
(7 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

עלון בינלאומי

:14 ,·" ‰ÈÚ˘È ,ÁÈ˘Ó· ˙ÚÊÚÊÓ‰ ˙ÂÏÏÚ˙‰‰ (2)

"כאשר שממו עליך רבים כן ִמְשַחת מאיש מראהו ותוארו מבני-אדם".

אם רוממותו של המשיח (ישעיה נ"ב, 13) מפתיעה ב"גובהה", יסוריו של המשיח מפתיעים 

עוד יותר. בשעות הנוראות לפני צליבתו, עבר אדוננו ישוע עינויים מחרידים, קיבל מהלומות 

ומלקות ועבר מעשי התעללות נוספים. ועל הצלב, עטרת הקוצים, המסמרים הננעצים בבשרו 

הרוטט, הייסורים והכאבים של הצליבה עצמה, בה כל עצב, כל שריר, הופכים להיות "להבת 
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ממשלת העולם-האחד של השטן 

אומרת שאנו יכולים להיות 

חפים מפשע ועדיין להשתייך 

לשורת הנידונים למוות 

"עובדת היותנו חפים מפשע 
אינה משנה דבר" לרומא

פנסילבניה
הכומר אלאמו היקר,

קיבלתי את העלון של ינואר/מארס, וכל 

באמת,  "וואו".  הוא:  לומר  יכול  שאני  מה 

הרבור  "פרל  המאמר  עם  עצמך  על  התעלית 

נוסף". גם אני חשבתי כך על משפחת בוש. לא 

הודות  אבל  ולרומא,  לאפיפיור  בקשר  ידעתי 

לך עכשיו אני יודע. ידעתי כל הזמן שהבושים 

מושחתים. איך אחרת הם היו נעשים נשיאים 

לודאי  קרוב  שהבן  חושב  אני  ומושלים? 

מושחת יותר מהאב. אם רק מקשיבים לצורה, 

לראות  אפשר  שלו,  בנאומים  מדבר  הוא  בה 

מתבטא  כשהוא  לפעמים,  שקרן.  שהוא 

יודע  אינני  השטן.  את  פניו  על  לראות  אפשר 

אמרה  ישנה  מרמה.  שהוא  חושב  הוא  מי  את 

(2 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

‰‡ÌÈÈÓÂ¯‰ Ï‡ ˙¯‚È ‡', 18-32: "ואמנם 

עוולתם  כל  על  השמיים  מן  נגלה  אלוהים  זעם 

את  ברשעתם  המעכבים  אדם  בני  של  ורשעתם 

האמת, כי מה שנודע על אלוהים גלוי בקרבם, כי 

הנעלמת,  עצמותו  הלא  להם.  גילה  אלוהים  הרי 

מאז  בברור  נראית  ואלוהותו,  הנצחי  כוחו  היא 

בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות 

הדברים הברואים. לכן, אין להם במה להצטדק, 

אותו  כיבדו  לא  אלוהים  את  ידיעתם  למרות  כי 

נתפסו  אלא  לו,  הודו  לא  אף  לאלוהים,  כראוי 

הם  האווילי.  לבם  וניטמטם  הבל  למחשבת 

כסילים  הפכו  אך  חכמים,  להיות  התיימרו 

[פירוש  הנצחי  אלוהים  של  כבודו  את  והמירו 

להציג  לאלוהים  מאפשרים  אינם  שהם  הדבר 

דרכם את כוחו המקנה לאדם שליטה על דחפיו 

אליכם  ירד  כי  וים,  ארץ  ליושבי  "אוי 

השטן בחימה גדולה, בידעו כי קצרה עיתו" 

אם  "אך  אמר:  ישוע   .(12 י"ב,  (ההתגלות 

על-ידי רוח אלוהים אני מגרש את השדים, כי 

אז הגיעה אליכם מלכות האלוהים" (הבשורה 

על-פי מתי י"ב, 28). בכל פעם שרוח מלכות 

האדמה,  על-פני  באמת  מופיעה  האלוהים 

של  מעוזו  עם  דבר  של  בסופו  תתעמת  היא 

מקום  בכל  עובדה.2  זוהי  האמת.  זוהי  הגיהינום.  של  מבצרו  הוא  העולם  בהווה,  הגיהינום.1 

בעולמנו, בו יש לרוחות הרעות מעוז, או אפילו דריסת רגל, תוכלו להיות בטוחים שהמתגברים, 

שהם חברי כנסיית האלוהים האמיתיים שהם גופו של ישוע המשיח, עוסקים במלחמה רוחנית 

1 שמות י"ד, 23-25, יהושע כ"ג, 10, שמואל א', כ"ה, 28, הקורינתיים ב', י', 3-6, בראשית ג', 15, יהושע כ"ג, 10, דברי-הימים ב', כ', 17, ישעיה ל"א, 4, ירמיה ט"ו, 20, נחום א', 

3, זכריה י"ד, 12, מתי ה', 17, לוקס ד', 15, השליחים ה', 39, הקורינתיים א', ט', 26-27, ט"ו, 32, הקורינתיים ב', י', 3-4, האפסיים ד', 27, טימותיוס א', א', 18, ו', 12, טימותיוס 

ב', ד', 7-8, העברים י', 32, י"א, 32-34, יעקב ד', 7, פטרוס א', ב', 11, ההתגלות ב', 16, י"ב, 7-9, 17, י"ט, 11, 19-21, כ', 10, 15  2 ההתגלות י"ב, 9, י"ח, 2-10, ט"ז, 13-14, הרומיים 

ח', 7-8, יעקב ד', 4, האפסיים ב', 3-5, ישעיה י"ד, 15-17, טימותיוס א', א', 15, מתי ט', 13, מרקוס ב', 17, לוקס ה', 32, דברים ל"ב, 22, תהילים נ"א, 7, ק"ב, 26-28, ישעיה י"ד, 

16-17, כ"ד, 6, 19-20, נ"א, 6, ירמיה ל', 7, מתי ה', 18, ו', 19-21, י', 34, י"ג, 37-39, י"ז, 25-26, כ"ג, 34-35, כ"ד, 29-31, 35, 38-39, מרקוס י"ג, 31, לוקס י"ב, 51, י"ז, 26-27, כ"א, 

25-27, יוחנן י', 10, ט"ז, 33, השליחים י"ג, 18-19, הרומיים ג', 23, הקורינתיים א', ט"ו, 24, הקורינתיים ב', י', 4-5, טימותיוס ב', ג', 12, העברים א', 10-12, ב', 14, פטרוס א', ג', 

20, פטרוס ב', ב', 4-6, ג', 10-13, יוחנן א', ג', 8, ההתגלות ב', 10, י"א, 8, י"ב, 12,  ט', 17-21, כ', 2-3, 11, כ"א, 1-2  

אלאמו.  טוני  הכומר  עם  כאן  מצולם  טי.  מיסטר 

טוני  על-ידי  המעוצבים  מקטורנים  לובשים  שניהם 

בדרנים,  שחקנים,  אלפי  על-ידי  והנלבשים  אלאמו 

זמרים, כוכבי ספורט, נשיאים, פוליטיקאים, מלכים, 

מלכות, נסיכים, נסיכות, ואחרים, היכולים להרשות 

לעצמם מקטורנים אלה.

2003 ËÒÂ‚Â‡-ÈÏÂÈ

גיליון 05800 ספטמבר-אוקטובר 2003 הכומר טוני אלאמו
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(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

אדון נכבד,

אני שמח מאוד לכתוב אליך מכתב זה. אני 

מקווה שאתה בסדר בחסדו של האלוהים. גם אני 

בסדר בחסד האלוהים. הדחף לכתיבת מכתבי זה 

אליך נבע מכך, שאחד מאחי הצעירים קרא ספר 

ביקשתיו  "המשיח".  בשם  הידוע  שלך,  מסויים 

לתת לי את הספר לכשיסיים לקרוא, כדי שגם אני 

הספר,  את  לקרוא  גמר  ברגע שהוא  אותו.  אקרא 

הוא נתן לי אותו. עם סיום קריאת הספר הצטערתי 

על חטאי והתפללתי לאלוהים, שיסלח לי על כל 

נגדו. לאחר התפילה, שאלתי  החטאים שחטאתי 

הוא  הזה.  החשוב  הספר  את  קנה  איפה  אחי  את 

מכתב  כתב  אלא  אותו,  קנה  לא  שהוא  לי  אמר 

אליך ואתה שלחת אותו אליו. אמרתי לו שיתן לי 

ישנה: אתה יכול לרמות חלק מהאנשים חלק 

כולם  את  לרמות  יכול  לא  אתה  אבל  מהזמן, 

כל הזמן. זמנו של ג'. וו. בוש מתקרב לקיצו. 

יכול לרמות כלל. אני  את האלוהים הוא אינו 

צוחק כשהוא קורא לעצמו נוצרי. אם הוא היה 

נוצרי, הוא לא היה עושה את הדברים שהוא 

עושה. שתי המלחמות בהן פתח היו מוטעות. 

כפי שאמרת בעלון, לא היתה לו סיבה לעשות 

האלה.  לאנשים  דואג  היה  האלוהים  זה.  את 

לא רק שהוא התערב במשהו שלא היה צריך 

אלפי  גם  בכך  עירב  הוא  אבל  בו,  להתערב 

אנשים.

הייתי בטקסס כשהוא היה מושל במשך 

שמונה שנים. הוא לא היה טוב אז והוא איננו 

טוב כיום. לאמיתו של דבר, הוא אפילו גרוע 

יותר עכשיו. מעולם לא ראיתי אף אחד כמוהו 

כשהם  נפוח  ראש  כזה  שמקבלים  אביו,  וכמו 

שקרוי  מי  עבור  מתפלל  אני  משהו.  עושים 

כאן,  שעשה  בבעיות  שיתרכז  שלנו,  הנשיא 

בארצות-הברית, במקום בכל המדינות האלה. 

להיפטר  רוצים  היו  עיראק  של  האזרחים  אם 

פנסילבניה

אנגליה לכומר טוני אלאמו,

האח אלאמו היקר, אושר אפף אותי בראותי את העלון העולמי שלך, מהדורת ינואר-

מארס 2003. בימי קץ אלה, כאשר הלבבות מלאי פחד ממה שקורה סביבנו, מרומם ומספק 

לקרוא הסברים כאלה מדברי הקודש של האלוהים, מוסברים בשפה שכל אחד יכול להבין. 

כמטיף בכנסיה המתודיסטית, אשמח מאוד לקבל את עלוניך הקודמים וכמובן, אנא שלח לי 

אלה זמנים,  את הספר בקשר לנס הגדול שפורסם אי-פעם: "המשיח לפי נבואות התנ"ך". 

בהם אנגליה וארצות-הברית זקוקות במיוחד להארה של רוח הקודש כדי להוביל אותנו אל 

כל האמת. מי יתן וברכתו העשירה של האלוהים תשרה בכהונתך, לא רק כדי לראות נפשות 

יקרות נגאלות, אלא אף למען תהילת האלוהים.

שלך במשיח,

וו.ל.                                                                                                                 בדפורד, אנגליה

גאנה

(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

את הכתובת כדי שאוכל לכתוב ולקבל ספר משלי. 

אז אדוני, אני מבקש ממך במלוא הכבוד, אנא שלח 

לי את אחד הספרים וגם את כתבי הקודש. אדוני, 

אם אקבל את הספר אתן אותו לחברי לקרוא, כי אני 

מקווה שאם הם יקראו את הספר, אף הם יצטערו 

ויתחרטו. אני מקווה שתשלח לי את  על חטאיהם 

כל מה שביקשתי ממך. אני מודה לך על שהקדשת 

מזמנך כדי לקרוא את מכתבי. יברך אותך האלוהים 

אני  האלוהים.  דבר  על  עוד  ללמוד  כדי  בחוכמה 

רוצה  הייתי  עת.  בכל  מכתבך  את  לקבל  אשמח 

לסיים את מכתבי כאן.

שלך,

א.י.                                         ברונג-אהאפו, גאנה

(4 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

ש"שערי  בטוחים  להיות  גם  תוכלו  נגדם.3 

על- (הבשורה  [עליהם]"  יגברו  לא  שאול 

"מתגברים"  במילה   4.(18 ט"ז,  מתי  פי 

הכנסיה,  קהילת  חברי  המשיח,  לגוף  כוונתי 

הרוח  על-ידי  להיבנות  וממשיכה  שנבנית 

מעניקת החיים, ישוע, החיה בקרבנו ופועלת 
באמצעותנו.5

המשיח  ישוע  של  האמיתית  הכנסיה 

כדי  לעולם  הגיע  לא  המשיח  דת.6  אינה 

להביא אליו דת.7 הוא בא כדי שאנו נוכל, בכך 

מראש  המתוכננים  התהליכים  בעקבות  שנלך 

האלוהים,  חיי  את  לחיות  האלוהים,  על-ידי 

הגיע  הוא  בקרבנו.8  המצויים  נצח  חיי  שהם 

ובשפע  [נצחיים]  "חיים  לנו  שיהיו  כדי  גם 

[כוונתו יותר צמיחה של המשיח בקרבנו מדי 

יום, בדברו,  יום, כשאנו משתתפים בכך מדי 

על-פי  (הבשורה  וחיים]"  רוח-הקודש  שהוא 

להראות  כוונתי  בהשתתפות,   9.(10 י',  יוחנן 

מה  את  מקיימים  שאנו  בכך  אמונתנו  את 

לומר  והוא:  לעשות,  עלינו  מצווה  שדברו 

"לא" למפתה לנגד עיניו של אלוהים ולכל מי 

מקום  ובכל  הקרובה  בקהילתנו  בנו,  שצופה 

3 בראשית ג', 15, דניאל פרק ז', יוחנן ט"ז, 33, הרומיים ח', 37-39, הקורינתיים א', ט', 

26, ט"ו, 57-58 הקורינתיים ב', ב', 11, י', 3-6, האפסיים ו', 10-19, הפיליפיים א', 27-30, 

התסלוניקים א', ה', 3-9, 21, טימותיוס א', א', 18-19, ו', 12, העברים י"ב, 1-4, יעקב ד', 

7, פטרוס א', ה', 6-10, יוחנן א', ב', 13-18, ד', 3-4, ה', 4, יהודה 3-15, 23, ההתגלות י"א, 

  7 כ"א,   ,6-10 כ',   ,1-7 י"ט,   ,20  ,1-2 י"ח,   ,16 ט"ז,   ,1-10 י"ג,   ,9-17 י"ב,   ,18  ,1-15

4 ההתגלות י"ב, 7-9, ט"ז, 10, 13, דברים ל"ב, 39, שמואל א', ב', 6, 9, שמואל ב', כ"ב, 

30, דברי-הימים א', כ"ט, 11-12, דברי-הימים ב', כ', 6, כ"ה, 5, אסתר ח', 10-17, ט', 

1-6, ז', 10, איוב ח', 20-22, ט', 12, תהילים ב', 4, 8, ג', 7, י"ח, 30, ל"ג, 10, ל"ז, 13-15, 

מ"ו, 11, נ"ט, 9, ס', 14, ס"ט, 36-37, פ"ט, 30-38, צ"ח, 1-2, ק"ה, 24, קי"ח, 15-17, 

משלי א', 26, קהלת ח', 4, ישעיה נ"ד, 17, יחזקאל כ"ג, 32, דניאל ב', 37-45, ז', 13-14, 

18, 21-27, מתי ט"ז, 18, כ"ד, 30, כ"ח, 18, יוחנן ט"ז, 33, הרומיים ח', 16-17, 31, 39-

33, השליחים ה', 34-39, הקורינתיים א', ט"ו, 57, הקולוסיים א', 16, העברים ו', 17-18, 

י"א, 9, י"ב, 27-28, טימותיוס א', ו', 15, יוחנן א', ד', 4, ה', 4, ההתגלות ב', 22, ו', 17-

14, י"א, 8, 15, י"ד, 9-12, ט"ו, 4, י"ז, 14, כ"א, 7  5 יוחנן ו', 63, הרומיים ז', 4, י"ב, 1, 

 ,45 ט"ו,   ,4-30 י"ב,   ,16-17 י',   ,19-20  ,15-17 ו',   ,16-17 ג',  א',  הקורינתיים   ,5-8

הקורינתיים ב', ו', 16,  האפסיים א', 3-6, 19-23, ב', 4-7, 11-22, ג', 6-11, ד', 1-7, 11-16, 

הקולוסיים א', 18, 24, ב', 19, העברים י"ב, 22-23, ההתגלות ג', 12, כ"א, 2-3, 7, 9-27  

6 השליחים י"ז, 23-25, יוחנן ג', 16, השליחים ב', 27-28, ג', 13-15, הרומיים ח', 1-2, 

11, יוחנן י"א, 26, מתי ז', 15, י"ט, 16-17, 29, פרק כ"ג, מרקוס י', 45, לוקס ח', 14, ט', 

י', 10, י"א, 26, כ', 31, השליחים ה', 19-21, י"א,  ו', 27, 40,  56, יוחנן ג', 36, ה', 25, 

 ,16 ו',  ב',  9, הקורינתיים  י',   ,10 ה',  31, הרומיים  11, ט"ז,  48, ט"ו,   ,46 י"ג,   ,17-18

הגלטיים ב', 20, יוחנן א', ג', 8, ד', 9, ה', 11-13  7 השליחים י"ז, 23-25  8 יחזקאל ל"ו, 

27, לוקס, י"ב, 11-12, יוחנן א', 4, י"ב, 23-24, י"ד, 15-20, 23, 26, ט"ו, 1-11, 26, ט"ז, 

ו',  ג', 9, 16-17,  7-14, י"ז, 21-23, 26, הרומיים ח', 1, 10-11, 26-28, הקורינתיים א', 

 ,26-29 ג',   ,20 ב',  הגלטיים   ,16-18 ו',   ,17-21 ה',  ב',  הקורינתיים   ,10 ט"ו,   ,19-20

האפסיים ב', 18-22, ג', 16-21, הפיליפיים ב', 12-13, הקולוסיים א', 27-29, טימותיוס 

ב', א', 14, יוחנן א', ג', 6, 24, ד', 4, ה', 12, ההתגלות ג', 19-21, י"ד, 4, כ"א, 3  9 תהילים 

 ,17 י',  הרומיים   ,7  ,3 ט"ו,   ,32-35 ו',  יוחנן   ,6 ה',  מתי   ,2-3 י"ב,  ישעיה   ,8-10 ל"ו, 

הקולוסיים ג', 1-2, 16, טימותיוס ב', ב', 15, ג', 15-17, ההתגלות כ"ב, 1-2, 17  

הם  זה.  את  לעשות  יכולים  היו  הם  מסדאם, 

שהיה  מה  כל  מאיש.  לפחוד  צריכים  אינם 

ולהתיירא  לפנות לאלוהים  זה  עליהם לעשות 

שקראתי  ממה  לעשות.  יכול  שהוא  מה  מפני 

וראיתי, הם היו מרוצים תחת הנהגתו, גם אם 

הוא לא צדק. אותו הדבר עם אפגניסטן. תראו 

הללו  המדינות  בשתי  האלה  האנשים  איך 

עדיין נלחמים בנו.

