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 תעלומה עתיקת יומין פוענחה
שנה טרם  700 בואי ניבא את יהוהאשר שמו  ם נצחיאדכך 
 בדמות אנוש. בבשר עצמוהביא  הוא
0Fהעירותי מצפון"

1Fויאת )1

2Fשמש-ממזרח )2

יכריז לכל  )3
3Fאנושית-ואת האמת הכלל שמיהגוים את 

4Fכך יעשה )4

5( 
5Fישמיע-ולא

ואתנהו  .בחוץ קולו קנה רצוץ לא ישבור )6
-:כה; מב:א. ישעיהו מא"גויםללאור ום ליהודי )6F7הלישוע

7Fו; מו:יא

8(. 
 
 

 !השלום עמכם

                                                      
 הסבר הנבואה:

 .בצקיואיי סולמתא כלא ב 1)
 לצפון. 2)
 או יקטרינבורג.מאורל, ברנצ'ה  3)
 או אמיתות תיאולוגיות ופילוסופיות המשותפות לכל בני האדם. 4)
 באופן מפתיע. 5)
אנושית או אור לגויים -כלומר עלי לשלוח ספר המכונה "האמת הכלל 6)

וישועה ליהודים" לעולם כולו, אשר נשלח על ידי יהוה, במקום להטיף 
 ברחובות.

 יותר רלוונטית.או קשר, יחס או מרכז, אך ישועה  7)
הבריתות -הבריתות העברי, לא מספר-הציטוטים לקוחים מספר8) 

 הנוצרי.
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 דבר אזהרה
על אף היותו קטן ספר זה הוא כה רב ערך עבור כל בני 
התמותה עד כי הר יהלומים הינו מאומה בהשוואה לו; משום 
שהוא מכריז את האמת המחייה לעולם בן התמותה הזה. אם 

להשיג אלמוות גופני לנצח  יוכל הואיכניסה אל לבו  תמותה-בן
 חים.נצ

ספר זה מדווח על חדשות בלתי צפויות במילים אחרות 
למדי אשר באו כהפתעה לא רק לעולם כולו אלא גם למלאכים 
ולשטן עצמו. לפיכך, באם אתה אנוש בן תמותה, מלך, 
אפיפיור או בן למשפחת רוטשילד עליך לקרוא את הספר הזה 

בלי לעשן או לשתות וביראת כבוד מרבה בתשומת לב 
לזנוח ספר זה! אני מזהיר אותך  לךעדיף  אחרת אלכוהול,

 מתוך אהבתי לבני האדם! אמן.
 

 אל-נבואתו של אדם
8Fכלארץ וערפל -הנה החשך יכסה-כי"

לאמים ועליך יזרח  )1
9Fיהוה

עליך יראה. והלכו גוים  ושל כבודה, ירושלים, ו)2
10Fג; ס"ש טז:י.-. ישעיהו ס:ב"לאורך, ומלכים לנגה זרחך

3( 
 

 התמותה הזה-בןקול זעקה בעולם 
אחים מקרב הדתות, האומות והשבטים השונים, הקשיבו 

                                                      
 ה למילים הנטויות.רבהעניקו תשומת לב  1)
מסמל את האדם הנצחי וראש או מלך כל בני  h`Yyהשם העברי  2)

 האלמוות.
 .אחרית הימיםס"ש מסמל את הספר מן השמיים, או חזון 3) 
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לחדשות המדהימות הבאות: החושך כבר כיסה את הארץ 
לפיכך, שעת המבחן העולמית כבר  לאומים! כלכולה, וערפל 

11Fהשוכן בארץ ובים לכלהגיעה או אוי 

כתוצאה ממלכודות  )1
תות שהונחו על ידי המפתה בעולם כולו תחת המסווה של ד

12Fוכפרה המובילה לאגם האש אמתיות

האדם . משום כך, )2
של הנביאים הקדושים הנקרא בעברית  חי-אלאו  הנצחי

13Fיסוס" וביוונית "יהוה"

", אשר לא יצר את המוות ואשר )3
אינו חפץ במות בני האדם, החליט להציל מכל מלכודות 

14Fשיש עמה דעת(דתות) השטן את אלה הרוצים אמונה 

4( 
15Fקסיומה הבאהושהסיקו את הא

: "כל הדתות הרבות העוינות )5
נצרויות והיהדות התלמודית אינן ה 666ובמיוחד  וכחניותוה

 אלהיםשל שלום, אהבה ותמימות דעים או  אלהיםפעליו של 
 יהוהשל אלמוות אלא פעליו של אויבו משכבר הימים של 

ששמו שטן או אלהים של העולם בן התמותה הזה, השנאה, 
16Fהדמים, השעבוד והפלגנות העוינות, שפיכות

מאחר  .")6
ת פילוסופיות הבנו-אימ שחושך נורא זה שבא כתוצאה

ותיאולוגיות שונות אודות אלהים, הטבע ובני האנוש גורם לכך 
אנושית -שאנשים אלה אינם יכולים למצוא את האמת הכלל

לחשוף את האמת הרצויה, לעזור להם שלו גמר בדעה  יהוה

                                                      
 .י:; טזגכ:י; ב:יב; ג:יב ס"ש1) 
 .ב:טו; יט:ח; כב:כא ס"ש2) 
 .יח-שמות ו:א,ג; טו:ג; ס"ש כב:ו, טז; א:יז 3)
 .ב-אל הרומיים י4) 
 .הברורההאמת 5) 
 יג. ס"שז; -ו:ד; לוקס ד:אל הקורנתיים ד ב'6) 
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הקטלניות ולהדריכם בהשגת מלכודות השטן  מכללצאת 
17Fאלהים העברי, הואכמו ש גופניאלמוות 

או  ישועששמו  )1
 עשה. בעצמו יהוה

המחייה הזו עליך להגיע  לפיכך, אם צמא אתה לאמת
18Fרבה יותר במהירותלמקור הזה 

וביראת קודש יתרה למלא  )2
ספר לאנשים, אשר לך לאל  בה בעתאת לבך באלמוות חינם. 

במיוחד כמרים, רועי קהילה, רבנים,  אינם צמאים לאמת זו,
שונים שאתה קורא אותה;  קדושיםונזירים  אסלאם-מורי

העתיק של האנושות על  בורא המוות או המחסלמנע מבקיצור, 
19Fד אודות הזמנה זו להפוך לאלמותיולמלידי המוות 

"; דהיינו, )3
 פעל על פי העצה שבאזהרה, בסוף הספר השני.

 
 אפיגרף

 שלומפיו יהוה חכמת  כל-יל: "כיהקשב, כל איש משכ
20Fיוצאת

מכניסים אותה לנשמותיהם  סקרנים , וכאשר אנשים)4
21Fושליחים ידידיםהטהורות הם נעשים 

יהוה . משום כך שלו ")5

                                                      
 .הוא עצמו עברי 1)
יב; לוקס -י:מתי כהתנעלנה בקרוב.  עליך למהר משום שהדלתות2) 
 .יא:ו ס"שה; כ:כה; אל הרומיים יא:יט
 .יז:ו; כב:טו; כא-ט, יג:ז ס"ש3) 
 .יז:עקב איו; :א; משלי ב:א בן סירא 4) 
 נביאים.5) 
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22Fיותר מאשר אחרים אוהב את לומדי החוכמהיהוה 

. כל )1
כי דת  עוררין באופן שאין עליומוכיחים  יהוהשליחיו של 

 עת. אל הרומיים י:ב.היא אמונה טפלה אם אין עמה ד
כן, אמונה טפלה (במיוחד זו בעלת שבעת -על-אשר 

הראשים ועשר הקרניים וזו של התלמוד) תמיד שנאה, רדפה 
23Fיהוהואת  יהוהוהרגה את שליחי 

בעבור אמת  בעצמו )2
24Fאלוהית זו. זוהי האמת! אמן

3( . 
על  אתי"למנצח (את האמונה הטפלה), אני אתן לו לשבת 

 כסאהעל  אביגם אני נצחתי וישבתי עם , כמו שישל כסאה
 ג:כא. ס"ש שלו מר בוא יהוה. ושל
 

I 
 אלות מאנשים חכמים ואדוקים,ש

 אמונה שיש עמה דעת. אל הרומיים י:בלם שואפיה 
בני  מתמטיקאיםוכפי שיודעים כולם ועל פי אסטרונומים  .1

-זמננו מסע מכדור הארץ אל השמש השנייה יארך יותר מ
ות של כדור תותח, ומסע אל השמש שנה במהיר 7000

                                                      
לאלו הלומדים את חכמת יהוה ומבינים את יד, כז, כח. חכמת שלמה ז:1) 

וכוכבי כוכבי הלכת  ספור השמשות,-איןהאינסופיות של היקום ואת 
ניתן להתייחס ומטרים קילביליון ם במרחק סובביו מפוזריםה השביט

הכירו את בני האלמוות  , אשרנאורים-חצי ותם. לאנאורים-חציכאל 
 ניתן להתייחס כאל נאורים למדי.

 .יח:א ס"שיד; -ט:זכריה יב2) 
כד; :יג; יח:יג; יד ס"שלד; :ו; מתי כג-ג:כו; יחזקאל ב-כה:ירמיהו ז3) 
 ט.:ז, יא; א:ט
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שמספרה אלף יארך יותר מביליון שנים. האם ייתכן כי 
25Fאלהים

 האלוהית החוכמה, אשר העניק לאסטרונומים את )1
26Fשלו

יצווה על מלכי הארץ לענותם למוות באמצעות , )2
ואף להעלותם על  הנוצריתאו  אנושית-הלאהאינקוויזיציה 

27Fהמוקד בעודם חיים

-האמונה במערכת על שאיבדו את )3
הדת לאחר שהכירו באמת -העקרונות האבסורדית של אנשי

הדת -את אנשיהעקרונות המשמשת -האלוהית? על פי מערכת
28Fאת אנשים בוריםלהונ

-ספור השמשות, כוכבי-הירח וכל אין )4
29Fנבראו ביום אחד האינסופיהלכת וכוכבי השביט בחלל 

5(. 
זה אם כל  איזה סוג של יום ראשון או ערב ובוקר היה. 2

 הלכת וכוכבי השביט נבראו ביום הרביעי?-השמשות, כוכבי
בספר בראשית א:א כתוב: "בראשית ברא אלהים את . 3

דומה  גופואשר  אדםהשמים ואת הארץ", אם כן היכן היו ה
30Fבנו הגופנילישפה ושוהם, 

 7והמשרתים:  יהוההנקרא ) 6
31Fמוסיקאים 24חיות,  4רוחות, 

האלמוות -והמלך בן )7

                                                      
 .שאלתי וז איזה אל? 1)

 .ראה אפיגרף2) 
אורתודוקסית ידועה על שהעלתה על המוקד את -הכנסייה הנוצרית3) 

וד סטריגולניקים מהערים נובוגור ;אסטרונוםקופרניקוס ניקולאוס, 
בשם  וטטרי בשם לייבוב , יהודילוטננט-; ווזניצ'ין, קפטןפסקובו

 .1738בורג בשנת ספטר-טיינטייגילין בס
 .יה שלג? שאל:; יחב:יז משמשת להונאת מלכי הארץ? ש"ס היאהאין 4) 
  .יט-יד:בראשית א5) 
 יד; מעשי-יג:ח; דניאל ז-א:ו, טז; בראשית יח:כא; כב-כ:; גס"ש ד:ג6) 

 .נה:ם זהשליחי
 .ח:ד; ה:ד,ה; ד:אש"ס 7) 
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32Fיצדקמלכ

אשר אין לימיו התחלה ולחייו אין סוף, יושבים על  )1
היו חלל,  לאכסאותיהם טרם בריאת השמים והארץ או כאשר 

 אדמה אוויר?
ברא את השמים ואת הארץ בראשית משתמע  אלהיםאם . 4

מה לברוא בשאר הימים אבל בהמשך  לומכך שלא היה 
א הדברים נאמר כי אלהים ברא את הארץ ביום השלישי, ול

; יתר אל כן, היא לא הושלמה. אזי, האם יש צורך בראשית
להעלות על המוקד את האסטרונומים או הפילוסופים הללו 
בעודם חיים: וולטר, שפינוזה, רנאן ודרווין, אשר מצאו את 

33Fהשטות הזו בכתבי הקודש של אנשי הדת?

2(  
האם אפשר להאמין שאלהים ציווה את מלכי הארץ להעלות  .5

(פליני,  חכמים בעודם חיים את כל אותם בוטניקאיםעל המוקד 
אלהים, הטבע  למדו אודותקיווייה, לומונוסוב ושליידן), אשר 
34Fובני האנוש, בצייתם למצוות אלהים

, ומצאו כי האמת סותרת )3
יב) -סותרת את כתבי הקודש של אנשי הדת (בראשית א:יא

שמש וחום, בהתאם -שאף צמח אינו יכול לגדול בלי אור
 ו? -ראשית ב:הלנאמר בב

הצרפתים הללו ולסמנם  חכמיםהאם זה הוגן לקלל את ה6. 
 , עידן19-במאה ה פיקורוסים: וולטר, שפינוזה ורנאןכא
 שיש עמה דעת לאמונהאשר רצו אמונה ומסירות  ,נאורותה

(אל הרומיים י:ב), אולם מאחר ולא יכלו להבין על איזה זמן 
סופו של דבר: ב אכזבהו אמרו מתוך -מדובר בבראשית ב:ד

                                                      
 .ד:ג; תהלים קט:אל העברים ז1) 
 .הקודש של איזבל דעתי, בכתביל2) 
 .אפיגרףראה 3) 
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 "אפילו השטן לא יצליח להבין על מה הכומר צורח?"
האם אפשר להאמין שאלהים ברך רק את יצורי הים ואת 7. 

35Fהציפורים בהתעלמו מחיות הארץ

דש של אנשי והק-כבכתבי )1
הדת? האם אפשר להניח שאלהים ציווה על האינקוויזיציה 

הית על הנוצרית לענות את כל אותם, אשר האמינו בברכה אלו
 כל היצורים החיים שברא אלהים?

(בראשית, כמו  שנבראהבפסוק השני כתוב כי הארץ  .8
36Fשכתוב בפסוק הראשון), הייתה תהו ובהו

. כלומר, הארץ )2
נראתה כבועת סבון, הלא כן? אבל מים אינם יכולים להתיישב 

37Fאלהיםעל בועת סבון בעוד שנאמר, "ורוח 

38Fמרחפת )3

 פני-על )4
מנת להשיג -ר להבין את השטויות הללו עלהמים". האם אפש

 ? אל הרומיים י:ב.שיש עמה דעתאמונה 
 מה מנע מהמים לקפוא בלי השמש? . 9

לסמן  המסורות הנוצריות פי-מקובל עלהאם זה הוגן או 10. 
באופן כאפיקורוסים את אותם כימאים מלומדים, המוכיחים 

 , כי "אי אפשר ליצור יש מאין"?משמעי-חד
צר אלהים את המים? או שמא לא יצר את המים ממה י11. 

פי בראשית ב:ו; ב' פטרוס -(עלמשום שהללו התקיימו ביקום 
39Fג:ה) מראשית הנצח?

 נקודה זו סתומה או אף אבסורדית.) 5
האם האינקוויזיציות הנוצריות מתעתדות לענות את אותם  .12

                                                      
 ושה הפסח.הם אצל אבר עגל שאכל אלהים בסעדובמיוחד 1) 
 – בהו, והמילה wüsteמשמעותה ריקנות חיצונית או  – תהוהמילה  2) 

 .leerמשמעותה ריקנות פנימית או 
 .מה זה? זו שאלתי3) 
 .כך בעברית4) 
 ראה ספר סינודי בשם: "תמונות היקום".5) 
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ללמוד , אשר טיילו בעולם כדי הנאורה 19במאה ה־ חכמים
הים, הטבע ובני האנוש, ואשר למדו מספרים אל אודות

ומאנדרטאות הממוקמות בסין, יפן, אמריקה, אפריקה 
ואוסטרליה ובהתבסס על תצורות סלעים של הארצות שעמים 

שנה לפני אדם הראשון ושנח לא  30,000אלה החלו להתקיים 
40Fלאסוף חיות רבותיכול היה 

של מדינות אלה בתיבתו הקטנה  )1
 ימים? 120למשך 

כיום כל אדם משכיל יודע שכל הדתות העתיקות  .13
41Fאדמות-והעכשוויות עלי

לאמה -משני אנשים: מהדלאי באו )2
 התמותה. -האלמותי ומאברהם בן

42Fשנה לפני אדם הראשון 12,000הראשונה החלה      

3( .
43Fהאלוהיבעקבות פירושיו הרבים, החוק 

של הדלאי לאמה  )4
, דת הברהמינים, דתות כגון: בודהיזם לעלייתן של הביא

44Fקונפוציאניזם, זורואסטריות

, שמאניזם וכל הדתות שאינן )5
 קשורות לתנ"ך.

 14,000השנייה, זו של אברהם או הדת התנכית החלה      

                                                      
, יונקי דבש, תוכים, גריפונים, קרנפיםמינים של  1000בעיקר עד  1)

חנק, אנשים בעלי שלושה ראשי כלב המכונים -נחשי חזירים מעופפים,
 .סרברוס, אפיזים ומספר נחשים וחרקים. הערה שלי (ה.ש.)

ם, דאורצ'נים, י, אירווינג)דסטוקיםאוונגליסטים (ר ם,ת'ייבו2) 
ועוד  םרסקולניקיים, ילדי ירמיהו ובמיוחד ישועים וואליסטספיריט

 ה.ש. .ועדות, שליחים ומשיחים העתידים לבוא
 .ש.. ה12,000הראשון ולא  אדםלפני שנה  30,000 ליתר דיוק3) 
אומה מאמינה שהיא נוהגת על פי החוק האלוהי בעוד כיוון שכל 4) 

 שאחרות עושות כמצוות השטן.
ה; :ליוחנן א סגידה לאור מבוססת על הרעיון שאלהים הוא האור. א'5) 

 ב).:ב. (יוחנן ח:תהלים קד
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דתות כגון זו  ביאה לעלייתהשנה אחרי דת הדלאי לאמה. היא 
לאיסיים,  שהתפלגהשל בני ישראל, הגריאניזם ופלגיו; יהדות 

ם, קראים, האסכולה הפיתגוראית, הקטיזם, צדוקים, פרושי
 שהתפלגה, קתוליות הדת הפרסיתמוחמדיאנים,  אסלאם סוני,

לזרמים רבים,  שהתפלגה יותלזרמים רבים, אורתודוקס
-, קווייקרים, סיינטיזםהרנוטלותרניזם, קלוויניזם, 

, מנוניטיםסימוניאניזם, מורמונים, מולוקנים, דוהובורצ'סקיזם, 
זם, סטונדיזם, אנגליקניים, אוניאטים, בוגומילווסקי

פרסביטריאניים, אריאניזם, נסטוריאניזם, גרגוריאניים, 
אביסיניאניזם, רדסטוקיזם, ספיריטואליזם, סקופצ'סקיזם, 
ניקוניאניזם (ראשי), ניקוניאניזם (פלגני), אוקרוז'ניזם, 
פרוטיווקרוז'ניזם, רבינובסקיזם, כליסטיזם, פדוסיבסקיזם, 

ובזפופובציזם ופלגיו הרבים. אם יספור מישהו את  פופובציזם
מבלי לכלול את האמונות קות והעכשוויות כל הדתות העתי

שבטים פראיים בלתי ידועים הוא יקבל מספר הדתיות של 
45Fעוינות דתותעצום של 

.  אזי נסו לענות לאלהים בכנות: האם )1
יכול אדם, החכם ביותר ודובר כל השפות, לאחד את כל אותן 

, כלומר מבלי לחולל תות העוינות של אלהים בלי כפייההד
באופן שיש עמו או מתוך רצון אלא  הנסים, שידולים ורדיפ

 כל אדם?עבור  דעת 
הבריתות -הן החוק האלוהי של הדלאי לאמה והן ספר 14.

פילג את הדתות והסתיר את האמת מן  אלהיםאומרים כי "
46F"כלהאנשים כדי שיסלח ל

ם שהוא, אשר . האם אינכם רואי)2
                                                      

על ידי  ניתןחוק שהאו  אלהיםדבר אל כ לחוק שלהת מתייחסכל דת 1) 
 II. 1פרק . ראה ה שליהארץ והשמים. הערשל  האחדבורא ה

 .לב:אל הרומיים יא2) 
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דת אחת או למגר את רוצה לאחד את כל העמים והשבטים ל
הזו  הטובהלהשיג את המטרה  אלהיםמ נעומהפילוגים, 
? ליתר דיוק אותו שלובתכנית העולמית הסודית  שהוא קבע

אלה, אשר אבדו את האמת  כלאדם אינו רוצה שאלהים יסלח ל
 .רצונואו אלה, אשר לא השכילו לדעת את אלהים ואת 

ות עד וכחנינצרויות הה 666 ר, שהוא מקורעל פי הספ. 15
אמר: "אמונה היא אמתית אם המתים  פולוסמאד, השליח 
47Fקמים לתחייה"

הנוצרים לשמוע את  כל. אם כן, מי מונע מ)1
 שתי השאלות?

איפה האמונה, אשר חסידיה קמים מן המתים? ייתכן  .א
ים; כי היא בקוריאה, בורמה, סיאם, סין או אצל הקרצ'א

מכיוון שאין אומה אשר מתיה קמים לתחייה אבל כמרים 
 .דמיוני עדן-רועים את נשמותיהם אל תוך גן

48Fפולוסאם גופתו של השליח  .ב

שוכבת ברומא למשך  )2
(אל הרומיים דעת  שנה, באופן ברור שיש לנו עמו 1,800

מחייה -בעצמו הייתה אמונה שאינה פולוסי:ב) לשליח 
 רת תועלת".ולדבריו, "אמונה טפלה וחס

האם יהודים מודרניים של הברית החדשה טועים כאשר  .16
צפוי: הוא מטעה לא רק אנשים -הם אומרים: "השטן הינו בלתי

להאמין בתיאולוגיות הנוצריות או בתלמוד שלו אלא גם מפתה 
אל דתות שונות יהוה  האלהים העבריאת המלאכים של 

                                                      
כא; :נא; ה:יוחנן ח התואם אתיז; -כט, לב, טו:נתיים טויאל הקורא' 1) 

יז; מתי :ט; אל הרומיים ד:נתיים איאל הקור ב'ח; :כו השליחים מעשי
 טו.-ט, יג:ז ס"שג); -ב:לט (לג:ח; דברים לבל-לז:נג; לוקס כ-נב:כז
 .אחריםהשליחים ה גופותיהם שלו2) 
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 או לכאלו אורתודוקסיות? מוותהמובילות ל
זמננו, אשר -האם הפילוסופים העתיקים (החל בתלס) ובני .17

-באופן חדלהם אמונה שיש עמה דעת, טועים בהוכיחם 
, שגובהו יהוה אלהים העבריאנוש כמו -, "יצור דמוימשמעי

-איןמ', אשר סעד אצל אברהם, אינו מסוגל לנהל את  1.73
הלכת וכוכבי השביט המפוזרים בחלל -השמשות, כוכבי ספור

אינו  הואים במרחק של ביליוני שנות אור. יתר על כן, וסובב
ימים שלא ה 6-ב אינסוףולמקם את כולם ב םיכול לברוא אות

 אוקטיליון שנים. 6.6לדבר על 
49Fבוריםאופקים או -לפיכך, רק אנשים צרי

כגון, כמרים,  )1
, אשר אינם יודעים את אסלאם-מוריו רבנים ,רועי קהילה

פיזיים וכימיים שבתוכו, יכולים היקום, אלמנטים  אינסופיות
מישהו שיושב על כשל היקום כיצור או  אלהיםלשוות את ה

50Fכס

כי "אטומים בבטחה אסטרונומיה יודע אדם שלמד . כל )2
, ועם אינסופיהיו היחידות הבסיסיות של כל דבר בחלל ה תמיד

עולמיים -חלוף הזמן כל הדברים מתפרקים לאלמנטים כלל
 ."לתפישה-ניתנים-שאינם

, ולראות בעצמ אדםוכפי שיכול  שיש עמו דעתבאופן  
גם קופים וחיות אחרות וצמחים נועדו -אנוש כמו-"בני

51Fלהיוולד, לגדול ולמות או להתפרק לאלמנטים ראשיתיים"

3(. 

                                                      
 אנשים בורים הם יותר מטופשים וערמומיים מפראי אדם. ה.ש.1) 
כב; :יא; שמות כה-א:ו וא, יז; ישעיה:ח; טז-ב:י; טו-א:יא; ה-ב:ד ס"ש2) 
 י.:ג (מלכים) פט; שמואל א':ו, לו; במדבר ז:י; ל:כד
 .1870 "סצ'נוב"פיסיולוגיה מאת . ראה נים בטעות נשמהאותם מכ3) 

 ה.ש.
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52Fאלמוות-משום כך לא ראה אף אחד בן 

. לפיכך, מלכיצדק )1
, יהודים שקמו המשיחהוטוך בסינית), חנוך, אליהו,  שהוא(

53Fמשיחייה בזמן צליבת הלתח

בני ישראל של  144,000-ו )2
54Fשההברית החדשה המוסתרים במדבר ותמיד מלווים את ה

3( 
הולך הינם מדהימים כמעשיות אודות  הואבכל מקום אליו 

לעצמם, היכולים לעמוד על עמוד על רגל -אנשים המתכחשים
55Fאחת במשך ארבעים שנה ואודות איקוניות

המרחפות באוויר,  )4
מתנבאות ומחוללות נסים בערים טיחווין, מוסקבה, יוון  בוכות,

 ורומא" האין הם? 
נצרויות או המקור ה 666 המשמשים את כל כתבי הקודש. 18

56Fמשיחהנורא של הפלגים הנוצריים אומרים כי ה

 שהכ )5
57Fאלהיםה

58F, נשא את חטאי העולם)6

 כל; כלומר, הוא טיהר את )7
הנוצרים האנשים מחטאים, קללה ומוות (?) או "על  כל

                                                      
. אל בקרב בני התמותההם מתהלכים לעתים תכופות אף על פי ש1) 

וספר טוביה.  ;כז-ח; יט:א-ג:כ; כב:ט; בראשית יח:א ס"שב; :העברים יג
 ..שה

 .מתי כז:נב, נג 2) 
 .ח-ד; ז:ד-ש יד:א”יהוה. ס3) 
 .יג:טו ס"ש4) 
  V. פרקיהוה. ראה  5) 
כשעיר לעזאזל או  בלבד ישראל ככפרת חטאי קורבן ליהוהמועלה כ6) 
 י.ה של? שאלסיני של יהוה, האין הוא כך-פי תורת הר-על
 .יוחנן א:כט7) 
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59Fלחיות

," אם כך לשם מה משיחאך ורק באמצעות האמונה ב )1
שונות (מחטאים  ישועה-דרכיאתם, כמרים שטניים, המצאתם 

60Fקללה

-ומוות); חוקים, צומות, צלבים, איקוניות מחוללות )2
, עמודים, חותמות, משיחה, חטאים-מעניקות סליחתפלאים או 

אמצעות אכילת עדן ב-שפיכה, רחצה, רעיית נשמות אל תוך גן
אורז מתוק ומחבתיות ושתיית אלכוהול ונשיאת שלשלאות 

פי המשיח, "מסחר מזעזע בנשמות ובגופות -או על כבדות
בעלות או  ניותכחונצרויות האכזריות והה 666-אנוש ו

 "?הצבא
61Fאינקוויזיציוניותהאם שלושת החיות האכזריות או ה. 19

3( :
חיה הפוטיאנית או החיה הקתולית או זו של רומא הראשונה, ה

זו של רומא השנייה והחיה המוסקבאית או זו של רומא 
 השלישית החיות הללו המנובאות בס"ש?

