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חלק  1מתוך 3
גארי:
חבר יקר ,שמי גארי ,ואני שמח שמצאת את האתר הזה .אני מכהן ככומר יותר מ 20-שנה .ואז התחלתי לשרת בI Am a Watchman -
 . Ministryאני לא מאמין שמצאת את האתר הזה או שנתקלת בסרטון הזה במקרה .אתה צופה בסרטון הזה כי רוח אלוקים הובילה אותך אליו.
ובחסדו ,כעת מציעים לך הזדמנות נוספת לחיי נצח .אני מניח שאתה צופה בסרטון הזה כי קרה אירוע חסר תקדים.
אם מיליוני אנשים מכל מדינה מכל גזע מכל רקע סוציו -אקונומי נעדרים פתאום ,תרצו לדעת מה קרה ,מה לעשות עכשיו ומה עומד לקרות .זהו
חלק ראשון של הודעה בת שלושה חלקים שכותרתה הודעת חירום שלאחר הצהרה .הרשה לי להתחיל בשיתוף ,יש תשובות קצרות וארוכות
לשאלות החשובות על מה שקרה ומה לעשות עכשיו ,ומה עומד לקרות.
אז מה שמייסדי  , I Am a Watchman Ministryסקוט ואני ,עשינו זה לספק שלושה קובצי אודיו קצרים של  10דקות שיענו על השאלות האלו.
ואז נכוון אותך להורדה בחינם של יותר מ 24GB-של מידע המשך .הספרים ,המסמכים והסרטונים שאנו מזמינים אותך להוריד יוכיחו
שהתשובות הקצרות על שלושת קבצי האודיו הללו נכונות .המידע י כלול המלצות לגבי מה לעשות עכשיו ,והוא יספק תובנות לגבי מה שעומד
לקרות .אבל הכי חשוב ,המידע יראה כיצד לחיות חיי כבוד לאלוקים בנקודה מרכזית זו בהיסטוריה .זוהי המתנה שלנו אליך לעזור לך בשעת צרה
גדולה זו .הרשה לי להציג את סקוט .הוא ישתף בקצרה על מה שקרה.
סקוט:
תודה ,גארי .משרדים נוצריים רבים ,כולל שלנו ,ציפו ליום שבו כותרות החדשות יתמלאו בסיפורים כיצד מיליונים ברחבי העולם נעלמו לפתע.
ההיעלמויות הללו יתועדו בטלוויזיה בשידור חי ,במצלמות אבטחה בצפיה ישירה ובטלפונים ניידים ,מה שמעורר תמיהה בעולם כולו .אתה תהיה
עד לאדם בזוית ראיה ,אלפית שנייה אחת ,ואז כהרף עין ,הוא ייעלם .הזהרנו שיום אחד ,בקרוב מטוסים ייפלו ,רכבות יורידו מהפסים ,מכוניות
יתרסקו ,והשירותים הבסיסיים ישבשו ,הכל בגלל שהאדם המאמין שמטיס את המטוס או מפעיל את הרכבת או נוהג בקרונות נעלם באופן בלתי
צפוי .הזהרנו שכאשר עשרות מיליונים ייעלמו ,יהיו כאוס המוני ובהלה ,והרבה הסברים מפוברקים למה שקרה יתחילו לצוץ .אולי אתה זוכר
אזהרות של נוצרים שדיברו על ראפטורה מתקרבת ,אירוע משמעותי שבו ישו חוזר לטהר את חסידיו שנולדו מחדש של ישו המשיח ,לפני
שיפוטים ותלאות איומות שיגיעו לכדור הארץ.
אם פתאום נעלמו מיליונים ברחבי העולם ,אז האירוע המיוחל הזה אכן קרה .התנ"ך לימד זה מכבר שישו יחזור יום אחד וילהיב את העם שלו,
יחטוף אותם כביכול מהאדמה לפני שמתנגדי ישו יעלו לשלטון ,ותתחיל הצרה הנוראה בת שבע השנים .אתה בסכנה גדולה יותר ממה שאתה
מבין .המבשר פול שכתב רבים מספרי הברית החדשה כתב את הנבואה הזוֶׁ " .שכֵּן הָ אָ דֹון עַ צְ מֹו י ֵֵּּרד ִמן הַ ָש ַמיִם ִב ְק ִריאָ ה ֶׁשל ְפ ֻק ָדהְ ,בקֹול ַשר
ֹלהים ,וְהַ ֵּמ ִתים הַ ַשיָכִ ים לַ ָמ ִשיחַ יָקּומּו ִראשֹו ָנ ה .אַ חֲ ֵּרי כֵּן אֲ נ ְַחנּו ַהנִ ְשאָ ִרים בַ חַ יִ ים נִ לָ ַקח יַחַ ד ִא ָתם בַ ֲענָנִ ים ִל ְפגֹּ ש אֶׁ ת הָ אָ דֹון
ּובשֹופַ ר אֱ ִ
הַ ַמ ְלאָ כִ ים ְ
בָ אֲ וִירְ ,וכְָך נִ ְהיֶׁה ָת ִמיד ִעם הָ אָ דֹון".
וזה רק מה שקרה .ישו בא בשבילנו ,ומאמינים שנולדו מחדש שמתו לפני זמן רב או שהם חיים עכשיו ,פשוט נקלעו לעננים כדי לפגוש את האדון
בשמיים .אנו נמצאים כעת בגן עדן ,לעולם לא ניפרד מאדוננו ישו לעולם .אנו רוצים שתדע שלראפטורה יש בסיס תנכי חזק הנמתח אלפי שנים
אחורה .רק בפרק השלישי של ספר בראשית ,הספר הראשון של התנ"ך ,אנו מוצאים נבואה על מושיע .נבואה זו התגשמה כאשר ישו נולד.

ישו אמר שהוא ימות ,שהוא יקום שוב ביום השלישי .והוא אכן עשה כך .וישו גם אמר שהוא יעלה לגן עדן .והנה נקודת מפתח .הוא הבטיח לנו
שהוא יחזור פתאום כמו גנב בלילה ויציל את חסידיו מהעולם .נבואת המקרא התגשמה מכיוון שישו הגיע בדיוק כפי שהבטיח .עכשיו ,אני יודע
שזה הרבה מידע שצריך לקלוט ,במיוחד אם המונחים ראפטורה או מתנגדי ישו או צרה אינם מוכרים לכם.