עכשיו בוש מאיים על סוריה. אני מאמין 

שיסיים  לפני  בעולם  לשלוט  רוצה  שהוא 

הוא  אומר,  שאתה  כפי  נשיאותו.  תקופת  את 

להיות  רוצים  שהם  חושב  אני  והאפיפיור. 

כתבי  מדברים  עליו  העולם-האחד,  מנהיגי 

הקודש.

נוצרי,  יותר  לעצמך  תקרא  שלא  אמרת 

אלא חלק מגופו של ישוע המשיח. אתה ואני 

על-פי  דברים  עושים  אנחנו  כי  טוני,  נוצרים, 

האדם.  רצון  על-פי  ולא  האלוהים  של  רצונו 

חוץ מזה, ישוע נמצא בך כפי שאתה נמצא בו. 

נוצרים על-ידי  לראשונה  נקראנו  אנחנו  זכור, 

פאולוס באנטיוכיה. דברים לא השתנו. אנחנו  כנסיית אלאמו באינטרנט
www.alamoministr ies .com

"עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר"

אומרת ממשלת העולם-האחד של רומא
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(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

לראות  אזכה  ולא   ,64 בן  אני  לארבעים שנה. 

אני  בריא.  כך  כל  אינני  כי  בחוץ,  החיים  את 

לי בהקדם.  יקרא  מתפלל בקביעות שאלוהים 

אחרים  נוצרים  לי  יש  כאן.  כסף  שום  לי  אין 

הזה  הנייר  כמו  שונים,  בדברים  לי  שעוזרים 

שעליו אני כותב אליך. אין לי בחוץ אף אחד 

לראות,  יכול  שאתה  כפי  אז  דבר.  לי  שישלח 

אינני יכול להילחם בפוליטיקאים. כפי שאתה 

בהם  להילחם  צריך  אינני  טוני,  היטב,  יודע 

יותר. האלוהים יילחם את מלחמתי עבורי. כפי 

האלוהים".  אמר  שלי,  היא  "הנקמה  שנאמר: 

להפסיד?  אוכל  איך  לצידי,  כשהאלוהים 

הפוליטיקאים  אם  שלי,  הראות  מנקודת 

המדינה  את  המנהלים  האלה,  המושחתים 

הזאת, צריכים את הכסף שלי כדי לחיות עליו, 

אותו  צריכים  הם  זאת.  לעשות  מוזמנים  הם 

יותר ממני, כי להם אין את ישוע המשיח כפי 

ממני,  גונבים  הם  איך  חושב  כשאני  לי.  שיש 

(המשיח)  בי  אשר  "הוא  תמיד:  אומר  אני 

(פוליטיקאים  זה שבעולם"  מאשר  יותר  גדול 

שיקחו  אז  השטן).  בידי  המובלים  מושחתים 

את כספי. אני נוצרי ואני אחיה לנצח, הם לא.

נוספים  דברים  של  להגיב  רוצה  אני 

שכתבת. זה היה העלון הטוב ביותר שקיבלתי 

עד כה. כל מה שאמרת הוא אמת ולעניין. אני 

כי  כנסייתך,  ואל  אליך  להשתייך  גאה  באמת 

יודע  אני  הקודש.  ומכתבי  אמת  דובר  אתה 

על-פני  כאן,  אותך  לפגוש  אזכה  לא  שלעולם 

לא  לעולם  קודם,  שאמרתי  כפי  כי,  הארץ, 

אצא מכאן עד שהאלוהים יקרא לי לבוא אליו 

הביתה. אבל זאת אני יודע: אני אפגוש אותך 

אחוה  של  חיבוק  אותך  אחבק  ושם  בשמיים 

יעניק  שאלוהים  מתפלל  אני  אוהבת.  נוצרית 

לך עוד ברכות. אני מתפלל שהאלוהים ימשיך 

את  שתעשה  על-מנת  מרוחו,  עליך  להשרות 

עבודתו עבורו בזמן הקצר העומד לרשותנו. 

דבר אחד נוסף לפני שאסיים. האם ישנם 

נוצרים נוספים בכנסיה שלך, גברים או נשים, 

שירצו לכתוב אלי כחברים לעט בדרך נוצרית? 

שלך  מהעלונים  חוץ  דואר  שום  מקבל  אינני 

שאלוהים  ושוב,  אלי.  שולח  שאתה  והספרות 

עבורו.  עושה  שאתה  העבודה  על  אותך  יברך 

אל  כי  דבריך  עם  'דוגרי'  להיות  המשך 

ממנו  לפחוד  עלינו  אדם,  מבני  לפחוד  לנו 

מתפלל  אני  בידיו.  עתידנו  כי  (מאלוהים) 

לשמוע ממך אישית בקרוב. תודה על הכל.

שלך באהבה רבה בישוע,

רון בק
Ron Beck

#EX-4058

P.O. Box 1000

Houtzdale, PA 16698 -1000

כלול  זה  בתוך  בקרבם.1  שיחיה  בכך  היצריים 

כגון  נורא,  תועבה  מעשה  מביצוע  להימנע  הכוח 

כאשר  לתהילה  זוכה  האלוהים  הומוסקסואליות. 

אנו אומרים "לא" לפיתויי המפתה (השטן). בכך 

משגרים  הם  האלוהים,  את  להלל  מסרבים  שהם 

בדמות  הוא]  שאלוהים  הכוזב  המסר  את  לעולם 

עופות,  צלמי  ובדמות  בן-חלוף  אדם  של  צלמו 

חיות ורמשים [שהם כולם בני-חלוף]. לכן מסרם 

את  לחלל  לבם,  תאוות  בידי  לטומאה  אלוהים 

גופם בינם לבין עצמם – אנשים שהמירו את אמת 

האלוהים בשקר וכיבדו ועבדו את הנברא במקום 

את הבורא המבורך לעולמים. אמן.

לתשוקות  אלוהים  הסגירם  כך,  "משום 

יחסים  החליפו  נשיהם  אפילו  כי  עד  בזויות, 

 Â˘Ë הגברים  גם  וכן  בבלתי-טבעיים.  טבעיים 

‡˙ ‰ÌÈ˘ ÌÚ ÌÈÈÚ·Ë‰ ÌÈÒÁÈ ובערו בתאווה זה 

אל זה. ‚·¯ÌÈ¯·‚· ‰·ÚÂ˙ Â˘Ú ÌÈ וקיבלו בגופם 

שלא  מאחר  שלהם.  לסטיה  הראוי  הגמול  את  הם 

אלוהים  הסגירם  באלוהים,  להכיר  לנכון  חשבו 

שאינם  הדברים  את  לעשות  מגונה,  להלך-רוח 

[יחסי- זנות  עוולה,  בכל  הם  אכן, מלאים  הגונים. 

מין מחוץ לנשואין], רשע, חמדנות, רע [זדוניות], 

הולכי  מזימה.  מירמה,  מריבה,  רצח,  קנאה,  מלאי 

חצופים,  אלוהים,  שונאי  דיבה,  מוציאי  הם,  רכיל 

הורים,  פי  ממרים  רעה,  חורשי  רברבנים,  גאים, 

טבעית,  חמלה  נטולי  נאמנים,  בלתי  הבנה,  חסרי 

קשוחי לב, אכזריים. הם יודעים את חוקת אלוהים, 

אשר לפיה עושי מעשים כאלה ראויים למיתה, אך 

לא זאת בלבד שהם עושים אותם, הם גם תומכים 

בעושיהם".

 :9-10 ,'Â ÌÈÈ˙È¯Â˜‰ Ï‡ ‰Â˘‡¯‰ ˙¯‚È‡‰

יירשו  לא  עוול  עושי  כי  יודעים  אינכם  שמא  "או 

[אלה  זונים  לא  תטעו,  אל  האלוהים?  מלכות  את 

עובדי  ולא  לנישואין]  מחוץ  יחסי-מין  המקיימים 

 ÈÎ¯„·  ÌÈ‚‰Â‰  ÌÈ¯·‚]  ‡ÏÂ אלילים, לא מנאפים 

ÎÊ È·ÎÂ˘ ‡ÏÂ [ÌÈ˘¯, לא גנבים ולא חמדנים, לא 

סובאים ולא מגדפים ולא חומסים יירשו את מלכות 

האלוהים".

אזהרה מהאלוהים לכל האפיסקופאלים 

(13 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

חושב  לא  אני  עכשיו  נוצרים.  נקראים  עדיין 

כי  נוצרים,  נקראים  והאפיפיור  שהקתולים 

האלוהים.  מצוות  על-פי  מתנהגים  אינם  הם 

ללא  שלהם,  הקודש  כתבי  את  ממציאים  הם 

השראה של רוח האלוהים.

ההם  שהאנשים  במה  לתמוך  יכול  אני 

הייתי שם שלוש  לווייטנאם.  לך בקשר  אמרו 

רבות  פעמים  ארצי.  למען  ונלחמתי  פעמים 

כלל  תחמושת  בלי  לפטרולים  יצאנו  מאוד 

טוב.  ייראה  שזה  כדי  תחמושת  די  עם  רק  או 

ואם  אש,  להשיב  לא  לנו  אמרו  רבות  פעמים 

השבנו אש עשינו זאת, לירות מעל לראשיהם. 

בכל פעם שכבשנו עיר, נאמר לנו לצאת ממנה 

כתבת  לא  שאותו  נוסף  דבר  אותה.  ולהחזיר 

פעם  בכל  זה:  הוא  לווייטנאם  בקשר  בעלונך 

מאנשינו,  תחמושת  הצנחת  בקשר  שביקשנו 

כך.  ידעו על  הווייטקונג תמיד  איכשהו אנשי 

לא  רוב התחמושת שלהם.  את  הם השיגו  כך 

יכולנו להדוף אותם כי לא היתה לנו תחמושת 

הייתי  קודם,  שאמרתי  כפי  להילחם.  כדי 

בווייטנאם שלוש פעמים.

עבדתי במשך כל ימי חיי, שילמתי מסים, 

ביטוח לאומי וכיוצא באלה. כשנעצרתי לקחו 

ממני הכל. אינני יכול לקבל דבר כשאני בכלא. 

ביצעתי  כי  כאן  להיות  לי  מגיע  תטעה.  שלא 

פשע. עלי לשבת בכלא בין שמונה וחצי שנים 

הלב  מוגי  "אבל   :8  ,‡"Î  ˙ÂÏ‚˙‰‰

הזונים  והמרצחים,   ÌÈ·ÚÂ˙Ó‰ והבלתי-מאמינים, 

 – המשקרים  וכל  האלילים  עובדי  והמכשפים, 

חלקם באגם הבוער באש וגפרית אשר הוא המוות 

של  סלידתו  היא:  תועבה  המילה  הגדרת  השני". 

קיצוניים  ומיאוס  תיעוב  שנאה,  מגועל,  האלוהים 

ומכל מה שהוא מתועב, שנוא, מרושע, שפל, כגון 

חטא קיצוני.

[שני  ישכבו  "טרם   :1-13  ,Ë"È  ˙È˘‡¯·

[ההומוסקסואלים]  העיר  ואנשי  לישון]  המלאכים 

כל  זקן,  ועד  מנער  הבית,  על  נסבו  סדום  אנשי 

לוט  אל  ויקראו  מקצה.  העם  [ההומוסקסואלים] 

הלילה  אליך  באו  אשר  האנשים  איה  לו  ויאמרו 

עם  לקיים  רצו  הם  אותם".  ונדעה  אלינו  הוציאם 

האורחים יחסי מין, גברים עם גברים, וכפי שכתוב 

באיגרת אל הרומיים א', 32: הם יהיו ראויים למוות 

-10 ו',  הקורינתיים  אל  הראשונה  באיגרת  נצחי.2 

למלכות  יכנסו  לא  אלה  כגון  אנשים  כי  נאמר,   9

השמיים. אם האלוהים אינו מרשה להומוסקסואלים 

1 יוחנן י"ד, 23, ט"ו, 7-11, 14, הרומיים ח', 9-11, הקורינתיים א', ג', 16-17, הקורינתיים ב', ו', 16-18, הפיליפיים ב', 5, ד', 13, הקולוסיים א', 27, ג', 16, העברים ד', 9-11, י"ג, 5-6  2 ויקרא י"ח, 22, 26-30, כ', 13, הרומיים א', 18-32, ההתגלות כ"א, 8  



4

לך  יש  אתה  יאמר,  מישהו  "ואולם  אחר.10 

אמונה, ואני יש לי מעשים. הראנו את אמונתך 

אמונתי  את  לך  אראה  ואני  המעשים,  בבלי 

מתוך מעשי" (איגרת יעקב ב', 18). אם ישוע 

וכבירים, איש  גדולים  לא היה עושה מעשים 

שבבשר.11  האלוהים  שהוא  מאמין  היה  לא 

ואם אנו, נוצרים עם האלוהות השלמה החיה 

את  לעשות  לאלוהים  נאפשר  לא  בקרבנו, 

מעשיו הכבירים, הן בנו והן באמצעותנו, איש 

לא יאמין שאנו שייכים לאלוהים.12 ישוע אמר 

שאני  לי  "האמינו  אלה:  במילים  דבר  אותו 

באב והאב בי. ואם לא, האמינו בגלל המעשים 

עצמם [המעשים שאני עושה]" (הבשורה על-

פי יוחנן י"ד, 11).

המשיח לא היה בשום דרך חלק מדת.13 

הוא הופרה והתפתח ברחמה של מרים בעיר 

המקדש  בית  היה  בה  בירושלים,  לא  נצרת, 

שביהודה,  בבית-לחם  נולד  הוא  הדתי.14 

הוא  שבירושלים.15  הדתי  בבית-המקדש  לא 

הטיף על הגבעות, בהרים, ליד הים, במדבר, 

ובכפרים, בעיירות ובערים.16 כשהוא דיבר אל 

בבית- אשר  והסופרים  הצדוקים  הפרושים, 

הוא  בהם.17  לגעור  על-מנת  זה  היה  המקדש, 

גער בכל דת כשאמר: "אין איש בא אל האב 

 .(6 י"ד,  יוחנן  על-פי  (הבשורה  דרכי"  אלא 

"מי שאינו נכנס אל מכלא הצאן דרך השער, 

ושודד"  הוא  גנב  אחרת,  בדרך  מטפס  אלא 

(הבשורה על-פי יוחנן י', 1).

רק אימרו "לא"

יש חשיבות עליונה לכך, שהנוצרי הבוגר 

נגד  מנהלים  אנו  אשר  הרוחני,  הקרב  כי  יבין 

השטן  התקפות  נגד  הוא  הזה,  בעולם  השטן 

המלחמה  אופן  בשרנו.18  ועל  מוחותינו  על 

שולח  שהוא  הלוהטים  הפיתויים  הוא  שלו 

השטן,  המפתה,  בשרנו.19  ונגד  מוחותינו  נגד 

ומלאכי הרשע שלו מנהלים מלחמות אלה דרך 

"רשויות,… כוחות,… מושלי חשכת העולם 

הכוחות  רעים".  רוחניים  כוחות  עם  הזה, 

הם  הזה,  בעולם  האלה,  הרעים  הרוחניים 

השדים החיים בתוך גופם של אנשים ההולכים 

בדרכי השטן, הנשלטים על-ידי רומא ושלושת 

המימשל  הדת,  שלה:  העולם-האחד  ענפי 
והתקשורת (האיגרת אל האפסיים ו', 12).20

אלוהנו  על-ידי  מצווים  אנו  בה  הדרך, 

היא  המפתה,  השטן,  מעוזי  את  לשבור 

מעוזיו  לפיתוייו.21  "לא"  בפשטות:  לומר 

העולם  ואפילו  קהילות  ארצות,  עמים,  הם 

כולו.22 "שטן… המתעה את כל תבל [כל עמי 

העולם]" (ההתגלות י"ב, 9).

שוב, חיציו הלוהטים של השטן, המפתה, 

אל  מוחותינו,  אל  יורה  שהוא  הפיתויים  הם 

מוחותינו  ולבשרנו.23  שלנו  המחשבה  תהליכי 

עלולים להפוך למקום משכן או לאכסניה, עבור 

המפתה  השטניים.24  וההירהורים  המחשבות 

משדר את כל מחשבותיו ודמיונותיו המרושעים 
אל מוחות כלל אוכלוסיית העולם.25

כי  לנו,  מספרים  כולם  הקודש  כתבי 

לבבותינו,  בכל  להתרכז  עלינו  הישועה  לאחר 

נשמותינו, מוחותינו וכוחותינו באלוהים.26 אם 

פוליטיקה,  אודות  הם  והירהורינו  מחשבותינו 

גשמיות,  שאיפות  מוזיקה,  תענוגות,  כסף, 

דתות  בתי-ספר,  אוניברסיטאות,  מיכללות, 

מסחר,  אומנות,  אמנות,  (כיתות),  שקריות 

ועוד  בגדים  ספורט,  מתכונים,  קישוט,  בניה, 

אלפי הסחות דעת אחרות של המפתה, שהוא, 

נוטע במוחותינו הבלתי-מוגנים באופן  השטן, 

והירהוריכם  מחשבותיכם  מוחותיכם,  שוטף, 

ורק במצוותו הראשונה  יוכלו להתרכז אך  לא 

של האלוהים, שהיא: "ואהבת את יהוה אלוהיך 

 ÏÎוב שכלך   ÏÎוב נפשך   ÏÎוב לבבך   ÏÎב
מאודך" (הבשורה על-פי מרקוס י"ב, 30).27

אנשים המצויים בחושך, אנשים הנחשבים 

אבודים, אנשים שהם בדרכם לגיהינום ולאגם 

האש, לעולם אינם חושבים על הדברים שנזכרו 

לעיל כעל חטא או חץ לוהט מן השטן הרשע. 

