית השטנית של רומא. השמיים, 
על-ידי רוח הקודש, הסירו ממנה את המסווה. כת 
אינם  שבשליטתו,  והתקשורת  המימשל  השטן, 
החושבת  האוכלוסיה  למרבית  מסתורין  בגדר  עוד 
הללו  השטניים  הרומאיים  הנאצים  שבעולם. 
למרכז  במרמה  דרכם  ופילסו  כתולעים  הזדחלו 
גם למרכזם  כמו  מירקמו של המימשל האמריקני, 
העולם.212 הם  ברחבי  מדינות אחרות  של מימשלי 
האמריקני  המימשל  לתוך  במרמה  דרכם  פילסו 
על-ידי  שהורכב  ומצויין  אמיתי  מימשל  המוקדם, 
אמיתי  אמריקני  מימשל  המייסדים.213  אבותינו 
על-ידי העם ועבור העם, תחת דבר  הוא של העם, 

האלוהים, כתבי הקודש.
על  איש  ישרפו  לא  לעולם  האלוהים  רשויות 
על-פי  אף  כמוהם,  מאמין  שאינו  מפני  רק  המוקד 
מאות  במשך  כך  עשתה  הרומאית-קתולית  שהכת 
על  תמחל  לא  לעולם  נוצרית  אומה  בשנים.214 
באהבת  המהלכים  אלה  ההומוסקסואליות.  חטא 
(איגרת  אלוהים  מצוות  את  המקיימים  המשיח, 
בעקביות  מזהירים   215,(3 ה',  הראשונה  יוחנן 
ההומוסקסואלים,  את  לרבות  החוטאים,  כל  את 
אודות האמת. האמת היא, שרוחות שטניות שורות 
הוא  למשיח,  עצמם  את  ימסרו  הם  אם  בנפשם. 
ישליך את הרוח המזוהמת הזאת מתוכם, כדי שלא 

ייאלצו להישרף לנצח באגם האש.
שמותר  יאמרו,  ולא  ישקרו  לא  לעולם  נוצרים 
אנו  בכך  כי  הפלה,  ראשונה,  מדרגה  רצח  לבצע 
להטלת  שיגרום  דבר  לבצע  לאנשים  אומרים 
ולאגם האש לנצח.216 לעולם  נשמותיהם לגיהינום 
עם  גבר  מבצע  אותו  מעשה  לניאוף,  נסכים  לא 
אף על-פי שהכת השטנית,  אשתו של גבר אחר.217 
כתבי  את  מגנים  והתקשורת  הרומאי  המימשל 
הקודש, כי הם יודעים שכתבי הקודש מגנים אותם, 
כנסייתו,  המשיח,  של  גופו  של  האמיתיים  אבריו 
על  עומדים  השמיים,  החדשה,  ירושלים  כלתו, 

ויעשה  הקודש  בכתבי  יקרא  כולו  שהעולם  כך, 
בדיוק מה שנאמר בהם, באם ברצונו להינצל מאגם 
האש.218 אני מספק את כתבי הקודש לכל מי שאינו 

יכול להרשות לעצמו את רכישתם.
ישלמו  לא  לעולם  שליחיו,  האלוהים,  רשויות 
יגדלו  שלא  על-מנת  לאיכרים  דולרים  מיליארדי 
העולמי.218א'  הוותיקן  מימשל  שעושה  כפי  אוכל, 
האמיתיים  לאבריו  האלה  המיליארדים  את  תנו 
של "גופו" של המשיח, כלומר לרשויות האלוהים 
ואילו המשיח שבנו ידאג לכך שכל העולם הרעב, 
הצמא והעירום יקבל מאכל, משקה ובגדים, ממש 
עושים  אנו  לעשות.219  עלינו  מצווה  שישוע  כשם 
כי  שברשותנו,  המעט  עם  יכולתנו  כמיטב  זאת 
המשיח אמר: "מה שעשיתם לאחרון אחי [נאמני] 
כל   .(40 כ"ה,  מתי  על-פי  (הבשורה  עשיתם"  לי 
הרוצח אדם מאמין, משול כאילו רצח את המשיח, 
כי כל מה שאתם עושים לאחרון נאמניו, לו עשיתם. 
"כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו 
יחידו" כתחליף לנו, כדי שבני אדם יוכלו להיוושע 
הרומאית-הנאצית  להירצח על-ידי אנשי הכת  ולא 
האנטי-משיחית, ממשלתם והתקשורת הכופרת של 
השטן, המעודדים מעשים מרושעים אלה (הבשורה 

