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עלון בינלאומיעלון בינלאומי
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ההר הנורא

מאת
טוני אלאמו

היינו  ואני  השלום,  עליה  סו,  אשתי 
האלוהים  כאשר  בלבד  קצר  זמן  נשואים 
השרה עלי את חיזיון ההר. בתחילה היה זה 
הר נעים למראה, אבל עד מהרה הפך ל"הר 
נורא". בחזיוני הייתי גבה-קומה, חזק ושרירי 
יותר מכפי שהייתי למעשה בעת ההתגלות. 
באותה עת היה משקלי בין 65 ל-67 ק"ג, 
85 עד  כמי שמשקלו  נראיתי  בחזיוני  אבל 

95 ק"ג.
היה זה הר תלול במיוחד. היום היה נאה 
ובהיר. השמיים היו תכולים ולא נראה בהם 
ולוא עב אחד. פסעתי במעלה ההר בקלילות 
ההר  שתלילות  העובדה  חרף  מאמץ,  ובלא 
מה  תמהתי  מעלות.  ל-85   75 בין  היתה 

משמעות החיזיון.
חל  מהלך,  עצמי  שראיתי  לאחר 
החיזיון,  משניה,  בפחות  פתאומי.  שינוי 
את  וראיתי  התרחב  קולנוע,  במסרטת  כמו 
אשתי המנוחה, סוזן, במרחק ניכר מאחורי, 
היא  רבה.  באיטיות  ההר  במעלה  מטפסת 
נראתה חלושה ותשושה. היא לא הניעה את 
זרועותיה כמנהג בני אדם בריאים. זרועותיה 
היו שמוטות לצידי גופה. היא היתה עייפה, 
אך למרות זאת נעה קדימה, צועדת במעלה 
כשהיתה,  חלושה  זה,  הכיצד  תמהתי  ההר. 
מדוע היה זה חשוב בעיניה לטפס בהר זה.

חשתי אי-נוחות מכך, שלא הייתי מודע 
לה.  סייעתי  שלא  ומכך  חולשתה  לשיעור 
במורד  וצעדתי  עקבותי  על  סבתי  בחזיוני, 
לה  להושיט  כדי  היתה  שבו  למקום  ההר 
סביב  הימנית  זרועי  את  כרכתי  עזרה. 
מותניה, נטלתי את ידה השמאלית אל תוך 
ההר.  במעלה  בה  ודחקתי  השמאלית  ידי 

תמהתי להיכן מוליך החיזיון.
את  הנחתי  בה  משניה  בפחות  ושוב, 
לצעוד  בעדה  לסייע  כדי  סוזן  על  זרועי 
להיכן שפנינו היו מועדות, החיזיון התחלף 
לשחור  מצבע  המעבר  לבן.  לשחור  מצבע 
לי  העניק  לחיזיון שאלוהים  זהה  היה  לבן, 
באשר לנישואי עם סוזן. יחדיו היינו אמורים 

לפעול גדולות למענו.1
בשני החזיונות הפכנו לצלליות. בחלום 
השמיים  צלליות.  היינו  וההר  אנו  ההר 
הרוח  שחורים.  הפכו  והבהירים  התכולים 
הסערה  מולנו.  נושבת  והתעצמה,  התגברה 
פרצה בנוראות, מעבר ליכולת התאור שלי. 
בחזיוני נדמה לי לא פעם, כי יהיה זה בלתי 
במעלה  במצעדנו  ולהיאבק  להמשיך  אפשרי 
ההר. אבל בחלומי, סו ואני המשכנו בעיקשות 

להתמודד עם הסופה ולטפס במעלה ההר.
כאשר סו ואני נישאנו היה זה בכנסיה 
הבפטיסטית הסלע האדום, בלאס-וגאס. איננו 

בפטיסטים. אנו מאמינים בבפטיזם הפנטאקוסטי 
של רוח הקודש, אבל סו אירגנה את הנישואין 
במקום זה. מזג האוויר בלאס-וגאס היה רגוע 
ונפלא, כמו בתחילתו של החיזיון, ואז כאשר 
התקרבנו לכנסיה, פרצה סערה אמיתית. רוח 
שברי  בנו.  ונאבקה  לפתע  התפתחה  חזקה 
חפצים ובניין התעופפו סביבנו. היה זה, כך 
אני מאמין, נסיונו של השטן למנוע בעדנו 
מלקיים את קידושי הנישואין. השטן יודע כי 
על- נשגבת,  מטרה  לפנינו  הציב  האלוהים 

להפר  בתקווה  ביכולתו  אשר  כל  עשה  כן 
את נישואינו ולמנוע מאיתנו את אשר עשינו 

בהמשך חיינו, במשך 42 שנה.
כאשר הגענו לבסוף אל הכנסיה, קיבלנו 
כי  והטעים  אותנו  השיא  בברכה,  הכומר 
בעצמה  האלוהים  רוח  את  חש  לא  מעולם 
שחש  כפי  אחרים,  שהשיא  בעת  רבה  כה 
בעת שקידש את נישואינו. הוא אף הטעים 
כי מעולם בחייו, לא חש את רוח האלוהים 
העובדה,  מן  גם  הופתעתי  כל-כך.  בחוזקה 
שימש  הוא  סנו.  האנק  הזמר  נכח  שבמקום 
כשושבין. מפתיע לחלוטין, בהתחשב בעובדה 
בימים  לכן.  קודם  בו  פגשתי  לא  שמעולם 
להיות  הפכנו  בנאשוויל,  יותר,  מאוחרים 
ידידים בנפש. מעולם לא הזכרנו את העובדה 

שהיה שושבין בחתונתנו. 

1 מתי י"א, 28-30, יוחנן ה', 20, י"ד, 12, 23, 26, י"ז, 22-23, הקורינתיים ב', ה', 18-19, הגלטיים ב', 20, הפיליפיים ב', 13  
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לאחר הטכס יצאנו מן הכנסיה. מזג האוויר 
חשנו  יחדיו  חלפה.  הסופה  לשלוותו.  חזר 
בלאס- האלוהים.  רוח  של  הנוכחות  בעצמת 
וגאס קידשנו את נישואינו פעמיים נוספות.

(ועתה חזרה אל החיזיון) הסערה העזה 
והרוחות כמו ניסו לרפות את ידינו מהמשך 
מצעדנו במעלה ההר. אני משוכנע עתה כי 
הסופה נועדה, וממשיכה בכך, לנסות להחריב 
אחרונים  בימים  שלנו  הנוצרי  המפעל  את 
אלה שלפני יום הדין. ברור לי גם כי החיזיון 
מסמל אותנו, מגלה לי כי אמשיך להתמודד, 
בלא לירוא מעוצמתה או חשכתה של הסערה, 
עם השטן המתנגד למפעל האלוהי שלנו אשר 
נועד לקדם את אור העולם, הלא הוא ישוע 
כדי  אחד,  לכל  אלוהים2)  דברו של  (שהינו 
שהולכו  האדם  בני  כל  למען  יזרח  שאורו 

שולל על-פני האדמה.
זה מזכיר לי את השיר "יצא הרועה לבקש 
את הכבשה התועה, ובכל הלילה, למרות הסער 
ובכבלי האהבה  הוא חיפש עד שמצא אותה 
קשרה". אני הייתי אותה כבשה תועה. לפני 
42 שנה, גילה האלוהים רחמים כלפי בהעתירו 
חלומות  אותות,  על-טבעיים,  חזיונות  עלי 
האלוהים,  את  לירוא  למדתי  כך  ונפלאות. 
לאורך  מאז  ולשרתו  ליבי  את  לו  להעניק 
כל השנים. המעט שהיה ביכולתי לעשות עם 
לשרתו  הוא  האלוהים,  לי  שהעניק  היכולת 
כאחד מרועיו, מישהו אשר ימשיך לחפש אחר 
הכבשים האבודות של העולם, באמצעות אורה 
של בשורת ישוע. "ואין הישועה באחר ואין 
תחת השמיים שם אחר הניתן לבני אדם אשר 
בו נוושע", אלא השם ישוע (מעשי השליחים 
שרוצה  מי  כל  אודות  אמר  ישוע   .(12 ד', 
להגיע למלכות שמיים שלא באמצעותו, "אלא 
מטפס בדרך אחרת, גנב הוא ושודד" (הבשורה 