אופף על עתיד הנצרות אזי איזה מסתורין  מספראם הס"ש . 20
 ? ס"ש יז:יא?, ומהי משמעות השמיני מהשבעההוועידות 7את 
ת התיר מגוון אומות, עמים, שפות, דתות וא אלהיםאם . 21

, חובבות העימותים נצרויותה 666ן של הביא לעלייתהספר ש
אינקוויזיציה, שעבוד, רציחות, התפוצצויות, הצתות, הועידות, 

מלחמות ולבסוף אוי נורא לכל השוכן בארץ ובים או שעת 

                                                      
כך שקרנים כגון כמרים ורועי קהילות מפרשים את ההצהרה הזו 1) 

ו, כז; הראשונה אל י:כ איגרת אל העבריםל בניגוד על חטאים, סלחנות
ש כא:ח, כז; כב:טו; יט:ב; כ:טו; ג:ב, טז; ט:כ, ”ורנתיים ו:ט..יא; סהק

פי מתי ה:כב; -כא; הראשונה ליוחנן ג:י, טו, טז; ב:ט..יא; הבשורה על
 .IXפרק ישעיהו סו:יז; סה:ד; יחזקאל לח, לט; ברוך ד:לא..לה וראה 

 מא.:כהמתי  פי-הבשורה על. שהטיל עליכם המשיח  2)
 .ויהודים טיםיהויסבמיוחד נגד  3)
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62Fהמבחן העולמית האחרונה

, אם כוכב לכת זהשתתרחש על  )1
אם הם  כן על מה יש להאשים מלכים, כמרים ואת כל האנשים

 לייעודם?  יםצייתמ
63Fהאחווהציווה על אנשים להצטרף אל  אלהיםאם  22.

 שלו )2
מנת להיוושע מהדתות -של אחי נביאים וידידי מלאכים על

, אזי מי משכנע אנשים, במיוחד מלכים וממוותהשטניות 
של  מחייההאו  מושיעה הצו הזהאת  לא למלא וכמרים
 ?אלהים

כאל כלבים שיושלכו לאגם מתייחס  יהוהלאילו אנשים . 23
 האש? ס"ש כב:טו; יט:ב

64Fהאם אין זה מסחר בנשמות ובגופות אנוש. 24

כאשר  )3
ההון, הפקידים, המשעבדים האכזריים -הכמורה רועה את בעלי

בית), אינקוויזיטורים, רוצחים ואלו, אשר מתו מעגבת, -(בעלי
65Fאלכוהול ומבשר חזירמ

 עדן עם מלוא הכבוד?-אל תוך גן, )4
המלאכים  7מפרשים את  של שלוש הרומותכל הכמרים . 25

כמרים של כנסיות אלה.  7-הכנסיות האפוקליפטיות כ 7של 
מעמד עד קץ שעת המבחן העולמית -אמור להחזיק מיאם כך, 

66Fאמורים היהודיםולמי ) 1888עד  (או

להשתחוות? היכן  )5
67Fערך-נמצאים אותם שני כמרים חסרי

 ?ס"ש ג:א, ג, טו, יז )6
(מתי יז:ג) והשליח יוחנן נלקחו  אליהוו משהחנוך,  אם. 26

                                                      
 ; טז:י; ישעיהו ס:ב.כא-ט; ב:כגש ג:י, ”ס 1)
 . VIIIפרקש כב:ט; א:ג ראה ”ס 2)
 .ש יח:כג, יג”ס 3)
 .ש יז:ה”ישעיהו סו:יז; סה:ד; ס 4)
 .ש ג:י, טו”ס 5)
 .םכאלה החיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותאו  6)
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, מדוע אינכם מאמינים בס"ש ז:ט,  בעודם חיים יהוהאל כס 
נלקחים לכס  מכל האומות והאמונות רביםטו שאנשים -יג

 ?בעודם חיים גם כן שלו
הבשורה שלכם או זו של איזבל מלמדת אתכם להטיף  .27

פים אתם אך ורק "לכל הבריות" (מרקוס טז:טו), מדוע מטי
68Fלאנשים

 כלבים?לחזירים ול, ולא לעופות, )1
, במהרהשמשיחים רבים יבואו אחריו  חזה משיחה. 28

69Fכלומר, מחוקקים נוצריים שונים

, עמ' 1876-. ידיעון נוצרי מ)2
המשיח או המחוקק הראשון, אשר בא לאחר -הוכיח שצר 355

פשר , היה בזיליוס הגדול, הבישוף של קיסריה. האם אמשיחה
 משיח זה?-להאמין שלא היו מחוקקים נוצריים מלבד צר

בישופים כל אפיפיור של רומא החדשה (של  הסמכתבעת . 29
כל הפירושים את העתיקה גם כן) מלמד אנשים את שלהלן: "
קבלו ככאלה  שליוהצווים (או פקודות) הבאים מהבישופים 

". האם אתם זקוקים לראיות נוספות מפיו של המשיחהבאות 
שכל אותם אפיפיורים הם המשיחים הללו, הצפויים לבוא 

ש ”לעולם הזה, התואם לנבואה במתי כד:ה; ס המשיחלאחר 
 טו; יח:יג, כג, כד; יט:ב?-ב:ב; יג:יא

השטן נתן לכם לאחרונה (באמצעות המשיח שלו ששמו . 30
 יםמתייחס םמקריוס) את התאולוגיה המוסרית שלו, מדוע את

                                                      
אם פקידים נעלים הנוהגים בהתרק לאך ורדסטוק מטיף הלורד  1)

 לאורתודוכסיה המזרחית. ה.ש.
הונה באמצעות המוות שלי יהוה, כמה מיליוני אנשים השטן אלהים  2)

אני מאמין שהוא ! שלך על הצלב בפתותו אותם לנצרות האכזרית שלו
 .הונה פחות אנשים כאשר אתה באת למצרים ולכנען
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 ?כאל בלתי מוסרית היהואל התיאולוגיה של 
הוכיח כי השטן  706-742, עמ' 1878-ידיעון נוצרי מ. 31

עיוות את כתבי הקודש היהודיים בעת תרגומם לשפות 
70Fשונות

, מדוע אתם מפיצים את הכתובים המעוותים או )1
 ה; יח:ג?-ש יז:א”השטניים לכל העמים והשבטים? ס

71Fעיתונים. 32

 שאלו שאלה, "האם רוסיה המסכנה תאלץ )2
האם אינך רואה שהשטן  "להתמודד עם האפלה הכומרית?

הונה את יוון, בולגריה, פולין ואומות אחרות באמצעות האפלה 
מנת -הכומרית? אם כן, הוא עומד להשתמש באותו הכוח על

 להשמיד את רומא, גרמניה ורוסיה.
האם אפשר להאמין שהאדם, אשר אין לימיו התחלה . 33

לק בבריאת השמים, הארץ, אדם ולחייו אין סוף, לא נטל ח
וחוה? (אל העברים ז:ג). האם המלך האלמותי מלכיצדק עדיין 

 אלמוות?-אינו מסוגל להפוך אנשים אחרים לבני
אשר יכלו להפוך ענפים  ,האין זאת שהחכמים יניס וימברס. 34

 רגע, ידעו כיצד להשיג אלמוות?-יבשים לנחשים חיים בין
72Fהבישוף אינוקנטיוס. 35

 וגד לאיקוניות ולמתים כמלאכים, הס)3
את "הדרך למלכות  וואפרים הסורי, המציא בזיליוס

73Fהשמימית

 אלהיםאת הדרך אל כס  יםמחבב כם," מדוע אינ)4
 המוצגת בס"ש?

בכתבי הקודש שונות מכיוון יש הרבה מלכויות שמימיות . 36
                                                      

 הסלאבית. הבריתות בשפה-הוא עיוות עד מאוד את ספר 1)
  ).גראז'דנין( "אזרחהבעיתון " 2)
 .וסבנו אמברוסי יותר נכון 3)
היא ממוקמת קילומטרים רבים הרחק  דוביגיאוגרפיה של דועל פי ה 4)

 מכדור הארץ. ה.ש.
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 השטניים שלכם:
 יב.-ז; יח:יא, לג, מא, מז; ח:יא-מלכות השמים. מתי י:ו

מלכות אלהים. מרקוס א:יד, טו; מעשי השליחים א:ו; לוקס 
 י:ט, יא; ט:ס, סב; טז:טז.

ט; מעשי השליחים מלכות המשיח. מתי יג:מא, מג; יוחנן א:מ
 .אב:ל, לו; ג:כ, כ

 מלכות האב. מתי יג:מג; טז:כח; לוקס יא:ב.
המלכות השמימית של העדר הקטן של אלהים. לוקס יב:לב; 

 .ל-כב:כט
 .לט, מא-ו (ילדיו). מתי יג:לחמלכות בני

 .מלכות הבשורה. מתי כד:יד
 מלכות המשיח ציון. מתי כא:ה.

 מלכות המשיח היהודית. מתי כז:יא, כט, לז, מב; 
 איזו מהן היא המלכות השמימית?

74Fעשר שאל שאלה: "כל אומה-האפיפיור לאו השלושה .37

1( 
מאמינה שלב המלך שלה נמצא ביד אלהים, אם כן, מי אוחז 
את לב הרועה של כל המלכים בעדר העולמי של המשיח?" מה 

 לשאלה זו? ותענ
 הנה השאלות הנגדיות שלי:. 38
לתת צו,  הקדושידו של מי גרמה ללב של דוד המלך  .1

בני ישראל שהומתו על  70,000שתוצאתו הייתה מותם של 
 ? שמואל ב' (מלכ') כד:ב, טו.יהוהידי מלאך 

המלך הקדוש לקחת את אשת  ידו של מי גרמה ללב של .2
אוריה ולהסדיר שאוריה ייהרג בקרב? שמואל ב' (מלכים) 

                                                      
 .צרפתיםמלבד ה 1)
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 יא:יד, טו.
ידו של מי גרמה ללב של המלך שאול להתעלם מצוויו של . 3

 ?האלהים העברי יהוה
ידו של מי גרמה ללב של המלך אחאב לנטוש את הדת של . 4

השמשות,  ספור-איןולהצטרף לבורא דמיוני של כל  יהוה
 הלכת וכוכבי השביט?-כוכבי

 14,000ידו של מי גרמה ללב של המלך הורדוס לטבוח . 5
 תינוקות בבית לחם?

 ישועידו של מי גרמה ללב המלך היהודי לדון את . 6
למוות באמצעות צליבה ולרדוף את כל חסידיו של  המשיח

 ?משיחה
ידו של מי גרמה ללב של איוון האיום (או נירון הרוסי) . 7

על המוקד בעודם חיים את כל היהויסטים   להעלות
 בנובגורוד?

ללב של מלכת כל המלכות או איזבל  גורמתידו של מי . 8
75Fואת כל האומות מלכי הארץ כלהנוצרייה להקסים את 

עם ) 1
 יופייה המשחית?

האין הוא האחד, אשר אוחז את ליבותיהם של כל מלכי . 9
ר גרם הארץ והאפיפיורים של שלוש הרומות בידו, ואש

 20למלך הרוסי אלכסנדר השני לכלוא אותי בתא כלא במשך 
ולהפסיק  יהוהבצקי לשכנע אותי לנטוש את ושנה באי סול

76Fש ב:י”במלחמה נגד השטן? ס לולעזור 

2(. 

                                                      
 .ש יז:א..ה, ז, ח; יח:ג, כג; יט:ב; ב:כ..כג”ס 1)
 .מלכים א' כא:א 2)
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"כל הנוצרים הם  :כתבי הקודש השטניים שלכם אומרים .39

77F"המשיח שועיבנים של אלהים באמצעות אמונה ב

, מדוע )1
ים, הורגים זה את זה בתותחי שדה, יורים  אתם, בני אלה

 זה?-את-תולים, מקללים ומענים זה
המנאצים את  נוצרים או בני אלהים של העולם הזה,. 40

78Fיהוה

79Fיהוה, אתם אומרים, "חוק )2

80Fהוא חושך (צל האמת)",) 3

4( 
ם אכזרייהנוצריים ה םחוקיה 666אזי האם פרא יקבל את כל 

 ?המשיח ישועל או אור ש יהוהוהעוינים כאור של 
81Fהמשיח ישועאו  יהוההספר מן השמיים של . 41

אומר:  )5
82F"כל המלכים, האומות והשבטים

שרויים באשליה  )6
83Fקטלנית

לא ", אז מי משכנע אנשים, במיוחד מלכים וכמרים, )7
 ?שלולהאמין בדבר 

ולאילו אנשים יש את  חיהאות ה לאילו אנשים יש את. 42
 ג.-ש יג:טז; ז:ב”? סשהחותם ה

יג נאמר כי העם נשאו קולם -במעשי השליחים יד:יא. 43
 ירדוואמרו בלשון הליקואנית: "האלים יופיטר ומרקורי 

בדמות אנשים." כיצד יכלו אנשי ליקאוניה לדעת  מהשמיים
, ולא מן השמיםשהיו אלה יופיטר ומרקורי, אשר ירדו אליהם 

                                                      
 .אל הגלטיים ג:כו 1)
 .ו-ש יג:ה”ס 2)

 .; תהלים א:ב; לוקס ב:כגשמות כד:יב3) 
 .אל הקולסיים ב:יז4) 
יא; -(ו:ט כד;-ו, טו; ב:כ-ב, ד-ש יח:ג, ט, כג, כד; יט:ב; יז:א”ס5) 

 ).כא-טז:ט..יא; ט:כ
 .כולותמותה הבן השטני או עולם ה 6) 
 .X פרק. ראה בחושך מכוסיםאו  תות שטניותנוהגים על פי ד7) 



22 
 

אפולו, דגון, מלכיצדק או אלים אחרים? מדוע לא יכלו הם 
84Fהאלהים אלהיהאמין של

 אחר אליחד עם ב יהוה או בעצמו )1
סעד אצל אברהם,  הוא ה דמות, אשר בהבאות ירד אליהם

85Fנאבק עם יעקב ותמיד בא

86Fאל אנשים אחרים )2

3(? 
 

II 
או תשובתי לאנשים חצי משכילים דיון אודות האתיאיזם 

משמעי שבורא היקום אינו קים, ושכל -המוכיחה באופן חד
 אינסופי מורכבים מאטומיםבחלל ה םהדברי

 אקסיומה:
  עושה" לדוגמא: קיים מעשים קיימיםאם "

 . מגפיים-אזי קיים יצרןמגפיים אם קיימים 
 שען. אזי קייםשעונים  קיימיםאם 

 . נהיגמ אזי קיים אם קיימות פקודות,
 .קיימים צווים מלכותיים אזי קיים מלךאם 

 אם קיימים חוקים אלוהיים אזי קיים אלהים.
משוכנעים בתוקף שהם נוהגים על פי החוק תולים ק

האלוהי; נוצרים אורתודוקסים או רוסים עושים את החוק 
  םעושים את החוק האלוהי; לותרניי םהאלוהי; אנגליקניי

עושים את החוק  םקלוויניסטי עושים את החוק האלוהי;
עושים את ם ארי האלוהי; אוניאטים עושים את החוק האלוהי;

 עושים את החוק האלוהי; גרגוריאניים ;החוק האלוהי

                                                      
 .יז-דברים י1) 
  .כ-ש ג”ס 2)

 י וראה בספר השני.-ם טהשליחי יג..יח; מעשי-ש א”ס3) 
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-בזה; כל אחת מ-עושים את החוק האלוהי וכיוצארדסטוקים 
 ;מאמינה שהיא נוהגת על פי החוק האלוהי נצרויותה 666

משוכנעים בתוקף שהם נוהגים על פי החוק האלוהי; יהודים 
ורכים תהלים או אישמע עושים את החוק האלוהי;קראים 

שבטי ישראל  10נים או ושומר י;עושים את החוק האלוה
עושים את החוק האלוהי; זורואסטריאנים עושים את החוק 

המארי (לשעבר  הסינים עושים את החוק האלוהי; האלוהי;
עושים את החוק  זולועושים את החוק האלוהי; ) צ'רמיס
מאמינה שהיא הדתות  2000-בזה; כל אחת מ-וכיוצא האלוהי

 .נוהגת על פי החוק האלוהי
שונים על אלוהיים עוינים כך הרבה חוקים -קיימים כל אם

לכל החוקים הללו או אל.  בוראכדור הארץ שלנו אזי קיים 
בעליל, אל זה עשה את כל החוקים האלוהיים הללו, עוינים 

, מחלוקת, ר שנאהוצלי הזמן-כלורק בשביל -אחד לשני, אך
ות התפרצויות, מועצות, רדיפות, אינקוויזיציה, קללות, שפיכ

 יהוה אל-אדםכפי ש השוכן בארץ ובים לכל ועוד צרות דמים
שלח משמיים ונמסר  הוא, אשר יםימן השמ בספרהתווה 

יז; יד:יג, כ; טז:י; -ז, ח, יא:יב:יב; יג שלובאמצעות המלאך 
 ו; יח:ב, ג, כג, כד; יט:ב וישעיהו ס:ב.-כד; יז:ב-ג:י; ב:כ
 יודעים כי: משכיליםאנשים אם כן, 

הוא מארגן שאנשים ייהרגו באמצעות החוקים  ל;קיים א. 1
 .שלו העוינים אלוהייםה
87Fהיואלהחוק הת לומדים האנשים אבהן  . כל הדתות2

1( 
אסלאם מבלי לחשוב -מורירבנים וקהילה,  כמרים, רועימ

                                                      
 .ח:ז, ט, יז; יהושע א:ג; כב:ש א”ב; ס:תהלים א1) 
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אמונות גם -כמו אכזריותאו  ברבריותבעבור עצמם הן 
משכנע את אותם פרשנים של המשמיד מאחר שהאל  ;טפלות

 חושך חטאים, וכך נולדים-חוק האלוהי בדבר היותם חסריה
88Fאכזריתכומרי וצביעות 

1(. 
חיות הופכים ל משכילים-בלתיבני תמותה אנשים . 3

89Fנוראיות

 ליצניםל הופכיםחצי משכילים  בעוד שאנשים )2
 .מהודרים

האלה הוא אדם  תברורוהאינו רואה את האמתות . הוא אשר 4
מת בפנימיותו. אני מייעץ לאדם , חי מבחינה גופנית אך עיוור

90Fקלוריתכזה להשתמש ב

או  העברי הנצחיהמוצעת על ידי  )3
ג:יח  שלובס"ש  יהוההאלמוות הנקרא -כל האנשים בני ראש

המתים באחיזתו של  יהודיםמנת להושיע -שלח על הואש
91Fהשטן

4(. 
 

III  
92Fאיזבל הנוצרית

 מלמדת אודות אלהים )5
93Fהנה הידיעון הנוצרי :איזבל

אם . 1876עבור נובמבר  שלי) 6

                                                      
, 26, קללות כומריות וגאצוק, מס' 1883, 118’מסראה בן המולדת,  1)

 .562קללת צדוק, עמ' 
 .מפלצתיים ניםוטארנגוא2) 
 .תרופה לטיפול בעיוורון לאמת 3)
זנחו את האלהים שלהם, אותו שהם  שוםהיהודים מהשתלט על השטן  4)

אנושי או כזה דמיוני, אותו אף אחד מעולם -, והצטרפו לאל כללראוהם 
 נראה. ראה בספר השני.-, והוא לחלוטין בלתיראהלא 

 .ב:ב, ג, כג, כד; יט:א..ה; יח:כ; יז:ש ב"ס 5)
 בורג.ספטר-סיינטוציא לאור בהוא מהזה  ניהבל השטהאת  6)
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קראו (מכאן ואילך יב"ח), ת אתם, יהודי הברית החדשה
תראו כי אתם עדיין אינכם מכירים  554עד  505-מבזהירות 

 אלהים.את 
94Fהרבה כך-קיימים כל: יב"ח

אפשר -ואיכי כמעט -עדאלים  )1
העברי שלנו אסר עלינו  אלהים. בנוסף, להכיר את כולם

95Fאלים להכיר

 .יםזרו אחרים א )2
 ? האליםמי הם , אזי: איזבל 

, אשר יודעים סודות טבע: אלמוות-הם אנשים בני: אלים יב"ח
 םם אלמותיימדעים, מוסיקה ושפות שונות. בקיצור, הם חכמי

96Fמאגיאו 

3(. 
 ? שלכם העברי אלהים: מי הוא איזבל
הפך אותנו ממצרים ו ציאאשר הו, אליםהוא אחד מה יב"ח:

97Fנצחים-שלנו לנצח מלךל

4( . 
העברי  אלהיםבהאמינכם שתם טועים כמדומני שא :איזבל

                                                      
טו:יא; יח:יא; בראשית ג:כב; תהלים קלה:ב;  דברים י:יז; שמות 1)

אל א' יג; כח:ו; -ם יד:יאהשליחי פא:א, ו; פה:ח; דניאל ב:מז; מעשי
יד; -ד; יט:יא-ה; ד:ג-ש א:ד”אל הקורנתיים ד:ד; סב' הקורנתיים ח:ה; 

 .)מלכים ב' ב:ד(ה
שמות ג:טו, יח; כג:יג; כ:ג; דברים ו:יד; ז:טז; במדבר טו:מא;  2)

, יט, כא; ירמיהו יג:י; יא:יז; ז:ט; טז:יא, יג; יט:ד, יג; בראשית יז:ז
 .כב:ט; כה:ו; לה:טו; מד:ג; מיכה ד:ה

-ט; יז:יד; יט:יא-ש ה:ו, ח”דברים לג:ב, ג; חבקוק ג:ג; ישעיהו ו:ח; ס 3)
 .יד
טו; -סירא יז:יד-בןח; -ח:ז (שמואל)א'מלכים ג; כג:יג; -שמות כ:ב 4)

יח:יח; מיכה ד:ז; צפניה  ב' ה; מלכים-ישעיהו מד:ו; מג:טו; כד:כג; ו:א
י; מלאכי א:יד; ישעיהו לג:כב; מא:כא; מח:יא (יב); -ג:טו; זכריה ט:ט

 .ה:להמתי ש טו:ג; א:ה; ”ס
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 ? אדםהוא 
נו של בזמשכנע אותך שטן משום שהך את חושבת כ :יב"ח

שלנו, לחלל ולהשמיד את  אלהיםלא להאמין בדבר אחאב 
98Fחוק סיני

הקדוש שלו. מדוע שלא תזנחי את השטן ותנסי  )1
 ובין כל הספרים הנוצריים לקרוא את האחד יהוהלהאמין ב
שלנו ונמסר  אלהים הזה על ידי לכוכב הלכתשנשלח 

 אלהיאחרי השליחים ותראי כי  שלובאמצעות המלאך 
עם  אל פנים פניםדיבר  הואהוא אדם; מאחר ש אלהיםה

מצוות  וכתב אבותינו, התהלך ואכל עמם ואף נאבק עם יעקב
. אם כן, למרות שיש לו את כל חלקי ושל אצבעהבעזרת 

שזו ומפורטת  משמעית-חד הוכחהמצאי נשמה. ת לוהגוף יש 
 בספר השני. אמת 

: ויל, לדוגמאאלים, כמה אני מכירה את שמותיהם של : איזבל 
ר, מרקורי, אפולו, מלכיצדק יטמון, רמפפן, בעל, יופאדגון, 

 שלכם? אלהים  שמו של ו, דיאנה. מהואלו של אלות: עשתרת
 ).!לנצחמבורך  זה שם יהי( יהוההוא  שלוהשם  יב"ח:
  ?ברוסית שלוו השם מה: איזבל
כך אמורים ברוסית, בצרפתית ובסינית.  זה אותו דבר יב"ח:

 שםהבכל השפות משום שאסור לנו לשנות את לבטאו 
99Fמושיעמכל וה-הקדוש

100Fושלנ היםאלשל  )2

3( . 

                                                      
 .כד:ה, ו; ב:ש יג”ס 1)

 לב).:ה (ב:יואל ג2) 
 .יט:ג; הושע ב:ז; דברים יב:יג; יהושע כג:שמות כג 3)
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  הזה? םשהשל  י המשמעותמה: יזבלא
 ראשעליון מעל כל האנשים החכמים או  אדם חכם: יב"ח

  האלהים.אלהי שלו משמעותו  השםאם כך, כל המאגי; 
: אני מאמינה בתוקף בבשורת בעלי האהוב, אשר הוא יזבלא

חיזק באמצעות החיה עם שבעת הראשים, כי לעולם לא אפול 
101Fכמו גם התורה

-הראשים ועשרת-הנוצרית עם שבעת. )1
הקרניים שלי. משום כך אני מחשיבה את אמירותיו ואת 

יפורי אגדות או הבלים יהודיים. שלכם כס אלהיםשל  ביאותיו
 .ונסו להזים את האל שלי 17, פסקה Iקראו פרק 

 ?אלהמיהו אך תחילה את אמרי לי, : יב"ח
102Fהוא רוח : האליזבלא

103Fנוכח בכל מקום, )2

ומחלחל לכל דבר  )3
 .האינסופייקום ב

104F: בנושא האל שלך מעזיםיב"ח

כי "אלהים אומרת ת מדוע א, )4
105Fהוא אור

106Fמאכלת, אלהים הוא אש )5

107Fדבר, אלהים הוא )6

7( ,

                                                      
 .כד-כ:ז; ב:יח ס"ש 1)
 .יה שלשאל , האין הוא?ו אתראוויר, גז א הוא2) 
 .שאלה שלי באלכוהול ובעגבת, האין הוא?טבק, הוא קיים ב3) 
 .לח:דניאל יא4) 
ניתן להגיע אליו או -שוכן באור שלאאלא  בכל מקום נוכח אינוהוא  5)

ה טז. שאל:טימותיאוס ו א'ה; :יוחנן אאלהים בתוך אלהים, הלא כן? א' ל
 .שלי

שקרים  מחבביםר כל האנשים, אשר האגם הבוער בגופרית עבו 6)
כט; :אל העברים יב ומספרים אותם או מתנגדים לתורה יהוה, הלא כן?

 י.ה שלח. שאל:טו; כא:כב ס"ש
 פהוכוחם באמצעות נשימת ה אלהיםהשמיים נוסדו באמצעות דבר  7)

 שלו.
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108Fמהאב (ומהבן) אש היוצאת שוןאלהים הוא ל

, אלהים הוא )1
109Fאהבה

110F. אלהים האמתי הוא בורר)2

 -אדם -ובני אלהיםבין  )3
111Fהמשיח ישוע דםא

האם את יכולה לענות בכנות, לשם " .)4
 מה את מפיצה את השטות הזאת אודות אלהים?

