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ה עץ

מאת טוני אלאמו
היה זה ערב חמים ונאה באזור לוס אנג'לס ,כאשר ניצבתי מחוץ
לדלת הראשית של הכנסיה בעיר קניון קאונטרי ,ברחוב סיירה הייוויי.
ביקשתי ליהנות מן הערב בטרם אכנס פנימה .הכנסיה היתה מלאה מפה
לפה באבודים ובנגאלים מהוליווד ומאזור לוס אנג'לס .אחדים מן הנוכחים
באו מכנסיות אחרות .אחרים היו נשמות אבודות ,אשר באו לשמוע את
האמת מדברי הקודש של אדוננו ישוע המשיח וליהנות מארוחת-חינם לאחר
התפילה .אנו נוהגים להגיש ארוחות לאחר התפילה מזה למעלה מארבעים
ושתיים שנה.
באזור קניון קאונטרי )סאוגוס( ,שהינו אזור הררי של לוס אנג'לס,
אוויר הלילה היה נפלא ושליו .התענגתי על ניחוח היסמין הפורח בלילה.
תמיד נהניתי להביט בהרים ובנוף האחר ,וכן בעץ האלון הענק ליד
הכנסיה ,אשר את תמונתו הדפסנו על עטיפת אחד התקליטים המוזיקליים
הראשונים שהכנסיה הפיקה .בתצלום נראו רבים מצעירי הכנסיה כשהם
ישובים על ענפי העץ .היה זה עץ אלון ענק ,כה אדיר כוח למראה ,עד
שנראה כמעט כמו קריקטורה ,משהו בלתי מציאותי .סברתי כי זה היה
העץ החזק ביותר למראה שבו חזיתי מימי.
בעוד אני בוהה בהערצה בגודלו העצום,
בכוחו הבולט ובגילו ,התפללתי לאלוהים,
באמרי" :אלוהים ,אנא עשני חזק כמו
עץ זה" .האל השיב לי בקול באמרו:
"יהיה עליך להיות מאות מיליוני מונים
חזק יותר מעץ זה" .אמרתי" :מה?" והוא
חזר על דבריו" :יהיה עליך להיות מאות
מיליוני מונים חזק יותר מעץ זה" .מילים
אלה מן האל הפליאו אותי ,משום שחשתי
כי אם אהיה חזק כמו העץ ,יהיה בכך
די .חשבתי כי אם אהיה כה חזק ,לבטח
1
אהיה יותר חזק משמשון בספר שופטים.
זה נראה לי כבלתי אפשרי להיות מאות
מיליוני מונים חזק יותר מן העץ ,למרות
שידעתי כי האלוהים תמיד צודק.
הבטתי בשעוני והיה ברור לי כי הגיע
הזמן להיכנס לתוך הכנסיה ולהתחיל
בתפילה .כאשר צעדתי אל תוך הכנסיה,
נפעמתי ושאלתי" :אלוהים ,כיצד יכול
 1שופטים י"ד ,5-6 ,ט"ו ,14-15 ,ט"ז28-30 ,6 ,2-3 ,

מישהו להיות חזק יותר מעץ
זה ,שלא לדבר על מיליוני
מונים יותר חזק?"
לאחר שהתייצבתי מאחורי
הדוכן והתפללתי ,פתחתי את
הטקס בספרי לציבור מה שהאל
העץ הענק המוזכר במאמר ואחדים ממיליוני האנשים
אשר התוודעו אל אדוננו באמצעות כנסייתו הנוצרית
אמר לי זה עתה .לא חלפו
של טוני אלאמו.
יותר משלוש או ארבע דקות
להטפה ודברי אודות העץ ומה
שהאל השיב לי ,כאשר כולנו שמענו קול באוויר .הלקח הזה מאת האלוהים היה
קריסה אדיר מכיוון מגרש החניה ,מקום מזעזע במיוחד עבורי ועבור כל מי שהיה
בו ניצב העץ .הרעש זעזע למעשה את כל עד לו .לא היתה רוח בחוץ .האוויר היה
הבניין .אנשים רבים מיהרו אל החלונות ,שקט במיוחד כל הלילה .העץ היה בגובה
בעוד אני אומר" :האם לא יהיה זה מפליא של  12או  15מטרים .ענפיו התפשטו על
אם זה העץ?" הם פנו לעברי ואמרו :איזור שהיה אף גדול בהרבה והיקף הגזע
"זה העץ .הוא התמוטט! הוא רובץ על היה  6מטרים או יותר.
רבים מבני האדם חשים כיום כי
הקרקע!" כולם נראו מזועזעים לחלוטין
ומלאי יראה .הבטנו החוצה מבעד לחלון הבעיות שיש להם בעולם הזה אינן ניתנות
וראינו את השורשים המתים מזדקרים לפיתרון .הם מתקשים להאמין שיש להם
)המשך בעמ' (2
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)המשך מעמ' (1

