
האפיפיור פיוס התשיעי שלח ורד מוזהב כברכה למלך של שתי הסיציליות, אשר 
תוך פחות משנה איבד את כתרו ואת ממלכתו.

אותו אפיפיור שלח את ברכותיו לקיסר האוסטרי, אשר איבד מייד לאחר-מכן 
את ונציה ונחל מפלה בסדובה תוך פחות משנה.

אותו אפיפיור שלח את הורד המוזהב למלכה איזבלה מספרד ותוך זמן קצר היא 
איבדה את הכתר ומתה בגלות.

יוג'ין מצרפת, ותוך פחות משנה  הוא שלח את הורד המוזהב שלו לקיסרית 
הקיסר והקיסרית איבדו את הכתר, שניהם מתו מאוחר יותר בגלות ובנם היחיד נרצח 

באפריקה על-ידי אנשי שבט זולו.
נסיכת הכתר של ברזיל בורכה על-ידי האפיפיור. תינוקה נולד בעל מום, והיא 

מתה בגלות.
האפיפיור בירך את קיסר מקסיקו, מקסימיליאן. הוא הודח מכיסאו ונרצח על-

ידי בני עמו.
ומתה  האפיפיור בירך את אלמנת הקיסר. היא נעשתה מטורפת חסרת-תקנה 

בגלות.
האפיפיור בירך אוניית קיטור מלאה נזירות בדרכה לדרום אמריקה בשנת 1870. 

הספינה מעולם לא הגיעה למחוז חפצה וכל הנוסעים ניספו.
האפיפיור בירך את הגנרל בולנג'ר, אשר נשלח לגלות תוך פחות משבועיים 

ומאוחר יותר התאבד.
גברת שרמן, אשתו של גנרל שרמן האמריקני, קיבלה את ברכת הורד המוזהב 

מהאפיפיור. הברכה הוכחה כקטלנית והאישה מתה זמן קצר לאחר-מכן.
בשנת 1895 נתן הארכיבישוף מדמשק את ברכת האפיפיור ליחידות ולצי הספרדיים 

בוויטוריה וכתוצאה מכך איבדה ספרד שתי יחידות ימיות ושתי ארמיות.

היזהרוהיזהרו מנת להסתגף, כלומר, להמית את רצונך האישי, את האני הנפשי שלך, ואת העולם 
על כל תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל בתוך מותו של המשיח. 

הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים השטניים של האדם הראשון לחיים נטולי-
חטא של המשיח. הצעד הרביעי הוא עלייתך לשמים לעמדת סמכות למשול עבור 
אלוהים על-פני הארץ, והצעד החמישי הינו למשול עבור אלוהים על הארץ עד הסוף, 
על-מנת להביא את מלכות השמים עלי אדמות. עליך ללמוד את דבר האלוהים, 
לאחר-מכן להישמע לו ולעשות את אשר דבר האלוהים מצווה עליך, כך שהכנסיה 

והעולם יראו ראיות לכניעתך לדבר אדוני, הסדר שלו, וסמכותו בקרבך ודרכך.
הללו את אדוני. יביא עליכם אלוהים כל טוב.
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מהאפיפיוריםמהאפיפיורים



בשנת 1897 בירך שליח האפיפיור את שוק הצדקה הגדול בפריז. תוך חמש 
וכמעט 150 אריסטוקרטים מתו, כולל אחותה של קיסרית  דקות הוא עלה באש 

אוסטריה.
הקיסרית האוסטרית המסכנה קיבלה את הורד המוזהב. זו היתה בשורת מותה. 
היא נרצחה בשוויצריה, בנה היחיד התאבד קודם לכן ולאחר-מכן איבד אחיינה את 

הכתר ואוסטריה הפסיקה להתקיים כממלכה. 
המלך אדוארד השביעי מבריטניה ביקר את האפיפיור וקיבל, כאות טובה, תמונה 
חתומה של האפיפיור ליאו ה-13. מייד הגיעו ידיעות על נסיגת הצבאות הבריטיים 

בסומליה ובריאותו של המלך התחילה להידרדר ומעולם לא שבה לאיתנה.
האפיפיור בירך את הלורד דנבי, השליח המיוחד של המלך הבריטי. באותו יום 
ספג הצבא הבריטי בדרום אפריקה אסון – הלורד מתואן נפצע אנושות, ותומכי 

