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גיליון 06400 הכומר טוני אלאמו

עלון בינלאומיעלון בינלאומי

(המשך בעמ' 2)

מאת טוני אלאמו

כנסיות בינלאומיותכנסיות בינלאומיות ירושלים החדשהירושלים החדשה

"אכירנו  השיר  של  מקורו  כך  משום 
ידיו"  על  המסמרים  טביעות  על-פי 
שהשטן  סימנים  הקודש.  בכתבי  אינו 
גרמם אינם יכולים להיכנס אל מלכות 

השמיים.
ישוע היה לבוש בגדים לבנים וכתר 
קצת  של  ברוחב  זהב  טבעת  בצורת 
השחור  שערו  על  נח  מסנטימטר  יותר 
והמתולתל. כתר הזהב נראה כה טבעי 
ונח בהתאמה כה מלאה על ראשו, עד 
שתמהתי מדוע אין כולם חובשים כתר 
יותר  הרבה  הולם  נראה  הכתר  כזה. 
הייתי  להזכירכם,  ושוב,  כובע.  מאשר 

ער לחלוטין והחיזיון היה בצבע מלא.
עיניים  ובעל  בלונדי  אינו  ישוע 
כחולות, ששערו ארוך וישר. צבע עורו 
בדיוק כמו שלי, זית. בימינו אנו מכנים 
שחור  שיער  לו  היה  אכן,  לבן.  זאת 
שופע, וכתר בצורת טבעת זהב ברוחב 
של קצת יותר מסנטימטר. הכתר נח על 
להיות  היה  אמור  כאילו  ונראה  ראשו 
שם. זה נראה כל כך טוב, עד ששוב 
חלק  איננו  כזה  כתר  מדוע  חשבתי, 

1 יוחנן א', 1, 14, יוחנן א', א', 1-3, ההתגלות י"ט, 13  2 תהילים קל"ט, 19-22, משלי ו', 16-19, ח', 13, ישעיה ס"א, 8, עמוס ה', 15, 21-23, ו', 8, זכריה ח', 17, מלאכי א', 3, מתי ו', 
24, הרומיים ט', 13, העברים א', 9, ההתגלות ב', 6, 15  

יום?  יום  לובשים  שאנשים  מהבגדים 
שחור.  או  כהה  חום  בצבע  היו  עיניו 
הוא היה נאה מאוד למראה, נאה יותר 
מכל גבר אחר שראיתי מימי. הוא הביט 
בי  הביט  שבו  האופן  מן  ישירות.  בי 
ידעתי כי ידע הכול אודותיי וכי חיבב 

אותי כאדם.
עד אותה עת בחיי לא ידעתי בוודאות 
כי האל מחבב אותי, אבל יכולתי להבחין 
כי ישוע אכן מחבבני וידיעה זו העניקה 
ומעניקה לי הרבה נחת עד עצם היום 
הזה. התרצו לדעת אם האל מחבב גם 

אתכם? 
קובעים  הקודש,  כתבי  האל,  דברי 
כי האל אוהב את כולנו, "כי כה אהב 
אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו 
יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, 

על- (הבשורה  עולם"  חיי  ינחל  אלא 
פי יוחנן ג', 16). משמעות הדבר היא 
בשלמותם,  האל  בדברי  נאמין  אם  כי 
כי  בישוע,1  האמונה  היא  שמשמעותם 
באמצעות  מחדש  ניוולד  ניוושע,  אז 
רוח הקודש וננחל גן העדן. מעולם לא 

עלה בדעתי כי ישוע גם מחבב אנשים 
מסוימים, למרות שעל-פי כתבי הקודש 
מסוימים  אנשים  מחבב  הוא  כי  ברור 
לא  מעולם  שוב,  אבל  אחרים.2  ושונא 
זה  אותי.  מחבב  האל  כי  בדעתי  עלה 
ועדיין הינו דבר טוב לדעת. אם  היה 
הוא  כי  לדעת  לכם  יתאפשר  אי-פעם 
מחבב אתכם, אני בטוח כי הדבר יביא 
לכם רווחה, כמו שקרה לי ועדיין קורה 
יותר  תחושו  כמותי,  אתם,  וכי  לי, 
ביטחון עצמי בפנייתכם לכס האלוהים 

לדבר עימו באמצעות רוח הקודש.
ישוע,  את  ראיתי  שבו  זה,  בחיזיון 
היה בעיניו מבט של דאגה, כאילו רצה 
לא  דחופה.  הודעה  איזו  אלי  להעביר 
לדבר  החל  הוא  מדובר.  במה  ידעתי 
עמי, אבל קולו נשבר. זה נשמע כאילו 
היה בשידור רדיו, בשידור חי, ומישהו 
הפעיל וכיבה את קולו במהירות רבה, 
דיבר  שהוא  כדי  תוך  וכבה,  הפעל 
עמי, כך שלא יכולתי להבין דבר ממה 

ַהַמְרָאה
שנים אחדות לאחר לידתי מחדש באמצעות רוח הקודש, ראיתי את אדוננו שנים אחדות לאחר לידתי מחדש באמצעות רוח הקודש, ראיתי את אדוננו 
ישוע המשיח, בהיותי בעיניים פקוחות לרווחה. סוזן, אשתי, ישנה ואילו אני הייתי ישוע המשיח, בהיותי בעיניים פקוחות לרווחה. סוזן, אשתי, ישנה ואילו אני הייתי 
ַמְרֶאה מטה שאורכו  ַמְרֶאה מטה שאורכו ער לחלוטין. החדר היה חשוך לגמרי, כאשר רוח הקודש, ּכְ ער לחלוטין. החדר היה חשוך לגמרי, כאשר רוח הקודש, ּכְ
כמטר או יותר וכולו זוהר באור לבן, הופיעה בחדר. היא נכנסה לחדר באוושה כמטר או יותר וכולו זוהר באור לבן, הופיעה בחדר. היא נכנסה לחדר באוושה 
קלה והחליפה צורה לדמות של מראה סגלגלה עם מסגרת של זהב סביבה. במראה קלה והחליפה צורה לדמות של מראה סגלגלה עם מסגרת של זהב סביבה. במראה 
ישב ישוע על כס ארגמן מעוטר בזהב. הבד הארגמני נראה כמו קטיפה. משענת ישב ישוע על כס ארגמן מעוטר בזהב. הבד הארגמני נראה כמו קטיפה. משענת 
הגב הגיעה כמעט לגובה ראשו. לא היו כל סימנים או שריטות מזר הקוצים הגב הגיעה כמעט לגובה ראשו. לא היו כל סימנים או שריטות מזר הקוצים 
על מצחו וכן לא היו צלקות מסמרים על ידיו, משום שבשמיים הכול מושלם. על מצחו וכן לא היו צלקות מסמרים על ידיו, משום שבשמיים הכול מושלם. 