את העוצמה שאלוהים אומר כי הם
ניחנים בה .הם חשים כי קיימות נסיבות
בעולם שהינן גדולות מדי ,עצומות מדי
ועתירות כוח מדי מכדי להתמודד עימן,
אבל האלוהים הצהיר כי" ,הכל אפשרי
למאמין" )הבשורה על-פי מרקוס ט'(23 ,
וכן" :הכל אני יכול בעזרתו של הנותן
בי כוח ]ישוע[" )האיגרת אל הפיליפיים
ד' .(13 ,בכך אני מתכוון לומר כי האל
אומר לנו שאנו מאות מיליוני מונים
יותר חזקים מכל מה שאנו רואים ואשר
אנו מפרשים כחזק בעולמנו .יש דברים
בעולמנו הנראים בתודעתו של הטירון
פעמים רבות יותר חזקים מאשר הינם,
בדיוק כמו שנראה לי העץ הענק ,בעוד
במציאות הוא כבר היה מת .יש בי כיום
יותר אמונה מאשר היתה בי שלושים
וארבע שנים קודם לכן ,ויותר אמונה
מאשר היתה בי אתמול .זה מראה לי
כי ככל שנרבה לקרוא את דברי הקודש
ונחווה במשך הזמן את האמת שבדברי
האלוהים ,כך תגבר אמונתנו .סבלנות
היא תכונה נעלה 2.דקות ספורות לאחר
שהאל אמר לי שעלי להיות מיליוני
מונים חזק יותר מן העץ ,הוא אישר זאת
בעבורי ולכל הציבור בכך שהניח לעץ זה
להתמוטט ,תוך שהוא מזעזע את הבניין
ומרטיט את עצמותיהם של כל הנוכחים
בכנסיה.
אנשי העולם אשר לא נגאלו ,ואפילו
רבים אשר נולדו מחדש מתוך הרוח,
בוטחים בדברי החולין של העולם ומטילים
ספק בכוחו של האלוהים שבתוכם .אנו
מסוגלים לעשות כל דבר בעזרת כוחו
של האל )האיגרת אל הפיליפיים ד'.(13 ,
כוחו של האלוהים ברוחו" 3.כי התורה
ניתנה על-ידי משה והחסד והאמת באו
דרך ישוע המשיח" )הבשורה על-פי יוחנן
א' .(17 ,הם חשים כי רופאים ,אחיות,
רפואה ,עצים גדולים ,הינם חזקים יותר
מן האלוהים ,בעוד המציאות היא שהכוח,
רוח האלוהים ,חזקה מיליוני מונים
מהדברים שנראים חזקים ביותר על-פני
האדמה ובעולם כולו .דברי האלוהים
קובעים" :אם יש לכם אמונה כגרגיר
החרדל ותאמרו להר הזה ]לבעיה שאין
להתגבר עליה[ ,זוז מפה לשם  -הוא
יזוז ושום דבר לא יבצר מכם" )הבשורה

הודו

הכומר היקר אלאמו,
ברכות לך בשמו המבורך של אדוננו ומושיענו ,ישוע המשיח.
רוענו הרוחני ,תודה לך על משלוח החומר הנפלא .אנו ,כקבוצה ,הפצנו
את הספרות הזו לאנשים רבים באזור שכוח זה של אנדרה פראדש .רבים
נתברכו ואימצו את אדוננו .השבח לאל.
אנו מתפללים למענך ולמען כנסייתך .אנא המשך להתפלל למעננו .אני
שולח כמה תצלומים מעבודת ההפצה .אנא שלח כמה עותקים של כתבי
הקודש בשפת הטלוגו לאלה המבקשים.
הכומר ,אנא שלח יותר חומר מודפס ואת ספרי המשיח בטלוגו.
טאנוקו ,אנדרה פראדש ,הודו
הכומר א .ס.

