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גיליון 05900הכומר טוני אלאמו

(2 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

(5 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

והתפתחותו  העל-טבעית  הולדתו  על   (5)
 :2 נ"ג,  בישעיה  נאמר  המשיח,  של  הרוחנית 
"ויעל [ישוע] כיונק לפניו [אלוהים] וכשורש 
נולד כמעט ולא  מארץ ציה [כאשר ישוע 
היתה חכמה ותובנה רוחנית בעולם]". רוח-

אלה  את  ומזינה  שמשקה  זו  היא  הקודש 
יותר  שישכון  כדי  רוחניים,  שהם  מאיתנו 

גאנה

רעידת-אדמה
מאת

טוני אלאמו
על-מנת להיכנס לגן-העדן, עלינו להכיר קודם בחטאינו ולחזור בנו 
מהם.1 אז, עלינו להשליט בעצמנו את המשמעת להרשות לרוח-הקודש 
להשליט בנו משמעת.2 אלוהים אומר לנו בכתבי-הקודש שהוא מוכיח, 
או מחדיר משמעת, באלה אותם הוא אוהב.3 "ככי את אשר יאהב יהוה 
יוכיח, יכאיב את בן-ירצה [בניו]" (האיגרת אל העבריים י"ב, 6). "כי 
כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו [ישוע המשיח, 
הוא דבר אלוהים] למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם" 

(יוחנן ג', 16).
1 תהילים ל"ב, 5, ל"ד, 15, משלי א', 22-23, כ"ח, 13, ישעיה נ"ה, 6-7, ירמיה ג', 12-14, כ"ו, 3, 13, יחזקאל י"ח, 21-23, 
30-32, ל"ג, 11, יואל ב', 12-13, יונה ג', 4-10, מתי ג', 1-2, ד', 17, ט', 10-13, י', 32, לוקס י"ג, 1-5, כ"ד, 45-46, השליחים 
ב', 37-41, ג', 19, י"ז, 30, הרומיים ב', 4-9, 11, י', 9-10, טימותיוס ב', ב', 25-26, יוחנן א', א', 9  2 ויקרא י"ט, 17-18, 
דברים ח', 2-3, מתי ה', 44-55, י', 37-39, ט"ז, 24-26, לוקס ה', 11, 27-28, ט', 23-25, י"ד, 26-27, 33, י"ח, 28-30, יוחנן 
י"ב, 24-26, הרומיים ח', 1-14, 35-37, י"ג, 11-14, הקורינתיים א', ט', 26-27, ט"ו, 30-31, 57-58, הקורינתיים ב', ד', 
8-18, ה', 15, ו', 4-10, י"ב, 9-10, י"ג, 4, הגלטיים ב', 20, ה', 16-17, 24, הפיליפיים ב', 3-8, ג', 7-11, הקולוסיים ג', 5-25, 
טימותיוס ב', ב', 4, טיטוס ב', 12, העברים י"א, 8, 13-16, 24-26, 35-38, י"ג, 12-14, יעקב ד', 7-10, פטרוס א', ד', 1-2, 
יוחנן א', ב', 15-17, ההיתגלות ז', 13-17, י"ב, 11  3 בראשית ו', 1-2, 5-8, 13-17, ז', 4, 10-12, י"ט, 12-13, 24-26, שמות 
ל"ב, 1-11, 19-20, 26-28, 33-35, ויקרא כ"ו, 14-46, במדבר י"א, 1, 33, כ"ה, 1-9, ל"ב, 13, דברים י"א, 16-17, כ"ח, 

15-68, ל"ב, 4-6, 15-42, שופטים א', 27-36, ב', 10-23, ג', 5-30, ד', 1-7, ו', 1-14, י', 6-16, שמואל א', ט"ו, 1-29, כ"ח, 7-8, 15-19, דברי-הימים ב', 
כ"ט, 6-8, תהילים י"א, 5, ל"ד, 19, נ"א, 19, ע"ח, 30-35, פ"ח, 16-19, ק"ה, 16-21, ישעיה נ"א, 17, ירמיה ד', 3-4, כ"א, 5-7, 11-14, כ"ה, 15, ל"ב, 
30-36, מ"ב, 15-18, איכה ב', 1-7, ג', 1-26, 31-33, 38-50, ד', 11-22, יחזקאל ה', 11-17, ו', 3-14, ז', 1-12, השליחים ה', 1-11, הרומיים ה', 3-5, 

הקורינתיים א', ו', 9-10, י"א, 32, הקורינתיים ב', ד', 15-18, העברים י"ב, 5-13, פטרוס א', ה', 10, ההיתגלות ג', 14-22, כ"א, 8
עבד האלוהים,

ברכות בשם ישוע. אני מתפלל, שמכתב 
זה מוצאך מבורך ומשגשג בכוח האלוהים. 
העלון העולמי של טוני אלאמו, כנסיות 
נוצריות, משנה חיים באופן עצום בארצי, 
זה  בפרסום  מפעמת  הקודש  גאנה. רוח 
בעוצמה רבה. הוא סייע לחיי הרוחניים 
בכך שרומם אותי למדרגה חדשה בהבנתי 
את דברי האלוהים. ידיד שלי הוא שנתן 
לי את העלון שלכם. כמו-כן ניצלתי את 
אנשים,  לעוד  אותו  להפיץ  ההזדמנות 
וכל מי שנתתי לו את העלון, קיבל את 
הכבוד.  האישי. לאלוהים  כמושיעו  ישוע 
עותקים  עוד  לנו  לשלוח  אבקשך  אנא, 
כדי שיוכלו לסייע לנו ללקט נפשות. אנא, 
אני מבקש ממך להרשות לי לבוא לבקר 

בכנסייתך.
איתך בישוע המשיח,

.               אגונה סוודרו, גאנה א.ּבּ
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מישוע, ואלוהים בתוכו, בתוכנו.1 ישוע בא 
אל עולם חשוך ללא תזונה רוחנית, אדמה 
צחיחה.2 הוא היה האדם היחיד בתקופה ההיא 

שהשילוש הקדוש חי בתוכו.3 
הולדתו של ישוע היתה פלאית ממספר 

עודכן ב-2005

1 תהילים ל"ו, 8-11, מ"ד, 5, ישעיה י"ב, 3, מ"ד, 3-5, נ"ה, 1, ירמיה י"ז, 
13, יחזקאל מ"ז, 1-12, יוחנן ו', 35, ז', 37-39, י', 9, ההיתגלות כ"א, 6, 
כ"ב, 1-2, 17  2 תהילים ק"ז, 35-37, ישעיה ל"ב, 2-3, מ"ד, 2-4, הושע 
י', 12  3 מתי א', 18-20, 23, ט', 2-8, י"ב, 18, 28, ט"ו, 30-31, לוקס 
ב', 40, ד', 1, ה', 24, יוחנן א', 4, 14, 16, ג', 15-16, 34-36, ה', 25-26, 
ו', 33, 35, 47, 63, י', 30, 37-38, י"א, 25-26, י"ד, 6, 8-11, השליחים 

י', 38, הרומיים ח', 29  

שיבוא  אלאמו,  הכומר  מאת  ספר  "המשיח",  בסידרה  ושלושה  העשרים  החלק  זהו 
בהמשכים בכל חודש עד להשלמתו.

הפלא הגדול ביותר בדפוס: תעוד אודות

המשיח
לפי נבואות התנ"ך

"עליו כל הנביאים מעידים" (מעשי השליחים י', 43). 
"במגילת ספר כתוב עלי" (תהילים מ', 8, האיגרת אל העברים י', 7).

(2) ישעיה נ"ג (המשך)

כנסיות בינלאומיותכנסיות בינלאומיותירושלים החדשהירושלים החדשה

עלון בינלאומיעלון בינלאומי
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פקיסטן

לבני  כתוכחה  מכות  תמיד  שלח  אלוהים 
הוא  זו.4  מדיניות  שינה  לא  ומעולם  העולם 
לעולמים"  וגם  היום  כן  אתמול,  שהוא  "כמו 
(האיגרת אל העבריים י"ג, 8). במטרה להושיע 
החיים  אנשים  מיליארדי  של  נשמותיהם  את 
להוכיח  מכות  משגרת  רוח-הקודש  בימינו, 
אותם, כשם שאב יוכיח את בניו או בנותיו.5 
בעצמנו  שנחליט  עד  לתוכחה  זקוקים  אנו 
להתנהג בהתאם לדבר אלוהים. אלוהים מוכיח 
את בני-האדם שיצר בדמותו, במטרה להביאם 
לתשובה ולישועה. אין באפשרותנו לקבל את 
הפרס הסופי של נצח במלכות גן-העדן, אלא 
אם נקבל בהכרת-תודה את התוכחות, כלומר 
את השלטת-המשמעת, של רוח-הקודש.6 עלינו 
לקבל את ישוע עם האב באמצעות רוח-הקודש 
לתוך לבנו, לתוך רוחנו, כדי שנוכל, באמצעות 
רוח-הקודש החיה בקרבנו, להיות מה שהאב, 

הבן ורוח-הקודש רוצים שנהיה.7 
הישנים  חיינו  בהמתת  רוצה  רוח-הקודש 
וחסרי-הערך, על-מנת שנקום באמצעותה לתחיה 
עם  המשיח  ישוע  כשרק  חדשים,  כיצורים 
בנו  ופועל  חי  רוח-הקודש  באמצעות  האב 
שאמר  כפי  יהיה,  שנעשה  כל  אז,  ודרכנו.8 
השליח פאולוס, לא אנו שעושים אלא המשיח 
בתוכנו הוא שמבצע את המעשה.9 בצורה זו, 
פעולות גופנו, עם ישוע בקרבנו, יהיו מעשי 
מעתה  משלנו  פעולות  לא  אמיתיים,  קודש 
צדקתנו  כל  [מזוהם]  עדים  "וכבגד  והלאה. 

[בעיני אלוהים]" (ישעיה ס"ד, 5). לא יכולים 
להיות מעשי  עליהם   – להיות מעשינו  אלה 
עם  פעולה  לשתף  עלינו  זאת,  עם  אלוהים. 
ישוע  אלוהים.  דבר  גם  שהינה  רוח-הקודש, 
[רוח- רוח  אליכם  שדיברתי  "הדברים  אמר: 
הקודש] הם וחיים" (יוחנן ו', 63). אם אלה 
מעשינו, ישוע המשיח יאמר לנו ביום-הדין: 
"מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי 

רשע" (מתי ז', 23).
ישוע אמר, שעלינו להיות נולדים "מן המים 
כשישוע   .(5 ג',  (יוחנן  [רוח-הקודש]"  והרוח 
המשיח עם האב באמצעות רוח-הקודש נכנס אל 
קרבנו, נבלם באופן זמני כל יצר רע, כולל כל 
תשוקות העולם, הבשר והבינה.10 הוא ימשיך 
לעצמנו  ניתן  עוד  כל  אלה,  כל  את  לבלום 
לקבל את מרות רוח-הקודש מדי יום ביומו.11 זו 
הדרך היחידה להגיע לשלמות. כך אנו מגיעים 
לשלמות בראיית אלוהים.12 שלמות הינה הליכה 

רוח  "חוק  על-פי  רוח-הקודש  בדרך  תמידית 
הרומיים  (האיגרת אל  ישוע"  החיים שבמשיח 
אינו  אחד  "אף  לך  שאומרים  אלה   .(2 ח', 
מושלם", אומרים זאת כי הם מתכחשים לדבר 
אלוהים, שהוא רוח-הקודש וכוח האלוהים. הם 
טרם קיבלו את תוכחת רוח-הקודש. אי-לכך, 
הם עדיין פועלים מתוקף "חוק החטא והמוות" 

