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עצמות יבשות
חזון נשלח מאלוהים לנביא התנ"ך יחזקאל. 
בחזון, ראה יחזקאל בקעת עצמות יבשות, 
המסמלות את התמותה הרוחנית של ישראל 
והעולם. החזון ניבא את הופעתו הראשונה של 
ישוע המשיח, את הטפת בשורת הישועה, 
והתוצאה: התחיה הראשונה מן המוות לחיי נצח 

עבור כל אלה המאמינים ב"דבר יהוה".1
אלוהים אמר ליחזקאל: "בן-אדם, התחיינה 
העצמות האלה? [היכולים מתי-רוח כאלה 

לחיות?]" ויחזקאל ענה: "אדוני, [כפי שיצרת אותם] יהוה אתה ידעת".2 
ואדוני חזר ואמר ליחזקאל: "הינבא על העצמות האלה ואמרת אליהם: 
העצמות היבשות שמעו דבר-יהוה. כה אמר אדוני יהוה לעצמות האלה: הנה 

אני מביא בכם רוח וחייתם".3
בית ישראל ידעו שהם אבודים כאומה.4 עד עצם היום הזה הם מפולגים 
ללא תקווה. אך אלוהים אמר ליחזקאל שהוא יקים אומה חדשה, גדולה יותר 
מישראל הראשונה שאינה מפסיקה לחטוא. ישראל השניה תכלול אנשים 

1 יחזקאל ל"ו, 1, 4  2 יחזקאל ל"ז, 3  3 יחזקאל ל"ז, 4, 5  4 יחזקאל ל"ז, 11  

לכומר טוני אלאמו היקר,
קבל את ברכותי. כן ירבו עליך 
ואבינו  אלוהים  מאת  וחסד  שלום 
כי  המשיח.  ישוע  אדוננו  ומאת 
אבינו הרעיף עלינו את אהבתו, כדי 
שניקרא בני האלוהים (איגרת יוחנן 
הראשונה ג', 1). אדוני הכומר, ברצוני 
שאתה  החומרים  על  לך  להודות 
שולח לי. יברכך אלוהי אדוננו ישוע 
ואני  טמווה  אשתי,  עושרו.  בשפע 
ועלוני  הספרות  בהפצת  עסוקים 
המידע. פתחתי משרד קטן, ואנשים 
רבים באים כדי לקבל את הספרים 

הכומר היקר,
מרחוק,  ברכות  לך  שולח  אני 
מגאנה. אני נרגש לספר לך שלאחר 
"המשיח",  ספרך  כל  את  שקראתי 
המשיח  ישוע  את  קיבלתי  סוף  סוף 
בעולם  חי  שהוא  זאת  ואת  כמושיעי 
בעולם  חייתי  בעבר  הצלב.  על  ומת 
לא  וגם  אלוהים  את  שידעתי  בלא 
לאחר  אבל  המשיח.  בנו,  על  ידעתי 
עתה  יודע  אני  ספרך,  את  שקראתי 
נמצאתי.  עכשיו  אבל  אובד.  שהייתי 
הביאני  אלוהים  אבל  בחושך,  הייתי 
אל האור. לכן נולדתי מחדש כנוצרי 

מאלאווי

וכבנו של אלוהים חיים. נכון לעכשיו 
לי עותק של כתבי הקודש. אם  אין 
הדבר אפשרי, אנא שלח לי עותק של 
שלך,  הספרון  את  וכן  הקודש  כתבי 
"המשיח". אעריך את זה גם אם תשלח 
לי ספרים אחרים, שיכולים לעזור לי 
הולך  אני  אלוהים.  את  היטב  להכיר 
יברך  בקופורידואה.  לכנסיה  עכשיו 
המעשים  על  בעושר  אלוהים  אותך 

הטובים שאתה עושה. 
שלך באמונה,

ד.פ.            קופורידואה, גאנה
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בסידרה  וארבעה  העשרים  החלק  זהו 
"המשיח", ספר מאת הכומר אלאמו, שיבוא 

בהמשכים בכל חודש עד להשלמתו.
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(מעשי השליחים י', 43). 
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(תהילים מ', 8, האיגרת אל העבריים י', 7).
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קליפורניה
הכומר אלאמו היקר,

אני כותב אליך מכתב זה בכוחה של רוח 
הקודש, ומצויד בנשק ובשריון הרוחניים של 
האלוהים (האיגרת אל האפסיים ו', 17–10). 
עם  ואחווה  רוחנית  צמיחה  דרך  לאחרונה, 
מסויימים  וסודות  אמיתות  האל,  בצבא  אח 
של כתבי הקודש התגלו לי באמצעות רוח 
ועתה  כתביך  מתוך  בדף  נתקלתי  הקודש. 
נבחריו. עלי  יודע שאלוהים מכין את  אני 
לומר שאלוהים הביא את הכתבים שלך אלי 
בזמן קריטי, כאשר הייתי חייב לגלות כמה 
אמיתות. אני מתרשם מאוד ממעשיך בשירות 
הקרה",  "האמת  את  מציג  אתה  האלוהים. 
לא מצופה בסוכר, ואתה מטיף על הנבואות 
בכתבי הקודש. אתה יכול לצרף אותי לרשימת 
מתפקדיך, ותצרף אותי בבקשה גם לרשימת 
הדיוור שלך, כך שאוכל לצמוח ברוח הקודש, 
מזויין בחרב האמת של האלוהים. אני נמצא 
בכלא, אז בבקשה אל תשלח ספרים בכריכה 
קשה. אין באפשרותי לתרום, אבל תפילותי 
יחד  ופריחתה  נתונות לחיזוק הכנסיה שלך 

עם כל האירגון שלך.
שלך,

ב.ל.               קורקורן, קליפורניה

(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

מכל אומות העולם,5 שארית יהודים 
נבחרים, וגויים רבים אשר יוחזרו 
"לגפן האמיתית".6 זו תהיה אומה 
גדולה וקדושה של אלה, אשר מתוך 
חיי המוות של החטא יוקמו לחיי 
נצח.7 הם לעולם לא יתפלגו נגד 
אלוהים. זו היתה תחיית המתים 
הראשונה באמצעות כוח התחיה של 

ישוע המשיח.8
בשנת 1964, טרם תחייתי 
הראשונה באמצעות ישוע המשיח, 
בשם  גם  הידוע  הופמן,  ברני  אני, 
טוני אלאמו, הייתי ידוע כחוטא וחסר 
אלוהים, ולגמרי חסר כל ידע אודות 
אלוהים. לא ידעתי שאלוהים קיים. 