ומות אל אגם האהשבטים ו : אני רוצה להתעות את כליזבלא
כן להרוס -על-, ויתרעוינותנצרויות הה 666האש באמצעות 

-על אליו שלך ולמנוע מהאנשים להצטרף יהוהאת החוק של 
; מאחר ולתורות שטן כאלה ולנצרויות אלמוותמנת לקבל 

כד; -כ:ש ב”. סהותר להתפתח בעולם הזה ווכחניותאכזריות 
112Fב:י; ישעיהו ס:ב; טז:יז; יח; יטראה פרק 

5(. 
המשיכי להשלים את חטאיך ואת האמונה , אם כן :יב"ח

ה, :י, יא; יח:ו פי ס"ש-הטפלה הנוראית של הנצרות שלך על
 כד. 

IV 
 בדרכם לבין אברהם יהוהשיחה בין 

 לאחר שארבעתם סעדו אצל אברהם לסדום 
רבה, וחטאתם כי -"ישנה שמועה שזעקת סדום ועמורה כי

                                                      
מכס האדם, אשר גופו דומה לישפה ושוהם, חשמל סביר להניח שזה  1)

 .יה שלג. שאל:ד ס"שטו; :מד; יז:ד; י-ב:ם בליחיהש ? מעשיהלא כן
 .א' ליוחנן ד:ח 2)
 .יה של? שאל, האין הואעורך דיןהוא  3)
טימותיאוס ב:ה; יוחנן  א'ה; :ב; א:ז; אל הרומיים ט:כ; ב:ליוחנן ה א' 4)

 ה:כו, כז, כב; יד:כ, כח; י:כט, ל; יז:ג.
ה משום מכאן נובע שאין להאשים אף אחד על היותו תחת אשלי 5)

שהוא, שהמציא את הנצרות ההרסנית הזו, אותו יש להאשים. ראה 
 .21שאלה   Iפרק
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הכצעקתה הבאה ואראה  בעצמינא עתה -ארדה ;כבדה מאד
 כא. -כ:." בראשית יחאלי עשו כלה

 
V 

 אלהים העברי יהוהה ו הנפלאים שלדברי
 עזרא הנביא הופיע בפני  הוא כאשר

113F"אנכי

הופעתי בפני משה בסנה הבוער ודיברתי עמו כאשר  )1
היו עבדים במצרים, ואני ציוויתי עליו להוציא את  שליהעם 
ת הר סיני והוא ממצרים, ואני קראתי לו אל פסג שליהעם 
114Fבמשך ימים רבים עמישהה 

ומסתורין  גיליתי לו סודות. אני )2
ציוויתי עליו "הפץ ; ווכיצד יסתיים הכלרבים אודות הזמן 

את הדברים ההם." בסוד בפומבי את הדברים הללו אך שמור 
הספרים הראשונים הפץ בפומבי את עזרא): "אומר אני לך (

משכילים לקרוא אותם, -והנח לכל האנשים המשכילים והבלתי
115Fאחריםהספרים ה 70אך שמור את 

אנשים ל הנחו בסוד )3
116Fשלךחכמים ה

מכילים  האלספרים משום שם לקראבלבד  )4
117Fמערכת

 כל ידע." עזראעבור השכל, מקור חכמה ונהר  )5
 לח. :מח; יב-ז, לו-ג:יד השלישי (הרביעי)

                                                      
והם הלכו יחדיו לסדום.  אברהם בביתאכל ארוחת צהריים  אף הוא 1)

 .כ-ג ס"ש. לאכול עמם ארוחת ערב הידידים שלוהיום הוא מבקר את 
 .ש.ימים. ה 40, כל אחת מהן פעמיים2) 
 .ה.שרים. ספ 204 נםבסך הכול יש 3)
 .יהודים באופן יוצא מן הכלל 4)
 .בסיס או שורש 5)
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118Fגם דניאל הנביא

תכנית של הלשמירת קיבל ציווי דומה  )1
) מכיל מסתורין יז:ד; יז:יס"ש (. נגד השטן בסוד שלומה המלח

גדול כמו כן. קוראים, האם אתם זקוקים להוכחה נוספת לכך 
או  אדםהוא  האחריםכל האלים העברים כמו  אלהים שלהש

119Fאלהים עברי

2(?  
VI 

 ,יהוהכי היה זה  יאומן-גילוי מאורע בלתי
 המשיח ישועאשר נצלב בשם  ראש בני האלמוות 
120F: "והיה ביום ההואעצמואומר אודות  יהוה

אבקש  אנכי )3
121Fדויד-על ירושלם ועל בית שיבואו ,הגוים-כל-להשמיד את

4( .
122Fיושבי ירושלם רוח חן ותחנונים כלעל  אשפוך אנכי

; משום )5
123Fאליביטו שהם י

ספדו (מפני מה שעשו יו ,דקרו-את אשר, )6
124Fמרו (על טעותם). ביום ההוא יגדל המספד בירושלםי) ולי

7( ,
125Fכמספד הדרדמון בבקעת מגדון

משפחות  ,. וספדה הארץ)8
משפחת  ,דויד לבד ונשיהם לבד-משפחת בית :משפחות לבד

                                                      
 .ט, ד-דניאל יב 1)
  III. פרקטז, ו; ראה :כא; כב ,כ:יח; ג-יג:א ס"ש 2)
הנורא. הגדול בזמן הקרב המכריע שלו נגד השטן או ביום ארמגדון  3)

 ס"שיא, כו, כז;ג:ד, ה, יח; -ז; יואל ב:א:לח:יח; לט:ח; חגי ב קאליחז
 כא. משמעות המילה ארמגדון היא מפלת צבאות-, יט:יאטז:טז

 והשמדתם, או המלחמה האחרונה טרם אלף שנות השלום הכלל עולמי.
 .או על שושלת דוד 4)
 .רוח) של מסירות ליהוה, ליתר דיוק-רוח (הלך 5)
 ביתאהשטן החליף את אלי ב"נן" בגרסה הסל -אלי  6)
 .בפלשתינה 7)
 .לה:כב' ב רי הימיםדב 8)
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126Fנתן  לבד-בית

לוי לבד ונשיהם -משפחת בית ,ונשיהם לבד )1
כל המשפחות  ;משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד ,לבד

127Fת לבד ונשיהם לבדות משפחוהנשארות משפח

הם ישובו  .)2
משום  אותוו רו: "נבזה וחדל אישים חשבנבתשובה, ויאמ

 כולנואיש מכאובות וידוע חלי. משום כך אנחנו  הואשהיה 
128Fודחינו אותו כחדל אישיםחשבנהו נבזה 

למרות שבא  ,. אכן)3
כשה יובל  ושלאת הפה  לא יפתח הוא הכואב והחלש בגופנו

 לטבח וכרחל לפני גזזיה" ישע' נג: ג, ד, ז'.
רכב על  הואאות הבאות התגשמו: נ.ב. מלבד צליבתו הנבו

129Fמטבעות כסף 30חמור לירושלים, נבגד בעבור 

, נולד בבית )4
130Fלחם

מלאכי ג:א והתהלך  ,המקדש השני-ובאמת ביקר בבית )5
 בירושלים ישעיהו ס:יג.

 
VII 

: "למרות שיהודים קוראים ביראת כבודלי  קשיבוהעכשיו 
131Fאותי ינם יודעיםאהם עדיין  שלילעצמם העם 

, אכן. )6
על  נמצאתי; עליעל ידי אלה אשר מעולם לא שמעו  נמצאתי

                                                      
שבט נתן מגיע לאחר שבט דוד, משום שיהוה התגלם משבט נתן, ולא  1)

 משבט שלמה. לוקס ג:לא ומתי א:ו. ה.ש.
 .יד-זכריה יב:ט 2)
ה, יד; מעשי -כלומר, חשבנהו כתינוק זנונים, כופר ומורד. לוקס כג:ב 3)

 .מעשי השליחים כד:יד, כב
 .זכריה ט:ט; יא:יב 4)
 .מיכה ה:א (ב) 5)
 לג; כד:ז; יחזקאל ב:ג.-ה:ה; ירמיהו לאב, ג; מ:ישעיהו א 6)
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אשר מעולם  ,יםיולגו אותיידי אלה אשר מעולם לא חיפשו 
132Fשמילא קראו ב

133F!הנני! הנני, "אומראני  )1

מושיט את  אני )2
הם  יום אך-המרדן מדי שליאל העם היהודי  ישלים ידיה

 ב. :ב; הושע יא-א:." ישעיהו סהליממשיכים להתכחש 
 ,והאזיני ,שמיים ,אומר אני, שומויהו, ישע כנביא ,כןאם 

134Fארץ

 אלהיםאת האינם יודעים  עדייןויהודים  נוצריםש )3
 שלהם! 

VIII 
 ממשיך לחפש אחר יהוה כיהוכחה 

 נוצרים-ידידים בקרב היהודים, כל הנוצרים והלא 
אלהים ובידו חתמת  ,שמש-מלאך אחר עלה ממזרח וארא
135Fחיים

אשר ציוו  ,המלאכים ל אל ארבעתהוא קרא בקול גדו. )4
להזיק ממתינו ה: "באמרו ,עליהם לגרום נזק ביבשה ובמים

נטביע חותמת על מצחי אשר -עדליבשה, למים ולצמחים 

                                                      
מעולם לא  םיגוי; אכן, היהוה (שמות ו:ג; טו:ג; הושע יב:ו) שמו 1)

ביטאו את השם הזה והמירו אותו בגוד, קיריוס, הר, דומינוס, פאן, 
 .XI לורד, ל'אטרנל ואחרים. ראה פרק

 היו קיימים גויים יהויסטים בזמני קורא,כפי שאתה יכול לראות, ה 2)
 על מנת לקבל אלמוות. היהויסטים חיו אף אל יהוהקדם, אשר הצטרפו 

יב; במדבר -כא; שמות יח:י-ם. בראשית טז:יג, יד; יד:יחבתקופת אברה
 .כב:ט, יח; כג:ד ואיוב

 .ישעיהו א:א 3)
 .אל יהוה. דברים לב:מ; דניאל יב:ז-אדם 4)
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136F"אלוהינוהעבדים של 

 ,מספר המוטבעיםאת שמעתי ו. )1
-ב:ש ז”. סישראלמכל שבטי ) 12,000(  מוטבעים 144,000
יכל איש למנותו -שר לאא ,המון רבכן ראיתי והנה -ח. אחרי

ויעמדו לפני הכסא  ,העמים והלשנות ,שבטיםה-מכל(בעצמו) 
137Fשהה של

וכפות תמרים  ,והם מלבשים שמלות לבנות, )2
138Fבידיהם

-דד (בהביעם הכרתהי, "לאמר ,גדול-ויקראו בקול. )3
לישועתנו (מן הכסא -על הישב ,אלהינו ,שהתודה) ל
אלה המלבשים , "הזקנים ויאמר אלי 24-ויען אחד מ" המוות)!
 ."אדני אתה ידעת, "ואמר אליו" ?באומי המה ומאין  ,בגדי לבן

 .הגדולה (הרדיפות) הצרה-מן הבאיםאלה הם , "ויאמר אלי
(דם של סבל שלהם  וילבינום בדם השה ,שמלתם-את ויכבסו

ומשרתים אותו  ;האלהים-הנם לפני כסא ,מסיבה זו ותמימות).
ולא  ,ירעבו עוד-לא. ולילה יומם ושל (משכן) השמיימי בהיכל
בתוך  הישב שהכי ה ;ושרב ,יכם שמש-ולא; כאן עוד יצמאו

139Fמבועי מים חיים ינהלם-ועל ,הכסא הוא ירעם

אלהים ומחה . )4
ט; -א, ב, ו:ח, ט, י, יג, יז; יט:ש ז”" ס.מעיניהם דמעה-כל
 יז.:ו; כב:כא

IX 

                                                      
 ;ד-של הנביאים הקדושים. יחזקאל ט , אלהיםהחותמת של יהוה1) 

 .ד-ט ס"שלעבדי השטן אין חותמת של יהוה. 
 .VIיהוה הצלוב. ס"ש ה:ו, ט, וראה פרק  2)
, אשר זנחו דתות שטניות שהם כולם מנצחים מסמליםהענפים הללו  3)

 .פחד-ללא
מהרים גבוהים.  הללו זורמים שכל המעיינות ומפלי המים יש לציין 4)

 ה.ש.
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 ;את יהוה אשר ידעה סיפור מדהים אודות רסקולניקית,
להמיר את דתו  אורתודוכסיכומר היא עזרה ל כן,-על-יתר

 יהוהלדת 
מילותיי שלא  שקלת אתהאם ובכן, ס"א (איבנובנה ס.),  :כומר

140Fניתן להיוושע

 ? כמורה-בלי עזרתו של איש )1
אכן, שקלתי אבל כאשר התחקיתי אחר ההיסטוריה של ס"א: 

את  ו היווניםאז העת בה מינמלספירה או  870 הנצרות מאז
141Fהחדשהרומא של ור אפיפיה

היו קיימים תמיד תי שלמד )2
142Fאנשים בנצרות

מחול לאנשים על להם סמכות לשניתנה  )3
143Fוחטאיהם מעשיהם המרושעים

נהגו לכנותם אפיפיורים,  ;)4
קוראים הם עליונים ברוסיה. היום -פרוטופופים ואפיפיורים

לפיכך, הסקתי כי . בישופיםו , כמרים בכיריםכמריםלעצמם 
144Fלהיוושעאנו יכולים 

כלומר, אין  – בלבד באמעות הכמורה )5
צומות, צלבים, פולחנים, מלבושים , תפילות, הקדשות

לסלוח לאיש על חטאיו ים היכול אלהיםוקורבנות המועלים ל
 . מלבד הכומר

 ! את צודקת לחלוטין :כומר
                                                      

מה אמורים האנשים מבהיר, ממי או מ, ארור אחד, מדוע אינך 1)
 .שאלה שלילהיפטר? להיוושע או 

אינכם ממנים את  מדוע ,חדשים למנות אפיפיוריםלכם אם מותר  2)
 י.ה של? שאלוהכפרים בכל הערים החדשים ביותרהאפיפיורים 

 . ה.ש.נצרויותאולם לא בכל ה 3)
יח:ג, כג; יז:ה. האם  על פי נבואה ס"ש אודות כישוף לסליחת חטאים 4)

 אותו, והמעניק חטאים הזה-הכוח לסליחתאת  ורהלכמ ה שהעניקזהוא 
 י.ה שליג:ב, ח; יב:ט? שאל ס"ש. לוקס ד:ו, ז; אחד כחפצוכל ל
את עצמך את השאלות הבאות: מהי הישועה? ממי או אל התעורר וש 5)

 .יה של? שאלממה אתה רוצה להיוושע
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לאחר שהגעתי ! אנא, הנח לי לסיים את מחשבתיס"א: 
לנצרות האורתודוקסית למסקנה זו, החלטתי להמיר את דתי 

עלה על דעתי לאחד מן הפלגים; אך טרם אמיר את דתי  ולא
 .ןראשוה הנוצרי או את המחוקק חדאהמורה ה אתלשאול 

. באופן אישימושיעה האמת את ההתחננתי בפניו לומר לי 
נכנס  המשיח ישועאלהים ברגע שסיימתי את תפילתי אל 

ושאין מושיעה תמצאי את האמת ה" באמרו,לי ספר אדם ומסר 
את העמודים הראשונים ". כשקראתי בספר זה להפריכה

 . נדהמתי מהבשורה הנפלאה
 מה קרה לך?  :כומר

אדם נולד כי, "לשכנע אותי  אתה והכמרים שלנו ניסיתםס"א: 
145Fמאלהים

אלה רק "ת, במילים אחרו "רק באמצעות טבילה; )1
 סוף, הם אשר מאמינים במשיח-ללאחיים נצח או -יזכו בחיי
146Fונטבלים

2 (". 
 בדיוק! :כומר

אומר ספר אנא, התאזר בסבלנות והקשב לי בזהירות! הס"א: 
: אלה שנולדו לשתי קבוצות בלבד"כל האנשים מתחלקים  כי,
אם כן, מי שאוהב את אחיו ואלה שנולדו מהשטן.  אלהיםמ

אוהב את אחיו,  אינובעוד שזה, אשר נטבל אך  אלהיםנולד מ
השטן או שאינו אוהב את אחיו נולד מהשטן. מי שנולד מ

לעולם לא יקבל חיי נצח או אלמוות. אם כן, מי שמאמין שהוא 

                                                      
 העולם הזה. ה.ש. היאל 1)
שתמש: הרומית, קרימית, נגד כיוון באיזה סוג של טבילה צריך לה 2)

טז; שמות :ו; ישעיהו א-ה:מתי גהשעון ועם כיוון השעון או אופן סיני. 
 .יה שלו? שאל:ב; יוחנן ב:י; בראשית לה:יט
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כלומר, נוהג על פי האמת או הדת האורתודוקסית,  – אורב
, ומשוטט בחושךאבל אשר אינו אוהב את אחיו, נמצא עדיין 

147Fבחושך ואינו יודע באיזו דרך הוא/היא הולך

 ; מפני שהוא/היא )1
148Fהחושךידי -מסומא על

: אם אדם דבר נוסף למדתי מהספר" .)2
ם, נסים כך שהוא יכול להעתיק הרים ממקומ-הופך למחולל

אנוש אלא גם בלשונות ה-בנילדבר לא רק בכל לשונות 
149Fמלאכים אבל אינו מציית למצווה החדשה

בין שוויון  אודות )3
הוא כנחושת הומה או  המשיחידידות שניתנה על ידי אחים ו

חדירה לכל ומתת הנבואה אם למישהו  ם.כמצלתיים רועשי
ועשיית פלאים גדולים בשם המדעים (או חכמה) הסודות ו

אינו מציית למצווה החדשה, הוא אינו שווה הוא המשיח, אך 
150Fמאומה

151Fרכושך לעניים כלטעם לתת את  אין. משיחעבור ה )4

5( 
152Fראשוניםכמו שעשו הנוצרים האו לאחווה 

לכפר על או , )6
ו על חטאיך על ידי מיתה באש או סבל מעשיך המרושעים א

משא חיי הנזירות אם האדם אינו שומר את המצווה הזו. 
שאינו מציית למצווה החדשה שניתנה על ידי  בקיצור, מי

                                                      
מודע שהשטן מוביל אותו לאגם האש תחת מסווה של -בהיותו בלתי 1)

 ה.ש. הנצרות.
 כד; יג.:ט; ב:יב ס"שהתאולוג של העולם. כלומר, על ידי  2)
יח; -יז:לא; ויקרא יט-לב:המצווה הישנה. מרקוס י –יהודי התלמוד ו 3)

 ז. ה.ש.-ה:דברים ו
אורתודוקסים ואדוקי האמונה הישנה או קתולים, פלאים -יאו מחולל 4)

האיקונות מחוללות הפלאים שטן עם כל כת הפריסטז'ניה של המ אלה
 ה.ש. שלהם.

 ד. ה.ש.:יעקב ד .דו מהשטןלאלה העניים או המרוששים, אשר נול 5)
 .XIפרק  . ראהיהודים נזרינים ולא נוצרים 6)
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אותו אדם  ,ציפורהכחנניה וכ, ואינו נותן את כל רכושו משיחה
153Fאו נוצרישל המשיח יכול להיקרא תלמידו  אינו

כן, אם . )1
154Fמאומהאינו אוהב  יהוה)המשיח (או 

אחים -מלבד שוויון )2
155Fבמשיח

3( . 
, בפרט בעת זו תאומן-שלאאו  מדהימהזו עובדה  ,אכן: כומר
 ה. -א:אל טימותיאוס ג ב'. תאוות בצע וברבריותשל 

 :גיליתי שתי עובדות נוספות אתמול באופן מענייןס"א: 
"אף אחד לא ישאל את האנשים ביום הדין על פי איזו . 1

156Fאלהיםיחולקו לשתי קבוצות בפני  כולםאלא  דת הם נהגו

4( 
ללא קשר לדתות או ללשונות שלהם: אלה שלימין ואלה 

157Fשלשמאל

דת, אשר עשו טוב עבור אחד האחים  מכל האל. )5
158Fהקטנים

, יעמוד מימין ואלה, אשר גרמו להם משיחשל ה )6
159Fלסבול

 , יעמדו משמאל.תהי דתם אשר תהי, )7
160Fכו לחיי נצחיזמכל האמונות האנשים הצדיקים 

בעוד  )8

                                                      
 .בספר השני X פרקהברית החדשה. ראה של יהודי  1)
ה ? שאלדתות שלוה 666כל מהאם אתם שומעים נוצרים שטניים  2)

 .שלי
  הברית החדשה. ה.ש. תחתיהוה או ב 3)
 .)כו-יז.:כא (ג-א:. יואל דיהושפטבפני יהוה בעמק  4)
 "שלי הקטניםהאחים : "לאיזו קבוצה שלישית מתכוון יהוה באומרו 5)

 י.ה שלמ, מה? שאל:מתי כה
, אחיותיו ואחיו הצלובים של יהוה, אשר מצייתים ואימהותיאלו  6)

למצוות שלו. לוקס ח:כא; כלומר, המצווה שלו בס"ש א:ג; כב:ז, ט (אל 
 יח). -העברים ב:יא, טז

 .ט:לה; במדבר כד-ל:ד וךברפרעות.  בעת במיוחד 7)
 .ב:כד, כו; כב:כא ס"שירושלים. חוץ לעיר מ 8)
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יעונו באש הנצחית למרות  מכל האמונותשאלה משמאל 
 ".פלאים-ללישכמה מהם היו נוצרים ואפילו מחו

באמצעות קורבן  וחוטאים נוצריים שייוושע אין". 2 
 חטאים; לעומת זאת, הם יושלכו לאגם האש"-מוחל
 את הספר?  האם תוכלי להראות לי: כומר

ום שמילים אלה נדמות מתוקות , אינני יכולה משלאס"א: 
 שובאתה עלול לשכנע אותי ת שחוששאני יותר מחלת דבש; 

שלך או  האינטרסנטים האורתודוקסיםלהאמין באחד השקרים 
, בעוד םחטאים אחרי-מוחלי ערמומיים ושטניים או בטקסים

אנשים פרא יאמר: "אם שמילים אלה כה ברורות לי שאפילו 
161Fבכל ח כזהשל המשי שוויון היו מוקירים

אזי הייתה הארץ  )1
 " עדן.-הופכת לגן

זים את העובדות הללו, ואני מוכן למלא ינני יכול להא :כומר
 . משיחאת המצוות הללו שניתנו על ידי ה

לעשות את  המשיחבשם מבקשת ממך אם כן, אני ס"א: 
ובדוק אם הספרים האורתודוקסים : לך הביתה הדברים הבאים

פרים בדוק אם ס , אזיואם לא לו,שלך מכילים את המילים הל
 ומדוע כולם מתעלמים מהן?נוצריים אחרים מכילים אותן, 

ליוחנן ג:י, טו,  : א'ימים 9-הביא את המובאות הבאות ב: כומר
כא:ח, כז; כב:טו; יט:ב; ב:ד;  חזון יוחנןיא; ד:כ; -ט:טז, כג; ב

 ח; אל העברים-אל הקורינתיים יג:אא' יוחנן יג:לד, לה; טו:יב; 
מז; -ם ב:מדהשליחי י:כו, כז; מתי ה:כב; לוקס יד:לג; מעשי

מו; -מתי כה:לא יא;-אל הקורינתיים ו:ט א'יא; -לז; ה:א-ד:לב

                                                      
אתה בוודאי מטורף אם אתה מתכוון לשוויון עם מיליונרים" כך כל 1) "

 . ה.ש.ולמשיחלך אדם עשיר ופקיד יאמר 
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, ואמר לה שהברית החדשה המשמשת כל י; כ:כה, כז-כג:ח
נצרות מכילה את המילים האלה. הנוצרים האורתודוקסים 

162Fלרצותמשמיטים אותן משום שהם מאמינים שניתן 

את  )1
הוא האדם כומר הכלומר  באמצעות הכמורה בלבד; משיחה

היחיד, אשר יכול לנקות אותך מחטאיך. ובכן, הכומר הוא 
החטאים. הקתולים מאמינים כי -היחיד, אשר לו הכוח מוחל

163Fבעיקר לאפיפיור של רומא הראשונה

יש כוח זה. מסתבר  )2
 דבריאו את  משיחשאין צורך עבור נוצרים כאלה לדעת את ה

שוטה של אלהים; ו ואפילאנאלפביתי חים: יהי זה איש השלי
, הם ביצעו יםלא משנה איזה רשע, תועבה או חטאיען כי, 

. את לחם הקודש וייתןיסלח על כל חטאיהם  כומר
 המשיחמשום שהם מאמינים ש םהפרוטסטנטים מתעלמים מה

164F, קללהיםהושיע אותם מחטא שה האלהיםאו 

 .(?) ומוות )3
ומזאת , משיחבאמונתו בלבד ב יחיהטנטי משום כך כל פרוטס

אנשים ואפילו  לשעבד עשות מעשי רשע,לך לנובע כי מותר 
ולהימנע  משיחנוצרים ולחטוא כרצונך אך להמשיך להאמין ב

 מעונש.
ולהוקיר שוויון נוצרי  משיחהבה ננסה לבסס אחוות ס"א: 

 הללו.ות האוונגליהמבוסס על המצוות 
שכזו בקרב  אלוהיתלידריות עד כמה שאני יודע סו :כומר

                                                      
 .שאלה שלי? ריצוי,  מדוע לא ישועה 1)

 נלקח על ידי פיוטר הגדול.האפיפיור  כוחברומא השלישית 2) 
הנביאים כל משה ו, חנוך, אליהו, אברהםבאיזה ספר נאמר כי 3) 

פי שעשו הם אז להניח לאלמותי כ ברצוני להפוך? קוללוהקדושים 
 . קלל אותיעצמו לשטן ל
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 ה;שנ 50-הנוצרים האפוסטוליים החזיקה מעמד לא יותר מ
לבסס קהילה שוויונית,  יתר על כן, אף ממשלה לא תתיר לנו

165Fאחדולב  אחת פשנ ועשבה כל החברים י

. בנוסף לכך, אף )1
כומר, פקיד או אדם עשיר לא יסכים להפוך לשווה לאיש רגיל 

או  רוצחיםכ יח כי יסמנו אותנו; וסביר להנבכלאו לחייל 
 . סוציאליסטיםכ

 א'חיי נצח?  ולא יוענק ננסה להוכיח כי לרוצחאם מה ס"א: 
 טז. -טו:ליוחנן ג

 הוא חשבייזאת וכיח ינסה להים ישממם מלאך פילו אא :כומר
 לסוציאליסט. 

166Fמה עלינו לעשות ם כך,אס"א: 

אלמוות או  מנת להשיג-על )2
167Fנצח חיי

3( ? 
שלנו עד  המחוקק האחדלדפוק בדלת של  נמשיך ר:כומ

 . יענה על שאלותינו הוא אשר
רב הם קיבלו  כה אחרי שדפקו בעוז מכן-לאחרחודשים  6 נ.ב.