הם לעולם אינם חושבים על דברים אלה כעל 

דברים המרחיקים את לבבותיהם, נפשותיהם, 

יומם  באל  מהירהור  וכוחותיהם  מוחותיהם, 

ולילה.28 תהילים, פרק אלף אומר לנו, כי עלינו 

שהיא  הקודש,  ברוח  שתולים  כעצים  להיות 

מים חיים, המשיח, דבר האלוהים, או נשימתו 

גם  האלוהים  דבר  נצח.29  חיי  למען  בתוכנו, 

אומר לנו, כי כל מה שמונע מאיתנו להתמקד 

באל הוא השטן והוא חטא.30 דברים "קטנים" 

ומרושעים  ביותר  שנונים  הם  אלה,  לכאורה 

למקרה  כוונתי  אחריהם.31  כשנסחפים  ביותר 

שאתם אוהבים בצורה מטופשת או מוגזמת כל 

מה שהוא אחר מאשר אלוהים.32 אם מוחותינו 

מכוונים לדברים שאינם האלוהים, דברים אלה 

לעצמנו.  להרשות  יכולים  שאיננו  ביזבוז,  הם 

אלה,  דברים  על  חושבים  אנו  כאשר  מדוע? 

אף  עבור  או  עבורנו  נצחי  ערך  בעלי  שאינם 

לנשמותינו  גורמים  אנו  בעולם,  אחר  אחד 

להיות נדונות לאגם האש הנצחי.33 הם גורמים 

לנו להפר את הדיברה הראשונה, את המצווה 

אלוהים  את  לאהוב  שהיא:  מכולן,  החשובה 

 ÏÎוב מוחנו   ÏÎב נשמתנו,   ÏÎב לבנו,   ÏÎב

כוחנו. אם נפר את המצוה החשובה מכולן, אנו 
מפרים את כל המצוות (איגרת יעקב ב', 10).34

כל הסחת-דעת המרחיקה את לבבותינו, 

נשמותינו, מוחותינו וכוחותינו ממה שאלוהים 

הסחה  אותה  כמו  היא  לעשות,  עלינו  מצווה 
10 יוחנן י"ד, 10, 12, טיטוס ג', 8, 14, פטרוס א', ב', 12, יוחנן א', ג', 12, דניאל ה', 27, ההתגלות ב', 23, ג', 2, 8, י"ד, 13, כ', 12-13, מתי ה', 15-16, י"א, 2, 20, 23, י"ג, 54, י"ד, 1-2, כ"ג, 3, מרקוס ו', 2, 14, לוקס י', 13, י"ט, 37, יוחנן ז', 7, ח', 39, ט', 4, י', 25, 32, 37-38, י"ד, 

10, 12, ה', 20, 36, ו', 28-40, ט"ו, 24, השליחים ז', 41, ט', 36, הרומיים י"ג, 3, 12, הקורינתיים ב', י"א, 13-15, הגלטיים ג', 5, 10, האפסיים ב', 10, טימותיוס א', ב', 10, ה', 10, 25, ו', 12, 18, טימותיוס ב', א', 9, ג', 17, ד', 14, טיטוס א', 16, ב', 7, 13-15, יעקב ב', 14-26, 

העברים ד', 10, י', 24, יעקב ג', 13, פטרוס ב', ג', 10, ההתגלות ב', 2, 19, 26, ג', 15-22, י"ח, 6, יוחנן כ"א, 25  11 מתי ד', 23, ח', 24-32, ט', 2-8, 18-35, י"ב, 22, י"ג, 54, י"ד, 14-33, ט"ו, 30-31, כ"א, 14, כ', 29-34, מרקוס א', 23-26, לוקס ה', 4-9, יוחנן א', 1-4, 14, 18, ב', 

1-11, ד', 46-54, י', 37-38, י"א, 38-44, י"ד, 1, 6-11, 13, 20, כ"א, 25, השליחים י', 38  12 מתי י', 1, י"ז, 14-21, לוקס ט', 6, י', 17-20, יוחנן י"ד, 12, השליחים ג', 2-10, ה', 12-16, ח', 6-7, ט', 32-41, י"ב, 1-11, י"ד, 8-11, ט"ז, 16-18, י"ט, 11-12, כ', 9-12, כ"ח, 8-9, הקורינתיים 

ב', ו', 3-5, ההתגלות י"א, 7-12  13 מיכה ה', 1, מתי א', 18-23, ב', 1-15, 21-23, ד', 1-17, ה', 1-2, ח', 1-4, 20, ט', 10-17, 32-33, י"ב, 1-8, 10-39, ט"ו, 1-14, ט"ז, 1-12, י"ח, 1-5, כ', 18-19, כ"א, 10-13, 15, 23-46, כ"ב, 1-15, 34-46, פרק כ"ג, כ"ה, 31-46, כ"ו, 3-4, כ"ז, 1-6, 

מרקוס א', 30-42, ב', 1-2, 16-18, 24, ג', 6, 22-30, ז', 1-2, 6-13, י', 2-5, י"א, 15-18, 27-33, י"ב, 13-24, 38-40, ט"ו, 10-11, לוקס א', 26-27, ב', 9-11, ו', 7-9, י"א, 39-44, 53-54, י"ב, 1, ט"ז, 14-15, יוחנן ז', 32, 45-48, ח', 3-19, י"א, 45-53, 57, י"ב, 42, י"ח, 3, 13-14, י"ט, 6  
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11-14, הקורינתיים א', ז', 29-31, הגלטיים ו', 8, הפיליפיים ג', 18-19, הקולוסיים ג', 2, העברים ד', 9-10, יעקב ד', 4, יוחנן א', ב', 15-17, ההתגלות פרק 18  30 הקורינתיים ב', י', 2-6, דברי-הימים א', כ"ח, 9, משלי ד', 23, קהלת ב', 1-2, ז', 2-4, ישעיה י"ד, 9-17, מתי ד', 

1-11, ה', 17-18, 48, ו', 28-34, ח', 21-22, ט', 9, י', 37-39, י"ב, 30, י"ג, 23, 38-39, י"ז, 15-20, לוקס ד', 2-13, י"ד, 26-27, יוחנן ח', 10-11, 44, י"ד, 15-21, ט"ו, 18-19, הרומיים א', 5, ה', 19, ו', 1-14, 16, ח', 13-14, י"ב, 1-2, הקורינתיים א', ב', 16, הגלטיים ד', 9, האפסיים 
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כ"א, 2-3, 7-27  31 בראשית ג', 1, הקורינתיים ב', י"א, 3, האפסיים ד', 11-14, פטרוס ב', א', 15-16  32 מרקוס י"ב, 30, הקולוסיים ג', 6-5  33 תהילים ל"ט, 7, מ"ט, 7-21, קהלת ב', 1-11, מתי ו', 25-34, י"ג, 22, ט"ז, 24-26, כ"ד, 12, 37-39, 44-51, לוקס כ"א, 34-36, יוחנן 
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שטניים,  הירהורים  ושל  רעות  מחשבות  של 

אשר השטן יורה למוחותינו.35 כל אחד בעולם 

פגיעה  פוגע  הוא  ולרוב  לשטן  מטרה  מהווה 

הוא  השטן  כי  אמר,  אלוהים  שוב,  ישירה. 

"מתעה את כל תבל" בימים האחרונים האלה 

(ההתגלות י"ב, 9).

הכל

מסורים  להיות  שעלינו  גם,  אמר  ישוע 

לשרתו  עלינו  אותו.36  בשרתנו  ומתלהבים 

 ÏÎב לבבנו,   ÏÎב ובהתלהבות,  במסירות 

נפשנו, בÏÎ מוחנו ובÏÎ כוחנו (הבשורה על-

פי מרקוס י"ב, 30). כל אלה אשר ישהו לנצח 

בגיהינום ובאגם האש, מכנים את ההטפה של 

כתבי-הקודש בכינויים טיפשות וקנאות. אלה 

הם  השטן.  קנאי  הם  כאלה  דברים  האומרים 

המשוגעים ברשותו, ככתוב בכתבי הקודש.37 

יתהללו  "על-כן  בבל,  מיין  שתו  האומות 

גויים" ["יתהללו" כאן במובן "ישתגעו"], לא 

בני האלוהים (ירמיה נ"א, 7).38 פירוש המילה 

"ששכלו  הוא  וובסטר  במילון  "משוגע" 

טיפש  במחשבותיו,  הוזה  מטורף,  מופרע, 

באלוהים39],  מאמין  שאינו  מי  הוא  [טיפש 

טיפש בפזיזות או באופן הרסני,40 מפגר, חסר-

היגיון, מבולבל, מטומטם".

"הן דבר הצלב [של ישוע המשיח] הוא 

סיכלות בעיני האובדים, אך לנו הנושעים הוא 

[אלוהים]  אני  כתוב:  שהרי  אלוהים.  גבורת 

אאבד חוכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר… 

העולם  חוכמת  את  האלוהים  שם  לא  האם 

שאותה  האלוהית,  בחוכמתו  לאיוולת?" 

מצא  להבין,  יכולה  אינה  ארצית  חוכמה 

האלוהים לנכון להביא לכך שהמאמינים (ורק 

הם) ימצאו ישועה דרך הטפות מסר הישועה, 

ככסילות  מחשיבן  שהעולם  הטפות  אותן 

א',  הקורינתיים  אל  הראשונה  (האיגרת 

18-21). אם כל העולם רוצה להישמד, הניחו 

להם. "ואנוכי וביתי נעבוד את יהוה" (יהושע 

כ"ד, 15). אנו נחיה לנצח בגן העדן.

נגד  אכתוב  אם  כי  לי,  אמר  אלוהים 

רומא, הדתות הרשעות של כת העולם-האחד 

עת  ובאותה  ותיקשורתה  ממשלתה  ברומא, 

לא  אז  כי  העולם,  ברחבי  כתבי  את  אפיץ 

אושמד על-ידי השטן, או אויב ישוע המשיח 

או  ממשלתה  או  הרומאית,  הכת  או  שלו, 

כנסייתה. גם אתם לא תושמדו על-ידי השטן, 

אנו  שוב,  המפתה.41  לפיתויי  תיכנעו  לא  אם 

עליה  יגברו  לא  שאול  "שערי  ולכן  הכנסיה 

 42.(18 ט"ז,  מתי  על-פי  (הבשורה  [עלינו]" 

"לא"  תגידו  אם  תושמדו  שלא  בכך  כוונתי 

למפתה, כאשר יטיל את פיתוייו הלוהטים אל 

מוחותיכם ולגופכם.43 "עם כל אלה שאו את 

כל  את  בו  לכבות  תוכלו  אשר  האמונה,  מגן 

חיציו הבוערים של הרע [המפתה]" (האיגרת 

הרעיונות,  בראשונה,   .(16 ו',  האפסיים  אל 

המחשבות וההירהורים המנוונים והשליליים 

אל  מוקרנים  המפתה,  השטן,  של  האלה 

נושעו  שלא  אלה  האנשים,  של  מוחותיהם 

המחשבות  לאחר-מכן,  שנושעו.  אלה  וגם 

הופכות למעשים המתגשמים על-ידי האנשים 

של  המפלצתיות  בפעולותיו  חלק  הלוקחים 

בעולם  והולכות  המתגברות  פעולות  השטן, 
מדי יום ביומו.44

אל  (האיגרת  לשטן"  יד  תתנו  "ואל 

לשטן  יד  מתן  מניעת   .(27 ד',  האפסיים 

ועל-ידי  פעולותיו  חשיפת  על-ידי  אפשרית 

שדברים  האלוהים,  דבר  באמצעות  הוכחה, 

של  פעולותיו  באמת  הם  כיום  הקורים  אלה 
השטן, המפתה.45

כלפי  נפעל  האלוהים,  את  נאהב  אם 

כל  נעשה  האלוהים.46  הם  היו  כאילו  אחרים 

את  לרפא  החוטאים,  את  להציל  שביכולתנו 

מגזרי- מפשע  החפים  את  ולשחרר  החולים 

דין בלתי צודקים, בהלכנו בכוחו, חייו, רוחו, 

נשימתו ודברו של האלוהים. ישוע עשה זאת, 

והוא מצווה עלינו לעשות זאת.47 הנה מילותיו: 

"רוח אדוני עלי, יען משח אותי ְלַבֵׂשר ענווים. 

שלחני  שבורי-הלב.]  את  לרפא  שלחני  [הוא 

ולעיוורים פתח-תקוה,  דרור,  לקרוא לשבויים 

רצון  שנת  לקרוא  לחופשי,  רצוצים  לשלח 

ליהוה" (הבשורה על-פי לוקס ד', 18-19).

עוצמה.48  בעלות  הן  לאלוהים  תפילות 

טרם  "והיה  לנו:  אומר  הכל-יכול  לטובתנו, 

ואני  מדברים  הם  עוד  אענה  ואני  יקראו 

אשמע" (ישעיה ס"ה, 24). "קרא אלי ואענך 

ידעתם"  לא  ובצורות  גדולות  לך  ואגידה 

לשחרר  יכול  האלוהים   .(3 ל"ג,  (ירמיה 

פטרוס  את  ששיחרר  כשם  מפשע,  חפים 

אל  בחזקה  בעדו  הקהילה  "התפללה  כאשר 

זיכרו   .(5 י"ב,  השליחים  (מעשי  האלוהים" 

"מה  אלה:  במילים  ישוע  אמר  מה  תמיד 

לי  האלה  הקטנים  מאחי  לאחד  שעשיתם 

 .(40 כ"ה,  מתי  על-פי  (הבשורה  עשיתם" 

זוהי אמת המידה של האלוהים, ואנו נימדד 
על-פי אמת מידה זו ביום הדין.49

הסיפור הבא, סיפורו של מארק מייז, אדם 

חף מפשע המוחזק באגף הנידונים למוות, הוא 

רק אחד ממיליארדי מעשי הזוועה של השטן, 

העולם-האחד  ממשלת  על-ידי  המבוצעים 

ומנגנון  "צדק"  לה מחלקת  ברומא, שיש  שלו 

משפטי שלם.

הכומר טוני,

ברכות בשם מי ששמו מעל לכל השמות, 

את  קיבלתי   .ÁÈ˘Ó‰  ÚÂ˘È ומושיענו  אדוננו 

העלון העולמי של אלאמו. איני יודע איך הגיע 

שמי לרשימתכם, אך אנא צרפו אותי לרשימת 

הדיוור הקבועה שלכם. 

המאמר, ראיון עם ג'ון ג'. ּפילר, נגע עמוק 

של  למוות  הנידונים  באגף  נמצא  אני  בלבי. 

מדינת ג'ורג'יה. מרבית האנשים אינם מקשיבים 

לי, כי זה נראה כמו משהו שמישהו עם המוניטין 

שיש לי היה עושה. עם עבר פלילי והיסטוריה 

[קו- ה"קלאן"  לקבוצות  שהשתייך  מי  של 

קלוקס-קלאן], נכנסתי לבית הסוהר ב-1987.

עזבתי את ה"קלאן". בתקופת השיחרור 
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אחר.  חבר  על-ידי  שלי  חבר  נרצח  על-תנאי, 

אחרים  שלושה  נחקרתי.  לא  מעולם  נעצרתי. 

הכריזו  אז  הביתה.  שוחרר  מהם  ואחד  נעצרו 

ג'ורג'יה  של  החקירות  ומשרד  המחוזי  התובע 

שזה היה רצח של ה"קלאן". הם אמרו שהקורבן 

ואני שינינו את לוח החשמל ב"מאורת סמים", 

שידענו איך נכנסים אליה דרך המרתף. הקורבן 

היה אמור, לטענתם, להצית את הבית, אך ניסיון 

ההצתה לא הצליח למעט במרפסת האחורית. 

לטענתם, הקורבן נלקח לאזור מיוער ונורה 

למוות מכיוון שלא שרף את הבית. אני נשפטתי 

עורך-הדין  (באמצעות  אני   .1995 בדצמבר 

שעשה  הבחור  את  לזמן  ניסיתי  שלי)  הממונה 

אסר  שלו  עורך-הדין  כעד.  ההריגה)  (את  זאת 

נגדו.  שתלוי  ברצח  אישום  בגלל  להעיד  עליו 

מאחר שנשלחתי לאגף הנידונים למוות מינו לי 

עורך-דין לצורך העירעור. הוא ניסה ללחוץ, כדי 

שיתנו לי מאסר עולם ללא שחרור על-תנאי. אני 

סירבתי, והמשכתי לטעון את חפותי.

מחדש,  שנולד  נוצרי  שהייתי  מאחר 

[דבר  החושך  את  מסלקת  התפילה  התפללתי. 

אלוהים  דבר  חושך.50  כל  מסלק  האלוהים 

מצווה על כולנו: "התמידו להתפלל" (האיגרת 

ו-"התפללו  הראשונה אל התסלוניקים ה', 17) 

תמיד" (הבשורה על-פי לוקס כ"א, 36)].

קיבלתי תצהיר מהאדם שבאמת ביצע את 

הרצח ומעורכת-דינו. הבחור שעשה זאת מודה 

שהרג את הקורבן ללא פקודות. הוא היה שתוי 

ונקלע לוויכוח וירה בו למוות. עורכת-דינו מודה 

לי  זה שרצח את האיש.  שהוא אמר לה שהוא 

לא היה חלק בכך. לא רצחתי אף אחד. מעולם 

עדת  ארצח.  לא  ולעולם  חיה,  נפש  רצחתי  לא 

ויש  אלי,  בקשר  ששיקרה  כעת  מודה  המפתח 

לי הצהרה ממנה שהיא מודה בכך. היא שיקרה 

כדי להרשיע אותי כי רצתה להיות עם התינוק 

אותה  להשאיר  איים  המחוזי  התובע  שלה. 

להאשים  התכוונו  והם  חייה,  ימי  לכל  בכלא 

מוות.  עונש  שאקבל  כדי  רצח  בביצוע  אותי 

היא היתה נידונה למוות אם לא היתה משקרת 

סיפרה  היא  לה.  הציק  מצפונה  לבסוף,  נגדי. 

את האמת. התובע המחוזי השאיר אותה בכלא 

בקשר  האמת  את  שאמרה  מכיוון  שנה  למשך 

אלי. היא אמרה אז, שאינה מסוגלת לשאת זאת 

יותר. היא שיקרה כדי להשתחרר מהכלא, ממש 

כפי שעושים אנשים רבים אחרים.