האפיפיור בפרלמנט הריעו למשמע החדשות.
ב-1906 המירה הנסיכה אנה מבטנברג את דתה לקתולית לרגל נישואיה. לכבוד 
מעשה מחפיר זה היא קיבלה את ברכת האפיפיור. בליל-כלולותיה היא ניצלה בקושי 
ממוות בידי אנרכיסט אשר רצח שלושה-עשר קרבנות חסרי מזל ופצע כשמונים 
אחרים. בגדי הכלולות שלה הוכתמו בדם. אחד מבניה נולד עם מחלה קשה. ב-29 
במאי 1923 העניק האפיפיור ורד מוזהב לנסיכה אנה שהיתה למלכת ספרד. במאי 

1931 היא ובעלה, המלך אלפונסו ה-13, איבדו את הכתר וברחו מספרד.
האפיפיור בירך את המלכה נטלי מסרביה כאשר היא המירה את דתה לקתולית 

בשנת 1902. היא סיימה את חייה כפליטה בגלות, ובנה היחיד, המלך, נרצח.
מלכת פורטוגל, בת שושלת אורליאן, בורכה על-ידי האפיפיור. בעלה המלך, 
ובנה הבכור נרצחו לצידה בכרכרה, והיא ובנה הנותר ברחו כגולים לאנגליה, נטולי 

כתר. פורטוגל היתה מאז לרפובליקה.
הבכורה  בשיט  טבעה  והספינה  הטיטניק,  את  האפיפיור  בירך   1912 בשנת 

שלה.
בשנת 1924 הפך בעל קרקעות עשיר, דייר אדווארדס, להיות תומך האפיפיור. 

בשנת 1926 הוא נסע לרומא, בורך על ידי האפיפיור ומת תוך ארבעה ימים.
בשנת 1928 בירך האפיפיור את ספינת האוויר "איטליה", ונתן לצוותה צלב 
להניח בקוטב הצפוני. התוצאה היתה קטלנית. ספינת האוויר כשלה ונשברה לשניים 
– חצי מצוותה אבד בעוד גנרל נוביל נפצע אנושות ומאוחר יותר נמתחה עליו 

ביקורת על-ידי וועדת חקירה. זה היה הפיאסקו הגדול ביותר של תקופה זו.
אחרי שמוסוליני רצח את תושבי אתיופיה ושדד את ארצם, בירך האפיפיור את 
האיטלקים כ"אנשים דגולים וטובים". מוסוליני הגיע לקיצו המחפיר ונתלה כשראשו 

כלפי מטה וגופתו הושחתה.
פאולוס  האפיפיור  את  מארצות-הברית  קנדי  הנשיא  קיבל   ,1963 ביולי,  ב-2 

השישי ובורך על-ידו. הוא נרצח בטקסס בנובמבר של אותה שנה.
היא  כבומרנג  הפועלות  האפיפיור  של  לברכות  הקלאסיות  הדוגמאות  אחת 
בפקיסטן ובהודו. לפני שנים האפיפיור ביקר בשתי המדינות האומללות האלה. נכון 
שבצורת ושיטפונות אינן זרות לשתי המדינות הללו, אך נותרת בעינה העובדה שאף 
אחד לא זוכר אסון כבד והרסני כמו השיטפונות שפקדו את המדינות האלה בשנת 

1970, למעט מגפת החולירע העכשווית. 
אפשר להמשיך ולמנות עוד ועוד מקרים כמו אלה שנזכרו לעיל, אבל יש מספיק 

ברשימה כדי להוכיח שהם אינם צירופי מקרים. עכשיו, מה בקשר לקללות של 
האפיפיור? גם הן פועלות בכיוון הפוך, כפי שידגימו הדוגמה או שתיים הבאות.