על-פי יוחנן י', 1). 
הברית החדשה היא הנבואה האמיתית על 
המשיח. התנ"ך מכיל את הנבואה האמיתית  
מאות  ועוד  המשיח,  של  לעולם  בואו  על 
נבואות אודותיו, שהתגשמו בברית החדשה.3 
הקודש  כתבי  הם  החדשה  והברית  התנ"ך 
לאור  ומוציא  מטיף  מלמד,  אני  האמיתיים. 
את כתבי הקודש כולם. משום שאני עושה 
את אשר מצווני האלוהים, משלח בי השטן, 
המתנגד לאל, סערות בלא הרף. נוצרי שנולד 
מחדש ימשיך להיאבק נוכח הסערות עד לקץ, 
התמורה  משום  סוערים,  להרים  מבעד  ינוע 
מלכות  כמובן  היא  זו  לו.  שמצפה  הנפלאה 
קץ  עד  המחזיק מעמד  "אך  לנצח.  השמיים 

הוא יוושע" (הבשורה על-פי מתי י', 22).
כל  התפילה.  היא  האמונה  של  מגינה 

תודות  בדרכם  להמשיך  מסוגלים  הנוצרים 
בכל  תפילה  הפסק.  בלא  התפילה,  להמשך 
עת.4 המגן (התפילה) מאפשר לכם ולי "לכבות 
בו את כל חיציו הבוערים של הרע [השטן]" 
(האיגרת אל האפסיים ו', 16). עליכם לנהוג 
באותה דרך אם הינכם מצפים לזכות בנחלת 

נצח במלכות אדוני.
תהיה עוצמת הסערה אשר תהיה, נוצרים 
חייבים להמשיך ללא הפסק בחיפוש מבעדה 
אחר הנשמות התועות אשר ישוע מת למענן 
היתה  אחת  נשמה  של  הצלתה  הצלב.  על 
שווה ועודנה שווה לאלוהים את העולם כולו, 
כדי שיופיע על-פני הארץ כאדם, יחיה חיים 
מושלמים, ימות למען כולנו, ירד לגיהינום 
למעננו, יעלה מן הגיהינום, יקום מן המתים 
ויעלה למלכות שמים.5 מי אנו אם כן, אשר 
בהרבה,  פחותות  ברדיפות  להתנסות  נסרב 
למענו,  ורכילות  אופי  רצח  סבל,  קשיים, 
עמו,  יחד  בכך  עומדים  אנו  כאשר  בעיקר 
ברוח. מטרתו  האב  ועם  בתוכנו  חי  בהיותו 
איש  שיאבד  רוצה  הוא  אין  "יהוה...  היא: 
[בנצח גיהינום באגם האש], אלא שהכל יבואו 
ג',9).  השניה  פטרוס  (איגרת  תשובה"  לידי 
"ראה אלוהים לנכון להושיע את המאמינים 
על-ידי הכרזה [על הישועה באמצעות דמו של 
ישוע] שנחשבת לסכלות [בעיני שאר העולם]" 

(האיגרת הראשונה אל הקורינתיים א', 21).
שהחיזיון  בעת  לחיזיון)  נחזור  (הבה 
עם  ביחסי  טירון  עדיין  הייתי  לי  התגלה 
עם  להתמודד  כיצד  ידעתי  ולא  האלוהים 
שהוא  האמונה  מגן  באמצעות  הסערה, 
התפילה.6 אני חכם הרבה יותר עתה. למדתי 
הסיבה  זו  עניין.  כל  לגבי  להתפלל  כיצד 
מדוע הצלחתי לעמוד בסערות נוראות ורבות 
כל כך, במיצבור הבעיות או ההרים שהיה 

עלי להעפיל במהלך השנים.
באמצעות התפילה לאלוהים, דרך המשיח, 
המתווך היחיד והבלעדי לכס האלוהים האב, 

שלי  הכנסיה  כיצד  ולראות  לזכות  הצלחתי 
מתפשטת בעולם כולו.7 אם בתפילותינו איננו 
את  צרותינו,  את  לסלק  מאלוהים  מבקשים 
מאליהם.  ייעלמו  לא  הם  שבדרכנו,  ההרים 
אם איננו מחפשים אותו באמצעות תפילותינו, 
לא יוכל אדוני לחסל את בעיותינו למעננו. 
אם בתפילותינו לא נקיש על הדלת לשמיים, 
היא לא תיפתח למעננו (הבשורה על-פי מתי 
למעננו  לעשות  מסוגל  האלוהים   .(7-8 ז', 
להשיג  נוכל  אנו  מאשר  יותר  אחת  בשניה 

באלפי מחזורי חיים. 
"כל הנולד מאת אלוהים מנצח את העולם. 
וזהו הניצחון המנצח את העולם - אמונתנו" 
(איגרת יוחנן הראשונה ה', 4), תפילותינו הן 
אכן המגן שלנו. מסיבה זו הורה לנו ישוע 
לוקס  על-פי  (הבשורה  [תמיד]"  "התפללו 
כ"א, 36). זה הוא צו. השליח פאולוס ציווה 
הראשונה  (האיגרת  להתפלל"  "התמידו  לנו 
פאולוס  ישוע,   .(17 ה',  התסלוניקים  אל 
ואנוכי יודעים כי אם ברצונכם לנצח בעולם 
מרושע זה, עליכם "להתפלל". אמונה, אפילו 
תהיה קטנה כגרעין של חרדל, שהינו הזרע 
הזעיר ביותר בעולם, כגודלו של מגן זרע 
החרדל, או תפילה בגודלו של זרע החרדל, 
תגרום לכל הר (בעיה) ל"היזרק לתוך הים" 

(הבשורה על-פי מתי כ"א, 21). 
לטפס.  המשכנו  לחיזיון)  נחזור  (הבה 
מעולם לא חדלתי לטפס עד עצם היום הזה 
ולעולם לא אחדל, עד אשר אשלים את מלאכת 
האלוהים. ושוב, ברגע שבו הנחתי את זרועי 
מסביב לסוזי, החיזיון הפך מצבעוני לצלליות 
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ישראל
הכומר אלאמו היקר,

אני שמח לספר לך כי כבר הייתי למשרתו של האלוהים, תודות לכתביך אודות 
בשורת הגאולה דרך ישוע, שאותה אני מקבל באורח תדיר. אני מודה לך מאוד על 
החבילה עם החומר המודפס לצורך הפצה בין ידידי. אני מודה לאל על תמיכתך 
במשלוח העלונים אלי. הם בהחלט מלאי השראה. אינני יכול לחדול מקריאה עד 
אשר אני מסיים את העלון עד תומו. יתר על כך: אני נהנה לחזור ולקרוא. ככל שאני 
קורא יותר אני מבין יותר את דברי האלוהים הכל-יכול. בקריאתי הבנתי כי החומר 

הכתוב שלך השפיע על חיי, רוחי ויותר מכל עודד אותי למסור את חיי לאל.
אירגנתי בישראל אגודה קטנה. אנו מונים שבעה וכן שבעה חברים במוסקבה, 
רוסיה. אני שולח אליהם כל עלון שנכתב על-ידך. אני עושה זאת בחדווה רבה משום 
שגם הם מעוניינים, כמוני, למסור את חייהם לאלוהים. אנו נשמות שנושעו. אנו 

אבדנו ונמצאנו מחדש.
אני מודה לך מאוד על שקיבלת אותי למשפחה הנוצרית. עתה אינני חש עצמי 

בודד. מי יתן והאל יברך את כנסייתך.
בנאמנות,

ג.נ.                                                      אור עקיבא, ישראל

ההר הנורא

כנסיית אלאמו באינטרנט
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ניסתה  אשר  הרוח  וגם  לבן  בשחור  שלנו 
היא  גם  היתה  בהר,  מלטפס  בעדנו  למנוע 
שחורה. לעיתים היתה כה שחורה, עד כי לא 
יכולתי לראות את עצמנו. החיזיון גילה לי 
כי מדובר בעיתים שבהן לא התפללנו דיינו. 
החשיכה  דיינו,  התפללנו  שבהן  בתקופות 
התבהרה ויכולתי להבחין בנו מטפסים בהר. 
להתרכז  עלינו  מסייעת.  אינה  הדאגה  אכן, 

בתפילה.
לפרקי זמן, לשברירי שניה, יכלתי להבחין 
בצלליות שלנו. אכן, זו היתה התקופה שבה 
התפללנו בדבקות. כרעתי על ברכי, עדיין 
דוחק כלפי מעלה וסו היתה עימדי, כשזרועי 
עדיין חובקת אותה. ואז החשיך הכל עד כי 
בעצמי,  אפילו  או  בסו  להבחין  יכולתי  לא 
אבל הייתי בטוח כי אנו ממשיכים בדרכנו 
בעיצומה של סערה קשה זו. החיים עלולים 
כלשהו,  ניצחון  השגת  מכדי  קשים  להיות 
בלא תפילה. "גדול כוחה של תפילת צדיק 