הכומר טוני אלאמו ורעייתו המנוחה 
סוזן - במראה
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שאמר. יותר מאוחר גיליתי כי דאגתו 
נבעה מכך שאיני יוצר עמו קשר במידה 
הדרושה. הוא רצה להודיעני כי הדבר 
ליצור  לא  הוא  בעולם  ביותר  המסוכן 
עמו קשר יומיומי, לא להתפלל באופן 
קבוע (הבשורה על-פי לוקס כ"א, 36, 
ה',  האיגרת הראשונה אל התסלוניקים 
17, האיגרת השניה אל התסלוניקים א', 
11). מה שהאל ניסה לומר לי היה נכון. 
דבריו  כמעט אף פעם לא קראתי את 
כפי  אותו,  ביקשתי  לא  התפללתי.  או 
שציווה עלינו, בכל ליבי, נפשי, שכלי 
ועצמתי באמצעות כתבי הקודש, שהם 
למען  זאת  לעשות  עלינו  האל.  דבר 

תועלתנו שלנו.3
כי  הבנתי  בישוע,  הבטתי  כאשר 
הם  כאשר  הקודש  דברי  הם  נכונים 
טרם  עוד  אותנו  ידע  הוא  כי  קובעים 
האפסיים  אל  (האיגרת  העולם  בריאת 
א', 4).4 הוא ידע הכל אודותינו, אפילו 
בטרם היינו ברחמה של אמנו, והוא יודע 
מראש מה נעשה עם החיים אשר הוא 
נותן לנו בעולם הזה. היותי בנוכחותו 

גילתה לי זאת.
ישוע היה יהודי, כמו שמספרים לנו 
היה  אבי  יהודי.  אני  הקודש.5  כתבי 
היתה,  אימי  אם  ברור  זה  אין  יהודי. 

אבל שם אביה היה תורה.
בראשונה  אדוננו  את  ראיתי  כאשר 
במראה, סברתי כי בא ליטול אותי עמו 
לגן העדן, למלכות השמיים. הייתי כה 
נפעם. על-פני היה חיוך רחב. נשאתי את 
זרועותי לעברו ואמרתי: "אדוני!" הייתי 
כה מאושר. אבל אז הוא הושיט לעברי 
את ידו, שלא היתה עליה שום צלקת, 

האכזבה  זו  היתה  עתה".  "לא  ואמר: 
הגדולה ביותר של חיי. השמיים נראו 
כה נפלאים. הם היו כה נקיים ונעדרי 
שם  אין  מוות,  אין  בשמיים  דיכוי. 
טרור, אין כנסיה קתולית אויבת למשיח 
("ַהַחּיָה",  למשיח  אויבת  ממשלה  ואין 
אין  ההתגלות).  בספר  שמופיעה  כפי 
עיתונות אויבת למשיח, אין זוהמה, אין 
אומללות, אין עצב, אין כאב, אין מוות, 
גנבים,  אין  שקרנים,  אין  אכזבה,  אין 
אין שודדים, אין קללה, אין ניאוף, אין 
הומוסקסואלים,  אין  אנסים,  אין  זנות, 
אין לסביות, אין פדופילים, אין חמדנות, 
ניצול  אין  אי-שלמות,  אין  קנאה,  אין 
אין  שחיתות,  אין  רצח,  אין  לרעה, 
אופי,  רצח  אין  אין השמצה,  סחטנות, 
אין סילוף דברים, אין מחלה, אין חולי, 

אין כאב או סבל, אין רעב, אין אש, 
אין שטפונות, אין אסונות, אין סוכנויות 
משפט  מערכת  אין  מושחתות,  ממשלה 
מושחתת, אין שונאי האל, אין מישהו 
אחר.6  מישהו  שונא  או  אותך  ששונא 
בשמיים יש רק אושר, חדווה, אדיבות. 
שם הכול צעיר ותמיד יפה ונאה. הכול 
שם טהור ואין פחד מדבר. רק שלווה 
ושלום ׁשֹוִרים שם. דבר לא יטריד שם 
עתה  מושלם.  האוויר  מזג  האדם.  את 
תוכלו להבין במעט מדוע היה זה כה 
מאכזב מבחינתי, כאשר ישוע הושיט את 

ידו לעברי ואמר לי: "עדיין לא". 
לרגע קט סברתי כי אני אמור ללכת 
עמו. הייתי כה נפעם עד ששכחתי מכל 
דבר ומכל אדם, אפילו מאשתי, סוזן, 
אותה כל כך אהבתי. לא הייתי מסוגל 

המראה
(המשך מעמ' 1)

תהילים   ,8 א',  יהושע   ,18 י"ז,   ,3 ח',   ,5-9 ו',  דברים   3
א', 1-2, י"ט, 8-12, ע"ח, 1, 7-8, קי"ט, 9, ישעיה ל"ד, 16, 
 ,26 ה',  ח', 31-32, האפסיים   ,63 ו',  יוחנן  ז', 24-25,  מתי 
טימותיוס ב', ב', 15, ג', 15-16, יעקב א', 18-25, ההתגלות 
א', 3  4 ישעיה מ', 21, מתי כ"ה, 34, האפסיים א', 4-5, 11, 
ההתגלות י"ז, 8  5 בראשית י"ד, 13, כ"ב, 18, כ"ו, 4, מתי 

א', 1-17, יוחנן ד', 9, העברים ב', 16  

הודו
הכומר טוני אלאמו היקר,

ברכות בשמו של אדוננו ישוע המשיח. ברצוני להציג את עצמי. אני 
קאולורי. השלמתי את התואר שלי ואני מתגוררת עתה בעיר קטנה. 

אני ממשפחה בת דת ההינדו אבל עתה נושעתי ואני נוצריה.
יום אחד, לרוע המזל, איבדתי את הורי בתאונה. גם קרובי הסתלקו 
בתוך ימים אחדים. באותה עת לא היה לי מקום הולם לגור בו. עסקתי 
בפולחן אלילים הינדיים רבים ועשיתי זאת בשקידה על-פי המנהגים 
והתקשיתי  בעיותיי התגברו  זכיתי מהם לתשובה.  לא  הדתיים, אבל 
אפילו להשיג ארוחות ואז החלטתי כי מוטב שאמות. חשבתי לעצמי, 
מדוע אני חיה עם כה הרבה בעיות? אז הלכתי לתחנת רכבת כדי 
למות. באותה עת צעד לעומתי כומר ונתן לי עלון חדשות וחומר כתוב 
אשר נכתב על-ידי הכומר טוני אלאמו. החלטתי לקרוא את החומר 
בטרם אמות, אבל למזלי, החומר רב-הערך שהגיע ממך החזיר לי את 
הרצון לחיות והעניק לי חיים חדשים. על-כן אני מעריכה אותך מאוד, 
הכומר טוני אלאמו. עלון החדשות שלך קיימני בחיים עד היום הזה. 
עם שובי הביתה קראתי עד תומו את העלון ואת הספר "המשיח". 
ישוע טיהר את חטאי  כי  ומאמינה  מאז אני חיה באמונה במשיח 
בדמו. עברתי טבילה בכנסיה הקרובה אלינו והקדשתי את חיי לאדוננו 

ישוע המשיח.
עתה החלטתי בכל מאודי כי ברצוני לשרת את אדוננו. משום כך 
נשים,  בקרב  האל  דבר  את  ומפיצה  אדוננו  את  עתה  משרתת  אני 
בעיקר נשים צעירות. נשים צעירות רבות בארצנו מנהלות חיי חטא 
וסוגדות לאלילים. הן מבזבזות את זמנן היקר. הן אינן עוסקות בפולחן 
האל האמיתי, כך שברצוני להמיר רבות מהן ככל האפשר לאמונה 