האפיפיור פיוס התשיעי קילל את המלך ויקטור עימנואל, משחרר איטליה, וגם 
את הממשלה האיטלקית ששחררה את איטליה והפכה את רומא לבירתה. התוצאה 
היתה עלייתה של איטליה לסטאטוס של מדינה תרבותית מודרנית, מצב שהורע רק 

כאשר האפיפיור בירך את מוסוליני ואת צבאותיו.
גריבלדי הוחרם על-ידי האפיפיור בגלל כל הצעדים הפטריוטיים שבהם נקט, 
גיבורה של  בייחוד הפלת שלטון המלוכה של שתי הסיציליות. הוא הפך להיות 

איטליה, ששמו זכה, ועדיין זוכה, להערצה, ואנדרטאות רבות הוקמו לזכרו.
קללות האפיפיור, אשר שילח נגד הנרי השמיני, המלכה אליזבת וסר פרנסיס 
דרייק ואנשיו, הביאו לאנגליה ברכות שלא יתוארו, בעוד באותו זמן בורכה אירלנד 

על-ידי "איש החטא" וסובלת מהתוצאות עד היום.
אין צורך לומר, שכל מי שמעריך את חייו ואת נשמתו, צריך להתרחק מהוותיקן 

ומהאפיפיור כמו מרעל ולא לקיים שום קשרים או עסקים עם רומא.
ותיוושע"  המשיח  ישוע  באדון  "האמן  אומרים  האלוהים,  דבר  הקודש,  כתבי 
(מעשי השליחים ט"ז, 31). אדוננו ישוע הוא התגשמות דברי האלוהים (יוחנן א', 
1, 14, ההיתגלות י"ט, 13). האמינו בכל דברי האלוהים ותיוושעו. ישוע עם האב 
שוכן בכל אלה שנולדים מחדש מרוח-הקודש. (יוחנן ג', 3-7, הקולוסיים ב', 10–9). 
מתנה זו, נס זה של חיים נצחיים יכולים להיות שלכם מייד על-ידי-כך שתאמרו 

את התפילה: 

ישוע  כי  מאמין  אני  אנוכי.1  חוטא  כי  נשמתי,  על  רחם  אלוהי,  אדוני, 
המשיח הוא בנו של האל החי.2 אני מאמין כי הוא מת על הצלב והגיר את דמו 
היקר לשם כפרה על כל חטאי.3 אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים 
בכוח רוח הקודש4 ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על 
חטאי ולתפילתי זו.5 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני 
ישוע.6 רחץ נא את כל חטאי המזוהמים בדמך היקר, אשר היגרת במקומי על 
הצלב בגולגלתא.7 אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאי 
ותגאל את נשמתי. אני יודע זאת כי בדברך, כתבי הקודש, כתוב כך.8 בדברך 
נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל אותי.9 לכן אני יודע ששמעת אותי, ואני 
יודע שענית לי,10 ואני יודע שנגאלתי. ואני מודה לך, אדוני ישוע, על גאולת 

נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.11 

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, ההיתגלות 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, 
העבריים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, יוחנן א' א', 7, 
ההיתגלות 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 העבריים י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

תפילה

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של חמישה צעדים הנחוצים על-מנת 
להגיע לישועה. הצעד השני הוא להימנע מתענוגות ולקחת את הצלב מדי יום על-



בשנת 1897 בירך שליח האפיפיור את שוק הצדקה הגדול בפריז. תוך חמש 
וכמעט 150 אריסטוקרטים מתו, כולל אחותה של קיסרית  דקות הוא עלה באש 

אוסטריה.
הקיסרית האוסטרית המסכנה קיבלה את הורד המוזהב. זו היתה בשורת מותה. 
היא נרצחה בשוויצריה, בנה היחיד התאבד קודם לכן ולאחר-מכן איבד אחיינה את 

הכתר ואוסטריה הפסיקה להתקיים כממלכה. 
המלך אדוארד השביעי מבריטניה ביקר את האפיפיור וקיבל, כאות טובה, תמונה 
חתומה של האפיפיור ליאו ה-13. מייד הגיעו ידיעות על נסיגת הצבאות הבריטיים 

בסומליה ובריאותו של המלך התחילה להידרדר ומעולם לא שבה לאיתנה.
האפיפיור בירך את הלורד דנבי, השליח המיוחד של המלך הבריטי. באותו יום 
ספג הצבא הבריטי בדרום אפריקה אסון – הלורד מתואן נפצע אנושות, ותומכי 

