בס"ד

הדבר שיוכל להקל על כולם
תפילה אמיתית -ביחד ותהילים -ביחד
תיקשור עם בנימין גולדן בחור אוטיסט בן 30

יום א' י"ח ניסן ,תשס"ב

מה שיש לי להגיד זה לא יעזור להרבה ,כי מילים כנראה לא מספיקות כדי להביא את העם לאמת,
ולכן ,רק מעשים ומצבים קשים יביאו את היהודים האמיתיים לראיה ברורה ואמיתית ,יגיעו מצבים
שלא נראה איך אפשר לצאת מהם ,כמו בומרנג  -נזרוק את החפץ וזה יחזור לכיוון שלנו ,מה שנעשה
לא יהיה טוב ,מה שנעשה יחזור עלינו בצורה אחרת נגדנו ,אפשר יהיה לראות את זה בכל שטח ,עד
שנגיע לאי שליטה מוחלטת ,מצב זה יאיים עלינו ,ויהיה בכל העולם.
האנטישמיות תגדל לגודל של מפלצת ענקית ,ובכל העולם ,יהודי יהיה רק מטרה לשנאה .כל מה
שנשעננו עליו כגון נשק ,צבא ,הגיון וחכמה מערבית ,רופאים ותרופות וכל הדברים שבדרך כלל אנחנו
נשענים עליהם כמו כסף ,בנקים וכו' הכל יקרוס! ונשאר לבד עם הקב"ה ומי שברגע האמת יבין שלא
צריך את כל אמצעי הביטוח )הנ"ל( כדי להינצל ,אלא שצריך ,רק את הקב"ה .אלה שיבינו את הדבר
הפשוט הזה יגאלו בעזרת ה' ,ומי שלא ,לא יגאל! אם רוצים תיאור יותר מדויק )למה שעומד לקרות(
פשוט ,תפתחו את הנביאים ותקראו אותם עם כל הפרשנות ,זה מה שיהיה.
בקשנו ,דברנו ,התחננו לעם ישראל לחזור לה' ,אבל עכשיו התחילה ההתחלה של הסוף וזה יתגלגל
כמו כדור שלג .הדבר שיוכל להקל על כולם זה תפילה אמיתית ביחד ,יהודים ביחד ותהילים,
תהילים ותהילים! ודוקא ביחד ,אמנם גם בנפרד זה טוב אבל העיקר ביחד ,תהילים ותפילות ביחד
זה יותר חזק מאשר בנפרד! ה' אוסף את כל התהילים והתפילות ומשתמש בזה בדיוק בזמן הנכון
ותמיד לטובתנו.
מי שחושב שהוא או היא צריכים מנוחה ,אגיד לכם שאין זמן למנוחה! אמנם ,יתכן שאדם לבד יוכל
להינצל ,אבל אנחנו רוצים שכל העם יגאל ,ושהדין לא יהיה כל כך קשה.
משיח בדרך להתגלות בעזרת ה' ,אבל ,ישנם עוד דברים שעלינו לעבור עד אז ,ולכן העם צריך להיות
באחדות ,קודם עם הקב"ה וגם אחד עם השני יחד עם הקב"ה ,וזה כל מה שאפשר להגיד עכשיו.
אני גם רוצה לברך את עם ישראל היושב בחו"ל ,שיבינו את המצב ויזרקו את עגל הזהב ויחזרו
להקב"ה ,גם הדתיים וגם החילונים .היהודים האמיתיים יגאלו ,אבל יהיה קשה יותר בחו"ל.
ליהודים בארץ ישראל אני מברך את כולם ,שכולם ביחד ,כל היהודים האמיתיים יגאלו בקלות
ושמיד נבין שאין שום דבר בעולם חוץ מהקב"ה ,שום דבר לא יוכל להציל אותנו חוץ מהקב"ה ומי
שיבין את זה חרדים ,דתיים וחילונים  -יגאל!
האמוראים שלא רצו לחיות עכשיו )בתקופה של חבלי המשיח( הסיבה היא לא מפני שפחדו מסבל או
מיתה ,אלא פחדו מהבלבול ,מהחושך ,מהמחיצה בינם לבין הקב"ה ועל זה לא היו מוכנים לחזור
לעולם.

יהודים ! תגידו ביחד תהילים ,תהילים ותהילים!
כי שום דבר לא יוכל להציל אותנו חוץ מהקב"ה
להפצת הדף0527-120-948 :