על-פי יוחנן ג', 16).220 
שקרים  תמידי  באופן  מספרים  המשיח  מתנגדי 
על רשויות האלוהים, רודפים אותן, טופלים עליהן 
אותן  אוסרים  עליהן,  מאיימים  שווא,  האשמות 
והורגים בהן.221 אולם, רשויות האלוהים, הגבוהות 
יותר מאשר הרשויות הגשמיות עלי אדמות, לעולם 
לא ישלחו רוצחים כדי שירצחו את אלה הגורמים 
לנו רע.222 זאת, משום שאלוהים מצווה עלינו ועל 
מתי  על-פי  (הבשורה  תרצח"  "לא  האחרים  כל 
י"ט, 18). אנו, רשויות האלוהים, שליחיו, הכוחות 
העליונים, לעולם לא ננסה לשלוט בעולם הנוכחי, 
אלא  להרס,  נידון  רק  לא  הנוכחי  שהעולם  משום 
בקרוב יישרף כולו. רק טיפש ינסה לשלוט במשהו 
מאברי  אבר  שהם  מי  רק  בקרוב.  להישמד  העומד 
הרומאי  המימשל  האדום,  הגדול  הדרקון  השטן, 
רק   – התקשורת  הפולחנית,  הכת  האנטי-משיחי, 

הם יהיו טיפשים עד כדי כך. 
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קדושי   .(36 י"ח,  יוחנן  על-פי  (הבשורה  הזה" 
אלוהים מצפים לעולם אחר, שהוא מלכות השמיים 
הנצחית, מלאה הנאות קודש, אושר ושמחה מעתה 
הגשמיים  לחיים  לדאוג  עלינו  מדוע  עולם.  ועד 
בעולם הזה, אם דאגה כזו עלולה לעלות לנו במחיר 
נשמותינו הנצחיות?225 "מה תועלת תצמח לאדם, 
ויפסיד את נפשו? שכן,  ירוויח את כל העולם  אם 
מה יתן אדם כתמורה בעד נפשו?" (הבשורה על-פי 

מרקוס ח', 36-37)
כיצד נוכל לזכות בנפש אחת בעוד אנו מצייתים 
הפיץ  אשר  המושחתים,  האנטי-משיחיים  לחוקים 
אנשי  ושאר  אני  אם  כיום?  העולם  ברחבי  השטן 
המימשל  ולאנשי  לעולם  נגלה  לא  האלוהים 
האזרחי מי הם הכוחות העליונים, כיצד יוכלו הם 
להיוושע?226 התשובה היא, שהם לא ייוושעו. "הן 
האלוהים לא שלח את בנו אל העולם לשפוט את 
נשפט],  ועדיין  נשפט  כבר  העולם  [שכן  העולם 
(הבשורה  על-ידיו"  העולם  שייוושע  כדי  אלא 
הרשויות  עם  יחד  העולם,   227.(17 ג',  יוחנן  על-פי 
נשפט.228  כבר  שלו,  הרומיות-קתוליות  האזרחיות 
להושיע   – העולם  אל  ישוע  של  לבואו  הסיבה  זו 
אותם ואת כל החוטאים.229 השליח פאולוס הצהיר: 
"המשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים אשר 
אני הגדול בהם" (האיגרת הראשונה אל טימותיוס 
[במשיח, שהוא  בו  ישוע אמר, "המאמין   .(15 א', 
מאמין  שאיננו  מי  נידון.  איננו  האלוהים230]  דבר 
האלוהים  בן  בשם  האמין  שלא  מפני  נידון,  כבר 
היחיד" (הבשורה על-פי יוחנן ג', 18). "ושמו נקרא 
דבר האלוהים" (ההתגלות י"ט, 13).231 "למען לא 
ינחל  אלא  [בדבר האלוהים]  בו  כל המאמין  יאבד 
אם   232.(16 ג',  יוחנן  על-פי  (הבשורה  עולם"  חיי 
האזרחיות,  רשויותיו  עם  ביחד  הנידון  העולם, 
רשויות  דרך  המשיח  של  בבשורה  להאמין  יתחיל 
איש  להיוושע.233  יוכלו  הם  שליחיו,  האלוהים, 
מלבד רשויות האלוהים לא ימסור להם ולעולם את 

