
במדינה
)27 מעמוד (המשך
 לחיות היחידה שהדרך למסקנה הגעתי

הפנימית.״ והאמת היושר דרך פי על היא
ה לעומת סארכזר. כמקום ישוע

 עקרת־הבית של והתמים הפשוט הסבר
 יודעת הצטעצעות, כל הנעדר הצעירה.

 ואת השקפתה את לנסח גבעתי שושנה
 תוך רליגיוזיים. בניסוחים אמונתה' עיקרי
 מן וציטטות מובאות של שפע הבאת

מתגו היא, אף חיפאית שושנה, התנ״ך.
ברהי מרוהט וגדול, ישן אבן בבית ררת
 העיקריות הפעילות אחת היא עתיקים. טים
 ,42 שושנה, בישראל. טדי־יהווה כת של

 ונעימת־סבר, ממושקפת עגלגלה, אשה
 חמודות בנות לשתי ואם לימאי נשואה
 לנו -אין :להבהיר מבקשת 5ו־ 8 בגילים

ישו. למען היהודים עם קשר כל
 מעידה היא האמת,״ את חיפשתי ״תמיד

 בסארטר האמנתי ,1952 ״עד עצמה, על
 קאר־ מאוד אז הייתי ובאכזיסטנציאליזם.

לב־ נהגתי ואינדיבידואליסטית, ייריסטית

עבדי־הופמן ה׳ עדת
ייגמר הסבל כל

 בוויכוחים בכסית, הפנוי זמני כל את לות
 נהגתי האמת. ועל החיים על אינסופיים

 וטיפחתי מעט, ציירתי שירים, לכתוב אז
 ילדים נשואין, על משוררת. של שאיפות

 המסגרות — חלמתי לא בכלל ובית,
בעמ אבל לגמרי. לי זרות היו הבורגניות

הוו וחוסר הספק בי כירסמו הנפש, קי
 חבר לי היה י האמת זו האם — דאות

הח הברית את לקרוא לי שיעץ יהודי,
 היה ליבי, אל דיבר זה קראתי. דשה.

 להאמין הפסקתי .הנשמה. על טוב לי
בישוע. האמנתי מעתה בסארטר,

 לניו־ הגעתי לארה״ב. הפלגתי 1958״ב־
 הגדול הכינוס שם נערך כאשר בדיוק יורק

 את ראיתי סטדיון. ביאנקי יהווה עדי של
 ברוכים הכנס באי את המברכות הכתובות

 עושה מה — ותמהתי עדי־יהווה, הבאים
 אלוהי דזתנ״ך, אלוהי זה הרי י יהווה כאן

 בחוצות שמו נישא פתאום מה — ישראל
? ניו־יורק

יש אצל מכן לאחר התארחתי ״כאשר
ב הקישו בברוקלין, שומר־מצוות ראלי
 על ובעמדן כושיות, בחורות שתי דלת
 דרכן יהווה. כעדות עצמן הציגו הסף

 כל קודם עדי־יהווה. עם קשר קשרתי
 יסודיות, ביתר התנ״ך את ללמוד התהלתי

 את גם למדתי עדי־יהווה. של מורים עם
 את רואים אנחנו כי החדשה, הבריח
 היתד, שלי המורה אהת. כיחידה ההנ״ך

 פאלרמו, רוזמרי בשם נוצריה איטלקיה
 שחקנית ונאורה, פתוחה אשה היתה היא

לה החלטתי זה, בשלב לשעבר. תיאטרון
 בעדי־יהווה.״ מלאה חברה פוך

 עדי-יהתה, מיפאן. כאה הבשורה
 ע״י בארה״ב שנה כמאה לפני הוקמה
 היה הראשון, יהווה עד ראסל. צירלס