מודה  היא  שבידי  בשבועה  בהצהרה 

בעדות שקר [שקר תחת שבועה]. תצהיר ממפקד 

מכבי האש לא מצא כל ניסיון הצתה בבית, בו 

התובע.  לדברי  הצתה  להיות  היתה  אמורה 

התובע שיקר. כמו-כן נשבעים בחברת האחזקה 

שביצעה עבודה בבית במשך עשר שנים, שלא 

שטוען  כפי  חשמל,  עבודת  שום  בבית  בוצעה 

היא,  העובדה   – יתר-על-כן  המחוזי.  התובע 

שהם טוענים שידענו איך להיכנס אל הבית דרך 

המרתף ו‡Û˙¯Ó ÏÏÎ· Â· ÔÈ. עליהם למצוא בית 

אחר או לחפור מרתף. 

באוקטובר  נעצרתי  ואני  בוצע,  הפשע 

מהלוחמים  איש  ב"קלאן",  עברי  בגלל   .1994

נגד עונש מוות לא ניסה לעזור. הייתם חושבים 

בגלל  כזה  בתיק  להתעסק  תרצה  שהתקשורת 

הרשעה בלתי מוצדקת כזאת, אבל שום עיתון 

לא רוצה לגעת בכך.

כללי  תיאור  רק  הן  שציינתי  הנקודות 

הפדראלי  האזורי  בבית-המשפט  נמצאות  והן 

במריון, ג'ורג'יה. אני יכול להיכנס לפרטים, אם 

תרצו, בכל אחד מן התחומים. 

מכל זה יצא שאני נמצא בכלא כבר תשע 

על-ידי  שממונים  בעורכי-דין  נאבק  שנים, 

המדינה, אשר רוצים שאתפשר על מאסר עולם 

ללא שחרור על-תנאי בשל העבר שלי. אני עומד 

בתקיפות ומסרב להתפשר. לא הרגתי איש. לא 

חיי  כל  את  אבלה  לא  אחד.  אף  להרוג  הוריתי 

בכלא בגלל זה.

התעקשתי  בה  התביעות  שבאחת  מעניין 

של  הכללי  התובע  משרד  השיב  חפותי,  על 

 ‰È‡  Ú˘ÙÓ  ˙ÂÙÁ‰  ÌˆÚ"ש ג'ורג'יה  מדינת 

כמה  להאמין  תוכלו  האם   51."¯·„  ‰˘Ó

חצופים הם?

מהסיבה,  חלק  לראות  תוכלו  עכשיו 

אנא  ּפילר.  עם  הראיון  אותי  עניין  בגללה 

שלכם  לכנסיה  בקשר  אינפורמציה  אלי  שלחו 

כדי  שלכם,  הדיוור  ברשימת  אותי  ותשאירו 

אינני  כאן,  שנים  תשע  לאחר  עלונים.  שאקבל 

יכול להרשות לעצמי לשלם, למעט באמצעות 

תפילותי. 

שאלה  כל  אותי  לשאול  יכולים  אתם 

שתרצו. אם מישהו בכנסייתכם מעוניין לכתוב 

לאסיר, אענה על כל המכתבים. ההוראה היחידה 

של בית-הסוהר היא, שיש צורך בכתובת השולח 

על גבי המעטפה. 

את  תילחמו  זמנכם.  על  לכם  תודה 

המלחמה הטובה ותתמקדו בישעיהו מ"א, 10. 

תבורכו בכל מעשיכם.

אחיכם באמונה בכנות במשיח,

מארק

את  להעביר  חופשיים  תרגישו  אנא,  נ.ב. 

שמי ואת כתובתי לאחרים, שיש להם רשימות 

לאסיר.  לכתוב  מעוניינים  יהיו  ואשר  דיוור 

תודה.

ויליאם מארק מייז
William Mark Mize

GDC 159189 G.D. & C.P.

PO Box 3877

Jackson, GA 30233

וידוי מפיו של הרוצח האמיתי

מדינת ג'ורג'יה

מחוז טלפייר

Ï˘ Â¯È‰ˆ˙
Ù¯Ë‡‰ ˜È¯‡ ¯ÙÂËÒÈ¯Î

 ˜È¯‡  ¯ÙÂËÒÈ¯Î של  תצהירו  להלן 

על-ידי  כדין  שהושבע  לאחר  אשר,   Ù¯Ë‡‰

מעיד  לכך,  המוסמך  בית-המשפט  קצין 

ומצהיר כדלקמן:

הנני   ,Ù¯Ë‡‰  ˜È¯‡  ¯ÙÂËÒÈ¯Î אני,   .1

להעיד  כשיר  והנני  שמונה-עשרה,  גיל  מעל 

את האמת לגבי העניינים שבפנינו. 

באוקטובר 1994 נעצרתי והואשמתי   .2

ג'ורג'יה.  אוקוני,  במחוז  טאקר  אדי  ברצח 

מארק מייז, סמאנת'ה דוסטר וטרי מארק אלן 

נעצרו והואשמו אף הם. לאחר שמארק מייז 

הרצח  באשמת  הודיתי  למוות,  ונידון  נשפט 

אמרתי  טאקר.  במר  שיריתי  בכך  והודיתי 

לשופט שאני פשוט לא יודע מדוע יריתי במר 

טאקר, חוץ מזה שהייתי שתוי לגמרי באותו 

זמן והיה לי אקדח ביד. נידונתי למאסר עולם 

50 תהילים קי"ט, 104-105, 130, משלי ו', 22-24, ישעיה ל', 21, לוקס ח', 12, יוחנן א', 1, 14, ג', 20, ח', 31-32, י"א, 24-26, הרומיים ח', 1-13, י', 17, הקורינתיים ב', ו', 14-18, י"ג, 5, טימותיוס ב', ג', 15-17, ד', 3-4, פטרוס ב', א', 19  51 שמות כ"ג, 1-9, ויקרא י"ט, 15, דברים 

א', 17, ט"ז, 19-20, י"ז, 6, משלי י"ז, 15, כ"ד, 11-12, קהלת ג', 16-17, ישעיה ה', 22-23, עמוס ה', 7, 11, מתי כ"ג, 23-28, 33  

(8 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

(5 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

"עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר"

אומרת ממשלת העולם-האחד של רומא
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הרוחניים  הייסורים  לכאבי  הוסיפו  עינוי", 

וייסורי הנפש שכה השפיעו עליו, עד כי תווי 

שהוא  ומעוותים  מושחתים  כה  נעשו  פניו 

לעובדה  להאמין  קשה  אדם.  להיראות  פסק 

מחרידה זו, אך אפשר לקרוא עליה בבהירות 

ניתן לקרוא  כמו-כן,  בתיאור המשיח בתנ"ך. 

על עובדות אלה, המתוארות בבהירות רבה גם 

בפרקי הברית החדשה, הדנים בייסוריו ומותו 

של ישוע המשיח: "אז לקח פילטוס את ישוע 

וייסרהו בשוטים.1 וישרגו אנשי הצבא עטרת 

(הבשורה  ראשו".2  על  אותה  וישימו  קוצים 

על-פי יוחנן י"ט, 1-2).

ואחרים  באגרוף  ויכוהו  בפניו  "וירקו 

היכוהו על הלחי" (הבשורה על-פי מתי כ"ו, 

ויעטפוהו  בגדיו  את  אותו  "ויפשיטו   ,(67

מעיל שני וישרגו קוצים ויעשו עטרת וישימו 

על ראשו… ויתלוצצו בו… ויקחו את הקנה 

כ"ז,  (הבשורה על-פי מתי  ויכוהו על ראשו" 

28-30). ברשות האלוהים, סבל ישוע עינויים 

נוראים אלה לא רק על-מנת לקיים את הנבואה, 

אלא גם לסבול בעבורנו. אנו שואלים: מי מלבד 

?‰ÊÎ ÁÈ˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆ¯È המשיח האמיתי

היו  אליו,  בדרכו  עוד  לצלב,  הגעתו  לפני 

הושחת.   ÂÙÂ‚ כל  הצלב  על  מושחתים.   ÂÈÙ

המעורבת  הזיעה  הנבואה.  קיום  הושלם  בכך 

בדם, עקבות עטרת הקוצים, היריקות על פניו 

צורת  את  עיוותו  בראשו,  החבלות  ותוצאת 

פניו, בעת שהמלקות, המהלומות, המסמרים 

ידיו ורגליו ומשקל גופו הנוקע  שסומרו דרך 

כולם  בצידו,  החנית  פצע  ולבסוף  פרקיו  את 

ביחד עיוותו את גופו. הוסף לכך את כאבי נפשו 

מעוות,  כה  אדם  היא  והתוצאה  רוחו  וייסורי 

אהב  הוא  כמה  כבן-אדם.  יותר  נראה  שאינו 

וכמה שילם עבור גאולתנו!

בעת שאנו מהרהרים בענווה אודות עוצמת 

הייסורים הנוראים של המושיע, יהא לבנו מלא 

בושה וצער על החטא, שהיה הסיבה לכל זאת 

יותר והכרת  והלוואי ותהא לנו אהבה גדולה 

תודה נצחית אליו, על שנשא כל זאת עבורנו.

 ‰ÈÚ˘È  ,ÌÈ·¯  ÌÈÓÚ  ÌÈ˘¯‰˘  ¯ÒÓ  (3)

:15 ,·"

את  מעליהם  [ישטוף  רבים  גויים  ַיֶזה  "כן 

חטאיהם של אנשי אומות רבות, בעזרת הדם 

יקפצו  עליו  הצלב]  על  עבורם  ששפך  היקר 

מלכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו ואשר 

לא שמעו התבוננו".

האלוהים תיכנן אמצעי מיוחד למשוך את 

תשומת הלב, לזכות בנשמות ולזכות במסירות 

בני-האדם. הוא עצמו, בדמות בנו יחידו, סבל 

באלימות כה רבה ויצר בכך מחזה כה מבחיל, 

˘‰¯˘Â¯Â„‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ˙. זיכרון אירוע הצליבה 

הקשוח  את  חודר  ביותר,  הרדום  את  מזעזע 

עכשיו  ביותר.  האדיש  את  ומעורר  ביותר 

מבינים אנשים גם את אהבתו של האלוהים וגם 

את חוכמתו: ‡ÈÏˆ‰ ÚÂ¯È·‰ מגלה זאת. אנשים 

יכולים לראות גם את חסדו של האלהים וגם 

כיצד האלוהים יכול, בצדקתו, לתת לחוטאים 

וגם  הצדקה  הללו  [והנושעים]  המאמינים 

הוא,  האלהים  של  חסדו  לצדיקים.  להופכם 

עם  המשיח  שבישוע  האלוהים  בפשטות, 

כוחו החי בקרבם של אנשים, המאפשר להם 

לשמור על כל מצוותיו בקלות. "כי את אשר 

אותו  המשיח]  ישוע  [כלומר,  חטאת  ידע  לא 

עשה [האלוהים] ְלחטאת [לייצג את החטא כדי 

להרוס את החטא על הצלב] בעדנו, למען נהיה 

בו אנחנו לצידקת האלוהים" (האיגרת השניה 

אל הקורינתיים ה', 21). הבשורה תמשוך רבים 

לאמונה.

 È„È-ÏÚ  ‰ÂÓ‡Ï  ‰ÎÊÈ  ‡Ï˘  ¯ÒÓ  (4)

:1 ,‚" ‰ÈÚ˘È ,Ï‡¯˘È

"מי האמין לשמועתנו, וזרוע יהוה על מי 

נגלתה". מוזר למראה. למרות שהמסר המזעזע 

 ˙‡Ê ÏÎ· ,על סבל המשיח מנער עמים רבים

 „Â‡Ó  ÔË˜  ¯ÙÒÓ  È„È-ÏÚ  ˜¯  Ï·˜˙Ó  ‡Â‰

 ÌÚ‰  ,ÁÈ˘Ó‰  Ï˘  ÂÓÚ  ·¯˜Ó  ÌÈÈÓ‡Ó  Ï˘

 .ÌÈÈÂ‚‰  ·¯˜· ÌÈÈÓ‡Ó „Â‡Ó  ËÚÓÂ  È„Â‰È‰

לחיים  המוליכה  הדרך  וצרה  הפתח  צר  "אך 

על-פי  (הבשורה  אותה"  המוצאים  ומעטים 

מתי ז', 14).

בברית החדשה אנו קוראים על מילוי נבואה 

זו: "רבים האותות אשר עשה [ישוע] לעיניהם 

ובכל זאת לא האמינו בו. למלאות דבר ישעיהו 

הנביא אשר אמר: יהוה, מי האמין לשמועתנו 

על-פי  (הבשורה  נגלתה"  מי  על  יהוה  וזרוע 

יוחנן י"ב, 37-38).

1. המלקות עצמן היו אלימות ובלתי אנושיות. השוטים היו עשויים בדרך כלל מרצועת עור מחוברת לידית. לעיתים, היו מחוברות לקצות הרצועות חתיכות מתכת חדות או אבנים 

שהיו חותכות ופוצעות את בשרו של הקורבן והפכו את גבו לעיסה מדממת.

2. ראינו שיחים בארצות התנ"ך, שקוציהם מגיעים לאורך של חמישה עד שבעה סנטימטרים. כאשר הם מתייבשים הם נעשים קשים ביותר, משוננים וחדים כמחטים. כאשר "כתר" 

מסוג זה נלחץ על הראש, הוא ינקב את העור והבשר במקומות רבים ויגרום כאב רב ולזרימת דם מחרידה, היוצרת שיער קרוש ופרוע וגורמת למראה חיצוני נורא.

(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

טוני וכנסיה יקרים,

מי  כי  ברור,  לי  כמוך.  הישועה  בשורת  את  המבהירה  ספרות  הכותב  אחד  אף  אין 

בשקידה  מובאים  בהם  קטעים  אותם,  קורא  שהוא  לאחר  אלה  ספרות  קטעי  שדוחה 

ציטוטים ומראי-מקום רבים מכתבי הקודש, כפי שמצויין בהם בבירור כה רב, אינו דוחה 

אותך או את הכנסיה, כי אם את האלוהים עצמו ואין זה משנה מה אותו אדם אומר או 

מי הוא. אני מצפה לעלון הבא שיגיע בדואר ואם אתה יכול, אנא שלח לי שלושה בכל פעם. 

הם  מחדש,  שנולדו  אף-על-פי  שלי.  העבודה  במקום  לנוצרים  האחרים  השניים  את  אתן 

זקוקים לעומק זה של לימוד. נתקלתי בתורות-שקר מעוותות ומופרכות כל-כך, אליהם 

נתפסו אנשים, עד שהדבר מקומם אותי ללא סוף. כתביך הם אור מכוון. אני נחרד לחשוב 

איפה היינו מצויים לו נכשלת בהליכתך עם האל. בהמשך אציין כתובת. היא שייכת לאישה 

שנושעה, אך לא בכנסיה חזקה והיא יודעת זאת. אישה זו התרגשה בכנות, בעקבות קריאת 

הכתבים שנתתי לה והקדישה זמן ללמוד את מראי-המקום שאתה מציין ולהבין את עומק 

תורתך. היא רוצה להמשיך לקרוא עוד ואני הבטחתי לה, מדובר בה ובבתה, שאתה תשלח 

עוד חומר. אני מודה לך מאוד ומשבח את האל ומודה לו על כל אחד מכם.

שלך, 

ר.נ.                                                                                                פיינלאס פארק, פלורידה

פלורידה

הכומר אלאמו היקר,

שלך  והקלטות  כתביך  באמצעות 

אינני עוד עבד לאלכוהול.

תודה!

ג.ס.                          סולט פלאט, טקסס

טקסס

‡·‰ ÔÂÏÚ· ‡Â·È Í˘Ó‰‰

המשיח
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הודו

ר.ו.,  אלאמו,  הנוצריות  הכנסיות  של  הכומר 

גואל-הנפשות  הספרותי  החומר  את  מפיץ 

סביב  כפרי  באזור  אלאמו  טוני  הכומר  של 

לראג'אמונדרי, הודו.

הכומר טוני אלאמו היקר,

מיליוני תודות לך על ששלחת אלי את החומר הספרותי ואת כתבי הקודש. העלונים שלך 

מעוררים תמיד השראה ומשנים את חייהם של רבים. בהדרכת האל, אישתי ואנוכי מחלקים את 

כל מה שאתה שולח אלינו. מי יתן ורוח הקודש תמשיך לברך את כנסייתך ואת חבריך לעבודה. 

העדויות הכתובות בעלונים הן הוכחה שאתה כומר עולמי ומוכיחות כי ישוע הוא תשובת האלוהים 

לאנושות לעולם ועד. הכנסיה שלי החליטה להתפלל למענך ולבקש אחר שותפותך, כדי להרחיב 

את כנסייתך בארצי. אנו עומדים בפני קשיים רבים. בזמן שאנו מפיצים את תורתך החיה, רודפים 

אותנו מנהיגים ממפלגות ה-ב.ג'.ּפ., ה-ר.ס.ס. וה-ו.ה.ּפ.ּפ. ועוד. לפעמים הם מנסים להכות בנו, 

אנא,  וראיאלאסימה.  טלאנגאנה  באזור  כתביך  של  להפצתם  להסכים  יכולים  אינם  שהם  משום 

טוני  הכומר  אדוני  נוסף.  במכתב  תמונות  מספר  לך  אשלח  אני  ישועתם.  ועבור  עבורנו  התפלל 

אלאמו, אני יודע שזה יקר מאוד לשלוח חומר כמו זה שאני מבקש. אני מתפלל לאדוננו שיספק 

לך את הכסף הדרוש, כדי שתוכל להכין את החומר אותו אני מבקש, כדי שחומר זה יוכל להגיע 

אלינו ולעזור לעמנו להבין את דברי האל. עמנו צמא לדבר האל ולכתביך היקרים מפז. שוב, תודה 

לך ואל נא תחדל ממה שאתה עושה. אנו זקוקים לך עתה יותר מאי-פעם. השבח לאל.

שלך בשירותו, 

הכומר נ.ט.                                                                                 רמפאחודהראם מאנדאל, הודו

אני  וכרגע  על-תנאי,  לשיחרור  אפשרות  עם 

טלפייר  של  הכלא  בבית  עונשי  את  מרצה 

בהלנה, ג'ורג'יה.

ניסיתי  באשמה,  שהודיתי  מאז   .3

לחשוף את האמת בקשר למה שקרה באותו 

לילה, באוקטובר 1994. והאמת היא שהייתי 

שיכור לגמרי, היה לי אקדח ביד ויריתי באדי 

טאקר והרגתי אותו. בעתירתו של מארק מייז 

למשפט חוזר ניסיתי להסביר זאת.