בעוונותיו ובחטאיו.10 העולם היה 
בקעה עצומה מלאה עצמות יבשות, 

כמו אלה שיחזקאל ראה בחזונו.11
את ישוע פגשתי במשרד בבוורלי-
הילס בדרך על-טבעית במיוחד. אף 
אחד לא יכול לשער עד כמה ירא 
ושמח הייתי, כשאלוהים הוכיח לי 
שהוא ובנו קיימים באמת. התרגשתי 
מחוויית רוח הקודש האדירה שלו 
ומהאזנה לקולו החזק שסחף כל איבר 
בגופי כאילו הייתי מסנן שהמילים 
עברו דרכו, קדימה ואחורה. נוכחותו 
היתה נהדרת ומחממת. רוח הקודש 
שלו לחצה עלי בכבדות כאחיזתה 
החזקה של יד-אלוהים. דבריו אמרו 
לי "עמוד על רגליך וספר לאנשים 
בחדר הזה על האדון ישוע המשיח, 
ושהוא חוזר לארץ בשנית או שאתה 
תמות לבטח". כשרוח הקודש באה 
עלי, נעשיתי מודע  למשרד ולחצה 

5 בראשית י"ז, 4-16, כ"ב, 18, כ"ו, 4, מ"ו, 3, מ"ח, 19, מ"ט, 10, 
שמות י"ט, 6, ל"ב, 10, איגרת פטרוס הראשונה ב', 9-10 ,הבשורה 
על-פי יוחנן י"א, 51-52, מעשי השליחים י', 34-35, האיגרת אל 
האפסיים א', 10, ההיתגלות ה', 9, י"ד, 6, האיגרת אל העבריים ח', 
8-12, תהילים כ"ב, 28, ישעיה ב', 2 ורבים אחרים  6 ההיתגלות ז', 
4, האיגרת אל הרומיים י"א, 17, 19, 24-23  7 איגרת פטרוס 
הראשונה ב', 9  8 ההיתגלות כ', 5-6, האיגרת אל הקולוסיים ב', 
12, ג', 1, האיגרת אל הרומיים ט"ו, 12, האיגרת הראשונה אל 
הקורינתיים ט"ו, 16-15, האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ד', 16  

מאלאווי
שלך. רבים היכו על חטא והוטבלו. 
בתלמידי  הומה  הזה  הקטן  המשרד 
אחרות.  מכנסיות  ואנשים  ספר  בית 
ואז  שאלות  ושואלים  באים  הם 
טוני,  אנא,  אז  חטאיהם.  על  מכים 
שלח לי ספרים רבים מסוגים שונים. 
והרבה  מידע  עלוני  הרבה  לנו  שלח 
עותקים מהספר שלך "המשיח". אלפי 
אנשים באים כאילו אני מחלק להם 
כסף רב, אבל זהו דבר האלוהים. אני 
שלח  בנהר.  אנשים  בהטבלת  עסוק 
עבור  הקודש  כתבי  של  עותקים  לי 
אנשים שהיכו על חטאיהם. אם זה 
דולר  ב-100  לי  עזור  אנא  אפשרי, 
ושם  לזמביה  נסעתי  כיסאות.  עבור 
שלך,  החוברות  על  דרשות  נשאתי 
והוטבלו  ישוע  את  קיבלו  ואנשים 
הן  שלך  החוברות  הוומבה.  בנהר 
כמו רשת דיג. יברך אלוהים בברכות 
רבות אותך ואת האנשים המשרתים 

בכנסייתך.
הכומר נ.ק.         רומפי, מאלאווי

(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

דברי אלוהים היו עבורי כאגדות 
ובדיות ולא יכולתי להבין כיצד 
אנשים יכולים להאמין באלוהים 
או בבנו. לא יכולתי להאמין 
לאלה שאמרו שהם מאמינים 
באלוהים, מאחר שהם היו 
צבועים. הם חטאו כמוני או 
יותר ממני. אני יודע זאת מפני 
שהסתובבתי בחברתם. כולנו 
היינו ערימת עצמות מתות 
ויבשות. התרגזתי כשמישהו ניסה 
להמיר את דתי לנצרות, מפני 
שעבורי כתבי הקודש היו ביזבוז 
זמן. החיים שחייתי לא נתנו לי 

זמן למשחקים ולאגדות.
בענף השיווק נחשבתי למספר 
אחד. הייתי אחראי לקריירות 
המוצלחות של הרבה זמרים 
ושחקנים מפורסמים בעולם, 
בנוסף לקידום מוצלח של מספר 
מוצרי בית ידועים. הסיוט הגרוע 
ביותר שלי, בזמנו, היה שאמיר 
את דתי ואחלק עלוני בשורה 
אודות ישוע בפינות רחוב, 
אחיה במיסיון באיזור של 
שיכורים וקבצנים, אטיף את 
הבשורה, ואארגן תורי חלוקה 

כדי להאכיל את הרעבים.
במחצית שנות השישים לא 
נראה לי העולם טוב במיוחד. לא 
אהבתי סמים או אנשים מזוהמים 
בעלי אמות מוסר של חזירים 
ושנאתי את מה שתנועת ה"היפים" 
עשתה להוליווד, לשדרות סנסט, 
ולעולם. אני עצמי, לא הייתי 
קדוש. ממש לא היה לי איכפת 
שאנשים חטאו, כל עוד הם לא 
נפנפו בזה לפני משפחות עם 
ילדים. לגבי, העולם היה גמור, 
מת, יבש, מבחיל ועגום.9 דבר 
לא היה בעל ערך יותר. אני 
מאמין שברחבי העולם אחרים 
הכירו בזאת כמוני, והשתמשו 
בסמים על-מנת לברוח ממציאות 
זו. הכנסיות היו צבועות. נראה, 
שגם את זאת כולם ידעו. כל 
העולם היה כמת בהיותו שרוי 

9 הבשורה על-פי מתי י"ג, 39, כ"ד, האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו, 24, האיגרת אל העבריים ט', 26, איגרת פטרוס הראשונה 
ד', 7  10 האיגרת אל האפסיים ב', 1, 5, האיגרת אל הקולוסיים ב', 13  11 יחזקאל ל"ז, 1  

עצמות יבשות
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הכומר טוני אלאמו היקר,
ברכותי המאושרות והכנות בשם אדוננו 
ישוע. אני מודה לאל על חייך והאופן שבו 
הוא תיכנן לפזר את מילותיו בעולם, כדי 
שהן יגיעו לכל קצוות תבל וחיים רבים יוכלו 
להינצל. אדוני הכומר אלאמו, הייתי עובד 
הרעים  הדברים  מן  ניצלתי  בטרם  אלילים 
שלך  המסר  את  וכשקראתי  חברי,  על-ידי 
בכיוון  לבי  את  כיוון  הוא  המידע,  בעלון 
הנכון ואני בטוח שאלוהים משנה את חיי. 
להחדיר  רוצה  שאלוהים  מהרה  עד  הבנתי 
אלאמו,  הכומר  צידקתו.  את  בהדרגה  בנו 
עותק  לי  בבקשה שתשלח  אליך  פונה  אני 
אחד או שניים של כתבי הקודש באנגלית, 
דברי  את  לקרוא  כדי  ועבורי,  חברי  עבור 
האלוהים הכול יכול. מי ייתן ושלום אלוהינו 
ישרה עמך ועם נפשך. אני מודה לך מאוד 
האנשים  של  התחשבותם  ועל  נדיבותם  על 

באירגונך שייענו לבקשותי.
תודה.