(האיגרת אל הרומיים ח', 2). 
שדעותינו  למסקנה  כולנו  שנגיע  עד 
ורעיונותינו הינם חסרי-ערך, וכי דבר האלוהים, 
שהינו האלוהים, הינו כל מה שעלינו להוקיר,13 
ימשיך אלוהים להכות את הארץ בכל הצעדים 
המשמעתיים שהבטיח בדברו החי.14 משמעת זו 

מתבטאת בעולם כיום במגוון מכות.15 
דברי-הקודש מספרים לנו פעמים רבות כי 
הינן אחת מהמכות הרבות בהן  רעידות-אדמה 
האלוהים מכה את אלה שאינם מצייתים בעולם,16 
האלוהים,  דבר  בדרכי  ללכת  שמסרבים  אלה 
הם  חיי-נצח.17  וחיים,  רוח-הקודש  גם  שהינו 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

כומר יקר,
שלום ואהבה לך בשם ישוע אדוננו. 
במלוא  מוצאך  זה  שמכתב  מקווה  אני 

בריאותך.
את  מאוד  מעריך  אני  אדוני,  אנא, 
בפעם  אליך  יגיע  זה  שמכתב  העובדה 
הראשונה. אחד מחברי נתן לי את כתובת 
עליו. אתה  ועברתי  כנסייתך,  של  האתר 
עושה עבודה מעוררת-התפעלות להציל את 

כבשי ישוע בעולם זמני זה.
עצמי.  על  מעט  לך  לספר  לי  הרשה 
בעבר הייתי קתולי, אבל היום אני רוצה 
כנסייתך  על  שקראתי  אחרי  להיגאל 

ועדותך. הם הרשימו אותי מאוד. אני גר 
במקום מעוות ביותר. אין כאן אף כנסיה 
להתכנס  יכולים  אנחנו  בו  בניין  או 
רבים  אנשים  כאן  יחדיו. יש  ולהתפלל 
הרוצים לגאול לא רק קתולים אלא גם 

מוסלמים.
אנחנו זקוקים לכל סוגי העזרה. בימים 
אלה, פתחנו חוג קטן ללמד ילדים ונשים 
את כתבי-הקודש, ואנו מספרים להם על 
דבר אלוהים. אנו זקוקים לעזרתך במילוי 

רצון ישוע אדוננו בשמים.
ס.ק.                   פונג'ב, פקיסטן

הכומר טוני היקר,
אדוננו  של  היקר  בשמו  ברכות 
ומושיענו ישוע המשיח, מלכנו הקרב ובא. 
אני מודה לאלוהים על כמורתך, המגיעה 
לארצות רבות בעולם הזה בשם ישוע. אתה 
מחזיר נפשות רבות סביב העולם לממלכת 
אלוהים, בדקות האחרונות של תקופה זו. 
ברוך יהיה אדוננו ומושיענו ישוע המשיח, 
אותו אתה משרת ביעילות רבה. התברכנו 
בקבלתנו את העלונים העולמיים שכותרתם 
"חמשת הצעדים לישועה", "הצופן", "להגנה 
ו-"האמנות של תקשורת  על מחשבותיך", 

רוחנית". הם ניתנו לבתי הקטנה על ידי 
באמצעותם.  התברכתי  מישהו. באמת, 
רשימת  אל  אותי  צרף  טוני,  האח  אנא, 
התפוצה שלך, ואני מבקש שתשלח לי את 
הספר שכותרתו "המשיח", וחמישה עותקים 
של כתבי הקודש, אחד באותיות גדולות, 
מהדורות המלך ג'יימס. מי יתן והאלוהים 
ימשיך לברך אותך במנה כפולה של ברכתו 

ורוח-הקודש שלו.
איתך בשרות ישוע,

מ.א.          מחוז מלאיטה, איי שלמה

איי שלמה רעידת-אדמה

4 בראשית ו', 1-2, 5-8, 13-17, ז', 10-12, י"ט, 12-13, 24-26, שמות פרקים ז'-י"א, י"ב, 29-30, במדבר י"א, 1-6, 18-20, 31-34, י"ב, 1-10, י"ד, 2-4, 10-12, 
27-37, ט"ז, 1-35, 41-50, כ"ה, 1-9, דברים י"א, 26-28, שמואל ב', כ"ד, 10-25, תהילים ע"ח, 10-11, 17-37, 42-51, ק"ה, 24-38, ישעיה כ"ח, 17, יואל ב', 
1-11, עמוס ד', 6-13  5 ויקרא כ"ו, 14-42, ישעיה י"ג, 3-13, כ"ד, 20-21, ל"ד, 1-2, יחזקאל ל"ח, 19-23, יואל ב', 30-31, לוקס כ"א, 25-26, השליחים ב', 
19-20  6 ירמיה י"ז, 5, 9-10, זכריה י"ג, 9, מתי י"ח, 3, הרומיים ח', 16-17, 29, י"ב, 1, העברים י"ב, 5-11, יעקב א', 12, ההיתגלות ג', 18-21  7 יחזקאל 
ל"ו, 27, יוחנן י"ד, 15-20, 23, 26, ט"ו, 5-7, י"ז, 20-23, 26, השליחים ה', 32, הרומיים ח', 1, 10-11, 37, הקורינתיים א', ג', 16-17, ו', 19-20, הקורינתיים 
ב', ה', 17-21, ו', 16-18, הפיליפיים ב', 12-13, הקולוסיים ב', 9-15, העברים ה', 8-9, ח', 10, יוחנן א', ה', 20, ההיתגלות ג', 20  8 מתי ט"ז, 24, הרומיים 
ו', 2-14, ז', 4-6, ח', 10-11, י"ב, 1-2, 9, הקורינתיים א', א', 17-18, ט"ו, 22, הקורינתיים ב', ד', 8-12, הגלטיים ב', 20, ה', 24, ו', 14, 16-17, האפסיים 
ב', 1-6, הפיליפיים ג', 10-11, הקולוסיים ב', 10-15, ג', 1-3, העברים ד', 1, 9-11, פטרוס א', ב', 22, 24  9 הקורינתיים א', ט"ו, 10  10 זכריה ד', 6, 
הרומיים ו', 6-18, ח', 13, הקורינתיים א', ה', 7, ט', 27, הגלטיים ב', 20, ה', 24, התסלוניקים א', ג', 8, 12-13, העברים ד', 12  11 מתי כ"ד, 13, מרקוס 
ד', 8, יוחנן ח', 31-32, ט"ו, 4-10, השליחים י"ד, 22, הרומיים ב', 6-7, ח', 31-39, האפסיים ד', 14-16, ו', 13-18, הקולוסיים א', 10, 23, פטרוס א', ב', 2, 
יוחנן א', ב', 15-17  12 מלכים א', ח', 61, תהילים קי"ט, 1-3, הקורינתיים ב', ז', 1, האפסיים ד', 11-13, הפיליפיים ג', 12-15, הקולוסיים א', 21-22, ג', 

9-14, טימותיוס ב', ג', 15-17, טיטוס ב', 12, יעקב א', 4, פטרוס ב', ג', 13-14  

13 דברים ד', 2, תהילים א', 1-3, ישעיה ל"ד, 16, יוחנן א', 1-4, הגלטיים 
ו', 13-18, טימותיוס ב', ג', 15-17, העברים ד', 12-13,  ג', 10, האפסיים 
יעקב א', 21-25, ההיתגלות כ"ב, 7, 14-15, 18-19  14 ויקרא כ"ו, 15-25, 
דברים כ"ח, 58-61, ההיתגלות י"א, 6, ט"ו, 1, 6-8, פרט ט"ז  15 מתי כ"ד, 
7-8, 21, לוקס כ"א, 11, 25-28, 31, "רעידת-אדמה ענקית גורמת לזעזועים 
וגלי-צונאמי בדרום אסיה", הניו יורק טיימס, ה-26 בדצמבר, 2004; "הרעב 

www.wsws. ישפיע על חמישה-עשר מיליון אדם באתיופיה ואריתריאה", 
org; "מלחמה, רעב והגירת נשים באתיופיה", בטי מרים ברחהו ומייקל 

וייט, אוניברסיטה בראון; "רעידת-אדמה רב עוצמה מטלטל את קרקעית 
הים ליד אינדונזיה", סומיני סנגופטא, ה-28 במרץ, 2005; "אפריקה נלחמת 
בינואר,  ה-7  ג'אוגרפיק,  נשיונל  ערוץ  הנדוורק,  בריאן  הארבה",  במכת 
2005; "האם שינוי האקלים מסייע להפצת מחלות?", ריק סמית', הראלד 
טריביון הבינלאומי, ספטמבר 2002; "חיידק מסוכן הופך מצוי יותר", רוב 
סטיין, וושינגטון פוסט, ה-7 באפריל, 2005, עמ' א-11  16 שמואל ב', כ"ב, 
8, איוב ט', 4-6, תהילים ס"ח, 8-9, ע"ז, 17, 19, ישעיה ב', 17-22, י"ג, 13, 
כ"ג, 11, כ"ד, 17-21, כ"ט, 6, יחזקאל ל"ח, 19-20, 23, נחום א', 5-6, חגי 
ב', 6-7, 21-22, מתי כ"ד, 7, העברים י"ב, 25-26, ההיתגלות ו', 12-14, ח', 

3-6  17 דברים ח', 3, יוחנן ה', 24, ו', 63, 68, יוחנן א', א', 1  

כנסיית אלאמו באינטרנט
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ג'ורג'יה

אבודים, אך "אין עכשיו שום הרשעה של אלה 
לפי  לא  המתהלכים  ישוע,  במשיח  הנמצאים 
הבשר אלא לפי הרוח [רוח-הקודש]" (האיגרת 
אל הרומיים ח', 1). שוב, כשאדם נוהג מדי יום 
ביומו על-פי רוח האלוהים, הוא מושלם בעיני 
האלוהים. על בני האדם ללמוד, כי על-מנת 
עליהם  ייגזרו  שלא  על-מנת  שלמים,  להיות 
החיים  רוח  "חוק  בדרך  ללכת  עליהם  מכות, 
שבמשיח ישוע", היא רוח-הקודש (האיגרת אל 

הרומיים ח', 2).
פסקאות רבות בדברי-הקודש, וביניהן תהילים 
י"ח, 8, מציינות את העובדה שהאלוהים משתמש 
במכות כתוכחה לאלה שאינם מצייתים בעולם, 
על-מנת להביאם לחזרה בתשובה, או על-מנת 
להשמידם במידה ולא יכו על חטא:18 "ותגעש 
ויתגעשו,  ירגזו  הרים  ומוסדי  הארץ,  ותרעש 
על  הצטער  האלוהים  [לאלוהים]".  לו  כי-חרה 
שיצר את בני-האדם (בראשית ו', 7). אי-לכך, 
הוא הכין מבול להטביע בו את כולם, למעט 
שמונה.19 כפי שאמר איוב, האלוהים "אמיץ כוח, 
וישלם...המרגיז ארץ ממקומה,  מי-הקשה אליו 
6). ישעיהו   ,4 ט',  (איוב  יתפלצון"  ועמודיה 
אומר לכל החוטאים: "מעם יהוה צבאות תפקד 
ברעם וברעש וקול גדול, סופה וסערה ולהב אש 

אוכלה" (ישעיה כ"ט, 6).
אפריקה,  הודו,  אינדונזיה,  יפן,  ארה"ב, 
נפקדו  עריהם,  אלפי  עם  אחרת,  יבשת  וכל 
ע"י אלוהים ברעידות-אדמה, גלי-צונאמי ושאר 
מכות, כולל מגפות, סופות-טורנאדו ומבולים. 
אך אם הערים, אותן כבר היכה אלוהים במכות 
אלה כגון רעידות-אדמה, הן היחידות בהן הוא 
מתכנן להכות, מדוע אומר הוא כי ינער באופן 
ארץ  תנוע  הארץ? "נוע  כדור  כל  את  איום 
כשיכור והתנודדה כמלונה" (ישעיה כ"ד, 20). 
מפני  עפר,  ובמחילות  צרים  במערות  "ובאו 

פחד יהוה ומהדר גאונו, בקומו לערץ הארץ" 
(ישעיה ב', 19).