האמת כולה.
לא  מגבוה.234  רשויותיו  את  מינה  אלוהים 
נקראנו,  אנו  לא.  ותו  אדם  בני  על-ידי  נבחרנו 
הכניס  אלוהים  אלוהים.235  על-ידי  ומונינו  נבחרנו 
בי פחד רב בכך, שהתיר לי לשמוע את קולו ואחר 
קולות  את  ולשמוע  לחוש  לראות,  לי  איפשר  כך 
פוחד  אני  לכן,  בגיהינום.  האנשים  של  יסוריהם 
אך ורק מאלוהים, לא מהשטן, אותו ניצח המשיח 
גם  לפני  הופיע  אדוננו  שנה.236  אלפיים  לפני  כבר 
ראיתי  לרווחה.  פקוחות  היו  עיני  ער.237  בהיותי 
חלומות,  חזונות,  לי  נתן  גם  האלוהים  ישוע.  את 
על-טבעי  באופן  נושעתי  רבים.238  וניסים  סימנים 

חיים.  אלוהים  של  הקיבול  כלי  להיות  ונבחרתי 
בכבודו  האלוהים  של  כשגרירו  אליכם  בא  אני 
ובעצמו. אני אחד מרשויות השלטון של האלוהים 
עלי אדמות. אני שליח אלוהים והוטל עלי התפקיד 
בכת  חבר  שהוא  מי  כל  את  כולכם,  את  להזהיר 
אינכם  אתם  ובתקשורת.239  הרומאית  המימשל 
להיבחר  כדי  שיקרתם  כולכם  העליונים.  הכוחות 
על-ידי בני אדם בלבד. אני לא נבחרתי על-ידי בני 
אלוהים.  על-ידי  ונבחרתי  נקראתי  לא.  ותו  אנוש 
לא התמודדתי על התפקיד. מעולם לא לחצתי את 
הבטחתי  ולא  תינוקותיכם  את  נישקתי  לא  ידכם, 
אלוהים  בי.  יבחר  שאלוהים  על-מנת  דבר,  לכם 
הצביע  לי,  שקרא  הוא  הנצחי  הקדוש,  הכל-יכול, 
עבורי ובחר בי. אני בתפקידי כמעט ארבעים שנה 
ואף בן אנוש לא יוכל לנצח אותי בהצבעה רגילה. 