בישוע המשיח.
כתבי  של  ועותקים  עלונים  לי  לשלוח  בענווה  ממך  מבקשת  אני 
הקודש בשפת טלוגו. הם יועילו לי מאוד בהפצת דברי הקודש בקרב 
הנשים. אנא, הוסף גם כמה הנחיות מצידך. דעתי נחושה לעשות את 

מלאכת האל בין הנשים באזורנו.
שלך בנאמנות,

האחות קאולורי                          טאדהפאליגודאם, הודו

6 איוב ג', 17, ישעיה ס"ד, 3, מתי ו', 20, הקורינתיים א', ו', 9-10, פטרוס א', א', 4, ההתגלות ז', 14-17, כ"א, 1-4, 10-11, 
18-27, כ"ב, 1-5  
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מוסונורו צאמדאל, הודו: אחת ממאות 
הכנסיות של טוני אלאמו ברחבי העולם. 
הכנסיה בתצלום למעלה היא באנדרא 
פראדאש. כמה מחברי הכנסיה עוסקים 
בהפצת החומר הנוצרי של כנסיית טוני 
אלאמו, בערים סמוכות. הכומר האזורי 

הוא ק. פראקאסארו

אחד  כל  אודות  או  אודותיה  לחשוב 
אחר בעולם. לפני החזון היה לי חשש, 
כי אם אי-פעם אראה את האל, אהיה 
לא  אותו  ראיתי  כאשר  אבל,  מפוחד. 
השאיפה  רק  אלא  כלל,  פחד  בי  היה 
הוא  עמו.  יחד  בשמיים  להיות  החזקה 
נראה כאחד האדם, אבל יכולתי להבחין 
הכוח  כל  את  בו  יש  כי  בו  בהביטי 
"ניתנה  אמר:  ישוע  ובארץ.  שבשמיים 
לי כל סמכות בשמיים ובארץ" (הבשורה 
קטע  לי  זכור   .(18 כ"ח,  מתי  על-פי 
יכול  אינו  שאיש  האומר  איוב  בספר 
לומר  או  האלוהים,  לרצון  להתנגד 
לאלוהים: "מה תעשה?" (איוב ט', 12).

של  גדולה  קהילה  היתה  ולי  לסוזי 
נוצרים צעירים שזה מקרוב נושעו. כמעט 
כולם היו היפים באמצע שנות השישים. 
הייתי כה עסוק בבניה, ברכישה ובתיקון 
הזנחתי את  של בתים למענם, עד כי 
הדבר החשוב ביותר בעולם, והוא קריאת 

כתבי הקודש ותפילה.
ישוע הזהיר אותי כי אלך לגיהינום 
ולאגם האש, באם לא אבקש אותו בכל 
יום  בכל  וכוחי  שכלי  נשמתי,  ליבי, 
ולילה.7 הוא הבהיר לי כי אם לא אקרא 
ואטיף  אלמד  אתפלל,  הקודש,  בכתבי 
מה שלמדתי, מיליוני נשמות יאבדו ואני 
אהיה אחראי לכולן לפני כס המשפט של 
האל, ביום הדין האחרון.8 אנו אחראים 
לכל הנשמות שלא הצלחנו להעביר לצד 
האל, ואשר יכולנו להעביר אילו צייתנו 

לישוע, לדברי האל.9 

התגבר  זה  אי-פעם.  שהיה  מכפי  היום 
כל כך עד כי הצחנה הגיעה השמיימה. 
אלוהים האב ודברו, ישוע, מספרים לנו 
מה שאמור להתרחש. הוא מספר לנו כי 
בקץ העתים "תהיה צרה גדולה אשר לא 
היתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, 
קצרו  ואילולא  כמוה.  תהיה  לא  אף 
הימים [הרעים] ההם לא היה ניצל כל 
בשר, אך למען הבחירים [אלה מאיתנו 
יקצרו  באלוהים]  מאמינים  שבאמת 
הימים ההם" (הבשורה על-פי מתי כ"ד, 
בראי  במראה,  להביט  תוכלו   .(21-22

שהוא כתבי הקודש ולראות בעצמכם.
לקרות  יחלו  האלה  הדברים  כל 
העולם  אזהרה.  כל  בלא  בפתאומיות. 
יהפוך לסיוט לאלה אשר לא קיבלו את 
אדוננו ישוע המשיח כמושיעם האישי. 
הם יזעקו באימה "האם אין המדע, או 
הדתות הבדיוניות האלו, יכולים לעשות 
דבר בעניין זה? האם הנשיא, המושלים 
יכולים  אינם  אחרים  ממשלה  ופקידי 
יוכלו  לא  הם  לא,  בעניין?"  לפעול 
לעשות דבר בעניין זה. הם ירוצו לחפש 
מחסה בדיוק כמו כל אחד אחר, למעט 
אלה אשר נולדו מחדש, נוצרים מלאי 
בעוד  חדווה  נתמלא  אנו  הקודש.  רוח 

הכומר אלאמו,
קיבלנו היום שיחת טלפון מאישה ביוסטון טקסס. האישה סיפרה כי קראה את 
החומר שלך ב"יוסטון כרוניקל" תחת הכותרת "עצמות יבשות". הדבר נגע לליבה 
עד דמעות וברצונה לומר את תפילת החוטאים, כך שאמרתי את תפילת החוטאים 
יחד עמה. היא היתה כה אסירת תודה על המאמר שלך. היא מבקשת ממך את 
התקליטורים עם דרשותיך ואת ספר "המשיח" וכן מכתבים נוספים על הדרך בה 

למדת להכיר את האל.
השבח לאל!

תגובות

(המשך בעמ' 6)

אחותי עומדת בראש שרותי יעוץ של מדינת אוקלהומה. עמית שלה במימשל של 
אוקלהומה, שהינו חבר בוועדה המשפיעה על מימון המחלקה שלה, הגיע לישועה 
לאחר שנמשך אל אדוננו בעקבות קריאת החומר על העצמות היבשות שפורסם 
נולדו  שחבריה  לכנסיה  הולך  הוא  עתה  יהודי.  הוא  האיש  באוקלהומה.  בעיתון 

מחדש באמצעות רוח הקודש באוקלהומה סיטי.
באסטר וייט                                          טקסארקאנה, טקסס

7 דברים ו', 5-7, משלי א', 24-26, יהושע א', 8, שופטים ב', 17, 19-20, תהילים א', 1-3, ירמיה י"א, 9-12, מתי ה', 13, ו', 22, 
כ"ד, 12, 24, מרקוס ד', 7, ח', 38, י"ג, 22, ההתגלות ג', 18  8 מתי ט"ו, 14, מרקוס י', 51-52, הרומיים י', 17, העברים י"א, 
1-6  9 יחזקאל ג', 18-20  10 תהילים ק"ב, 26-28, ישעיה כ"ד, 19-20, נ"א, 6, מתי ה', 18, מרקוס י"ג, 24-37, פטרוס ב', 
ג', 10-13, ההתגלות כ', 11, כ"א, 1  11 בראשית ו', 13, 17, פרק 7, מתי כ"ד, 38-39, פטרוס א', ג', 20, פטרוס ב', ב', 5  