בפעולתה" (איגרת יעקב ה', 16). 
נוצרי  הייתי  החיזיון,  לי  שנגלה  בעת 
 25 נושעה  אשר  סוזי,  את  שאלתי  צעיר. 
אם  המשיח,  את  אני  שקיבלתי  לפני  שנה 
החיזיון. התפללתי  יודעת מה משמעות  היא 
לאלוהים בבקשה שימציא לי הסבר למשמעות 
החיזיון. אבל היא לא ידעה מה פשר הדבר. 
האלוהים הבהיר לי כי תתבצע רדיפה גדולה, 
רצח אופי, משפטים אכזריים, צרות, מאסרים, 
אחים  בגידות,  תחבולות,  הכאות,  מעצרים, 
שיקריים, מאשימי שווא, אלה השונאים אותנו, 
העושים נאמנה את מלאכת האלוהים - וזאת 
בעתידנו הקרוב ביותר.8 כל הדברים הנוראים 

האלה, התרחשו בהשראתו של השטן.9 
האדמה  פני  אל  במהרה  ישוב  ישוע 
וברצונו שאומר לכל תושבי האדמה דברים 

8 מתי כ"ד, 10, הרומיים א', 28-32, טמותיוס ב', ג', 1-4  9 ההתגלות י"ג, 3-7, י"ז, 1-5  10 לוקס 
כ"א, 31-36  11 ההתגלות ט"ז, 13-16  

(5 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

(4 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

 ,ÁÈ˘Ó‰ ˙Ù¯Á ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ,Â˙ÂÓ· (12)
 Ô˙ÈÂ" Â˙Â‡ ¯Â·˜Ï ÂÎÈ  ̇ÌÈ˘‡ Ì‡ Û‡Â
 ˙‡Â" ‰ÈÎ˘‰ ˙‡Ê ‰ÎÈ˙ ,"ÌÈÚ˘¯ ˙‡
 ‰ÈÚ˘È ,(ÌÈ¯È˘Ú‰ ÌÚ) ,"ÂÈ˙ÂÓ· ¯È˘Ú

:9 ,‚"
עשיר  ואת  קברו  רשעים  את  "ויתן 

במותיו".
מעבר  גופו  ייזרק  כפושע,  במותו, 
התופת  באש  כפסולת  להישרף  לחומה 
ייסורי  כאשר  אך  לירושלים).  (מערבית 
שום  הורשתה  לא  הסתיימו,  שלו  הכפרה 
השפלה נוספת נגד גופו חסר החיים. ומקריות 
ראויה לציון זו היא באמת נפלאה אם ניקח 
קוברים  היו  היהודים  שהשליטים  בחשבון 
את ישוע אותה קבורה בלתי מכובדת כמו 
זו שניתנה לשני הגנבים, אולם, השלטונות 
הרומיים נתנו את גופתו ליוסף איש רמתיים, 
כ"ז,  מתי  על-פי  (הבשורה  עשיר"  "איש 

56-60) אשר הניח את הגופה בקבר החדש 
רואים  ומייד אנו  לו בסלע בגנו.  אשר חצב 
התאמה בין סיפורי ספרי הבשורה והמילים 
 ˜¯Â  Í‡ להיות  יכולות  היו  אשר  הנבואיות 
 ‰‡Â·‰ Ï˘ ÌÈ‰ÂÏ‡‰ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÈ„È È˘ÚÓ
ÂÓ˘‚˙‰ Ï˘Â˙‰, מכיוון שאין זה יתכן שאדם 
של  להתגשמותה  לגרום  היה  יכול  כלשהו 

הנבואה.
הסיבה שניתנה לקבורתו בכבוד, שהיתה 
כה שונה ממה שיועד לו על-ידי אויביו, היא 
"כי לא חמס עשה ולא מירמה בפיו" (ישעיה 
נ"ג, 9) – עוד הדגשה של ˆ„˜˙Â המוחלטת 

של המתייסר השמיימי.
הברית  תיאור  את  בעיון  שוב  קרא 
את  למצוא  כדי  ישוע  קבורת  של  החדשה 
ויבוא  בערב  "ויהי  המושלמת:  ההתגשמות 
איש עשיר מן הרמתיים ושמו יוסף, וגם הוא 
היה מתלמידי ישוע. ויגש אל פילטוס לשאול 
לו  תינתן  כי  פילטוס  ויצו  ישוע.  גוויית  את 

לפניהם את הבשורה החשובה ביותר בעולם. 
יהיה  כיצד  להם  שתגלה  היחידה  הבשורה 
האל חי בתוכם ובאמצעותם. הבשורה היחידה 
הלוהטים  הבורות  מפני  עליהם  תגן  אשר 

תהיה  לא  הדרך  כי  לי  הבהיר  הוא  אלה.10 
לכתבי  מודע  אני  זאת  עם  נוחה.  או  קלה 
הקודש הקובעים, כי "אך המחזיק מעמד עד 
ההר,  במעלה  לטפס  הממשיכים  [אלה  קץ 
הקץ]  עד  חדלים  ואינם  להתפלל  ממשיכים 

על- (הבשורה  יוושע"  הוא 
י', 22). האל הציג  פי מתי 
את  מסמל  החיזיון  כי  לפני 
מלחמת גוג ומגוג, המלחמה 
על  והשטן  האלוהים  בין 
נשמותיהם של בני האדם.11 
יתרחש  מתי  תמה  אני 
ישוע.  ישוב  מתי  הדבר. 
עד  חזר  שלא  מתפלא  אני 
לי  ניתן  הזה  החיזיון  עתה. 
לפני כארבעים ושתיים שנה 
(תאריך הכתיבה הוא נובמבר 
2006) מתי יחלו רדיפות אלה? 
גיליתי כי למעשה הן החלו 
השחור  כוחות  מייד.  כמעט 
שהינם  כמי  להציגנו  ניסו 
העולם,  לתושבי  מסוכנים 
הבאנו  שלמעשה  בעוד 

אנדרא פאדאש, הודו. הכומר מ. ג'אוואראג'ו, מהכנסיות 
הנוצריות של טוני אלאמו בהודו, יחד עם חברים אחרים 
בגירסת  רק  משתמש  אלאמו  טוני  הכומר  בכנסיה. 
המלך ג'יימס של כתבי הקודש וכן בטקסטים המקוריים 
בעברית, יוונית הלנית וארמית. כמעט כל המהדורות 

האחרות של כתבי הקודש שזורות דברי שקר.

פיסאלבאד, פאקיסטאן. שלושה מחברי כנסייתו 
של הכומר ד. סמואל, אשר הפיצו את החומר 
המודפס של הכנסיות הנוצריות של טוני אלאמו 
בפאקיסטאן. הם הצליחו להמיר אלפי מוסלמים 
לאמונה בישוע, אדוננו ומושיענו. החומר שלנו 

מופץ בפאקיסטאן ובשאר העולם.

זהו החלק העשרים וחמישה בסידרה "המשיח", ספר מאת הכומר אלאמו, שיבוא 
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 העבריים י', 7).

(2) ישעיה נ"ג (המשך)
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המשיח
(3 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

ויקח יוסף את הגוויה ויכרוך אותה בסדין טהור 
וישימה בקבר החדש אשר חצב לו" (הבשורה 

על-פי מתי, כ"ז, 56-60).
 ÂÏÚÂ‰  ÁÈ˘Ó‰  ÛÂ‚Â  ˙Ó˘˘  È¯Á‡  (13)
 Â˙ÈÈÁ˙· "ÌÈÓÈ ÍÈ¯‡È" ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ,‡ËÁ Ô·¯Â˜Î
:10 ,‚" ‰ÈÚ˘È ,ÂÏ·Ò ˙Â¯ÈÙ ,ÂÚ¯Ê ‰‡¯È ‡Â‰Â

יאריך  זרע  יראה  "אם תשים אשם נפשו, 
ימים וחפץ יהוה בידיו יצלח".