רשויות הרשע הרומיות האנטי-משיחיות בעולם 
מאיתנו,  אלה  כל  את  ואיתו  המשיח  את  שונאות 
ישוע  לדברו.240  ומטיפים  בעקבותיו  ההולכים 
מחסידי  אחד  לכל  בשורה  עם  חסידיו  אל  דיבר 
המשיח בכל דור. הוא אמר: "אם העולם [הרשויות 
האזרחיות] שונא אתכם דעו כי אותי שנא ראשונה" 
שונא  אלוהים   .(18 ט"ו,  יוחנן  על-פי  (הבשורה 
שלכם,  הרציחות  את  שלכם,  השוד  מעשי  את 
הטבח  מעשי  את  שלכם,  הברווזים"  "מטווחי  את 
שלכם, את מתקפות ההתאבדות שלכם, כגון אלה 
שבמרכז הסחר העולמי, את ההפצצות שלכם, את 
את  שלכם,  בסתר  ההתגנבות  את  שלכם,  הבגידות 
כל הרשע מלא החטאים שלכם.241 אלוהים שונא את 
שלכם המשמשים  הקטלניים  הגשמיים  כלי-הנשק 
מלחמותיכם  את  שונא  והוא  המונית  להשמדה 
הוא  והשטניות.242  מראש  המתוכננות  הגשמיות 
לשלוט  רצונכם  את  שלכם,  התחבולות  את  שונא 
את  שונא  הוא  כולה.243  האנושות  ועל  העולם  על 
בה  הדרך  ואת  אתכם  המוביל  מתנגד-המשיח 
"אהבת  את  שונא  הוא  בעקבותיו.244  הולכים  אתם 
הכסף [שלכם, שהיא] שורש כל הרעות" (האיגרת 
את  שונא  הוא   245.(10 ו',  טימותיוס  אל  הראשונה 
יותר  שאינם  מכם  אלה  בתוך  השוכנת  השטן  רוח 
מאשר קצבים של בני אדם. הוא שונא את הרוחות 
המפתות. הוא שונא את הרוחות השטניות הדרות 
בתוך אלה מכם, המשמשים לשחיקת הקדושים.246 
הוא שונא את השדים השטניים השוכנים בנביאי-

לגיהינום  נפשות  מיליוני  עמם  המובילים  השקר, 
קצרה  כי  עד  כך,  כל  רבים  הם  האש.247  ולאגם 
היריעה מלמנות את כולם. הוא שונא את שולחנות 
את  שונא  אלוהים  שלהם.248  השטניים  המיקוח 
שנאתכם ליהודים, עמו הנבחר249 ולישראל הרוחני, 
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אהובים בעבר, שנואים כיום

השטני  הנאצי  הרביעי  הרייך  את  רואים  אנו 
ארצות- של  הצבא  בכוחות  משתמש  רומא  של 

ואזרחיהן,  אומות  מנהיגי  לרצוח  כדי  הברית, 
להחליפם  יוכל  מרומא  המשיח  שמתנגד  כדי  זאת 
באנשים לטעמו, אשר ישלטו במדינות אלה במקום 
האנשים שהוא ציווה על רציחתם.223 פעולות אלה 
אזרחי  את  לשנוא  העולם  מדינות  לכל  גורמות 
אנו,  ומנהיגיהם.  אמריקה  של  ארצות-הברית 
שהיינו פעם האומה האהובה ביותר, הפכנו להיות 
לשנואים ביותר. מתנגד המשיח מרומא אינו מרשה 
האמת  כל  את  לספר  על-ידו,  הנשלטת  לתקשורת, 
הם  מה  אחרות,  מדינות  אזרחי  של  לדעתם  בקשר 
כך.  חושבים  הם  ומדוע  אודותינו  חושבים  באמת 
להם  שעושה  מה  כל  בעבור  אותנו  שונאים  הם 
הרומאים  הסוכנים  באמצעות  המשיח,  מתנגד 
הנאצים רמי הדרג, שחדרו לממשלתנו. כאשר עמים 
הסוכנים  של  הלא-קדושה  למתקפה  מגיבים  אלה 
הרומאים-נאצים, המגיעה מצד ארצות-הברית על-

גורמות  מרומא,  המשיח  מתנגד  של  הוראותיו  פי 
לנו התקשורת של האפיפיור ובובות המשחק שלו 
לא  האם  נגדם.  למלחמה  לצאת  שעלינו  לחשוב 
תשנאו את מי שמפציץ אתכם, את משפחתכם ואת 
וכי  שלום  "אני  לעין?  נראית  סיבה  ללא  חבריכם 
אדבר המה למלחמה [אני בעד שלום אך כאשר אני 