 . את המאמר הבא
 
 
 

                                                      
 .ד-ב:ב ס"שלב; :ד השליחים מעשי1) 
לעשות דבר, או כל ההישגים,  הנוצרים אינם יכוליםמלמד: " שטןה2) 

משום שהמשיח ניקה את  עבורםוניים אינם הגי תהמעשים והניצחונו
 ."הדם שלוהנוצרים (השטניים) מכל חטאיהם באמצעות 

 .טז:מתי יט 3) 
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X 
 נצרויות הןה 666 הוכחה בעליל כי כל

 משיח-או צרי משיחהאויבות האכזריות ביותר של ה 
כפה עליו וי תואואב יקלל האביו ב מורדאם בן ל אחד מסכים כ

ייענש על ידי שלו  יגמנהב שמורד. מי ערך-חסרן לעזוב כב
. מי פי צו המלך-להורג על יוצאו ך שלמלב שמורד. מי המנהיג
 יהוהיקולל וייענש על ידי  יהוהבאלהים העברי  שמורד
או  שלואויב הוא , משיחב שמורדכל מי אבירם. ככדתן ו

ויושלך  המשיח אנטיכריסטוס ביוונית והוא יקולל על ידי
הוא  משיחאויבו של הברור אפילו לסיני כי  .לאגם האש

בספר שהוא המשיח  יו שלדבר נגדאו מלמד  מדבראשר  נוצרי,
168Fאביו מיןלקח מי

חזון  ונאמר כך: "זה זהספר ב. שבשמיים )1
". כל לו נתן אלהים, אשר המשיח ישועשל  אחרית ימים

169Fהנוצרים

ית ימים של : "חזון אחרבאומרם אותוסותרים  )2
 שום ספר מסרלא  אלהיםו המשיח ישועיוחנן ולא של 

אלהים האמתי הוא  בעצמו המשיח ישועשמשום  משיחל
170Fהיחיד

3(." 
ו את הדברים אשר חייבים אומר: "להראות לעבדי המשיח

171Fבקרוב

: באומרם אותוסותרים כל הנוצרים  "להתרחש. )4

                                                      
 .י-ה:א ס"ש )1

 .רדסטוקיםגם מולוקנים, שטונדיסטים והכלל -מן-ובאופן יוצא2) 
 .יח-ש כב:ו, טז; א:יז”ליוחנן ה:כ; אל הרומיים ט:ה; ס א'3) 
 63משנת הקיסר או רון ישל נתחת שלטונו רומא מאז האש ב 4)

 . ה.ש.לספירה
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 אחד; מאחר שהגדולים במשרתיו כגון-דבר לא נראה לאף"
 הפלאות-ממצרים, ניקולס מחולל מקריוסבזיליוס הגדול, 

בס"ש או בחזון אחרית  שנראההבין דבר יכלו ללא  םהדומיו
הימים, והם נתנו לנוצרים את חזיונות אחרית הימים 

172Fתקנותואת ה(התגלויות) 

של עצמם לנהוג לפיהם, כל שעלה  )1
 ". על דעתם או שנראה בחזונם או שמלאכים גילו להם

אפילו יהיה לאח הנביאים אשרי הוא ואומר: " המשיח 
הדברים אשר ישמור את  ,שלוהקדושים ולידיד המלאכים 

 ".זה מן השמיםהכתובים בספר 
 קוראאשר  אשרי הואאינה אמת,  ו: "זאומריםהקתולים 

המשיח את  סותריםנוצרים אורתודוקסים  ".ספרים קתוליים
תודוקסיים." אור ספרים קוראאשר  אשרי הוא" ואת הקתולים,

 ; 'וכופרים לותרניים מעודדים את האנשים לקרוא סים ירנתהלו
מיהוה או  מהמשיחמתעלמת ת יונצרוה 666-אחת מכל 

, ומעודדת אנשים לנהוג על פי הכתובים של ומהס"ש שלו
 .אבותיהם הקדושים

ימינו -זקוקים להוכחה נוספת שכל הנוצרים בניהאם אתם 
, משום שהם המשיחל האכזריים ביותר ש האויביםהם 

כב:ו, ז, ט,  ס"ש שלוב המשיחשל  דבריומעיזים לסתור את 
 טפלות-באמונות מאמינים; לפיכך, הם כולם טז, יז; א:ג; ב:כו

 המשיח כי הם המירו את מצוותיו של נוצרים מזויפים או
 פרק? מרקוס ז:ט, יג וראה בחוקים אנושיים (כלומר, שטניים)

IX. 

                                                      
 .לספירה 580 בוטלו על ידי סבאס הקדוש ואפרים הסורי מאז שנת 1)
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הייתה אמורה לשאול את נבונה זו אישה  טבעי-באופן נ.ב.
איזו , ישועאלהים " לאחר מכן, שאלה הבאהאת ה אלהים

הספר מן שלחת את  אתהלפני ששמרו הנוצרים  שלך מצווה
 . כתשובה לשאלתה המאמר הבא היא קיבלה את?" השמיים

 
XI 

 קדם-כפירות בקרב יהודי שלוש
 666מס'  ות השטניתהנצרומקור 

סיני הקדוש הנצחי של -חוק למרות שהפרושים שינו את
173Fיהוה

שלהם  כפירה. הזאת הם צייתו לו-במקצת אך למרות )1
חיים ולא של השל  אלהיםהוא  יהוההתבססה על הרעיון כי, "

את העברים המתים מן המתים מחייה  הוא עקב כך, ;מתיםה
, לט:דברים לג:ב; לב ידי-תמכו ברעיון זה על". הם שלו

ל הקורינתיים טו:כט, לב; א א'לח; -לוקס כ:לז התואם את
ם כו:ח; מתי השליחי אל הקורינתיים א:ט; מעשי ב'טו:טז; 

 אל טימותיאוס א:י.  ב'כז:נב, נג; יוחנן ה:כא; 
ללא  יהוהסיני הקדוש הנצחי של -חוק שמרו אתקים והצד

עד לאחר קץ העברים כל חיה את לא י יהוה" ,כישינוי בטענם 
כח; הושע יג:יד; אל -איד, כ-חזקאל לז:יאי פי-לע", העתים

 הרומיים יא:טו, כו, כז. 
שהוא מלמד האמונות הללו כפירות משום השטן קרא לשתי 

                                                      
 ט, יב, יג.:המשיח. מרקוס זנזף בהם  על כך  1)
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174Fעוזבת את הגוףשל איש שמתו "נ נגדן:

לאחר המוות, עולה  )1
-, כוכביותשמשלמקום כלשהו השמיימה רחוק יותר מכל ה

דין ביום ה. עדן דמיוני-גןנכנסת אל  אזו ,שביטההלכת וכוכבי 
ם ימן השמי תרדהעדן הדמיוני, -נשמה תעזוב את גןכל  לגדוה
175Fאפרה לתוך השרידים או תכנסו

 של האדם, אליהם הגוף )2
176Fהתפרק

3(." 
177Fיהוה סיני הקדוש הנצחי של-חוק הנזרינים שמרו את

ללא  )4
הוא  המשיח ישוע" פיו בחומרה בטענם כי,-שינוי ונהגו על

ירושלים ב דוד-, אשר אמור לשבת על כסדוד של צאצאההוא 
לוקס א:לב, לג;  "בית (שבט) יעקב. על כל למלך ולהפוך

 ם ב:ל, לו; כו:ו, ז.השליחי כד:כא; מעשי
לה אלהים (המלכות  ,לכל היהודים כי כריזה המשיח ישוע

בעזרת  שלום דבריתמך ב הואקרבה אליהם.  הם חיכו)
בעוד  משיחנו להאמי והיהודים הפשוטים, נפלאות גדולות

שהמעמד  ; מאחראמינושלהם לא ההמלך גה ו, ההנהוהניםשהכ
ראות ל הרצואת כתבי הקודש היטב  ידעשולט הזה היהודי ה

הברית החדשה המצופה עמם בישראל את  כרותי המשיחאם 
 : ניבא להם, כלומר יהוהכפי ש

                                                      
סביר להניח שהיא תעזוב את הגופה כפופה ועם גבה קדימה, הלא כן?  1)

 אפילו השטן אינו יודע אם היא עוזבת את הגוף דרך הגרון הוא
 .האחוריים. שאלה שלי

 .ישאלה של? , האין הואהאוקיינוסמפוזר ברחבי הארץ ושאפר  2)
מאמינים כי השטות  אנשים משכילים רביםהכלל, -מן-באופן יוצא 3)

 .הזו שהמציא השטן היא אמת הברורה
 .א:מו; ג:כו; ב-כ:ם כאהשליחי מעשי 4)
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178Fיהוה .1

179Fיסלח לעברים על כל חטאיהם )1

2( . 
180Fהמתים יקים את כל העברים יהוה. 2

3( . 
181Fבפלשתינה שובכולם יאסוף את  יהוה. 3

4(. 
 ,םכל העברי על שלווהית האלישפוך את הרוח  יהוה .4

. באותה עת כפופים להםאשר יהיו  ,יםיגואותם ואפילו על 
כח; -כט); לז:יד-דלח (כ-כט); לו:כז-יחזקאל לט:כט (כה

 כו (ב:כה). -ה; יואל ג:א-ישעיהו מד:ג
,  יותיקונהא-הטומאות ותועבת עבודתיטהר אותם מכל  יהוה. 5

182Fיםיהגו בקרבכאשר חיו חיללו עצמם בהן אשר 

במים , )5
 .טהורים

ישכון בקרבם וכולם, למקטנם ועד גדולם, ידעו  יהוה. 6
 אולוגיותתולא ל םתאולוגיהם לא יזדקקו לשום  אם כך,. אותו

                                                      
 .יה שלאלמישהו אחר? שאו יהוה ולא המשיח האם זה אמור להיות  1)
גרמנית. ירמיהו לא:לד, לא; הבריתות ב-בדוק את המובאות מול ספר 2)
וראה  ;ח; נ:כ; אל הרומיים יא:טו; אל העברים ח:יא, יב; י:טז, יז:לג

. ישעיהו סא:ח; נט:כ; מד:ג; מג:כה; נא:טז; שופטים איחוד נצחי (ברית)
 .ב:א

הוא יקים א:טו. כח; הושע יג:יד; אל הרומיים י-יד, כא-יחזקאל לז:יא 3)
כ:ד, ה, יד.  ס"ש. הראשונהולא  שנייהחייה האותם מהמתים בעת הת

 ה.ש.
; מט; ס; טז-יא:יא ;יב-כח; לו:כד,כה; ישעיהו נב:ט-יחזקאל לז:כא 4)

ח; -כא; ירמיהו כג:ו-יב; יד:יא-כד; זכריה ח:כב, כג; י:י-כה; סו:יט-סה:ט
-ז(טז):לה; יח(יז):כבא' י מלכיםה; -לא:י; מו:כח; נט:יט, כ; דברים ל:ג

 .יח:ד ס"שכד; 
 ;כח-במיוחד בין הנוצרים. יחזקאל לו:כה, כט, לג; לט:כט; לז:יא 5)

 .ישעיהו מד:ו
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גם מלאכיים. הם יהיו נאמנים -או פירושים אנושיים כמו
 שלוני וק סי, וישמרו את חיהוה אדםשלהם,  אלהיםל

183Fבחומרה

1( . 
ישראליים הרים מגבוה יותר לסיני -הר יהפוך את יהוה. 7

המקדש -עליו. בית שלו נהדרהמקדש ה-ויבנה את בית ,אחרים
מח; -מ פרקיחזקאל  .לכל העמיםיהיה לבית התפילה שלו 

 יז. :ה; מרקוס יא-א:ז; מיכה ד:ב, ה; נו:ישעיהו ס
חומת שיש קפת המוירושלים  הנפלאהעיר בנה את הי יהוה. 8

 יהוה" או "יהוה. עיר זו תקרא "בירת ק"מ 76.3שאורכה 
184Fשמה"

 ת.בעברי )2
הלויים בעוד ש המקדש-ם בביתכוהניצדוק יהיו -. בני9

גלימות  לבושם יהיה שונה: הם ילבשו. עוזריהםהקודמים יהיו 
 זקניהםשערם יהיה קצר ובצבע לבן ומבד כותנה עדין 

185Fמגולחים

3( . 
186Fלצמיתותהמקדש הזה -יתיגור בב יהוה. 10

4( . 
החדש המקדש -כנס לביתתר להיו. לערלים או לזרים לא י11

 ב. :ש יא”ז, ט; ס:. יחזקאל מדיהוהשל 
: ממזרח יםסקטור 12-ל שלויחלק את ארץ ישראל  יהוה. 12

 ים המלח.להירדן ולנהר  ים התיכוןה

                                                      
כא; ירמיהו לא:לג, לד; כד:ז; יחזקאל לז:כג, כד; -ישעיהו נד:יג; ס:יט 1)

 .לו:כז
 .ישעיהו ס; א:כו; ירמיהו לא:לח; יחזקאל מח:לה; מג:ז; זכריה ח:ג 2)
 .כ-ל מד:ייחזקא 3)
 .יחזקאל מג:ז; תהלים קלב(קלא):יג, כד; קלד:ב 4)
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, פלג אחד יזרום יהוההמקדש של -בית. נהר יצא מתחת ל13

 ים התיכוןיזרום אל ההשני  ממזרח והפלגרדן יאל נהר ה
כל חודש.  יו פרניביוהנהר  יצמחו על גדות. עצי פרי ממערב
 כז. -א:את ים המלח. יחזקאל מז של הנהר יחיומימיו 

היה לפני  הואכפי ש שלויהפוך למלך על העם  יהוה. 14
187Fשאול

. ישעיהו ישלוט לנצח ללא הפוגה ולו לזמן קצר הוא. )1
 כא. :א עובדיהטו; :ז; צפניה ג:ה דכג; מיכ:כד
יבוא אליהם  שלו הנבחרהעם ל ש מלך או יהוה. אזי 15

הרוכב על  שלוציון רכוב על סוס לבן מלווה בצבא -מהר
 היריביםסוסים לבנים להביס את כל הנוצרים האכזריים או 

188Fשלווהאויבים של הילדים  שלוהעיקריים 

 בהרי ישראל. )2
כמו  יזרח, והירח יותר שבעתייםתזרח באור בהיר השמש . 16

 כו. :. ישעיהו לעל ישראל השמש
. מסילת רכבת עם תחנות יפיפיות תצא מציון מעבר לנהר 17

 ח. :יב; ישעיהו לה:ש טז”קנטון. ס תעיר הסינילפרת עד 
189Fפלא חדשמויגדל צמח  יהוה. 18

פרותיו יהיו  ;םעבור )3
 כט. :. יחזקאל לדבעת-מרפא בה-תכונות-לחך ובעלי-טעימים

-קור וגשם ,ברד ,ברקידי -עלישראל לא ייפצע באף אחד . 19
ארסיים או ונחשים  ףטר-חיות בר, ציפורי או בידיסוחף, 
190Fחרקים

4( . 
                                                      

 סירא יז:טו.-בןח:ז, ח;  (שמואל) א' מלכים 1)
כא; אל -טז:טז; יז:יד; יט:יא ס"שכד; -יחזקאל לח, לט; ישעיהו סו:יג 2)

 .הרומיים יא:כו, כז
 ה.ש.. מוחמדבקוראן של  הוא נקרא "טובה" 3)
 .קאל לד:כהט; סה:כה, ס; יחז-ישעיהו יא:ו 4)
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מי מיכ ושלם ילדיכל היתפשט בקרב  יהוה-חכמת. אור 20
לכת -כוכביל שנים ויאפשר להם לנסוע 1,000במשך ם הי

 יד. :ט; חבקוק ב:אחרים. ישעיהו יא
ם חמדיאנימוה: י עמים אחרים יצטרפו אליהם באמונתם. שנ21

שלישית. ישעיהו הישראל עצמה תהיה  עקב כך,. יםחבשהו
 יט:כג, כה; זכריה ב:יא. 

מנת -עלירושלים להסוכות -חגל בואשאר העמים יצטרכו ל. 22
בוא יסרבו לאלו של .יהוהיכול -מלך הכללהשתחוות ל

 יט. -גשם. זכריה יד:טז ירדלירושלים לא 
ארץ ב הממלכותירושלים תשתלט על כל  . הרפובליקה של23

 הנשקאת  יכתתוהעמים  שכל אחרמשלום וחירות תביא 
ואת מלחמה פנה לואף עם לא י יחקלא ציודשלהם ל הקטלני

191Fשנה 1,000במשך לא ילמדו  מדע הלחימה

1( . 
עצי ארוכים כ-חיים-ויהיו בעלירבות  יחיו במשך מאותהם . 24

192Fשנה 100 עדיחיה בקרבם א חוטאפילו אלון. 

. נשותיהם )2
ם ילדי, הבמועד. בקיצורכאבים ותמיד -תינוקות ללא תלדנה

. שמחה ושפע בכלה, הנאשגשוג, מו ייהנ יהוה הללו של
 כה; ס. -כ:ישעיהו סה
הן  נקברנשאר על הצלב, מת ו המשיח ישועכאשר 

יהפוך  הואהתקווה שלהם שדו את איבהשליחים היהודים והן 

                                                      
כג. אחרי -ישעיהו ב:ד, יא; ס; מיכה ד:ג; זכריה ב:יב, יג; הושע ב:יח 1)

ים והנכו שובצבאיות שונות  אמתיותאמונות  ימציאהשטן  יםשנ 1,000
 שנה. ה.ש. 111-ל ביותר ערמומייםוה יפיםה
 .יהיה ארור הוא 2)
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193Fיז:כח כא, יג, כ; מתי:לוקס כדיעקב. בית על למותי למלך הא

1( . 
ימים אבל  40ביהודה  המשיח ישועאחרי תחייתו שהה 

המיר לאמונה  הואכששהה ביהודה גלוי. בחשאי ולא ב
(הן גברים והן נשים) יהודים  120ת) נצרוללא ו(הנזרינית 

194Fבלבד

מסתורין גדול  שלום הנאמנים ידידיבפני ה חשף הוא. )2
העולמית, תכנית אשר ה-שם עד רויישא השמיימהיעלה  ואהש

195Fהקדושים שלום נביאיהכריז ל הואאשר 

ירד  הוא , תיושם.)3
 צבאמלווה ב לבן וסשוב ויתקדם מהר ציון ברכבו על סלארץ 

אויבי יביס את כל  הוא. על סוסים לבנים הרוכבים ושל
 מאז .לנצח ם בירושליםשלה ךמלויתפוש את מקומו כם יהודיה

מכס , חשמל כלומריהודים (ה 120 לעדש ודת רוח הקירי
הכת הנזרינית החלה לגדול במהירות ) אלהיםהמלכות של 

הזו,  רדפו את הכפירה ותהיהודי למרות שהרשויותביהודה 

                                                      
י זכיר להם כשי יהודי ואפילו נוצריהכלל לא היה -מן-באופן יוצא 1)
. או המשיח הוא יהוההנצחי שלהם  רבי ומושיע, )נין (אדמלך, אב, אדוה

סירא יז:יד, טו; ישעיהו מא:כא; מג:טו; מה:יז; -א' ח:ז, ח; בןמלכים 
יז:ז; מד:ו; מח:יב(יא); נב:ז; כד:כג; לג:כב; א:ב, ג; מיכה ד:ז; צפניה 

ם יד:א; ש כב:ו; א:ה; דברי"א' טז:לה; ס מלכיםג:טו; ירמיהו ג:ד; לא:ט; 
אינן אומרות של יהוה  תחזיותהסירא לו:יד(יג). כל -שמות ד:כב; בן

; הן דוד בירושלים אחד בלבד מצאצאינצחית של  דבר אודות מלכות
ית תבוסס היא תנוהל ישראלהשפע ה-הרפובליקה מלאתכאשר אומרות 
ירושלים. בבית המקדש ב כהניםהמשושלת דוד וכל  נשיאיםעל ידי 

יחזקאל מח:יא; צדוק: ל מד:ג; מה:ז, טז, יז; יחזקא צדוק.-יהיו מבני
 מג:יט; מד:טו, טז.

 .מעשי השליחים א:טו 2)
 .מ; לב:מ-ש י:ז; יז:יז; ירמיהו לא:יז, לא"מעשי השליחים ג:כ, כא; ס 3)
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התפוצה בעולם ו יהוההמקדש של -בית והתקיימה עד לחורבן
הבלתי כולו של היהודים ושביים. התוצאה של החוויה הקשה 

 הנזריניתהייתה הכחדתה של הכפירה  ור אנשי יהודהעב הצפוי
 . בקרב היהודים

נותרו נאמנים ם נזריני"אם ה עשוי לשאול שאלה,הקורא 
בחומרה רבה יותר מאשר  שלוסיני -חוקשמרו את  ואף יהוהל
196Fצדוקיםהפרושים וה

את  ותהיהודי הרשויותרדפו , לשם מה )1
אף ופשם עזבו לנצדוקים הפרושים והנזרינים בעוד שאת ה

; אחדולב  אחתנפש מהסיבה שהנזרינים עשו  כבוד?"נתנו להם 
בכל  של המשיחאחים  ןשוויו ,, כלומרהמשיחאו גוף אחד עם 

משום שהם חלקו  דבר דרשמהם לא  אף אחדו ,חופשאו 
197Fבכל

 .והיאלחופש  שונאים עריצים ושליטיםכולם יודעים ש. )2
 הוהוא היה מצמן המתים קם הקדוש מלך דוד כן, לו היה ה-אם

את  המרכיבר , אשובקרב עמהמשיח של  זו אלוהיתשקהילה 
 רגותתפקידים, ד-עליתם בכבודו ותהילתו המלכותיים בהיו

 .תחוסל, יםשונ כבוד-ועמדות
198Fהמשיח בחסדמשום ש 

 הגוייםל ע ירדהרוח הקודש  )3
199Fםילדימשהו טוב עבור האלהים ועשו -האלה שהיו יראי

 של )4

                                                      
 .נו-כו; ב:מו; לוקס כג-מעשי השליחים כא:כ 1)
קס לובהמצווה  פי-עליא; -לז; ה:א-מז; ד:לב-מעשי השליחים ב:מד 2)
 .לג:יד
 .כב, לא:אל הרומיים יא 3)
 .ב, כב, לה:מעשי השליחים י 4)
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200Fקהילה נזריניתקים ה וס, השליח פוליהוה

הגויים גם בקרב  )1
 ישועש הגיעו להבנהשהגויים למרות . אך בדרך אחרת

הם חשבו  יהוהשל ולא בן  אלהים שלבן  יהה המשיח
201Fנראה-לבנו של אלהי היקום הבלתי אותו

, השוכן של איזבל )2
אחד לא ראה מעולם. -באור (בעולם) הרחוק ביותר ואשר אף

יב את האנשים הללו החש הואש יהוה אדםהם למדו מ
 .יעקב שלוהקים מהבן הבכור  הואאשר , ושלם ילדיכ

יעקב  יצור איחוד עם צאצאים ליגוילפיכך, עד כמה שינסו ה    
ה של לכמלהיכנס למ יוכלוהם  אם. שלום ילדיו לפכלא יה הם

להקים קהילה נפרדת  הם יצטרכו (זו של אלהים) יעקב צאצאי
המצווה את אל להם לומר . תחת מרותם כתושבי גבעוןולהיות 

אשר , אלהיכםישראל! אני  לי"שמע  ,יהוההראשונה של 
משום מרות שלו ורבות אחרות מהא מצרים"הוצאתיכם מארץ 

מעולם לא הוציא אותם ממצרים.  יהוהו ישראל-בנים אינם שה
שלהם והם אלהים לנצח יהיה  הואשהברית הנצחית  אם כן

 .ם כלללנצח אינה קשורה לגויי לו שתייכוי
ת אמונתם אמצעויהפכו לבני אלמוות ב םשהגויילמרות 

 הם לא יחיו לנצח בקרב בני ישראל התואם את ס"ש משיחב
לא זו הנוצרים הגויים סיבה מ כא:יב, י; יא:ב; יחזקאל מד:ז, ט.

את השמיטו ם אלא שג יהוהשל  סיני הנצחי-התכחשו לחוקרק 
                                                      

אנטיוכיה שהשם הזה הופיע בפעם הראשונה ב םמשו נצרותולא  1)
 .כו:. מעשי השליחים יאגנאי-ככינוי 49שנת ב
 את אדםשטן בו החליף האל היח. הנה :טז; יוחנן א:טימותיאוס וא'  2)

 ה.ש. !יהוה
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שפות ל התנ"ךאת  ושתרגמכ ושלמכל -הקדוש ם יהוהשה
ן, אדוהעברי באלהים ה, השם של יהוה. הם המירו את שונות

אנוש, תואר עריצי (או שטני), לדוגמא: האדון אללה, -בן
, האדון קרמט, האדון דאוס, האדון ג'ןהאדון , בורחאןהאדון 

-באחד הבלתי-הקדוש של השלושה-ת'אוס והגברת השילוש
202Fלחלוקה-ניתנת

של  . היה זה השטן, אויבו העתיק ביותר)1
מנת להפוך -לעשות כך לכאורה על , אשר שכנע אותםיהוה

203Fאת כתבי הקודש העבריים למובנים יותר

לכל האנשים  )2
-ולהפיץ אותם ככתבי קודש שניתנו על ידי בורא היקום הבלתי

204Fבלבד שלולעברים  יהוהנראה ולא ככאלה שניתנו על ידי 

3( .
 םחוקים נוצרייליצור  אחרי כן הם התחילושטבעי באופן 
ניסה  וס. השליח פולוהתפלגו לכתות עוינות משלהםשונים 

קים כלשהם מאחר שלא היו יהודים להניע אותם מליצור חו
חוק לא נזרינים, וכל שהיה עליהם לעשות הוא לשמור את (ו
205F)אחתהמילה ה

-ןוויוש אודות משיחהחדשה של ה הווהמצ )4
אלא  משיחלא ירצו את ה חטאים-ושום טקסים סלחני ,האחים

גוף אחד היו אמורים לעשות נפש אחת ום וויון זה. מאחר שהש
206Fהם היו צריכים להיות שווים בכל משיחשל ה

. אך הם לא )5

                                                      
 ב, ג. ה.ש.:השליחים בעם להבת האש. מעשי  1)
 .? שאלתי, הלא כןהמשיחזה קרה לאחר  2)
 כפי שהיה לפני המשיח. ה.ש. 3)
ג; -א:י; הראשונה אל הקורנתיים יג:יד; אל הרומיים יג:אל הגלטיים ה 4)

 .ד-ב:ש ב”כב; ס:מ; ה:פי מתי כב-הבשורה על
ג, :י, יא; ב:כה, כז; א:ה; הראשונה אל הקורנתיים יב:אל הרומיים יב 5)

  .IXב וראה במאמר :ש ב”ד; ס
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אמת וכל אחד מהם התחיל לרכוש רכוש, כבוד, שמעו את ה
יים לאיכרים ענ . הם סייעובאנוכיות יםינוצרואיכרים תהילה 

נת מ-עלתרומות. הם התכנסו  או במתן באספם כספים יחדיו
בעיקר כדי  ומלמלו שטויות; שרו, בקבוצה(לשחק) ליהנות 

או  הקודש של השטןמכתבי  אודות דברים כלשהםלהתווכח 
שיטה  עולם,ה והמפתה שלשמיד , המהשטן ,לבסוףהכמורה. 