ג.נ.                    קיטווה, זמביה

זמביה

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

 Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÂÏÚ ˙‡ ıÈÙÓ ,˙ÂÈ¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÂÈÒÎ Ï˘ ‰˘Ó ¯ÓÂÎ ,.Ò.Ó
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לבינתו המדהימה, שלא ניתן להסבירה 
במילים.12 הוא היה כל אטום וכל 
פרודה. הוא היה האוויר. הוא ידע 
את כל העבר וכל דבר שיקרה 
בעתיד.13 התביישתי מפני שידעתי 
שהוא יודע את כל מה שעשיתי אי-
פעם. אחר-כך הוא הראה לי שגן-
העדן והגיהינום בהחלט קיימים. 
ידעתי למי משניהם אלך אם לא 
אעשה כדברו... וזה לא יהיה גן 

העדן.
למרות שכל זה הבעית אותי,14 
היה זה גם נפלא לדעת שאלוהים 
אמיתי וחי, ושהוא אמנם כל אשר 
אמרו עליו הנביאים והשליחים. הוא 

לא השתנה כלל מאז שברא 
את השמיים ואת הארץ ואת 
כל אשר בם.15 מייד ידעתי 
שמעתה ואלך אירא, אעריץ, 
אכבד, אוהב, ואשרת אותו. 

ידעתי שאהיה מוכן ומזומן לחיות, 
להירדף, ואף למות עבורו ולעשות 

כל זאת בחדוה ובשמחה רבה.16
אחרי שאלוהים שיחרר אותי מן 
המשרד ההוא, התחלתי לשאול אותו: 
"מה חפצך שאעשה? אני אעשה כל 
דבר שתאמר לי". מכיוון שלא 
קיבלתי תשובה, חשבתי שאלוהים 
רצה שאלך לכנסיה. הנחתי כי 
הכנסיה הגדולה ביותר היא גם הטובה 
ביותר. אז הלכתי לשם ולא מצאתי 
אותו. לאחר-מכן הלכתי לכנסיות 
אחרות אך גם שם הוא לא היה. 
לאחר-מכן קראתי ספרים עם ציורים 
על הכריכה המתארים אנשים שנראים 
חכמים וחסודים, עם זקנים ארוכים 
ובגדי-דת. אולם ידעתי שהספרים 
טועים מאחר שהם אמרו שאין לפחוד 
מאלוהים,17 שאלוהים אינו מאיים על 
בני-אדם, ושאתה יכול לחטוא מבלי 

ללכת לגיהינום.18 אלוהים כזה לא 
הדאיג אותי. אני חששתי מכך 
שאמצא את האלוהים שאיים עלי,19 
האלוהים שהראה לי את גן-העדן 
והגיהינום, שגרם לכך שאעשה משהו 
שאף אחד אחר לא הצליח לגרום לי 
לעשות, משהו שמעולם לא רציתי 

לעשות.
אף פעם לא חשבתי שהאמת 
יכולה להימצא בכתבי הקודש מכיוון 
שהיו כל-כך הרבה עותקים מהם בכל 
מקום. הרגשתי שכל דבר שהציבור 
הרחב רצה בו, לא יכול היה להיות 
חכם במיוחד, מכיוון שהאמנתי שכל 
בני האדם טיפשים. לבסוף התחלתי 
לקרוא בכתבי הקודש ומצאתי בהם 
את התוכנית לישועה ואת ההוראות 
לחיי נצח, אשר הסבירו איך לגדול 
במשיח ולהפוך באופן רוחני לאחד 

מחשובי עושי הנפשות עבורו.20

15 מלאכי ג', 6, האיגרת אל העבריים י"ג, 8, בראשית א', 1, מעשי השליחים ד', 24  16 תהילים ה', 12, ל"ה, 19, הבשורה על-פי יוחנן 
ט"ז, 33, האיגרת אל הרומיים י"ב, 8, ט"ו, 13, מעשי השליחים ב', 28, כ', 24, ישעיה נ"א, 11, ס"א, 10, האיגרת השניה אל הקורינתיים 
ח', 12  17 בראשית כ"ב, 12, תהילים קי"ב, 1, משלי י"ג, 13, י"ד, 16, כ"ח, 14, ל"א, 30, קהלת ז', 18  18 משלי ח', 36, יחזקאל י"ח, 2, 
4, ההיתגלות י"ט, 20, כ', 10, 15-14, כ"א, 8  19 בראשית ב', 17, ו', 7, 9, 13, שמות כ', 5, ל"ד, 7, ל"ב, 33, הבשורה על-פי מתי ח', 12, 
כ"ב, 13, ההיתגלות כ', 15, ב', 5, 16, 22-23, ג', 3, הבשורה על-פי מרקוס ט"ז, 16, יחזקאל ג', 18, י"ח, 20  20 הבשורה על-פי יוחנן ד', 

35-36, ט"ו, 5, 8, 15-16, ההיתגלות י"ד, 18  

12 שמואל א', ב', 3, במדבר כ"ד, 16, האיגרת הראשונה אל 
הקורינתיים א', 25, ב', 16, ג', 19, תהילים ל"ב, 8, איוב כ"א, 22, 
משלי ב', 6, ג', 20, ט', 10, הבשורה על-פי לוקס א', 77, האיגרת 
אל הרומיים י"א, 33, האיגרת השניה אל הקורינתיים ד', 6  13 
תהילים מ"ד, 22, איגרת יוחנן הראשונה ג', 20, האיגרת הראשונה 
אל הקורינתיים ג', 20, תהילים צ"ד, 11, ישעיה מ"ו, 9-10, ההיתגלות 
כ"א, 6, כ"ב, 13  14 האיגרת השניה אל הקורינתיים ה', 11, 
בראשית ל"ה, 5, ירמיה ל"ב, 21, איוב ל"א, 23, ויקרא כ"ו, 16, 

יחזקאל ל"ב, 32  

(7 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

כנסיית אלאמו באינטרנט
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המשיח
(1 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