לאנשי העולם 
ולמטיפים אותם 
אני שומע אין מושג 
בזה  נמצאים  שאנו 
הרגע בקץ העתים.10 

מסוכן  כמה  הבהיר  ישוע 
לבני האדם להיות מעורבים 
שהיא  כזו  בדיונית,  בדת 
בכתבי  בדיה.  כך,  באמת 
מדע  על  מדובר  הקודש 

אל  הראשונה  (האיגרת  כוזב 
טימותיוס ו', 20). המדע האמיתי 
הוא זה: "בראשית ברא אלוהים 
את השמיים ואת הארץ. והארץ 

על- וחושך  ובוהו  תוהו  היתה 
פני תהום ורוח אלוהים מרחפת 

על-פני המים. ויאמר אלוהים יהי 
קרו  מכן  ולאחר  אור"  ויהי  אור 
כל הדברים האחרים על-פי דברו 

(בראשית א', 1 עד ב', 2). 
ושוב, האמת היא שהאל מתחיל 
לשפוך את חמתו על העולם. שאלו 
את תושבי ניו אורלינס, או תושבי 
אינדונזיה, או אנשים הגרים במאות 

זכרו  העולם.  ברחבי  אחרים  מקומות 
טבע".  "אימא  הנקרא  דבר  אין  זאת! 
אינני יכול להבין כיצד זה יושבי העולם 
אינם מסוגלים לתפוס כי אלוהים כבר 
במים.11  העולם  את  אחת  פעם  השמיד 
הרי זו עובדה ידועה, זו היסטוריה. אבל 
הם עדיין ממשיכים לבצע אותם חטאים 
כפי שעשו בימי נוח. המצב חמור יותר 
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ל"ד, 23, ל"ז, 24. ב"דוד" כוונתו לזרעו 
של דוד שהוא המשיח. המילה "הרועה" 

בפסוקים אלה מתייחסים לישוע).
המשיח, שהינו באמת בנו אהובו של 
והרועה  האלוהים  היה  שבשמיים,  אבינו 
האמיתי (דבר האלוהים, הדלת לגן העדן. 
ראה בשורה על-פי יוחנן פרק י'. שם אנו 
עבור  חייו  את  נתן  האלוהים  כי  רואים 

אלה החפצים בקבלת חיים).

שמות ותארים נוספים למשיח
הוא גם "אבן" או "צור" (ראה ישעיה 
ח', 14), "פנת יקרת מוסד" (ישעיה כ"ח, 
16), "יתד" (ישעיהו כ"ב, 21-25), "קשת 
מלחמה" (זכריה י', 4), "שילה" (בראשית 

מ"ט, 10), ו"כוכב" (במדבר כ"ד, 17).
השם "ישוע" בתנ"ך

בתנ"ך  ומצוי  חבוי  "ישוע"  השם 
מבראשית  החל  פעמים,  ממאה  למעלה 
וכלה במלאכי, כמעט ללא יוצא מן הכלל 
"ישועה",  המילה  של  השונות  בהטיות 
במיוחד "ישועתי", "ישועתך", "ישועתו" 
המילה  אין  בהם  מקרים  (למעט  וכו' 
מוטה). זו בדרך כלל מילה הזהה למילה 
"ישוע" המופיעה בבשורה על-פי מתי א', 
אומר  אדוָני  שמלאך  מה  בעצם  זה   .21
ליוסף: "והיא יולדת בן וקראת את שמו 
עמו  את  יושיע  הוא  כי  [ישועה],  ישוע 

מעוונותיהם".
במספר  עובד  זה  כיצד  נראה  בואו 
דוד   ,15 ט',  בתהילים  מהתנ"ך.  קטעים 
אומר: "אגילה בישועתך" וכוונתו: "אגילה 

בישוע שלך". בישעיה י"ב, 2-3 אנו מוצאים 
משהו נפלא. ישועה מוזכרת שלוש פעמים 
בהטיות שונות, כולן קשורות לגאולה של 
ישוע. אנו מגישים אותן ככתבן ומוסיפים 
המגלם  המשיח  לישוע  קשרן  את  אליהן 

את המילה ישועה:
לישוע  [התייחסות  ישועתי  אל  "הנה 
בטרם התגלמותו, בקיומו הנצחי, הבשורה 
על-פי יוחנן א', 1], אבטח ולא אפחד, כי 
עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה [ישוע, 
על-פי  הבשורה  ודם,  כבשר  אלוהים  דבר 
יוחנן א', 14]. ושאבתם מים בששון ממעייני 
הישועה [ישוע הצלוב, מי הגאולה זורמים 
מגלגלתא (הבשורה על-פי יוחנן ז', 37, 39, 

הבשורה על-פי יוחנן ד', 10, 14)]".

ו. אלוהותו של ישוע 
המשיח לפי התנ"ך 

והברית החדשה
טבעו הכפול של המשיח

של  אישיותו  את  נכונה  להבין  כדי 
היה  שהוא  להבין  חייבים  אנו  המשיח, 
בעל טבע כפול, אך בעל אישיות יחידה: 
הוא, לאמיתו של דבר, האלוהים והאדם 
האלוהים-אנוש,  הוא  אכן,  המושלם. 
האלוהים ואדם באישיות אחת בלתי ניתנת 
בשמות  מתבטאת  אנושיותו  לחלוקה. 
ותארים כגון בן-אדם, בן-דוד, ובן-אברהם. 
אלוהותו נשקפת דרך שמות ותארים כגון 
בן-האלוהים, אדוָני, יהוה, אל והאלוהים. 
מטרת מחקר זה היא להציג את העובדה 
כתבי  הבאה:  העילאית  החשיבות  בעלת 
הקודש מגלים שהמשיח ישוע הוא התגלמות 

האלוהים כבשר ודם.

אלוהותו של המשיח על-פי האיגרת 
אל העברים פרק א'

בששת הפסוקים הראשונים של האיגרת 
עשר  לנו  ניתנות  א',  פרק  העברים  אל 
קובעות  כולן  המשיח,  אודות  עובדות 
משום  אלוהותו.  עובדת  את  ומוכיחות 
שאי אפשר לשייך אף אחת מעובדות אלה 

לבשר ודם גרידא.
של  "בנו"  נקרא  (ישוע)  המשיח   (1)
האלוהים בניגוד ל"נביאים" אשר היו רק 
בני-אדם, אף-על-פי שנחה עליהם ההשראה 
(האיגרת אל העברים א', 1-2): "האלוהים 
ובפנים  רבות  פעמים  מקדם  דיבר  אשר 

מצג צבעוני של הספר "המשיח" של הכומר אלאמו, בשפות רבות. לכל 
שפה כריכה בצבע אחר. כ-333 נבואות מהתנ"ך נדונות בספר, נבואות 
באשר לבואו בראשונה של המשיח אל העולם. זהו כלי מצוין ללימוד, 
בעיקר ליהודים, למוסלמים וכן לכל אחד אחר. הזמן את העותק שלך 

ללא תשלום.

זהו הקטע ה-28 בסדרת קטעים מספרו של הכומר אלאמו, "המשיח", אשר יובאו בכל עלון 
עד השלמתו של הספר כולו.