חברים ,יש הרבה מה ללמוד .ואנחנו רוצים לעזור .החל מהעובדה שעבור חלקכם ,אולי רבים מכם ,אתם עלולים להזדעזע ,להיות מבוהלים,
מבולבלים ואולי מרוסקים מהידיעה שהמסגרת הדתית שחשבתם שהובילה למערכת יחסים אמיתית ומצילה עם אלוקים ,התבררה כשגויה .אתם
לא לבד בשגיאה הזו ,אבל יש תקווה ,תקווה עצומה שיש עדיין דרך ,אבל זה יהיה קשה .כפי שנראה לאורך המצגת הזו ובהמשך לחומרים
הניתנים להורדה שסיפקנו עבורכם ,ישנם דיונים קריטיים על אמיתות הבשורה וקריאה עבורכם לחזור בתשובה ,להצטנע ולקרוא לישו המשיח.
עכשיו ,לפני שאחזיר את הבמה לגארי ,אני רוצה להבטיח לכם שאולי החמצתם את הראפטורה ,אך אתם עדיין יכולים לפנות למשיח .אפשר
לסלוח לכם .אתם יכולים להיות עם תקווה לגן עדן ולחיות חיים של משמעות ויש לכם רצון לסיים טוב עבור האלוקים .כעת ,גארי יציג מהו הצעד
הבא הטוב ביותר שלכם.
גארי:
תודה ,סקוט .זה אולי קשה לחלק להאמין ,אבל אירוע הראפטורה התרחש ,לפחות בחלקו כדי להוכיח לעולם שהתנ"ך הוא אמת .נבואת התנ"ך
חזתה שהראפטורה תתרחש וכיצד היא עומדת לקרות .התגשמותן של מאות נבואות תנ"ך מוכיחות שהתנ"ך מדויק ,בהשראת אלוקית ואמיתי.
לכן ,חבריי ,ח שוב להבין ולהאמין שמה שהתנ"ך אומר על חטא ומחילה וישועה הוא גם נכון .התנ"ך מדבר על אויב ,השטן ,מלאך שנפל שיש לו
חסידים רבים ,השטן והשדים שלו שונאים את כל מה שאלוקים אוהב .וזה כולל אתכם .הוא פועל במומחיות כדי להשאיר בני אדם מבולבלים,
חסרי ידע וחסרי עניין בדברים רוחניים .אולי זה מתאר אותכם .אבל הדברים החשובים ביותר הם הדברים הרוחניים.
דברים רוחניים הם נצחיים .הרוח שלכם היא נצחית ,וכיצד אתם מיישרים את חייכם עם אלוקים או עם השטן ,ואין אפשרויות אחרות ,ובכן,
שיקבעו את גורלכם הנצחי .אלה שבעבר התחייבו ליישר קו עם אלוקים באמצעות בנו ,ישו המשיח ,נלקחו בראפטורה .זה מוכיח שאלוקים הוא
אמיתי .שישו הוא האדון .וכי התנ"ך נכון .אלה שנלקחו נמצאים כעת בגן עדן ויחיו לנצח עם האלוקים במציאות חדשה ומופלאה .לאלו שנלקחו,
התממשה ההבטחה המיוחלת לגאולה .לא נלקחתם בראפטורה כי לא בחרתם להיות חסידים מסורים של ישו המשיח .המשיח כבר בא באירוע
הראפטורה בעננים עבור עמו ,אבל תקשיבו ,הוא יחזור שוב.
בפעם הבאה ,כל העיניים יראו אותו .התנ"ך אומר שהוא יופיע בתפארת .העולם יראה את רגליו נוגעות בהר הזיתים בירושלים .והוא יביא קץ
לכאב ולסבל ולמלחמה ולמלכות מתנגדי ישו .ואז הוא יוביל בתקופה של שמחה ושלווה .התנ"ך מתייחס למלכות המילניום של ישו .המשיח יבוא
שוב בתום תקופת הצרה בת שבע השנים .לא הייתם מוכנים כשישו בא בראפטורה ,האם תהיו מוכנים כשהוא יבוא שוב? אולי יעברו בערך שבע
שנים מעכשיו ,אבל אני מזהיר אותכם לא לחכות .נבואת התנ"ך מציינת שהשנים הבאות יהיו בסימן רדיפות ,מלחמה ,רעב ,מגיפה ,מזג אוויר
גרוע ,רעידות אדמה ומוות .מיליארדים ימותו .לא מובטח לכם מחר ,אבל האדון נתן לכם את הרגע הזה ,את ההזדמנות הזו ליישר קו עם אלוקים
ולהפוך לחסידים אמיתים של ישו ,ולקבל את הביטחון שביתכם הנצחי יהיה בגן עדן ולא בגיהנום.

אפשר לסלוח לכם .אתם יכולים להינצל ולהיכנס למערכת יחסים נכונה עם אלוקים ,אבל רק אם אתם מחויבים אליו באופן מלא .זה לא מספיק
לדעת עליו או להאמין שאלוקים קיים .לא מספיק רק להאמין .התנ"ך אומר שאפילו השדים מאמינים .מה שאתם צריכים לעשות זה להתחייב,
להקדיש לו את חייכם ,להיות מוכנים לחיות עבורו ,לשרת אותו ,להעיד עבורו .זו הכוונה בלהיות מחוייבים אליו באמת .אני מצפה שרבים שנותרו
מאחור חשבו שהם נוצרים טובים ,שהם בוודאי יעלו לגן עדן בראפטורה ,אבל הם לא היו .וזה בגלל שאמונתם או המחויבות שלהם לחיות למען
המשיח לא היו רציניים וכנים .אבל אתם יכולים לקבוע את ההחלטה שלכם אם להיות חסידים אמיתים של ישו המשיח עכשיו.
אלוקים נתן לכם הזדמנות נוספת לבחור .אני מתפלל שתבחרו טוב .הזמן קצר .קבלו את ההחלטה עכשיו .זה דחוף שתעשו זאת .הבחירה
להאמין במשיח ולהיות משרת למשיח היא הצעד הבא החשוב ביותר שאתם יכולים לעשות .ודעו זאת ,לא לבחור להיות חסיד ומשרתו של
המשיח זה לבחור לעמוד נגד המשיח .למען האמת ,כל אחד הוא חסיד של מישהו .או שאתם מיושרים עם המשיח או שאתם מיושרים עם השטן.
אני מצטער ,אבל זו האמת הקשה .אין דרך ביניים .אתם עם או נגד אלוקים.