מפני  "האם  אנשים:  לקבוצת  אמר  ישוע 
אתם  סבורים  זאת  סבלו  האלה  שהגליליים 
אנשי  מכל  יותר  גדולים  חוטאים  היו  שהם 
הגליל? [ישוע התייחס לאנשים שנרצחו בידי 
לא  אם  אך  לכם.  אני  אומר  פילטוס.] לא! 
כמותם. או  תאבדו  כלכם  בתשובה,  תחזרו 
אותם השמונה-עשר אשר נפל עליהם המגדל 
בשלח והרגם, הסבורים אתם שהם היו אשמים 
יותר מכל האנשים הגרים בירושלים? אני אומר 
לכם שלא, אך אם לא תחזרו בתשובה, כלכם 
תאבדו כמותם" (לוקס י"ג, 2-5, מקור יווני). 
ישוע ניבא, שאחד הסימנים לקץ הזמן יהיה 

מיליונים  רעידות-אדמה.20  של  עולמית  מגפה 
שראינו  מזה  בהרבה  גדול  לרעש  ציפו 
"הגדול  מכנה  שהתקשורת  רעש  לאחרונה, 
מכולם", אשר אלה השייכים לאלוהים מכנים 
העולם  את  ינער  העולם". אלוהים  "רעידת 
מצירו!21 האם הינך מוכן לפגוש את יוצרך?22 
חיה  רוח-הקודש  האם  מחדש?23  נוצרת  האם 
בך ופועלת דרכך?24 אם לא, מוטב שתתחיל 
שכבר  מפני  מיידי,  באופן  זה  על  לעבוד 

שמאוחר מכפי שאתה מבין. 
מכות-הרעב,  המגפות,  גלי-הצונאמי, 
השיטפונות ורעידות-האדמה שראינו לאחרונה 
הינם כלא-כלום לעומת מה שאדוננו ומושיענו 
אמר שיקרה, בשל שהממשלה הכלל-עולמית, 
דת השקר שלה, ערוצי התקשורת שלה ותושבי 
העולם כולו הבזים לאלוהים.25 נדמה, כי הם 
כך.  ינקום בהם על  מאמינים שהאלוהים לא 
שהממשלה  מאמינים  בטיפשותם,  אנוש,  בני 
הכלל-עולמית, דת השקר והתקשורת הן בעלות 
עוצמה רבה יותר מהאלוהים בכבודו ובעצמו. 
הם ימשיכו להאמין בזאת עד שרעידת-אדמה, 
גל-צונאמי, איידס, בעיית-לב, סרטן, לוקמיה, 
מבול, רעב ושאר מגפות אלוהים יכו בהם.26 

דת  הכלל-עולמית,  הממשלה  יעשו  מה 
עורף  המפנים  אלה  ושאר  התקשורת  השקר, 
לאלוהים, כאשר האלוהים ינער באופן איום את 

אדוני היקר,
ברכות בשם אדוננו ישוע המשיח, מלכנו 

הקרב ובא.
את  שקיבלתי  כאשר  מאוד  התלהבתי 
הקודש.  וכתבי  הספרות  בצורת  תשובתך 
אכן, נגעת והשפעת על חיי. חיים רבים כאן 
מספרותך.  חלק  על  שעברו  לאחר  השתנו 
אדוני, מי יתן והאלוהים יברך את כנסייתך 
בקהילה  מתגורר  כפיים. אני  על  וירימך 
בשליטה  ממנו  ש-75%  משטח  המורכבת 
שליחות  שבאמצעות  למרות  מוסלמית, 
אישית, הצלחתי להשמיע את דבר האלוהים 

(4 'ÓÚ· Í˘Ó‰)
20 ישעיה ב', 17-21, י"ג, 6-13, כ"ד, 17-21, יחזקאל ל"ח, 16, 18-20, חגי ב', 6-7, מתי כ"ד, 7, מרקוס י"ג, 8, לוקס כ"א, 11, העברים י"ב, 25-26, 
ההיתגלות ו', 12-14, ח', 3-6  21 שמואל ב', כ"ב, 8, תהילים י"ח, 9, ישעיה כ"ד, 18-20  22 תהילים נ', 3-6, קהלת י"ב, 13-14, דניאל ז', 9-10, מתי י"ב, 
36-37, פרק כ"ה, מרקוס ד', 22, הרומיים ב', 5-16, התסלוניקים ב', א', 7-10, טימותיוס ב', ד', 1, 8, העברים ט', 27-28, י', 26-31, פטרוס א', א', 17, ד', 
7, פטרוס ב', ג', 7-14, יהודה א', 5-6, 14-15, ההיתגלות א', 7, ו', 15-17, י"א, 18, כ', 11-15  23 יחזקאל ל"ו, 25-27, מתי י"ח, 3, יוחנן ג', 3-8, ה', 24, 
השליחים כ"ו, 18, הרומיים ו', 3-13, ז', 6, 15-25, הקורינתיים ב', ה', 17, האפסיים ב', 1-16, ד', 22-24, ה', 14, הקולוסיים ב', 11-13  24 יחזקאל ל"ו, 
27, יוחנן י"ד, 15-20, 23, 26, ט"ו, 4-5, 7-8, 26-27, ט"ז, 7-14, י"ז, 21-23, 26, הרומיים ח', 1, 10-11, 26-28, הקורינתיים א', ג', 9, 16-17, ו', 19-20, ט"ו, 
10, הקורינתיים ב', ו', 16-18, הגלטיים ב', 20, האפסיים ג', 16-21, הפיליפיים ב', 12-13, הקולוסיים א', 27-29, טימותיוס ב', א', 14, יוחנן א', ב', 20, 
27, ג', 24, ד', 4, ה', 12, ההיתגלות ג', 19-21  25 תהילים ז', 12-17, י"א, 5-6, ההיתגלות ו', 1-4, 8, 12-17, ח', 5-12, פרק ט', י"א, 19, י"ד, 18-20, ט"ו, 

6-8, פרט ט"ז  26 ויקרא כ"ו, 14-39, דברים כ"ח, 15-67, מתי כ"ד, 7-8, 21, ההיתגלות ו', 12-17, ח', 5-13, ט"ו, 1, 6-8, ט"ז, 2-11, 17-21  

18 דברים ח', 2-6, איוב ה', 17-19, תהילים קי"ט, 67, 75-76, משלי ג', 
11-13, ישעיה י"ג, 3, 5-11, 13, כ"ד, 20-23, ל"ד, 1-4, נחום א', 2, 5-6, 
מתי כ"ד, 7-8, 21, הקורינתיים א', י"א, 32, הקורינתיים ב', ד', 15-18, 
 ,1 14-22, ט"ו,  ג',  10-12, ההיתגלות  ג',  ב',  5-13, פטרוס  י"ב,  העברים 
6-8  19 בראשית ו', 17, ז', 6-7, 10-24, העברים י"א, 7, פטרוס א', ג', 

20, פטרוס ב', ב', 5

הכומר אלאמו היקר,
של  פרשנותו  היתה  לא  מעולם 
אותי  שמלמדת  למה  מקבילה  כה  מישהו 
רוח האמת, כשם שהיתה פרשנותך שלך. 
אל  שהאיגרת  מבינים,  אנשים  אין  מדוע 
הניתנת  לסמכות  מתייחסת  י"ג,  הרומיים, 
למאמיניו של ישוע? יש כה הרבה תרגומים 
זו  סמכות  לתת  שהחליטו  הקודש  לכתבי 
לאדם היצרי, הנשלט על-ידי השטן בכבודו 
דבר  את  תקף  שהשטן  ובעצמו. כשם 
האלוהים בגן-העדן (בפתותו את חוה), כך 
פעילה מערכתו בימינו אנו. אני מודה לך 
על שדיברת את האמת שאלוהים נתן לנו 
במילתו. אני מתפלל, שאנשי כדור-הארץ 
הזה ישוחררו מהבלי השטן. באיגרת יוחנן 
תאהבו  "אל  נאמר:   15-16 ב',  הראשונה 
את העולם, אף לא את מה שבעולם. איש 
אם יאהב את העולם אין בו אהבת אב: כי 

תאות  בשרים,  תאות   – בעולם  אשר  כל 
העינים וגאות הנכסים – לא מן האב הוא 
נסיכות  שנוצרה  העולם". כמו  מן  אם  כי 
ארצות- נוצרה  כך  כ"ח,  ביחזקאל  תירוש 
הברית. מילותיו של ישוע, עת לימד את 
מהדהדות  ו',  במתי,  להתפלל  תלמידיו 
כי אם  נסיון,  לידי  באוזני. "ואל תביאנו 
חלצנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה 
בחסד  אמן".  עולמים,  לעולמי  והתפארת 
אני. אני  נמסרתי  ישוע,  וקורבן  אלוהים 
זקוק לכמה עלונים שאוכל לשלוח למשפחה 
וחברים בצפון קרולינה, במיוחד את "עוד 
פרל הרבור" ואת "סוכניה המרושעים של 
להיות  מתיימרים  הכלל-עולמית  הממשלה 

סוכנים אמריקאים".
אלוהים יברך את כולכם! 

וו.ק.              ברונסוויק, ג'ורג'יה

באוזניהם. אפילו חייהם של כמה מעמיתי, 
הספרות.  בעזרת  הושפעו  מוסלמים,  שהיו 
אדוני, אני מקווה שתשמע את בקשתי. אני 
זקוק לכמה כתבי-קודש נוספים, כמה עותקי 
לי  לסייע  על-מנת  וספרות  החדשה  הברית 
להפיץ את הבשורה. אני מודה לאלוהים, על 
כי בשלושה חודשים הצלחתי להגיע לכמה 
זה לא מספיק.  אזורים עם הספרות, אבל 

אני מתפלל ומקווה לקבל את תשובתך.
איתך בשירותו,

ר.מ.                  מדינת ניג׳ר, ניגריה

ניגריה
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מלאווי
האח הכומר העולמי טוני אלאמו היקר,

הנני מתכבד מאוד בשם ישוע המשיח 
לשלוח ברכות אליך ואל האחים והאחיות 
יתן  ואלוהים  הכנסיה. אשרי  שבקהילת 
להציל  שתוכניתך  כדי  אריכות-ימים  לך 
חלמתי  לא  אף  תתגשם. מעולם  נשמות 
הימים,  מן  ביום  מלקט-נשמות  להיות 
נהפכתי לאחד  וספרותך  אך באמצעותך 
ביותר,  האדוקים  ממלקטי-הנשמות 
בשטח המכסה שלושה מחוזות. אי-לכך, 
נוספים  עותקים  אבקש  אלוהים,  בחסד 
של כתבי-הקודש וספרות. כמו-כן, אבקש 

27 דברים ל"ב, 39, שמואל א', ב', 10, דניאל ב', 29-45, ז', 9-11, 15-27, 
ג', 3-4, מתי כ"ד, 29-30, לוקס כ"א, 25-33, התסלוניקים ב', ב',  יואל 
7-10, פטרוס ב', ג', 10-12, ההיתגלות ח', 6-13, פרק ט', י"א, 13-19, י"ד, 
18-20, ט"ו, 1, 6-8, פרקים ט"ז-י"ח, י"ט, 1-3, 17-21  28 "איידס ומגפות 
אחרות של המאה ה-fig.cox.Miami.edu ,"21; "מחיר הדמים של נגיף דמוי 
אבולה עולה", בי.בי.סי.; "נגיפים חמקניים: מגפות המאה ה-21", מאת ג'ון 
שירלי, www.spark-online.com; "מיתות סביב העולם כתוצאה מרעידות-