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).

שמות אחרים למשיח בתנ"ך
למשיח ישנם שמות רבים בתנ"ך. כאן 

נזכיר רק חלק מהם.

עבד אדוָני
לעיתים  המשיח  נקרא  ישעיה  בספר 
קרובות עבד אדוָני או "עבדי" 
נ"ב,   ,1 מ"ב,  ישעיה  (ראה 
הדגם  הוא  אדוָני  כעבד   .(13
המורה  וענווה,  צדקה  של 
האנושי.  המין  של  והגואל 
הוא ממלא את כל חפצו של 

אלוהים. לכן הוא:

אדם השני - האיש המושלם
ישראל השני - העבד המושלם
משה השני - הנביא המושלם
דוד השני - המלך המושלם

אהרון הכוהן הגדול השני - 
הכוהן הגדול המושלם 

וגדלות  ההולכות  הכוונות 
למין  ביחס  אלוהים  של 
התגלו  אשר  בכללו,  האנושי 
בבריאת אדם, בבחירת ישראל, 
בעלייתו של משה, במינויו של 
אהרון, ובקריאה לדוד, מגיעות 
להשלמתן הגמורה על-ידי, דרך, 

ובאמצעות ישוע המשיח.

"רועה"
המשיח  את  ראה  ישעיהו 
כעבד אדוָני ויחזקאל ראה אותו 
יחזקאל  (ראה  ישראל  כ"רועה" 
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דיבר  הנביאים,  ביד  אבותינו  אל  שונים 
אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו".

(האיגרת  "יורש כל"  (2) המשיח הוא 
אל העברים א', 2). הוא הבן, לכן הוא 

היורש.
בידיו:  נבראו  (היקום)  העולמות   (3)
העולמות"  את  [המשיח]  בידו  "עשה 
(האיגרת אל העברים א', 2). זה לא רק 
מוכיח את קיומו טרם בריאת העולם, אלא 
גם מציג אותו כסוכן פעיל בעצם הבריאה 

(הבשורה על-פי יוחנן א', 1-3) "נהיה על-
ידו [המשיח] ומבלעדיו לא נהיה כל אשר 

נהיה" (הבשורה על-פי יוחנן א', 3).
(4) הוא מזוהה עם זוהרו של האלוהים 
כשם שזוהר החמה מזוהה עם החמה עצמה: 
"והוא זוהר כבודו" (האיגרת אל העברים 

א', 3).
(5) כבן-האלוהים הוא מזוהה עם כוחו 
של האלוהים כשם שהחותמת משקפת את 
(האיגרת  "הוא... צלם עצמותו"  החותם: 

אל העברים א', 3).
(6) הוא (ישוע המשיח) האחד הנושא 
כמובן  שזוהי  האינסופי,  היקום  כל  את 
עבודתו של אל רב-כוח: "נושא כל בדברו 
 .(3 א',  העברים  אל  (האיגרת  גבורתו" 
באיגרת אל הקולוסיים א', 16-17, נאמר: 
אשר  כל  נברא  המשיח]  [ישוע  בו  "כי 

בשמיים ואשר בארץ... והכל קיים בו".
(7) הוא, ישוע, הביא לבדו לישועת המין 
האנושי. אף חוטא, אפילו לא אדם מושלם, 
האנושי  הגזע  את  לגאול  היה  יכול  לא 
אובדים.  חוטאים  של  מיליארדים  המלא 
קורבן גדול הרבה יותר דרוש לכפרת עולם 
חטאים"  טיהור  שעשה  "ולאחר  החוטאים 

(האיגרת אל העברים א', 3).
הגבוה  במקום  יושב  הוא  עכשיו   (8)
ביותר בכל היקום ליד אבינו שבשמיים: 
לימינו של האלוהים, חולק עם האלוהים 
האב בכס המלוכה הנצחי. הוא "ישב לימין 
הגדולה במרומים" (האיגרת אל העברים 
א', 3). עובדה היא: ישוע המשיח, עמו 
הנצחי,  המלוכה  כס  את  האלוהים  חולק 
מוזכר גם בחזון יוחנן (ההתגלות) כ"ב, 1: 

"מכסא האלוהים [היחיד] והשה".
המלאכים:  מן  גדול  יותר  הוא   (9)
"ויגדל מאוד מן המלאכים" (האיגרת אל 

העברים א', 4).
בין  האב-בן  יחסי  נקבעים  שוב   (10)
אבינו שבשמיים והמשיח. אפילו המלאכים 
מצווים לסגוד לו (למשיח). בפסוק 6 נאמר 
להשתחוות  האלוהים  מלאכי  כל  שעל 
למשיח. זכור נא, רק את האלוהים מותר 
לעבוד (הבשורה על-פי מתי ד', 10). "בני 
אתה... ועוד אני אהיה לו לאב והוא יהיה 

המשך בעלון הבא

1. ישוע משתמש כאן במילים "אני הוא" שהן משמעות השם 
"יהוה" (ראה שמות ג׳, 14), ובכך מזהה עצמו כיהוה התנ"כי.

לי לבן [עדות האלוהים לבנו]" (האיגרת 
אל העברים א', 5).

אל  האיגרת  של  א'  פרק  בשארית 
אשר  התנ"ך  קטעי  עם  (ביחד  העברים 
של  הזה  בפרק  המובאות  צוטטו  מתוכם 
עובדה  מגלים  אנו  העברים)  אל  האיגרת 
השמות  בשלושת  נקרא  המשיח  מרשימה: 
והתארים אשר התנ"ך משתמש בהם לגבי 
האלוהים, ובשני השמות העיקריים שבהם 

האלוהים מכונה בברית החדשה.
אל  מדבר  האב  האלוהים   ,8 בפסוק 
האלוהים הבן (המשיח) וקורא לו אלוהים. 
פסוק 8, הוא ציטוט ישיר מתהילים מ"ה, 
אדוָני,  של  העיקרי  שהשם  מקום   ,7
"אלוהים", מוקנה למשיח: "כסאך אלוהים 

עולם ועד".
באיגרת אל העברים א', 10, האלוהים 
(המשיח)  הבן  ועל  אל  מדבר  עדיין  האב 
וקורא לו "אדוָני". זהו ציטוט מתוך תהילים 
מתייחסים  אלה  (פסוקים   .26-28 ק"ב, 
ליהוה. ראה תהילים ק"ב, 16-17, 20, 22, 
23). עתה נצטט את הפיסקה מתוך הברית 
החדשה: "אתה אדוָני 'לפנים הארץ יסדת, 
ואתה  יאבדו  המה  שמיים.  ידיך  ומעשה 
תעמוד, וכולם כבגד יבלו. כלבוש תחליפם 
ויחלופו, ואתה הוא ושנותיך לא ייתמו' " 
(האיגרת אל העברים א', 10-12, תהילים 

ק"ב, 26-28).
שימו לב שבפסוקים אלה (האיגרת אל 

העברים א', 10-12):
(1) האב (כמו בפסוק 8) עדיין מדבר 

אל הבן.

(2) האב אומר שהבן הוא בורא היקום: 
"ומעשה ידיך שמיים" (פסוק 10).