אני שואל אותכם; אני מפציר בכם עכשיו .בחרו לחיות למען אלוקים .אלוקים אוהב אותכם .הוא רוצה לעזור לכם .הוא יסלח לכם ,ישתמש בכם
ויגלה לכם תובנות גדולות .ימי כדור הארץ ,כפי שאתם מכירים אותו ,ספורים .הצרה מגיעה .התנ"ך קובע שמחצית מאוכלוסיית העולם תמות
בשני גלים עולמיים ענקיים .רבים לא יחיו זמן רב יותר ,אבל אתם יכולים לחיות לנצח בגן עדן עם אלוקים ועם כל מי נבחר על ידי האלוקים.
המציאות המדהימה הזו יכולה להיות שלכם אם באמת תאמינו .אם אתם מוכנים לקבל את אהבתו וחסדו של אלוקים ומוכנים להניח בצד את
התוכניות שלכם ואת סדרי העדיפויות שלכם ,וכמיטב יכולתכם לחיות עבורו .לחצו על חלק שני של הודעה זו ,וסקוט ואני נלווה אותכם בתהליך
של הפיכתכם למאמינים וחסידים של ישו המשיח.
אבל למקרה שלא תוכלו ללחוץ על החלק הבא של ההודעה הזו ,הרשו לי להוביל אתכם בתפילה לישועה כבר עכשיו .שמעו אותי .אם אתם
מתפללים תפילה כזו ,ואתם כנים ,אז אתם תיסלחו ותינצלו .אתם לא צריכים אותי .אתם לא צריכים כומר כדי להינצל .כל מה שאתם צריכים זה
לב מוכן ולהתפלל תפילה הדומה למה שאני עומד להתפלל .אם אתם מוכנים לקבל את ההחלטה הזו להיות חסידים נאמנים של ישו המשיח
כשזה קל וקשה ,מעכשיו ועד היום שאלוקים קורא לכם הביתה ,אז אתם יכולים לחזור על המילים שאני מתפלל ,או שאתם יכולים להתפלל
במילים שלכם בעקבות התחושות של תפילה זו .ובעשות זאת ,תיישרו את לבכם ,דעתכם ונשמתכם הנצחית עם אלוקים .אתם יכולים להינצל.
בואו נתפלל.
אבא שבשמיים היקר ,אני מאמין בך .אני מצטער ,אדוני ,שלא חייתי את חיי בשבילך .אני מאמין שאתה בא שוב .אני מאמין שהתנ"ך הוא אמת.
אני מאמין שחיית חיים מושלמים ,שמתת בשבילי על הצלב כדי שניתן יהיה לסלוח על חטאיי .אני מאמין שקמת שוב ביום השלישי ,ואני מאמין
שאתה מזמין אותי להיות ילד של המלך .אני מתוודה בפניך על חטאיי .אני מאמין בך ואני רוצה לחיות בשבילך .אדוני ,עזור לי לחיות בשבילך.
ישו היקר ,אני אוהב אותך .אני מאמין בך .עזור לי אדוני לחיות בשבילך .בשם ישו .אמן.

חלק  2מתוך 3
סקוט:
שלום .זה שוב סקוט ,עם חלק שני של סדרת ההוראה שלנו של הודעת חירום לאחר ראפטורה .אם עדיין לא הקשבת לחלק הראשון ,אני מציע
לך לעשות זאת עכשיו ,כי מה שנדון כאן מתבסס על המסר הקודם .יחד עם גארי ,יש לי את הזכות לעזור לך לקבל את ההחלטה החשובה ביותר
שתקבל אי פעם ,איך להפוך לחסיד אמיתי של ישו המשיח .צעד זה באמונה יוביל לסליחה ולהבטחת הישועה בעיני אלוקים ,וחשוב לנסח זאת כך
מכיוון שמסורות דתיות מעשה ידי אדם מובילות להבנה כוזבת של איך להינצל .אז הרשו לי להתחיל בשיתוף כמה דברים שחשוב לזכור .ראשית,
גארי ואני כאן כדי לעודד ,ליידע ולסייע לך בהתחייבות משנה חיים זו .תמצא את עצמך מוותר על חוקים ומסורות דתיים וסומך לחלוטין על אמונה
ודת במה שישו כבר השיג.

זה לא קשור אלינו .זה על ישו .בנוסף לכך ,החלטה זו של אמונה היא בינך לבין אלוקים בלבד .אף אחד לא יכול לשלוט או לתמרן אותך .יש לך
רצון חופשי .זו החלטה שלך לגמרי .אתה ממש מוזמן להיכנס למערכת יחסים עם ישו המשיח .מיליוני מאמינים כבר עשו זאת ,כולל אני .שנית,
הצהרת האמונה שלך לא עוסקת בתפילה של מילים מושלמות .זה עניין של תפילה מהלב .מה שצריך זה שתגיד לאלוקים במילים שלך שחטאת
ועשית דברים שלא עמדו בסטנדרט המושלם והקדוש שלו ,שאתה מצטער על מה שעשית ,שאתה מבין לחלוטין את הצורך שלך במגע הסלחני
שלו ובאהבתו הבלתי מותנית ,שאתה מאמין שהתנ"ך הוא אמת ושאתה רוצה להקדיש את חייך לחיות עבורו ,מה שאומר שבחלקו אתה מוכן
ללמוד ,לצמוח ולספר לאחרים על אמונתך החדשה.
הזמן שאתה נמצא בו הוא זמן מאוד נואש ורע .אתה באחרית הימים ,והצורך מספר אחד שלך הוא הישועה בישו המשיח .זו התשובה האמיתית
למצוקה שבה אתה נמצא .זה קריטי להבין כיצד לסיים היטב בימים האחרונים .אי אפשר להתאושש מההישארות מאחור אחרי הראפטורה אלא
אם תגיע לתשובה ואמונה במשיח .אתה צריך לרצות לסיים היטב ,והדרך היחידה לעשות זאת היא להימצא במשיח .שלישית ,דע עמוק בפנים
שהחלטות ישועה כנות הן בלתי חוזרות .זה אומר שאלוקים לא ישנה את דעתו לגבי אהבתך .עכשיו ,השטן ,מלאך שנפל והאויב של אלוקים ,לא
רוצה שתאמין בזה .התנ"ך אומר שהוא אבי השקרים וההונאה ומבקש להרוג ,לגנוב ולהרוס את מה שאלוקים אוהב ,והשטן יתקוף את דעתך
בימים הבאים .הוא ינסה לגרום לך לפקפק בכך שאתה לא נושע ,ושצעדי האמונה המוקדמים שלך הם פרי דמיונך.