עמי נגע למו" (ישעיה נ"ג, 8), "אם תשים 

הוא   Ì˙ÂÂÂÚÂ"  ,(10 (נ"ג,  נפשו"  אשם 

יסבול" (נ"ג, 11) "והוא חטא רבים נשא" 
(ישעיה נ"ג, 12).1

העובדה הבולטת בפרק הזה היא טבע 

 È¯ÂÒÈÈ  Ï˘  ‰¯ÙÎ‰  Â‡  ,‰ÙÂÏÁ‰ קורבן 

‰ÁÈ˘Ó. פרק נפלא זה מכיל תריסר פסוקים 
ארבע-עשרה  בפנינו  מביא  אך  בלבד, 

פעמים את המשנה של קורבן הכפרה, או 

כל  בני-האדם.  כל  חטאי  עבור  החלופה, 

 (12 נ"ג,  עד   13 נ"ב,  (ישעיה  הפסוקים 

שופעים תפיסה זו, ותעלומתו לא נפתרה 

בעדנו"  לחטאת  "עשה  ישוע  שאדון  עד 

 (21 ה',  הקורינתיים  אל  השניה  (האיגרת 

ו"מת בעד חטאותינו" (האיגרת הראשונה 

אל הקורינתיים ט"ו, 3).

"יהוה הפגיע בו את עוון כולנו" (ישעיה 

נ"ג, 6). המשיח הוא הגואל האלוהי אשר 

בו התמקדו כל להבות האש של גזר-הדין 

במקום על המין האנושי. כמה נפלא הוא 

ישוע  של  החלופין  בכפרת  אלוהים  חסד 

המשיח! כך, הפך הצלב להיות בו-זמנית 

ותהילתו  המשיח  של  הגדולה  השפלתו 

הגדולה ביותר - והאמצעי המיועד להביא 

לישועת בני-אנוש.

כאשר האדון ישוע הופיע, הוא קיים את 

הנבואות המשיחיות הללו במותו, כקורבן 

חטאותינו על הצלב. "ואת חטאותינו הוא 

פטרוס  (איגרת  העץ"  על  בגווייתו  נשא 

הראשונה ב', 24).

 ÈÏ·ÓÂ ÔÂˆ¯Ó ÏÂ·ÒÈ ÁÈ˘Ó‰ (10)
:7 ,‚" ‰ÈÚ˘È ,ÔÂÏ˙‰Ï

פיו,  יפתח  ולא  נענה  והוא  "ניגש 

גוזזיה  לפני  וכרחל  יובל  לטבח  כשה 

נאלמה, ולא יפתח פיו".

סובלים אחרים בדרך-כלל רוטנים 

במיוחד  סובלים,  הם  או מתלוננים כאשר 

לא  אך  כצדק,  אליהם שלא  כשמתייחסים 

תפקידו  את  קיבל  הוא  המתייסר.  המשיח 

בהתנדבות  חטאינו"  "נושא  של  המיועד 

וגדולת  נפלא  בשקט  לטבח.  כשה  והלך 

נפש יסבול המשיח את הגרוע ביותר, מפני 

מתבוננים  אנו  וכאן  בכך,  רוצה  שאדוני 

לאין שיעור של אהבה  עמוקה  בתעלומה 

אין-סופית.

בברית החדשה, כאשר ישוע המשיח 

שלא  טופל  כצדק,  שלא  הואשם  הוכה, 

כצדק, נבוז, סבל יריקות בפניו, נרדף, הוכה 

ביטא  לא  הוא  ונצלב,  הולקה  באגרופים, 

כל כעס וטינה, לא טענות רמות נגד אלה 

ההורגים אותו, אלא רק תפילה.

נגדו,  הופיעו  רבים  אחרי שעדי שקר 

דבר  משיב  "האינך  הגדול:  הכוהן  שאל 

החריש".  וישוע  אלה?  בך  ענו  אשר  על 

1 הסופר השמיימי יוצר מצב בו בלתי אפשרי לבטל את 
רעיון הכפרה הגופנית החלופית על-ידי תיחכום או לימוד 
מפיסקה זו, בכך שהוא חוזר עליה לעיתים קרובות ובצורות 
שונות, עד אשר כל קורא המצליח לדחות את הרעיון במקום 

אחד נתקל בו בשנית במקום אחר.

מהמסדר  וברכות  איחולים 
אלאמו  טוני  כנסיות  של  ההודי 
ואסיר  מאושר  הייתי  הנוצריות. 
תודה כשהנחתי את ידי על עותקים 
של כתבי הקודש וספרות נוספת, 
אחי  בתפילה,  "המשיח".  כולל 
הנוצרים ואני מפיצים את תוכנית 
הישועה האמיתית לאלה המבינים 
את  לתרגם  מנסים  וגם  אנגלית, 
הספרות הייחודית הזו לשפת האם 
שלנו, עבור אלה שאינם מבינים 
מספר  בכפרים.  וחיים  אנגלית 
מכוניות  נהגי  אנשים,  של  גדול 
תיכון,  תלמידי  ואוטובוסים, 
ולהנדסה,  לרפואה  סטודנטים 

פועלים ומעבידים בבתי חרושת, מורים, 
רב  בעניין  אותם  שקיבלו  אלה  וכל 
מבורכים על-ידי ספרות זו הנושאת עמה 
אנשים  האמיתית.  הישועה  תוכנית  את 
רבים בעיר שלנו קיבלו את ישוע המשיח 

כמושיעם באמצעות כתביך. אנא זכור את 
הערך.  רבות  בתפילותיך  שלנו  הכנסיה 

ומנהיגנו  ואחינו  היקר  אהובנו 
טוני  הכומר  המוערך,  הרוחני 

אלאמו,

הודו

ברחשי כבוד עבדך בכרמו. 
שלך בנאמנות,

הכומר נ.ט.         ראמפאחודאוואראם
מאנדל, הודו

 ˙Â·¯  ˙ÂÓ˘  ‡È·‰˘  ,"ÁÈ˘Ó‰"  –  ÂÓ‡Ï‡  ¯ÓÂÎ‰  Ï˘  ÈÓÈ„‰  Â¯ÙÒ  ˙‡  ıÈÙÓ  .¯.Ë  Á‡‰
Â„Â‰ ,È¯„ÂÓ‰‡'‚‡¯ – ‰ÚÂ˘ÈÏ
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הכומר טוני היקר,
את  לי  ששלחת  על  לך  תודה 
ספרך, "המשיח", בתוספת עשרה עלוני 
מידע. החומרים הביאו לחיי מודעות 
רוחנית והתלהבות מחודשת מעבודת 
מידע  עלוני  כמה  נתתי  בחיי.  האל 
הצטננה,  שאמונתם  נוצרים  לחברים 
וכשביקרתי אותם, כולם הביעו אושר 
לתחיה  קמה  כולם  נפש  כי  גדול, 
לקריאה  הודות  להצלחה  זוכים  והם 
אלה  אנשים  שלך.  המידע  בעלוני 
לי  רעבים לעלוני המידע, אז שלח 
בבקשה כ-150 עלונים וכמה עותקים 
הנוצרים  עבור  הקודש  כתבי  של 
החדשים, הזקוקים לכך מאוד. אהיה 
אותם.  לי  תשלח  אם  תודה  אסירת 
תודה לך על הלימוד העשיר של דבר 
בצורה  מפיץ  אתה  שאותו  האלוהים 
נאמנה כל כך. מי ייתן והאל הכול 
מזיזה  אמונה  לברכך.  ימשיך  יכול 

הרים.
בתך הנוצרית,

ט.א.              קומאסי, גאנה

(הבשורה על-פי מתי כ"ו, 59-63).