(3) האב אומר שהבן הוא נצחי ובלתי 
משתנה. היקום יזדקן כלבוש בלה, 
אומר  הוא  (המשיח)  הבן  על  אך 

"ושנותיך לא ייתמו" (פסוק 12).
מוסיף  העברים  אל  האיגרת  כותב 
אודות  השראה  בעלות  הערות  שתי  עוד 

המשיח:
(1) "ואל מי מן המלאכים אמר [האלוהים 
האב] מעולם, שב לימיני עד אשית 
א',  (פרק  אויביך הדום לרגליך?" 
13) שוב מראה את מקומו הנעלה 

של המשיח לימינו של האלוהים.
(2) "עד אשית אויביך הדום לרגליך" 
(פסוק 13), מבטיח לכל את נצחונו 

הנצחי של המשיח.
בהדגשה  העיד  האב  שהאלוהים  היות 
כה רבה בפרק זה על אלוהותו של ישוע 
הצהרות  חמש-עשרה  לנו  ונתן  המשיח, 
המראות בבירור את אלוהותו של המשיח, 
יהיה זה טיפשי להכחיש אמת בסיסית זו. 
בכך  תלויה  הנצחית  גאולתנו  למעשה, 
שנקבל את האמת על אלוהותו של ישוע 
אם  כי  בחטאיכם  תמותו  "כי  המשיח: 
יהוה]"1  [אדוָני  הוא  אני  כי  תאמינו  לא 

(הבשורה על-פי יוחנן ח', 24).

הכומר היקר אלאמו,
אני שמח מאוד להודיע לך כי קיבלתי את העותקים של העלון הבינלאומי 

שלך, ועותק של "המשיח לפי נבואות התנ"ך", אשר נכלל גם כן.
קיבלתי את  על מה שהתרחש כאן מאז  לך  הכומר אלאמו, הרשיני לספר 
העלונים שלך. הרביתי להגות בהם ומה שאני עושה כאן זה ללכת למשפחות 
הרוסות ולחלוק עמן את כתביך אשר האל מסר לך וכן לחלוק עם אלה אשר 
אינם יודעים את האל. הם מעוניינים מאוד להקשיב ולקבל את ישוע המשיח 

כמושיע האישי שלהם.
והוא,  אחד  דבר  לך  לומר  עלי  אבל  נושעו,  אשר  איש  ארבעים  כאן  היו 
שלאנשים אלה אין עותקים של כתבי הקודש לקרוא, על-כן, אני מבקש ממך 
למען  אפשרי,  הדבר  אם  הקודש,  כתבי  של  עותקים  לנו  לשלוח  באדיבותך, 
ארבעים הנשמות החדשות האלה אשר זה עתה נושעו, כך שאוכל לחלוק אותם 

עם אנשים אלה.
כמו-כן, אדוני, אעריך מאוד אם תצרף אותי לרשימת התפוצה שלך, כדי שאוכל 
לקבל יותר מעלוניך וספריך לקריאה. הכומר אלאמו, הרשה לי להתפלל למענך, 
יצילך  וכן שהאל  ותגבר במהירות  בכבוד  דבר האלוהים תתקבל  כך שתפוצת 
מחורשי רעה ואנשים רעים. האל נאמן והוא יחזק אותך וישמור על ביטחונך 

מפני השטן והאל יעניק לך את הביטחון במה שהוא מצווה עליך לעשות.
מי יתן והאל יובילך להבנה רבה יותר של אהבת האל ורחמיו, אשר נמסרו 

על-ידי ישוע המשיח, אמן.
מידידך הנאמן בשם אדוננו,

הכומר ג'. מ.                                   חבל מאלאיטה, איי שלמה

איי שלמה
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מקו הטלפון שלנו 
לעדות ולתפילה, הפעיל 

24 שעות ביממה
מניו  התקשרה  ארמה  בשם  אישה 
לה  שעזרנו  על  תודה  והביעה  יורק 
מתפללת  גם  היא  אדוננו.  את  לשרת 

למען שנה ברוכה בשבילנו.
ביותר  הטוב  העלון  כי  אמרה  היא 
שקראה היה תחת הכותרת "ההר הנורא". 
לתורתו  מתאים  זה  שעלון  אמרה  היא 
של ישוע. היא אמרה שאינה מכירה אף 
אחד מלבד טוני אלאמו שיודע באמת 
את תורתו של ישוע. היא ציינה כי הינה 
מפיצה את החומר בניו יורק וכי היא 
מתפללת לאל שישלח את טוני אלאמו 
זקוקים  "אנו  אמרה:  היא  יורק.  לניו 
לו". היא הוסיפה, "אנשים רבים שאני 
מכירה כאן נושעו תודות לחומר הכתוב 
אשר האל שם בפיו. הם אומרים: 'מתי 

נזכה לראות את טוני אלאמו?' "
בהפיצה  אחד  יום  כי  סיפרה,  עוד 
את החומר ברחוב 42 בניו יורק, ניגש 
אליה אדם, הביט לעברה ואמר: "הו, 
את זו שיש לה את החומר של אלאמו?" 

והוא מיהר אליה ליטול עוד.
היא סיימה את השיחה באמרה: "תודה 

לך פעם נוספת" ו"המשך במעשיך".

(המשך מעמ' 3)

התנגדות משמעותה שעלינו ללחום את 
המלחמה הרוחנית, את מלחמת המילים 
בין האל והשטן. עלינו להאבק. כתבי 
בהאבקות.  תחרות  זאת  מכנים  הקודש 
ודברי  האל  דברי  בין  ההתמודדות  זו 

השטן. 
אמר השליח פאולוס: "את המלחמה 
השלמתי"  המרוץ  את  לחמתי,  הטובה 
השניה  (האיגרת  האלוהים  דבר  בסיוע 
אל טימותיוס ד', 7). עם רוח הקודש 

אנו, כדברי פאולוס, "כי לא עם בשר-
רשויות  עם  אלא  לנו,  מלחמה  ודם 
ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, 
בשמיים"  רעים  רוחניים  כוחות  עם 
(האיגרת אל האפסיים ו', 12). זו הסיבה 
מדוע אדוננו העניק לי את החיזיון של 
עצמו במראה הסגלגלה. ישוע הורה לי 
האל.  של  השריון  מלוא  את  ללבוש 
כל  את  ללבוש  היא,  הדבר  משמעות 
דברי האל, את כתבי הקודש. אל לכם 
רק לקרוא זאת. הביטו פנימה. זו היא 
להביט,  עליכם  בה  האל,  של  המראה 
תראו  למען  לשמיים.  להכשירכם  כדי 
אם אתם מתאימים לרמה של דברי האל 
לצורך הכניסה לשמיים, או האם תהיו 
הנצח  את  יבלו  אשר  המושלכים  בין 
בגיהינום ובאגם האש. זו היא המראה 
שלנו. לעולם לא תכירו את האלוהים 
אם  אלא  המשיח,  ישוע  בנו  את  או 
הקודש.  כתבי  זו,  במראה  תביטו  כן 
באמצעות המראה, כתבי הקודש, אמר 
והאמת  הדרך  "אני  המשיח:  ישוע 

אלה אשר דחו את האל, את בן האל 
ואת רחמי האל יזעקו עד כלות מתוך 
יגיעו עד  כי נשמותיהם  בידיעה  פחד, 