כקורבן  עצמו  את  יציע  שהמשיח  אחרי 
והוא  בתחיה  ימים"  "יאריך  האלוהים  חטא, 
כתוצאה   – ניצולות  נשמות   –  "Ú¯Ê "יראה 

מקורבנו.
שכבר  כפי  זה,  פרדוקס  התגשמות 
מחדש  ותחייתו  מותו  היא  עליו,  הצבענו 
של ישוע המשיח אשר "מת בעד חטאותינו, 
כפי  השלישי,  ביום  וקם  הכתובים...  כפי 
הכתובים" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים 

ט"ו, 3-4).
תואמת  המשיח  תחיית  של  זו  עובדה 
כתובים אחרים מן התנ"ך, כגון תהילים ט"ז, 
תיתן  לא  לשאול,  נפשי  תעזוב  לא  "כי   :10
חסידיך לראות שחת [ריקבון הגופה בקבר]".

יותר מכך, רצון האלוהים ישגשג בידו של 
האלוהים  רצון  את  ימלא  המשיח   – המשיח 
בקנאות, והוא באמת יביא גאולה וצדק לישראל 

ושאר העמים (ראה ישעיה מ"ב, 4).
בפנינו  שמתארת  רק  לא  החדשה  הברית 
את תחייתו המרוממת של ישוע המשיח, אלא 
לתחיה  שקם  אחרי  שירותו  תחילת  את  גם 
שבזכותם   – תלמידיו  באמצעות  במפעליו   –

נושעו המונים.
"שלושת   :41 ב',  השליחים  מעשי  ראה 

 ‡Ï  ˙Â·ÈÒ·  ‰È‰  ÁÈ˘Ó‰  ˙ÂÓ  (15)
:12 ,‚" ‰ÈÚ˘È· ¯‡Â˙ÓÎ ,˙ÂÏÈ‚¯

"ואת פושעים נמנה, והוא חטא רבים נשא 
ולפושעים יפגיע [התערב עבורם]".

המשיח  בגדי  חלוקת  להזכרת  בדומה 
בתהילים כ"ב, מובא כאן מקרה צדדי המראה 
ÌÈË¯Ù אמיתיים בנבואה, ובכך הוא מורה על 
אמיתותה. היות והפרטים בנבואה הם הסימנים 
אלוהי  ממוצא  להיות  מייד  אותה  שמבדילים 
מתאימה  ההגשמה  כאשר  אומרת,  זאת   –
בהתנדבות,  לעצמו,  הרשה  המשיח  לנבואה. 
להימנות ולהיחשב בין פושעים, ובכך הראה 
עוד פעם את נכונותו לסבול את ÏÎ הייסורים 

שאביו שבשמים תיכנן עבורו.
חשוב מאוד יהיה להזכיר כי ישוע המשיח 
נ"ג, 12) מייד  (ישעיה  זה  עצמו מצטט פסוק 

לפני שהוא נצלב:
"אשר צריך עוד להתמלא בי צריך שימלא 
בי הכתוב הזה: ואת פושעים נמנה [ייחשב בין 

פושעים]" (הבשורה על-פי לוקס כ"ב, 37).
וכך, הנבואה הזאת והתגשמותה הופכות 
של  מהכלל  היוצאים  המקרים  אחד  להיות 
גואלנו,  לייסורי  הנבואות  בין  התגשמות 
(הבשורה  שודדים  שני  בין  ייצלב  שהמשיח 

על-פי מתי כ"ז, 38).
החילופין,  טבע  אודות  כבר  נאמר  הרבה 
שהם  כפי  עבורנו,  בכפרה  המשיח  ייסורי  או 
זה  בפסוק  נ"ג).  (ישעיה  זה  בפרק  מתוארים 
– פסוק הסיום של הנבואה, מודגשת עובדה זו 
פעם נוספת: "והוא חטא רבים נשא ולפושעים 

יפגיע [התערב עבורם]".
יזכרו  אלה המכירים את הברית החדשה 
הכפרה  טבע  מודגש  שבהם  רבים  מקומות 
רק  נצטט  אנו  המשיח.  ישוע  של  שבמותו 

שניים:
"ועתה בקץ העיתים נגלה [המשיח] בפעם 
כן  נפשו...  בזבח  החטא  את  לבטל  כדי  אחת 
חטאי  שאת  למען  אחת  פעם  המשיח  הוקרב 

רבים" (האיגרת אל העברים ט', 26, 28).
על  אחת  פעם  עּונה  המשיח  גם  "כי 
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הכומר אלאמו היקר,
ברכות נוצריות לך בשמו של אדוננו 

ומושיענו, ישוע המשיח, שקם לתחיה.
כדי  יחדיו  זה  מכתב  כותבים  אנו 
להעיד על כך שהאלוהים מיטיב עמנו, 
כאשר  בחיינו,  חידוש  הביא  הוא  שכן 
מוסלמים  אנו  נשמותינו.  את  הציל 
לשעבר, אבל כאשר אדוננו ישוע המשיח 
החושך  מן  והביאנו  חיינו  את  שינה 

העלון הבינלאומי של הכנסיות הנוצריות של טוני אלאמו 
על-ידי  הודו,  פראדאש,  אנדרא  קורנול,  בחבל  מופץ 

הכומר ק. יעקוב.

מעשי  ולפי  לעדה"  ונוספו  נושעו  נפש  אלפי 
השליחים ד', 4: "רבים מהשומעים את הדבר 
האמינו ויהי מספר האנשים כחמשת אלפים".

של  האחרונות  השנים  אלפיים  במשך 
תולדות הכנסיה, האמינו מיליונים רבים במשיח 
ונגאלו. ישוע המשיח אמנם ראה "Ú¯Ê" ורצון 
האלוהים שופע בידו. הבשורה של ישוע המשיח, 
בסופו של דבר, אחרי בואו אלי אדמות בשנית, 
תגיע לסופה ולניצחון מוחלט, ואחר-כך "מלאה 
הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים" (ישעיה 
י"א, 9). אכן, קברניט ישועתנו מביא "בנים רבים 

לכבוד" (האיגרת אל העברים ב', 10).
 Ú·˘"  ‰È‰È  ÌÈ‰ÂÏ‡˘  „·Ï·  ‡Ï  (14)
 ˙‡ ÌÚ„È· ‡Ï‡ ,ÁÈ˘Ó‰ Ï  ̆Â·¯Â˜Ó "Â˙Ú„·

:11 ,‚" ‰ÈÚ˘È ,Â˜„ˆÂÈ ÌÈ·¯ ,ÁÈ˘Ó‰
יצדיק  בדעתו  ישבע  יראה  נפשו  "מעמל 

צדיק עבדי לרבים, ועוונותם הוא יסבול".
כאן ניתנת לנו תחזית האמת האבסולוטית, 
שפותחה בשלמותה על-ידי השליח פולוס בברית 
החדשה, של ‰ˆ„˜‰ ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó‰, ישועה על-ידי 
עצמת האל – מפני שהמשיח מת עבור חטאינו 
הצדקה  של  האמת  לכל.  מלאה  ישועה  ורכש 
על-ידי אמונה היא האמת הגדולה והמרכזית של 
הברית החדשה. "והיא צדקת אלוהים, באמונת 
ישוע המשיח, אל כל ועל כל אשר האמינו בו... 
ונצדקו חינם בעצמתו הרבה החיה בנו ודרכנו, 
ישוע"  במשיח  היתה  אשר  הפדות  על-ידי 

(האיגרת אל הרומיים ג', 22-24).
"כי בעצמת האל נושעתם על-ידי האמונה" 
אל  האיגרת   ,8-9 ב',  האפסיים  אל  (האיגרת 
אל  האיגרת   ,15-19 ה',   ,5-6 ד',  הרומיים 

טיטוס ג', 5). 
הניתנת  העצמה   ÏÎ˘ נשכח  חלילה  אם 
למאמינים יסודה בחייו נטולי 
קורבן  המשיח,  של  החטא 
קבורתו,  הצלב,  על  מותו 
אל  עלייתו  לתחיה,  קומו 
מלכות השמיים, מזכירים לנו 
הוא  "עוונותם  שאת  בשנית 
יסבול". כאן יש רעיון הפוך 
המציע את רעיון ההחלפה או 
חליפין הדדיים: הם יקבלו את 
צדקתו והוא ישא את המשא 

הכבד של עוונותיהם.
ן  ב ו מ כ ם  י א ת מ ה  ז
אשר  "זה  החדשה:  לברית 
לקורבן  היה  חטא  ידע  לא 
שאנו  כדי  חטאינו  עבור 
ם  י ה ו ל א ת  ק ד צ ל ה  י ה נ
אל  השניה  (האיגרת  דרכו" 