אל תיכנע לשט ן ,אלא תיכנע לרוח הקודש בכל ההיבטים .בין השקרים שהשטן ילחש לך הם" :אתה לא ראוי .אתה לא מספיק טוב .התנ"ך לא
נכון .אלוקים באמת לא אוהב אותך ".אני אומר לך עכשיו שאתה מקשיב להודעת החירום הזו כי אלוקים רצה שתשמע את המסר הזה .הוא ממש
מושיט יד אליך עכשיו כי הוא רוצה שתיכנס איתו למערכת יחסים ממש כאן ,ממש עכשיו .אם אתה כנה לגבי הכניסה למערכת יחסים איתו,
אלוקים יקים איתך מערכת יחסים נצחית .הוא מסוגל ומוכן להציל אותך .ולבסוף ,דע את זה ,להפוך לחסידי משיח זה לא משהו שאנשים עושים
פעם אחת ואז שוכחים ממנו ,מתייחסים לזה כאל סוג של ביטוח אש או כדרך להגיע לגן עדן .לא ,אנחנו מתארים מערכת יחסים עם ישו .הוא בנו
של אלוקים וחלק משלושת מרכיבי האלוקים ,יחד עם האב ורוח הקודש.
למרות שהישועה מתרחשת מיד כשאתה מאמין ומתמסר למשיח  ,מערכת היחסים החדשה שלך איתו כרוכה בהיכרות איתו באמצעות קריאת
דבר אלוקים  .ובזמן שאנו עושים זאת ,אנו עוברים תהליך התבגרות שלוקח זמן ,כאשר אנו צומחים באופן אינדיבידואלי לדמות ישו .הרשה לי
להרחיב על כך כי זה חשוב מאוד ,ואני וגארי רוצים לוודא שאתה מבין זאת היטב .אתה לא צריך לחשוב על "פעם ,קיבלתי החלטה עבור המשיח,
ולכן ,אני מוכן ".לא ,יש לחשוב על המונח חסיד המשיח בזמן פעיל בהווה .אני נמצא בקשר רציף עם ישו המשיח ,רודף אחר אמונה באלוקים
באופן פעיל ,גדל כמאמין ומפתח נכונות לעזור ולשרת אחרים .הפוך את קבלת התנ"ך לעדיפות גבוהה מאוד וקרא אותו כדי שהאמונה החדשה
שלך תוכל לצמוח .אני ממליץ להתחיל בברית החדשה ,אולי להתמקד בתחילה בג'ון ,ואז להמשיך לקרוא לתוך ההתגלות .יש לנו משאבים רבים
זמינים בערכת הראפטורה שיעזרו לך לאורך הדרך.

עכשיו ,נוצרים לא יודעים רק על אלוקים .הם חיים באופן פעיל למען אלוקים ומקריבים קורבנות למען אלוקים ועדים למען אלוקים ,ובמידת הצורך
ימסרו את חייהם כקדושים למען אלוקים  .אני כל כך מצטער להגיד לך את זה ,אבל התנ"ך צופה שחסידי המשיח יירדפו ,ורבים יאבדו .בחלק
האחורי של הראש שלך ,אולי כבר הרגשת תחושת אימה בכיוון הזה .אתה תהיה עד לגל אחר גל של משפטי אלוקים שיאשרו את הסכנה בה
אתה נמצא .בתקופת הצרה בת שבע השנים ,כמחצית מאוכלוסיות העולם יאבדו וכדור הארץ ייחרב .ייראו סימנים על טבעיים רבים שיאלצו אותך
לבחור .בחר בישו המשיח ,לא במתנגדי ישו .בחר אמת .אל תיקח את סימני החיה הללו ואל תלך שולל על ידי סימנים מופלאים שנועדו להציף
את חוש השיפוט שלך ושסותרים את דבר אלוקים.
הרבה דברים מרהיבים יהיו עדים על ידי העולם כולו .היה מאוד זהיר .בחר בחיים עם מערכת יחסים עם ישו המשיח ,כך שאם תמות ברעב או
מגיפה או מלחמה או רדיפה ,אתה תהיה איתנו בגן עדן .זה לא יהיה קל ,אבל זה מה שאתה חייב להחליט לעשות .כניעה למשיח היא הדבר
החשוב ביותר שאתה יכול לעשות .זה לא משהו שגארי ואני יכולים לעשות בשבילך .אתה ,ידידי היקר ,חייב לחפש את אלוקים בכל לבבך ,שכלך
ונשמתך ולבוא אליו עכשיו .לבסוף ,היכנס למערכת היחסים הזו עם ישו בידיעה שיצפו ממך להרבה .אתה לא חייב להיות מושלם .אף אחד
מאיתנו לא .למעשה ,אלוקים יודע שתיפו ל ותמעד ,כנראה הרבה פעמים .אבל אתה צריך להיות מחויב לקום בחזרה כשאתה נופל ולנסות שוב.
ספורטאי רץ את המירוץ ,מוזיקאי מנגן את השירים .ונוצרי חי למען האדון .עכשיו ,הרשה לי להעביר את הבמה לגארי ,שיוביל אותך בתפילה
פשוטה בת שלושה שלבים כדי להפוך לנוצרי.
גארי:
תודה ,סקוט .אלוקים ,ברחמיו ,הפך את תהליך הפיכתו לנוצרי לקל להפליא .זה מתחיל באמונת ילדים צנועה .יש אומרים שזה קל כמו  .ABCתן
לי לחלוק את ה ABCs-של הישועה A.בראשי תיבות  ABCמייצג הודאה .אתה חייב להודות שאתה חוטא ושאתה זקוק לסליחה של אלוקים.
עליך להכיר בחטאיך בפני אלוקים כמיטב יכולתך .התפלל ובקש מישו להעלות למחשבה איך לא היית מה שאלוקים רצה שתהיה .תודה שאתה
חוטא והייתה סורר לאלוקים ,הכר בפגמים שלך .תודה בצורך שלך במושיע .אבל דע את זה ,כולנו חוטאים .כולנו עשינו לא בסדר .כל אדם עלי
ֹלהים הֵּ ָמה".
