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  !המשיח נמצא בישראל
! ב לקראת שקיעה תחת מי האוקיאנוס"ארה

  !עלו מיד לארץ: ל אתם בסכנה"יהודי חו
  

יורים על ! ל מספר המתאבדים הולך וגד! בשתיה ובסמים בשעה שמסביבכם אסונותאתם יושבים וחוגגים
הורגים אתכם בטיפול : בבתי החולים !הכל רקוב ומושחת! מדינה שלמה מפחדת: ל ואין תגובה"חיילי צה

 הביאו לארץ להתעלל את המסתננים !זורקים את המאושפזים למסדרונות! בחוסר הקפדה על הגיינה, רשלני
! בכל יום המצב מחמיר !ששו הם מביאים וירוסים ומחלות שמהם חלק מהנפגעים מכם כבר לא יתאו:בכם

לא !  מהםהתקוואין : ביוחסין,  שקועים בעגל זהבגם החרדים ! החיילים מוגי לב:ל לא מגן על העם"צה
 מפקירים את חובשי הכיפות הסרוגות !!דרכם דרך של זנות! הם מוכרים את המדינה: מעניין אותם דבר

עגל הזהב מעניין : רוש משכונת האולפנה ובמגרוןכפי שראו בגי, בורחים מפני מגרשיהם בלי מאבק, ישוביהם
העם : במקום שהם ישרתו את העם,  באות לשעבד את העםמפלגות מושחתות ורקובות !קריירה! אותם

ל " כמו שראו את בריחת צהל הינו צבא בורח"צה ! אסון ירדוף אסון:הצרות רק ילכו ויגדלו !!מטומטם
  !! הם חוגגים ואתכם עושקים! שחיתות ובצע:ם בחרתםבממשלת רומי אותה אתם הכסילי !מחיזבאללה

  

      !  העולם נכנס לגעש ולארועי שגעון!ב לקראת שקיעה תחת מי האוקיאנוס"ארה :ארועים גדולים יהיו בעולם
     ?!' שליח ה–המשיח דרך ' ה מי יציל אתכם אם לא !כל מדינות העולם יעלו בקרוב לקרב על ירושלים

  !!יתחיל לטפל בקרוב'  יאבדו עם הגויים בהם ה:לו לארץ מיד שלא יעל"יהודי חו
  

 דרך משיח' יה למלכות הימי שיוכיח ציפרק ,  כדרך משה ולא כדרך קורח'ינצל רק מי שילך בתורת ה
בבתי ... בסמים... למה תמותו בדכאונות !פרסום משיח בעתונים ובתקשורת+  לבקש משיח 'ה- לבצעקה

בבתי ...  מתעללים בחלשים:במוסדות למוגבלים ולוקים בנפשם ... רגים את הקשישים חסרי הישעאבות הו
  !אין צדק לחלש:  בבתי המשפט... זורקים את המאושפזים במסדרון:חולים

בכל המשיח יגיע לשלטון בקרוב : את המשיח בצעקה ובפרסום'  ה-מיד בקשו מ
  !"הרבנים"גם לא , לא אתם: ' ה את המשיח בחר!בעזרתכם או בלי עזרתכם! מקרה

  
  ד"בס

  !ב וקנדה יתחילו בהדרגה לשקוע תחת המים"בקרוב ארה
  !המשיח שנמצא בארץ ינהיג את ישראל בקרוב

  !נמצאים בסכנת חיים: ל שלא יעלו מיד לארץ"יהודי חו
  

  !תחיית המתיםתהיה , בהמשך!  כבר נמצא בתנועה בכוון למקומו המיועד בירושליםבית המקדש
  ! יתחיל בקרוב להכות בגויים על הרדיפות והסבל שהם גרמו ליהודים לאורך השניםמלך העולם' ה

יפרצו , מגה צונאמי, הצפות ערים ומדינות, רעידות אדמה קשות: מדינות העולם יעברו אסונות כמותן לא נראו
  !ישקעו תחת המים: ס ורומאפרי,  כמו לונדוןערים באירופה !מלחמות בין עמים כהמשך לעוינות וחשבונות מהעבר

  

    !  עם ישראל לא ינצל–מלך העולם ובלי משיח בן דוד כמנהיג ' בלי ה:  יעלו על ירושלים למלחמהכל מדינות העולם
הבורסות יפלו וזכר לא ישאר מהשקעות , בקרוב יקרסו מערכות הכלכלה בעולם: ירסק את אלילי עגל הזהב' ה

  !תתחיל בריאה חדשה ונקיה בלי טומאה: הבתים יהרסו    !מהפנסיה או החסכונות, ן"בנדל
מי ששם , בקול לבקש משיח' ה-מי שצעק ל, בפרסום משיח מכספו בעתונים ובתקשורת' ה-ינצל רק מי שבנה בית ל

  !כדרך משה בצניעות והקרבה' מי שהלך במצוות תורת ה, דגלי משיח ושלטי משיח בחזית הבית
  

   !התעברה נשמת משיח באדם מישראל: "שנים 8 אמר עוד לפני ל"הרב כדורי ז
אלא רק יאמר את , המשיח כמנהיג לא ישב בשום לשכה! משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות

שכן , הינו סוד חצי מדינה) זהותו(=סודו של המשיח . שבינהם גם כלי התקשורת, דבריו בכלים שונים
  ".א ידעו שזהו המשיחאך עד כה ל, רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים

  

ולא דרך מפלגות (דרך משיח ' רק אחרי שנוכיח ציפייה למלכות ה,  לעיני העם והעולםאליהו הנביא יכריז על המשיח
  . נשים דגלי משיח ושלטי משיח,  מודעות משיחשנפרסםאחרי ,  בקול לבקש משיחשנצעקרק אחרי ): זנות וטומאה

  !בחר אותו' ה: לא אתם תבחרו את המשיח!  והעולםהמשיח ינהיג את ישראל: אם תרצו או לא
  !זכר לא ישאר מהמדינה: 'בלי משיח ובלי עזרת ה

  !ביולוגים וגם בנשק אטומי, כולל כימים,  בקרוב בטיליםישראל תותקף
  : דרך משיח'  לא יהיה אחד שלא יצעק לבקש את מלכות הממילא בסופו של דבר

 !?במחלות ומלחמות, בדכאונות, באסונות, בצרות, בהלוויות, םלמה תצעקו בבתי חולי
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