מוקדם יותר באותו לילה, באוקטובר   .4

אלכוהול  די  ושתיתי  בבאר  היינו   ,1994

ליער.  שהגענו  עד  לגמרי  שתוי  להיות  כדי 

עכשיו, אני לא ממש חיבבתי את אדי טאקר 

– פשוט לא הערכתי אותו. וככל שהשתכרתי 

טאקר  עם  לוויכוח  יותר  נכנסתי  בבאר,  יותר 

לא  ובכלל  מטופשים  דברים  לכמה  בקשר 

להתחיל  ורציתי  מרוגז  הרגשתי  חשובים. 

איזה "טאקל". מאוחר יותר, יצאנו אל היער 

ליד כביש מס. 78 כדי להקים מחנה. זו היתה 

התכנית שתכננו מוקדם יותר באותו יום. היה 

בדרך  בא  אני  שממנו  במקום  כי  אקדח  לנו 

נשק  שהוא  איזה  איתו  מביא  אחד  כל  כלל, 

זוכר  אני  ביער.  למחנה  כשיוצאים  להגנה 

שלקחתי את האקדח הזה ויריתי באדי טאקר 

כשיריתי  איתי  היה  לא  מייז  מארק  למוות. 

משהו  לאיש  אמרתי  לא  ומעולם  טאקר  במר 

היה  מייז  מארק  זכרוני,  למיטב  מזה.  שונה 

בהלם וכעס עלי לאחר שיריתי בטאקר.

אמרתי  רצח,  בעוון  אותי  כשעצרו   .5

לשוטרים שזה מה שקורה כשאתה ממלא את 

עצמך באלכוהול, כפי שאני עשיתי.

מעולם לא היתה שום תוכנית להרוג   .6

את אדי טאקר. ומעולם לא היתה תוכנית או 

ניסיון להצית את מאורת הסמים. לי בוודאות 

לא היה שום קשר עם משהו כזה, ומעולם לא 

אמרתי לאף אחד משהו אחר.

באשמה,  הודיתי  שבו  למועד  עד   .7

נסט- קארול  ג'ו  בשם  עורכת-דין  לי  היתה 

סייל. בשלב מסוים הבנתי ממנה, שהתיאוריה 

של המדינה לגבי המקרה הזה היתה, שמארק 

מייז הזמין את הרצח של מר טאקר. עכשיו, 

אני עמדתי בפני עונש מוות. היה לי בן. גב' 

זו התיאוריה, אולי  נסט-סייל אמרה לי שאם 

ולחיות  מוות  מעונש  להינצל  סיכוי  לי  יש 

ומתבגר.  גדל  בני  את  לראות  שאוכל  כדי 

היא ציינה בפני, שהמשטרה והתובע המחוזי 

הייתי  אם  וכי  מייז  למארק  "להכניס"  רוצים 

יכול לזכור מישהו שהורה לי או שדחף אותי 

שאני  לה,  אמרתי  לכן  לי.  יעזור  זה  לירות, 

זו לא  חושב שאולי מישהו עשה את זה. אך 

לסייע  כדי  שאמרתי  מה  זה  האמת.  היתה 

שדחף  אחד  אף  זכרתי  לא  מעולם  לעצמי. 

אותי לעשות שום דבר.

להרוג מישהו זה דבר שקשה לחיות   .8

איתו והיה לי זמן רב לחשוב על אירועי אותו 

לילה שוב ושוב. אני יודע שיריתי באדי טאקר 

את כל שלוש היריות. אני זוכר שמארק מייז 

היה המום וכועס כשיצאתי מהיער, ורצנו ישר 

חזרה למכונית. אם מארק מייז אשם במשהו, 

שאני  הבלגן  את  לנקות  בניסיון  אשם  הוא 

עשיתי.

יכול  שהייתי  הלוואי  לי,  האמינו   .9

להאשים מישהו אחר בכל זה, אך אינני יכול 

ולרוע  מזלי  לרוע  נקי.  במצפון  זאת  לעשות 

מזלו של טאקר, מקרה זה הוא תוצאה ישירה 

ויכולתי  הלוואי  ואלכוהול.  נשק  עירוב  של 

אינני  שקרה.  מה  את  ולשנות  אחורה  לחזור 

את  לפרסם  יכול  אני  אך  זאת.  לעשות  יכול 

ייכלא ולא יוצא  האמת, כך שמארק מייז לא 

להורג, בגלל משהו שלא הוא עשה. אני רוצה 

שהציבור ובתי-המשפט יידעו, שאני האחראי 

מארק  אם  וכי  טאקר  אדי  של  למותו  היחיד 

חף  אדם  תהרוג  המדינה  להורג,  יוצא  מייז 

מפשע.

בוצע ביום 17 באוגוסט, 2000.

(6 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

"עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר"

אומרת ממשלת העולם-האחד של רומא
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הכומר אלאמו היקר,

ישוע  אדוננו  בשם  לך  נוצריות  ברכות 

לרומם  ימשיך  שהוא  מתפלל  אני  המשיח. 

אדם  למצוא  מדהים  ובחומר.  ברוח  אותך 

את  העובד  אדם  האל,  של  בכנסייתו  כמוך 

מודע  שאינך  יתכן  לבו.  בכל  האלוהים 

אחרים.  של  חייהם  על  לך  שיש  להשפעה 

יתכן שאינך מודע למספרן הרב של הנשמות 

שניה.  בכל  המשיח  לישוע  מחזיר  אתה  אשר 

יתכן ואינך מודע לכל הדברים הכבירים אשר 

אתה עושה, כדי להפיץ את בשורת הישועה, 

אבל האלוהים, הרואה הכל, מבחין במעשיך 

ולעולם  לך  יגמול  בוודאי  והוא  בהם  ומכיר 

על  תודה  אמן.  ישוע.  בשם  אותך,  יעזוב  לא 

העלון  ועל  הקודש  כתבי  העותקים של  ששת 

הם  אלי.  שלחת  אשר  אלאמו,  של  העולמי 

חולקו בהדרכת רוח-הקודש והתקבלו בתודה. 

לכן, ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי להוסיף את 

שמי לרשימת הדיוור שלכם, כדי להימנות על 

הקודש,  וכתבי  עלונים  החומר שלכם,  מפיצי 

נגאלו  רבות  נפשות  כי  לב,  שמתי  בניגריה. 

וגם  הקודש  וכתבי  העלונים  הפצת  בתקופת 

הקודש  בכתבי  להשתמש  רציתי  לאחר-מכן. 

האחרים  מצד  הביקוש  אך  משפחתי,  עבור 

להם  וחילקתי  משפחתי  של  מזה  גדול  היה 

נוספות  נפשות  להביא  כדי  הקודש  כתבי  את 

יקר, אעריך מאוד  כומר  אל מלכות השמיים. 

באם תשלח אלי את הפריטים הבאים, לצורך 

להיערך  המיועד  התעוררות  במסע  הפצתם 

בחודש נובמבר 2003, בצפון ניגריה: עותקים 

כתבי  "המשיח",  יבשות",  "עצמות  של 

את  לכלול  ו"איך  וחיבה"  "אהבה  הקודש, 

להביא  יהיה  מעניין  בקרבך".  האלוהים  חיי 

בחלקה  שולטים  שהמוסלמים  לידיעתך 

עידוד  יתרון,  בכך  ויהיה  ניגריה  של  הצפוני 

כדי  הנ"ל,  הפריטים  את  נקבל  באם  וברכה 

אנחנו  שלנו.  ההתעוררות  מסע  בזמן  לחלקם 

בכנסיותיך  ישתמש  האלוהים  כי  מאמינים, 

לעזור בכיוון זה, כפי שעשית עם אחרים. אני 

מצפה לתשובתך התומכת והאלוהית.

מי יתן ויוסף האלוהים לברכך,

שלך במסירות

ד.ט.                                  בנין סיטי, ניגריה

ניגריה

וידוי של עורכת-הדין של הרוצח

מדינת ג'ורג'יה

מחוז קלארק

 Ï˘ ‰¯È‰ˆ˙
ÏÈÈÒ-ËÒ ÏÂ¯‡˜ Â'‚

אשר,  נסט-סייל  קארול  ג'ו  המצהירה, 

בית  קצין  על-ידי  כדין  שהושבעה  לאחר 

ומצהירה  מעידה  לכך,  המוסמך  המשפט 

כדלקמן:

אני, ג'ו קארול נסט-סייל, הנני מעל   .1

את  להעיד  כשירה  ואני  שמונה-עשרה,  גיל 

האמת בקשר לעניינים שלהלן:

אני עורכת-דין ועוסקת בעריכת-דין   .2

כריסטופר  את  לייצג  מוניתי  את'נס.  באזור 

אריק האטרפ לאחר שנעצר והואשם בהריגתו 

של אדי טאקר באוקטובר 1994. כאשר כריס 

אותו  שעצר  הסוכן  בפני  הצהיר  הוא  נעצר, 

כאשר  שקורה  מה  ושזה  בלגן  עשה  שהוא 

ייצגתי  שבה  התקופה  במהלך  משתכר.  אתה 

את כריס, זו נשארה גירסתו בקשר למה שקרה 

באותו לילה.

מייז,  מארק  שהוא,  לי  סיפר  כריס   .3

טאקר והשאר החליטו באותו לילה באוקטובר 

 78 מס.  כביש  ליד  ביער  להקים מחנה   1994

הם  כריס,  של  דבריו  לפי  האפאלאצ'י.  ונהר 

כריס  הגנה.  לצורך  היער  אל  אקדח  לקחו 

עמד על כך, שמעולם לא היתה תוכנית להרוג 

שתויים  היו  וטאקר  שהוא  אלא  טאקר,  את 

לפני  ממש  כלשהי  מסיבה  בבאר  והתווכחו 

הרצח, ולאחר-מכן ירה כריס בטאקר.

לו,  אמרתי  מסויים  בשלב   .4

שהתיאוריה של המדינה בתיק זה כוללת את 

ניסיון ההצתה לכאורה של "מאורת הסמים" 

עומד  הסיפור  של  זה  שחלק  ידעתי  באת'נס. 

שטאקר  שהעובדה  מכיוון  חשוב,  להיות 

את  להראות  סייעה  ההצתה  בניסין  נכשל 

לכאורה  לגרום  מייז  למרק  שהיה  המניע 

על  ששמע  מרגע  בטאקר.  יירה  שכריס  לכך, 

גירסתו  על  כריס  עמד  בהצתה,  ההאשמה 

לילה.  באותו  הצתה  ניסיון  שום  היה  שלא 

שותפו  מקדונאלד,  שפול  מה  כששמענו 

כריס  לדירה, אמר בקשר להצתה, הוא כעס. 

אמר  לא  מעולם  שהוא  בדעתו  נחוש  היה 

למקדונלד שום דבר בקשר לכל הצתה שהיא. 

הזה  הסיפור  את  המציא  מקדונאלד  לדעתו, 

כדי למנוע פתיחת תיק פלילי על סמים נגדו, 

בגלל הכמות הגדולה של מריחואנה שנמצאה 

בזמן שהמשטרה ביצעה חיפוש בבית.

כשראיתי את עדויותיהם ותצהיריהם   .5

של העדים האחרים (כלומר, סמאנת'ה דוסטר, 

בריאן דוב ומרק אלן) הבחנתי שהם שינו את 

ויצרו  לילה  אותו  אירועי  לגבי  גירסותיהם 

על- שתושאלו  לאחר  יותר,  משוכלל  סצנריו 

המחוזי.  התובע  משרד  ואנשי  המשטרה  ידי 

רעהו.  תצהיר  את  איש  ראו  הם  אם  תהיתי, 

"משופצות"  שעדויות  למדי  מודאגת  הייתי 

להבטיח  על-מנת  הושגו,  ובלתי-מהימנות 

כתב אישום בעבירה שדינה מוות.

היה ברור לי שהתובע המחוזי ניסה   .6

להשתמש בקשר לכאורה ל"קלאן" כדי לחזק 

ניתן  שלא  חלש,  תיק  למעשה  שהיה  מה  את 

היה לבסס עליו אשמת רצח בכוונה תחילה. 

זה תמיד נראה מוזר שהמדינה היתה נחושה 

זה,  במקרה  לרשע  מייז  את  להפוך  בכוונתה 

עליו  הצביעה  ביותר  מהימנה  עדות  כאשר 

משני.  תפקיד  בעל  מישהו  כעל  היותר  לכל 

בשל העובדה שכריס הכחיש שהיה לו תפקיד 

(ההצתה)  המדינה  של  העיקרי  בתיק  מפתח 

להסדר  להגיע  יכולתי  בטאקר,  בירי  והודה 

יודה באשמה  כריס  לפיו  התובע המחוזי  עם 

מייז.  של  משפטו  לאחר  עולם  מאסר  ויקבל 

דבר זה מנע מכריס להעיד במשפטו של מייז. 

בדיון בעתירתו של כריס, כשנשאל מדוע ירה 

באדי טאקר, הוא סיפר לבית-המשפט שהוא 

שתאמה  הצהרה  זאת,  עשה  למה  ידע  לא 

לי במהלך כל התקופה שבה  את מה שסיפר 

ייצגתי אותו. 
שלח לנו דואר אלקטרוני

info@alamoministr ies.com
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גבירותי ורבותי אנשי כנסיית אלאמו היקרים,

"פרל  המאמר  ובו  שלכם  אלאמו  עלון  של  עותק  היה  שלי  לחבר  ג'ושוע.  שמי 

הרבור נוסף". אני ספקני תמיד בקשר לספרות דתית, כי תשעים אחוז של מה שנחשב 

שטניים  אנשים  חבורת  מקיאה  שאותה  בוטים,  משקרים  יותר  אינו  נצרות  היום 

מהסוג המוזכר בבשורה על-פי יוחנן ח', 44. לקח לי בערך שתי דקות לראות שהעלון 

שלכם שונה מאוד, וטרפתי את כולו בבת אחת! אנא הוסיפו אותי לרשימת הדיוור 

שלכם ושלחו אלי פרסומים באם תוכלו! מצאתי את גילוייכם בקשר לרומים-קתולים 

הגבוהה  בדרגה  "פצצות-אמת"  משחררים  אתם  במיוחד!  מאירי-עיניים  ולישועים 

ביותר! אני מקווה לשמוע מכם, שכן אני די המום מכך שלא שמעתי עליכם קודם!

ניצחוננו בישוע,

ג'.ס.                                                                                            פילדלפיה, פנסילבניה

הכומר אלאמו היקר,

מסרתי עותקים מספרות הישועה שלך לחברי 

אשר לא ידעו דבר על האלוהים ועתה כולם חוזרים 

כמושיעם  באלוהים  בחרו  כולם  מחטאיהם.  בהם 

לאחרים.  האלוהים  דבר  את  שולחים  הם  האישי. 

מעתה  וכי  אותם  שינה  האלוהים  כי  אומרים,  הם 

ועד עולם הם יילכו בעקבותיו. אנא, אדוני, אנחנו 

תתפתח  שכנסייתך  עמוקה  בכוונה  מתפללים 

האלוהים.  של  בחסדו  יהיה  שכך  יודעים  ואנחנו 

אדוני הכומר, הבעיה שלי היא, שאין לי עותק של 

כתבי הקודש שאוכל לקרוא בו. אנו קוראים תמיד 

רק את ספרות הישועה שלך ולכן אנו מבקשים ממך 

לנסות ולשלוח אלינו עותקים נוספים, כך שנוכל גם 

אנו להעביר את דבר האלוהים לאנשים רבים. אנחנו 

רוצים שתשלח לנו את דרשותיך, כדי שנוכל ללמוד 

ממך  לשמוע  מקווה  ואני  כאן,  אסיים  יותר.  ממך 

בהקדם. תודה רבה.

מאחיך הנאמן,

פ.ה.                                                    טמה, גאנה

של  בבקשתו  בדיון  להעיד  נקראתי   .7

חיסיון  על  ויתר  כריס  חוזר.  למשפט  מייז 

לי  סיפר  שכריס  מה  וסיפרתי  עו"ד-קליינט, 

לירי. עורכי-הדין של מייז מעולם לא  בקשר 

לניסיון  בקשר  כריס  אמר  מה  אותי  שאלו 

דבר  אותו  את  אומרת  הייתי  הנטען.  ההצתה 

שאמרתי בתצהיר זה אילו הייתי נשאלת.

בוצע ביום 16 בספטמבר, 2000.

הודאה

של חברתו לשעבר של האדם 

החף מפשע, מארק מייז

מדינת ג'ורג'יה

מחוז פולטון

Ï˘ ‰¯È‰ˆ˙
¯ËÒÂ„ ‰'˙‡ÓÒ È¯‡Ó

על- כדין  שהושבע  לאחר  המצהירה, 

ידי קצין בית המשפט המוסמך לכך, מעידה 

ומצהירה כדלקמן:

הנני  דוסטר,  סמאנת'ה  מארי  אני,   .1

ואני כשירה להעיד  גיל שמונה עשרה,  מעל 

את האמת בקשר לעניינים שלהלן:

מכיוון  היום,  זו  עדות  מעידה  אני   .2

מייז  מארק  את  לדון  סייעתי   1995 שבשנת 

לא  שאותם  דברים  שאמרתי  בכך  למוות 

ידעתי מכלי ראשון, ואשר השפיעו על חבר 

לתביעה,  עזרתי  אותו.  להרשיע  המושבעים 

כמעט  בכלא,  שנה  במשך  ששהיתי  מכיוון 

חצי מהזמן הזה בבידוד, ולא יכולתי לשאת 

מפשע,  חפה  שאני  ידעתי  יותר.  זה  את 

לא  אם  מוות  עונש  שאקבל  חששתי  אבל 

כל  לבסוף,  מארק.  את  לתפוס  להם  אעזור 

בני  עם  מהכלא  להשתחרר  זה  שרציתי  מה 

כאשר  הבלגן.  כל  את  ולסגור  התשע  בן 

שכל  לי  אמר  אלקינס,  מר  שלי,  עורך-הדין 

לתובע  אעזור  אם  יבוטלו  נגדי  האישומים 

המחוזי להרשיע את מארק, החלטתי שחשוב 

לי להיות חופשיה ולהיות עם בני. היום אני 

רוצה ליישר את ההדורים.

בערך  או   ,1994 באוקטובר  ב-24   .3

באותו תאריך, נעצרתי והואשמתי ברצח של 

הבחור  ג'ורג'יה.  אוקוני,  במחוז  טאקר  אדי 

מייז,  מארק  תקופה,  באותה  יצאתי  שאיתו 

נעצרו  האטרפ,  וכריס  אלן  מארק  עם  יחד 

בגין אותה אשמה.