הקורינתיים ה', 21).
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הכומר אלאמו היקר,
ושמחת  אהבה  לשלום,  ברכות 
האל עימך ועם כנסייתך, בשמו של 
מכתב  של  העיקרית  המטרה  ישוע. 
ליבי,  לך את רחשי  היא לשלוח  זה 
ותודתי בעבור עלון אלאמו  הערכתי 
ששלחת  אחר  נוצרי  וחומר  העולמי 
לי. הפקתי תועלה מרובה מן ההוראה 
הרבה והאזהרות למען חיים של יושר, 

והקשר לאלוהים.
וכן הספר "המשיח"  העלון שלך 
וחומר אחר, סייעו לי לרכוש יותר ידע 
השפעת  האלוהים.  דברי  של  והבנה 
רבות על דרך חיי הישרה ועל שאיפתי 
שאני  כך  האל,  מדברי  יותר  ללמוד 
יותר  לי  ולשלוח  להמשיך  בך  דוחק 
וכן  לקרוא  מצפה  כה  שאני  חומר 

להפיץ בין האחרים.
הכומר, אני מודיע לך כי ההפצה 
של החומר שלך וכן הפצת דברי האל, 
הביאו לשינויים ורכשו נשמות נוספות 
תודה אם  אהיה אסיר  המשיח.  למען 
הכנסיה שלך תוכל לשלוח לנו חמישה 
במהדורת  הקודש  כתבי  של  כרכים 
המלך ג'יימס (שלושה באנגלית ושניים 
בצרפתית) שישה ספרי "המשיח" (שניים 
באנגלית וארבעה בצרפתית) וידיאו של 
הטי  חולצת  וכן את  והטפותיך  עלונך 
השחורה בגודל דאבל אקסטרא. אשמח 

מאוד אם מבוקשי יתממש.
הלוואי וימשיך האל לברכך, בשמו 

של ישוע.
הכומר צ'ארלס       בורקינה פאסו, 
                          אפריקה

בורקינה פאסו

ניגריה

אורוגוואי
ברכות מן הכומר מ.ז.,

בשפע.  האלוהים  אותך  יברך 
ממש  הוא  באינטרנט  שלך  האתר 

ברכה. עלה והצלח.
הכומר מ.ז.  מונטווידיאו, אורוגוואי

חטאותינו הצדיק בעד הרשעים לקרב אותנו אל 
האלוהים" (איגרת פטרוס הראשונה ג', 18).

כרכים רבים נכתבו בדבר נפלאות הנבואה 
המשיחית שבפרק זה (ישעיה נ"ג) והתגשמותה 
במות הכפרה של המשיח ישוע, כפי שתואר 
בנגענו  כי  מאמינים,  אנו  החדשה.  בברית 
ובשימנו  שעשינו  כפי  הבולטות  בנקודות 
אלה,  כתובים  וניסים  לתופעות  בשנית  לב 
או  תתעורר  רבים  של  שאמונתם  לכך,  נביא 
העל-טבעיות  הנבואות  על-ידי  גם  תתחזק 
וגם בהגשמתן. מכאן שכתבי הקודש חתומים 
השמיים,  סימן   – שמיימי  סופר  של  בחותם 
להאמין  הגיוני  זה  אין  לכן,  הנצח.  חותם 
התיאור  בין  הפרטים  פרטי  בכל  שהדימיון 
שנים  מאות  (שנכתבו  נ"ג  בישעיה  הנבואי 
תיאור  לבין  אדמות)  עלי  ישוע  הופיע  בטרם 
המשיח,  של  המפוארת  ותחייתו  מותו  חייו, 
כפי שמתוארים בספרי הבשורה, יכול להיות 

רק מקרה או זהות אירועים מקרית.

‡·‰ ÔÂÏÚ· Í˘Ó‰

(3 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

בשאול ואגם האש. הבשורה היחידה אשר אם 
לגן  ותביאם  נשמותיהם  את  תציל  יקבלוה, 

העדן לנצח.
" 'על זאת שימחו שמיים ושוכניהם. אוי 
בחמה  השטן  אליכם  ירד  כי  ולים,  לארץ 
גדולה [סערות רבות], בידעו [והשטן יודע] 
כי קצרה עיתו [בטרם ישליכו האלוהים אל 
אגם האש לנצח נצחים12]'. כאשר ראה התנין 
הושלך  כי  הגדול, השטן13]  [הדרקון האדום 
של  האמיתית  [הכנסיה  את  רדף  ארצה, 
החדשה,  ירושלים  החדשה,  ישראל  המשיח, 
כלתו של המשיח14 המסומלת בהתגלות פרק 
י"ב פסוק 1, כ"אישה... ועל ראשה עטרת 
י"ב,  (ההתגלות  כוכבים"]"  שנים-עשר  של 

 .(12-13
מתרחש.  זה  כיצד  בימינו  רואים  אנו 
של  שמו  כי  קובעות,  העולמות  המערכות 
האלוהים ושל ישוע חייבים להיעלם. עולמו 
אומרים,  הם  לחלוטין,  להימחק  חייב  שלו 
ויושמדו.  כתות  ייקראו  אמיתיים  ונוצרים 
אשר  כל  לגבי  משקרת  העולמית  המערכת 
הוא מטעם האלוהים ואם ניתן, מנסה להרוס 
מלאכתו  את  יעשה  האלוהים  אבל  אותו. 
בחופזה וישמידם במהרה, בטרם שובו הקרוב 

של ישוע.
השטן הוא קטגורם של הצדיקים, אבל 
אינו מסוגל יותר להופיע לפני כס האלוהים 
ולילה.15 עתה  יום  האל  צדיקי  ולקטרג על 
עושי  באמצעות  הצדיקים  את  מאשים  הוא 
חי  הוא  בקרבם  אשר  האנוש  בני  מלאכתו 
ופועל. הם התגלמות השטן עלי אדמות והם 
כפי  להם,  מצווה  השטן  אשר  את  עושים 
אדמות,  עלי  האל  התגלמות  שהיננו  שאנו, 
עושים את אשר מצווה לנו אדוני. והנה כי 
הוא  כי  קובע   12 י"ב,  שהתגלות  כפי  כן, 
מלא חימה משום שהוא יודע כי זמנו, הזמן 
שלפני השלכתו לאגם האש, הוא קצר. הוא 
כשהוא  הנצח  את  לבלות  ייאלץ  כי  יודע 
עולה באש, יחד עם חבר מלאכי הרשע וכל 

אלה אשר הלכו בעקבותיו.
איזה חיזיון. איזו נבואה אדירת עוצמה 
כל  חרף  ואני  סו  מטפסים  עליו  ההר,  הוא 
יגלה  אשר  נפלא  האלוהים  איזה  הקשיים. 
להכין  שאוכל  כדי  מראש,  אלה  דברים  לי 
את ליבי לקראתם. תדירות אני "עומד על 
על  ציווה  שהאל  כפי  בהתמדה,  המשמר" 
י"ג,  מרקוס  על-פי  (הבשורה  לעשות  כולם 
37, הבשורה על-פי לוקס כ"א, 34-36) ללמוד 
בשקידה ולעומק את דברי האלוהים (האיגרת 
השניה אל טימותיוס ב', 15) בעירנות (איגרת 
תמיד  ולהתפלל   (8 ה',  הראשונה  פטרוס 

ההר הנורא

(6 'ÓÚ· Í˘Ó‰)

לאור, תודות להאזנה לתוכנית שלך ברדיו 
אפריקה, הבינונו שהיינו בנתיב הלא נכון, 
הוא  והחיים.  האמת  הדרך,  הוא  שישוע 
הדרך היחידה להיוושע. אנו מודים לו ואנו 
שחיינו  משום  לאל,  השבח  את  מבטאים 

אינם יותר כפי שהיו.
כמאמינים חדשים, אנא עזור לנו לגדול 
אחד  לכל  הקודש  כתבי  משלוח  על-ידי 

מאיתנו (במכתב רשימה של 48 מוסלמים 
כל  אישי  מכתב  כותבים  היינו  לשעבר). 
אחד, אבל נוכח העלות הגבוהה של דמי 

הדואר, החלטנו לכתוב לך בדרך זו.
ולאל  כנסייתך  למען  מתפללים  אנו 

בשמיים, שימשיך לברכך בכל מעשיך.
שלך בשם ישוע,

9  ב.א.    דוגבה, איבאדאן, ניגריה, אפריקה  ,3 י"ב,  ההתגלות   13   10 כ',   ,20 י"ט,  ההתגלות   12
14 ההתגלות כ"א, 2-3  15 לוקס י', 18, ההתגלות י"ב, 

  13 ,7-10

מחנה הפליטים בודובוראם, מערב אפריקה. אחדים מן 
הילדים במחנה הפליטים, ניצבים ליד מיכל מים 
חדש אשר רכשנו למענם, תודות לשותפינו. המים 
הזכים והנקיים שאותם הם שותים עתה, הם ברכה 
נוכל  יחד  שכולנו  כך  אלינו,  הצטרף  בעבורם. 