אדמה באלפיים השנים האחרונות", רוג'ר בילהם, CIRES ומחלקת מדעי 
מגפות  ה-21:  במאה  ומוות  "חיים  קולורדו;  אוניברסיטה  הגיאולוגיה, 
ניו  איידס",  של  קטלני  חדש  "זן   ;www.liceoantonelli.navara.it עתידיות", 
יורק דיילי ניוז, שבת, ה-12 בפברואר, 2005  29 פטרוס ב', ג', 10-12, 
יהודה א', 5-7, ההיתגלות ו', 15-17, ט"ז, 1-11, 17-21, כ', 15  30 תהילים 
צ"ו, 13, ישעיה י"ג, 6-11, כ"ד, 19-23, דניאל ז', 9-10, יואל ג', 3-4, מתי 
י"ג, 24-30, 37-43, 47-50, כ"ד, 3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, פרק כ"ה, לוקס 
כ"א, 7-12, 16, 20, 22-36, הרומיים א', 18-32, ב', 5-13, 16, התסלוניקים 
ב', א', 7-9, ב', 3-10, טימותיוס ב', ג', 1-9, 13, יהודה א', 14-15, ההיתגלות 
א', 7  31 דניאל ב', 29-45, יואל ג', 3-4, השליחים ב', 17-20, מתי כ"ד, 
3-14, 21-25, 32-39, 42-44, לוקס כ"א, 25-33, התסלוניקים ב', ב', 1-4, 
טימותיוס ב', ג', 1-5, 13, יעקב ה', 8-9, פטרוס א', ד', 7, פטרוס ב', ג', 
3-9, יוחנן א', ב', 18-19, ההיתגלות ו', 12-17, י"א, 18, י"ג, 11-18, י"ז, 
1-18, כ', 11-15  32 יהודה א', 5-7, 11-15, ההיתגלות ב', 20-23, ו', 12-17, 
י"א, 18, י"ד, 9-11, ט"ו, 1, 7, ט"ז, 1-11, 17-21, כ"א, 8  32א' ישעיה 
מ"ב, 8-9, מ"ה, 1-7, יוחנן א', 1-2, 14, טימותיוס א', ב', 5, יוחנן א', ה', 

7, ההיתגלות י"ט, 13  

אלה  המשיח),33  וישועתנו,  אדוננו  ישוע, 
העולם  של  והחטא  התשוקה  אחר  הרודפים 
הזה, שבקרוב יסתיים, בקרוב יגיע לקיצו?34 

מדוע הינך חושב שהאלוהים נתן לממשלה 
הכלל-עולמית, דת השקר והתקשורת, הוותיקנים 
צוררי האלוהים, לפלוש לאמריקה ולכל היבשות 
העולם  שאנשי  משום  הינו  האחרות? הדבר 
אוהבים את החטא.34א' העולם כולו רומה להאמין 
שהחטא הוא לגיטימי.35 לפיכך, האלוהים הרשה 
לממשלה הכלל-עולמית, דת השקר והתקשורת, 
השטניים,36  וכוחותיו  השטן  על-ידי  הנשלטות 
לפלוש לארה"ב ולשאר העולם. בנוסף, שלח 
בכתבי-הקודש,  שצויין  וכפי  מכות,  האלוהים 
ישלח עוד מכות רבות. שוב, זהו עונש המוטל 

בידי רוח-הקודש.37 
יצר  רוח-הקודש,  באמצעות  האלוהים, 
על- העולם,  סביב  רבים  שליליים  תנאים 

שיחזרו  בתקווה  החוטאים  את  להוכיח  מנת 
ושנאתם  חוסר-כבודם  מחוסר-צייתנותם,  בהם 
אלוהים  ועמו.38  דיברותיו  מילתו,  לאלוהים, 
לבני  רצויים  פחות  אף  תנאים  ליצור  ייאלץ 

העולם, יכה עולם זה בשבע המכות הגדולות 
הראשונות הראשיות (בקרוב), ואז, מייד לאחר-
הגדולות  המכות  בשבע  זה  עולם  יכה  מכן, 
הסופיות?27 מכות רבות אשר האלוהים הבטיח 
להכות בהם את העולם הרשע הזה, כקריאות-
אזהרה לחזרה בתשובה, כבר קרו.28 מצפות לנו 
מדוע  כלום.29  ראיתם  לא  עוד  בהמשך.  עוד 
יהיה אדם כה טיפש עד כדי שלא להאמין כי 

האלוהים ישלח את "רעידת העולם"? 
יום  בכל  קורות  רעידות-אדמה  אלפי 
הבזים  הייתי אחד מחסרי-האמונה,  בשנה. לו 
יתכן  לא  בימינו,30  החיים  האלוהים,  לדבר 
שאעלה במוחי להאשים את אלוהים בבוא יום 
הדין (שיבוא עלינו בקרוב),31 על כי לא נתן 
לי אזהרה מספקת לקראת ההשמדות והאובדן 
שיקרו לעולם ולתושביו.32 איזו תקווה יכולה 
הסוררים,  חסרי-הגאולה,  לרשעים  להיות 
המתריסים, והחוטאים בני-ימינו, אלה הדוחים 
ישוע  המשיח  אלוהים,  של  אהובו  בנו  את 
ללכת  המסרבים  אלה  האלוהים32א׳),  (דבר 
במקום  ובוחרים  נותני-החיים  שיעוריו  בדרך 
הינדואיזם,  כגון:  שווא  בדתות  להאמין  זאת 
שינטואיזם, איסלאם, בודהיזם, סגידת השטן, 
קתוליות וכל אמונת-שווא אחרת, כולל יהדות 
(יהדות הינה דת-שווא מכיוון שהיא דוחה את 

מקסיקו
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לחזור  לסרב  בעקשנות  ימשיכו  באם  העולם, 
בהם מעבודת-אלילים ודתות השווא, ובאם הם 
ימשיכו בעקשנות למרוד בהוראותיו, אשר ניתנו 
להם דרך ישוע המשיח, שהינו דבר האלוהים 
המשיח  את  לדחות  ימשיכו  הם  כולו. אם 
האלוהים  ייצור  אשר  התנאים  השטן,  לטובת 
לבני האנוש העושים דברים רשעים אלה, יהיו 
כאלה שיכלו אותם לחלוטין.39 התנאים שיצר 
זה  דבר  כי  אזהרות,  הינם  כה  עד  האלוהים 
יבוא גם אליך באם תמשיך בדרכיך החוטאות 
והמרדניות. הסיבה להתגלמות זו של משמעת 
רוח-הקודש הינה פשוט להעיר אותך, לגרום 
לך להכות על חטא ולשכנע אותך להפוך לחלק 
מגוף ישוע. כל סירוב לחזור בתשובה ולהאמין 
בבשורה, יגרום למוות ולייסורי נשמתך הנצחית 

בגיהינום ובאגם האש.40 
הממשלה הכלל-עולמית של "צורר המשיח" 
הינה חסרת-אונים אל מול מכות האלוהים.41 מה 

(6 'ÓÚ· Í˘Ó‰)
33 בראשית כ"ב, 18, מ"ט, 10, שמות כ', 1-5, כ"ג, 13, דברים ד', 35, 39, ל"ב, 16, 19-26, מלכים א', י"ח, 21-39, תהילים ט"ז, 4, כ"ב, 7-21, פרק נ"ג, 
קט"ו, 4-8, קל"ב, 11, ישעיה ז', 14-15, י"א, 1-5, מ', 3, מ"ב, 8-9, 17, מ"ה, 1-7, מ"ו, 9-10, דניאל ט', 24-25, מיכה ה', 1, מלאכי ג', 1, מתי ג', 1-3, ז', 
13-15, יוחנן י', 1, 7, 9, 30, 37-38, י"ג, 19, י"ד, 6, ט"ו, 23-24, הרומיים א', 22-23, ט', 32-33, טימותיוס א', ב', 5  34 איוב כ"א, 7-33, תהילים מ"ט, 7-21, 
משלי י"ד, 12, מתי י', 37-39, כ"ד, 3-14, 21-25, 32-39, לוקס י"ב, 16-21, כ"א, 34-36, הרומיים א', 18-32, הגלטיים ו', 8, הפיליפיים ג', 18-19, יעקב ד', 
4, פטרוס ב', ג', 10-12, יוחנן א', ב', 15-17, יהודה א', 4-19, ההיתגלות כ"א, 8  34א' הרומיים א', 18-32, התסלוניקים ב', ב', 3-12, פטרוס ב', פרק ב', 
ההיתגלות ב', 20-23  35 ההיתגלות ב', 4-5, י"ב, 9, י"ג, 11-18, י"ח, 23  36 דניאל ז', 7-11, 19-25, יוחנן ח', 44, הקורינתיים ב', י"א, 13-15, התסלוניקים 
ב', ב', 3-12, ההיתגלות י"ב, 9, י"ג, 1-8, 11-14, ט"ז, 13-14, 17-19, פרק י"ז, י"ט, 19-21, כ', 8-10  37 ההיתגלות ט', 17-21, ט"ז, 8-11, 17-21  38 דברים 
ח', 2-6, איוב ה', 17-19, כ"ג, 10, תהילים ל"ד, 19-20, צ"ד, 12, קי"ט, 67, 75-76, משלי ג', 11-13, קהלת ז', 3, הרומיים ב', 4, ה', 3-5, ח', 16-18, 28-32, 
35-39, הקורינתיים א', י"א, 32, הקורינתיים ב', ד', 15-18, העברים י"ב, 5-13, ההיתגלות ג', 14-19  39 מלכים ב', י"ז, 13-20, דברי-הימים א', כ"ח, 9, 
תהילים נ', 22, הושע ד', 6-9, מתי כ"א, 44, לוקס י"ט, 27, יוחנן ג', 18, 36, הרומיים ב', 5, התסלוניקים ב', א', 7-9, העברים ו', 4-8  40 תהילים ט', 18, 
מתי ג', 12, י"ג, 41-42, 49-50, כ"ה, 30, 41, 46, פטרוס ב', ב', 4-6, 9-12, יהודה א', 6-7, ההיתגלות י"ד, 9-11, כ', 15, ב"א, 8  41 איוב ט, 12, ההיתגלות 

ח', 7-12, ט', 1, 15, י"א, 15-19, ט"ז, 2-4, 8-11, 17-21, י"ח, 8-21, י"ט, 1-3  

לקבל מידע אודות ההיסטוריה של כנסיית 
על  לך  תודה  הנוצרית. לבסוף,  אלאמו 
כתבי- ספרות,  של  המתמשכת  התמיכה 
קודש וכסף שאיפשרה את מאמצי לליקוט 
הנשמות ע'י עזרה בתחבורה ובהקלת מצוקת 
הרעב שהיכתה במשפחתנו. כל החומר מגיע 
ואנו  עותקים  עוד  בבטחה. נדרשים  אלי 
זקוקים לאספקה מתמשכת של כל החומר 

שיש בנמצא. 
מיטב הברכות בשם ישוע המשיח,

הכומר ד.מ.               רומפי, מלאווי

 .˜.‡.'‚ ˙ÂÈ¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÂÈÒÎ· ‰˘Ó‰ ¯ÓÂÎ
 ¯ÓÂÎ‰  Ï˘  ˙ÂÓ˘‰-˙Ë˜ÏÓ  ˙Â¯ÙÒ‰  ˙‡  ˜ÏÁÓ