 קידוש על ״שמת הבל, אמונתם לפי
 מופת איש או מנהיגים, להם אין השם.״

אי פולחן קיים לא שאצלנו ״משום —
 אמנם לנו ״יש שושנה, כדברי שיות,״
והדרכה לאירגון אחראי הוא אבל נשיא,

 מוסרים אנו הדיו־וחשבון את רוחנית,
 אדם לאף סוגדים איננו בלבד, ליהווה

אדמות.״ עלי
היחי הדתית הכת זוהי שושנה, לדברי

 בניגוד בלבד, הקודש בכתבי הדוגלת דה
אלי יסודות בה שיש הקתולית לכנסיה

 מסורת, על הבנויה היהודית והדת ליים,
 הקודש. בכתבי מהכתוב התעלמות תוך
המופי הניסים בכל מאמינים יהווה, עדי
ב לאמונתם נוסף הקודש. בכתבי עים

 בקיומו גם עדי־יהווה מאמינים אלוהים,
מלאכים. ושל השטן של

 אצל מקודש ערך הוא הנישואין מוסד
הנישו לפני יחסי־מין וקיום עדי־יהודה,

 הלאו על העובר טאבו. בבחינת הוא אין
 טקס מהאירגון. מנודה להיות עלול הזה,

 מאוד. פשוט הוא הכת בני של הנישואין
 אומרת טקס,״ לזה קוראת הייתי ״לא

 עדי בית מזכירת ,24ה־ בת ארז- דליה
 טקסים. בכלל אין שאצלנו ״משום יהווה,

 בני־הזוג בפני הרצאה קודמת לנישואין,
 הדגשת תוך הנישואין מהות על ומוזמניהם

המש התא של ומוסריותו הקשר קדושת
פחתי.״
 לארץ עלתה עיראק, ילידת ארז דליה
 ממושקפת, נערה היא שנתיים. בר. בהיותה

 למדה היא בלחש. המדברת נעימת־סבר
לתו שנתפס אביה, כאשר דתי, בבית־ספר

 עיקרי את בבתו גם להחדיר הצליח זו, רה
 מל־ בעת בעדי־יהווה פגש ״אבא אמונתו.

להנ סטודנט בהיותו השניה, חמת־העולם
 ״הם דליה, מספרת ביפאן," חשמל דסת
 הוא — לקריאה מספריהם כמה לו נתנו
 מאורעות בגלל האמת. את ומצא בהם קרא

 הוא עימם. שלו הקשר ניתק המלחמה,
 עלינו ויחד אשה נשא לעיראק, מיפאן חזר

 גילה הוא שנים כעשר לפני רק ארצה.
הקשר את וחידש עדי־יהווה את בארץ

גבעתי ה׳ עדת
הנשמה על טוב

 גיליתי אני שגם אחרי הכת. עם שלו
 הדתי ביה״ס את עזבתי עדי־יהווה, את

 אמונתי בגלל לי התנכלו ששם משום
 עכשיו בבנק.״ כפקידה לעבוד ועברתי

במשכו עדי־יהווה כמזכירת עובדת היא
רת.

 עדי־ מונים בארץ מאוד. קרוב הקץ
 העולמי הכת ראש איש. 170כ־ יהווה

לאח בברוקלין. המתגורר נור, נתן הוא
הקר את להכשיר כדי בארץ ביקר רונה

 עדי־יהווה אלף של בואם לקראת קע
היש לעדי־יהווה לישראל. העולם מרחבי
 בחיפה או״ם בשדרות מועדון יש ראלים
 מכיל הישן הבניין עדי־יהווה. בית הנקרא

 ישיבה. מקומות 70 עם קטן כינוסים אולם
ומשרד. קטנה ספריה

 הוא בארץ הכת של הרוחני הרועה
סגפ הופעה בעל ובלונדי, גבוה סקוטי

פירס. אריק — נית
 החזון על לספר יודעת גבעתי שושנה

 ״מלחמה :לעדי־יהווה שהתגלה האחרון
 הטוב כוחות בין מאוד בקרוב תיערך
 אין השעה, ואת היום את הרשע.״ וכוחות