לעשות למען נזקקים בכל מקום בעולם.
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הילדים המאושרים של  מן  א. אברהם עם אחדים  הכומר  נארסאפור, הודו. 
כנסייתו, שהינה אחת ממאות הסניפים של הכנסיות הנוצריות של טוני אלאמו 
בהודו. הם לבושים בחולצות הטי ומציגים את החומר המודפס שקיבלו מאיתנו 

ואשר אותו הם מפיצים. החומר שלנו מופץ ברחבי הודו ובעולם כולו.

(5 'ÓÚÓ Í˘Ó‰)

29-  ,8-22 כ"ד,   ,21-23 י',  מתי   17   13 י"ג,  מרקוס   16
31, התסלוניקים א', ד', 14-17, ההתגלות ג', 10, ז', 13-14  
18 מתי כ"ד, 22, יוחנן א', 1, 14, ט"ז, 33, ההתגלות י"ט, 
13  19 מתי י"ג, 40-43, התסלוניקים א', א', 10, ההתגלות 
ו', 12-17, ח', 7-13, פרק ט', י"א, 18, י"ד, 9-11, ט"ו, 1, 7, 

פרק ט"ז, י"ט, 14-21  

(הבשורה על-פי לוקס כ"א, 36) בלא לחדול 
(האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה', 17) 
את  לי  העניק  הוא  בנאמנות,  אותו  בחפשי 

הכוח להמשיך עד תום.16 
אם נוצרים שתעו חשים כי הם יישלפו אל 
מחוץ לפורענויות לגן העדן, או הם מאמינים 
או סבורים כי אינם חייבים להתיר לאלוהים 
הם  דרכם,  לפעול  במלואו,  בתוכם  לחיות 
עלולים להתפכח אל הפתעה נוראה וגדולה. 
המשיח יחזור מיד לאחר הפורענויות (הבשורה 
על-פי מתי כ"ד, 29-31). אני יודע כי אנו 
שכן  הפורענויות,  עידן  את  עתה  עוברים 
האלוהים הראה לי כי אנו בעיצומן, "ראשית 
אותנו  מלמדים  האלוהים  דברי  הצרות".17 
כי הוא יקצר את התקופה תודות לנבחרים, 
כלומר אלה אשר חיים כחלק מהגוף הכולל 
של המשיח ואשר עושים את המלאכה יחד 
עם המשיח, אלה אשר ייחשבו ראויים לסבול 
דברים קשים, כעדות לעולם שאנו מאמינים 
בישוע, דברי האלוהים.18 על-פי איגרת יעקב 
היא".  עקרה  מעשים  בלי  "אמונה   ,20 ב', 
לנו.  יתנגדו  האל,  למען  פועלים  בעודנו 
החיזיון אשר גילה לי האל הוא על כן נבואה 

אמיתית.
המכות הניחתות בימינו אלה על כדור 
הצרות"  "ראשית  הן  האלוהים  מאת  הארץ 
(הבשורה על-פי מתי כ"ד, 8). אף לא אחד, 
אלא רק אלה המתירים לאל להשתמש בנו 
לחמוק  יוכלו  חי,  הוא  שבתוכם  כמקדשים 
יחתרו  "אם  אומר:  האלוהים  האל.19  מזעם 
בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמיים 
הכרמל  בראש  ייחבאו  ואם  אורידם,  משם 

מנגד  ייסתרו  ואם  ולקחתים,  אחפש  משם 
הנחש  את  אצווה  משם  הים  בקרקע  עיני 
יוכל  לא  איש   .(2-3 ט',  (עמוס  ונשכם" 
לעצור בעד האלוהים מעשות את אשר אמר 
כי יעשה ואין כל דרך מילוט, לבד מאשר 

דרך המשיח.
לי  גילה  שנה  ושתיים  כארבעים  לפני 
האלוהים את החיזיון הזה של "ההר הנורא". 
אשר  הקשים  הזמנים  את  לפני  הציג  הוא 
עתידים היו להיות מנת חלקה של סו ושלי 
בעבודתנו את האל. כאשר אני קורא בכתבי 
(גם  כולו  העולם  כי  מגלה  אני  הקודש, 
המכות  בארבע-עשרה  חלק  יטלו  הנוצרים20) 
העיקריות שיטיל האל.21 אני רואה עתה, כי 
הטרור,  אימת  תחת  נמצאים  העולם  תושבי 
המחלות,  הטרוריסטים,  האלימות,  בגלל 

זיהום המזון וכל השאר.
בימיו של נוח הביט האלוהים וראה את 
ו',  בראשית  בספר  העולם.  בקץ  האלימות 
5-7, אנו למדים כי "וירא יהוה כי רבה רעת 
האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע 
האדם  כי עשה את  יהוה  ויינחם  היום,  כל 
יהוה אמחה  ויאמר  ויתעצב אל לבו.  בארץ 
את האדם אשר בראתי מעל-פני האדמה,... 
כי ניחמתי כי עשיתם" ושוב בפרק ו', 11-13 
נאמר: "ותישחת הארץ לפני האלהים ותימלא 

והנה  הארץ  את  אלוהים  וירא  חמס.  הארץ 
נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו [של 
לנוח:  אלוהים  ויאמר  הארץ.  על  האלוהים] 
קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס 
מפניהם והנני משחיתם את הארץ". עלינו רק 
להביט באלימות של ימינו: הטרוריסטים אשר 
הקולנוע  תעשיית  לתקשורת,  תודות  צצים 
והטלוויזיה. האלוהים רואה כי תקופה זו היא 
האלימה ביותר מאז בריאת העולם. זה חמור 
פי מיליוני מונים מאשר בימיו של נוח. אם 
נוח  האלוהים ראה את האלימות בימיו של 
ומשום האלימות החטאית החריב את העולם 
באמצעות מים, להוציא שמונה נפשות, כיצד 
לעולם  ימשיך להרשות  סבורים שהוא  אתם 

כפי שהוא כעת להמשיך לאורך זמן?
ישוע אומר לנו בדבריו של מתי (כ"ד, 
21-22) "כי אז תהיה צרה גדולה אשר לא 
היתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, אף 
לא תהיה כמוה. ואילולי קוצרו הימים ההם 
לא היה ניצל כל בשר, אך למען הבחירים 
[אלא מאיתנו שהם נוצרים אמיתיים] יקוצרו 

הימים ההם". 
האם האל ישמידם ברכות כשם שעשה 
לאנשים האלימים באמצעות הגשם בימיו של 
נוח? או האם ישמידם ביתר אלימות בימינו, 
משום שעתה אלימות בני האדם רבה יותר 

כומר יקר,
ברכות לך בשמו היקר של מושיענו ישוע 
רב,  זמן  במשך  ממני  שמעת  לא  המשיח. 
משום ההשתוממות הרבה שלי נוכח המתנות 
הכנסיה  ועל  עלי  מרעיף  שאתה  הרבות 
כולה. אין בפי מילים מתאימות להודות לך. 
קיבלתי את 12 חולצות הטי ששלחת לי. מי 
ואת  אותך  יברך  הכל-יכול  והאלוהים  יתן 

כנסייתך.
הכומר, רבים בכנסייתי מעוניינים בהן 
כדי שיוכלו ללבוש אותן כאשר הם מחלקים 
באדיבותך,  יכול,  אתה  האם  העלונים.  את 

לשלוח עוד?
הכומר טוני, יש ברשותי עדות מרגשת 
של אדם צעיר בן 29, מר מאראמבו ממחוז 

זמביה

קאטטה שבמזרח. זה מקום מרוחק כמאה 
ק"מ מצ'יפאטה. הוא העשירי במשפחה של 
12 ילדים. הוא עסק בכשפים מאז 1998. היה 
זה משום היותו עני והיזדקקותו לכסף. הוא 
אליל.  רופאי  של  שלילית  לחבורה  התחבר 
הוא הושלך לים, בושל בסיר ענק וגופו כוסה 
אביו  את  להרוג  אותו  עורר  זה  קעקועים. 

ועשרה בני אדם אחרים, כדי להתעשר.