Â˜ÈÒ˜Ó ,‰Â‡Â‰È'ˆ ,Ï‡¯‡Ù – ÂÓ‡Ï‡

האח טוני אלאמו,
אני מודה לך על החומר ששלחת לי. אח, אני עובד בצ'יהואוה וקווטמוק, מקסיקו. היננו 
מפיצים את הספרות שלך ובאמצעותה מלקטים נשמות נוספות עבור ישוע. אבקשך לשלוח 
עוד ולהתפלל למעננו. אנו זקוקים לתפילותיך 24 שעות ביממה על-מנת להצליח בהפצת 

עבודת-הקודש שאתה מבצע. בישוע לבדו הגאולה וחיי הנצח.
מי יתן אלוהים אדוננו יעניק לך יותר ממה שברשותך, ומעל לכל בריאותך ובריאות 

ילדיך ואישתך. "פרי-צדיק עץ חיים, ולוקח נפשות חכם" (משלי י"א, 30). 
האח ג'.א.ק.                                                 צ'יהואוה, מקסיקו

˙È„¯ÙÒÓ Ì‚¯Â˙
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הנקודה המודגשת, ומתאמתת בקיום הנבואה, 
היא שהמשיח ידע סבל בכל צורותיו. סבלו של 
ישוע היה לא רק בכורח השתתפותו ברחמיו עם 
חולים למיניהם, סבל שנבע מאהדה והשתתפות 
בצער, אלא גם מכך שנסיונותיו לברך אחרים 
נדחו. סבלו היה עצום כאשר העם דחה אותו 
גבר  הנידונה לאבדון. סבלו  והמשיך בדרכו 
כאשר אנשי שררה ומעמד סרו ממנו, הסתירו 
את פניהם ממנו.5 במקום להחשיבו כיקר הם לא 
"חשבוהו", הוא היה מוערך כ"אין" בעיניהם. 
"הוא בא אל [עמו] שלו ואלה אשר לו לא 

קיבלוהו" (הבשורה על-פי יוחנן א', 11).
כ"מוכה  אותו  ראה  העם  מכל,  גרוע 
אלוהים". הם לא הבינו שהוא סובל על-מנת 
לגאול אותם, או שהוא הרשה לעצמו להיות 
אלה  את  להושיע  שיוכל  על-מנת  "מקולל" 
שהוא מתייסר עבורם: "המשיח פדנו מקללת 
התורה בהיותו לקללה בעדנו - שכן הכתוב 
על  תלוי  אשר]  [הוא  אלוהים  קללת  אומר 
דברים   ,13 ג',  הגלטיים  אל  (האיגרת  עץ" 

כ"א, 23).
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בחינות. אחד מהניסים הוא הולדתו מבתולה. 
שימו לב גם לפרדוקס זה: התפתחותו הרגילה 
והעל-טבעית בעת ובעונה אחת: "ויעל" (גידול 
נורמלי כאנשים אחרים), ובו בזמן זה יהיה 
"לפניו", זאת אומרת, שהמשיח יגדל "מלפני 
לא  הוא  כאן  ובהשגחתו.  חייו  בכוח  יהוה", 
מאחר  הטבעית,  לסביבתו  דבר  חייב  יהיה 
שהמשיח יהיה "כיונק... מארץ ציה", כלומר, 
רחום כלפי חוטאים שחזרו בתשובה, וסובלני 
כלפיהם בעודם מחפשים התפתחות רוחנית. 
ש"אין  מכיון  ויקר  מושלם  צמח  היה  ישוע 
אחר  שם  השמים  תחת  ואין  באחר,  ישועה 
[מלבד  נושע  בו  אשר  האדם  לבני  הניתן 
 .(12 ד'  השליחים,  (מעשי  ישוע]"  שמו של 
זה עושה אותו לנעלה יותר מכל אדם אחר 
עלי-אדמות. הוא המעניק היחיד של חיי-נצח, 
הוא המושלם ביותר מאחר שגדל תחת השגחתו 
הקפדנית של האב האלוהי, ולנגד עיני העולם 
בתקופה ההיא. השבח לאל, שיש לנו עדות 
לנוכחות האלוהים בישוע בעולם הזה, והשבח 
לאל שקדושי האל, שעודם בעולם הזה, הם 
בדיוק כפי שישוע היה, על-פי דברו, העתקים 
מדוייקים של "הגרעין". ישוע אמר: "המאמין 
בי יעשה גם הוא את המעשים שאני עושה 
וגדולים מאלה יעשה" (הבשורה על-פי יוחנן 
י"ד, 12). זאת, מכיון שהאלוהים בישוע חי גם 
בבני-אדם אחרים. נוכחות השילוש הקדוש חיה 
ופועלת בקדושיו עד עצם היום הזה, ותמשיך 

לעשות כן עד בואו בשנית של ישוע.
שוב, הוא יגדל במהלך השפלות הרוחנית 
של עם ישראל, במדבר של לבבות קשים, חטא 
וחוסר אמונה, של חשיכה ויובש רוחניים4. אך 
זה יהיה תהליך טבעי - הוא "יעלה ויגדל". 
הוא לא יפרוץ אל העולם בבת-אחת, בפאר 
פתאומי של תעוזה והישגים. במקום זה הוא 

יתאים לחוק הגידול האלוהי האיטי והשקט.
מראש  תיאר  מפתיע שאלוהים  זה  האין 
ואת התפתחותו  עלי-אדמות,  בואו  אופן  את 
בעת ילדותו והעשרתו הרוחנית? והפלא ופלא! 
בהתאם  בדיוק  הכל התממש  בא,  כשהמשיח 
לנבואה. המשיח לא הופיע כמלך בוגר במלוא 
אונו, מלא כוח, פאר והדר. דבר זה שמור 

לעתיד, לעת בואו בשנית. 

אחי בישוע האהוב,
המשיח  ישוע  אדוננו  בשם  ברכות 
לך ולכל שסביבך. אח יקר, תודה לך 
הנפלאה.  הספרות  את  לי  על ששלחת 
היא מעודדת מאוד את רוחי. אני רוצה 
לספר לך שהייתי חולה והספרות שלך 
היוותה כוח מחלים עבורי. תודה שזכרת 

אותי.
אנא קרא בתהילים קל"ג. 

א.ּפ.   אל סלוודור, אמריקה המרכזית

אל סלוודור

 ,˙ÂÈ¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÂÈÒÎ· ‰˘Ó‰ ¯ÓÂÎ Ï  ̆ÌÂÏˆ˙
 ÂÓ‡Ï‡ ¯ÓÂÎ‰ Ï˘ ˙ÈÓ‡È„‰  ˙Â¯ÙÒ‰ ˙‡ ıÈÙÓ ,.˜.¯

‰˜È¯Ù‡ ,‰È·ÓÊ ,‰ÂÂËÈ˜ –

המשיח

4 מתי י"ב, 43, לוקס י"א, 24  

5 מתי כ"ז, 24, יוחנן ג', 1-2  

בברית החדשה אנו קוראים על הילד ישוע: 
"ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חוכמה וחסד 
[שהוא הכוח והחיים] אלוהים עימו" (הבשורה 

על-פי לוקס ב', 40).
(6) בני דורו של המשיח לא יראו ויעריכו 
את גדולתו, כמנובא בישעיה נ"ג, 2: "לא תואר 
לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו". 
כאשר המשיח הגיע, הציבור אשר ציפה למלך 
רב עוצמה ולמתקן פוליטי, התאכזב ממנו. 
אנשים לא ראו את יופיו, יפי קדושתו ולא 
הבינו את שליחותו. הוא לא התאים לאידיאל 
העולמי. מאחר שלא קראו נכון את הנבואות, 
העם לא מצא משהו מצודד או מקסים בעבד 
לראשונה,  בבואו  המשיח,  עבודת  אדוני. 
היתה  חטאת",  כ"קורבן  נשמתו  את  להגיש 
להיות.  אמור  שהמשיח  למה  לדעתם,  זרה, 
ישעיה  וחדל-אישים.  נבזה  היה  הוא   (7) לכן, 
מכאובות  איש  וחדל-אישים,  "נבזה   :3 נ"ג, 
ולא  נבזה  ממנו  פנים  וכמְסתר  חולי  וידוע 
חשבנוהו". פירושו של "נבזה" הוא מבוזה גם 
על-ידי אנשים בעלי עמדות גבוהות. ויוצא 
המעמד  מן  רבים  אנשים  יהיו  שלא  מזאת, 
העליון, אנשים "חשובים", אלא מספר קטן 
בו  תמכו  אשר  השפעה  בעלי  אנשים  של 
ובשליחותו באמצעות עמדתם והשפעתם. כך 
באמת קרה בחיי ישוע המשיח. הציטוט הבא 
[אל  "אמרו  זאת:  מגלה  החדשה  הברית  מן 
משרתיהם] הפרושים [מנהיגים יהודים]: האם 
גם אתם הותעיתם? כלום האמין בו מישהו מן 
המנהיגים או מן הפרושים" (הבשורה על-פי 

יוחנן ז', 47-48. ראה הקשר).
היודע  האין-סופי,  לאלוהים  פרט  מי, 

אחרית מראשית, יעז לחבר 
המשיח  בה  כזו,  נבואה 
אינו מקבל כל עזרה או 
אך  העם?  מנהיגי  גיבוי 
ההיסטוריה מאשרת במלואה 

את אמיתות נבואה זו.
(8) המשיח יהיה ידוע 
מוכה  מכאובות,  כאיש 
אלוהים, עפ"י ישעיה נ"ג, 
3-4: "איש מכאובות וידוע 
חולי וכמסתר פנים ממנו... 
נגוע  חשבנוהו  ואנחנו 
ומעונה".  אלוהים  מוכה 

‡·‰ ÔÂÏÚ· Í˘Ó‰
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וירג'יניה
הכומר טוני אלאמו,

מייחל שהכל-יכול ישמור אותך בידיו בעבודתך אותו. הכומר אלאמו, אני מייחל 
לקבל את ספרותך בספרדית. קראתי אחד מעותקי ספרותך והוא השפיע עלי מאוד. 
מסרים. אי-לכך,  מהם  הפקתי  וכבר  מתואמים,  וכתבי-הקודש  שגיליתי  המידע  כל 
אשאל אם אוכל בבקשה לקבל את ספרותך מדי חודש. אינך יודע כמה היא האירה 
את ראשי ולבי, וניצבת כעד לצד לבי לדברים הרבים שהעליתי בראשי בעצמי, אבל 

חוכמתך נשגבת מבינתי. 
שהאל יברך אותך בשפע,

ג'.א.                                                      פטרסבורג, וירג'יניה

יכולים הם לעשות מלבד לבדות תכנית פעולה 
בהקיץ?  מחלומותיהם  אחד  עוד  מטופשת, 
גם  הוא  קיצם.42  אל  האלוהים  יביאם  בקרוב 
יביא לקיצם את כל בעלי הנשמות אוהבות-
החטא חסרות-התשובה, עם נפשותיהם אוהבות-

ולבבותיהם  אוהבי-החטא,  ראשיהם  החטא, 
לקרות  לזאת  מרשה  האלוהים  אוהבי-החטא.43 
לבבל  לטיטוס,  שהרשה  כפי  העולם,  ברחבי 
ולגרמניה הנאצית להכניע את עמו הנבחר.44 
אמרתי זאת בעבר ואומר זאת שוב: אם האלוהים 
הרשה לדברים מעין אלה לקרות לעם הסגולה 
שלו, מה אתה חושב שהוא הולך לעשות לכם 
בעבודת-אלילים  העוסקים  מכם  אלה  הגויים, 
ובחטאים מתועבים אחרים? הוא הרשה לצורר 
"צורר  בעולם.45  אומה  לכל  לפלוש  המשיח 
המשיח", שנקרא "איש הרשע", "בן האבדון" 
(האיגרת השניה אל התסלוניקים ב', 3), הינו 
גוף מאוגד של גברים, נשים, ילדים, דת שקר, 
ממשלה ותקשורת, כשם שאלה השייכים לישוע 
המשיח הינם גוף מאוגד, גוף שסוגד ומשרת 
את אלוהים.46 אלה השייכים לישוע הם גופו 
הייחודי של ישוע, הגוף המאוגד האחד והיחיד 
מאיתנו  ואלה  הראש,  הינו  ישוע  ישוע.  של 
השייכים אליו, מהווים את הגוף בו הוא שוכן 
על פני כדור-הארץ.47 אנו עסוקים במתן יכולת 
בכדור-הארץ  מלכותו  את  לכונן  לאלוהים 
רצונ[ו]  יעשה  מלכות[ו],  "תבוא  באמצעותנו. 