מדבר, הם בעד מלחמה]" (תהילים ק"כ, 7).
יוליך  הימים  באחרית  כי  אומר,  האלוהים  דבר 
ההתגלות  (ספר  כולו  העולם  את  שולל  השטן 
כבר  העולם,  אזרחי  אתם,  קרה.  כבר  זה   .(9 י"ב, 
הוא  לכם  אומר  שאלוהים  מה  כל  שולל.  הולכתם 
למתנגד  מאמינים  אתם  אולם  לאמיתה,  האמת 
המשיח במקום למשיח עצמו. כיצד אתם מאמינים 
שתוכלו להימלט מהיסורים הנצחיים של הגיהינום 
ושל אגם האש, בעמדכם בפני כס השיפוט הגדול, 
במקום  בשטן  אמונתכם  בשל  אלוהים  של  הלבן, 
להאמין  במקום  לשטן  מאמינים  אתם  באלוהים? 
שתת  ודמו  מת  אשר  האלוהים,  ולבן  לאלוהים 
לה  אין  אשר  הקודש,  ברוח  כפירה  זוהי  למענכם. 
מחילה, לא עלי אדמות ולא בשמיים.223ב' כיצד אתם 
מתכוונים להימלט מפסק-דין של גיהינום ומיסורי 
האש?  אגם  לתוך  בגיהינום  תושלכו  כאשר  נצח, 
הגיהינום  מבור  ולהימלט  לשמיים  להיכנס  אפשר 
על-ידי כך שמאמינים באלוהים.  ומאגם האש, רק 
ולא  מצוותיו  את  שממלאים  בכך  זאת  מוכיחים 
שואף  השטן  השטן.224  על-ידי  לחטא  מתפתים 

שתישארו איתו לנצח נצחים באגם האש.
ישוע המשיח וממלכת קדושיו "איננה מן העולם 
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זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של 
חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע לישועה. 
את  ולקחת  מתענוגות  להימנע  הוא  השני  הצעד 
יום על-מנת להסתגף, כלומר, להמית  הצלב מדי 
את רצונך האישי, את האני הנפשי שלך, ואת העולם 
בתוך  להיטבל  חייבים  אלה  כל  תאוותיו.  כל  על 

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

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

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

ברני לזר הופמן 
הידוע בשם 
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1 תהילים נ"א, 7, הרומיים ג', 10-12, 23  2 מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, לוקס א', 30-33, יוחנן ט', 35-37, הרומיים א', 3-4  3 השליחים ד', 12, כ', 28, הרומיים ג', 25, יוחנן א', 

א', 7, ההתגלות ה', 9  4 תהילים ט"ז, 9-10, מתי כ"ח, 5-7, מרקוס ט"ז, 9, 12, 14, יוחנן ב', 19, 21, י', 17-18, י"א, 25, השליחים ב', 24, ג', 15, הרומיים ח', 11, הקורינתיים 

א' ט"ו, 3-7  5 לוקס כ"ב, 69, השליחים ב', 25-36, העברים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההתגלות ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העברים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, יוחנן 

א' א', 7, ההתגלות א', 5, ז', 14  8 מתי כ"ו, 28, השליחים ב', 21, ד', 12, האפסיים א', 7, הקולוסיים א', 14  9 מתי כ"א, 22, יוחנן ו', 35, 37-40, הרומיים י', 13  10 העברים 