 בחזון מצויים הסימנים אבל יודע. איש
 אירגון ימינו: לשפת תירגומם וזה יוחנן,

 הדתות את ישמיד המאוחדות האומות
 — העולם בכל שלום יהיה הממוסדות,

אי לא פוליטי, כל־עולמי, שלום יהיה זה
 האומות. בין אלא האדם, בני בין שי

 ד,מימ־ את תרגיז מהצפון׳ שתגיע ידיעה
 ברדיפות יתחילו אז העולם. של סדים
 יתחיל ואז עדי־יהווה נגד מאוד עזות

מצרות. נדע שלא הקץ,״
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 — נורא לא אבל — כועס ידידך
 זה בשבוע לו. יעבור

 שינוי הכוכביס מראים
 שחשבת מה דראסטי.

 — בסדר יהיה שלא
 דבר. של בסופו יסתדר

כ זהו השטחיס. בכל
 שלכם, השבוע נראה

טיי היטב, בלו טליים.
בחיק בעיקר הרבה, לו

______________ה־ את ונצלו הטבע
לב תשימו אל חיים.
מבינה? היא מה אומרת. שהשכנה למה

¥ ¥ ¥
 אתה בעמלך. ברכה רואה אתה סוף־סוף

 השנה לקראת עומד
 תצליח אם החדשה,

 מצב־רוח על לשמור
ב תיפתחנה מרומם,

 אם הדלתות. כל פניך
 גם בעיות, תעשה לא

 לשורה להסתגל תדע
חד מצבים של שלמה

 שאי״גמישותן שים,
 למצות ממך מנעה
:בת־שור לכן. קודם

בטיולים. תרבי אל השבוע. תכלת לבשי

¥ ¥ ¥
 — ג׳ או ב׳ ביום מאוד מתאכזבת את אס

 ולא בזה, שרצית זכרי
 בסיסי דבר שוס עשית

 הדבר. את למנוע כדי
אי שוב שפגשת האיש

 אלא בפיך משאיר נו
 זכרי :אפר של טעם
 יכול. איננו הוא שגם
 שאת מה אלא לד לתת

 אל לתת. לו מרשה
 לבלות לצאת תהסס

 טיולים לערוך הרבה,
 היא הופעתך במכונית; רצוי ארוכים,

השבוע. לבריאותך מרכזית חשיבות בעלה

¥ ¥ ¥
 ארוכים כה חודשים מצפה אתה לו הרגע

ח ביום השבוע, יגיע
שישי. ביום או מישי
 עבורך ירווה גם הוא

 תקו- לפתיחת סימן
 אין חדשה. פת־חיים

הע את למחוק צורך
לב השתדלי אך בר,
יותר. טוב עתיד נות
גו שלך השיכנוע כוח
מו אומנם אתה בר.
מבודד, עצמך את צא

 בלתי- כוח ובעל מאושר זאת עם יחד אך
 מסו- מנושא יושפעו יריבים, אפילו רגיל.
מאהדה. ולאו-דווקא יכבדוך יים,

¥ ¥ ¥

 מתקשים אנשים הרבה שכל־כך על תתפלא
 איתך, הצרה להבינך.

 ה״זא- על נמנה שאתה
 ואינך הבודדים״ בים

 לאחרונה לשתף מרבה
ב לד הקרובים את

 עליך המעיקות בעיות
הש לך צפוייה באמת.

 הקשורה פעילות בוע
 מעשהו בעבודת־כפיים.