כבשמים כן בארץ" (מתי ו', 10).
מעורר  המשיח  צורר  של  המאוגד  גופו 
במכוון שנאה נגד האלוהים ובני האנוש בהם 
האלוהים,  של  האמיתיים  מקדשיו  שוכן,  הוא 
את  במהרה  הופך  השטן  בעולם.  יבשת  בכל 
בת- לגרמניה  הרביעי,  לרייך  ארצות-הברית 
צורר  של  הכת  בשם  בעולם  השולטת  ימינו, 
הפוליטיים  שותפיה  ובשם  ברומא  המשיח 
העולם.  ברחבי  הכוזבים  והדתיים  המושחתים 
אבל אלוהים, הכדר הגדול, מעצב את ילדיו 
באמצעות משמעת רוח-הקודש, על-מנת לייסד 
את מלכות גן-העדן פה, על-פני כדור הארץ. 
מערכות הממשל המושחתות והדת הכוזבת של 
צורר המשיח יודעות דברים אלה, והן מלאות 
זעם נגד האלוהים. השטן וילדיו יודעים שזמנם 

קרב ובא להישפט ולכלות לנצח, בכאב וסבל 
בלתי-ניתנים לתיאור.48 

דבר האלוהים אומר לנו, במילים אחרות, 
"היו  אמר:  ישוע  זהירות.  יתר  על  לשמור 
ערים!" (מתי כ"ו, 41). בקש מישוע להיכנס אל 
לבך. היה קנאי, כי הזמן קצר.49 בנוסף, הדלת 
"המעוול  סגורה.  לחזרה בתשובה כבר כמעט 
– שיוסיף לעשות עוול, הטמא – שיטמא עוד, 
הצדיק – שיצדק עוד, הקדוש – שיתקדש עוד" 

(ההיתגלות כ"ב, 11). 
יילקחו  לא  והמתים  הפושרים  הנוצרים 
לא  האל  הימים.  אחרית  צרת  לפני  לשמים 
יחזור ללקט את קדושיו אלא רק מייד לאחר 
דברי-הקודש  את  קראו  הימים.50  אחרית  צרת 
בעצמכם. האינכם יודעים שאנו בתקופת צרת 
אחרית הימים ברגע זה? או האם כה עיוורו 
אינכם  כי  העיוורים עד  מנהיגי השטן  אתכם 

יודעים עובדה זו, אמת זו?
השטן משתמש באפיפיור ברומא, וכמו-כן 
בדת השקר שלו, בממשלתו ובערוצי-התקשורת 
שלו.51 הם משתמשים בכוח-האדם בארה"ב על-

מנת להתעלל בעולם. זה המהלך הגדול האחרון 
של השטן, נסיונו האחרון להיות בעל-חשיבות. 
המשיח  שישוע  לעובדה  מאוד  מודע  הוא 
הכניע אותו, וכמו-כן את העולם כולו. השטן 
ממשלתו,  שלו,  השקר  דת  סיים.  הוא  גמור. 
העולמית שלו  וכל התשתית  התקשורת שלו, 
הכל- האלוהים  על-ידי  באש,  בקרוב  תועלה 

יכול בכבודו ובעצמו.52 
האלוהים  כי  לנו  מספרים  הקודש  כתבי 
עתיד לשים סוף למזימות השטן, על-ידי הבאתו 
לקץ מהיר, ללא התראה. "כגנב בלילה", "שה 
האלוהים" יחזור ויכה, משמיד, מכלה ומחריב 
את הרשעים (האיגרת אל התסלוניקים ה', 2, 

מנהיגם,  וכן  החוטאים,  כל   53.(29 א',  יוחנן 
השטן, ימצאו עצמם ללא מרפא. "פתאם יבוא 
אידו, פתע ישבר ואין מרפא" (משלי ו', 15). 
אחד  לאף  תיתן  אל  כאן.54  כבר  המכות 
לשטות בך. אנו בלב צרת אחרית הימים. טרם 
תינצל  לא  לעולם  כן?  הלא  מתוכם,  ניצלת 
מתוך צרת אחרית הימים, בניגוד למה שנביאי-

השקר אמרו לך פעם אחר פעם. עיוורים, פקחו 
עיניכם. חדלו להקשיב למנהיגיכם העיוורים. 
יודעים שבדברי-הקודש כתוב כי הם  האינכם 
ולאגם  לגיהינום  כלומר  לבור,  תיפלו  ואתם 
האש?55 אני מטיף מסר זה מזה ארבעים שנה. 
אשר  שהדברים  לראות,  יכולים  אתם  היום 
ממשמשים  אכן  לכם,  שאראה  רצה  האלוהים 

ובאים. 
בברית הישנה, כשישראל סירבה לעשות 
את אשר האלוהים אמר, הורה האלוהים לבבל, 
אותם  ולקחת  להרוג  לפלוש,  אכזרית,  אומה 
כאשר  רוח-הקודש.  עונש  היה  זה  בשבי.56 
האלוהים,  פי  את  המרה  ישראל  מלך  שאול 
קיבלו הפלישתים מהאלוהים את הציווי והכוח 
להשמיד את ישראל ולהרוג את המלך שאול 
ואת בניו בקרב עז.57 זה היה עונש יזום על-ידי 
רוח-הקודש. כאשר כל אומה דוחה את האל, 
המשיח, דבר האלוהים ועם האלוהים, תהיה עד 
לבוא שואה, מוות וטרגדיה.58 זה יהיה עונש 
הטרגדיות  את  לראות  קל  רוח-הקודש.  מאת 
בישראל  הקורות  והמתסכלות,  המתמשכות 
הן  גם  הינן  אלה  טרגדיות  העולם.  ובשאר 
התגלמות משמעת רוח-הקודש, שמטרתה להניע 

אותך לחזרה בתשובה ואמונה בבשורה.59 
בבשורה,  ותאמין  בתשובה  תחזור  אם 
לא  לחיות,  האלוהים  לך  הרשה  בה  הסביבה 
משנה לכמה זמן, תשתנה מיד.60 במידה ותחזור 

(4 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

42 דניאל ב', 31-36, 40-45, ז', 7-11, 17-27, התסלוניקים ב', ב', 3-10, 
ההיתגלות ב', 20-23, י"ד, 8-11, ט"ז, 1-2, 10, 13-20, פרק י"ז, י"ח, 1-10, 
15-19, 24, י"ט, 1-3, 17-21, כ', 4, 7-10  43 תהילים ט', 18, משלי א', 
22-33, יחזקאל כ"ד, 13-14, מתי ג', 12, ז', 13, לוקס י"ג, 1-5, הרומיים א', 
18-32, ב', 4-9, 11, ו', 19-23, העברים ו', 8, י', 26-29, פטרוס ב', ב', 1-14, 
ההיתגלות ב', 16, 20-23, ג', 3, ט', 15-21, ט"ז, 8-11, כ"א, 8  44 דברים 
כ"ח, 15, 25, 32-34, 36-37, 41-52, 64-68, ל', 1-8, ל"א, 17-18, ל"ב, 15-26, 
28-31, מלכים ב', כ"ד, 1-4, 8-16, 18-20, דברי-הימים ב', ל"ו, 5-21, ירמיה 
ה', 15-17, ו', 22-26, כ"ה, 1-11  45 ההיתגלות י"ב, 9, י"ג, 3, י"ז, 1-2, י"ח, 
23  46 דניאל ז', 23-25, ההיתגלות י"ג, 1-8, 11-18  47 תהילים קי"ח, 22, 
יוחנן י"ג, 13, השליחים ב', 36, הקורינתיים א', י"א, 3, האפסיים א', 10, 

22-23, ב', 20-22, ד', 15, ה', 23, הקולוסיים א', 18, ב', 10, 19  

48 פטרוס ב', ב', 1-2, ההיתגלות י"ב, 3-4, 9-10, 12, כ', 1-3, 7-8, 10, י"ז, 8, י"ט, 11-21, כ"א, 8, 27  49 מתי כ"ד, 22, לוקס כ"א 28-31, הרומיים 
י"ג, 11, יעקב ה', 8, ההיתגלות ג', 15-19  50 מתי כ"ד, 7-14, 21-31, התסלוניקים ד', 17-18, ההיתגלות ז', 14-17, כ', 4  51 דניאל ז', 7-8, 11, 19-25, 
יוחנן ח', 44, הקורינתיים ב', י"א, 13-15, התסלוניקים ב', ב', 3-12, ההיתגלות י"ב, 9, י"ג, 1-8, 11-18, ט"ז, 13-14, 17-18, פרק י"ז, י"ט, 19-21, כ', 8-10  
52 דניאל ז', 3-12, 17-26, ההיתגלות ב', 20-23, י"ד, 9-11, ט"ז, 1-14, 17-21, פרק י"ז, י"ח, 1-10, 15-19, 24, י"ט, 1-3, 17-21, כ', 10-15  53 ישעיה י"ג, 
9-11, דניאל ב', 29, 31-35, 40-45, ז', 7-11, 17-18, 21-22, 25-27, פטרוס ב', ג', 10, ההיתגלות ג', 3, ט"ז, 15  54 ההיתגלות ו', 7-8, ח', 5-13, פרק ט', 
י"א, 15, 18, ט"ו, 1, 6-8, ט"ז, 1-12, 17-21  55 מתי ט"ו, 14, פרק כ"ג, יוחנן ג', 19, טימותיוס ב', ג', 1-5, טיטוס א', 16, יעקב ד', 4, ההיתגלות כ"ב, 
19  56 מלכים ב', כ"ב, 16-17, כ"ג, 26-27, כ"ד, 1-4, 8-16, 18-20, כ"ה, 1-11, דברי-הימים ב', ל"ו, 5-8, 21, ירמיה ו', 19-25, כ"ז, 1-11  57 שמואל 
א', ט"ו, 1-3, 7-29, כ"ח, 4-8, 11, 14-19, ל"א, 1-9  58 תהילים ט', 18, ס"ו, 3, 5, 7, משלי י"ד, 34, ישעיה ס', 12, ירמיה י"ח, 7-10, כ"ה, 31-33, צפניה 
ג', 6-8  59 דברים ח', 2-6, איוב ה', 17-20, 24, כ"ג, 10, תהילים ס"ו, 10-12, צ"ד, 12, ק"ה, 7, 16-21, קי"ט, 67, 75-76, משלי ג', 11-13, הרומיים ח', 
16-18, 28-29, 35-39, העברים י"ב, 5-13, יעקב ה', 10-11, פטרוס א', א', 6-7, 9, ה', 10, ההיתגלות ג', 14-22  60 ויקרא כ"ו, 40-42, דברים ד', 26-31, 
ל', 1-3, 8-10, שופטים ג', 9-11, 15, 30, ד', 3, 23-24, ו', 7-8, ח', 28, י', 10-16, י"א, 32-33, דברי-הימים ב', ז', 14, נחמיה א', 9, ירמיה ג', 12-14, 19, 

י"ח, 8, יחזקאל י"א, 18-20, י"ח, 21-23, 27-31, ל"ג, 10-12, דניאל ד', 27, יואל ב', 12-18, יונה ג', 8-9  

רעידת-אדמה
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הכומר אלאמו היקר,
המשיח. מה  ישוע  אדוננו  בשם  ברכות 
שלום משפחתך וכנסייתך? אני מקווה שטוב. 
אני כותב מגאנה, חבל וולטה. אני רוצה לומר 
תודה לך. ב-16 בינואר, 2003, שלח לי אחד 
מחברי עותק מספרותך לקרוא. לאחר שקראתי, 
עלה בראשי הרעיון שעלי לבקר בכנסיה לסגוד 
לאלוהים, הבורא. מנקודה זו ואילך התחלתי 
לבקר בכנסיה. מאז שהתחלתי לבקר בכנסיה, 
אני  הכומר,  רצינות.  יתר  לזה  מייחס  אני 
רוצה להבטיח לך שחזרתי בתשובה לחלוטין. 
לקחתי את צלבי בעקבותיו של ישוע וקיבלתי 
את רצון אלוהים על-פני רצוני שלי. הפכתי 
לחלוטין את גישתי השלילית לחיובית. תודה 

לאל על מה שעשית ואתה עודך עושה עבורנו, 
מסייע לאנשים להגיע ממותם לחיי נצח. 