י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההתגלות ז', 14, כ"ב, 14

תפילה

החדשה  ירושלים  כלתו,  כנסייתו,  גופו,  שהוא 
האמיתיים  הנוצרים  [הקרבה],  שמיים"  "מלכות 
את  שונא  הוא   250.(7 י',  מתי  על-פי  (הבשורה 
הבוחרת  שטנית,  בגאווה  המלאה  שבכם  הרוח 
האלוהים.251  של  בדרכו  במקום  השטן  של  בדרכו 
בספר תהילים אמר דוד: "תכלית שנאה שנאתים" 
שונא  "אתה  אמר:  ישוע   .(22 קל"ט,  (תהילים 
[רשויותיו שונאות] את È˘ÚÓ הניקולסים אשר גם 
אני שונא" (ההתגלות ב', 6). אלוהים אינו שונא את 
אלוהים   .Ì‰È˘ÚÓ את  שונא  הוא  אך  הניקולסים, 
אינו שונא אתכם, אך הוא שונא את ÌÎÈ˘ÚÓ. חיזרו 
בגיהינום  שתישרפו  או  הרעים,  ממעשיכם  בכם 
(הבשורה על-פי מתי כ"ה, 41,  ובאגם האש לנצח 
8).252 כל משרת האלוהים  כ', 15, כ"א,  ההתגלות 
שונא אף הוא את מעשיכם, אך אינו שונא אתכם. 
אנו שונאים את השטן החי בתוככם ושולט בכם.253 
הוא  בכם.  ולשלוט  בתוככם  לחיות  רוצה  אלוהים 
ובדמו  בחייו  בעבורכם  שילם  הוא  בעבורכם.  מת 

על הצלב בגולגלתא.254 
בחיי  תזכו  למען  הזה  העולם  פירורי  על  וותרו 
נצח בשמיים.255 רק הכלבים אוכלים את הפירורים 
משולחן אדונם.256 לנו, לבני האנוש, יש רק ברירה 
אחת: ביכולתנו לחזור בנו מחטאינו וללכת בעקבות 
המשיח, או להימנע מחרטה עליהם ולהישאר לנצח 
כלל  האש  באגם  לנצח  להישאר  האש.257  באגם 
שכל  יש  אם  לכן,  לבחור.  שתרצו  אפשרות  אינה 
בראשכם, אלוהים מציע לכם הצעה שאינכם יכולים 
לסרב לה, אלא אם הינכם מזוכיסטים מושלמים או 
בדעתכם.  שפויים  אינכם  כלומר,  "צמחים",  סתם 

תחרקו  שם  האש.  באגם  כשתהיו  כך  תחשבו  לא 
בשיניכם ותנשכו את לשונכם מחמת הכאב, לנצח 
נצחים.258 טוב לבו הנפלא של אלוהים אל האנושות 
כולה הוא שמציע הצעה ברורה ומלאת-רחמים זו, 
התוכנית  זוהי  הקודש.  כתבי  דברו,  באמצעות 
שתוביל אתכם השמיימה. אומר לנו אדוננו ישוע׃ 
(הבשורה על- "שובו בתשובה והאמינו בבשורה" 

פי מרקוס א', 15), "ואם לא, הינני בא עליך [עלינו] 
כולם:  את  מזהיר  הוא   .(5 ב',  (ההתגלות  מהר" 
עליך"  אבוא  שעה  באיזו  תדע  ולא  כגנב  "אבוא 
(ההתגלות ג', 3). אם לא תחזור בתשובה, תעמוד 
הגדול, הלבן של האלוהים.259  כיסאו  בפני  בקרוב 
אינו  אלוהים  מבוקשך.  את  להשיג  תוכל  לא  שם 

הפחד  פסיקתו.260  את  או  דברו,  את  לעולם  משנה 
ישתק אותך. תחוש אימה שהיא מעבר לכל דמיון 
המציאות  או  הקודרת  העירומה,  שהאמת  מכיוון 
שתושלך  בשעה  בחוזקה  בך  יאחזו  המוחלטת 
ואז "עשן  לעולם.261  ללהבה הנצחית, שלא תכבה 
[עינוייכם] יעלה לעולמי עולמים" (ההתגלות י"ד, 
אלוהים,  את  ולא  השטן  את  היראים  אלה   262.(11
"המתועבים  לאלוהים,  מאמינים  שאינם  אלה 
האלילים  עובדי  והמכשפים,  הזונים  והמרצחים, 
וכל המשקרים, חלקם באגם הבוער באש וגפרית" 
בתפילה  לאלוהים  זעקו   263.(8 כ"א,  (ההתגלות 
שנידונה  נשמתכם  על  ברחמים  לזכות  כדי  זו, 

לגיהינום.