מהרה לגיהינום ולאגם האש לנצח.
נביאי  יותר  ישנם  האדמה  על-פני 
אי-פעם  מאשר  אחרים  ושקרנים  שקר 

חסרי- נושעו,  שלא  אלה  בעבר.12 
האלוהים, האנשים הרשעים של העולם, 
להישרף.  גורלם  את  עצמם  על  הביאו 
בין אם הם יודעים זאת או לא, הם דחו 
את רחמי האל. גם לגבי נוצרים אשר 
יהיו בין בחירי האל, האלוהים אומר לנו 
רבה  כה  תהיה  השטן  התרמית של  כי 
עד כי בסוף הימים אפילו הבחירים ילכו 
שולל, אילו הדבר ניתן, ואפשרות זו אכן 
קיימת, אם בחירים אלה יחלו להאמין 
לשטן  להתנגד  עלינו  השטן.13  לשקרי 
והוא ימלט מאיתנו. "התייצבו נגד השטן 
 .(7 ד',  יעקב  (איגרת  מפניכם"  ויברח 

אלא  האב  אל  בא  איש  אין  והחיים. 
דרכי" (הבשורה על-פי יוחנן י"ד, 6).

בעצמכם  האל  דברי  את  לימדו 
לדרישת  תתאימו  אם  לראות  כדי 
את  לבלות  שתוכלו  כדי  האלוהים, 
הקודש  כתבי  השמיים.  בממלכת  הנצח 
של  י"א  בפרק  המידה.  אמת  גם  הם 
ההתגלות, פסוקים 1-2, נאמר לנו, כי 
אם לא נתאים עצמנו לדרישתו של האל 
באמצעות רוח הקודש, נוצב בחוץ יחד 
עם האבודים (הנקראים "גויים" בפסוק 
זה). המראה אומרת לנו מה הוא החטא 
באמצעות  לנו  ויימחל  שנתחרט,  כדי 
בעשותנו  הקודש.  ורוח  ישוע  של  דמו 
זאת אנו מכינים עצמנו לשמיים. עולם 
זה הוא חדר ההלבשה אל הנצח. היכן 
תבלה את הנצח? האם יהיה זה בשמיים 
או בגיהינום? התכונן לפגוש את האל 

מייד, משום שקץ העתים קרוב.14
רוח  באמצעות  פאולוס,  השליח 
נשק  ליטול  כולם  את  מזהיר  הקודש, 
האל.  דברי  באמצעות  עצמם  ולשריין 
הוא אומר: "על כן קחו את מלוא נשק 
האלוהים [דבר האלוהים], למען תוכלו 
להתנגד ביום הרע ולעמוד [לשרוד את 
האש הגדולה אשר תשרוף את היסודות 
עצמם] לאחר עשותכם את הכול. עמדו 
דבר  שהוא  האמת  [כשחגור  כן  אם 
ושריון  למותניכם]...  רכוס  האלוהים 
הצדק לבושכם [שאותו ניתן להשיג רק 
בשלמותו  האלוהים  שדבר  כך  על-ידי 
בראשכם  בנשמתכם,  בלבכם,  נמצא 

תרגום מספרדית
הכומר האהוב טוני אלאמו,

מפאת הדרך שבה הינך ממשיך לשרת את אדוננו, אני רואה שהינך איש 
אלוהים אמיתי. אדוננו בחר בך לשרתו. תודות לנאמנותך לאלוהים מכיר 
אני כעת בישוע כמושיעי. ואני מלא שמחה בידיעה שביכולתי גם כן לשרת 

את האל האמיתי.
מלך  של  בנתיבו  ולצעוד  להמשיך  אלא  להיחלש  לא  לעודדך  ברצוני 
אותך  ימלא  ישוע המשיח  היא שאדוננו  ותפילתנו  יברכך  השמיים. האל 

בברכתו.
הכומר אלאמו, אני מבקש ממך שתשלח לי עותק של כתבי הקודש ועוד 
עלונים. ברצוני לשרת את האל והחילותי להפיץ את כתביך. הייתי חולה, 
כך שאני מבקש ממך, הכומר אלאמו, להתפלל למעני, משום שאני יודע כי 

האל יבריאני. מי יתן והאל יברכך בשפע.
אחיך, 

ב. ל.                                             אוהאקה, מכסיקו

מכסיקו

12 מתי כ"ד, 3-5, 11, 23-24, טימותיוס א', ד', 1-3, טימותיוס 
ב', ד', 3-4  13 מרקוס י"ג, 5, 22  

14 מתי כ"ד, 3, 14, 29-31, 35-39, עמוס ד', 12, מתי י"ב, 36-37, הרומיים י"ד, 11-12  

המראה
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(המשך בעמ' 8)

וברוחכם], וכשרגליכם נעולות בנכונות 
לבשורת השלום." משמעות הדבר היא 
לעמוד על דבר האלוהים, להתעקש על 
הבטחת האלוהים. בנוסף לכל אלה, שאו 
את מגן האמונה, אשר שוב, הוא דבר 
האלוהים, אשר תוכלו לכבות בו את כל 
חיציו הבוערים של השטן (האיגרת אל 

האפסיים ו', 13-16). 
אתם יכולים לשאול: "מה הוא מגן 
האמונה וכיצד נכבה את החיצים הבוערים 
האמונה  מגן  באמצעותו?"  השטן  של 
והאמונה  התפילות  הוא  ושלכם  שלי 
באמצעות  מתחזקת  אמונתנו  באלוהים, 
מתפללים  שאנו  האל,  הקודש.  כתבי 
את  לכבות  המסוגל  היחיד  הוא  אליו, 
אשר  והלהבות  הבוערים  החיצים  כל 
כי  מבטיח,  האל  כלפינו.  יופנו  לבטח 
שברצונו  דברים  בתפילה  נבקש  כאשר 

לתת לנו, נקבלם.15
 דברי האלוהים אומרים לנו בברור: 
ותמצאו.  חפשו  לכם.  ויינתן  "בקשו 
המבקש  כל  כי  לכם.  ויפתח  דפקו 
מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק יפתח 

לו" (הבשורה על-פי מתי ז', 7-8). 
קחו את מלוא נשק האלוהים (כמתואר 
ו', 17-18) "וקחו  באיגרת אל האפסיים 
את כובע הישועה [שמשמעותו דע את כל 

לאוונגליסט טוני אלאמו,
ברכות בשמו של ישוע המשיח. אני מאזין לתוכניות 
שלך זה זמן רב וזה איפשר לי להגיע לישועה ולחזק 

את אמונתי.
האזנה לאמת הישירה אודות הנבואות של האל 
לאל  מודה  אני  רב.  עונג  גורמת  בהן  המושמעות 

שאתה מטיף זאת בלא להסתיר את האמת.
וחומר  הקודש  כתבי  של  עותק  לי  שלח  אנא 

נוצרי.
באהבה נוצרית,

ס. ג'.                    צ'וגוריה, קניה, אפריקה

קניה

פייסלבאד, פאקיסטאן: 
מפיצי כתביו של הכומר אלאמו, על-גבי אופניים. 