ּומחֻ ְס ֵּרי כְ בֹוד אֱ ִ
אדמות זקוק לסליחה של אלוקים .כל אדם צריך מושיע .זו הסיבה שישו בא .הרומים  3:23צמיין כי" ,כִ י ַהכֹּל חָ ְטאּו ְ
ֹלה ים אֶׁ ת ָהעֹולָ ם עַ ד כִ י נ ַָתן אֶׁ ת ְבנֹו י ְִחידֹו ְל ַמעַ ן ל ֹּא י ֹּאבַ ד כָל הַ ַמאֲ ִמין בֹו ,אֶׁ לָ א יִנְ ַחל חַ י".
אבל יוחנן  3:16מציין כי" :כִ י כֹּ ה אָ הַ ב אֱ ִ
זו אמת נפלאה .תאמין בזה .וזה מוביל אותנו לאות השנייה בראשי התיבות B .מייצגת אמונה .עלינו להאמין שישו הוא בנו היחיד של אלוקים.
בדיוק כפי שאומר התנ"ך" ,עלינו להאמין שהוא עלה לארץ ,שהוא נולד מבתולה ,שהוא חי חיים ללא חטא ,שהוא הלך לצלב ושקם מהמתים ביום
השלישי" .עלינו להאמין שישו יכול לסלוח לנו כדי שנוכל לעמוד ללא תמים מול אלוקים ולקבל חיי נצח .אתה חייב להאמין בזה עם כל הלב והמוח
שלך בדיוק כפי שסקוט ואני עשינו במשך עשורים רבים .כמו כן ,עלינו להאמין שהתנ"ך הוא נכון ,שישו הגיע לכדור הארץ לפני  2000שנה,
ולאחרונה הוא בא בעננים כדי לתפוס את חסידיו הנאמנים ברא פטורה .זה עתה היית עד לאירוע הזה .אתה יודע שהתנ"ך הוא אמת ,ושנבואת
התנ"ך מודיעה לנו במדויק על מה שיבוא אחר כך.
עלינו גם להאמין שישו מגיע שוב בתום תקופת הצרה בת שבע השנים ,ובאותו זמן הוא יביא קץ לשלטון הרשע עלי אדמות .ו C-מייצג מחויבות.
לא רק על חסידי המשיח להאמין בישו .עלינו גם להתחייב לחיות למען ישו .על הנוצרים להקדיש את זמנם ,את מתנותיהם ,את כספם ,את
מאמציהם ,הכל לשירותו של ישו המשיח .כך תסיים טוב .הנוצרים חיים למען המשיח ולא למען עצמם .על הנוצרים להיות מחויבים לצעוד בדרך
חדשה עם עיסוקים ,סדרי עדיפויות ותשוקות שונים או חדשים מאלה שהיו להם לפני שהקדישו את חייהם לישו .עליך להבין שכאשר אתה מקבל
את המשיח ,רוח הקודש תשכון בך ותעזור לך באופן על טבעי .כשאתה הופך לנוצרי ,אתה משתנה .התנ"ך אומר שאתה "נולד מחדש מהרוח".
אתה הופך ל"יצירה חדשה".

עם הרוח שבך ושמנחה אותך ,תתחיל לחוות לב ונפש מחודשים ובריאים יותר .אלו מתנות אלוקים ללא תנאי וללא ערך .אתה לא יכול להרוויח
אותם .למאמינים נאמנים ,אלוקים נותן אותם בחופשיות .כתוצאה מכך ,אתה תגדל בהתקדשותך ,כלומר תגדל ותהיה מופרד לחיות חיים חדשים,
שונים ,טובים יותר וקדושים יותר .נוצרי מחויב באמת יתנגד וימנע מהדרכים הישנות .יש לטהר מרכיבים מהחיים הישנים שלא כיבדו את ישו
המשיח .חסיד משיח אמיתי מחויב לעשות כמיטב יכולתם כדי ללמוד ולצמוח ולחיות למענו .עכשיו ,אם תרצה להתחייב להאמין בישו ברגע זה
ולקבל את המגע הסלחני שלו ולהתחייב לחיות חיים חדשים וטובים יותר איתו ובשבילו ,אז קבע את החלטתך על ידי תפילה איתי כבר עכשיו.
התפלל בקול רם .התפלל מכל הלב .התפלל בלב כנה .אתה יכול לחזור על מה שאני אומר ,או שאתה יכול להתפלל במילים שלך כשהרוח
מובילה אותך.
תפילה מושלמת אינה על מילים מושלמות .זה על לשפוך את לבך לפני האלוקים .אז למרות שאתה ל א צריך להתפלל את המילים המדויקות
האל ה ,אני מעודד אותך להתפלל יחד איתי .סקוט ואני רוצים לעזור לך בשלב הבא החשוב ביותר הזה .אז בוא נתפלל ביחד .אלוקים ,אני מודה
שטעיתי .אני מודה שאני צריך אותך .אלוקים ,בבקשה סלח לי .אני מאמין בישו .אני מאמין שהוא המושיע והאדון שלי .אני מאמין שישו בא וקם
מהמתים .אני רוצה לקבל את מתנת הסליחה וחיי הנצח שלך .עזור לי ,אדוני ,להקדיש את חיי לך .עזור לי ,אדוני ,לחיות עבורך מרגע זה ואילך.
אמן .אם הבעת את התפילה הזו בכנות ,תוכל לדעת שאלוקים סלח לך ונתן לך את מתנת חיי הנצח .התנ"ך אומר " :ז ֹּאת כ ַָת ְב ִתי אֲ לֵּ יכֶׁם,
הַ ַמאֲ ִמינִ ים ְב ֵּשם בֶׁ ן־האלו ִהיםְ ,ל ַמעַ ן ֵּת ְדעּו ֶׁשיֵּש לָ כֶׁם חַ יֵּי עֹולָ ם ".זה מתוך יוחנן הראשון. 5:13
מזל טוב על חייך החדשים עם המשיח .אתה עכשיו בדרך חדשה .פספסת את הראפטורה ,אבל קיבלת הזדמנות שנייה .גרום לזה להחשב.
בנקודה מרכזית זו בהיסטוריה ,אתה עומד לצאת למשימה חדשה ומדהימה .לחץ על חלק שלישי של הודעת החירום הזו של הראפטורה ,וסקוט
ואני נחלוק כמה מחשבות על מה שאתה צריך לדעת ולעשות .אנו נשתף בקצרה למה אתה צריך להיות מוכן וכיצד להוריד את  24GBשל חומר
שיעזור לך לצמוח במשיח .אנחנו רוצים שתדע איך לצמוח באמונתך החדשה .אנו רוצים שתדע מה עומד לבוא וכיצד לחיות למען האדון בימים
האחרונים הקריטיים הללו.