נראה והדמיוני -היקום הבלתי בוראלרצות את ושכנעם בהם 
גרימה או הלקאה ות פרך בודנשק, ע-שלהם באמצעות כלי

 אנשיו של(מ משיחה ףגוים לחיות בבידוד הרחק מלאנש
ובמקומות ידועות -בלתיבמדבריות רחוקות או ) משיחה

ידי חיי נזירות, נשיאת -האל הזה על ת אתלרצו מנת-נידחים על
שלשלאות כבדות ומוות ברעב בהדרגה באמצעות חגים 

וסגידה למתים  בלבד פטריות מבושלותוצנון ממושכים ואכילת 
 .ולאיקונות
ן התכנית ה יותנצרוה 666 מלומד כי-אף לאיש שאינוברור 

הילדים , חוק סיני והעברי אלהיםנגד ל השטן, הנוראית ש
הנזרינים מאשר הנזרינים -, העברים. אם כן, הם יותר צרישלו

  .המשיח של
XII 

 אקסיומה בדבר הנצרות בהתבסס על הנ"ל
207Fעל פי האקסיומה: חילוקי דעות, מחלוקות, חוסר אחדות

1( ,
ויכוחי מועצות והתפרצויות, אינקוויזיציה או אכזריות נוצרית, 

חטאים שאומצו -ינלחס כפרת חטאים או סקרמנטים וטקסים

                                                      
 .לב:השליחים ד-מעשי 1)
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-ידי שלוש הרומות, אנגליקניים, גרגוריאניים, מזרחים-על

טנטים או רדסטוקיים, זרמים עם צדסקתוליים, פרוטסטנטים, 
208Fקום התורהכיוון השעון או נגד כיוון השעון, התלמוד במ

1( ,
ה וחמץ, סקרמנטים של טקסים ותלבושות שונים, דוגמות, מצ

209Fציפורניים-אצבעות ושתי-שלוש

חגים, צלבים עם ארבעה או , )2
, עתות במים שמונה קצוות, מריחה, שפיכה, התזה, טבילה

ו השתחוויה מגוחכות שהוצג קצובים לווידוי ולחגיגה, תקנות
-או מלאכים עובדי , סאבא ואפרים הסוריעל ידי בזיליוס

בעזרת מחרוזות או מניית  ארוכות ות, מלמול תפילותיאיקונ
אצבעות, אצולה, איכרות, דרגות, מסדרים, תפילות בעזרת 

מעמדות, מצוינות, הברקה, קדושה, פיקוח, הכהונה הגדולה 
רועה נשמות אלי גן עדן וגיהינום ביוהרה ובקול מצווה, ירי, 

210Fאלהיםבני חביטה, פני  תלייה, עבדות, הלקאה, הצלפה,

3( ;
טבק, אלכוהול ותועבות  ריקודי קנקן, משחקי הונאה וצבא;

211Fהעגבת

212Fמרידות, פרעות נגד יהודים, קירגיזים ;)4

213F, טטרים)5

6( ;
שיזמו נוצרים אורתודוקסים;  קלמיקים, צ'רקסים ורסקולניקים

מתבודדים או רמאים החיים את חיי הפאר, נושאים שרשראות 
214Fבנשמות ובגופות אדםכבדות או סוחרים 

ברוניות, אדנות, , )7
 מעצם נוראית המכונההתרברבות, שנאה וכעס נבעו תמיד 

                                                      
 .לא:כו; אל הרומיים ג-כ:השליחים כא-מעשי 1)
 .ה; ט:כ, כא:ש יח:כג; יז"ס 2)
 .אל הגלטיים ג:כו 3)
 יז: ה. ז; סה: ד; ס"שואכילת חזיר. ישע' סו: י 4)
 .באורנבורג 5)
 בקזאן. 6)
 .כג, יג:ש יח”ס 7)
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215F"הברית החדשה

216Fשהושלכה לכלבים ")1

ונוצרה בידי אלהי  )2
217Fהעוינות

אלהים של  במאה השנייה במקום הספר מן השמיים )3
 62בשנת  שלושנשלח באמצעות המלאך  אלהים העברי

218Fלספירה

4(. 
מי שאינו "גזרת מהאקסיומה שלעיל: אקסיומה אחרת הנ    

מבין את האמת הברורה הזו, רמת האינטליגנציה שלו נמוכה 
. זוהי האמת. "מזו של פרא, או שהוא רמאי של האורתודוקסיה

לרצוח  ,הניחו לכלבי פרא, לנוצרים אכזריים וליהודים שטניים
 אותי בשל אמת זו.

XIII 
 בו מתעללים נוצריםזעקת נוצרי 

 קורמרעב ווהוא סובל מ תוומנצלים או 
219Fאו כל אדוני העולם הנוצרי האפל אחים נוצרים

זהב  לבושי, )5
220Fואבנים יקרות

ונהנים מוסיקת התזמורת מ רווים הנאהו )6
 אלהיםאותנו  שציווה פילאהוב אותי כ תרצוהאם ממסיבות 

ליוחנן  א'יד; -? יוחנן יג:לד, לה; טו:יביםירושלבשלו במצווה 
-אל הקורינתיים יג:א א'ש ב:ד; ג:ט; ”יא; ס-טז; ב:ט-טו:ג:כג, י

 ח; מתי ה:כב.

                                                      
את הברית הישנה עם הילדים שלו בלבד אלהים העברי יהוה כרת  1)

). אם כן, עם מי כרת השטן ברית XI(העברים) לנצח נצחים (ראה פרק 
 ?בלבדחדשה, ולאלפיים שנה 

 .ס"ש כב:טו 2)
 אלא חלקים בלבד. ה.ש. אמצעות אוריגן ופפיאס ולא את הכלב )3
 חמישים שנה לפני הברית החדשה של השטן. ה.ש. )4
 .כ, כא:ש ט"ה; ס-א:אל טימותיאוס ג ב'י; :זש ט”ב; ס:ישעיהו ס )5
 .ד:ש יז"ס )6
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 הנרדף בידיזעקת יהודי 
 קורמרעב ווהוא סובל מ נוצרים 

221Fאו כל אדוני העולם היהודי השטני אחים יהודים

זהב  לבושי, )1
וזיקוקים רבים מוסיקת התזמורת מ רווים הנאהוואבנים יקרות 

בחוק סיני  יםאלהאותנו  שציווה פילאהוב אותי כ תרצוהאם 
 ; אל הגלטיים ה:יד. ל? ויקרא יט:יח; מרקוס יב:שלו
 

XIV 
 הפקידים והאנשיםתשובתם של 

 שלעיל תחינותלשונות דתות מעשירים ה 
 סטיותות והסוציאליניהמרדת התחינוועצלנים,  , נוכליםלא

יגרמו לנו, אצילים ומלומדים ונהנים מתענוגות שלכם לא 
ולהפוך את דרך החיים שלנו הממון של העולם הזה, לשנות 

-אדםהמצוות של עם האספסוף העני ביותר לאור  לידידים
שמר או יכול  תמותה אשר-אף בן מכירים שאיננו מאחר: אל

בעל , , גנרל, אדוןנסיךמלך,  מי" לשמור אותם מאחר והסוגיה,
-מנהל עשיר, חייל, איכר או עבד, מנקה ארובות,איש אחוזה, 

222Fרים, נוכל, רועה חזיכלביה

, פטריארך, קרדינל, אפיפיור, )2
, רועה אחראי, דיקן, כומר, ארכיבישוף ,בישוף, ןמטרופוליט

223Fרעהוכ חשיבצריך להקדוש  פלאות, רב ומחולל קהילה

" לא )3
 .עדיין נפתרה

 

                                                      
 ס"ש ב:ט; ג:ט. )1
 .כ, כא:ו; טט-ש כב"או רועה כלבים. ס )2
 ה.ש.נפתרה על ידי אנשים שטניים.  עדיין לא סוגיה זו, אכן )3
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XV 
224Fיהוהשלי  אלהיםעל  ההגנ

1( 

225Fהקודש השטני הזה-חילולמפני  

2(  
, נישטושך חשל  אדוניםללים או ומה תלמוד-תאולוגים ופרשני

כם מפציר באני וסבל נוסף  ברבריות, שעבוד, שפיכות דם
מצווה עליכם בעת -בהו יהוה שלי צלובאלהים ה בשם

 לומר לציבור הכללי שאינכם מסכימים עם תשובת חומרהב
מלכים, ופקידים לתחינות שלעיל כך שכל העשירים אנשים 

 סוףסופ(המכוסים בחושך השטני) יוכלו העמים והשבטים 
226Fהשלום הללו-עושי הצוויםאת ין להב

מלך  ידי-ניתנו עלש )3
227Fאלהיםה היאלהמלכים ו

לשים קץ לכל האמונות ו )4
, עוינות, שנאה, מחלוקות, בעצמן המובילות למוות-תהמעוניינו

, שעבוד, מלחמות מעילהות, הצתמרידות, רציחות, פיצוצים, 
שנה, וכך  1000למשך  ארץ והיםה שוכני כלוסבל נוסף עבור 

 ז-ד:ש כ"ג; ס:ג; מיכה ד:ט; ס-ו:; יא:דישעיהו בבואות בשנ
 תתקיימנה.

) Xואת פרק  22פסקה  Iנו את פרק לא הביש( קוראים    
אמורה "איפה האמת המחייה אשר  את השאלה,אולי ישאלו 

אל -אדםלאלמותי כמו  תמותה להפוך-ןבלעזור לאיש 
 ?"יהוה

אני  תמצאו בספר הבא אבל לפני קריאתו הזואת האמת  

                                                      
 .ג:יג; ב:ש יד"ס )1
 .ו:ש יג"ס )2
 .מצוותאו  )3
 .ב:ה; תהילים קלה:ו; א:ש יט”יז; ס:דברים י )4
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שגילה לכם  לע יהוהל להודותם וכברכילרדת על  כםלמייעץ 
 אמן. הזו. הברורהאנושית -כללהאמת האת 
 

XVI 
 .אדם-אהבת-אזהרה מתוך

228Fשיסרב לנטוש את השטן ואת העולם השטני שלומי 

 וימשיך )1
, לאחר גילוי האמת בבשר ונצלב-ליהוה שבאלהתנגד 

צוניותו אך מת אנוש החי בחי-המחייה והנצחית הזו, הוא בן
229Fחיהאופי של -בפנימיותו בעל תכונות

זה נושא  דםא ,לפיכך ;)2
והוא יושמד אחת ולתמיד באמצעות שריפה באגם  החיהאת תו 

230Fהאש

התמותה -לדאוג לחייו בריזה  לאישאני מייעץ . )3
231Fלמישהו אחר ולהאריכם באמצעות העברת ספר זה

ולעולם  )4
232Fראת אותולא לומר לאף אחד שק

אלהים העברי המאחר ש ;)5
להיות אלמותיים  שלולהזמנה  מתנגדיםאינו מראה חסד ל

  במלחמה האחרונה הזו נגד השטן, הנוצרים והיהודים שלו.
הדוכס : יהוההנה הרשימה של אלה שהוענשו על ידי 

, ראש המשטרה, מת בכנסיה בעת תפילת הבוקר דולגורוקוב
קזאן;  עירב, מושל סראטוב, מת ריןאגג בנוכחות הצאר; הדוכס

; , גנרליםופרנץ אודינץפ. פלקנר יצ'ב, שר האוצר; קנאז'
                                                      

 .יהדותעולם הנצרות וה )1
 .יא-ט:טז; יד:ש יג"ס )2
יא; -ט:ש יד"ברדיצ'ב. סהיהודים ביחד עם דתן ואבירם ובעיר כמו כל  )3

 .ספר השלישיהב; וראה :יט
 .תושמדאתה שמיד אותו אחרת אל ת )4
תגלה את אל באם אתה מלך, אפיפיור או בן למשפחת רוטשילד  )5

 .ןלשטהזה של אלהים גדול המסתורין ה
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233F(המשרת של פלקנר , קולונלסמניקוב

 , לוטננט); אושקוב)1
234F(משרת האינקוויזיטור

, ); פוקרובסקי, ליסנקו וסוקולוב)2
מנת לרצות -, על שפגעו בי עלרין)א(המשרתים של גג פקידים

הקודש של -ל, אשת גנרל, נענשה על חילורין; פייקראגגאת 
(המשרת של  , חייל; מקרנקוהזמנה זו להפוך לאלמותית

מת מהרעלת  פורפירי והאינקויזיטוראושקוב), הארכימנדריט 
 ; יהוהכריסופאן על חילול הקודש בדבר תורת  מזון; הבישוף

; , האמונה הפריסטאנאג'ית, על השמצתיהכומר אוספנסקי
235Fהגדול הנפלאותמחולל  המולוקן

על  טקיןמקסים רודומ )3
נענש בחומרה על   IIאלכסנדר ת כלפי; הצארעולבת התנהגו

 ,בתא כלא שנה 20ששמר אותי כלוא במשך  על כךיהוה ידי 
, ועל שהוביל אותי לכלא שעות 18 במשךאת ביתי  בזזעל ש

236Fבורגספטרסיינט 

המלך היהודי ג'יימס  ,; לבסוףבחרפה )4
מותי; על ההזמנה להיות לאל יהוהעל שלא הודה לרוטשילד 

נטר, החבר העיקרי של הברית, על כך שלא הודה אין ספק ש
 זוהי אמת! אמן! אף הוא ורבים אחרים. 

 

                                                      
סבל בחשאי  שגרם ליאות מסדר אננסקי על העניק לו את  קנאז'יצ'ב )1
 .מדרגת קפטן לדרגת קולונלאותו קידם ו
וב קידם אותו לדרגת לוטננט ושילם לו פרס השווה דולגורוק )2

 .למשכורת שנתית על שנתן לי בעיטה עד זוב דם
 .שיתבלשון אנולדבר  וגרם לעזקווקז אף הקים אישה מתה בהוא  )3
 ליוו אותי גםהכלל, -מן-פסלו. באופן יוצא באותו מקום בו הוקם )4

שני מאחורי, חיל שרכב עמי וקוזאקים רכבו מ ושריף וחייל שרכב
בס"ש יג:י יהוה של  דבריו. אכן, 9מספרם היה  אםאינני זוכר  צדדי;

 יד.:ש ג"הללויה! אמן. ס. גשמותה
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 ,ליהודים וישועה אור לכל העמים הנני
 אלהים יהוהשל 

UZla 
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 אחי נביאים וידידי מלאכיםהאמת של 

237Fהנחושה-המצחי דליהו המעניקה 

1( 

 

 החזקה ביותרדחיפה את ה
 

 יהוהאל ולשוב  טןהש לזנוח את
 
 
 
 

 

v  1882 V 

                                                      
 .ישעיהו מח:ד; נט:יג; יחזקאל ג:ז; ב:ג )1
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 בלתי הפיך של יהוהההצו 
 המורדים שלו:אל היהודים 

 
 אליכם שובו אלי ואשובה

 
 

Come back to ME and I will come back to you 
 

Kommt ZUMIR zurück, dann komme ICH zu 
euch 
 

 
 
 
 
 
 

 ל יח:לא; ישעיהו לא:וא:ג; ירמיהו ג:יד; יואל ב:יב, יג; הושע יד:ב; יחזקא זכריה
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 הזה האור המחייה

 של

 האמת הכלל אנושית
 

 ל: מוצע
 

 ,, תיאולוג, מורהקהילהכל רועה 
 פילוסוף ועורך החיים

 השטן החשוך של בעולם
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 השלום עמכם!
238Fעיניים מפורסם החי מבחינה גופנית אך מת בפנימיותו-מאיר

1(, 
239Fמתיםהמפיץ את אור המוות בקרב ה

ם ם! אשל חייאור  , הנה)2
י רד מיד אז לחיים וחזירויהמת  ךיחדור ללבזה של החיים  אור
ויוה, הושענא ! האח", בשמחה על קרא-ך ובהביטך אלברכיעל 

240Fאלמוותמקור ה, לךוהללויה 

241Fשלנו האלהיםו החבר, )3

4( ,
להחיות  לך והתחל. אחרי כן לו השתחוואז ה!" ובצלויהוה ה

הן  בפנימיותם, מתיםאחרים החיים מבחינה גופנית אך שים אנ
 . שלונוצרים, עם האור -נוצרים והן לא

תמותה -עבור עזרה זו לאנשים בניבטוח כי  אתה יכול להיות   
242Fשלושנוצרו בצלם 

כות מלעל כס ה עמולשבת  יתיר לך הוא )5
243Fושל

244Fכוכבי השמיםקורן כ אותךויעשה  )6

 אמת! אמן. ה. זוהי )7
UZla 

                                                      
 .ש ג:א; ישעיהו מג:ח”ס )1
 אל טימותיוס ה:ו.’ מתי ח:כב; א )2
א:יג; ב:כג, כד; יחזקאל יח:כג, לב; לג:יא; מעשי  חכמת שלמה )3

טו:כט, לב;  םהקורינתייאל ’ השליחים כו:ח; יוחנן ה:כא; לוקס כ:לז; א
 .טו-ש א:יח; ז:ט, יג”א:ט; דברים לב:לט; לג:ג; ס םהקורינתייאל  ’ב
כ, כא; :ש ג”:יד, כז, כח; לוקס יב:ד; יוחנן טו:יד, טו; סז חכמת שלמה )4

 ש כב:ו, טז; א:יח.”ליוחנן ה:כ; אל הרומיים ט:ה; ס א'
 בראשית ט:ו. )5
 .ש ג:כא”ס )6
 .טו:יד, מב םהקורינתייאל ’ יב:ג; א דניאל )7
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 דבר אזהרה
היהודים  לכלרב כה ערך  זה בעלספר למרות היותו קטן 

הוא מאומה בהשוואה  יהלומים המודרניים עד כי אפילו הר של
תמותה -, ואם יהודי בןאמת מחייהשהוא מדווח  לו; מאחר

245Fמתיר לה להיכנס אל תוך לב האבן שלו

 יוכל הוא לא רק )1
גופני אלמוות אלא גם לקבל  יהוהולשוב אל השטן  לזנוח את

 נצחים. -לנצח
צפויות למדי -ות ספר זה מדווח חדשות בלתיאחרבמלים    

כן. -אשר הגיעו כהפתעה לא רק ליהודים אלא לעולם כולו גם
הפלאות  צדוק מחולל-בןתמותה, -לפיכך, באם אתה יהודי בן

לקרוא את הספר הזה עליך רוטשילד בעצמו הגדול ביותר או 
בתשומת לב וביראת כבוד מבלי לעשן או לשתות אלכוהול, 

 .לזנוח ספר זה לך אחרת, עדיף
בעלי  משכיליםהיהודים על כל ה תחילהש משמעות הדבר   

את הספר הזה  אוניברסיטאות לקרואתארים אקדמיים או של 
 ! אמן.אחרים גברים ונשים מכן-ולאחר

 
 אפיגרף

ידי -על ממנוליהודים אשר נלקחו אומר  יהוה זהו הדבר אשר
יהודים אינם ה אבל וחמור אבוס בעליו ,ידע שור קונהו" ,השטן

246Fאותייודעים 

אני . שלי. למרות שהם קוראים לעצמם העם )2
ממשיכים הם  אך יום מדיאליהם  שלים ידייהמושיט את 

                                                      
 .יחזקאל ב:ד )1
א:לד; ירמיהו ל ;ישעיהו א:ב, ג; יחזקאל ו:ז, י, יג, יד; ז:ד; לז:יג, יד )2

 .ג; טו:ג; לד:יד; הושע יב:ו-כד:ז; שמות ו:א
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247Fיללהתכחש 

1("! 
I 

 םיהודי , אנשיםליכםעשלום 
 !יהוה ידי-אשר נדחו על םמימפורס 

, נאמר 1604"שחר" בעמ'  שלכם עיתוןהשל  42-בגיליון ה
-הופצו ברחבי העולם עם משימה של היהודים (שבט יהודה)"
248Fשל מונותאיזם טהוררעיון האת  להפיץהשגחה ה

אולם ". )2
". אני מבקש חושך" מכונההזו משימת ההשגחה  1615בעמ' 

 : נכםעיתובלענות על השאלות הבאות  והבשם יהכם ממ
? , האין הואעזים. השם של האל אותו אתם מטיפים הוא מ1

 דניאל יא:לח. 
 עבריםה 75אברהם ועם  אשר סעד בביתהוא  היה זההאם . 2

 יא. -ח; שמות כד:א-סיני? בראשית יח:א בהר
אשר ביקר את סדום והביט לעברה בעמדו הוא היה זה האם . 3

 . , יט:כזגל-אברהם? בראשית יח:כ לצד
-ניסה את אברהם? בראשית כב:אאשר מעזים היה זה האם . 4
 ב.
כח, -בראשית לב:כדיעקב? עם נאבק  אשרהוא היה זה האם . 5

 לב.
249Fמלךכול אבש עשה טעות בבחרו אשרהוא היה זה האם . 6

3( ? 
לאדם  וקראב בגן עדן התהלך אשר מעזיםהיה זה האם . 7

                                                      
 ישעיהו סה:ב; הושע יא:ב )1

 .יה של? שאלהאין הוא פגאני2) 
 .טו:יא, לה; יג:יב(מלכ') שמואל א'  )3
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250Fבשיחים ממנו ולחוה אשר התחבאו

1(? 
פנים עם קין והבל -אל-דיבר פנים אשרהוא היה זה האם . 8

 ט. -ועם כל אבותיכם? בראשית ד:ו
ות את הטעאחד האלים לעל ציווה שהוא היה זה האם . 9

251Fאחאב

2(? 
לסמן את  הורה לבני ישראל אשרהוא היה זה האם . 10

מנת שהוא יפסח עליהם בהרגו -משכניהם באמצעות דם שה על
252Fאת המצריים

 ? בחשכה )3
לשדוד את  הורה לבני ישראל אשרהוא היה זה האם . 11

253Fהמצריים

 ? באופן ידידותי )4
האדם  יח לשכנע אתכם שהוא אינו מצלשמעזים זה האם . 12

? תהלים צה:י, יא; בראשית ט:ו; אלהים העברי או הנצחי
 יד; לד:י; במדבר יב:ח. -מח:יא; יז:א; יא:ה; ג:כב; דברים כג:יב

באמצעות  כתב את הדברות אשרמעזים  היה זההאם . 13
? שמות לא:יח; לב:טז; התורה כולהאת ואולי  שלו האצבע

 במדבר ט:י; שמות כד:יב. 
את הקוראן כדי  וחמדמסר למ אשרהוא היה זה האם . 14
 כא. -? בראשית יז:יחהנבואה אודות ההגריאנים תתקייםש

? דברים יםההאל היאל אותו נראה-הבלתיהאם מעזים . 15
; בראשית ג:כב; תהלים קלו:ח; פב:א, ; יח:יאי:יז; שמות טו:יא

 ב' ב:ה; דניאל ב:מז. דברי הימיםו; פו:ח; 

                                                      
 .יא-בראשית ג:ח )1
 .לב-כב:יט) (שמואלא'  מלכים )2
 .שמות יב:יב, יג, כב, כג, כט )3
 שמות ג:כב; יא:ב; יב:לה )4
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254Fד מעזים יש נשמהאחההאם לאל . 16

255F, לב)1

256F, ידיים)2

3( ,
257Fעיניים

 , פה ורגליים? )4
אל  עבריםה 23,000את  השליך אשרמעזים  היה זההאם . 17

 י:ח.  םהקורינתייאל ’ במדבר? במדבר כה:ט; א כבשן
העברים  כללהשמיד את רצה  אשרהוא היה זה האם . 18

 ? שמות לב:ט, י. המרדנים וליצור חדשים ממשה
258Fאת היהודים דחה אשרהוא יה זה ההאם . 19

, הסתיר את פניו )5
 ש ב:ט; ג:ט. ”? סלהשתלט עליהם שטןל ניחוהמהם 

ש ”? סכליל את שבט דן השמיד אשרהוא היה זה האם . 20
 ז:ד.

 יתישראלה הממלכההקים את  אשרמעזים  היה זההאם  21. 
בני ישראל  144,000המורכבת מהברית החדשה שלו של 

  .ח; יב-ד:ש ז”? סלא ידוען במדבר השט מעיני וחבויה
וידידות  ידידיםבוחר משרתים ו הוא אשרהאם מעזים . 22

? ישעיהו שלוהמרדנים ם במקום היהודים יגויהקרב מאמתיים 
 יג, טו. -ט:ש ז”א, ב, ג; ס:סה
שטניים יהודים לכמה  גרם אשרהוא היה זה האם . 23

ש ”? סמפילדלפיההגויים הנאמנים באמת  להשתחוות לחבריו
 ט. :ג

 האכזרייםבידי אבותיכם  נדקר אשרמעזים  היה זההאם . 24
עינויים מקום של הפיו כאשר הובילו אותו ל פצהלא  ואשר

                                                      
 .:יא; ישעיהו א:ידויקרא כו )1
 שמואל א' יג:יד; תהלים לג:יא; ירמיהו לב:מא. )2
 .ישעיהו סה:ב; ירמיהו א:ט; נא:כה )3
 .דברים יא:יב )4
 .יהודיםהאת  אומות לשנוא ולקללכל העל וציווה הוא קילל אותם  )5
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 ש א:ז. ”יד; ישעיהו נג:ג, ד, ז; ס-ט:? זכריה יבההוצאה להורגו
259Fהזה אחדה הי היקוםאל . מדוע25

מעולם לא אף אחד , אשר )1
אלא  לכל העמים שלום רצוי של חוק לתתאינו רוצה ראה, 

, נוצריים 666 ,יהודיים: יםעוינחוקים שונים ונתן  שתמיד
260F?אחרים חוקים 1,000-חוקים מוחמדיאנים ועד ל

2 ( 

-כפי שאתם קוראים לה שלאו סוג של השגחה איזה . 26
האל  הפיץ תורות אשלייתיות אודותכם לגורמת ל השגחהה
אם  אומותנראה או הדמיוני הזה בקרב (כמה) ד הבלתי אחה

ואפילו שלכם,  עבריה היםאלאת  יודעיםם כאתם בעצמכם אינ
261Fידו-עלקוללתם 

3(? 
II 

 !הקשיבו בזהירות ,עכשיו
עזרא מאד בבבל הנביא הקדוש -דוכאו עדהיהודים  כאשר

התחנן בפני אלהים להסיר את הקללה תחתה הוא שם אותם 
אודות המונותאיזם  ולפזר את החושך או את התורה השטנית

262Fהאמתי שלנו העברי םאלהי איה"ו, ראהיהודים בק בקרב

4( 
 ,ליהוהאמר  מכן הוא-לאחר?" מדוכה וזנוח ושלם עבעת שה

החוק את  סגולה מכל העמים ונתתעם  בחרתאתה, יהוה "

                                                      
 .15 מיכה ד:ה; דברים י:יז; שמות טו:יא; יח:יא; ראה שאלהבניגוד ל )1
" האמתי ואלהים האמתית"הדת  ות אתאיזם בספריםאודמאמר  קרא )2

 ."או "האמת הכלל אנושית
ח; דברים כט:כ; כח:טו; ל:יז, -ישעיהו א:ב, ג; סה:א, ב; יחזקאל ב:ג )3

 יח; מלאכי ב:ב; דניאל ט:יא.
 .נאמן למילים שלו )4
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263Fשלךביותר לעם האהוב  הטוב

 אתה, מדוע אלהים יהוה. )1
? ךשלהאהוב ואת העם היחיד  לאומות אחרות לשעבד הנחת

, אומה גדולה שהוקמה ךשלם עהאת  פצתה אתהמדוע או 
264Fישראל שלךמהבן היחיד 

נתת  האת, בקרב שבטים אחרים? )2
265Fאת העידן

, אשר הם גויםלעברים בלבד. בכל הקשור ל )3
266Fקיןצאצאי 

267Fחסרי ערךאתה אמרת: "הם , )4

268Fויש להשמידם )5

6( ."
268Fלהשמידם

, כיצד ייתכן שהגויים חסרי הערך לכדו אותנו". )6
269Fהילדים שלך

נתת  אתהאותנו? אם  הרוגהתחילו לואפילו , )7
נהנים מהעידן ו כן מדוע איננ-אם, עברים בלבדלאת העידן 

270Fזה יימשך? כמה זמן שלנו?