אני  שבזכותך  דע  הכומר,  אנא,  בנוסף, 
ניצול. אני אוהב לקרוא בכתבי-הקודש, אבל 
אין לי עותק משלי. אז הכומר, בחסד אלוהים, 
אנא שלח לי עותק אחד מכתבי-הקודש, מילון 
כתבי-הקודש אחד ואת הספר "המשיח", וספרות 
להפיץ לאחרים. אנא שלח את כל שביקשתי. 
אנא, אני מקווה שתשלח לי בקרוב. שאלוהים 
תודה. פה  אמן.  כנסייתך.  ואת  אותך  יברך 

אסיים. 
שלך בנאמנות,

א.פ.                   חבל וולטה, גאנה

קובה

שתמנע  סביבך  גדר  יבנה  אלוהים  בתשובה, 
הטרגדיות  כל  רע.61  כל  לך  לגרום  מהשטן 
הללו יסתיימו רק כאשר אנשי העולם יקבלו 
את המשיח האחד והיחיד אשר האלוהים שלח 

משכבר הימים לגאול אותם.62 
את  לקרוא  השאר  כל  ועל  היהודים  על 
נבואות  מאות  כולל  הוא  "המשיח".  ספרי, 
מהתנ"ך, המצביעות באופן מוחלט וגמור על 
הנצרתי,  ישוע  הינו  האמיתי  שהמשיח  כך 
ללא כל צל של ספק. ספר זה מספק הוכחות 
חותכות שהמשיח, אדוננו ישוע, כבר בא אל 
העולם, קיים כל מצווה, נתן את עצמו עבורנו 
ככופר-דם, מת, נקבר, הגיע לשאול, ואז עלה 
מן השאול, דבר שאף אחד אחר לא עשה או 
יעשה לעולם.63 הוא קם לתחיה ועלה לעננים 
עדים.64  מחמש-מאות  יותר  בפני  ולגן-העדן 
כשהוא קם לתחיה, נוכחות רוח-הקודש היתה 
כה עצומה עד כי קדושים רבים, שהיו טמונים 
בקברים בבית-עלמין מקומי במשך שנים, קמו 
גם הם לתחיה מן המתים ונראו מתהלכים בעיר 
על-ידי חברים וקרובים רבים שהכירוהם בעבר, 

לפני שנפטרו!65 
ישוע המשיח, שעלה לגן-העדן, יחזור שוב 
לכדור-הארץ, ובקרוב, מייד לאחר צרת אחרית 
הימים. "מייד אחרי צרת [אחרית] הימים ההם 
תחשך השמש והירח לא יגיה אורו, הכוכבים 
אז  יזדעזעו.  השמים  וכחות  השמים  מן  יפלו 
יראה אות בן-האדם [ישוע] בשמים ואז יספדו 
כל משפחות הארץ ויראו את בן-האדם בא עם 
ענני השמים בגבורה ובכבוד רב" (מתי כ"ד, 

29-30). בזמן זה, תקים רוח-הקודש את כל מי 
שהתהלך על-פני כדור-ארץ זה לתחיה, חלקם 
ישוע אמר:  נצח.66  לאובדן  וחלקם  נצח  לחיי 
"תבוא שעה שכל שוכני קבר ישמעו את קולו, 
ועושי  חיים  של  לתקומה  הטוב  עושי  ויצאו 
הרע לתקומה של משפט [ואבדון]" (יוחנן ה', 

 .(28-29
משלוש- יותר  הכולל  "המשיח",  ספרי, 

מאות נבואות לבואו הראשון של ישוע המשיח, 
תורגם לשפות רבות, כולל סינית, טלוגו (שפת 
צרפתית,  ספרדית,  אנגלית,  עברית,  הודו), 
מבני  מצפה  ויפנית. היית  גרמנית  איטלקית, 
מבני  וכמו-כן  להתעורר,  והודו  אינדונזיה 
נוראות  סבלו  כולו. כולם  והעולם  פלורידה 
הוריקן,  סופות  גלי-צונאמי,  מרעידות-אדמה, 

מגיפות ומכות רבות אחרות.
האלוהים מרומם דברו מעל שמו.67 כמה 
שינסו הרשעים, בתוך הממשלה ומחוצה לה, 
לכבות את נר דברו, שם ישוע, שם האלוהים, 
ובני האלוהים, שהינם איברים בגופו של ישוע, 
כך ירדפו המכות את הרשעים בכדור-הארץ, 
העולם,  את  לבסוף  ישרוף  שהאלוהים  עד 
כשהם כולם עליו, באש כה עזה, שהיא תמיס 
את היסודות עצמם (איגרת פטרוס השניה ג', 

 68.(10-11
לא משנה כמה עצום יהיה זעמו של השטן, 
הוא  ותקשורתו,  ממשלתו  שלו,  השקר  דת 
ועובדיו אינם יכולים להיאבק באלוהים ולנצח, 
גדולים  האלוהים  ועוצמתו של  מכיוון שזעמו 
בשנאה  לנצח  יחיו  הם  ביחד!69  כולם  משל 

עצמית, על שהיו כה טיפשים ביהירותם והעזו 
לנסות לכבות את נר אלוהים, מילתו ומקדשו 

הקדושים.70 
שחיתות זו כה נרחבת – היא הינה בור 
ללא תחתית. לותר, אברהם לינקולן, סמואל 
לוותיקן  קראו  אחרים  מיליון  ועוד  מורס, 
מחראת  השטן,  כנופיית  כגון:  שמות  במגוון 
השטן, והביב חסר-התחתית.71 "תחת הירארכיית 
הוותיקן – קצינים, מנהיגים – הכוונתם היא 
בערים  התת-קרקעיות  הביוב  מערכות  כמו 
גדולות: היא מנקזת את כל הזוהמה. כשהיא 
נסתמת ועולה על גדותיה, היא מפיצה מחלות 
ומוות".72 השחיתות אשר יצר אירגון זה על-פני 
כדור-הארץ הוא הסיבה למכות מאת האלוהים. 
עם זאת, אלה שאינם מודעים לדבר האלוהים 
אלה  למכות  מאפשר  האלוהים  מדוע  שואלים 

לקרות. 
נגאלה  שלא  העולמית  האוכלוסיה  כלל 
חייבת למות, מכיוון שחוה לא האמינה לאלוהים 
לשטן,  צייתה  שחוה  בגלל  לשטן.73  והאמינה 
אחת המכות שעלינו לסבול הינה מוות נצחי, 
נחזור בתשובה,  ואגם האש. אך אם  גיהינום 
הרי בעברנו לעולם הבא נחיה בגן-העדן לנצח 

(8 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

61 תהילים ג', 4, ט, 10, ל"א, 21, 24, ל"ד, 16, 18, 20-23, ל"ז, 17, 23-24, 28, 32-33, מ"א, 2-4, מ"ו, 2, 6, 8, נ', 15, ס"א, 4, 7, ישעיה ל"ב, 1-2, 17-18, 
מ"ח, 18, ירמיה ל"ג, 6  62 ישעיה י"ב, 1-2, יוחנן ג', 16, ו', 35, י"ד, 27, ט"ז, 33, הרומיים ה', 1, ט"ו, 13, 33, האפסיים ב', 11-20, הקולוסיים א', 20-23, 
התסלוניקים ב', ג', 16  63 תהילים ט"ז, 9-10, דניאל ט', 25, מתי י"ב, 40, ט"ז, 4, 21, כ', 18-19, כ"ז, 50-54, יוחנן ד', 25-26, 29, ח', 28-29, י"ז, 4, 
השליחים ב', 22-27, 29-36, ג', 18, הרומיים א', 3-4, ה', 6-21, ח', 34, הקורינתיים א', ט"ו, 3-6, הקורינתיים ב', ה', 21, האפסיים א', 18-23, הפיליפיים 
ב', 5-11, טימותיוס א', ג', 16, העברים ב', 9-10, 14-18, ד', 15, ז', 24-27, ט', 11-18, 22-28, י', 4-14, י"ב, 1-2, פטרוס א', א', 18-19, ההיתגלות ה', 1-10  
64 מרקוס ט"ז, 1-19, השליחים א', 1-11, הקורינתיים א', ט"ו, 3-6, האפסיים ד', 8-10, העברים ט', 24  65 מתי כ"ז, 50-53  66 איוב י"ט, 25-27, 
דניאל י"ב, 2-3, מתי כ"ד, 30-31, יוחנן ה', 28-29, ההיתגלות י"א, 18, כ', 12-15  67 תהילים קל"ח, 2  68 תהילים נ', 3-4, דניאל ז', 9-10, התסלוניקים 
ב', א', 7-8, פטרוס ב', ג', 3-7, 10-12, ההיתגלות ו', 15-17, פרק ט', י"א, 15, 18, ט"ו, 1, 6-8, ט"ז, 1-12, 17-21, י"ח, 1-13, כ', 4, 7-10  69 תהילים ב', 
1-5, 9-12, כ"א, 9-14, מ"ו, 7-11, ישעיה ל"ד, 1-11, ס"ו, 15-16, ירמיה י', 10, ל', 23-24, נחום א', 2-6, העברים י"ב, 29, ההיתגלות ב', 22-23, ו', 1-4, 

ח', 12-17, י"ד, 9-11, ט"ו, 1, 6-8, ט"ז, 1-11, 17-21, י"ז, 1, י"ח, 1-11, 15-24, י"ט, 1-3, 17-21, כ', 7-15, כ"א, 8  

70 מתי ג', 12, י"ג, 41-42, 49-50, כ"ב, 11-14, כ"ה, 31-33, 41-46, מרקוס 
ג', 29, ט', 43-48, לוקס ג', 17, ט"ז, 19-31, העברים י', 26-27, פטרוס ב', 
ב', 17, יהודה א', 5-7, 12-13, ההיתגלות י"ד, 9-11, י"ט, 20, כ', 10-15, 
כ"א, 8  71 "חמישים שנה בכנסייה של רומא", צ'רלס שיניקי, פרקים 
www.RemnantofGod.org ,60-61; "ההסטוריה של הרפורמציה של המאה 
ה-16", ג'.ה. מרל ד'אוביין; "קנוניות זרותכנגד החירויות בארה"ב", סמואל 
מורס, קרוקר וברוסטר, 1835; איגרת מאת ג'ון אדאמס לנשיא תומאס 
ג'פרסון; "רוצחים מהוותיקן", אריק פלפס; "רומא וכתבי הקודש", דיוויד 
וו. קלאוד; "דמוקרטיה תחת מצור", ס.ט. וילקוקס; "הוותיקן: חשיפה", פול 
ל. ויליאמס; "הבט בסוס החיוור", וויליאם קופר  72 פרדיננדו פטרוצ'לי 
דלה גאטינה, "אמריקה או רומא, ישוע או האפיפיור", ג'ון ל. ברנדט, עמ' 
378  73 בראשית ב', 16-17, פרק ג', הרומיים ה', 12-18, הקורינתיים א', 