חלק  3מתוך 3
סקוט:
אוקיי חבר ,זה חלק שלישי מתוך השלושה בהודעת החירום של פוסט ראפטורה שלנו .הראפטורה התרחשה .המשיח בא ותפס את שלו .התנ"ך
מגדיר את התקופה בה אתה נמצא כעת בתור הצרה .זו השתפכות נוראה של זעמו של אלוקים על עולם לא מאמין .ישנן שני מוקדים במהלך
הזמן הזה עם תוצאה משותפת אחת ,אלוקים רי סן את עצמו עד לנקודה זו ,אבל העולם הגיע לסוג של נקודת מפנה .אלוקים הסיר את הגנתו
המרסנת .התנ"ך מגלה שאלוקים שפט את כדור הארץ בעבר .המבול וסדום ועמורה הם דוגמאות עבר .יש שתי מטרות לצרה .ראשית ,התנ"ך
אומר שאלוקים יעניש את הרשעים בכל העולם .ושנית ,הוא יביא את היהודים לישועה לאומית באמצעות אמונה בישו ,המשיח האחד והיחיד .שני
המסלולים המקבילים ,שיפוט הרשע בין העמים והישועה הלאומית של יהודים בישראל ,נעשים כדי להפעיל לחץ אדיר כדי לגרום לאנשים להבין
את הצורך שלהם בישו המשיח.
זו התוצאה הנפוצה שציינתי .הישועה נמצאת במרחק תפילה בלבד ,ובכל זאת ,למרבה הצער ,רבים יתנגדו בגאווה ,בבורות ובאשליה עצמית.
שלא יגידו את זה עליך .שבע שנים של חודשים בעלי  30יום ,או  2,520ימים לאחר מתנגדי ישו יחתמו על ברית שלום עם עם ישראל בתום
תקופת הצרה .ישו עוד יחזור .זהו בואו השני של המשיח ששבה את דמיונם המפחיד של אנשים במשך מאות שנים .אתה חייב להיות מוכן .אני
מתפלל שקיבלת את ההחלטה הרוחנית שלך להקדיש את חייך למשיח כדי להיכנע למטרותיו של אלוקים עבורך בימים אלה ולשאוף להשתמש
בשארית חייך עבורו .אם יש לך ,אז אתה יכול לדעת שהמלאכים בשמים צוהלים .אלוקים חיכה לך .ישו בא בשבילך ,חי בשבילך ,מת בשבילך,
וכרגע רוצה להשתמש בך.

כן ,להשתמש בך כי כל חסידי המשיח שנולדו מחדש נלקחו ברגע הראפטורה .לא נותרו רבים עלי אדמות היום שיודעים את האמת ,אבל זה
ישתנה בקרוב .יהיו עשרות מיליוני אנשים בכל רחבי העולם שיחזרו בתשובה ויאמינו בישו כדי להינצל .התנ"ך אומר שמספר האנשים שניצלו
במהלך הצרה הוא רב .גארי ואני מאמינים מאוד שאלוקים רוצה להשתמש בך על ידי שיתוף האמת עם אחרים .זה אולי ברור לך מאילו עכשיו,
אבל אין רבים שיודעים שהתנ"ך הוא אמת ,ושנבואת התנ"ך מנבאת את הראפטורה ואת אירועי תקופת הצרה .אין הרבה שיודעים איך להינצל.
אין הרבה שיודעים מה עתיד לבוא .כרגע ,אנשים מפוחדים ומבולבלים .לרבים יש שאלות .יש לך את התשובות ,והן מבוססות על דבר אלוקים,
התנ"ך הקדוש.
תלמד כמות עצומה ותדע תשובות רבות לשאלות שיהיו לך ולאחרים .הם בתנ"ך .אז ,להיות משרת ועד לאלוקים ,זו השליחות שלך עכשיו .אתה
יכול לחיות חיים של מטרה והתכוונות .אתה יכול לכבד את הזמן שנותר לך .אתה יכול להצטיין כפי שאתה באומץ ובהקרבה לחלוק כמה שאתה
יכול עם אחרים .אתה ,ידידי ,יועדת לעדות ולשרת .אתה כעת בחזית שליחותו של אלוקים להביא רבים לאמונה מצילה ככל האפשר .אל תטעה,
יש סדרה של קרבות אפיים באופק .גארי הולך לדבר איתך בשלב הבא על נבואות התנ"ך וכיצד ידענו שאנחנו צריכים להתכונן לענות על הצורך
שלך במידע על מה שבעולם קורה בימים אלה .גארי.
גארי:
צוות ה I Am A Watchman Ministry-היה מסוגל לצפות את ההתלהבות ,מכיוון שנבואות בתנ"ך ציינו שהאירוע מתקרב .כשליש מהתנ"ך הוא
נבואי באופיו .יש יותר מ 1,000-נבואות בתנ"ך ויותר מ 900-כבר התגשמו בדיוק כפי שנאמרו .השאר עדיין לא קרו .התיעוד המקראי של נבואה
שהתגשמה הוא דיוק של  .100%שום נבואה מקראית לא הוכחה כשגיאה ,למרות שרבים ניסו במרץ במשך מאות שנים .נבואת התנ"ך
שהתגשמה מאמתת את שלמות דבר אלוקים  .העובדה שהתרחשה הראפטורה מאשרת זאת ,ואני יכול לומר ללא עוררין שמה שנבואת התנ"ך
אומרת שעומד לקרות יקרה בדיוק כפי שמצוין בספרי ההתגלות ,מתי ,דניאל ,יחזקאל ,זכריה ,ישעיהו ועוד .הלב שלנו כואב עליך עכשיו .הרשה
לי לחלוק סיכום של מה לצפות.