לאחר שנעצרתי הושמתי בכלא של   .4

אותי  יותר העבירו  אוקוני, אך מאוחר  מחוז 

עד  נשארתי  ושם  קלארק,  מחוז  של  לכלא 

חמישה  שהיתי   .1995 באוקטובר  לשחרורי 

שם.  כשהייתי  בבידוד  חודשים  שישה  או 

בן  היה  ובני  כשנעצרתי   26 בת  בערך  הייתי 

להיות  בחיי,  ביותר  הגרוע  הדבר  היה  זה   .8

בכלא, רחוקה מבני, ועם סיכוי לעונש מוות.

במשך  מייז  מארק  עם  התכתבתי   .5

כך  על  מדברים  היינו  חודשים.  מספר 

במשהו  שנואשם  לכך  וגרמו  אותנו  שסידרו 

אינו  מארק  אמת.  שהיה  דבר  עשינו,  שלא 

לא לבטוח  לי  והוא אמר  בוטח בעורכי-דין, 

בעורך-הדין שלי, מר אלקינס. הוא נהג לומר 

משרד  עם  אחת  יד  עשה  אלקינס  שמר  לי, 

ממושך  זמן  בכלא  ישבתי  המחוזי.  התובע 

יתכן  כי  מעמד,  להחזיק  שעלי  וחשבתי 

שחבר המושבעים יזכה אותי ואת מארק. אך 

לשנה של חיים בכלא היתה השפעה רבה על 

גאנה

הכומר אלאמו היקר,

אדוני, קיבלתי לאחרונה את הרבעון שלך. הוא מדהים ומאיר עיניים, כתמיד! 

הדברים  בו  שהיו  מדווח  הוא  האחים.  לאחד  נתתי  "המשיח"  ספרך  של  העותק  את  אדוני, 

היפהפיים והאמיתיים ביותר, חוץ מכתבי הקודש, שראה מעולם! לפיכך, האם תוכל לשלוח אלי, 

בבקשה, עותק נוסף של ספרך "המשיח" מוקדם ככל האפשר. תודות. יברך אותך האלוהים.

שלך,

ב.ל.                                                                                                              קורקורן, קליפורניה

פנסילבניה

קליפורניה

"עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר"

אומרת ממשלת העולם-האחד של רומא
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נורא.  באופן  לבני  והתגעגעתי  הנפשי  מצבי 

או  חיי,  שארית  את  בכלא  שאבלה  חששתי 

אפילו אוצא להורג בכיסא החשמלי.

באוקטובר  בערך  מסויים,  בשלב   .6

יוכל  שהוא  שלי  עורך-הדין  לי  אמר   ,1995

כל  את  לבטל  המחוזי  התובע  את  לשכנע 

לתביעה  לעזור  אסכים  אם  נגדי,  ההאשמות 

מוכנה  הייתי  זמן  באותו  מייז.  מארק  נגד 

להשתחרר  כדי  רק  דבר  כל  כמעט  לעשות 

בסוף  מוות.  עונש  לקבל  ומהסיכוי  מהכלא 

שאתן  אלקינס  למר  אמרתי   1995 אוקטובר 

לתובע המחוזי הצהרה.

לפני ששוחחתי עם התובע המחוזי,   .7

הראה לי עורך דיני את תמלילי כל העדויות 

שנתנו בריאן דוב, מארק אלן, פול מקדונאלד 

המחוזי  התובע  עם  נפגשתי  אחרים.  ועדים 

הוא  המשפט.  לפני  פעמים  ארבע  או  שלוש 

הראה לי את כל התמלילים וקלטות הווידיאו 

של העדויות של טרי מארק אלן ובריאן דוב. 

לתובע המחוזי היתה רשימת שאלות ארוכה, 

לשאלותיו  תשובותי  עליה.  איתי  עבר  והוא 

לא מצאו חן בעיניו פעמים רבות, והוא אמר 

לי שלא אוכל לומר זאת בבית-המשפט. הוא 

בבית- להגיד  לא  ומה  להגיד  מה  לי  אמר 

להגיד  לא  לי  אמר  המחוזי  התובע  המשפט. 

שהייתי שתויה בלילה בו קרה כל העסק הזה. 

אחת  בירה  רק  ששתיתי  שאגיד  רצה  הוא 

המחוזי,  התובע  עם  כשדיברתי  שתיים.  או 

מזה  מייז  מארק  את  רצו  שהם  לי  אמר  הוא 

כדי  לעשות  שעליהם  מה  כל  ויעשו  רב  זמן 

יודעת למה הוא התכוון  אינני  לתפוס אותו. 

בהערה זו, אך הדרך שבה אמר זאת הפחידה 

עורך- על-ידי  הרבה  כל-כך  לי  נאמר  אותי. 

שבעצם  המחוזי,  התובע  ועל-ידי  שלי  הדין 

מה  את  והוספתי  העדויות  על  חזרתי  פשוט 

שהם אמרו לי, כדי שהעדות שלי תהיה יותר 

הדברים  את  להגיד  שלא  פחדתי  משכנעת. 

לספר  לא  לי  אמר  המחוזי  התובע  שלהם. 

שהוא  מה  על  מייז  מארק  של  לעורכי-הדין 

אבוא  לא  שאם  גם,  לי  נאמר  איתי.  דיבר 

מוות.  עונש  שאקבל  ידאגו  הם  משפט,  לכל 

לאחר ששוחררתי, החוקר ג'ימי קולינגוורת' 

שהוא  לי  נאמר  יום.  מדי  כמעט  לביתי  בא 

ממנו.  פחדתי  אני  אבל  שלי,  הראש  שומר 

הוא שוחח עם חמותי ונאמר לי שעלי לעשות 

בדיוק את מה שהם רצו שאעשה, או שאמצא 

את עצמי בצרה. הרגשתי שעוקבים אחרי כל 

הזמן.

כאשר העדתי בפני חבר המושבעים,   .8

אמרתי כמה דברים שלא ידעתי שהם האמת, 

אותם,  לאמר  לי  אמר  המחוזי  התובע  אבל 

לבני,  יעשה  שזה  ממה  שפחדתי  מפני  וזאת 

על  שמעתי  ולא  ראיתי  לא  מעולם  דניאל. 

מישהו  של  או  מייז,  מארק  של  ניסיון  שום 

אחר, להצית שום בית בליל ה-15 באוקטובר 

1994. התובע המחוזי סיפר לי על כך באחת 

של  נוזל  ובה  שפחית  כך  ועל  מפגישותינו, 

צמית נמצאה במקום בו היתה אמורה להיות 

שום  מעולם  היתה  לא  כמו-כן,  השריפה. 

אחד  אף  להרוג  או  לפגוע  כוונה  או  תוכנית 

מייז  לרבות אדי טאקר. מארק  לילה,  באותו 

מעולם לא אמר דבר, שנתן לי להאמין כי הוא 

רצה לעשות משהו לאדי טאקר, חוץ מרצונו 

ואדי  מייז  מארק  מחנה.  להקים  איתו  לצאת 

טאקר היו חברים. אדי אפילו גר איתנו בזמנו 

ועבד עם מארק ב"אינגלנד אלקטריק". נכון, 

מסיבה  טאקר  אדי  על  כעס  האטרפ  שכריס 

כלשהי. אדי וכריס היו ממש שתויים באותו 

לילה. לפני שיצאנו למחנה נקלעו כריס ואדי 

לוויכוח בבר. כריס היה נסער בגלל אדי. אדי 

גם התגרה במארק אלן. אני מעולם לא ראיתי 

את אדי מתווכח עם מארק מייז.

כשהגענו ליער בגבול מחוז וולטון,   .9

הלכתי לאורך השביל כשמאחורי בריאן דוב. 

מארק מייז ומארק אלאן היו בערך שני מטר 

לפני ואילו אדי טאקר הלך קדימה עמוק יותר 

אל תוך היער ולא יכולתי לראות אותו. כריס 

ועל-פני  פני  האטרפ הגיע מאחורי, חלף על 

אליו  בכיוון  היער,  בתוך  ונעלם  המארקים 

ושני  בריאן  (אני,  ארבעתנו  טאקר.  הלך 

כאשר  המחנה  למקום  התקדמנו  המארקים) 

שמענו את שתי היריות הראשונות. איש לא 

אמר דבר ולא אמר לנו לעצור. כולנו עצרנו 

כששמענו את שתי היריות. כולם היו בהלם, 

חוזר  כריס  את  ראיתי  מייז.  מארק  כולל 

היה  הוא  השניה.  היריה  לאחר  היער  מתוך 

אך  משהו,  אמר  הוא  ומרוגש.  נשימה  חסר 

את  שמעתי  בדיוק.  מה  לשמוע  הצלחתי  לא 

"בשביל  כמו:  משהו  אומר  המארקים  אחד 

כריס  חזר  לאחר-מכן  זה!?"  את  עשית  מה 

מארק  הגיע.  שממנו  לכיוון  היער  תוך  אל 

מייז התחיל ללכת בעקבותיו אל תוך היער, 

נכנס  שהוא  לפני  נוספת  יריה  שמענו  אבל 

משהו  אומר  אחד  אף  שמעתי  לא  היער.  אל 

נוסף.

המשיכו  אלן  ומארק  מייז  מארק   .10

האטרפ.  כריס  עם  יצאו  ואז  היער  תוך  אל 

שמעתי מישהו אומר שעלינו להסתלק משם. 

שחנתה  המכונית  אל  חזרה  מיהרנו  כולנו 

מרוגז  היה  מייז  מארק  הראשי.  הכביש  ליד 

היינו  כולנו  בפאניקה.  קצת  והיה  כריס  על 

למכונית  נכנסנו  מכן  לאחר  בפאניקה.  קצת 

למה  דבר  אמר  לא  איש  מהאקדח.  ונפטרנו 

זה נעשה ולא הבנו למה זה נעשה. איש לא 

הבין למה כריס ירה באדי. לא רצינו להסתבך 

סיפור  לספר  החלטנו  אז  בצרות,  זה  בגלל 

לפני  חנות  באיזו  אדי  את  הורדנו  פיו  שעל 

שיצאנו למחנה.

מארק מייז מעולם לא תיכנן להרוג   .11

את אדי באותו לילה ולא אמר לי שהוא "ירה" 

באדי. מעולם לא היתה תוכנית כלשהי לפגוע 

מאורת  את  שרף  שלא  מכיוון  טאקר,  באדי 

בין שני  היה  כל העניין  לא.  הסמים, מעולם 

שיכורים – כריס האטרפ ואדי טאקר – ולאף 

להחזיק  בכך.  חלק  שום  היה  לא  אחר  אחד 

אקדח בזמן יציאה למחנה זה לא משהו יוצא 

מה  האלה.  מהבחורים  אחד  אף  לגבי  דופן 

שלמדתי באותו לילה הוא, שנשק ואלכוהול 

לא הולכים יד ביד.

המחשבה  את  לשאת  יכולה  אינני   .12

רק  להורג,  מוצא  להיות  עלול  מייז  שמארק 

משום שאני הייתי מפוחדת וחלשה ואמרתי 

את מה שהתובע המחוזי רצה שאגיד. דברים 

ואני  המשפט  לפני  לי  נאמרו  כל-כך  רבים 

יודעת, שרבים מהדברים שאמרתי סופקו לי 

עורך-הדין  ועל-ידי  המחוזי  התובע  על-ידי 

שלי במהלך שיחותינו. אפילו נאמר לי, שאם 

אדבר עם מישהו במהלך העירעור של מארק 

הם  המחוזי,  התובע  עם  לשיחותי  בקשר 

ירדפו אותי וינסו להשיג עונש מוות נגדי. כל 

מה שאמרתי בתצהיר זה הוא אמת.

(12 'ÓÚ· Í˘Ó‰)
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בוצע ביום 15 ביוני, 2000.

מדינת ג'ורג'יה

מחוז פולטון

Ï˘ Â¯È‰ˆ˙
ÔÂËÏ‚ÈÒ ¯ÓÏ‡Ù

לאחר  סינגלטון,  פאלמר  המצהיר, 

בית-המשפט  קצין  על-ידי  כדין  שהושבע 

המוסמך לכך, מצהיר:

אני, פאלמר סינגלטון, הנני מעל גיל   .1

18 והנני כשיר להעיד ולומר את האמת בקשר 

לעניינים שלהלן:

אני עורך-דין הנמנה עם צוות המרכז   .2

הדרומי לזכויות אדם, משרד עורכי-דין ללא 

משפטי  ייצוג  שירותי  המעניק  רווח,  כוונת 

לעונש  הצפויים  אמצעים,  חסרי  לנתבעים 

או  ב-1996,  ובאלאבמה.  בג'ורג'יה  מוות 

ויליאם  את  לייצג  מוניתי   ,1997 בתחילת 

במחוז  חוזר  למשפט  בעתירה  מייז  מארק 

אוקוני, ג'ורג'יה, לאחר שעורך-דין אחר פרש 

מהתיק.

מייז,  מארק  עם  מעורבותי  במהלך   .3

קשר  שום  לו  היה  שלא  כך  על  עמד  הוא 

לרצח של אדי טאקר וכי העדים שהעידו נגדו 

שיקרו. מארק מייז (ואנוכי) האמנו כל העת, 

כי הוא הורשע על לא עוול בכפו.

התמקדתי  בתיק,  מעורבותי  במהלך   .4

שנגעו  ככל  (זכאות)  אשמה-חפות  בשאלות 

החוזרות  דרישותיו  למרות  מייז.  למר 

בתיק  ראיתי  מייז  מר  של  מאליהן  והברורות 

לידי  כשהגיע  שלב-העונש.  של  תיק  זה 

להתבסס  התיימר  אשר  חסוי,  שהיה  מיסמך 

המשפט  לפני  התביעה  שערכה  ראיונות  על 

במשמעות  התמקדתי  דוסטר,  סמאנת'ה  עם 

העיקרית של אשמה-חפות  כשאלה  המיסמך 

במשפט.

בשאלות  שלי  החקירה  את  ריכזתי   .5

המקלות  בנסיבות  בייחוד  בעונש,  הקשורות 

מארק  של  חייו  לתולדות  בקשר  המידע  של 

המושבעים  חבר  בפני  הוצגו  לא  אשר  מייז, 

אשר  בית-המשפט  מיסמכי  גם  השגתי  שלו. 

לא- מחמירות,  כנסיבות  בפסק-דינו  הוצגו 

הפליליות  ההרשעות  של  בחוק,  מעוגנות 

לא  תמלילים.  כולל  מארק,  של  הקודמות 

יזמתי הליכי "הביאס קורפוס" באף אחד מן 

המקרים הללו.

אותי  הביאה  הראיות  חומר  קריאת   .6

כלל  לא  טאקר  אדי  של  שהרצח  למסקנה, 

שום סוג של קשירת קשר. אני מאמין שכריס 

לויכוח  ונכנסו  השתכרו  טאקר  ואדי  האטרפ 

מארק  אם  בטאקר.  ירה  האטרפ  מכן  ולאחר 

אשם  היה  הוא  הרי  במשהו,  אשם  היה  מייז 

להיפטר  ובנסיון  מהאקדח  להיפטר  בניסיון 

את  ניצלה  המדינה  יצרו.  שהם  מהתיסבוכת 

כקשור  הידוע  באירגון  מייז  של  מעורבותו 

ל"קלאן", כדי להפוך את מותו של אדי טאקר 

למשהו שהוא לא היה: קשירת קשר מרושעת 

ומאורגנת היטב למזימה פלילית. 

הניסיון, לכאורה, להצית את "מאורת   .7

קבוצת  מטרות  של  הרחבה  שהוא  הסמים", 

ה"קלאן" הזאת ובייחוד כישלונו לכאורה של 

טאקר להצית את האש, שימש בידי המדינה 

בין  שיכורים  מריבת  של  מקרה  להפוך  כדי 

צבאי  תכסיס  שעניינו  למקרה  חברים  שני 

מתוכנן ומאורגן וטרור פוליטי. לו היה בידי 

שוכנעו  המדינה  שעדי  לכך,  בקשר  המידע 

היה  לכאורה,  ההצתה  לניסיון  בקשר  לשקר 

בכל  ספק  בהטלת  רב  ערך  לכך  להיות  יכול 

התיאוריה של המדינה בקשר למקרה וההסבר 

הכוזב שלה בקשר לנסיבות שהובילו למותו 

של טאקר.

בוצע ביום 18 בספטמבר 2000.

מדינת ג'ורג'יה

מחוז מדיסון

‰ÏÂ· ÔÂ'‚ Ï˘ Â¯È‰ˆ˙
ג'ון  המצהיר  של  תצהירו  להלן   

קצין  על-ידי  שהושבע  לאחר  אשר,  בולה 

ומצהיר  מעיד  לכך,  המוסמך  בית-המשפט 

כדלקמן:

 18 גיל  מעל  הנני  בולה,  ג'ון  אני,   .1

לעניינים  בקשר  האמת  את  להעיד  וכשיר 

שלהלן:

אוויר  ומיזוג  חימום  טכנאי  אני   .2

בחברת איי.סי. אם. אי. חימום ומיזוג אוויר 

שירות  מספק  אני  ג'ורג'יה.  בדניאלסוויל, 

מסחריים  ללקוחות  אוויר  ומיזוג  חימום  של 

ופרטיים באיזור את'נס. משנת 1996 סיפקתי 

ברחוב  מגורים  בבית  תקופתיים  שירותים 

נורת' צ'ייס 965 באת'נס. 

לבית זה אין מרתף, אלא רק מרחב   .3

הזחילה  במרחב  הייתי  בלבד.  מוגבל  זחילה 

פתח  דרך  בקלות  אליו  להגיע  שניתן  הזה, 

אין  ביסודות הבית. הרצפה שם היא אדמה. 

גישה לבית ממרחב הזחילה. יש צורך לקרוע 

חור ברצפה, כדי להיכנס לתוך הבית ממרחב 

את  יודע  הבית  את  שמכיר  מי  כל  הזחילה. 

הפרטים האלה על הבית.

כשהתחלתי לתת לבית הזה שירות,   .4

שירות  נתנו  שלא  הבחנתי   ,1996 בשנת 

במשך  החשמל  ללוח  ולא  ולמיזוג  לחימום 

של  שירות  טכנאי  כל  לפחות.  שנים  עשר 

חימום ומיזוג אוויר, שהיה רואה את החיווט 

את  עושה  אני  בכך.  מבחין  היה  הבית,  של 

חדש  חשמל  לוח  היה  ולא  ליחידות  החיווט 

לבית.