יותר  יםם טוביהגויהחוקים האם  )8
שומרים את  ם) ואילו שבטיםיותלמודי חשוכים( מהיהודיים

                                                      
סיני של  חוקואפילו יהודים ששלו השטן משכנע את האנשים בעוד ש )1

אל העברים ז:יט; המסרים שלו בהאמת. ראה שמץ מחסר ערך או יהוה 
, #24מולדת" ה"בן וש יג:ה, ו; ”גם סראה ב:יז  הקולסיםי:א; אל 

1882. 
מעשו. שמות  ולאמיצחק  לאמאברהם, אף לא ו (עבר) עברימולא  )2

 .יה שלסירא לו:יד? שאל-ד:כג; בן
 שנה. 7,000 או הארץ ת זמן טרם הטרנספורמציה של כדורתקופ )3
נדמה לי כי הם דווקא צאצאי בנו של נח, חם ולא של קין. האם  )4

הילדים שנולדו על ידי הגר וקטורה לאברהם שייכים לגויים ולא 
 לישראל? שאלה שלי.

התמותה, -היהודים בניכמו כל  בשר מת, מוגלה או הם אפרכלומר,  )5
 .יה של? שאלהאין הם

 .באמצעות שריפה באגם האש )6
 .עיהו א:בדברים יד:א; יש )7
הברית  של ישראלבני ל ויומרוהשטן  יזנחו אתשהיהודים  מתיעד  )8

 . ה.ש.בני ישראל 144,000אותם החדשה כמו 
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271Fשבט יעקב חוק סיני שלך ביתר חומרה מאשר

ם עהאם ? ו)1
זה מפני  שלךהאלוהי ני סי חוקמ) סטה של אלהים( ךשל

272Fמאדם הקמצנותאת אחרים, ירשו העמים כל השהם, כמו 

2( 
האנוכי  לבלא הסרת את ה אתהעל ש ךשל האשמהוזאת 
273Fםשלה

הפך לקהל שטני או . נניח כי העם היהודי שלך )3
 אתהאת הדברים אשר לרשת  ים עודראוים אינהם ו למורדים

274Fהבטחת לנו

275Fבריםעה אלהי, לשם שלך קרהמה י יאז, )4

5( "?
276Fההבא העזרא קיבל את התשוב

 תבאמצעושאלות הללו ל )6
 הגורלות מסתורין להבין אתאין טעם לנסות " ,מלאך
והיים; בני האנוש אינם מסוגלים לתפוש דברים רבים האל

277Fהגדול האלשל כוונות , כל שכן להבין בטבע הגלוי לעין

7( ."
 ז.:ש י”! סקץ-יתגלו בימים טרםהללו כל המסתורין 

 
                                                      

החוק שלו בחומרה אך בה  אתם ומריש יכול לשמוח שאתםיהוה האם  )1
 .יה שלח. שאל-? ישעיהו א:יא, טו; יחזקאל ב:גבעת אתם זונחים אותו

 שלו ישראל והבכור הקדושדווקא מהבן הם ירשו את התכונה הזו  )2
 ? שאלה שלי.ולא מאדם, הלא כן

לגן עדן? בראשית ג:כד.  שובת לאדם ולחוה להתרלא אתה  מדוע )3
 בבחירתול אם אתה עשית טעות אש יורשו שללא הרגת את מדוע אתה 

הטיף מונותאיזם רת לאיזבל לתה אתה מדוע, וחשוב יותר? למלך ולאש
 ?שראללי

 ישובהוא  כי הוא הבטיח ליהודים. לא ליהודיםויח לישראל הוא הבט )4
 אפיגרף.אליו. ראה  וישובוהשטן  יזנחו אתהם אם אליהם 

אלהי העברים ולא היהודים, ישנו הבדל גדול. הוא יכול ליצור יהודים  )5
 יהודים חדשים מאבנים במקום היהודים. ה.ש.

 .דניאל יב:ט, ידבדומה ל )6
 .מעל כל האלים. דברים י:יז )7
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III 
 אנשיזכה באלמוות ונלקח אל  שהנביא הקדוש עזרא מאחר

278Fיהוה ם שלמלאכיוידיד לנביאים לאח אני כ האלמוות

 אענה )1
חבר " קץ כבר באו.-משום שהימים טרם ללועל השאלות ה

כמו כל  ,כי אתה שלך שכנעו אותי השאלות, עזראיקר  אחו
התמותה -עולם ברהלא ידעת בעת ההיא כי אלהי  ,היהודים

279Fהזה

חכם ו ינצחגוי ששמו שטן הוא האל ה, או בורא המוות )2
כזה הוא  יהוהאויב ותיק זה של  .יהוה אלהים העבריכמו 

280Fפילוסוףתלמודיסט ו, יטרנסצנדנטלתאולוג 

של העולם עד כי  )3
 .לא רק אנשים אלא גם מלאכים יהוהמרד נגד כי הוא מפתה ל

 שנה 6,000קרב של אחרי קץ או -טרם אלה או אכן כי בימים
הגיעו  אנשים הגיוניים הנצחיים הללו בני האדםשני בין 

בישראל  שלוהמלכות לא יוכל להקים את  יהוהלהבנה כי 
 יביס הואושפע לכל האומות עד אשר שלום, חירות  ולהביא

281Fשטןאת ה

למספר אלא  שנים ניתנו לא רק לעברים 7,000. )4
 יח. ננמנת שהם יוכלו להיות ראויים לאלמוות-על םרב של גויי

 בעצמוהופיע בבשר  יהוהטרם  חייתעזרא, ידידי שאתה, 
כאשר ליהודים לא היה הספר מן השמים, או  בצורת אנוש

אך  כן,-לגויים גם ממוותאשר אומר בבירור אודות ישועה 
אומרים אודות ישועה ים יכתבי הקודש היהודחלקים רבים של 

לאכי כה; יואל ג:ב; מ-ז; יט:כג-, למשל ישעיהו סה:א; נו:גזו

                                                      
 ש כב:ט.”ס )1
 אחאב.אז מסגדו לו  יהודיםה )2
 .צדוק הגדול פלאותאו מחולל ה )3
 .שנה 1116 המפלה הסופית של השטן היא במרחק )4
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רוצה כי מישהו שנוצר , אינו כאדם, שיהוה מאחרא:יא וכו'; 
ב; לג:יא; , ל. בראשית ט:ו; יחזקאל יח:כגימות שלובצלם 

 טז. -חכמת שלמה א:יג
IV 

הן אלה היא ש ותברורומוחלטות אמיתות המשמעות של 
כלומר,  – םהפוך לאלמותייל רוציםאשר  ,יםיהיהודים והן הגו

צטרפו אל והשלו  דתות והקהליםכל האת  ,את השטן אשר זנחו
החברה של או  יהוההמלאכים של  ידידיהנביאים ואחי אחוות 

 : דלהלןלמלא את  צריכים של הברית החדשה בני ישראל
הנביאים  – הקדושים םאחיהתורת פי -לנהוג בחומרה על 1. 

282Fןשלה יכולות לעבוד את האלים אומותשכל ה

ויהי זה אל  – )1
אולם  יסטיאו בודה מוחמדיאני, נוצרי, אהנר-אחד ובלתייהודי 

283F,יהוהאנו חייבים לעבוד את 

שבשם  אלהים העברי )2
העבודה אותו יהודים שטניים רדפו את אליהו, ישעיהו, זכריה, 

. אנחנו חייבים יהוה בעצמו ואתאת כל הנביאים הקדושים 
284F, אשר כל ישראלאלהיםלעבוד את 

ראו ואשר יכול  )3
285Fלהיראות

286Fוחת צהריים וארוחת ערב, אשר אכל אר)4

אשר , )5
נדקר על הצלב ואשר יבוא מן השמים מלווה בבני ישראל של 

                                                      
 .מיכה ד:ה )1
ישעיהו מב:ח; שמות ו:ג; ג:טו; טו:ג; הושע יב:ה; מלאכי א:יא;  )2

 .ו:כב ש”תהלים קיג:ג; ס
רים לג:ב; ה:כד; שמות לסיני. דב כאשר הוא היה בדרכו מהר שעיר )3

 יא.-יט:ט; ישעיהו ו:א
 .ש כב:ו; ג:כ”ס )4
 .ש ג:כ”ס )5
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מנת -הברית החדשה ויהויסטים ברכבם על סוסים לבנים על
287Fלהביס נוצרים אכזריים ויהודים שטניים

מלכות הולהקים את  )1
 שנה בפלשתינה.  1,000-של הברית החדשה ל יתישראלה
הגיע אל ירושלים השמימית אל כס . זכרו כי מטרתנו היא ל2

 מבחינה גופניתמנת שנוכל להפוך אלמותיים -המלכות של על
כמו כל האחים, האחיות וכל אבותינו החיים שם: חנוך, אליהו, 
אברהם, יצחק, יעקב, משה וכל הנביאים והשליחים הקדושים 

288Fבני ישראל וגויים: מלכיצדק, 144,000-ו

289Fאיוב, יתרו )2

3( ,
290Fבלעם, פיתגורס, זמולקווין,

זרתוסטרא, קונפוציוס, יניס,  )4
אלהים האחרים של  וידידים וידידותימברס ויהויסטים 

. אל לנו לדאוג להגיע לפלשתינה. אם העברי הצלוב יהוה
 שלוהארצית  השנים 1,000יחליט לקחת אותנו למלכות  יהוה
 . שלויעשה זאת באמצעים האלוהיים  הוא

פלל (למלמל שטויות) ולשיר באספות שטניות. . אל לכם להת3
אפילו אם הם עזבו  יםם האבסורדימעשיהעליכם להתרחק מ

לפלשתינה או עלו לשמים על כנפי האל האחד שלהם מעזים 
. האם יכולה להתקיים אחדות בין אור וחושך, בין יהוהבלי 

אמונה טפלה אמונה שיש עמה דעת (או זו הכלל אנושית) ו
291Fשטנית

  המבורכים וידידי השטן? יהוהדידי , בין י)5

                                                      
 .דניאל יב:ב, א )1
 .כא-תהלים קי:ד; בראשית יד:יח )2
 החם של משה. )3
 .המדריך של פיתגורס, קוזאק רוסי מדון )4
דת בה נוהגים על פי אגדות ולא על פי דעת. מרקוס ז:יג; מתי טו:ו;  )5

 .כו-מעשי השליחים כא:כטימותיוס א:יד; 
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. עליכם לאהוב כל אח של נביאים וידיד של מלאכים ולדאוג 4
292Fאוהב אותנו יהוהכמו ש ול

1(. 
בו  לפגוע או . אל לכם לרמות אף אחד מהאנשים השטניים5

; עליכם להיות רחמנים לכל האנשים אשר יהוהבלי צו של 
293Fיהוהשל  בצלםנוצרו 

לכודות ידי שטן במ-ונלכדו על )2
הקטלניות שלו כפי שגם אנו היינו לכודים. זכרו כי לא היה זה 
אנו אשר מצאנו את האמת המחייה אלא  שהיא  נשלחה  אלינו 

  .באופן בלתי צפוי
ולא  . אל לכם להטיף דרשות כלשהן, או לקרוא תאולוגיות,6

, ואף לא את הברית הישנה, או את הברית את התלמוד
294Fורה, או את הקוראןהחדשה, ואפילו לא את הת

, או עיתונים )3
לב -נוצריים או יהודיים אפילו אם הם נדמים לכם כמצודדי

לזנוח את  שוניםמאוד. עליכם לעמול יום וליל בסיוע לאנשים 
, חייב לחלק (לתרגם אם נקבהוזכר  כלומר כל יהויסט השטן,

295Fאל להפוך לאלמותי-ניתן) ולשלוח את ההזמנה של אדם

לכל  )4
שמש ועד מבואו. מלאכי א:יא; (ישעיהו נו:ז;  חממזרהאומות 

  מלכים א' ח:מא, מב).
להפריך את כל הנצרויות ואת  ליהוה. לפיכך, עליכם לסייע 7

על סוס לבן  שלומנת להאיץ את הביאה -היהדות השטנית על

                                                      
 ש ג:ט; יוחנן יג:לד; טו:יב.”ס )1
 .בראשית ט:ו )2
 .פי ירמיהו לא:לג, לד-על )3
במיוחד את הספר הראשון או "האמת הכלל אנושית" אשר אתם  )4

 .אמורים לקבל ממני



76 
 

296Fלפלשתינה לקרב מכריע

  ומחריד בארמגדון. )1
297Fושל. אם אתם עומדים מול רדיפות מהשטן בשל המעשים 8

2( 
והיהדות השטנית, האכזריות והצבועות באמצעות כל הנצרויות 

כמו שעשה  םהיו נכונים למות בשמחה את אותו מוות בייסורי
ש ג:כא; ב:י; יב:יא, יג; ”שלנו. ס יהוה או אלהים בעצמו

  יג:ז, ח; יד:יג; ו:י, יא; ישעיהו נג:ג, ד,ז; זכריה יב:י.
את הארץ . אל לכם לפקפק באמת שהחושך כבר כיסה 9

הזו נובעת אך  עולמית-הכללוערפל כל לאומים, וכי החשכה 
 יהוהורך מהבורות בקרב היהודים והגויים בדבר מיהם 

, השטן, ומשום שהם אינם מצליחים שלו קוהאויב הוותי
להבחין במאבק המתמשך בין שני בני האדם הנצחיים הללו 

 שכוחם שווה.
למלך על הפך  יהוהש. עליכם להאמין בתוקף לס"ש 10

298Fהשבט

בני ישראל של הברית החדשה  144,000-המורכב מ )3
, אך שוהה כרגע במדבר. ברגע שלולנצח לאחר התחייה 

יתקדם  יהוהשמספר מסוים של יהויסטים יצטרפו לשבט זה 
299Fשלומן המדבר כשהוא מלווה בעם 

בארמגדון.  םלהילח )4
יבוא לירושלים, יקבץ את כל אותם יהודים, הוא מכן -לאחר

שנים  1,000את השלטון למשך  חר יזנחו את השטן, וייקאש

                                                      
 .או החזק ביותר מנצח 1)
 ש ב:כו; ישעיהו כח:כא; כט:כד.”ס  2)
, כפי שהוא שובפך למלך בישראל ה הואכלומר,  –על שבט יעקב  3)

 סירא יז:טו.-עשה טרם שאול. מלכים א'(שמו') ח:ז; בן
 .ו-ישעיהו סג:א 4)
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יעברו לירושלים  שלווהעם  הואשנים  1,000בגלוי. לאחר 
300Fהשמימית שלו על הארץ החדשה

1(.  
לאחר שהאנשים האלמותיים יחיו בארץ החדשה במשך 

 הואישפר אותה;  אלהים העברי יהוהשנים  280,000
מעבר להבנתנו  ימשיך לשפר את הארץ החדשה עד כדי שלמות

  לעת.-מעת
V 
 ,הושענא, קראו בצהלה יהוהיהודים גוססים שנדחו על ידי 

אבותיכם הקדושים על  אלהי, יהוהל הידד, ויוה והללויה
לכם, או את מה שישראל,  שלושגילה את התכנית העולמית 

 שלובפני השם  כםעל ברכי ורדכל האומות והארץ יראו! 
קו אותו, אחזו בו קרוב הקדוש ביותר על הכוכב להלן, נש

שלכם, הבעירו קטורת עבורו והתנשקו כאחים  האבןללבבות 
 מאלהיםכזה  בלתי צפויבברככם זה את זה על חסד כה 

אלהים העברי מכן ספרו לאומות אחרות כי -ולאחר שלכם,
, הואהאחד של האלמוות עבור אנשים וכי  אלהיםהוא  יהוה
301F, יחיה על הארץכאדם

צחים בשפרו אותה נ-עם אנשים לנצח )2
 .ליהוהאיש היא להצטרף  כללעת. אם כן, המטרה של -מעת

תמותו מוות נורא יותר  יהוהאם לא תצייתו לצווים של 
העברים במדבר ולעולם לא תראו את  23,000מזה של 

ו! זוהי שלהשנים של הברית החדשה  1000ירושלים של 

                                                      
 .ש כא:ג”ס )1
 .ש כא:ג”ס )2
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 האמת! אמן.
 

 
 

מקום -יים, ובכלבגו ימשמבואו יתגדל -שמש ועד-"ממזרח
302Fימשומנחה טהורה תוגש; כי יתגדל  ימשיוקטר מגש ל

1( 
 צבאות. אלהי יהוה,אמר  ,"בגויים )יהוה(

אשר רוצה להפוך לאלמותי חייב להתפלל  הואברור כי 
מנחה  לו, להבעיר עבורו קטורת ולהגיש השם של יהוהלפני 

 יהוהדם). בכל פעם לאחר התפילה עליך לנשק את -(נטולת

                                                      
 .מלאכי א:יא; ב:ב )1
היהודים נקראו לשוב ליהוה, ודרך היהודים (ולא הסינים) הגויים  *

ד:כב; אל  טו; יוחנן-יקבלו ישועה ממוות. ס"ש ב:כח; כב:טז; ז:ט, יג
 יב.-הרומיים יא:יא
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303Fאהבתך הכנה כב בהפגינך אתעל הכו

ובהאמינך בכוח  אותו )1
  ה.:בעבור כולם. יואל ג ומשהמושיע של 

 
VII  

אם  :יהוההסכמת אני אומר לכם עם  ,יקרים אחים יהודים
304Fהאמת הנצחית הזו או תרופה לטירוף השטני והתלמודי

או  )2
היומין מסייעת למי מכם לראות ניצוץ אור -לחושך עתיק

הנצחית בערפל הזה שכיסה כל לאומים המגיע משמש האמת 
305Fושבטים

של הנביאים  לאלהים, קראו בצהלה: "הללויה )3
בנפלכם  אותומקרב לבבכם ואהבתכם  לוהקדושים!" והודו 

מכן יידעו אותי -על הכוכב. לאחר ומשאפיים ארצה לפני 
ותקבלו אור של  ממנולתיאור הזה -ניתן-בדבר החסד הבלתי

דרך כל חושך שטני שהוא. אתם כי תפרצו -אמת כה בוהק עד
אמור להפריך שששמו אליהו,  מיהוהאותו שליח  אניתראו כי 

ליהודים להפוך לאוהבים  את כל הדתות השטניות ולסייע
 כפי שהיו כל אבותיהם הקדושים. יהוהאל -ולנאמנים לאדם

בכל הקשור לאליל השטני העומד על רגלי חרס הוא ייהרס 
לם באמצעות דינמיט. מלאכי ידי הסוציאליסטים של העו-על

ג:יט, כג, כד. עליכם להתחיל את מכתבכם אלי במילים הבאות, 
 וידידי היקר, אליהו...!"  יהוה הצלוב"המגן הגדול של 

                                                      
 .ש ב:ב”ז; מרקוס יב:ל; ס-דברים ו:ד )1
או בשל הפיכה לאנשים חיים מבחינה גופנית אך מתים בפנימיותם.  )2

 .1882, 1749-1751, עמ' 45’מסראה "שחר" 
 .ש טז:י”ישעיהו ס:ב; ס )3
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 או "שחר מיטאוהכתובת שלי: ס. אס. פוחרט, הרב הראשי, 
 .בסיינט פטרסבורגמערכת עיתון  ,או היהודי הרוסי"

 
VIII 

 אדם-אהבת-אזהרה מתוך
306Fי שיסרב לזנוח את השטןמ

ואת היהדות השטנית או החשוכה  )1
, לאחר גילוי בבשר והצלוב-יהוה שבאבמרוד הזו וימשיך ל

האמת הנצחית והמחייה הזו, הוא יצור אנושי חי מבחינה 
307Fגופנית אך מת בפנימיותו עם התכונות של חיה

דם ; לפיכך, א)2
308Fזה נושא את חותם החיה

 ויושמד אחת ולתמיד באמצעות )3
309Fשריפה באגם האש

ת . אני מציע לאיש זה לדאוג ולהאריך א)4
 ו(מתוך אהבתי לכל האנשים שהותע שלו התמותה-בניהחיים 

בסתר למישהו אחר זה  ספרידי העברת -עלידי השטן) -על
310Fשקראת אותואחד -לא לגלות לאףעולם ול

 אלהיםהשמשום  ,)5
העברי אינו מפגין רחמים כלל כלפי כל המתנגדים להזמנה 

311Fהזה בקרב האחרוןלהיות אלמותי  לוש

, הנוצרים נגד השטן )6
: יהוההנה הרשימה של אלה שהוענשו על ידי  שלו. והיהודים

הדוכס דולגורוקוב, ראש המשטרה, מת בכנסיה בעת תפילת 

                                                      
  .כן-שיהיה לכם ידוע כי השטן בא בבשר גם )1
 ש כב:טו.”לב סש  ג:א, טז, יח; או כ”ס )2
 .ש יג:טז; יד:ט, יא; כ:ד”ס )3
 .העברים במדבר 23,000כמו אותם  )4

אפילו אם  הגדול הזה לשטן אני מציע לכם לא לחשוף את סוד אלהים5) 
 !זהירותרוטשילד. עשירים כ הייתם

שנים של שלום.  1,000אחר התיכון ל-קרב נוסף יתרחש באזור הים )6
 .ש כ:ט”ס
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הבוקר בנוכחות הצאר; הדוכס גגארין, מושל סראטוב, מת 
נץ, בעיר קזאן; קנאז'יצ'ב, שר האוצר; פלקנר פ. ופרנץ אודי

312Fשל פלקנר יםגנרלים; סמניקוב, קולונל (המשרת

; אושקוב, ))1
313Fהאינקוויזיטור ילוטננט (משרת

פוקרובסקי, ליסנקו  );)2
-וסוקולוב, פקידים (המשרתים של גגארין), על שפגעו בי על

-על חילול מתהמנת לרצות את גגארין; פייקר, אשת גנרל, 
יל הקודש של הזמנה זו להפוך לאלמותית; מקרנקו, חי

 פורפירי ראינקוויזיטוהוארכימנדריט ה(המשרת של אושקוב), 
מת מהרעלת מזון; הבישוף כריסופאן על חילול הקודש בדבר 

;  הכומר אוספנסקי, האמונה הפריסטאנאג'ית, על יהוהתורת 
314Fהשמצתי; מחולל הנפלאות הגדול מקסים רודומטקין

, מולוקן, )3
נענש בחומרה  II ת כלפי; הצאר אלכסנדרעולבת התנהגועל 

שנה בתא  20משום ששמר אותי כלוא במשך  יהוהעל ידי 
שעות, ועל שהוביל  18 במשךאת ביתי  שבזזעל  נורא, כלא

315Fאותי לכלא סיינט פטרסבורג

המלך היהודי  ,; לבסוףבחרפה )4
הפוך על ההזמנה ל ליהוהג'יימס רוטשילד על שלא הודה 

                                                      
בחשאי  שגרם לי סבלמסדר אננסקי על לו את אות יק קניאז'וויץ' הענ )1
 מדרגת קפטן לדרגת קולונל.אותו קידם ו
וב קידם אותו לדרגת לוטננט ושילם לו פרס השווה דולגורוק )2

 .למשכורת שנתית על שנתן לי בעיטה עד זוב דם
 .לדבר בלשון אנושית עזהוא אף הקים אישה מתה בקווקז וגרם ל )3
 ליוו אותי גםהכלל, -מן-פסלו. באופן יוצא הוקםבאותו מקום בו  )4

משני מאחורי, חיל שרכב עמי וקוזאקים רכבו  ושריף וחייל שרכב
בס"ש יג:י יהוה  . אכן, דברי9מספרם היה  אםאינני זוכר  ;צדדי

 .יד:ש ג"הללויה! אמן. ס. גשמותה
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316Fורבים אחרים אלמותיל

 אמת! אמן!ה. זוהי )1
  

IX 
317Fתי אל יהודי הברית החדשהפניי 

2(  
318Fיקריםילדיי ה

319Fאותם החייתי, )3

תתירו אל , יהוה הסכמתב) 4
320Fההנוצריי לאיזבל

321Fליהודים השטניים ולא )5

ללמד אתכם  )6
 בהפריככםפלות שלהם טאמונות הלדתות האתכם  ולפתות
322Fהזו האוונגלית אמת הנצחיתה עםאותם 

האחרון עד  ווהילחמ ,)7
ולמען  יהוה הצלוב שלתפארתו  למען האחרון במותכם

האנשים.  לכל חשל הואאשר  םו להפוך לאלמותייהז ההזמנה
 אמן.

 

                                                      
על כך שלא הודה נענש אין ספק שנטר, החבר העיקרי של הברית,  )1

 גם כן.
נצלב אלהים העברי יהוה עצמו הש וידאושיהודים אותם אל  פנייה )2

 תחת השם של היהודי ישוע מנצרת או יסוס כריסטוס ביוונית. עקב כך,
את כל הדתות והקהלים האפלים שלו והמירו דתם השטן ו זנחו אתהם 

לאמונה הנצחית של אבותיהם: אברהם, יצחק, יעקב וכל  בחזרה
 הנביאים הקדושים.

 של יתישראלה דתהביאציל קדיאטראם, אבי שהם קראו לי  אחרמ )3
 .הברית החדשה

 .1880בשנת  )4
 .ג:ה; יח-א:כ; יז:ש ב”ס )5
 .ט:ט; ג:ש ב”ס )6
 .ו:ש יד”. סיהוה הפיץ אותה מאז ראשית העתים )7
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X 
 יהוהלתפילתי 

 של הנביא נאור ביותר והנצחי, אלהיםה יהוה העברי
אמונתי אותי ב לאשר בפניךשלי, אני מתחנן  אלהיםו ,אליהו
אליהו בימי  כפי שעשית לזו של הנביאאת עדותי  ולחזקבך 
-בלתיבי עבור משימה בחר אשר הוא  השאת; מאחר קדם

 עליך םוהגויידים זו. ברור כי אני נאבק נגד היהו תאומן
של העברים כמו  ומשיח רביאב, מלך, , יהנצח האדם, בלבד

 שאליהו עשה נגד היהודים והגויים של ימי קדם, או נגד
323Fמעזים נראה,בלתי ורוח מוחלט -אלשסוגדת להאמונה 

אשר  ,)1
יכול  ו מעולם ואשר אף אחד אינולא רא האנשים או המלאכים

 הללויה! אמן. יח. אמן.:טז; יוחנן א:אל טימותיוס ו’ א לראות!
 

324Fלבבות האבןעם  יהודיםהי, 

2(! 
Seid ihr, mit den steinharten Herzen Judeen! 

 .אמן
 

או המפריך  יהוה הצלובאלהים העברי המגן של אנכי 
י אחנית, השטהדות האכזריות והי הנצרויות 666של כל 

הנעלה ביותר  המצביאו המלאכים הקדושיםידיד הנביאים ו
 !אליהוֱ המלכים, ששמו  מלךשל הארטילריה של 

                                                      
 .לח:דניאל יא )1
 .ד:יחזקאל ב )2
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XI 
 יהודיםהוגי הדעות ה אל קהילתי המסר של

אור עיניי עצמכם ואחרים עם -יקרים המאיריםהוגי דעות 
האזינו בזהירות, נסו להבין ם, וכל היהודי וות שלכם, המ

 "!ודוהפסיקו למר
 !מרודוהפסיקו ל הבינוהאזינו, 

Hört, versteht und steemt euch nicht mehr! 
 