ט"ו, 22, 47, הקורינתיים ב', י"א, 3, טימותיוס א', ב', 12-15  

הכומר העולמי אלאמו האהוב,
שאלוהים יברך עוד ועוד אותך ואת 
כנסייתך. אני שמחה שקראתי את העלון 
שלך, אשר אלוהים דאג שיבוא אל ידי. 
אישה מכנסייתי השאילה לי אחד. הוא 
עזר לי מאוד. אין ספק שספרותך נכתבת 
בהשראת רוח-הקודש, והיא שיפרה את 
אני  א.ר.  שלי. שמי  השליחות  הצלחת 
לכנסיה  עצמי  את  ונתתי  אוונגליסטית 
את  ממך  לבקש  וארצה  אוונגליסטית, 
עזרתך בכך שתשלח לי ספרות נוצרית, 
כתבי-קודש ואת ספרך, "המשיח", שיתרום 
ולעבודתנו  אלוהים,  דבר  את  להבנתנו 
בליקוט הנשמות. תודות לאלוהים עבורך 
ועבור כנסייתך. שהאל ימשיך לברך את 

כנסייתך. אני ממתינה לתשובתך.
אחותך בישוע,

א.ר.                   הוואנה, קובה

גאנה
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עם האלוהים האב, ישוע הבן, ורוח-הקודש.74 
בגן-העדן, ארבעת  הינם אחד.75  שלושת אלה 
אלה יהיו אחד: האלוהים האב, האלוהים הבן, 
ישוע  כלת  וכנסייתו,  רוח-הקודש,  האלוהים 
המשיח, הקדושים.76 כולנו נהיה "אחד במשיח 

ישוע" (האיגרת אל הגלטיים ג', 28).
אחר  מכה  האלוהים  שולח  אלה,  בימים 
תיפסקנה.  לא  פעם  אף  והן  מכה,  אחר  מכה 
הימים  אחרית  בצרת  ילדיו  על  יגן  האלוהים 
הנוראה, כפי שגונן על ילדי ישראל בהשמידו 
את מצרים וכל צבאה.77 אם אתה שייך לישוע, 
אל לך לפחד מצרת אחרית הימים. האלוהים 
יגן עליך כפי שגונן על ילדי העברים במצרים 
בימי משה.78 אבל כמה שנביאי השקר ינבאו, 
כך יגברו המכות אשר יוטלו על העולם ועליך, 
אם הינך אחד מהם.79 מסר זה, המגיע מהאל, 
להזהיר  כדי  אלא  אותך,  לדון  כדי  לא  בא 
אותך להימנע מהחרון העתיד לבוא, ואכן אף 
בא בימינו אנו מדי יום ביומו. באם לא תחזור 

בתשובה אתה עלול להיות הבא בתור. 
ראית מה קורה בעולם בעטיים של אנשים 
האישיים,  ורעיונותיהם  דעתם  על-פי  החיים 
רומא,  מתוך  במוחותיהם  טיפח  השטן  אשר 

הממשלה העולמית והתקשורת. אתה כה בטוח 
שהינך יודע את האמת, אבל ישוע אמר: "אני 
[הנצחיים]"  והחיים  והאמת  [לגן-העדן]  הדרך 
(יוחנן י"ד, 6). כל מי שמנסה להגיע לגן-העדן 
בדרך האחרת מאשר דרך ישוע המשיח "גנב 
ייכנס  לא  שודד  או  גנב  ושום  ושודד",  הוא 

בשערי ממלכת אלוהים (יוחנן י', 1).80 
המצב לא ישתפר ולו במעט. על-פי דבר 

יכול  אתה  יום.81  מדי  יחמיר  הוא  אלוהים, 
כיום  בעולם  המכה  הנוראה  מהחוויה  להינצל 
(ואלה רק "ראשית הצרות") על-ידי חזרה בך 
מחטאיך ברגע זה (מתי כ"ד, 8).82 שכח מכל 
הרעיונות והדעות השטניות, הנשתלות בראשך 
על-ידי המערכת העולמית. למען נשמתך שלך, 
כרע עכשיו על ברכיך ובקש מישוע לבוא אל 

לבך, בכך שתאמר את התפילה הבאה:

אדוני, אלוהי, רחם על נשמתי, כי חוטא אנוכי.1 אני מאמין כי ישוע המשיח הוא בנו של 
האל החי.2 אני מאמין כי הוא מת על הצלב והגיר את דמו היקר לשם כפרה על כל חטאי.3 אני 
מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש4 ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע 
זה ומקשיב להתוודותי על חטאי ולתפילתי זו.5 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך 
לבי, אדוני ישוע.6 רחץ נא את כל חטאי המזוהמים בדמך היקר, אשר היגרת במקומי על הצלב 
בגולגלתא.7 אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאי ותגאל את נשמתי. אני 
יודע זאת כי בדברך, כתבי הקודש, כתוב כך.8 בדברך נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל אותי.9 
לכן אני יודע ששמעת אותי, ואני יודע שענית לי,10 ואני יודע שנגאלתי. ואני מודה לך, אדוני 

ישוע, על גאולת נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.11 
1 תהילים נ"א, 7, הרומיים ג', 10-12, 23  2 מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, לוקס א', 30-33, יוחנן ט', 35-37, הרומיים א', 3-4  3 השליחים ד', 12, כ', 28, 
הרומיים ג', 25, יוחנן א', א', 7, ההיתגלות ה', 9  4 תהילים ט"ז, 9-10, מתי כ"ח, 5-7, מרקוס ט"ז, 9, 12, 14, יוחנן ב', 19, 21, י', 17-18, י"א, 25, השליחים 
ב', 24, ג', 15, הרומיים ח', 11, הקורינתיים א' ט"ו, 3-7  5 לוקס כ"ב, 69, השליחים ב', 25-36, העבריים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות 
ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, יוחנן א' א', 7, ההיתגלות א', 5, ז', 14  8 מתי כ"ו, 28, השליחים ב', 21, ד', 12, האפסיים 
א', 7, הקולוסיים א', 14  9 מתי כ"א, 22, יוחנן ו', 35, 37-40, הרומיים י', 13  10 העבריים י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים 

א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

תפילה

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה של 
חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע לישועה. 
הצעד השני הוא להימנע מתענוגות ולקחת את 
הצלב מדי יום על-מנת להסתגף, כלומר, להמית 
את רצונך האישי, את האני הנפשי שלך, ואת 
העולם על כל תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל 

בתוך מותו של המשיח. 
הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים השטניים 
של האדם הראשון לחיים נטולי-חטא של המשיח. 
הצעד הרביעי הוא עלייתך לשמים לעמדת סמכות 
למשול עבור אלוהים על-פני הארץ, והצעד החמישי 

הינו למשול עבור אלוהים על הארץ עד הסוף, 
על-מנת להביא את מלכות השמים עלי אדמות. 
עליך ללמוד את דבר האלוהים, לאחר-מכן להישמע 
לו ולעשות את אשר דבר האלוהים מצווה עליך, 
כך שהכנסיה והעולם יראו ראיות לכניעתך לדבר 

אדוני, הסדר שלו, וסמכותו בקרבך ודרכך.
יביא עליכם אלוהים כל  הללו את אדוני. 

טוב.
ברני לזר הופמן 

הידוע בשם 
טוני אלאמו – מנהיג רוחני

 ,10 י',   ,29  ,24-25 ה',   ,15 ג',  יוחנן   ,30 י"ח,  לוקס   ,46 כ"ה,  מתי   74
הרומיים ב', 7, ו', 23, הקורינתיים ב', ו', 9, הגלטיים ו', 8, יוחנן א', ה', 
12  75 בראשית א', 1-2, 26, נחמיה ט', 6, תהילים ל"ג, 6-9, ישעיה ט', 5, 
מתי א', 23, כ"ח, 18, יוחנן א', 1-3, 10-14, ד', 23-24, ח', 1, י', 30, 37-38, 
י"ב, 44-45, י"ד, 6-11, 13, 18, 20, 23, ט"ו, 26, י"ז, 21-22, הקולוסיים ב', 
9-10, טימותיוס א', ג', 16, יוחנן א', ב', 23, ה', 7, 20, ההיתגלות י"ט, 
13  76 יוחנן י"ד, 6-11, 13, 18, 20, 23, י"ז, 21-22, הקורינתיים א', ח', 
6, העברים ב', 10, יוחנן א', ה', 7, 20, ההיתגלות כ"ב, 16  77 שמות 
פרקים ז'-י"ב, י"ג, 17-22, 14  78 שמות ח', 18, י"א, 7, תהילים ט', 10, 
ל"א, 21, 24, מ"א, 2-4, ס"א, 4, צ"ז, 10, משלי י"ד, 26, ישעיה נ"ט, 19, 
התסלוניקים ב', ג', 3, פטרוס א', ג', 12-13  79 ההיתגלות י"ד, 9-11, 

ט"ז, 1-11, 17-21, י"ח, 1-8  

80 יוחנן י', 7-10, י"ד, 6, השליחים ד', 12  81 מתי כ"ד, 21-22, טימותיוס ב', ג', 13, ההיתגלות ח', 7-12, ט', 1-11, 13-19, ט"ז, 2-4, 8-14, 
17-21  82 דברי-הימים ב', ז', 14, תהילים ל"ד, 19, משלי א', 22-23, כ"ח, 13, ישעיה נ"ה, 6-7, ירמיה ג', 12-14, ז', 5-7, כ"ו, 13, יחזקאל י"ח, 

30-32 ,21-23

 ‰Ï‡ ÏÎÏ ,ÌÈÈÁÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙˜ÙÒÓ ˙È¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÈÈÒÎ
.Ì„Â‡ÓÂ ÌÏÎ˘ ,Ì˘Ù ,Ì·Ï ÏÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ˙Ó‡· ¯˘‡

תפילות מתקיימות בכל ערב ב-8:00, ביום ראשון ב-3:00 אחר הצהריים ו-8:00 בערב במקומות הבאים:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 ,ÒÏ'‚‡ ÒÂÏ ¯ÂÊÈ‡·

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
 .Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ ˙Â˜„ ‰¯˘Ú-˘ÓÁÎÂ Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ

ÌÈÓÂ˜ÈÓ ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡. ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. 
הסעה חינם לתפילה ובחזרה מהמקומות הבאים: 

בפינת השדירה החמישית וברודווי בלוס אנג'לס, קליפורניה, מדי יום ב-5:30 בערב, ביום ראשון ב-12:30 אחר-הצהריים ו-5:30 בערב, 
בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, מדי יום ב-6:30 בערב, ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים ו-6:30 בערב. 

בקש את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח – לפי נבואות התנ"ך", 
המראה שישוע הוא המשיח המתגלה ביותר מ-333 נבואות בתנ"ך. ניתן להשיג גם קלטות. 

עלון זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה (השליחים ד', 12). אל תשליך אותו, העבר אותו לאחר.
לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זאת לשפתכם. 
אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום הרשום מטה.
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