שקרא  לאחר  לישוע  התוודע  ב-2005 
ביולי  ב-2  לנו.  ששלחת  החומר  מן  הרבה 
והתוודה  חייו  ממוראות  נפדה  הוא   2005
על חטאיו לאלוהים. קיבלנו לידינו את כל 
הקמעות שלו ושרפנו אותן. הוא עתה נוצרי 

שנולד מחדש והינו חבר בכנסיה שלנו.
שלך בשירות האל,

הכומר כ.ס.    צ'יפאטה, זאמביה, אפריקה

6

ההר הנורא

20 ההתגלות ג', 10-12, ו', 9-11, ז', 13-17  21 מתי כ"ד, 13-21, 29, הרומיים ב', 5-6, פטרוס ב', ב', 4-9, ג', 7, 10-12, 
יהודה 5-7, ההתגלות ו', 12-17, י"א, 18, י"ד, 6-11, 15-20  
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מאשר בימיו של נוח? אכן, אדוני ישיב להם 
שאדם  מה  "כי  שזרעו,  מכפי  יותר  הרבה 
אל  (האיגרת  יקצור"  גם  זאת  את  יזרע, 

הגלטיים ו', 7). 
כיצד  בחדשות  לראות  אותי  מפליא 
אנשים ונשים, אשר האלוהים ברא מן האדמה, 
על  להגן  דרך  להמציא  יוכלו  כי  סבורים 
יכול היה העולם  עצמם ממכות האל. האם 
להציל עצמו מן המבול בימיו של נוח?22 האם 
המדענים, מתכנני הערים, או אלה הממונים 
עצמם  להציל  מסוגלים  היו  הבטיחות,  על 
כולה  הארץ  את  החריב  אשר  המבול,  בעת 
בימיו של נוח? התשובה לכך היא לא. כיצד 
יוכלו להציל עצמם מן המטאוריטים, רעידות 
המכות  וכל  השטפונות  הדליקות,  האדמה, 
האדמה  על  ימיט  האלוהים  אשר  האחרות 

בקרוב בלא אזהרה?
בני  כל  אם  אפילו  חושבים,  הם  כיצד 
את  לבלום  שיוכלו  יחדיו,  יתלכדו  האנוש 
באות  כבר  אשר  הראשונות,  המכות  שבע 
וכיצד  יכול?23  הכל  האל  מידי  העולם  אל 
שבע  את  לבלום  שביכולתם  סבורים  הם 
המכות האחרונות, אשר יבואו כדי להחריב 
את העולם, אשר גם הן יישלחו לעולם על-

האש  את  לשכוח  בלא  זאת  האלוהים,  ידי 
הנוראה אשר תתיך את כל היסודות?24 "יום 
יהוה כגנב יבוא. אז השמיים בשאון יחלפו 
והמעשים  והארץ  ויתפרקו,  יבערו  והיסודות 
אשר עליה" (איגרת פטרוס השניה ג', 10). 

לכל אדם בעולם הרים הסובבים אותו. 
מכדי  רוחניים  עוורים  הם  האדם  בני  רוב 
יכולים לראותם  שיוכלו לראותם. הם אינם 
הם  האלוהים.  ברוח  מלאים  שאינם  משום 
עדיין  הם  הקודש.  מרוח  מחדש  נולדו  לא 
מהלכים בלא חיים עם חטאיהם ועוונותיהם.25 
כולנו זקוקים למשיח ולאביו שיחיו בתוכנו 
בו  נחיה  שאנו  כדי  הקודש  רוח  באמצעות 
וכדי שיוכל להושיענו מזעם האלוהים ומאגם 
האש. ימים אלה הם "יום-יהוה... יום חושך 
על  פרש  כשחר  וערפל  ענן  יום  ואפילה, 
ההרים" (יואל ב', 1-2).26 בעולמנו העכשווי 
בכל  צרות  ישנן  רבות.  בעיות  רואים  אנו 
אשר יביטו עינינו, בכל כיוון. הדרך שבה 
למרות  השנים,  במרוצת  ניצחונות  נחלתי 
לי  התגלו  באל.  אמונתי  משום  היא  הכל, 
נבואות, חזיונות רבים, חלומות ואותות וכן 
דברי  בצד  אלה,  התגשמו.27  אשר  נפלאות 
השטן  אשר  בכל  איתנותי  על  שמרו  האל, 
הציב בדרכי ועל רבים מבני קהילת כנסייתי, 
אשר הינה הכנסיה של המשיח החי, הכנסיה 
של האל החי. ישוע אמר בהתגלות (א', 18): 
"הייתי מת והנה חי אני לעולמי עולמים". 

בקיום  כי  לנו בדבריו,  אומר  האלוהים 
האמונה, מגן האמונה שהינה התפילה, "כל 

גיא יינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקוב 
[תורת שקר] למישור [במצוות האל] והרכסים 
לבקעה" (ישעיה נ', 4). משמעות הדבר כי 
באמצעות האמונה, המגן, התפילה, כל צרה 
לא רק שתושלך אל הים, היא תיושר. תשוטח. 
המילה "הר" אין משמעותה רק בעיות אלא 
רבים  והינה, עמים  גם מסמלת עמים.  היא 
הסבורים כי הינם רבי-עוצמה תודות לכוחם 
שלהם,  המלחמה  וכלי  הכלכלי  או  הצבאי 
יושמדו באמצעות כוחו האדיר של האלוהים. 
סוג  מכל  אחרות  או  אטום  פצצות  די  אין 
לאל  כלשהו  נזק  לגרום  המסוגלות  שהוא, 
הכל יכול או עמו. אנו נהנים עתה מן העושר 
ישוע  באמצעות  לנו  העניק  האלוהים  אשר 

המשיח אדוננו ומושיענו.28 
אשר  החיזיון  לאישור  נוספת  כעדות 
הנורא,  ההר  ההר,  בדבר  לי  העניק  האל 
עת  "והיתה   (1 (י"ב,  דניאל  בספר  נכתב 
צרה [באחרית הימים] אשר לא נהייתה מהיות 
גוי עד העת ההיא ובעת ההיא יימלט עימך 
כל הנמצא כתוב בספר [ספר החיים]". ישוע 
התנבא על אותם ימים אחרונים, "כי הימים 
ההם יהיו צרה אשר לא היתה כמוה מראשית 
לא  אף  עתה,  ועד  אלוהים  שברא  הבריאה 
תהיה כמוה. ולוליא קיצר אדוני את הימים 

לא היה ניצל כל בשר, אך למען הבחירים 
אשר בחר בהם קיצר את הימים" (הבשורה 

על-פי מרקוס י"ג, 19-20).29 
אנשים, אנו חיים באחת התקופות הקשות 
ישנן  מדוע  הסיבה  זו  ומעולם.  מאז  ביותר 
כל-כך הרבה התאבדויות, אנשים כה רבים 
צורכים סמים, כה רבים הם אלכוהוליסטים. 
זו הסיבה, מדוע יש מצוקה כה רבה בעולם. 
כל-כך הרבה בילבול בין עמים (הבשורה על-
פי לוקס כ"א, 23-26), וכל-כך הרבה מעשים 
(זכריה  העולם  מנהיגי  מצד  הגיוניים  בלתי 
י"ב, 4). הכן את ליבך לצער. אם תתכונן, 
בנוסף  תמיד.  ותתגבר  תתאכזב  לא  לעולם 
לכך, אל תחשוב על החיים הטובים. בעולם 
הזה יהיו הנוצרים עסוקים בקנאות רבה לא 
רק  האל.  במלאכת  אלא  שלנו  במלאכתנו 
בממלכת השמיים נוכל לנוח וליהנות ממנעמי 

החיים הטובים לנצח.
אם אי-פעם נזקקנו לכוחו של האל, הרי 
זה עתה, בגלל הקשיים של תקופתנו, בגלל 
נשמתו  את  מכר  עשיו  ימינו.  של  ההרים 
בעבור נזיד עדשים (בראשית כ"ה, 30-34). 
האם אתם עומדים למכור את נשמתכם בעבור 
משהו חומרי בעולם הזה, שאין לו ערך נצחי? 
רבים המגדירים עצמם כנוצרים, סבורים כי 