325Fשומו שמים, והאזיני ארץ

אם לא תכניסו אל תוך לבבות   )1
האבן שלכם והמצחים הנחושות שלכם את ההזמנה הברורה 

הופצה בקרבכם (ובקרב כל האנשים שהזו להיות אלמותיים, 
נשיא של האנשים ידי ה-עלשנה  4,000) במשך בני התמותה

מנוונים  עליכם,  יתנצח הקלללהטיל יאלץ יהוה ם, יהאלמותי
326Fמותי ישראלוהבן האלשלו שטניים מהבכור 

מלאכי פי -על )2
המכריע הזה משום קרב בבכיו עליכם ב א:יט, כד; דניאל יב:ג

כם אני מייעץ ל. השטן שדבר אינו יכול לגרום לכם לזנוח את
327Fלהשתמש בקלורית

אשר יהוה מציע לכם ר עיניכם עבו )3
328Fבס"ש שלו

ההיסטוריה שלכם ותראו  הביטו על מכן-אחר, ל)4
היא אותה  בעצמו יהוהכי הנבואה אודות ביאת משיח ולא 

שנה  4000במשך  משתמשבה השטן קטלנית אשר מלכודת 
חיים מנת ליהנות מ-על יהוהאל כדי למנוע ממכם לשוב 

                                                      
 .א:ישעיהו א )1
 .שבט דןכמו חיות מאו  )2
 .יוורון לאמתתרופה לטיפול בע )3
 .יח:ש ג”ס )4
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מונע משיח של רעיון ה. נצחים לנצח ועמחופשיים ואלמותיים 
של  היםאלהכי  קודם ןומניסיוהקודש  להבין את כתביכם ממ

329Fונרדפשאברהם ושל כל הנביאים 

 יהוה וששמוידיכם -על )1
330Fמלכיצדקאדם, נצחי ואלמותי כהוא 

של  היםאלאותו  והוא, )2
, המלך, האב, השופט הוא הוא. מתיםהחיים ולא של ה

331Fהמשיח או(אדני)  אדוןוה הרבי

ולא אף אחד  שלכם )3
332Fאחר

ומתחנן  מדי יום אליכם שלוים ידיההוא מושיט את . )4
, השטויות הזהב שלוכל  אתהשטן, לזנוח את בפניכם 

333Fהתפילות המגוחכותהתלמודיות ו

 שלכם, לשובכנסת הבתי ב )5
בלי  החלטיותבלו ולתת את חייכם  עם מסירות נפש אליו

או לכם את החוק  מסורי והואכלשהם  ספרים וכתבי קודש
ישירות,  הקדוש שלומדבר הפה חוק חדש לכם  ןאפילו יית

334Fרוצה שתלכו שהואלאן וביל אתכם לה לווהניחו 

בקיצור,  ;)6
אשר שבטים  10 כמו אותם הוהבילהיות תלויים כליל עליכם 

הופיע טרם הוא שנה  700השטן בארסרט  פניהסתיר מ הוא
 בצורת אנוש.  בעצמובבשר 

למלמל ולשיר למוזיקה  ,יהיכולים לעשות תלמודיזצאתם 

                                                      
 .כולל אני עצמי )1
 .הוטוך בסינית )2
 .ביוונית כריסטוס )3
 .יב:ישעיהו מח )4
 .כאלו פגאניות או נוצריות )5
. ישעיהו ימצרהם אם הייתם צריכים לחצות שוב את היאפילו  )6

 .טו,טז:יא
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או  שנים נוספות 4000 במשךשלכם  הנהדריםבבתי הכנסת 
ני והמונותיאיזם הנוצרי השט תלמודהלפלשתינה עם  להגיע

לאנשים  פניואת  ראהולא י ,אליכם ישובלא  הוהישלכם אבל 
שמיד יהוא , מצד שני, לואם לא תתנו את חייכם  שטניים
 לעשותרצה  שהואי בפלשתינה כפברחבי העולם ואתכם 

 על שלויקים את מלכות ירושלים  הואבתקופת משה. 
שבטי  10על הברית החדשה ו בני ישראל של 144,000

 אמת. אמן. הזוהי  שנה. 1,000-ל ארסרט
 

XII 
 יהוה מגני עבור שבתמצווה אודות יום ה

 יהוה אל שבוו אשר זנחו את השטן ,יהודיםותם וא 
כתך ויום השביעי שבת ד ועשית כל מלאבששת ימים תע"

335Fליהוה אלוהיך

את  עשותאלו שיש באפשרותם יכולים ל" .)1
336Fביום ובלילהואפילו  במשך כל השבועיהוה -עבודת

ש ”. ס)2
ב:כו; ישעיהו כח:כא; כט:כג; ירמיהו נא:י; תהלים צ(פט):טז. 

. שמות קדוש ונקישקט,  בעקרון, יום השבת צריך להישמר
 כ:ח. 

המצווה הזו באופן רש את מפ של העולם התלמוד-פרשן
 אחת דקה מבלי להקדישימים  7אתם יכולים ליהנות הבא: "
בכל אופן ם יהגוי אתם יכולים לרמות את" כלומר, .ליהוה

יין ו לשתות מעט בירה, ליהנותבשבת וימים  6במשך אפשרי 
                                                      

 .שמות כ:ט, י )1
  .תהלים א:ב )2
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337Fאלוהינו אוהב !השבת טובה! השבת טובה: באמרכם

אותנו  )1
 . ענולמנו מעשי למעןשבת ולא למען ה

338F"שבתותיכם שנאה נפשי: "אומר יהוה

-בעוד שפרשן, )2
 לושמילים להתעלם מה מייעץ לנוהחכם ביותר שלנו  התלמוד

רוצה כל  שהוא המאת  אושניכול ל הוא" לעצמנו,לחשוב ו
 ".עוד אנחנו שמחים

יהוה ש, מאחר ביותר השמים יירא םהיהודיהוגי הדעות    
חרש וה עיוורה, ןהעקש העםצודק באמרו אודות היות היהודים 

אשר לא ת ועורפי ברזל; ונחוש ם, מצחיאבן בותלב עםביותר 
שלו לשמוע את המסר ו שלולקבל את האמת הנצחית  הצליחו
, קשה להניח ושלים שליחהאת כל  בהרגםשנה  4,000 במשך

-כאל החסד הבלתי ממנוכי תתייחסו לחדשות הנפלאות הללו 
עליי להזהיר , ןככן. ל גם (ודרכם לכל העולם)יאומן ליהודים 

מנת שלפחות -זה מהיהודים על אלוהימפני מניעת חסד  אתכם
 , ישוב אלהשטן יקבל את האמת הזו, יזנח אתאחד ממיליון 

 יעניש אתכם על הוא .ותמסירב שלווימלא את הצווים  ,יהוה
וכל יושבי הארץ יטילו  כמו דתן ואבירם ובשאתם מורדים 

את האמת הכלל אנושית  עתםעל שמנ קללה נצחית עליכם
יכולה להפוך כל אחד  ואשר פריךלה אינו יכולאף אחד אשר 

בני  144,000אליהו, חנוך,  כמו אלמותיאשר יקבל אותה ל
-אדםשל  אחרים וידידים וידידותהברית החדשה  ישראל של

                                                      
 .? שאלה שליהאין הואשנה,  4,000הוא מעניש אתכם מזה  )1
 .ישעיהו א:יג, יד )2
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  אמת! אמן.ה. זוהי המשיח ישוע או הצלוב אל יהוה
 

XIII 
339Fמצווה בקפדנות

 כל ועדותאת  )1
 הצדקה שהוקמו על ידי השטן בקרב היהודים 

או  החקיקה, תמיכההינוך, הח: ות שהןיהודיה ועדותכל ה
מונטפיורי  ,ידי אוליפנט-מציה ואלה שנוסדו עלהרפור

-האנטיו מוחמדיניות-האנטי, נוצריות-האנטירוטשילד, ו
 ,(של ישראל) הממשלתיות בריתותיחד עם כל ה בודהיסטיות

340Fחושך שטני: "אומר יהוהש בזהירות למהקשיבו ה

כבר  )2
 ש טז:י. ”" ישעיהו ס:ב; ס.השבטיםאומות וכל ה כיסה

תראו ותלמודית -כולו מפרספקטיבה לאל העולם הביטו ע
אשר תסייע להכחישה. -את האמת שאין לכםאומר  שיהוה
לחדול  שאתם, היהודים, חייבים שלומצווה ה ן אתבילכם לה

שלכם  יםשנה 4,000 השטני בןהיהודי  החושךמלהפיץ את 
הנצרויות החשוכות או כל ואת היהודים  נסות לאסוף אתול

עליכם עקב כך, . יחדיו באותו חושך עולמי המכוסיםם יהגוי
אמריקה, ל יםענייהודים לחדול מלבזבז את זמנכם בלקיחת 

חושך מנת להציל אותם ממוות ב-עלפלשתינה לאפריקה ול
מועצה עולמית של  לקיים כוונתכםאת  זנוח. עליכם לניהשט

ומלאכים  יםשטניהמידה או -על-רבנים תלמודיים יתר
341Fמהתהום

ולמלא את הצווים  ניות שלהם,השט תאולוגיותהעם  )3

                                                      
 .תהלים ז:ב )1
 .בחושך מכוסיםכלומר, גם אתם  )2
 .ש יא:ז; יז:ח”ס )3
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 י:האפשר בהקדם הוהליאנוכיות -נטולתמסירות הבאים ב
342Fאאבהלכל היהודים בסתר כי  . אמרו1

343Fביותר הנדיב )1

2( 
פתח  הואליידע אותם כי ציווה  יהוההנצחי  שלהם, העברי

האומות ו הנצרויותבקרב האחרון נגד השטן ונגד כל 
344Fניותהשט

345Fאשר יגרום, )3

, מהומות, שפיכות סדר-אי, למרקחה )4
, מסים מופקעים, הוצים, הצתות, פריצות, שוד, מעילדמים, פיצ
, מחלות שונות ותיאולוגיות שונות ותפיסות הרעב, מגפ

בקיצור,  ;כל התחומיםב מתמשכותפילוסופיות עם רפורמות 
346Fאוי

 .העולם מראשית נראהלכל השוכן בארץ ובים אשר לא  )5
347Fכל היהודים

וטבח ברחבי ת נוראיורדיפות יעמדו בפני  )6
 הםתחנן אלימ ,הםשל אאבכ, יהוה משום כךם. העול

בהקדם  השטןלזנוח את  אליהם ושל םהידייאת  וושיטבה
 הבוועדאליו  ת ולהצטרףועדואת כל הקהלים וה, האפשרי

מנת להימנע מהעונש -על מלאכים ינביאים וידיד יל אחש ושל
348Fשלויטיל על האויבים  שהוא

7( . 
התכנס בבתי לעל כל היהודים  צו זהאחר קבלת , ללפיכך. 2

                                                      
ביהודים  וקםבעת הוא בעל מזג חם למדי. הוא מעניש בחומרה ונ-בה 1) 

 .דור הרביעימרדניים עד ל
 דברים יד:א; ישעיהו א:ב; מלאכי א:ו; ב:י; שמות ד:כב; הושע יא:א. )2
 .ש ב:ט; ג:ט”. סניעם שטלהיהודים  מחשיב אתכי הוא ל אחד יודע כ )3
 .כבר התחילזה  )4
 .י הארץכאפילו למל )5
 יהודים שנטבלו יעמדו בפני רדיפות וטבח.אפילו  )6
 .ש יח:ד”מלאכי ג:כד; תהלים ה:ח; ס )7
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349Fהשם של יהוהברכיהם בפני  עלהכנסת שלהם, לכרוע 

על  )1
350Fהבאהתפילה את ולומר  הכוכב

2(: 
351Fאבותינו |אלהי " 

 | אברהם, יצחק, יעקב, משה, אליהו )3
ים אפ בנפלנו | h`Yyנו של אואב | וכל הנביאים הקדושים

 | לךמודים אנחנו  | שלךכפות הרגליים הקדושות ארצה בפני 
הוכיח לנו אשר  | שלךפלא הנשליח על ה | מקרב לבבותינו

ואת  אותך | באפשרו לנו לדעת | בבירור ובאופן חד משמעי
כי  | אומןי-נו סוד בלתיבפניחשף ואשר  | ךשל קהוותי אויבה

 | ירושליםבא ל | שלנו אלהים ואבא | ,יהנצח העברי ,אתה
כשם  | אבותינוונהרג בידי  | ונצלב המשיח ישועתחת השם 

אשר הראה לנו ו | ,שלךם שליחיהאת כל  | והרגשהם 
 ים לביאת משיח אלינו שנה 4,000 | הציפייה בת בפשטות כי 

352Fטןשל השהייתה תחבולה נוראית  | בעצמךלך ולא  |

לקחת  )4
353Fממךאותנו 

 | כפי שהוא עשה |ולדאוג לכך שאנו נושמד  | )5
 שעשו אחרי ההודאה בטעות הנוראית |  כל השבט של דן.ל

                                                      
 .ראש-גלויי צריכים להיותגברים  )1
מנת -עלובקול רם  לאטאת התפילה  כים לומרצרי המנהיגרב או ה )2

 .לחזור אחריו שהיתר יוכלו
 .על הרב לעצור בקו )3
אומות באמצעות הודים אלא גם את כל ההשטן הונה לא רק את הי )4

 666 התורה שלו אודות ביאת משיח, ובהתבסס על כך יצר את
 נצרויות.ה
את סיני של יהוה ו חוק, את מנת להשמיד אתכם-הוא יצר נצרויות על )5
 .בירושליםהאלוהית שלו את המלכות ו
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 שיקרהאו מה  | שלך העולמיתתכנית והבנת ה | אבותינו
כי נתחיל אנו נשבעים  |ולארץ  | אומותלכל ה | ,לישראל
 | ם השבתאת עשרת הפסקאות ואת המצווה אודות יו |לשמור 

 | אליהו שלךהשליח  | באמצעותאשר נמסרו  | החל מהיום
שבטים של הלשני  | "אור חדש מירושליםשנקרא  | במסר שלו

354Fישראל

לאור  | בהבטחה שלנו | מטיל ספקאתה אם  | ".)1
 חון אותנונסה לבי אז |במשך זמן רב לך נאמנים -בלתי היותנו

355Fאברהם עשית עםשכפי  |

 | .אליךף מי שהצטרכל עם ו | )2
אומרים  אנחנו אבל |השטן  אם נוכל להתגבר על |איננו יודעים 

 | לסבול כל חוויה קשה | אנחנו מוכנים | שמעתה ואילך | לך
 אתה בעצמךשכפי  םאת אותו מוות בייסורית או למו

356Fעשית

בו אנו וביל אותנו למקום ת אתה בעצמךאילו רק  | ,)3
מן  |השבטים  10החבאת את  שאתה פיכ | צריכים להיות

עם  | במשך שנה וחצי | אותם לארסרט בהובילך  | השטן
357Fותגדול נפלאות

תסלח  אתהכי  | אנחנו מאמינים בתוקף | .)4
 | אשר זנחו את השטן | ,הםעל החטאים שליהודים אותם ל

תקים את  ממוות, | תושיע אותם | אתה | אליךו צטרפוה
 ינו הקדושיםאבות כמו כל ים |תהפוך אותם לאלמותי המתים, |

עיר אל תוך ה | השעריםעשר -שניםך רדוביל אותם ות |

                                                      
 .דחיפההאו  )1
 .בראשית כב:א, יב )2
 .ש ג:כא”בס המילים שלךפי -על )3
 עם נפלאות גדולות,דמשק למארסרט ביל אותם יו באופן אישיהוא  )4

 .רוסייםה יהודיםה עמםייפגשו  שם
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 "אמן. | .החדשהעל הארץ  | מן השמים תרדאשר  | ירושלים
  .)יהוהללאחר מכן השתחוו (
 יהוהלנשק את  (גברים ונשים) על כל אחד מכם מכןאחר . ל3

358Fמנחות לולהגיש פעמים ו שלושכוכב על ה

 שבעהבמשך  )1
359Fלשמוח; וימים

אחים ולברך זה את זה על רחמים התנשק כל, )2
כבודו חיללתם  אשר את ,המשיח ישועמצפויים -בלתי הכ

ועוררתם את  אותו, שנאתם כה רבות של שניםבמשך מאות 
של חיים -אלהיםאותו  הואדעת כי לבלי מ שלוהזעם 

360Fיהוהשל אברהם  ואלהים הנביאים הקדושים

3( . 
 ישועבעו לאמונה , אשר הגייהודיםאותו זמן בין אותם מאז 
 אופשוטים,  אועשירים,  אולא צריכים להיות עניים,  ,המשיח

 או תלמוד, -או פרשני, יםאו אנאלפביתמשכילים,  אופקידים, 
361Fאו רבנים אסטרים,מ אוצדיקים, 

בתי אף לא , ועקב כך, )4
אחים ואחיות ל כולכם להיות עשאלא  בריתותאו  ותכנסת, ועד

או  המשיח ישועהעברי אלהים האחד,  אבאשווים של 
 .יהוה

ני סבור כי ינים? אימיליונרים יהודשומעים  האם אתם 
אין זה סביר כי תשמעו אותו; מאחר זה והמסר האת  שמעתם

                                                      
 .דם-נטולות )1
 .מוסיקה אתם יכולים לעשות זאת לצלילי )2
על סוס  בוא לארמגדון רכובגדול שהוא יסוד  הניחו לי לספר לכם )3

נגד יהודי חמה התעות נוצרים להכריז מלל מנת-עלשם חדש  תחתלבן 
 ולא נגד המשיח.

 .ירמיהו לא:לג, לד )4
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כך עד כי תעדיפו -כל יהוהשאתם שונאים את הצו הזה של 
להמיר לאמונה שטנית ואז להיות מושלכים לאגם הבוער עם 

שלכם ואת תענוגות  זהבהתוכלו לשמור את רק אם  תגופרי
 הממון של העולם הזה.

של  השמותלסיכום, אני מצווה עליכם בתוקף בחמש 
  :אלהים

362Fיהוה

1(. 
363Fישוע

2(. 
364Fתאולוג

3(. 
365Fאמן

4(. 
 ,סיג..דיס

366F)שלוהעתידי  השם(                   

5(   

, התראותאליהו! או ל חברנואו שלום,  החלטיותלומר לי ב
 אויבנו אליהו! 

לעשתונותיכם ואל תעשו טעות מאחר חזרו  ,תעוררוה
כד; תהלים :! מלאכי געליכם קללה נצחיתתביא שהטעות הזאת 

 . אמן. לךהללויה  ז. :ה

                                                      
 .ש כב:ו”ג; ג:טו; ישעיהו מב:ח; הושע יב:ו; ס-שמות ו:א )1
 .ש כב:טז; מתי א:כד”, משיח. הושע יג:ד; סמושיע )2
 .ש יט:יג”ס )3
 .:ידש ג”ס )4
 כ).יש יט:”ה:ד; ס דברי הימיםש ג:יב; (ישעיהו סב:ב; ”ס )5
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XIV 
  החדשות הטובותל ש תמציתה

 שלי אלהיםמאת  אלהה ותוהמחי ותהנפלא
 או

 אמת?לשאלת פילטוס, מהי התשובתי  
367Fחרשים, עיוורים אנשים הי

מתים וחיים מבחינה גופנית אך , )1
368Fבפנימיותם

-המשתמשים במי המוות התנכיים בערמומיות על )2
-פרשני בני התמותהאו כל  שונות אמתיות מנת להמציא דתות

החטאים של עדרים -נטולי רועיםהוהתלמוד, התאולוגים 
369Fהמכוסים בחשכה

מתים בקרב אנשים ללא מטרה בחיים, ו )3
על ) יהודים וגויים כאחד( איש כלשל  עליכם לזכור כי המטרה

ואף אחד, אפילו לא דת , תואלמו להשיגהזה היא  כוכב הלכת
ארצית אמתית או שמימית יכול לעשות זאת מלבד האדם 

אשר נשים, א םאותל רקמעניק אלמוות  יהוה, יהוה יאלמותה
ד נג המוותבמלחמת  אליוצטרפו וי שלוהפכו לידידים י

 . , הדתות והתורות שלוהשטן
של הנביאים  אלהיםו אלמוות אמקור ה, לךהללויה 

 ! אמן. המשיח ישועהקדושים 
 

                                                      
 .ש ג:יח”ישעיהו מג:ח; ס )1
 .ש ג:א; מתי ח:כב”ס )2
 .ש טז:י”ישעיהו ס:ב; ס )3
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XV 
 רוחות השמים לארבעקריאה 

 !הי
 

 הי!     הי!
 
 !הי

370Fמשתה חתנת השה-אשרי הקרואים אל"

 ואלה דברי ",)1
 ז, ט.:ש יט”, ולא שלי! סאלהים יים שלאמתה

 בני המשפחה, הנכסים, דרגות, הזהב, הזנחו את כל האמונות
ודה מנת שלא תחמיצו את הסע-לשלכם ע והמולדות הארציות

מספר מסוים , כאשר קרובשהדלת תנעל באינסופית משום ה
בן עשיר או איש מלך, יכנס בה, ובאם אתה  של אורחים

אבל  פלאות הגדול ביותרמחולל הנוש ביותר התמותה הקדו
  .הדלת אל האלמוות לא תפתח

תחיל להרוג את כל האנשים ללא ות מהתהוםתצא  והחיה
יב; לוקס יג:כה; אל -! אמן. מתי כה:יהי האמתאבחנה. זו

יז; תהלים -ט, טו-ש ו:יא; יא:ז; יז:ח; יג:א”הרומיים יא:כה; ס
 פג(פב):ה, ו. אמן. 

מפריך (האמת הכלל אנושית) ה נוסףצה לקרוא ספר ומי שר
כל את גם -כמו נצרויות והיהדות התלמודיתה 666את כל  כליל

  .בולי דואר 5-ו ולי את כתובתשאר הדתות, צריך לשלוח 
 

                                                      
 חגיגה האינסופית של יהוה הצלוב.ה )1
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XVI 
 אדוןתלמוד או -י, פרשןעצתי לכל רב

 אשר קרא את הספר ,יהודי-חושך שטנישל 
צודק יהוה שמאחר  ,השמים ביותר יירא יםהדעות היהודי יהוג

חרש וה עיוורה, ןהעם העקשבאמרו אודות היות היהודים 
אשר לא  ,ת ועורפי ברזלונחוש ם, מצחיאבן בותלב עםביותר 
שלו לשמוע את המסר ו שלוקבל את האמת הנצחית ל הצליחו
, קשה להניח כי תתייחסו לחדשות הנפלאות שנה 4,000 במשך
(ודרכם לכל יאומן ליהודים -כאל החסד הבלתי ממנוהללו 

מפני הסתרת חסד עליי להזהיר אתכם גם. לפיכך, העולם) 
יקבל את אחד ממיליון זה מהיהודים משום שלפחות  אלוהי

ויתחיל למלא את  יהוה , ישוב אלהשטן תהאמת, יזנח א
שאתם מורדים  יעניש אתכם על הוא .ותמסירב שלוהצווים 

קללה נצחית וכל יושבי הארץ יטילו  כמו דתן ואבירם וב
אף אחד אשר את האמת הכלל אנושית  על שהסתרתם עליכם

הופכת כל אחד, אשר יקבל אותה,  ואשר פריךלה אינו יכול
הברית  בני ישראל של 144,000וך, אליהו, חנ כמו אלמותיל

אל יהוה -אדםשל  אחרים נאמניםוידידות וידידים החדשה 
 אמת! אמן.ה. זוהי המשיח ישוע או הצלוב

 
XVII 

 אדוניםאו  בישופים, קהילה ירועתשובתי לכל 
 את שני הספרים הללו וקראנוצרי, אשר -חושך שטני של 

 666-ב רביות פלאותהנ ימחוללוהשמים  יהדעות ירא יהוג
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 יםמתמבחינה גופנית אך  יםעיניים חי-ינצרויות, או מאירה
371Fבקרב המתים תהמוואור את  פיציםהמ םבפנימיות

 ם אורא ,)1
 לחיים אותם חזירוי יםהמת בותיכםיחדור ללבזה של החיים 

, בשמחה ועל קרא-אל כם ובהביטכםברכימיד על  וי רדאז
 , החבר)372F2תאלמוומקור ה, לךויוה, הושענא והללויה ! האח"
373Fהאלהיםו

את השבועה  לו והשבע !"יהוה הצלובשלנו ) 3
להחיות  וליוהתח לכואחרי כן לאחר מכן.  XXIVשבפרק 

בפנימיותם בני מתים אחרים החיים מבחינה גופנית אך שים אנ
כי  יםבטוח להיות יםיכול אתם .שלואמונות שונות עם האור 

374Fושלתמותה שנוצרו בצלם -עבור עזרה זו לאנשים בני

 הוא )4
375Fשלועל כס המלכות  עמולשבת  כםיתיר ל

 אותכםויעשה  )5
376Fכוכבי השמיםכ ניםקור

377Fבותיכםבלב ניחושך השטהאם . )6

הוא  )7
לחדור יכול  אינו הכלל עולמיאור כה כבד עד כי אפילו ה

לרדוף  וגורם לכםמלבה גזענות נוצרית עזה מצד שני , דרכו
 י מציע לכםהזה אנ האלוהיידי האור -על אשר הוחיואנשים 

 אכזריותשל  כם, ולהמשיך למלא את חטאילשטן תחייבלה
השה נגד  לפני שתקומואנוכיות -נטולתמסירות ב נוצרית

                                                      
 ש ג:א; מתי ח:כב; אל טימותיוס ג:ו.”ס )1
יוחנן ה:כא; דברים לב:לט; לוקס כ:לז, לח; מעשי השליחים כ:ח;  )2

 חכמת שלמה א:יג; ב:כג, כד; ס"ש א:יח.
 .ס"ש ג:כא )3
ש ג:כ, כא; ”ז:יד, כז, כח; לוקס יב:ד; יוחנן טו:יד, טו; ס חכמת שלמה )4

 ש כב:ו, טז; א:יח.”יוחנן ה:כא; אל הרומיים ט:ה; ס
 .ש ג:כא”ס )5
 טו:מא, מב דניאל יב:ג; אל הקורינתיים )6
 .ש ב:כד”ס )7
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ש א:יח; ”. סלמוות גם כן והפך לחי לנצחאשר עונה  עצמו,ב
 ש כב:יא.”ג:כא; ו:יא; יז:יד; טז:טז; יח:כד; מתי כג:לב; ס

  
XVIII 

ערכות העיתונים מ לכל המסר שלי יהוהשל  עם הסכמתו
בכל  אמתהשל  ידידיםאשר הפכו ל ,יהודיםולהיהודיים 

, כלומר, בוגרי אוניברסטאות –דבר בו ניתן למצוא אותה 
 פלאותנ רבנים ומחוללי 320ידי -עלומסיבה זו מקוללים 

 בגליציה
, עורכים משכילים וכל אותם יהודים, אשר נכבדיםג'נטלמנים 

וש באמצעות ידע כלל השיגו תכונות מוסריות של בני אנ
שנדמה כי שלמרות  משכיליםסוד לאנשים אנושי, אין זה 