וזו תפילת ישוע בעת סבלו את ייסורי 

הצליבה: "אבי, סלח להם, כי לא ידעו מה הם 

עושים" (הבשורה על-פי לוקס כ"ג, 34).

לטבע  נוגד  כה  חריג,  כה  זה  תהליך 

שלא  יכול  אינו  שאדם  האנושי,  ולנסיון 

יוצאת- מהנבואה  ולהתבלבל  להתפלא 

הדופן ומהתגשמותה המוזרה אף יותר.

 ‡Ï ,ËÙ˘ÓÂ ¯ˆÚÓÓ Á˜ÏÈÈ˘Î (11)
 ‡ÏÂ ÂÂÚÈË ˙˜„ˆ‰ Ì˘Ï Ô‚Ó ÁÈ˘ÓÏ ‰È‰È
:8 ,‚" ‰ÈÚ˘È ,Â˙˜„ˆ ÏÚ ¯È‰ˆ‰Ï ¯·Á

"מעוצר וממשפט לוקח ואת דורו מי 

ישוחח".

בגזר- להסתיים  העשויים  במשפטים 

שלפיו  מנהג  לסנהדרין  היה  מוות,  דין 

הוזמנו כל אלה שידעו עובדות המעידות 

לטובת הנאשם לבוא ולספרן. מנהג זה לא 

התבצע במשפטו של ישוע הנצרתי. להיפך, 

ההליכים במשפטו המהיר והמבויים לפני 

(6 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

 Ï˘ ˙ÂÓ˘‰ ˙ÏÈˆÓ ˙Â¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Â˙ÏÈ‰˜ È·Ó ‰ÓÎ ÌÚ ÔÂ‚ÈÒ‡ÂÓÂ‡ ˜ÈÈÓ ¯ÓÂÎ‰
 ÂÓ‡Ï‡  ÈÂË  ˙ÂÈÒÎÓ  (ÒÓÈÈ'‚  ÍÏÓ‰  ˙Ò¯È‚)  ˙ÈÏ‚‡·  ˘„Â˜‰  È·˙Î  ˙‡Â  ÂÓ‡Ï‡  ¯ÓÂÎ‰

‰È¯‚È ,‰ÈÈÏÂÒ – ˙ÂÈ¯ˆÂ‰

קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה: 7370 -782 (479)

מקסיקו
הכומר אלאמו הנכבד עד מאוד,

אפילו  הגיעה  ששלחת  הספרות 
כוללת  והיא  נמצא,  אני  שבו  למקום 
מסרים ועדויות מעניינות מאוד מחלקים 
שונים של העולם. ללא ספק, אלוהים 
משתמש בך באופן נמרץ, כך שבשורת 
בן  לכל  להגיע  תוכל  שלו  הישועה 
שנים   7.5 במשך  בכלא  הייתי  אנוש. 
על הובלת מריחואנה. במשך השנתיים 

האחרונות לשהייתי כאן, בהיותי במצב 
יוצא  באופן  לי  נגלה  אלוהים  אומלל, 
דופן ממש. אני מקווה להשתחרר השנה, 
לשלוח  תוכל  אם  לדעת  רוצה  והייתי 
לי את ספרך, "המשיח", וספרות אחרת 
בניי  את  להביא  לי  לסייע  שתוכל 

לישועה. 
מ.א.    מונקלווה, קוואהילה, מקסיקו

הסנהדרין היו בניגוד מוחלט לנהלים של 

הסנהדרין, ונגד כל אמות צדק והגינות.

ישוע חוייב להופיע לבדו וללא הגנה 

בפני ההיררכיה היהודית המושחתת ובפני 

ביותר  החזקה  מהמעצמה  גויים  נציגים 

 .ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï ÚÈÙÂ‰ ‡Ï ˘È‡ .בעולם בזמנו

יהודה איש קריות בגד בו. פטרוס הכחיש 

שהוא מכיר את ישוע, ו"אז עזבוהו [שאר] 

התלמידים כולם וינוסו" (הבשורה על-פי 

מתי כ"ו, 56). ורבות מן הנשים, אשר בעת 

"הרואות  שם  עמדו  בו,  טיפלו  שירותו 

 (55 כ"ז,  מתי  על-פי  (הבשורה  מרחוק" 

להם  זקוק  שהיה  בשעה  נצלב.  כאשר 

ביותר, ‡Â„ÈˆÏ „ÓÚ ‡Ï „Á‡ Ì„‡ Û. אמת, 

יותר מאוחר, אחרי ששעות הייסורים על 

גאנה
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(5 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

הצלב גרמו לכך שגופו המרוסק יאבד את 

בחברת  ישוע,  של  אמו  מרים,  תחושתו, 

מספר נשים נאמנות ויוחנן תלמידו האהוב 

משפטו  במשך  אך  הצלב.  ליד"  "עמדו 

נשאר  הוא  הראשונות  צליבתו  ושעות 

קרה  לא  מעולם  לחלוטין.  לבד – לבד 

לחלוטין  נזנח  שאדם  העולם  ימי  בדברי 

על-ידי חבריו ואהוביו כפי שנזנח ישוע.

פקידים  על-ידי   ‡Ï נאסר,  ישוע 

אלא  כאלה,  פעולות  לבצע  שמתפקידם 

רב  "המון  האספסוף,  ההמון,  על-ידי 

הכוהנים  ראשי  מאת  ובמקלות  בחרבות 

וזקני העם" (הבשורה על-פי מתי כ"ו, 47). 

אפילו ישוע עצמו העיר על חוסר העקביות 

שבהתנהגותם: "כעל פרץ יצאתם בחרבות 

יושב  הייתי  ויום-יום  לתפסני  ובמקלות 

בי  החזקתם  ולא  במקדש  אצלכם  ומלמד 

הנביאים"  כתבי  למלאות  היתה  זאת  וכל 

(הבשורה על-פי מתי כ"ו, 55-65).