האפיפיור בפרלמנט הריעו למשמע החדשות.
ב-1906 המירה הנסיכה אנה מבטנברג את דתה לקתולית לרגל נישואיה. לכבוד 
מעשה מחפיר זה היא קיבלה את ברכת האפיפיור. בליל-כלולותיה היא ניצלה בקושי 
ממוות בידי אנרכיסט אשר רצח שלושה-עשר קרבנות חסרי מזל ופצע כשמונים 
אחרים. בגדי הכלולות שלה הוכתמו בדם. אחד מבניה נולד עם מחלה קשה. ב-29 
במאי 1923 העניק האפיפיור ורד מוזהב לנסיכה אנה שהיתה למלכת ספרד. במאי 

1931 היא ובעלה, המלך אלפונסו ה-13, איבדו את הכתר וברחו מספרד.
האפיפיור בירך את המלכה נטלי מסרביה כאשר היא המירה את דתה לקתולית 

בשנת 1902. היא סיימה את חייה כפליטה בגלות, ובנה היחיד, המלך, נרצח.
מלכת פורטוגל, בת שושלת אורליאן, בורכה על-ידי האפיפיור. בעלה המלך, 
ובנה הבכור נרצחו לצידה בכרכרה, והיא ובנה הנותר ברחו כגולים לאנגליה, נטולי 

כתר. פורטוגל היתה מאז לרפובליקה.
הבכורה  בשיט  טבעה  והספינה  הטיטניק,  את  האפיפיור  בירך   1912 בשנת 

שלה.
בשנת 1924 הפך בעל קרקעות עשיר, דייר אדווארדס, להיות תומך האפיפיור. 

בשנת 1926 הוא נסע לרומא, בורך על ידי האפיפיור ומת תוך ארבעה ימים.
בשנת 1928 בירך האפיפיור את ספינת האוויר "איטליה", ונתן לצוותה צלב 
להניח בקוטב הצפוני. התוצאה היתה קטלנית. ספינת האוויר כשלה ונשברה לשניים 
– חצי מצוותה אבד בעוד גנרל נוביל נפצע אנושות ומאוחר יותר נמתחה עליו 

ביקורת על-ידי וועדת חקירה. זה היה הפיאסקו הגדול ביותר של תקופה זו.
אחרי שמוסוליני רצח את תושבי אתיופיה ושדד את ארצם, בירך האפיפיור את 
האיטלקים כ"אנשים דגולים וטובים". מוסוליני הגיע לקיצו המחפיר ונתלה כשראשו 

כלפי מטה וגופתו הושחתה.
פאולוס  האפיפיור  את  מארצות-הברית  קנדי  הנשיא  קיבל   ,1963 ביולי,  ב-2 

השישי ובורך על-ידו. הוא נרצח בטקסס בנובמבר של אותה שנה.
היא  כבומרנג  הפועלות  האפיפיור  של  לברכות  הקלאסיות  הדוגמאות  אחת 
בפקיסטן ובהודו. לפני שנים האפיפיור ביקר בשתי המדינות האומללות האלה. נכון 
שבצורת ושיטפונות אינן זרות לשתי המדינות הללו, אך נותרת בעינה העובדה שאף 
אחד לא זוכר אסון כבד והרסני כמו השיטפונות שפקדו את המדינות האלה בשנת 

1970, למעט מגפת החולירע העכשווית. 
אפשר להמשיך ולמנות עוד ועוד מקרים כמו אלה שנזכרו לעיל, אבל יש מספיק 

ברשימה כדי להוכיח שהם אינם צירופי מקרים. עכשיו, מה בקשר לקללות של 
האפיפיור? גם הן פועלות בכיוון הפוך, כפי שידגימו הדוגמה או שתיים הבאות.

האפיפיור פיוס התשיעי קילל את המלך ויקטור עימנואל, משחרר איטליה, וגם 
את הממשלה האיטלקית ששחררה את איטליה והפכה את רומא לבירתה. התוצאה 
היתה עלייתה של איטליה לסטאטוס של מדינה תרבותית מודרנית, מצב שהורע רק 

כאשר האפיפיור בירך את מוסוליני ואת צבאותיו.
גריבלדי הוחרם על-ידי האפיפיור בגלל כל הצעדים הפטריוטיים שבהם נקט, 
גיבורה של  בייחוד הפלת שלטון המלוכה של שתי הסיציליות. הוא הפך להיות 