378Fהאכזריתיהדות התחייבתם ל

מודעים באמצעות ם את, אבל )1
379Fהידע הכלל אנושי

, כי הדת משכיליםה םהגויי, כמו כל )2
האנשים  באותה מידה אמצעי ערמומי להבאתהיהודית היא 
תותחים, בשר  עבור יםהיהודי אדוניםשל ה תחת שליטה

380Fמשחקים ברוטליים ואכזריים

 זה שלכהיקום בורא  בשם )3
381Fםהגויידתות 

אין ספק כי אחרי קריאת שני הספרים האלה  .)4
                                                      

מתייחסים אל הגויים כאל בהמות ולא כאל כי היהודים  כל אחד יודע )1
 .)של יהוה (בראשית ט:ו אנשים שוצרו בצלם

 .יתעולמ הוהיסטורי, במיוחד גאולוגיה, אסטרונומיה ם אקדמייםמדעי )2
אהלה ואהליבה  םייישראלוהמלכים היהודיים זמנים בהם הזכרו את ה )3

 .. ירמיהו כג:דשעשעו את עצמםואהליבה 
, כל )י:ב (אל הרומיים , שיש עמה דעתשאין להכחישהזו אמת  בשל )4

של וחמדיאניים והבודהיסטים , המהנוצרייםיהודיים, מחוללי הפלאות ה
 .מקללים הן אתכם והן אותנוהשטן 
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382Fיהוהשרה אלתודו בשמחה אתם 

האמיתות  אישור על )1
הזמנת אלמוות ו גילוי הדרך הישירה להשיג המדעיות שלכם,

לא לפיכך, עליכם למ. עמוברית החדשה לכרות את היהודים ה
 : שמחהב ידו-עלאת הצווים הבאים שניתנו לכם 

את  לאחדעליכם  של ו...ה םמוציאים לאור אינטליגנטיי1. 
  ;בהקדם האפשרי ספר אחדכהדחיפה עם האמת הכלל אנושית 

 1,000 כמה עותקים רוסיים שאפשר או לפחות עד והדפיס. 2
383Fיםרנהדעותקים 

 . של הספר )2
והקהילות העיתונים ת ספר לכל מערכו. שלחו עותק של ה3

 לאלה ברחבי העולם.כן מ-אחרלברוסיה ו היהודיות
בהדפסה ובשליחה של עותקים מעורבת הוצאה לא היות ש. 4

מבוטלת עליכם להזמין אנשים עשירים יהודיים, אשר ישמעו 
, לתרום לעשיית המעשים השטן זנחו אתוי יהוהמסר של את ה

 האלוהיים הללו, הטובים לכל האנשים.
)עשיריםם אף לא אחד מהאנשים ה. א5

384F

אלמוות צה לקבל ור 3
והן  יהוהשל  המסרישמעו את אזי על הן היהודים, אשר 

לאסוף  וכב הלכת הזההנגלית על כ שהיאאמת  כלידידים של 
 . כספים יחדיו

                                                      
 המסתורין שלאשר יודע את כל המדעים ואת כל  אשרה הוא איש )1

השמש  במערכתלכת י הכל כוכבשל הארץ אלא גם  שלהטבע לא רק 
 .עצמה השמש ושל

 .כמו הספר יקר הערך ביותר בעולם )2
לזנוח את השטן, וסביר להניח  נשים עשיריםקשה מאוד לאמשום ש )3

על נגד השטן  הזהרב האחרון קליהוה ב סייעשאף אחד מהם לא ירצה ל
 ישראל.
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 שלחו יאז ברוסיההזה לבצע את הצו ימנע מכם אם השטן . 6
 ארגון, הוינלו הזה ליהודים החיים בחו"ל, לדוגמא את הספר

 .הינסקג'איל
לתרגם ארגון או  עיתון לאחר קבלת הספר על כל מערכת. 7

ה מדינאותה לשפה מובנת או מדוברת של בדחיפות אותו 
כותרת כי ספר רב ערך זה תורגם בהותירם הערה מעל ל

והפיצו אותם  מספר רב של עותקיםאזי הכינו רוסית. השפה המ
המשכילים  םהגוייל כובקרב  יהודיותהקהילות הבקרב כל 

 .םוהחבשיי המוחמדיאניםים, ובמיוחד נבונוה
בנוסף לכך, אני מציע לכם, ידידים של כל אמת שהיא 

, להביט בעולם האורתודוקסיםידי היהודים -ומקוללים על
 מפרספקטיבה הומנית או משכילה המבוססת על הזה  הנורא

ית אחר ולא מזו היהודית האכזר כלל אנושיידע ו אסטרונומיה
 שלכם ותראו כי כל המחלוקות, הקונפליקטים, הועדות,

כל ב עצומיםהקללות, המלחמות, הפרעות והאסונות ה
385Fאומותה

 נובעים אך ורק מכך שהיהודים (לא בני ישראל) )1
 , ובאו תחת השליטה שליהוהשלהם, האדם  אלהיםזנחו את 

שכל , ואימצו דוגמה שטנית השטןהאדם  ,שלו הוותיקהאויב 
386Fדיםיהו-הלא

עקב כך, לא קיימת אלטרנטיבה . בהמותהם  )2
או  (לא בני ישראל) אחרת מלבד להשמיד את כל היהודים

האבן  בותלבמנת ש-נית שלהם עלהשט הדוגמהאת להפריך 
387Fשלהם

 יתרככו תחת )3

                                                      
 .חוץ מיאזינים אשר מאמינים בשטן )1
 ם.אפילו חנוך, מלכיצדק, איוב ובלע )2
 .מזגרוח או  )3
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388Fהברית החדשה 

אנושות) (ויתמלאו באהבה כנה ומכוונת  )1
ל כבוחר מ הואאשר , יהוהלידידי במיוחד האנשים, וכל ל
 עולמיתאחווה ו שלום בססלמנת -על והשבטים אומותה

. ברגע שתוודאו כי אלהים המורכבת מכל העמים והשבטים
נתן את  יהוהיותר עבורכם להבין כי קל  אוהב אתכם יהיה זה

389Fתיכלל אנושהשלום הללו או את האמת ה-החדשות נותנות

2( 
 1,000למשך  ושפעשלום מנת להביא אחדות, -לעולם דרכי על

. אתם את היהודים בלי להשמידמם עבור כל האנשים ישנ
הללו ולא אני;  המעשיםהוא אשר עושה את  הואתראו כי 

, ולא נוסטרדמוסאחר שלא הקוסם קליוסטרו, ולא מ
אברהם בלעם, אשר ראה את אלהים, ולא ולא  ,דנבורגסוו

אמת! הזוהי פענח את המסתורין הגדול ביקום. יכול ל האלמותי
 :כו; מב:ט. אמן. ישעיהו מא

 
XIX 

 תזכורת תמידית
תמנעו את ההזמנה האלוהית הזו להפוך לאלמותי ולמשגשג אל 

האסונות, ולא מהיהודים לכרות -התמותה וטרוף-מן העולם בן
של  חמורההזעם מנת להימנע מ-עלעמו החדשה את הברית 

התחייה  בעתאנשים  ם רבים שלשל מיליוני המהקללו יהוה
שנו את הלך המחשבה של המצחים ! זו הגלובליתהשנייה או 

הנחושות שלכם וקבלו את האמת הכלל אנושית. חשוב מכך, 
במקום לדחוף השטן  לזנוח את את היהודיםסייעו לי לשכנע 

                                                      
 .יחזקאל יא:יט; לו:כו; יח:לא; ירמיהו כד:ז )1
 החדשות שלא יאמנו בהתחלה.ראה  )2
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 הספרות שלכם! אמן. אותם אל השטן עם
 יהודים מן השטןידיד הלוקח את ה

 ,יהוהאל חזרה ומשיבם 
UZla 

 
XX 

 ,יהודישל תשובתי למכתב 
 ל להתאושש ממוות תלמודיהח אשר 

 ,ס.. בל..סינה, יהוה הצלוב, שלי אלהיםיקר של ידיד חדש 
שינה יהודית מ אוששלהת מן המלים שלך עולה כי התחלת

תלמוד ההנובעים מ םחושים והרגלים חייתיי-שכרון קטלנית או
של  מחייהבצעדיך על האדמה ה-אינך חש בטוחיין . עדשטניה

או  יהנצח העברי כלפי הבה כנהעקב כך, אינך חש א. האלמוות
 המשיח ישוע כל הנביאים הקדושים אלהיואברהם  אלהי

 השםתחת  רושליםעל ביאתו לי אותומגנה  לבךמשום ש
על כך משום אותך מאשים אינני  היהודי.לא ויווני החדש, זה ה

390Fאנשיםשהתקיימו רק חמישה 

באופן אשר זנחו את השטן , )1
 אליווהצטרפו יו להם את כל הדברים השטניים שהו מידי

391F. הם נתנו את חייהםשלוששמעו את המילים  ברגע

ללא  לו )2
 כאלה הקדושים שלוהחדשים  השמותהיסוס בלקחם את כל 

השתמש בעת  בהםהשמות יהיו -אשר-ויהיו והמושיעים ביותר
במילים אחרות הם . הנצחמאז אולי או נגד השטן  שלוהקרב 

                                                      
 .: אברהם והמלך יחזקאלשניים מתוכם היו עברים )1
 .דברים ו:ה; מרקוס יב:ל )2
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ו את כל הספרים לאחר שזנחהצטרפו אל מעניק האלמוות 
 אלהיאל  באוהשטניים עד לאחרון שבהם. זאת אומרת, הם 

מנת -שוב עלכאילו הם נולדו בלי כלום האלמוות בהחלטיות 
נכנסו לעולם  אשר, שלוכעם הנאמן  ממנולקבל הכל חדש 

ציווה  יהוה בעצמוש כמוהם שינו את שמותיהם . חדש
ולח לך שוב הרוחנית אני ש-בכדי להאיץ את לידתך. עליהם

אני מאמין כי את החושך".  אדוניי לתשני מאמרים בשם "עצ
בקרב רבנים אלא גם בקרב לא רק להפיץ  הדחיפה ניתן

בקרב כל האדונים שונות או  כוהנים גדולים של דתות
 הזה. ניהשטהתמותה או -בןעולם והמאסטרים של החושך ב

-לידתךעל יידע אותי בדבר ההשפעה שתהיה למאמרים  
392Fניחת השטן וידידיושוב או ז

עמי ובבקשה כתוב לי ודבר , )1
 ישוע –ישראל  אלהי, בה בשפה של הברית החדשה

 , ושדרכהיהודיםעם השלו את הברית החדשה הכריז  המשיח
 העניק את ההזמנה להפוך לאלמותי לעולם כולו, כלומר הוא

שלך של הרוסית  הדלאל לך לדאוג בשל הידע  .בשפה הרוסית
ותר מן הכוונה שלך ולא מהדיוק הדקדוקי. משום שאכפת לי י

לבל תקרא לי בשמות ובתארי ברצוני להזהיר אותך בעת -בה
393Fכה אינטליגנטי וחזק, אלא רק כליי יננשא כבוד שונים מפני

2( 
. משום כך עליך להלל ולתת תודות עבור המשיח ישועשל 
עשה אותי הוא אשר  הואכי . האם אינך שומע לורק  הכל

                                                      
 .ב:ט; ג:ט; יז:א; ט:כ בס"שמספר עליהם ישוע המשיח יהוה או  )1
 .או מכונה )2
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394Fהמרכז

395Fבלעדיו דברי יכול לעשות ? לא הייתוהאור )1

. כל )2
בו כרעל  לוקחמאנשים וממלאכים אני  שאני מקבלשבח 

לגרום לי לזלזל בידידים אחרים של השטן כדי  משתמש
 שלומול הפנים  הקטן שבהם בעוד שייתכן כי אני אלהים

 ישועובלתי ראוי למילה אחת של שבח. עליך לזכור כי 
396Fיהוה משה) מאז( כשמו המקוריאו  המשיח

 הוא מפענח )3
  היחיד.ומעניק השבחים והפרסים  האנושיים לבבותה

ידיד כנה על האמת הבאה: בזהירות לחשוב  אני מציע לך גם
של  והידידותאמור להפוך לידיד כנה של הידידים  יהוהשל 
397F,ערמומית(ולא מאחר שידידות הדוקה  ;אל-אדם

או  תאנוכי )4
ידידים אל של  בבותהלו פשותאת כל הנ מביאה) בשביל כסף

398Fנפש אחת ולב אחד תוך

או  יהוה אסור לידידים של אם כן,. )5
, שבטיםלהתחלק מבחינה אתנית או להתחלק ל המשיח ישוע

אל כלומר  .שלואשר מתוכם הם נבחרו לעצב את החברה 
להם להתחלק ליהודים, בני ישראל, יוונים, גרמנים, צרפתים 

אחים של הידיד האחד וסינים וכו'; משום שכולם ידידים ו
הם . אדניאו שדי או  יהוהאו  המשיח ישוע ואבאשלהם 

למנוע חלוקה מסוג כלשהו משום שהשטן משמיד את צריכים 
מכתבך  באמצעות חלוקה. לאור יהוההמלכות הארצית של 

                                                      
 .ישועהאו  )1
 .יוחנן טו:ה )2
 משה.פני קרא שדי להוא נ )3
 .ע אותנו מן האחד הרשעהוש )4
 .מעשי השליחים ד:לב )5
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מי תאמנה, "-אני רוצה גם לומר לך חדשות שלאאליי 
של  , או המאמין ונשבע בשםאלהיםמשתמש במילה כללית ש

של השטן ולא של  משרתהוא אל עליון בלתי ידוע או דמיוני 
 ,השטןקוראים לאלהים בדרך זו הם קהל ". אם יהודים יהוה

אתה הוא זה שצריך לענות על ? מדוע. יהוהולא העם של 
ייתכן כי אין זו ) ההיהודיי(זו משום שבדעה שלך השאלה ה

. למודיממוות תלך להתאושש  חהאמת. אני תוהה כמה זמן ייק
399Fאשר מתאושש מטירוף שטני או יהודי ונוצרימכיר יהודי אני 

1( 
 .שנה 40במשך 

 אלהיםשל השמות שני לסיכום, אני מברך אותך עם  
 .יהוה –ישן ה אחדוה ,המשיח ישוע – החדש אחדה שלי:

בהקדם השטן לקחת אותך מן  אליומתחנן אני  בעת-בה
החוכמה  כוחעם ו שלוהאלוהיים  רת האמצעיםזבע האפשרי

 !שלו
ובלתי  כנים לידידיםפוך בתקווה להתשובתך מצפה לאני  

  ! אמן.יהוה עמך לנצח נצחים תחת נפרדים
 

XXI 
 קורמרעב ווהוא סובל מ הנרדף בידי נוצריםזעקת יהודי 

400Fאו כל אדוני העולם היהודי השטני אחים יהודים

 לבושיםה ,)2
זיקוקים ומוסיקת התזמורת מ רווים הנאהוזהב ואבנים יקרות 

אותנו בחוק  ציווה אלהיםש פילאהוב אותי כ תרצוהאם רבים 
                                                      

 .שלהםיודעים את אלהים או הם אינם  )1
 .ג:ט ;ש ב:ט”ס )2
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 ? ויקרא יט:יח; מרקוס יב:ל; אל הגלטיים ה:יד.שלוסיני 
 

 בו מתעללים נוצריםזעקת נוצרי 
 קורמרעב ווהוא סובל מ ומנצלים אותו 

401Fאו כל אדוני העולם הנוצרי החשוך אחים נוצרים

 לבושיםה ,)1
402Fזהב ואבנים יקרות

ונהנים מוסיקת התזמורת מ ם הנאהרוויו )2
אותנו  ציווה אלהיםש פילאהוב אותי כ תרצוהאם מחגיגות 
ליוחנן  א'? יוחנן יג:לד, לה; טו:יב:יד; יםירושלבשלו במצווה 

-אל הקורינתיים יג:א א'ש ב:ד; ג:ט; ”יא; ס-טז; ב:ט-טו:ג:כג, י
 ח; מתי ה:כב.

 
  כל הפקידים והאנשיםתשובתם של 

 שלעיל תחינותלשונות  דתותמעשירים ה 
 סטיותות והסוציאליניהמרד תהתחינוועצלנים,  , נוכליםלא

יגרמו לנו, אצילים ומלומדים ונהנים מתענוגות שלכם לא 
 הממון של העולם, לשנות את דרך החיים שלנו ולהפוך

-אדםהמצוות של לידידים עם האספסוף העני ביותר לאור 
שמר או יכול  שרתמותה א-יודעים אף בן שאיננו מאחר: אל

בעל , , גנרל, אדוןנסיך"מי מלך,  לשמור אותם מאחר והסוגיה,
-מנהל עשיר, חייל, איכר או עבד, מנקה ארובות,איש אחוזה, 
403F, נוכל, רועה חזיריםכלביה

 , אפיפיור, קרדינל, פטריארך,)3
מטרופוליטן, בישוף, ארכיבישוף, כומר, דיקן, אחראי, רועה 

                                                      
 .ש ט:כ, כא”אל טימותיוס ה:ו; ס’ ש טז:י; ב”ישעיהו ס:ב; ס )1

 .ש יז:ד”ס 2)
 .ש כב:טו; ט:כ, כא”כלבים. סרועה או  )3



107 
 

404F"קדוש צריך להחשיב כרעהוקהילה, רב ומחולל פלאות 

1( 
 .עדיין לא נפתרה

XXII 
405Fיהוהעל אלהים שלי  ההגנ

2(  
 הקודש השטני הזה-חילולמפני 

, נישטחושך של  אדוניםללים או ומה תלמוד-תאולוגים ופרשני
כם מפציר באני וסבל נוסף  ברבריות, שעבוד, שפיכות דם

מצווה עליכם בעת -בהו יהוה שלי צלובאלהים ה בשם
 לומר לציבור הכללי שאינכם מסכימים עם תשובת חומרהב

406Fעשיריםאנשים 

מלכים, ופקידים לתחינות שלעיל כך שכל ה )3
סוף (המכוסים בחושך השטני) יוכלו סופוהשבטים  אומותה

407Fהשלום הללו-עושי הצוויםאת להבין 

מלך  ידי-ניתנו עלש )4
408Fאלהיםה היאלהמלכים ו

ישימו קץ לכל האמונות ו )5
, עוינות, שנאה, מחלוקות, המובילות למוות בעצמן-תהמעוניינו

, שעבוד, מלחמות מעילהות, הצתמרידות, רציחות, פיצוצים, 
שנה, וכך  1000למשך  ארץ והיםה שוכני כלוסבל נוסף עבור 

 ז-ד:ש כ"ג; ס:ד לאכיג; מ:ט; ס-ו:; יא:דישעיהו בשנבואות ב
 תתקיימנה.

                                                      
 רו את הסוגיה הזו עדיין.אנשים שטניים לא פת אכן, )1
 .ש יד:יג; ב:ג”ס )2
 .כםשלעם גם ו )3
 .מצוותאו  )4
 .; א:ה; תהלים קלה:בוש יט:”דברים י:יז; ס )5
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XXIII 
 יםלאחוות אחי נביא הרוצה להצטרףבחינה לאיש 

 םהאלמותייהאנשים  החברה שלאו  מלאכים ידידיו 
בלי האם אתה רוצה לקבל אלמוות מ :"השאלה הראשונה

הברית  בני ישראל של 144,000-כמו חנוך, אליהו ולמות 
 ? לקבל אותה אחרי המוותהחדשה או 
נו לא ברא מוות ואינו רוצה של היםאלשמאחר  :התשובה

. מסיבה נא את המוותשגם אני שולמדי  טבעי שאנשים ימותו
אך  זו ארצה לקבל אלמוות מבלי למות כמו אותם אנשים.

נועדו לחוות רדיפות ועינויים  שלוהנאמנים  מאחר שהידידים
עד מוות בידי נוצרים אורתודוקסים אכזריים ויהודים שטניים 

 .שלובס"ש. אני מכניע את חיי לרצון  שלועל פי הנבואה 
לגור:  שאתה רוצה אתה חושבאיפה : "ההשנייהשאלה 

בירושלים, באירופה, באסיה, באפריקה, באמריקה או 
לשמים,  ותךא חייק שיהוה הרוצ הבאוסטרליה או אולי את

 לכוכב לכת אחר? 
לו רק  לבדו יהוהעל רצונו של  לגמריאני סומך  :התשובה

ועם ידידיי אפילו אם הייתי צריך לעבור  עמותמיד אחיה 
 . למשנהולכת אחד  ו מכוכבא ממקום אחד למשנהו

מדוע אינך רוצה להיות סתגפן, נזיר או  :"שלישיתהשאלה ה
 ? מתבודד

 מצווה החדשהובמיוחד ה כולו סיני משום שחוק :התשובה
כך  בודדיםכאלה מולא ל חברתייםחיים ניתנו לנו ל שלו

אחים של אלהים או לאהבה -בין-שנוכל לשרת כדוגמא לאחדות
בבדידות  ניות. מאחר שחייםולקדושה לאחרים או לאומות שט
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עצמית, -מולידים אנוכיות, אגואיזם, אהבהנזירות או חיי 
אחים או -בין-במקום אחדותעצמית או אמונה טפלה -ישועה

409Fשלנו המלך והידידידידות הדוקה. מסיבה זו 

אינו יכול  )1
אחים או ידידות -בין-לשכון בקרב אנשים החיים ללא אחדות

 שלואחר שאין זו המלכות המבוססת על המצווה החדשה מ
ערך החיים בשלום אלא זו המורכבת -של ידידים שווי

והכהונה  פצצות-הכנתת, גילדו, מעמדותפקידים, דרגות, מ
פת ית, רדותרברבה, מלכות ההתנשאות, הקדושה מכל, כלומר

שוטים, מפקדים, מקלות, , קצינים, פרשים-חילותבצע, 
ם, מית דכושפימעילה, , נוכליםאגרופים, תותחים, 

זו המלכות של הנצרות בקיצור, . ברבריותו אינקוויזיציה
-ניתן-הבלתי. הבדידות בגן עדן האכזרית והיהדות השטנית

; אם אדם האלמותי אפילו עבורעינוי  הייתה יהוהשל  לתיאור
אזי  רגשותיךאין לך אף אחד לחלוק עמו את מחשבותיך ואת 

יכול לחיות רק שלנו  אלהיםגן העדן יכול להפוך לגיהינום. 
410Fחברישוויון  בקרב אנשים השומרים על

מאחר שאלהים  ;)2
 אלהים. עקב כך, אין אלמוות  בלי חברישוויון  שלנו הוא

 שלנו.
 משוםהם חיות משוגעות  או הנזירים, כל המתבודדים אם כן

 גדלות, מתרבותות בקבוצות, חי, הן שפויותשגם חיות, אם 
  .אלהיםברכת  עםמן החיים ומהטבע  ותונהנ
 

                                                      
 .ש ג:כ, כא”לוקס יב:ד; יוחנן טו:טו; חכמת שלמה ז:יד, כז, כח; ס )1
 .ש ג:כ,כא; יוחנן ד:ח”ס )2



110 
 

XXIV 
 השליח הגדולעצה לישועה וצו קדוש מ

 את הספרים הללו אדם אשר קראל יהוהביותר של  
411Fבן

שני ידי אלהי העולם הזה, אם -אדם, שהולך שולל על )1
יעניק אלמוות  יהוהאל -אדםשכנעו אותך כי הספרים הללו 

 ,שלו והקהליםכל הדתות את השטן, רק לאלה, אשר יזנחו את 
עם מסירות כנה ויתחילו למלא  שלוולידידים  הליהויצטרפו 

 לוובהתלהבות בסייעם  שמחהבשלו את הצווים והמעשים 
באופן נטול אנוכיות או ללא פחד לקרוא לאנשים לזנוח את 

את כל הנצרויות האכזריות והיהדות השטנית  להפריךהשטן, 
 באופן מידיובהיותם מוכנים למות מוות בייסורים, אזי לך 

412Fדדמבולמקום 

בפני ובנפלך אפיים ארצה ברכיך  רד על, )2
האדם " :את התפילה הבאה אמורכוכב על ה של יהוה השם

 ישועאו  הצלוב יהוה אלהים העבריהאלמותי, הנצחי 
 הקדושות יםרגליהכפות בפני  אפיים ארצה בנופלי ,המשיח
413Fאדם חסר ערך, אני, שלךביותר 

לשים אותי  אליךמתחנן , )3
כי  לךאני נשבע ו ;שלך םאלמותייברשימה של האנשים ה
 ומושיע ממוות שלי כאלהים אותךמעתה ואילך אחשיב רק 

הנצרויות האכזריות את כל  פריךלה לך לסייעואני מבטיח 
של הברית  ךשל את המלכות והיהדות השטנית ולבסס

                                                      
 .או בת )1
 .מתי ו:ו )2
 .אישה חסרת ערךאו  )3



111 
 

ושפע בקרב כל האומות ולהפיץ את החדשה, שלום, חירות 
 והן בקרבהיהודים להפוך לאלמותי הן בקרב  שלךההזמנה 

אתה שכפי  םאת אותו מוות בייסורילמות  מוכןאני . םהגויי
 . זוהי אמת! אמן". ירדוף אותי בזעםאם השטן  תעשי בעצמך

לאחר זאת, נסה לבקר אותי; אם אינך יכול לעשות זאת אזי 
כתוב לי אודות עצמך; כמו כן יידע אותי כאשר נשאת שבועה 

ול לעשות את הדברים ואת כתובתך. אם אינך יכ ליהוה
נקיים  בגדים(זורמים), לבש  שלעיל אזי רחוץ במים טהורים

ה הרבה אהבאו עם הכולתך , נדיבה ככל יליהוה והגש מנחה
את טמא את נפשך ו. מעת זו ואילך חדל לאליוביותר שיש לך 

אשר מהווה מכשול גדול באמצעות כל תועבה שהיא, גופך 
אל זאת אומרת,  – יהוה ולדמיון בינך לביןלאלמוות בדרכך 
נפש, אל תשתה  כטומאת מחשיב יהוהחיות אשר בשר תאכל 

אל תעשן ואל תריח  ),(אפילו בירה משכריםשום משקאות 
 שום הצגותב תצפהאל ואל תזנה תנבל פיך, טבק, אל 

414Fנסה להיות קדושבקיצור,  ) בלתי מוסריות.תיאטרון(

כמו  )1
הפסקאות  10פי ונהג על  יהוהשלנו  הידידו בעצמו אלהים

 . XII-ו IVוהמצווה אודות יום השבת שניתנה בפרקים 
בחר י בלי אישה, אז להתקייםיכול אינך נשוי ואינך אם 
415Fהזו האלוהיתהאמת  והאר את עיניה עםעל פי טעמך עלמה 

2( .
של יהוה השם בפני צריכים לכרוע ברך שניכם  לאחר מכן

                                                      
 ב', י; טולפטרוס א: א'מז; יט:ב; כ:כו; שמות כב:ל; -יא:מד ויקרא )1

 .ש טו:ג; ג:כא”לפטרוס ב:ט; ג:יד; ס
 .יוחנן יז:יז, יט; אל העברים ב:יא )2
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 חייכם הארציים.לנאמנות ת שבועלתת זה לזו ו
הגדול המגן : במילים הבאותליך לפתוח את מכתבך אלי ע
 ...אליהו והידיד היקר יהוה הצלוב של

 
 .מיטאו ,15פיסרסקיה מס'  ': אילין, רחכתובתי
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