בוצע ביום 18 בספטמבר 2000.

(11 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

(14 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

"עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר"

אומרת ממשלת העולם-האחד של רומא
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אזהרה מהאלוהים לכל האפיסקופאלים 

להיכנס לגן העדן, הוא גם לא ירשה להם לקחת 

חלק או להיות חלק מכנסיית האלוהים האמיתית, 
גופו של ישוע המשיח, כלתו העתידית.3

האלוהים  בעיוורון.  הוכו  ההומוסקסואלים 

שלח את המלאכים כדי להרוס את סדום ועמורה 

ואת כל ההומוסקסואלים ושאר החוטאים בערים 

אלה. 

לא  זכר  "ואת   :26-30  ,22  ,Á"È  ‡¯˜ÈÂ

ושמרתם  היא…  תועבה  אישה,  משכבי  תשכב 

מכל  תעשו  ולא  משפטי  ואת  חוקותי  את  אתם 

(כי  בתוככם  הגר  והגר  האזרח  האלה,  התועבות 

[האלה] עשו אנשי הארץ אשר  כל התועבות  את 

אתכם  הארץ  תקיא  ולא  הארץ)  ותיטמא  לפניכם 

אשר  הגוי  את  [ה]קיאה  כאשר  אותה,  בטמאכם 

לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה 

מקרב  למוות]  [נסקלו  העושות  הנפשות  ונכרתו 

עמם. ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות 

בהם,  תיטמאו  ולא  לפניכם  נעשו  התועבות אשר 

אני יהוה אלוהיכם". שוב, הגדרת המילה תועבה 

היא: סלידתו של האלוהים מגועל, שנאה, תיעוב 

ומכל מה שהוא מתועב, שנוא,  ומיאוס קיצוניים 

מרושע, שפל, כגון חטא קיצוני.

זכר  "ואיש אשר ישכב את   :13  ,'Î  ‡¯˜ÈÂ

יומתו,  מות  שניהם  עשו,  תועבה  אישה,  משכבי 

דמיהם בם".

"לא תהיה קדשה מבנות   :18  ,‚"Î  ÌÈ¯·„

ישראל ולא יהיה ̃«„≈̆— מבני ישראל [או מישראל 

ההתגלות  בספר  המשיח]".  של  גופו  הרוחנית, 

כ"א, 27 נאמר: "ולא ייכנס אליה כל ÓË‡ ועושה 

של  החיים  בספר  הכתובים  אם  כי  ושקר,   ‰·ÚÂ˙
השה [ישוע]".4

È ,'‡ ÌÈÎÏÓ"„, 24: "וגם ̃«„≈̆— היה בארץ 

[גירש]  הוריש  אשר  הגויים,   ˙Â·ÚÂ˙‰ ככל  עשו 

יהוה מפני בני ישראל".

Â"Ë ,'‡ ÌÈÎÏÓ, 11-12: "ויעש אסא הישר 

‰»̃¿„≈̆—ÌÈƒ מן הארץ  בעיני יהוה כדוד אביו. ויעבר 

ויסר את כל הגילולים אשר עשו אבותיו". 

Î ,'· ÌÈÎÏÓ"‚, 7: "ויתץ [איש האלוהים] 

."ÌÈƒ—̆≈„¿̃«‰ את בתי

של  מילותיו  אלה  מילותי.  אינן  אלה 

האלוהים הכל-יכול.

בוועידה  הופץ  עתה  זה  שקראתם  המסר 

שהתקיימה  ה-108  השנתית  האפיסקופאלית 

בטקסארקנה,   ,2003 באוקטובר,  ה-16-18  בין 

הכמורה  שאנשי  לאלוהים  מודים  אנו  טקסס. 

החלטה  החליטו  זו  בוועידה  המשתתפים  ושאר 

הכנסיה  את  לממן  שלא  החליטו  הם  אמיצה. 

למשתתפי  ברכותי  הארצית.  האפיסקופאלית 

הוועידה הזאת. כל הכבוד להם על שהציגו לעולם 

את תוכחת האלהים, על שגערו בהומוסקסואלים 

אהבת  היא  זאת  "הן  האלוהים.  אהבת  בשם 

יוחנן  (איגרת  מצוותיו"  את  שנשמור  האלוהים, 

הופיעה  זו  טעונה  החלטה   .(3 ה',  הראשונה 

ביום  גאזט"  ה"טקסארקנה  של  הראשון  בעמוד 

מתוך  קטע  להלן  הוועידה.  לאחר  יום  ראשון, 

המאמר. זוהי כותרת הסיפור:

כנסיה אפיסקופאלית תעכב 512,161 $

 ˙ÂÓÂ¯˙ ÂÁÏ˘È ‡Ï ÌÈÏ‡ÙÂ˜ÒÈÙ‡‰
˙Èˆ¯‡‰ ‰ÈÒÎÏ

˜ÈÓ¯Â˜'˜Ó ‰È¯·Ò ˙‡Ó

ËÊ‡‚ ‰˜¯‡Ò˜Ë

דאלאס  של  האפיסקופאלית  הבישופות 

החליטה בשבת, לאחר הצבעה, להימנע מהענקת 

האפיסקופאלית  לכנסיה  דולר  מיליון  חצי 

שנותן  הגושפנקא  על  במחאה  בארצות-הברית, 

מוצהר  הומוסקסואל  לבישוף  הארצי  האירגון 

ועמדתו בקשר לאיחוד של זוגות בני אותו מין.

של  האחרון  ביומה  התקבלה  ההחלטה 

של  הבישופות  של  ה-108  השנתית  הוועידה 

ג'יימס,  סיינט  בבית-הספר  שנערכה  דאלאס, 

בטקסארקנה.

הבישופות],  [דובר  התקשורת  מיסיונר 

מעולם  הראשונה  הפעם  זו  כי  אמר  גודסון,  ג'ים 

שהבישופות של דאלאס החליטה לתת אפס אחוז 

באופן  כי  אמר,  הוא  הארצי.  לאירגון  מתקציבה 

הסכום  את  הארצית  הכנסיה  מציגה  מסורתי 

של  הבישופות  תקציב  על  בהתבסס  המבוקש 

 2004 לשנת  ההמלצה  בכנסיה.  לתמוך  טקסס 

קודמות.  שנים  על  והתבססה   $ 682,881 היתה 

של  הכספים  ועדת  של  המבצעת  המועצה 

 75 הארצית  לכנסיה  לשלוח  העדיפה  הבישופות 

ל- מגיע  שהיה  סכום  המומלץ,  מהסכום  אחוז 

.$ 512,161

משתתפי  ושאר  הכמורה  אנשי  מקום,  מכל 

אחוז  אפס  לשלוח  בהצבעה  החליטו  הוועידה 

חריף  כמסר  באה  ההודעה  הארצית.  לכנסיה 

ארצות-הברית,  של  האפיסקופאלית  לכנסיה 

את  לאשר   2003 אוגוסט  בתחילת  שהחליטה 

הסמכתו לכמורה של בישוף הומוסקסואל מוצהר 

ואת האיחוד בין זוגות בני אותו מין. 

3 הרומיים י"ב, 1-2, הקורינתיים א', ו', 15-17, הקורינתיים ב', י"א, 2, האפסיים ה', 25-27, ההתגלות י"ט, 7-8, כ"א, 2-8, 27, כ"ב, 14  4 הרומיים א', 18-32, הקורינתיים א', ו', 9-10, ההתגלות כ"א, 8  5 הרומיים י"ב, 1, הקורינתיים א', ו', 9-10, הקורינתיים ב', ו', 14-18, 

האפסיים ה', 25-27, התסלוניקים א', ד', 3-5, יעקב א', 27, יוחנן א', ב', 15-16  6 מתי ה', 48, הרומיים א', 18-32, הקורינתיים א', ו', 9-10, האפסיים ה', 25-27, העברים י"ב, 14, ההתגלות כ"א, 8  7 מרקוס ט"ז, 15-16, השליחים ט"ז, 31, הרומיים י', 9, יוחנן א', ב', 4-5, 

ההתגלות ב', 7, 11, 17, ג', 5-8, 10-13, 20-22

הכומר ג'יימס מ. סטנטון אומר, שהחקיקה 

מאפשרת לכנסיות נפרדות לתת לכנסיה הארצית 

רק אם ברצונן בכך. "זה נותן לכנסיה בודדת את 

סטנטון.  אמר  כספה",  יילך  לאן  לבחור  הזכות 

שהם  פירושה  אין  ההחלטה  כי  אמר,  סטנטון 

ארצות- של  האפיסקופאלית  מהכנסיה  נפרדים 

הברית. "משימתי היא להישאר מאוחדים למרות 

חילוקי הדעות" אמר סטנטון.

האלוהים אמר: "אל תירתמו לעול אחד עם 

הבלתי מאמינים" (האיגרת השנייה אל הקורינתיים 

את  להפריד  עליהם  פיו  שעל  ציווי,  זהו   .(14 ו', 

יש  עצמם.  את  ולקדש  כאלה5  מחוטאים  עצמם 

חשיבות עליונה לציית לאלוהים. להמרות את פי 

האלוהים זה "חטאת קסם" (שמואל א', ט"ו, 23). 

אנשים שלא יפרידו את עצמם מן החוטאים אינם 

קדושים.  אינם  והם  לאלוהים  עצמם  מקדישים 

איש  יראה  לא  הקדושה]  [בלי  "שבלעדיה  זכרו, 

את האדון" (האיגרת אל העברים י"ב, 14). ישוע, 

[היחידה]  "הדרך  הוא  האלוהים,  דבר  שהוא 

(הבשורה  [היחידים]"  והחיים  [היחידה]  והאמת 

אל  להיכנס  שינסה  מי  כל   .(6 י"ד,  יוחנן  על-פי 

ושודד"  הוא  "גנב  דרכו,  שלא  השמים  מלכות 

(הבשורה על-פי יוחנן י', 1).

בפרק כ"א בספר ההתגלות נאמר, כי ישוע 

המשיח יבוא לקחת את כלתו, היא הכנסיה, גופו, 

"ללבוש בד פשתן טהור וצח" (ההתגלות י"ט, 8) 

האפסיים  אל  (איגרת  דופי"  וללא  "כתם…  ללא 

יכול להיעשות שום  ה', 27). פירוש הדבר, שלא 

דבר  את  לדעת  הכנסיה  על  כיום,  בכנסיה.  חטא 

האלוהים טוב כל כך, עד שהם יכולים לאתר את 

העולם שבו  אל  הכנסיה  מן  ולהוציאם  החוטאים 

מצויים ה"גויים [הלא-מאמינים]" (ההתגלות י"א, 

לחוטאים  או  להומוסקסואלים,  מקום  אין   .(12

בתשובה,  החוזרים  מחוטאים  חוץ  אחרים, 

בממלכת השמים.6 

האלוהים.7  אמר  ותחיו,  האמת  את  קבלו 

מי  שכל  אחרת,  בצורה  מנסח  ואני  אמר  ישוע 

מה  את  ועושה  אומר  שישוע  מה  את  ששומע 

את  ששומע  מי  וכל  נבון  אדם  הוא  אומר,  שהוא 

דבר האלוהים ולא עושה את מצוותו הוא טיפש 

(הבשורה על-פי מתי ז', 24-27).

הכומר טוני אלאמו

אחד מעדי האלוהים לעולם

(3 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)
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כדי לממש את כוונתו של האלוהים [עבור 

האדם], האלוהים עצמו במשיח חייב לעשות 

את העבודה, גם בנו וגם באמצעותנו.52 ישוע 

דבר"  לעשות  יכולים  אינכם  "בלעדי  אמר: 

יוחנן ט"ו, 5). אנשים שלא  (הבשורה על-פי 

נושעו יודעים, כי בלתי אפשרי עבורם לחיות 

ציות  של  חיים  שפירושם  שמים,  יראי  חיים 

לאלוהים, אלא אם כן יקרה להם משהו על-

טבעי, אלא אם כן כוחו של האלוהים, חוזקו 

של האלוהים, ייכנס בהם מן השמיים.53 כולם 

צריכים שהאלוהים יהיה בתוכם, כדי לעשות 

המטרה  את  לממש  כדי  האלוהים,  רצון  את 

בישוע  למימוש  ניתן  הכל  הזאת.54  האדירה 

המשיח (הבשורה על-פי מתי י"ט, 26).

המשיח  בישוע  נמצא  האלוהים 

והאלוהים במשיח, דרך רוח-הקודש, חי בנו, 

היינו ללא  אנו, שפעם  הקדושים לאלוהים.55 

נפלא  זה  כמה  יודעים  ישועה,  חסרי  ישוע, 

רק  לא  רוח-הקודש,  דרך  במשיח,  שאלוהים 

חי בנו אלא פועל בנו ובאמצעותנו, ומאפשר 
לנו לעשות את כל הדברים במשיח.56

אלו טיפשים!

האלוהים  רוח  כי  מבינים,  אנו  כאשר 

הוא  האלוהים,  אל  לבוא  בנשמותינו  דוחקת 

הבלי  מכל  מנוחה  לנו  לתת  כדי  לנו  קורא 

על  שסמכו  אלה  האנשים,  מרבית  העולם.57 

שמם  בעולם,  הקודמים  קשריהם  תבונתם, 

כוחם  ועמדת  בעולם  מקומם  עושרם,  הטוב, 

באלהים  די  לבטוח  מתקשים  החולפת, 

המשיח  ישוע  עם  לעלות  כדי  שבמשיח, 

הם  הסוף.58  עד  עימו  ולהישאר  המזבח  על 

פוחדים לעזוב את הדברים חסרי המשמעות 

נצח.59  בחיי  לזכות  כדי  עכשיו,  עושים  שהם 

את  שברא  שהאלוהים,  מאמינים  אינם  הם 

משהו  להם  להעניק  יכול  ומלואו,  היקום 

אינם  גם  הם  הם!  טיפשים  אלו  יותר.60  טוב 

כוח  די  להם  לתת  יכול  מאמינים שהאלוהים 

פנימי, כדי להימנע מחייהם החשאיים, חיים 

אלו  שוב,  חטא.61  מלאי  חיים  סטיה,  של 

טיפשים הם!

כל  את  יקים  האלוהים  האחרון,  ביום 

לתקומה  הטוב  עושי  "וקמו  לתחיה:  המתים 

של חיים ועושי הרע גזירת אבדון" (הבשורה 

זה כוח שאין כמותו.   62.(29 יוחנן ה',  על-פי 

האלוהים  של  ביכולתו  כי  להאמין,  עלינו 

ואת  הקדושה  את  לשאת  כדי  כוח,  לנו  לתת 

היה מצווה  השלמות.63 האלוהים מעולם לא 

היה  זה  אם  וקדוש,  מושלם  להיות  איש  על 

בלתי אפשרי.64 האלוהים יהיה אלוהים אכזר 

באם הוא יטיל על בני המין האנושי משימה 

הכל  המשיח  בישוע  זכרו:  אפשרית.  בלתי 

ניתן למימוש (הבשורה על-פי מתי י"ט, 26). 

"אנחנו יותר ממנצחים בעזרת האוהב אותנו" 

תהיו  אל   .(37 ח',  הרומיים  אל  (האיגרת 

שהאמינה  כפי  לשטן  תאמינו  אל  טיפשים. 

נצח, כוח ותהילה  חוה.65 אל תוותרו על חיי 

תיתנו  אל  הגשמי.  מוחכם  מחשבות  בגלל 

להתווכח  שלכם  הנחותה  האנושית  להבנה 

האלוהים.66  רוח  שהוא  האלוהים,  דבר  עם 

מוחותינו האנושיים עשויים מעפר, ממש כמו 

שאר הגוף האנושי. האמינו באלוהים ותחיו: 

"האמן באדון ישוע המשיח ותיוושע" (מעשי 

השליחים ט"ז, 31).

קורא  האלוהים  כי  להבין,  עלינו 

לאחר  שבה,  חדשה,  ממלכה  תוך  אל  לנו 

יותר  עשירים  להיות  נוכל  האש,  דרך  שנלך 

מהמיליארדרים הגשמיים.67 כשאנו מוותרים 

זמננו,  את  הממלאים  הארציים  הדברים  על 

ממה  יותר  הרבה  תמיד  לנו  נותן  האלוהים 

תבל  ומלואה,  הארץ  "ליהוה  לנו:68  שהיה 

האלוהים   .(1 כ"ד,  (תהילים  בה"  ויושבי 

הוא בעל היקום ומלואו ולכן גם כל אשר בו. 

כך גם העולם כולו שייך לו. כשיינתנו חיינו 

ל- נהפוך  אנו  לאלוהים,  כקורבן  הקודמים 

יורשים השותפים  וגם  נחלת אלוהים  "יורשי 

אל  (האיגרת  שבבעלותו]"  מה  [בכל  למשיח 
הרומיים ח', 17).69

אם נוותר על חיינו למען האלוהים, הוא 

אהובינו.70  את  כלומר  ביתנו,  בני  את  יושיע 

אהובינו לעולם לא יהיו בגיהינום, אלא יחיו 

לנצח בממלכת השמיים, אם, לאחר ישועתם, 

איזו  הסוף.  עד  האלוהים  את  לשרת  ימשיכו 

עיסקה יכולה להיות טובה מזו? לאנשים עם 

הצעה  ביותר,  הטובה  ההצעה  זוהי  היגיון, 

יוכל  שאף אחד, שהוא בעל הגיון בריא, לא 

לסרב לה.

שיעור  לאין  חזק  האלוהים  של  כוחו 

מכוח פוליטי.71 המימשל אמור להיות של בני 

האדם,  בני  ועבור  האדם  בני  על-ידי  האדם, 

אסור  האלוהים.  לחוקי  בכפוף  ורק  אך  אבל 

למימשל לכלול סוטים, או להיות של השטן, 

רשע  קבוצות  של  או  שלו  הרוע  מלאכי  של 

אינטרסנטיות. במקום לציית לשטן, לכוחותיו 

בחלונות  החושך  ולנסיכויות  המפלצתיים 

בכך,  לאלוהים  לציית  עלינו  הגבוהים, 

שננזוף בהם על מעשי החטא השטנים שלהם 

והסטיות שלהם מחוקי האלוהים. עלינו לומר 

להם את הדברים שהאלוהים אומר שעליהם 

חיי  אלה  נצח.72  בחיי  לזכות  כדי  לעשות, 

אל  הצומחים  ברוח,  שבנו  במשיח  אלוהים 

עץ החיים עד למלוא קומתו של אדוננו ישוע 

מי   .(13 ד',  האפסיים  אל  (האיגרת  המשיח 

בשבט  האומות]  [את  אותם  "ירעה  שיתגבר 

ברזל" (ההתגלות ב', 26-27).