העולם עומד לחוות תקופה חסרת תקדים של שינויים וצרה .מנהיג עולמי חדש ונורא שעם הזמן יזכה לכינוי אנטי-ישו ,הוא יעלה לשלטון ואיתו
מערכות כלכליות ,דתיות וצבאיות גלובליות חדשות .בסופו של דבר ,כל אלה יהיו בשליטתו .האנטי-ישו ימלוך על פני כדור הארץ במשך שבע
שנים .אלו יהיו שבע השנים הקשות והמעיקות ביותר שידע העולם .סביר להניח שבאופן אישי תהיה עד למעשי רשע נוראים ואיומים .תקופה זו
המכונה תקופת הצרה תעמוד בסימן קרב אפי של טוב מול רע .על הכף עומד גורלן הנצחי של מיליארדי נשמות על פני כדור הארץ .שני דברים
יקרו בו זמנית .האנטי-ישו יעלה לשלטון עם תשובות מרהיבות לכאורה לבעיות העולם .ניחן בתובנה ויכולות על טבעיות אך מרושעות ,הוא ייראה
כאדם מיטיב ומבריק ,מנהיג משפיע וכריזמטי.
אבל עם הזמן ,הוא יראה את עצמו כאדם המרושע ביותר שחי אי פעם .אלה שמתנגדים להנהגתו או יעיזו לעבוד את האלוקים האמיתי היחיד של
התנ"ך ידוכאו קשות .שלוש שנים וחצי למלכותו ,יהיה מאמץ כולל לבודד ,לכלוא ולהוציא להורג את כל המתנגדים לו .הרדיפה הזו והמלחמות
והקשיים הכלכליים שהאנטי-ישו יפתח יביאו למותם של מיליארדים .התנ"ך מציין שכמחצית מאוכלוסיית העולם תמות בשני גלים עצומים .האנטי-
ישו מתגלם ברע וכל הופעה של טוב בו היא רק תחבולה כדי להונות את העולם .במקביל ,האנטי-ישו עולה לשלטון ,אלוקים ,באמצעות סדרה של
אותות ,נפלאות ,מ סרים דרך נביאים ומלאכים ,שליחת תחייה ואפילו תלאות ,באמצעות דברים אלו ועוד הוא יבקש להזכיר לעולם שהתנ"ך הוא
אמת ,ושישועה ניתן למצוא רק על ידי מתן אמון בישו .לא באללה או בודהה או באלים הינדים .לא בטרנס-הומניזם ,טכנולוגיה או בינה
מלאכותית.

הישועה אפשרית רק בחסדו של אלוקים באמצעות אמונה בישו המשיח .זה המסר שלך לאחרים עכשיו .זו המשימה שלך ,לחלוק בקול רם ככל
שאתה יכול כל עוד אתה יכול ,לכמה שאתה יכול ,שניתן למצוא את הישועה על ידי מתן מבטחנו בישו המשיח .במהלך הצרה יהיו מלחמה,
בצורת ,מים רעיל ים ,רעידות אדמה ,רדיפות ,חום בלתי נסבל וחושך יוצא דופן .אבל תהיה גם פנייה פנומנלית של רבים לאמונה בישו לישועה.
רבים יגיעו לאמונה באדון וכנסייה מחתרתית חדשה תיוולד .סביר להניח שבמובנים רבים הכנסייה של אחרוני הימים תהיה דומה לכנסייה
הנוצרית הקדומה שנרדפה קשות על ידי הממשלה הרומית .האם ידעת שכמעט שני מיליון נוצרים נהרגו בשל אמונתם בין השנים  100ל400-
לספירה? זה מספר מדהים ,במיוחד בהתחשב בבסיס האוכלוסייה באותה תקופה.
למרבה הצער ,תקופת הצרה שתחווה ורדיפות המאמינים שהאנטי-ישו יביא לידי ביטוי תהיה הרבה יותר גרועה .מכיוון שאנו דואגים לך ,אנו
חולקים איתך כעת אמת קשה .פשוט אין דרך לייפות את החומרה של מה שתתמודד איתה .התקווה היחידה שלך היא אמונה עמוקה בישו
המשיח .לא סביר שהוא יבודד אותך מהמצוקות שבאות ,אבל הוא יעמוד איתך ויחזק אותך וינחם אותך כשאתה מתמודד איתם .אזרו אומץ
בעובדה שבמשך מאות שנים נוצרים אמיצים אחרים הלכו לפניכם .הם הראו שאפשר להישאר חזקים באמונה ולהיות עד לאל גם בתוך הקושי,
למרות שזה עלה להם בחייהם .אתה לא הראשון ואתה לא לבד .אחרים עמדו נגד הרוע וכך גם אתה יכול .חבר יקר ,על ידי עדותם של מאמינים
חדשים כמוך ,מיליונים ברחבי העולם יגיעו לאמונה באלוקים במהלך תקופת הצרה בת שבע השנים.
אתה חי באחת מתקופות האוונגליזם הגדולות ביותר בהיסטוריה של העולם .תאמין שיש לך תפקיד .אתה יכול להיות חלק מתחייה גדולה בימים
האחרונים על ידי כך שאתה עד חזק ונאמן לאלוקים .זה לא יהיה קל ,אבל מי שהלך לפניך נתן דוגמה ,ומי שיסיים טוב יקבל פרס גדול .מה
שצריך בזמן הזה בהיסטוריה הוא צופה .המונח צופה הוא מונח מקראי .צופה הוא אדם בעל אומץ ושכנוע רב .צופה הוא כמו הכוחות המיוחדים
של הצבא .הצופים הם אנשים פרואקטיביים ,חסרי פחד ,מהירים לחלוק ,מהירים להקריב ,מהירים לפעול .צופים לומדים כדי ללמוד מה אלוקים
עשה בעבר והם ישתפו במה שאלוקים הולך לעשות בעתיד .לצופי ם יש דאגה לרווחתם הרוחנית של אחרים .הם מתבוננים ומזהירים .הם
מאירים כאורות בהירים בחושך ,ועוזרים לכולם לראות את האדון ואת תוכנית הגאולה שלו לאנושות.
כן ,אתה יכול למלא תפקיד חשוב בעבודת אלוקים באחרית הימים האלה .ידידי ,אני מאתגר אותך לא רק להאמין באלוקים ,אלא לחיות באמת
למען האלוקים כצופה לאלוקים .כדי לעזור לך ללמוד ולצמוח באמונה ,משרד  I Am A Watchmanהכין ספרייה של חומר חינמי שתוכל להוריד.
החומר נקרא ערכת ראפטורה .סקוט ואני מאמינים שהספרים והמסמכים וסרטוני ההוראה בערכת ראפטורה מייצגים משאב יקר ערך שתרצו
לנצל אותו .זכו ר ,מאמינים נאמנים ששימשו כמורי תנ"ך וכמרים ,אלה שעברו חוויה אמיתית של לידה מחדש ,ובכן ,הם נלקחו בראפטורה.