כדי  נגדו  להעיד  זומנו  שקר  עדי 

"להמיתו" (הבשורה על-פי מתי כ"ו, 59) 

והוא נשפט בלילה, דבר שלא היה חוקי.

בבית-המשפט הרומאי, כאשר פילטוס 

להפלילו  על-מנת  סיבה  לשווא  חיפש 

בדין, הוא שאל את ההמון "איפוא הרעה 

שקיבל  היחידה  והתשובה  עשה?"  אשר 

הכומר אלאמו היקר,
לבי,  אהוב  האל,  מתת  הכומר 
ואדוננו  מהאב  ושלום  רחמים  חסד, 
כנסייתך.  ועל  עליך  ישרו  ישוע 
משרת  אני  שאותו  לאל,  מודה  אני 
במוסומה,  מטיף  שאני   ,1994 מאז 
הכנסיה  להרחבת  פועל  אני  טנזניה. 
ואפילו  המדינה,  רחבי  בכל  שלי 
הכומר,  אדוני  ובכן,  לה.  מחוצה 
או  קולך  את  שמעתי  לא  מעולם 
את דרשותיך ולא ראיתי את מראה 
הספרות שלך  באמצעות  אבל  פניך, 
המסרים  קורא את  אני  שאני מקבל 
יבשות",  "עצמות  למשל  הנפלאים, 
שנכתבו  אלוהים",  "חוות  "המשיח", 
על-ידך, הכומר טוני אלאמו, המטיף 
הבינלאומי הגדול מכולם. באמצעות 
הספרות הזאת התוודעתי והבנתי את 
דאגתך להווה ולעתיד הכנסיה, שהיא 
גופו של המשיח. אני וחברי לעבודת 

את  שקיבלו  החדשים,  והנוצרים  האל 
המשיח דרך הספרות שלך, הקמנו אגודה 
המאמינים"  קהילת  של  "הכנסיה  בשם 
את  להרחיב  רוצים  היינו   .(B.C.C.)
בעיקר  אפריקה,  במזרח  כנסייתך 
בטנזניה, ולקדם ולהרחיב אותה לכפרים 
אנו  הכומר,  אדוני  אנא,  המרוחקים. 
זקוקים לעזרתך. האם תוכל לספק לנו 
רמקולים, גנראטור, כמו גם עותקים של 
כתבי הקודש לנוצרים החדשים וספרות 
לצמוח  לנו  לסייע  על-מנת  לימודית, 
באמצעות  אובדות.  לנשמות  ולהגיע 
זאת, יברך אותך האל בשפע. מי ייתן 
כנסייתך  ואת  אותך  יברך  והאלוהים 
וירומם את חייך הרוחניים על העבודה 
ממתינים  מעריכים,  כה  שאנו  הטובה 

בשקיקה לתשובתך החיובית.
שלך בשם המשיח,

א.א.מ.        טנזניה, מזרח אפריקה

טנזניה המשיח

‡·‰ ÔÂÏÚ· Í˘Ó‰

גאנה כומר אהוב ומיטיב,
לי  כששלחת  כך  כל  התרגשתי 
ארגז  לי  היה  שלך.  המידע  עלוני  את 
מלא בעלונים שלך בשבוע שעבר. עבד 
אלוהים היקר, אנשים היו מרוצים כל כך 
לקרוא בהם. חברינו בכפר, שאיתם אנו 
חולקים תמיד את המתנות שלנו ומבקרים 
אותם לפגישות תפילה, השתוקקו כל כך 
לקרוא אותם, וכמה נפשות קמו לתחיה 
של  ממכתביהם  שקראו  לכך  הודות 
אחרים. אנחנו כל כך שמחים, ומבקשים 

הגיוניות  הבלתי  הקהל  צעקות  היתה 

"ייצלב"  מנהיגיהם...  על-ידי  שנתמכו 

 .(22-23 כ"ז,  מתי  על-פי  הבשורה  (ראה 

אחרי-כן, כאשר פילטוס ראה שדברי תבונה 

וצדק אינם מועילים במאומה וכי מתרחשת 

ידיו  את  רחץ  בחולשתו,  הוא,  "מהומה", 

מן הפרשה ומסר את ישוע להמון על-מנת 

שיצלבו אותו. (הבשורה על-פי מתי כ"ז, 

22-26), זה היה עיוות-הדין הגדול ביותר 

בהיסטוריה.

ברורה  היתה  המשיח  של  צדקתו  אך 

לא רק לפילטוס - "לא מצאתי בו אשמה" 

(הבשורה על-פי יוחנן י"ט, 6) אלא לנביא 

המשיחי מקדם: "לא חמס עשה ולא מירמה 

בפיו" (ישעיה נ"ג, 9).

שלך  הדיוור  לרשימת  אותנו  שתוסיף 
כדי לשלוח אלינו ספרות נוספת. אנחנו 
וכן  הקודש,  מכתבי  עותקים  צריכים 
את הכתבים שלך, ונשמח לקבל חומרי 
הדרכה מהכנסיה שלך. אנחנו מתפללים 
עבורך, עבור בנך האהוב, ציון, וכל מי 
שעובד איתך בכנסייתך. יברכך אלוהים 
בשפע וביד רחבה. בבקשה זכור להזכירנו 
בתפילותיך. תפילה מניעה את זרועו של 
אלוהים הכול יכול. ללא תפילה, אנחנו 

סתם "טוחנים מים". אנא התפלל עבור 
שמגיעים  שלנו,  המתנדבים  הסטודנטים 
להרים ולכפרים המרוחקים לשם עבודת 
אמונה  אומץ,  עבורם  בקש  האלוהים, 
האלוהים תדריך  ורוח  ייתן  מי  ואהבה. 
אותך ותנהיג אותך. מי ייתן ויזכור לברך 
אותך בשפע נוסף. אנחנו מתפללים לחייך 

הארוכים, לשלומך ולשיגשוגך. 
אוהבים אותך באהבת ישוע,

א.ס.                  אקרה, גאנה
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זמביה
כומר יקר,

ישוע המשיח. אמן.  ברכות בשם אדוננו 
עלון המידע האחרון ששלחת אלי הופץ כבר, 
מביא  השינויים שהוא  לראות את  ונדהמתי 
לשרת  מבטיחים  הם  האנשים.  של  לחייהם 
את אלוהים בכל ליבם, וחלק מהם הבטיחו 
לכתוב אליך. ברצוני לבקש 25 עותקים של 
מעלוני  ו-150  "המשיח"  שכותרתו  ספרך 
המידע השונים שלך, כמה עותקים של כתבי 
הקודש, וכמה חוברות כדי לעזור לי בהפצת 
משפחה  בני  לחברים,  וכן  האלוהים,  דבר 
לדעת  שרוצים  אחרים  מתעניינים  ואנשים 
באמת  אני  המשיח.  ישוע  אדוננו  על  יותר 
הייתי רוצה להיות אחד הכמרים שלך כאן, 
בניגריה, והייתי רוצה לדעת מה עלי לעשות 
אלוהים  של  שידו  לראות  נוכחתי  כך.  לשם 
שורה על חייך ועל הכנסיה שלך, והייתי רוצה 
כנסייתך.  ועל  עליך  המורעף  בחסד  לחלוק 