הכוח שיש לנו באלוהים, חזק פי מיליוני 

שנות אור יותר מכל האנשים החזקים בעולם 
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הכומר אלאמו היקר, 

אין  האלוהים.  ושלום  חסד  רוב  לך  ויהיו  יתן  מי 

לקבל  מאושר  הייתי  כמה  עד  לך  לומר  אוכל  בה  דרך 

את שתי החבילות ששלחת אלי. רוב תודות לך על ספרי 

"המשיח" ושני עותקי כתבי הקודש ששלחת אלי. השטן 

יחד  מתפללים  אנחנו  עבודתך.  בגלל  מזעם  רותח  ודאי 

לקידום מלכותו של ישוע, המתגבר הגדול!

בקשר  אותי  שאלו  רבים  אנשים  הכומר,  אדוני 

כתביך  את  אלי  לשלוח  תפסיק  אל  אנא,  לכתביך. 

בצרפתית. תכולת החבילות ששלחת כבר הופצה ברבים. 

זהו מנוף רב עוצמה לגאולת הנשמות היקרות. תודות על 

נדיבותך. ישמור אותך האלוהים ויתן לך יתר אומץ וכוח 

בשליחותו! 

אחיך בישוע,

מ.א.                 טרו-דו-נורד, האיטי, איי הודו המערבית

איי הודו המערבית

לכומר טוני אלאמו שלום,

שאתה  מקווה  אני  שלומך?  מה 

מתפלל  תמיד  אני  הבריאות.  בקו 

על  לך  תודה  כנסייתך.  ועבור  עבורך 

הספר "המשיח", כתבי הקודש והחומר 

רבים  בחיים  יגע  האלוהים  הספרותי. 

איך  לך  אודיע  זה.  חומר  באמצעות 

ההפצה נושאת פירות כשאגמור להפיץ 

את החומר.

לראות  גדול,  אושר  זה  יהיה 

מכל  אנשים  מיליוני  הימים  מן  ביום 

העמים השבטים והשפות מהללים את 

האלוהים, כמו יוחנן המבשר שראה את 

התגלותו (ההתגלות ז', 9-10).

אני מאושר מאוד במה שהאלוהים 

היה  העולם.  שונים של  בחלקים  עושה 

מכתב  באמצעות  אליך  לדבר  לעונג  לי 

זה. זה הכל להפעם. אכתוב לך שוב.

אחיך במשיח,

נ.ּפ.                          אוקסקה, מקסיקו

מקסיקו

כולם ביחד.73 שליחי האלוהים הם השליטים 

האמיתיים, לא רק של עולם זה, אלא גם של 

המשיח  בשם  השולטים  אלה  הבא.74  העולם 

לא ימותו לעולם, ולעולם לא יחיו בגיהינום.75 

לא  "עין  ככתוב:  עדן.  בגן  לנצח  יחיו  הם 

ראתה, ואוזן לא שמעה, ולא עלה על לב איש 

את אשר הכין האלוהים לאוהביו" ולמצייתים 

למצוותיו, אלה המושלים כאן על הארץ איתו 

(האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ב', 9).

האלוהים  האחרונים.  בימים  חיים  אנו 

דרכי  לעולם  אלה  מלאי-כוח  מסרים  שולח 

אליכם כקריאה אחרונה.76 "מה תועלת תצמח 

את  ויפסיד  העולם  כל  את  ירוויח  אם  לאדם 

נפשו? שכן מה יתן אדם כתמורה בעד נפשו?" 

(הבשורה על-פי מרקוס ח', 36-37). האלוהים 

מבקש מכולנו לוותר על חיינו הקודמים כדי 

שבו נוכל כולנו לנצח את החטא, את השטן, 

חולשותינו  את  אנו,  בשרנו  את  העולם,  את 

הדברים  כל  הגשמיות.  תאוותינו  כל  ואת 

הכומר אלאמו היקר,

אבינו  מאלוהים  ושלום  עליך  חסד 

ואדוננו ישוע המשיח. אני נוצריה שנולדה 

לישוע  מודה  אני  רב.  זמן  מזה  מחדש 

לי  שקרא  על  אותו,  ומהללת  המשיח 

הנפלא  האור  אל  החטא  מעולם  החוצה 

של צדקתו. כמו-כן, אני מהללת את ישוע 

ומודה לו עליך ועל שנתן לך את ההשראה 

ואת הבנתך העמוקה  והקדושה  המאירה 

להקנותם  שתוכל  כדי  החי,  האלהים  את 

אלאמו,  הכומר  העולם.  ברחבי  לנפשות 

את  פקחה  מתת-האלוהים,  שליחותך, 

של  נוספות  ואמיתות  להתגלויות  עיני 

ישוע  לאדוננו  מודה  אני  המשיח.  ישוע 

רוחני  מזון  דרכך,  שדיבר  מילה  כל  על 

לנפש. תהילה, הללויה, איזה אל כביר אנו 

משרתים. הוא ראוי לתהילה.

גליונות  מצאתי  שעברה  בשנה 

הפודה  בחנות  כנסייתך  מעלוני  אחדים 

המחאות, הנמצאת בשדרה השמינית ליד 

רחוב מאה עשרים וחמש מערב, בהארלם, 

הפסיקו  פתאום,  לפתע  אך,  ניו-יורק, 

העלונים שלכם להופיע. מדי פעם, בלכתי 

סנטרל-פארק-מערב,  בסביבות  מערבה, 

עלונים שלך  של  עותקים  מצאתי 

הייתי  שונים.  במקומות  מונחים 

העלונים  את  לקבל  מאושרת 

באמת  הם  שלכם.  הבינלאומיים 

רוחני  ומזון  אמת  צדק,  מלאי 

הייתי  אלאמו,  הכומר  נפש.  לכל 

רוצה לדעת ממך באם יש אתרים 

אוכל  בהם  יורק,  בניו  אחרים 

של  עותקים  שוטף  באופן  לקבל 

כנסיות  של  הבינלאומי  העלון 

בידיכם  ישנם  אם  אלאמו. 

שילחו  אנא  זמינים,  עותקים 

ינואר- של  עותקים  שלושה  אלי 

עותקים  ושלושה   ,2003 מארס 

הספר   ,2003 אפריל-מאי,  של 

שיש  אחרת  וספרות  "המשיח" 

תשובתך.  על  תודה  אסירת  אהיה  לכם. 

אותך,  לברך  ימשיך  ישוע,  ויהוה,  יתן  מי 

את משפחתך, את הכנסיה שנתן לך ואת 

ועם  איתך  באמונה  העומדים  אנשי-האל 

כנסייתך. אני מצפה לשמוע ממך בקרוב.

שלך מכל הלב,

ק. ר.                              ניו-יורק, ניו-יורק 

ניו יורק

73 שמואל א', ט"ו, 17-28, שמואל ב', י"ב, 7-14, דברי-הימים א', כ"ט, 11-12, דברי-הימים ב', י"ד, 10, ט"ז, 9, כ', 6, כ"ה, 8-9, עזרא ח', 22, נחמיה א', 9-10, תהילים קי"ט, 98-100, משלי י"א, 16, מתי כ"ח, 18, השליחים ה', 39, האפסיים א', 18-19, העברים א', 14, ההתגלות 

ט"ז, 13-21  74 ההתגלות כ"ב, 5, השליחים כ"ו, 18, מתי ד', 8-10, יוחנן י"ד, 15-20, 23, 26, י"ז, 11, 21-26, השליחים ה', 3, הרומיים ה', 17, 21, הקורינתיים א', ג', 16-17, ו', 15-17, הקורינתיים ב', ב', 11, הגלטיים ג', 26-29, האפסיים ב', 1, 4-6, 18-22, ג', 16-21, הקולוסיים 

ב', 9-10, התסלוניקים ב', ב', 8-12, טימותיוס ב', ב', 10-12, פטרוס ב', א', 3-4, יוחנן א', ד', 4, ההתגלות ב', 26-28, ג', 19-21, ה', 10, י"א, 15, י"ב, 9, כ', 4-6, כ"ב, 5  75 יוחנן י"א, 25-26  76 מתי כ"ב, 2-14  77 הרומיים ו', 5-6  78 יוחנן א', 12, הרומיים ח', 14-17, הגלטיים 

ג', 16, 20, 26-29, ד', 3-7, ה', 16, הקולוסיים ב', 9-15, ג', 9-11, טיטוס ג', 3-7, פטרוס א', ב', 9, ההתגלות ז', 9, 13-17, כ"א, 1-5, 9-27, כ"ב, 1-5  79 איוב ג', 17-20, מתי ו', 19-21, יוחנן ד', 14, י', 28, הקורינתיים ב', ה', 1, הקולוסיים א', 4-6, 12-13, העברים י"א, 16, פטרוס 

א', א', 3-7, פטרוס ב', ג', 13-14, ההתגלות ז', 9, 13-17, כ"א, 1-5, 9-27, כ"ב, 1-5  

הללו הופכים לחסרי אונים כמוות כאשר רוח 

הופכים  אנו  בנו.77  נכנסת  במשיח  האלוהים 

(האיגרת  המשיח  בישוע  חדשות  בריות 

אנו הופכים   .(17 ה',  השניה אל הקורינתיים 

של  חדשה  אומה  קדושה,  באומה  חברים 

אנשים שלא ימותו לעולם, לא יזדקנו לעולם, 

לא  ולעולם  צעירים  תמיד  שישארו  אנשים 

יסבלו עוד (איגרת פטרוס הראשונה ב', 9).78 

אנו נחיה לנצח. כולנו ניראה טוב יותר, מאשר 

נראינו במשך כל ימי חיינו. לא עוד השתלות 

לא  קוסמטיות.  פנים  עוד מתיחות  לא  שיער. 

אי- משנראו  יותר  נפלא  ניראה  איפור.  עוד 

תמיד  נישאר  ושוב,  הקולנוע  כוכבי  כל  פעם 

עריצים,  אין  העדן,  בגן  דמעות  אין  צעירים. 

שהיו  אלה  וחולי.79  מחלות  אין  פרידה,  אין 

רגליים  ידיים,  שאיבדו  אלה  יראו.  עיוורים 

או חלקי גוף אחרים, שוב יהיו שלמים. אלה 

שהיו נכים ירוצו וידלגו באושר. אין ייסורים, 

שבח  תהילה,  אושר,  רק  עצב,  אין  כאב,  אין 

וכבוד. לא יהיה צורך אפילו באמונה, כי גם 

אמונה  על-פי  "שכן  העדן.  בגן  מצויה  היא 

עיניים"  מראה  על-פי  ולא  מתהלכים  אנחנו 

(האיגרת השניה אל הקורינתיים ה', 7). אבל, 

את  נראה  כי  מסתיימת,  האמונה  העדן  בגן 
(16 'ÓÚ· Í˘Ó‰)
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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,  פני  על- 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 

טוני אלאמו – מנהיג רוחני

 Ï˘ Â· ‡Â‰ ÁÈ˘Ó‰ ÚÂ˘È ÈÎ ÔÈÓ‡Ó È‡ 1.ÈÎÂ‡ ‡ËÂÁ ÈÎ ,È˙Ó˘ ÏÚ ÌÁ¯ ,È‰ÂÏ‡ ,ÈÂ„‡

 3.È‡ËÁ ÏÎ ÏÚ ‰¯ÙÎ Ì˘Ï ¯˜È‰ ÂÓ„ ˙‡ ¯È‚‰Â ·Ïˆ‰ ÏÚ ˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ÔÈÓ‡Ó È‡ 2.ÈÁ‰ Ï‡‰

 ÌÈ‰ÂÏ‡ ÔÈÓÈÏ ·˘ÂÈ ÂÈ‰˘Â 4˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÁÂÎ· ÌÈ˙Ó‰ ÔÓ ÚÂ˘È ˙‡ ÌÈ˜‰ ÌÈ‰ÂÏ‡˘ ÔÈÓ‡Ó È‡

 Ï‡ Í˙Â‡ ÔÈÓÊÓÂ È·Ï È¯Ú˘ ˙‡ Á˙ÂÙ È‡ 5.ÂÊ È˙ÏÈÙ˙ÏÂ È‡ËÁ ÏÚ È˙Â„ÂÂ˙‰Ï ·È˘˜ÓÂ ‰Ê Ú‚¯·

 ÏÚ ÈÓÂ˜Ó· ˙¯‚È‰ ¯˘‡ ,¯˜È‰ ÍÓ„· ÌÈÓ‰ÂÊÓ‰ È‡ËÁ ÏÎ ˙‡ ‡ ıÁ¯ 6.ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,È·Ï ÍÂ˙

 .È˙Ó˘ ˙‡ Ï‡‚˙Â È‡ËÁ ÏÚ ÈÏ ÁÏÒ˙ ‰˙‡ ,ÚÂ˘È ÈÂ„‡ ,ÈÏ ·¯Ò˙ ‡Ï ‰˙‡ 7.‡˙Ï‚ÏÂ‚· ·Ïˆ‰

 ÏÏÂÎ ‰ÊÂ – ˘È‡Ï ·¯Ò˙ ‡Ï ÈÎ ¯Ó‡ Í¯·„· 8.ÍÎ ·Â˙Î ,˘„Â˜‰ È·˙Î ,Í¯·„· ÈÎ ˙‡Ê Ú„ÂÈ È‡

 ,ÍÏ ‰„ÂÓ È‡Â .È˙Ï‡‚˘ Ú„ÂÈ È‡Â 10,ÈÏ ˙ÈÚ˘ Ú„ÂÈ È‡Â ,È˙Â‡ ˙ÚÓ˘˘ Ú„ÂÈ È‡ ÔÎÏ 9.È˙Â‡

 11.„ÂÚ ‡ËÁ‡ ‡ÏÂ ÍÈ˙ÂÂˆÓ ÈÂÏÈÓ· È˙„Â˙ ˙‡ ÍÏ ÁÈÎÂ‡Â È˙Ó˘ ˙ÏÂ‡‚ ÏÚ ,ÚÂ˘È ÈÂ„‡

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
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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. 
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הכל עם האלוהים הנמצא במשיח, והכל יהיה 

שם.  נהיה  שכולנו  רוצה  האלוהים  שלנו.80 

וישהה  יושמד  רוצה שמישהו  אינו  האלוהים 

פטרוס  (איגרת  האש  באגם  בגיהינום,  לנצח 

השניה ג', 9).

ואני  עכשיו  לכם  קורא  האלוהים  אם 

זאת, אל תהססו. היסוס  מאמין שהוא עושה 

לב  את  הקשיח  ההיסוס  הלב.81  את  מקשיח 

בכך  אדם,  לב  של  מתמדת  והקשחה  פרעה, 

שהוא מסרב לבוא אל האלוהים כשהאלוהים 

האלוהים  אל  להגיע  עליו  מקשה  לו,  קורא 

אי-פעם.

בגופכם  להשתמש  רוצה  האלוהים 

כמקדשו הקדוש לחיות בו כאן, עלי אדמות. 

שקדוש  מה  את  תיתנו  "אל  לכם:  אומר  הוא 

בו]"  לחיות  עבורו  גופכם  [זה  לכלבים 

באופן  לחיות   .(6 ז',  מתי  על-פי  (הבשורה 

אחר מזה שהאלוהים מצווה, משמעו לתת את 

המקום, בו רוצה האלוהים לחיות, לכלבים.82 

במילים אחרות, אל תשליכו את פניני חוכמה 

זו לחזירים, לאלה שאתם יודעים שינסו להניא 

80 הרומיים ח', 24, הקורינתיים א', י"ג, 12-13, הקורינתיים ב', ה', 7  81 שמות ח', 15, 

27-28, ט', 7, 12, 34-35, י', 1-2, 19-20, 27, י"א, 9-10, י"ד, 3-8, תהילים ד', 2, י"ז, 6-7, 

פ"ו, 7, צ"א, 15, צ"ה, 8, קי"ח, 5, משלי א', 23-31, ישעיה נ"ח, 9, ס"ה, 24, ירמיה ד', 

3-4, כ"ג, 29, ל"ג, 3, הושע י', 12, מרקוס ד', 5-20, ו', 52, יוחנן י"ב, 38-40, הרומיים ב', 

 ,19 כ"ג,  82 דברים    7 ד',   ,15  ,13 ג', 7-8,  2, העברים  ו',  ב',  17, הקורינתיים  י',   ,4-5

פטרוס ב', ב', 22  

לעזוב  מכם  למנוע  רוצים  הם  מכך.83  אתכם 

עמדה הנחשבת בעיניהם לגבוהה בעולם הזה, 

בעוד אשר בעיני האלוהים היא עמדה נמוכה 
כל-כך (הבשורה על-פי מתי ז'. 6).84

והמשיח  נצח  לחיי  יד  עכשיו  הושיטו 

83 לוקס י"ב, 15-21, השליחים ג', 23, הגלטיים ה', 10, הקולוסיים ב', 18, ההתגלות י"ג, 10  84 מרקוס י"ג, 22, טימותיוס א', ד', 1-3, טימותיוס ב', ג', 13, יוחנן א', ב', 23-26, 

ההתגלות ב', 20  85 מתי א', 21, ד', 19, ח', 21-22, ט', 9, י', 37-38, י"א, 28-30, ט"ז, 24, י"ח, 14-11, לוקס א', 50, 77-78, יוחנן ו', 44, י', 7-10, השליחים ג', 19, כ"ו, 18, הרומיים 

י', 12-13, י"א, 32, ט"ו, 9, הקורינתיים ב', ד', 15, ו', 2, י"ב, 9, יעקב ד', 8, ה', 11, 15, יוחנן א', א', 9, ההתגלות ג', 20-21

איש,  להיות  לכם  יעזור  הוא  ידכם.  את  יקח 

או אישה, שהאלוהים רוצה שתהיו.85 הושיטו 

ידו.  את  לכם  מושיט  הוא  עכשיו.  לישוע  יד 

תיפסו חזק את קצה חיי הנצח שלכם עכשיו, 

בכך שתאמרו את התפילה הבאה:

(Ì„Â˜‰ „ÂÓÚ‰Ó Í˘Ó‰)

Hebrew — Volume 05800 — “ACTUAL INNOCENCE DOES NOT MATTER”

"עובדת היותנו חפים מפשע אינה משנה דבר"

אומרת ממשלת העולם-האחד של רומא