(8 'ÓÚ· Í˘Ó‰)
22 בראשית ו', 13, 17, פרק 7-8  23 משלי י"א, 21  24 פטרוס ב', ג', 10, ההתגלות ח', 7-13, פרק ט', ט"ו, 1, 6-8, פרק ט"ז, כ"ב, 18-19  25 האפסיים ב', 1-3  26 דברים ד', 11, 
ישעיה י"ג, 13, כ"ד, 16-23, מתי כ"ד, 7-8, מרקוס י"ג, 8, לוקס כ"א, 10-11, ההתגלות ו', 8, 12-17, ח', 3-6, 8-11, ט', 1-11, י"א, 13, ט"ז, 10-11, 17-21  27 "עצמות יבשות", "עבד אדוני", 
"שני עדי האלוהים", "מרוסק לרסיסים", "שמלת החתונה של סוזאן", "השיעור הגדול ביותר של היום", "הבור ללא תחתית", "ממיס לבבות קרים", מאת טוני אלאמו  28 האפסיים 

ב', 12-22  29 הרומיים ט', 27-28  

הודו
הכומר העולמי אלאמו היקר,

ברכות לך בשמו האדיר של אדוננו ומושיענו ישוע המשיח. אנו חיים כאן 
בביטחה תודות לתפילותיך ובחסד האלוהים ותחת כנפי האל. אנו אסירי תודה 
על עשרת עותקי כתבי הקודש בטלוגו וששת העותקים של כתבי הקודש באנגלית, 
תחת  המודפס  החומר  של  יחידות  מאה  "המשיח",  ספרי  עשרה  עלונים,   200

הכותרת "אחדותו של אלוהים".
כל אלה שימושיים ביותר בעבודת האל. אנו נמצאים בדרכנו לצפון המדינה 
כדי להפיץ את דברי האלוהים. אנשים רבים נושעו תודות לחומר שלך, בעיקר 
"עצמות יבשות". רבים האנשים המפצירים בי לארגן מפגש פומבי עם נציגיך 
והם צמאים לשמוע את דרשותיך. אנו מתפללים לקראת ביקורך בהודו. נכבדי, 
אנו מצהירים על אהבת האל עם החומר שבידנו. ברצוננו גם להציג כמה תמונות 
באמצעות מקרן. אנא שלח לנו מקרן אחד וכן את הווידיאו שלך וקלטות שמע או 
תקליטורים. אנא התפלל למען הכנסיות שלנו. אנו מתפללים למען נסיעתך, למען 
שאלוהים יסוכך עליך עם מלאכיו האדירים בכל אשר תלך. שאלוהים ישמור 
על בריאותך. אנא, אני מבקש ממך לשלוח לעבדך העני, 200 עותקים של כתבי 
הקודש בטלוגו. אנא זכור אותי ואת משפחתי בתפילותיך. אנו רוצים לראות כיצד 

הכנסיות הנוצריות של טוני אלאמו חודרת לכל עם.
שלך בשמו,

הכומר ד.א.                                  טאדפאליגודם מאנדאל, הודו

הכומר אלאמו היקר,
ברכות בשמו של ישוע המשיח. אני מאמינה כי מכתב זה יגיע אליך עם 
אהבה ושלום בשמו של ישוע המשיח. זו הפעם הראשונה שבה אני כותבת לך. 
הבה אציג עצמי בקצרה: בעבר הייתי עובדת אלילים הינדים. נושעתי בחסדו של 
ישוע, באורח מפליא, לאחר שקראתי את דבריך במגזין שמצאתי בביתו של חבר. 
בעת הנוכחית אני בחברת זקנים וילדים, הנאספים בימי ראשון לתפילות ופולחן 

מתחת לעץ. אנא סייע לנו בהתבגרותנו הרוחנית.
מי יתן והאל יעתיר עליך שפע ברכות.

אחותך באמונה בישוע,
ק.ר.                                          נלור, אנדרא פראדאש, הודו
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דבר האל הוא נוקשה מדי. אבל אין הדבר 
כך. אם הוא נראה נוקשה בעיניכם, מה זה 
העדן  גן  אל  להגיע  דרך  שום  אין  משנה? 

מלבד על-ידי קבלת הדברים.
הפורענויות תהיינה נוקשות ולא תחמקו 
האלוהים  כמובן.  בחיים  תיוותרו  אם  מהן, 
אותו  לשרת  ועלינו  בכולנו30  להיות  חייב 
וכוחנו  מוחנו  נפשנו, נשמתנו,  ליבנו,  בכל 
כך שנוכל לעמוד בפורענויות כמו סכין חם 
את  הקוראים  מאלה  חלק  בחמאה.31  החותך 
"ויצאו  באמיתותם,  מאמינים  כאן,  הדברים 
הרע  ועושי  חיים  של  לתקומה  הטוב  עושי 

מאמינים  שאינם  [אלה  משפט  של  לתקומה 
יושלכו  ואז  בתחיה  יזכו  הקודש  בכתבי 
לגיהינום]" (הבשורה על-פי יוחנן ה', 29). 

למלכות השמיים ממשלה חזקה, המנוהלת 
אנשים  אם  בעצמו.  הכל-יכול  האל  על-ידי 
לממלכת  ולהיכנס  לנצחיות  להגיע  מקווים 
האלוהים, עליהם להתחיל עתה לציית לחוקיה 
של ממשלת ממלכת האלוהים.32 כדי להתחיל 
עצמכם  על  לקבל  עליכם  לאדוני,  לציית 

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 האנוכיות 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 לעמדת סמכות למשול 
החמישי  והצעד  הארץ,  על-פני  האלוהים  עבור 

הינו למשול עבור האלוהים על הארץ עד הסוף, 
על-מנת להביא את מלכות השמיים 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.
הללו את אדוני. יביא עליכם האלוהים כל 

טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו – מנהיג רוחני

את הישועה, כך שמשפחתכם גם היא תזכה 
הישועה,  קבלת  על-ידי  נצח  לחיי  בסיכוי 
באמצעות הדם המטהר שישוע הקיז על הצלב 
ורוח  ואביו  ישוע  כאשר  אז,  בגולגלתא.33 
הקודש יבואו לשכון ברוחכם, הם יפיחו חיים 
לחיי  לאלמותיות,  ויביאוה  המתה  ברוחכם 
נצח. אתם יכולים להתחיל בישועתכם, בחיי 
הנצח שלכם עם האל, עתה, על-ידי אמירת 

התפילה הזו:

שידורי הרדיו של הכומר טוני 
אלאמו ניתנים לקליטה בכל מקום 

בארצות-הברית, קנדה וברחבי העולם. 
כדי לקבל יותר מידע על תחנות 

הרדיו באזורך, שבהן ניתן לשמוע את 
הכומר אלאמו, שלח לנו אי-מייל אל: 
info@alamoministries.com או התקשר 

בטלפון אל 782-7370 (479). אנא בקר 
באתר האינטרנט של הכומר טוני אלאמו 
www.alamoministries.com או האזן לדבריו 

 .www.wmqm1600.com באתר
עשה נפשות. היה למפיץ של החומר 

המודפס והקלטות אודות הישועה דרך 
ישוע, מטעם הכומר טוני אלאמו. 

לצורך מידע נוסף שלח אי-מייל אל: 
info@alamoministries.com או שלח פקס 

אל: 782-7406 (479).

תפילה
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 האלוהים 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

ההר הנורא

32 הרומיים ח', 1-2  33 השליחים ט"ז, 31

30 יוחנן י"ד, 23, ט"ו, 4-11, 26, י"ז, 21-23, 26, הקורינתיים 
א', ג', 16, ו', 19-20  31 דברים ד', 29, י', 12-13, מתי כ"ב, 

37-40, מרקוס י"ב, 29-34, לוקס ד', 8  
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 ‰Ï‡ ÏÎÏ ,‰ÈÈÁÓ‰ ÈÎ¯ˆÂ ,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‡ ˙ÈÈÒÎ

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
 .Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ ˙Â˜„ 15-ÎÂ Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ

Â·Â˙Î ˙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.

 .‰¯ÈÎÓÏ ‰È‡Â ÌÈÁ· ˙ˆÙÂÓ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË Ï˘ ˙Â¯ÙÒ‰ ÏÎ
.(479) 782-7370 'ÏËÏ ‡ÈÈ·Â‚ ˙ÁÈ˘· Â¯˘˜˙‰ ‡‡ ,ÂÊ ˙Â¯ÙÒ ¯Â·Ú ÛÒÎ ÌÎÓ ˙Â·‚Ï ‰ÒÓ Â‰˘ÈÓ Ì‡

לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זאת לשפתכם. 
אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום המופיע להלן:
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קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה: 782-7370 (479) • פקס 782-7406 (479)  
www.alamoministries.com