מצפה לשמוע ממך ולקבל ממך.
שלך בשם אדוננו,

ר.מ.               פורט הארקורט, ניגריה

(3 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

כאשר אך התחלתי לקרוא את 
כתבי הקודש, חשתי את אותה עוצמת 
אלוהים לוחצת אותי, ממש כפי 
שהרגשתי באותו משרד בבוורלי-
הילס. אחר-כך הראה לי אלוהים 
חזיונות נוספים של גן-עדן וגיהינום.21 
זעקתי אל אלוהים: "אנא, אדוני, אל 
תשלחני לגיהינום!" אחר-כך ראיתי 
את גן-העדן והרגשתי שלוה 
שמיימית.22 למרות שמבחינה רוחנית 
הייתי עיוור, עירום וזעיר, אמרתי 
לאלוהים שאני מוכן להישאר עיוור, 
עירום ומזערי אם רק אוכל להרגיש 
את השלוה השמיימית הזאת לנצח. 
שוב ראיתי את הגיהינום בחזון 
וזעקתי בשנית לאלוהים בבקשת 
רחמים וסליחה. אז נכנס הכוח של 
אבינו שבשמיים, של הבן ושל רוח 

הקודש לתוך גופי,23 על-ידי אמונתי 
בישוע ודמו אשר שפך עבורי, ועל-
ידי אמונתי בדברי האלוהים אשר 
שמעתי וצייתתי להם.24 הרגשתי שכל 
אחד מן החטאים שחטאתי בעבר 
הוסר מעל נשמתי.25 הרגשתי נקי 
וטהור.26 משהו נפלא ביותר קרה לי 
וזה נעשה לי ועבורי, על-ידי ישוע 
המשיח, "קדוש ישראל".27 כל-כך 
שמחתי להיות נקי מחטא ולהיות 

21 מעשי השליחים ז',55-56, הבשורה על-פי לוקס ט"ז, 22-31, 
ההיתגלות ד', 1-11, ט"ו, 1-4, כ"א, 2-5, 10-27, כ"ב, 1-5, ישעיה ה', 
14, י"ד, 9, ההיתגלות י"ד, 10-11, כ', 10  22 האיגרת אל הרומיים 
ה', 1, האיגרת אל האפסיים ב', 14, האיגרת אל הפיליפים ד', 7, 
האיגרת אל הקולוסיים ג', 15, האיגרת הראשונה אל התסלוניקיים 

ה', 23, האיגרת השניה אל התסלוניקים ג', 16  

בעל כוח חדש כזה שימנע ממני 
רציתי לספר זאת  כי  מלחטוא, עד 
לכל העולם, על-מנת שכולם יכירו 

אותו ויזכו בחיי נצח.
אפילו אחרי יותר מ-42 שנות 
כהונה עבור ישוע המשיח, בכל פעם 
שאני קורא את כתבי הקודש, אני 
מרגיש כיצד הלשד הרוחני נשפך 
ממרום אל תוך עצמותי, שהיו פעם 
כה יבשות. דבר אלוהים עטף את 
23 האיגרת השניה אל הקורינתיים ו', 16, איגרת פטרוס הראשונה ב', 5, ויקרא כ"ו, 11-12, הבשורה על-פי יוחנן י"ד, 16, איגרת יוחנן הראשונה 
ג',24  24 חבקוק ב', 4, הבשורה על-פי מתי י"ז, 20, הבשורה על-פי לוקס ז', 50, מעשי השליחים כ', 21, כ"ו, 18, האיגרת אל הרומיים א', 17, 
ג', 28, ה', 2, י', 17, י"א, 20, האיגרת אל הגלטיים ב', 16, ג', 11, האיגרת אל האפסיים ב', 8, ג', 17, האיגרת אל העבריים י', 38  25 הבשורה 
על-פי מרקוס י"ד, 24, הבשורה על-פי יוחנן ו', 53, מעשי השליחים כ', 28, האיגרת אל הרומיים ג', 25, ה', 9, האיגרת אל האפסיים א', 7, ב', 
13, האיגרת אל הקולוסיים א', 14, 20, האיגרת אל העבריים ט', 12, 14, 22, איגרת פטרוס הראשונה א', 18-19, ההיתגלות א', 5, ה', 9  26 איגרת 

יוחנן הראשונה א', 7, האיגרת אל העבריים י', 19-22, ההיתגלות א', 5, ז', 14  27 תהילים פ"ט, 19, מעשי השליחים ג', 13-14  

מתוך קו התפילה והמידע 
הפתוח עשרים וארבע השעות:

מקאליסטר,  מספריית  ד.ר. 
בפסדינה  פולר  הטכנולוגי  הסמינר 
שמצא  ואמר  התקשר  שבקליפורניה, 
וקרא  מידע  עלוני  כמה  הקרקע  על 
אותם  אהב  שהוא  אמר  הוא  אותם. 
לרשימת  אותו  שנצרף  מבקש  ושהוא 
הדיוור. הוא אמר שהיה רוצה שנשלח 
לו כל עלון מידע וכל חומר ספרותי 
שכתב הכומר אלאמו. הוא אמר שהיה 
רוצה גם עותק של כל חומר ספרותי 

אחר. הוא רוצה שיהיה לו אוסף של 
כדי  אלאמו,  הכומר  של  הספרות  כל 
שלו  לספריה  לבוא  יוכלו  שחוקרים 
על-מנת ללמוד יותר על דבר האלוהים 
נרגש  היה  הוא  אלאמו.  הכומר  ועל 
שהוא  אמר  הוא  לכך.  בקשר  מאוד 
ישמח למלא את אחד ממדפי הספרים 
אלאמו.  הכומר  של  בכתביו  רק  שלו 
את  מספר  אלאמו  שהכומר  אמר  הוא 

הדברים כמו שהם באמת.