הכנסייה האמיתית נעלמה .אז ,לעת עתה ,בזמן שאלוקים מגדל את הדור הבא של מנהיגים ,אנו מעודדים אותך להישען בכבדות על החומרים
הללו .הם יעזרו לך לדעת מה נכון ,הם יעזרו לך לדעת מה עתיד לבוא ,וכיצד להתכונן למה שעתיד לבוא.

הם יעזרו לך להבין את התנ"ך ולהיות מוכנים לשתף וללמד את האמיתות הרוחניות שבתנ"ך .הרשה לי להעביר את הבמה בחזרה לסקוט,
שיסביר כיצד לגשת ,להוריד ולהשתמש במשאבים בערכת ראפטורה.
סקוט:
חברים יקרים ,אני קורא לכם עכשיו אחים ואחיות אם החלטתם ללכת בעקבות המשיח ולהקדיש לו את שארית חייכם .זה הזמן עבורי לשתף
כיצד לגשת לעומק המדהים של המידע שגארי ואני וצוות  I Am A Watchmanהכנו עבורכם .זה המקום שבו אנחנו ,אחיכם ואחיותיכם שהלכו
לפניכם ,מעבירים לכם את השרביט .באתר  ,rapturakit.orgתמצאו אפשרות ליצור ערכת ראפטורה משלכם על ידי הורדת סט שלם של קבצים
ותיקיות .יש צילומי מסך עם הוראות שלב אחר שלב וכמה מדריכי וידאו שאמורים להיות מועילים .מדובר בהרבה נתונים אז היו סבלניים אם זה
לוקח לכם קצת זמן ,אולי שעות רבות .גארי ואני מתארים לעצמנו שרבים אחרים גם מורידים אותם בזמן שאנחנו מדברים ,אז זה עשוי להיות
איטי מהרגיל .היו סבלניים ואל תוותרו.
אם ההורדות ממשיכות להפריע ,נסו שוב .אתם חייבים לנצח .המטרה שלכם היא למצוא את הקישור לאחד משלושה אתרי הורדה שהכנו מראש,
 box.com, dropbox.comאו  ,sync.comולהוריד כל מה שאתם יכולים .בין המשאבים הללו יש שתי מצגות וידאו למה שקרה זה עתה במהלך
הראפטורה .ישנן מספר גרסאות  PDFשל התנ"ך כך שתמיד תוכלו לקבל אחת ללמוד .יש לנו ספרים אלקטרוניים ב PDF-המכסים תחומי נושא
רבים ,כולל סיפורו של ישו ,שיכול לשמש גם כלימוד תנ"ך כדי ללמד אחרים .יש מצגת בת חמש וחצי שעות המכסה  14נושאים שונים בשם "איזו
מצוקה צריכים לדעת קדושים שיעזור להכין אותך להתמודד עם מה שמגיע" .אספנו דרשות רבות מכמרים ותיקים ,חלקן בפורמט אודיו וחלקן
בווידאו ,כדי לעזור לכם ללמוד בעצמך ולהעביר את האמת התנ"כית לאחרים.
יש כאן כמעט יותר מדי לכסות ,בערך  25GBשל נתונים בסך הכל .מומלץ להוריד את המשאבים האלה למחשב האישי או ל Mac-ולהעתיק
אותם לכונן  USBשל  32GBבתדירות גבוהה ככל שתוכל ,כל עוד אתה יכול .כאשר אתה רואה מישהו שצריך לשמוע את מסר הבשורה ולגלות
את האמת המדהימה של דבר אלוקים ,אז אתה יכול לתת לו כונן  USBאו ,יותר טוב ,להעתיק אותו למחשב או למכשיר שלו ולשמור את המקור
כדי שתוכל להמשיך לתת את זה לאחרים שאתה פוגש .לפרוטוקול ,אתה יכול לעשות את זה כמה שאתה רוצה בחינם .אנו ממליצים בחום
לעשות זאת .הפיצו את החומרים במשאב ערכת ראפטורה זו .זו המשימה שלך עכשיו .ברצוני לסיים את חלקי בכך שאצפה לראותך יום אחד
בקרוב .תהיה מפגש נהדר עם אלה שקדמו לך במוות או בראפטורה.
אם יש לכם בן זוג או ילדים שנלקחו בראפטורה  ,רק דעו שהם בטוחים איתנו בגן עדן ,ותראו אותם שוב בקרוב .אבל זה קריטי שתשימו את
האמונה שלכם ,ותבטחו בישו עכשיו .אל תדחו את ההחלטה שלכם ,כי עם כל כך הרבה אנשים שמתים בכל העולם ,ייתכן שלעולם לא תראו את
המוות מגיע .עדיף לא לשים את עתידכם הנצחי בסיכון כזה .אתם מוזהרים .ויותר מזה ,גארי ואני אוהבים אותכם ורוצים שתהיו איתנו בגן עדן.
אני מסיים באזהרה אחרונה .יהיה חשוב ביותר להימנע מסימן החיה ולשאוף לסיים היטב .אולי פספסתם את הראפטורה וזה יהיה לכם מאוד
קשה ,אבל זה לא מאוחר מדי .עוד על נושאים אלה מכוסים בקישורי ההורדה ובחומרים בערכת ראפטורה .בהצלחה .שתצליחו בתקופה זו.
גארי:
אחים ואחיות ,אני רוצה לעודד אתכם להיות חזקים .יש הרבה מה ללמוד והרבה מה לעשות ,אבל אלוקים יעזור .אתם עלולים למעוד ,אבל
אלוקים ממהר לסלוח ולעזור לכם להמשיך הלאה .המפתח הוא לסמוך עליו ולא לוותר .השטן עשוי ללחוש" ,העבודה קשה מדי עבורכם" ,או,
"הגיע הזמן להפסיק" ,או" ,אתם לא ראויים" .אל תקשיבו לשקרן .דעו זאת ,אלוקים אוהב אתכם .הוא נתן לכם את ההזדמנות בשעה המאוחרת
להתאפס ולחיות בשבילו .זכרו ,מי שחי טוב בשבילו ומסיים טוב בשבילו יקבל ממנו יותר ממה שמישהו יכול אפילו להתחיל לדמיין .היו נאמנים.
היו חזקים .סקוט ואני ובני הזוג שלנו וצוות ה I Am A Watchman Ministry-מצפים לראותכם בקרוב .אלוקים יברך אותכם.