באמצע הכומר האזורי א. שריף

הכומר היקר אלאמו,
מפקד  אני  טייא.  שמי  הדרכה.  לבקש  בא  זה  מכתב 
לבקש  ברצוני  הכבוד,  בכל  בעבר.  המזויינים  הכוחות 
שתקצה מקום לי ולמשפחתי בכנסיה שלך בארצות הברית, 
כך שנוכל ללמוד ממך כיצד להיות מורים רוחניים, כך 
שאוכל להפיץ את דברי האל בכל העולם, בעיקר בחלק 
המערבי של חוף השנהב, שהינו אזור לידתי, שבו החלה 

המלחמה.
דברי האל שכנעו אותי להניח את נשקי, כדי להקדיש 

את חיי לעבודתו משום שאני יודע כי ישוע זקוק לי.
בתקוה לתשובה חיובית, אנא קבל את איחולי הטובים 

ביותר.
יברכך האל.

ט. מאמרי                       חוף השנהב, אפריקה

חוף השנהב

האמינו בו? וכיצד יאמינו בזה אשר לא 
שמעו אותו? וכיצד ישמעו באין מבשר? 
כיצד יבשרו אם לא ישלחו? הן כתוב: 
'מה-נאוו על-ההרים רגלי מבשר משמיע 
ישועה!' "  משמיע  טוב  מבשר  שלום, 
(האיגרת אל הרומיים י', 14-15, ישעיה 
נ"ב, 7). לא נוכל להיוושע אלא אם כן 
נקבל את ישוע המשיח, דבר האלוהים, 
שכן כך נכתב: "אבל לאלה אשר קיבלו 
אותו, המאמינים בשמו, נתן תקף להיות 
יוחנן  על-פי  (הבשורה  לאלוהים"  בנים 

א', 12).
כי אלוהים מאדיר את מילתו, כתבי 
הקודש, מעל לשמו (תהילים קל"ח, 2), 
מעל  שמו  את  להאדיר  עלינו  על-כן 
ומעבר לשמנו או מעבר לכל דבר אחר 
דברי  האדרת  בעולם.  מוקירים  שאנו 

האל היא לטובתנו.
כי  יעקב  באיגרת  לקרוא  הופתעתי 
דברי האלוהים, אשר הינו ישוע, הינם 
אם  לראות  מביטים  אנו  שבה  המראה 
אם  ישוע.  כמו  היא  שלנו  הבבואה 

15 מתי ז', 7-8, לוקס י"א, 9-10, יוחנן א', ה', 14-15  16 הקורינתיים א', ט', 16-17, 27 

דברי האל, שהינם ישוע ושמשמעותו גם 
לבישת תודעתו של ישוע, שהיא תודעה 
המלאה תמיד בדברי האל, כך שאיש לא 
יוכל להונותך] ואת חרב הרוח [הקודש], 
שהיא דבר האלוהים. בכל תפילה ותחינה 
שיקדו  [הקודש].  ברוח  תמיד  התפללו 
כל  בעד  בתחינה  והתמידו  בתפילתכם 
לעשות  עלינו  [המאמינים]".  הקדושים 
זאת למען טובתנו, משום שאם לא נעשה 
כן האל ידחה אותנו, כפי שאמר השליח 
פאולוס, כי האל ידחה אותו אם לא יטיף 
את דברו.16 כיצד נוכל אנו, או השליח 
פאולוס, להעביר את דברי האל לאנשים 
האבודים של העולם, בעוד אנו עצמנו 
לא נלמד את כתבי הקודש כדי להכירם? 
למען אשר נכיר את ישוע עלינו להכיר 
את דבר האלוהים, משום שדבר האלוהים 
הוא ישוע. על-כן לא נוכל להטיף אודות 
ישוע לעולם, אלא אם כן נלמד בחריצות 
יוכלו  וכיצד  האלוהים.  דברי  כל  את 
בני העולם להכיר את ישוע, את דבר 
האל, את האמת, אם לא ישוגרו אליהם 

מטיפים, מורים, 
 , ם י ט ס י ל ג נ ו ו א
רועים רוחניים 
ונביאים? "אך כיצד 
יקראו אל מי שלא 
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ברצוננו להיכנס לשמיים עלינו להביט 
אנו  באם  לראות  כדי  תמיד,  במראה 
מציגים את אותה בבואה שישוע מקרין 
לעברנו באמצעות כתבי הקודש. ישוע 
הופיע לפני לא כדי להחמיא לי, אלא 
הכתוב.  לי את משמעות  להראות  כדי 
איננו יכולים להביט במראה כדי לראות 
מה אנו ואז להסתלק מן המראה ולשכוח 
מה סוג האדם שהיננו, או שאנו אמורים 

להיות (איגרת יעקב א', 24). 
בספר קוהלת נאמר על-ידי רוח הקודש 
כי עלינו, בחיי תמותה אלה שאנו חיים 
בעולם הנוכחי, "את האלוהים ירא ואת 
מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את 
כל מעשה, האלוהים יבוא במשפט על כל 
נעלם [נסתר]. אם טוב ואם רע" (קוהלת 

לאחר  כי  מתפלל,  אני   .(13-14 י"ב, 
העל-טבעית  ההתנסות  אודות  שתקראו 
להחלטה  תגיעו  האל  לי  העניק  אשר 
לקבל את דבר האל, שמשמעותה קבלת 

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 
ואת העולם  האישי, את האנוכיות שלך, 
על כל תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל 

נֹו של המשיח.  ָקְרּבָ ּבְ
מהחיים  תחייתך  הוא  השלישי  הצעד 

השטניים של האדם הראשון לחיים נטולי-
חטא של המשיח. הצעד הרביעי הוא עלייתך 

לעמדת סמכות למשול עבור האלוהים על-
למשול  הינו  החמישי  והצעד  הארץ,  פני 
עבור האלוהים על הארץ עד הסוף, על-מנת 
אדמות.  עלי  השמיים  מלכות  את  להביא 
עליך ללמוד את דבר האלוהים, לאחר-מכן 
להישמע לו ולעשות את אשר דבר האלוהים 
מצווה עליך, כך שהכנסיה והעולם יראו 
ראיות לכניעתך לדבר אדוָני, הסדר שלו, 

וסמכותו בקרבך ודרכך.
הללו את אדוָני. יביא עליכם האלוהים 

כל טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

ישוע כמושיע האישי שלכם. אל תדחו 
זאת לרגע נוסף. היוולדו מחדש באמצעות 
רוח הקודש עתה על-ידי אמירת התפילה 

הזו:

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 חטאיי.3 אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח 
רוח הקודש4 ושהינו יושב לימין האלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאיי 
ולתפילתי זו.5 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני ישוע.6 רחץ 
נא את כל חטאיי המזוהמים בדמך היקר, אשר היגרת במקומי על הצלב בגולגלתא.7 
אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאיי 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, העברים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות ג', 
20  7 האפסיים ב', 13-22, העברים 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 העברים י"א, 6  11 יוחנן 
ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההיתגלות 

ז', 14, כ"ב, 14
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בקש את ספרו של הכומר אלאמו בשם "המשיח - לפי נבואות התנ"ך", המראה שישוע הוא 
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אל תשליך אותו, העבר אותו לאחר.
כל הספרות של טוני אלאמו מופצת בחינם ואיננה למכירה. 
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