19-20, הקורינתיים ב', ו',  16-17, ו',  30-33, הקורינתיים א', ג',   ,6-16 250 הרומיים ט', 

16-18, הגלטיים ג', 6-9, ד', 22-31, האפסיים א', 22-23, ה', 29-30, ההתגלות ג', 12, כ"א, 
ו', 16-17,  11-14, 17-20, תהילים ט', 21, י', 2-18, י"ב, 4, משלי  2, 9-11  251 דברים ח', 
ח', 13, י"א, 2, לוקס י"ח, 14, הרומיים א', 21-22, הגלטיים ו', 3, טימותיוס א', ג', 6, יעקב 
ד', 6  252 מתי ד', 17, לוקס י"ג, 3-5, יוחנן ט"ו, 6, השליחים י"ז, 30-31, ההתגלות ב', 5, 
16, 21-23, ג', 3  253 תהילים כ"ו, 5, צ"ז, 10, קל"ט, 21-22, משלי ח', 13, יוחנן ח', 44  
254 מתי כ"ו, 28, מרקוס י"ד, 24, לוקס כ"ב, 19-20, השליחים כ', 28, האפסיים א', 3-7, 

ב', 13, 16-18, העברים י', 19-20, יוחנן א', ג', 8  255 תהילים ל"ט, 5-7, ע"ח, 39, משלי 
כ"ז, 1, ישעיה ב', 22, מ', 6-8, לוקס י"ב, 16-21, יעקב א', 9-12, ד', 13-14, פטרוס א', א', 
22-25, פטרוס ב', ג', 10-13  256 מתי ט"ו, 26-27, מרקוס ז', 27-28  257 יהושע כ"ד, 15, 
מתי ז', 24-27, כ"ד, 37-51, יוחנן ג', 18, הרומיים א', 18-32, ב', 4-6, י', 11, הגלטיים ה', 

19-21, ו', 8, האפסיים ה', 5, הקולוסיים ג', 23-25, ההתגלות כ"א, 7-8  

258 מתי ח', 11-12, י"ג, 41-42, 47-50, כ"ב, 4-14, כ"ד, 48-51, כ"ה, 30  259 מתי כ"ה, 31-46, ההתגלות כ', 11-15  260 במדבר כ"ג, 19, שמואל א', ט"ו, 29, תהילים ל"ג, 11, קי"ט, 

א', 6-9, ההתגלות י"ד,  89-91, קהלת ג', 14, מלאכי ג', 6, העברים י"ג, 8, יעקב א', 17  261 תהילים ט', 18, מתי ג', 12, י"ג, 30, 38-42, 49-50, י"ח, 8-9, כ"ה, 41, 46, התסלוניקים ב', 
10-11, י"ט, 20, כ', 10, 15, כ"א, 8  262 מתי ג', 12, כ"ה, 41-46, מרקוס ט', 43-48, התסלוניקים ב', א', 7-9  263 משלי ה', 11-13, מרקוס ט"ז, 16, יוחנן ט"ז, 8-11, הקורינתיים א', ו', 

9-10, הגלטיים ה', 19-21, האפסיים ה', 5   

סוכניה המרושעים של הממשלה 

הכלל-עולמית מתיימרים להיות 

סוכנים אמריקניים
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תפילות מתקיימות בכל ערב ב-8:00, ביום ראשון ב-3:00 אחר הצהריים ו-8:00 בערב במקומות הבאים:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390, 4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
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ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה - הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, 

מדי יום ב-6:30 בערב, ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים ו-6:30 בערב. 
בקש את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח - לפי נבואות התנ"ך", 

המראה שהמשיח מהתנ"ך מתגלה ביותר מ-333 נבואות. ניתן להשיג גם קלטות. 
עלונים אלה נושאים את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה (השליחים ד', 12). אל תשליך אותם, העבר אותם לאחר.

לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זאת לשפתכם. 

אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום הרשום מטה.
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