איטליה, ששמו זכה, ועדיין זוכה, להערצה, ואנדרטאות רבות הוקמו לזכרו.
קללות האפיפיור, אשר שילח נגד הנרי השמיני, המלכה אליזבת וסר פרנסיס 
דרייק ואנשיו, הביאו לאנגליה ברכות שלא יתוארו, בעוד באותו זמן בורכה אירלנד 

על-ידי "איש החטא" וסובלת מהתוצאות עד היום.
אין צורך לומר, שכל מי שמעריך את חייו ואת נשמתו, צריך להתרחק מהוותיקן 

ומהאפיפיור כמו מרעל ולא לקיים שום קשרים או עסקים עם רומא.
ותיוושע"  המשיח  ישוע  באדון  "האמן  אומרים  האלוהים,  דבר  הקודש,  כתבי 
(מעשי השליחים ט"ז, 31). אדוננו ישוע הוא התגשמות דברי האלוהים (יוחנן א', 
1, 14, ההיתגלות י"ט, 13). האמינו בכל דברי האלוהים ותיוושעו. ישוע עם האב 
שוכן בכל אלה שנולדים מחדש מרוח-הקודש. (יוחנן ג', 3-7, הקולוסיים ב', 10–9). 
מתנה זו, נס זה של חיים נצחיים יכולים להיות שלכם מייד על-ידי-כך שתאמרו 

את התפילה: 

ישוע  כי  מאמין  אני  אנוכי.1  חוטא  כי  נשמתי,  על  רחם  אלוהי,  אדוני, 
המשיח הוא בנו של האל החי.2 אני מאמין כי הוא מת על הצלב והגיר את דמו 
היקר לשם כפרה על כל חטאי.3 אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים 
בכוח רוח הקודש4 ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על 
חטאי ולתפילתי זו.5 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני 
ישוע.6 רחץ נא את כל חטאי המזוהמים בדמך היקר, אשר היגרת במקומי על 
הצלב בגולגלתא.7 אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאי 
ותגאל את נשמתי. אני יודע זאת כי בדברך, כתבי הקודש, כתוב כך.8 בדברך 
נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל אותי.9 לכן אני יודע ששמעת אותי, ואני 
יודע שענית לי,10 ואני יודע שנגאלתי. ואני מודה לך, אדוני ישוע, על גאולת 

נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.11 

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, ההיתגלות 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, 
העבריים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, יוחנן א' א', 7, 
ההיתגלות 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 העבריים י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

תפילה

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של חמישה צעדים הנחוצים על-מנת 
להגיע לישועה. הצעד השני הוא להימנע מתענוגות ולקחת את הצלב מדי יום על-



האפיפיור פיוס התשיעי שלח ורד מוזהב כברכה למלך של שתי הסיציליות, אשר 
תוך פחות משנה איבד את כתרו ואת ממלכתו.

אותו אפיפיור שלח את ברכותיו לקיסר האוסטרי, אשר איבד מייד לאחר-מכן 
את ונציה ונחל מפלה בסדובה תוך פחות משנה.

אותו אפיפיור שלח את הורד המוזהב למלכה איזבלה מספרד ותוך זמן קצר היא 
איבדה את הכתר ומתה בגלות.

יוג'ין מצרפת, ותוך פחות משנה  הוא שלח את הורד המוזהב שלו לקיסרית 
הקיסר והקיסרית איבדו את הכתר, שניהם מתו מאוחר יותר בגלות ובנם היחיד נרצח 

באפריקה על-ידי אנשי שבט זולו.
נסיכת הכתר של ברזיל בורכה על-ידי האפיפיור. תינוקה נולד בעל מום, והיא 

מתה בגלות.
האפיפיור בירך את קיסר מקסיקו, מקסימיליאן. הוא הודח מכיסאו ונרצח על-

ידי בני עמו.
ומתה  האפיפיור בירך את אלמנת הקיסר. היא נעשתה מטורפת חסרת-תקנה 

בגלות.
האפיפיור בירך אוניית קיטור מלאה נזירות בדרכה לדרום אמריקה בשנת 1870. 