(8 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

הכומר טוני אלאמו היקר,
אני מאושרת מאוד לכתוב לך 
את המכתב הזה. מה שלומך, הכומר? 
אני מקווה כי אתה חש בטוב בחסדו 
של אלוהים הכול יכול. קראתי את 
עלון המידע העולמי שלך, "מנהיגים 
ומשלים" אשר אלוהים זימן לי אותו 
באורח פלא. לאחר שקראתי אותו, 
והשתוקקתי  עילאי  לאושר  זכיתי 
על  לך  מודה  אני  אליך.  לכתוב 
יד  המושיטים  הנפלאים,  המסרים 
לאלה שאיבדו דרכם וטרם נושעו, 
מחייהם.  לחלק  יהפוך  שישוע  כדי 
אנשים  שלך,  הספרות  באמצעות 
רבים הושיטו ידם לישוע ופנו עורף 
לשטן. מי ייתן ואלוהים יברך אותך 

כלכלית, פיזית ורוחנית.
צעירה,  אישה  אני  הכומר, 
התחתנתי לפני חמש שנים. הקדשתי 

את חיי לישוע המשיח לפני שנתיים, 
לי  יש  אלי.  רב-חסד  היה  ואלוהים 
ישוע  של  תורתו  את  להטיף  חזון 
לאחרים עם האמת של ישוע המשיח. 
כבולות  היינו  באפריקה,  כנשים 
באזיקים מאות בשנים בגלל מיתוסים 
ובתמים  באמת  שאני  כך  מסורתיים, 
משתוקקת למסור את עצמי לאלוהים. 
בבקשה  אליך  פונה  אני  הכומר, 
הקודש,  כתבי  של  עותקים  לקבלת 
ספרים, עיתונים ומסרי האלוהים על 
גבי קלטות, וספרות נוספת שתעזור 
האבודות.  הנפשות  בפני  להעיד  לי 
חומרים  לבקש  ברצוני  לבסוף, 
ללימוד כתבי הקודש ושירים על גבי 

קלטות.
שלך בשם המשיח,

ל.מ.              איסוקה, זמביה

ניגריה

עצמות יבשות
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¯ÓÂÎ‰ Ï˘ "ÁÈ˘Ó‰" È¯ÙÒÂ ˙Â¯ÙÒ‰
.˙ÂÙ˘‰ ·Â¯· ‰‚˘‰Ï ÌÈ˙È ÂÓ‡Ï‡

(Ì„Â˜‰ „ÂÓÚ‰Ó Í˘Ó‰)

העצמות היבשות דאז בגידים רוחניים, 
וכיסה אותן בבשר ועור של שריון 
רוחני. כל אחת ממילות האלוהים 
החדירה את המשיח יותר ויותר אל 
תוך לבי. אני עדיין חש שכל אחת 
ממילות אלוהים מנשימה את רוח 

הקודש אל תוך נשמתי ונותנת לי 
את הכוח לעמוד ולכבות את חיצי 
האש, אשר ירה בי השטן במשך 
השנים. בכל יום אני יודע בשלמות 
רבה יותר כי "גברנו מאוד"28 בישוע 
המשיח וכי אנו נמלאים בו.29 אני גם 
יודע עד כמה חשוב לציית לכל מילה 
של ישוע, אשר אמר, רגעים ספורים 
לפני שעלה בענן השמיימה: "לכו 

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 
רוח  בכוח  המתים  מן  ישוע  את  הקים 
הקודש4 ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע 

1 תהילים נ"א, 7,  האיגרת אל הרומיים ג', 10-12, 23  2 הבשורה על-פי מתי כ"ו, 63-64, כ"ז, 54, הבשורה על-פי לוקס א', 30-33, הבשורה על-פי יוחנן ט', 35-37,  האיגרת אל הרומיים א', 3-4  3 מעשי השליחים ד', 12, כ', 28,  האיגרת 
אל הרומיים ג', 25, איגרת יוחנן הראשונה א', 7, ההיתגלות ה', 9  4 תהילים ט"ז, 9-10, הבשורה על-פי מתי כ"ח, 5-7, הבשורה על-פי מרקוס ט"ז, 9, 12, 14, הבשורה על-פי יוחנן ב', 19, 21, י', 17-18, י"א, 25, מעשי השליחים ב', 24, ג', 
15,  האיגרת אל הרומיים ח', 11, האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו, 3-7  5 הבשורה על-פי לוקס כ"ב, 69, מעשי השליחים ב', 25-36, האיגרת אל העבריים י', 12-13  6  האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ג', 16, ההיתגלות ג', 20  
7 האיגרת אל האפסיים ב', 13-22, האיגרת אל העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, איגרת יוחנן הראשונה א', 7, ההיתגלות א', 5, ז', 14  8 הבשורה על-פי מתי כ"ו, 28, מעשי השליחים ב', 21, ד', 12, האיגרת אל האפסיים א', 7, האיגרת 
אל הקולוסיים א', 14  9 הבשורה על-פי מתי כ"א, 22, הבשורה על-פי יוחנן ו', 35, 37-40,  האיגרת אל הרומיים י', 13  10 האיגרת אל העבריים י"א, 6  11 הבשורה על-פי יוחנן ה', 14, ח', 11,  האיגרת אל הרומיים ו', 4,  האיגרת 

הראשונה אל הקורינתיים ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

תפילה

הראשון  הצעד  את  סיימת  עתה  זה 
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 האנוכיות שלך, ואת העולם 
על כל תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל 

בתוך מותו של המשיח. 
הצעד השלישי הוא תחייתך מהחיים 
לחיים  הראשון  האדם  של  השטניים 

הרביעי  הצעד  המשיח.  של  נטולי-חטא 
הוא עלייתך 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.

28 האיגרת אל הרומיים ח', 37, איגרת יוחנן הראשונה ד', 3-4  29 האיגרת אל הקולוסיים ב', 10  30 הבשורה על-פי מרקוס ט"ז, 15, הבשורה על-פי לוקס י"ד, 23  31 יחזקאל ל"ז, 4, מלכים ב', כ', 16, 
ישעיה א', 10, ירמיה ב', 4  32 הבשורה על-פי מרקוס ט"ז, 16, האיגרת השניה אל התסלוניקים ב', 12  

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 

הללו את אדוני. יביא עליכם אלוהים 
כל טוב.

ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו – מנהיג רוחני

אל כל העולם וקיראו את הבשורה 
לכל הבריאה".30 (הטיפו לכל עצם 
יבשה, אלה המתים מבחינה רוחנית, 
ויתאפשר להם לשמוע את "דבר 
יהוה".31) "המאמין ונטבל הוא ייוושע, 

ואשר לא יאמין יאשם [יקולל]".32
אם אתם מעדיפים, כמוני, ישועה 
על קללת גיהינום, אמרו תפילה זו 
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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‡ ˙ÈÈÒÎ

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
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ÌÈÓÂ˜ÈÓ ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡. ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. 
הסעה חינם לתפילה ובחזרה 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 או תקליטור עם דרשות של הכומר אלאמו. 
עלון זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה (השליחים ד', 12). אל תשליך אותו, העבר אותו לאחר.
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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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