 יכאיב לך יקר אדם של
התכ שלא למרות לך
בפעי זוגך בן את לעודד תצטרכי לכך. וון

יחד. גם לשניכם אושר תביא שבסופו לות.
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 טובות לבקש ממך מונעת הרבה גאוותך
 בקנוניות. להסתבך או

 מילת־ השבוע כי זכור
 טיפוח־קש־ היא הקסם
תת אס גס לכן, רים.
 גא־ על להתגבר קשה
לה לפחות למד וותך,
 נעול. פיו את חזיק

 להיטיב רוצים הם אם
 לעשות להם תן עימך,
הצ תדחה ואל זאת,
 להיות העשויות עות

 ביתך. בני שאר ועבור עבורך מכריעות
★ ★

 עקרב, בת שלך, האהבה חיי במישור
מר שינויים יחולו לא

ב תידחי על עישים.
ה מחזרך את גסות
 שאינך למרות נלהב,
משי כל כלפיו חשה
לעשות לזמן תני כה.
שהרג- או ;שלו את

 בכל תשתנה שתך
יתיי שהוא או זאת,

עקרב, בן ממך. אש
הנוח, אופייך למרות

 בידיים. עצמך קח להתפרץ. נוטה אתה
★ ★

 שנוגע במה זהירות יחייב השבוע סוף
״ לבריאות. או לעסקים

 באש הקשור. משהו
 שימי על להעיב עלול
בש מצוי מזלך חתך.
לה של בסימן זה בוע
הס גם לך יהיו בה.

ב ילדים טס תבכויות
וי שיולידו משפחתך.

 ההורים. בין חריף כוח
כאי לך וייראה ייתכן

 מקור לך נשקף לו
הנו עמדתך מאשר יותר מבטיח הכנסה
מעשיך. את ובהגיון היטב שקול כחית.
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 שנפגש שהאיש
— אותו רואה

¥ ¥ ¥
 שניהם כוח-האהבה: כן

 לפסים אותך מושכים
 ללכת, התרגלת בהם

שש שעה גם בעבר,
בנתי הראש את ברת
ב עצמם. הללו בות

 אתה אחרות: מילים
 לאהבה להיכנס עלול

 בלתי־פו- בלתי-נוחה
ו — מתסכלת רייה,

ה עם אליה להיכנס
 זיכרי והרגליים. ראש
 שאת כפי אינו בדרכך

לראות. מסוגלת את אם

*0 1 1 1

יויין
עצמך? חשבון על גם לצחוק יודע אתה

הז לך תהיה השבוע
 תיתקל :לכך דמנות
 בו שיש מביך במצב
ההומור. מן הרבה
 מצו- שבוע זאת, מלבד

ההצלחה, הכסף, :יין
אהב וסתם האהבה

מ אלה כל — הבים
 בת אחריך חזרים

 שזה רק הזהרי גדי.
ראשך, את יסובב לא

 מוגזמת. בצורה הכל את ינצל ושלא
★ ★ ★

 מה על ולא הקוקו על להסתכל נוטה את
 האיש את מלשפוט היזהרי כן, על בו. שיש

בדר השבוע שייקלע
המ מראהו על־פי כך

ה התנהגותו או לבב
ל עליך אס מבריקה.

 מקום־העבו־ את שנות
 בעסק להתחיל או דה

 לעשות נסה — חדש
 ביום או א׳ ביום זאת

השבוע. בתחילת ג׳
 :בידיים עצמך את קח

 ו־ רופפת, בריאותך
 לבן. לבשי חושד. באמת שאתה ממה דווקא

¥ ¥ ¥
ולעמוד דיעותיך את להציג תחשוש אל
ורם חשוב אדם מול אפילו שלך, על

עמ את הסבר מעלה.
הבנ על וסמוך דתך
 בת האחרים. של תם

 תחשבי אל ״דגים״
 את לסדר יכולה שאת

 של בסופו העולם, כל
ה האנשים יגלו דבר

 מה את אלייך קרובים
וינק — עושה שאת

חמורים. באמצעים טו
 קצת שתעשי כדאי

 באמת. חשוב מה ותחליטי חשבון־נפש
המהמרים. מכם לאלה מאוד טוב השבוע
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