הספינה מעולם לא הגיעה למחוז חפצה וכל הנוסעים ניספו.
האפיפיור בירך את הגנרל בולנג'ר, אשר נשלח לגלות תוך פחות משבועיים 

ומאוחר יותר התאבד.
גברת שרמן, אשתו של גנרל שרמן האמריקני, קיבלה את ברכת הורד המוזהב 

מהאפיפיור. הברכה הוכחה כקטלנית והאישה מתה זמן קצר לאחר-מכן.
בשנת 1895 נתן הארכיבישוף מדמשק את ברכת האפיפיור ליחידות ולצי הספרדיים 

בוויטוריה וכתוצאה מכך איבדה ספרד שתי יחידות ימיות ושתי ארמיות.

היזהרוהיזהרו מנת להסתגף, כלומר, להמית את רצונך האישי, את האני הנפשי שלך, ואת העולם 
על כל תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל בתוך מותו של המשיח. 

הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים השטניים של האדם הראשון לחיים נטולי-
חטא של המשיח. הצעד הרביעי הוא עלייתך לשמים לעמדת סמכות למשול עבור 
אלוהים על-פני הארץ, והצעד החמישי הינו למשול עבור אלוהים על הארץ עד הסוף, 
על-מנת להביא את מלכות השמים עלי אדמות. עליך ללמוד את דבר האלוהים, 
לאחר-מכן להישמע לו ולעשות את אשר דבר האלוהים מצווה עליך, כך שהכנסיה 

והעולם יראו ראיות לכניעתך לדבר אדוני, הסדר שלו, וסמכותו בקרבך ודרכך.
הללו את אדוני. יביא עליכם אלוהים כל טוב.

ברני לזר הופמן 
הידוע בשם 

טוני אלאמו – מנהיג רוחני
Tony Alamo, World Pastor 

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide 
P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas  75505 USA

 ,ÌÈÈÁÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙˜ÙÒÓ ˙È¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÈÈÒÎ
.Ì„Â‡ÓÂ ÌÏÎ˘ ,Ì˘Ù ,Ì·Ï ÏÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ˙Ó‡· ¯˘‡ ‰Ï‡ ÏÎÏ

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 ,ÒÏ'‚‡ ÒÂÏ ¯ÂÊÈ‡·
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 

 ˙Â˜„ ‰¯˘Ú-˘ÓÁÎÂ Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ
 .ÌÈÓÂ˜ÈÓ ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡ .Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ

ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. 
הסעה חינם לתפילה ובחזרה מהמקומות הבאים: 

בפינת השדירה החמישית וברודווי בלוס אנג'לס, קליפורניה, מדי יום ב-5:30 
בערב, ביום ראשון ב-12:30 אחר-הצהריים ו-5:30 בערב, 

בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 
בערב, ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים ו-6:30 בערב. 

הזמינו ספרות זו ועוד מכנסיות נוצריות בינלאומיות של טוני אלאמו.
 ,"Í"˙‰ ˙Â‡Â· ÈÙÏ – ÁÈ˘Ó‰" Ì˘· ÂÓ‡Ï‡ ¯ÓÂÎ‰ Ï˘ Â¯ÙÒ ˙‡ ˘˜·

 .Í"˙· ˙Â‡Â· 333-Ó ¯˙ÂÈ· ‰Ï‚˙Ó‰ ÁÈ˘Ó‰ ‡Â‰ ÚÂ˘È˘ ‰‡¯Ó‰
 .˙ÂËÏ˜ Ì‚ ‚È˘‰Ï Ô˙È

עלון זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה (השליחים ד', 12). 
אל תשליך אותו, העבר אותו לאחר.

 .ÌÎ˙Ù˘Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÙÒ ÂÓ‚¯˙˙˘ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ,ı¯‡Ï ıÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÎÓ ‰Ï‡Ï
.‰ËÓ ÌÂ˘¯‰ ÌÂ˘È¯‰Â ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂÎÊ ÏÓÒ ˙‡ ÂÙ¯ˆ ‡‡ ,˘„ÁÓ ÌÈÒÈÙ„Ó Ì˙‡ Ì‡

קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה: 
  (479) 782-7406 Ò˜Ù • (479) 782-7370 

www.alamoministries.com
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Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc. 

Hebrew—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes

מקבלת ברכות מקבלת ברכות 
מהוותיקן, מהוותיקן, 

מהכמורה שלו, מהכמורה שלו, 
ובעיקר ובעיקר 

מהאפיפיוריםמהאפיפיורים



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [792.000 612.000]
>> setpagedevice