על-פי מתי י"ז .(20 ,האמת,
כוחו של האל ,שהיא רוח
הקודש ,היא מאות מיליוני
מונים יותר חזקה מכל דבר
הנראה בעל עוצמה בעולם
הזה.
אנשים רבים מאמינים
כי הממשלה הכלל-עולמית,
ביחד עם הכנסיה הכלל-
עולמית והתקשורת ,היא כמו
עץ ענק אשר ענפיו מגיעים
לכל קצווי תבל 4.אנשים
עדכון  -אנדרה פראדש ,הודו
בעולם אומרים היום" :מי כמו
הכומר א .ס .מדווח על הפצה נרחבת של ספרות
אלאמו בהודו .הם ביקשו יותר חומר ועותקים נוספים
החיה? ומי יכול להילחם עמה?"
של כתבי הקודש.
)ההתגלות י"ג .(4 ,החיה היא
האנטי-כריסטוס ,הממשלה
הכלל-עולמית ,נביא השקר,
שהיא הכנסיה השקרית ורוב התקשורת האדם בעולם להאמין כי הוויות העולם
שכוחה בא מן הדרקון הגדול והאדום ,הן חזקות ,בעלות עוצמה וחזקות יותר
השטן )ההתגלות י"ב ,(9 ,3 ,שמושבו מאלוהים .תוכלו לשמוע את התרברבותם
בעיר שבע הגבעות )ההתגלות י"ז (9 ,הטיפשית ,הלא כן? מדוע בני האדם אינם
"המולכת על מלכי הארץ" )ההתגלות י"ז ,זוכרים כי האל הוא שברא את הכל והכל
 .(18כל אלה נראים כה חזקים לאלה נתון למרותו? היוצאים מן הכלל הם אלה
אשר אינם מודעים לדברי הקודש ,לכוחו המתנגדים לו מבלי לדעת כי יום הדין
של האלוהים ,בדיוק כמו שהעץ הענקי מתקרב 5.האלוהים ביקש מדויד )תהילים
נראה כה אדיר כוח בהביטי בו בלילה בו ב'" :(1-5 ,למה רגשו גויים ולאומים יהגו
התמוטט לאדמה.
ריק .יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו
דברי האלוהים קובעים כי הוויות יחד ,על יהוה ועל משיחו .ננתקה את
העולם הזה שואבות כוחן מן השטן מוסרותימו ]מוסרותינו[ ,נשלכה ממנו
וקובעים ,כי כוחו של השטן אינו רב
 5הפיליפיים ב' ,9-11 ,הקולוסיים א' ,16-17 ,פטרוס א',
וכי דבריו של השטן הם רפים ובלתי
ב'4-9 ,
יציבים )האיגרת אל הגלטיים ד' .(9 ,אל
תאהבו את העולם ,אף לא מה שבעולם.
כי כל אשר בעולם  -תאוות בשרים,
תאוות העיניים וגאוות הנכסים  -לא
מן האב הוא כי אם מן העולם )איגרת
יוחנן השניה ב' .(15-17 ,אבל השטן,
באמצעות התעמולה שלו ,גורם לרוב בני

 2לוקס כ"א ,19 ,הרומיים ט"ו ,4-5 ,טימותיוס א' ,ו' ,11 ,העבריים ו' ,12:1 ,10:36 ,12 ,יעקב א' ,3-4 ,ה' ,7-8 ,פטרוס ב',
א' ,5-8 ,ההתגלות ג' ,10 ,י"ד 3 12 ,בראשית פרק  ,1איוב כ"ו ,13 ,מתי י"ב ,28 ,השליחים א' ,8 ,הקורינתיים א' ,א',24 ,
האפסיים ג' 4 16-19 ,דניאל ז' ,23 ,ההתגלות י"ג ,16-17 ,1-8 ,י"ז ,18 ,15 ,1-2 ,י"ח ,23-24 ,1-3 ,י"ט2 ,
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אדם בשם צ'ארלס קרא את הכתבה
של הכומר אלאמו תחת הכותרת "עצמות
יבשות" ,אשר הופיעה בעיתון בוסטון גלוב.
הוא התקשר ואמר ,שזו הפעם הראשונה
שבה ראה חומר כה מאלף בעיתון ,ובעיקר
עיתון במסצ'וסטס .הוא אמר כי הינו נוצרי
ואינו מכיר איש העושה משהו באזורו למען
האלוהים .הוא אמר כי העולם נעשה כה
דתי וככל שהוא נעשה יותר דתי ,יותר רשע
וחורבן באים עליו .הוא מבקש שישלחו לו
את כל החומר המודפס של הכומר אלאמו,
את ספר "המשיח" והדרשות על קלטות.
הוא הוסיף ואמר ,כי לאחר שיקבל את
החומר הוא יתקשר שוב ויאמר לנו כמה
עותקים נוספים הוא צריך ,משום שהוא
רוצה להקים כנסיה באזורו ולסייע בהפצת
דברי האל בימים אלה של אחרית .עוד הוא
אמר" :המשך במלאכתך ותודה על הכל".
הוא שאל כיצד החלה הכנסיה ושוחחנו
על הרבה מדברי האמת שבחומר המודפס,
אשר מקבלים גיבוי הולם בדברי האלוהים.
סיפרתי לו אודות אחדות מהדרשות האחרונות
של הכומר אלאמו והוא היה נלהב על כך
שמצא כנסיה שלמעשה עושה את מלאכת
האלוהים בשעות אחרונות ואפלות אלה.
ג'ניפר ק.

עבתימו ]עבותינו[ .יושב בשמיים ישחק,
אדוני ילעג למו ]לנו[ .אז ידבר אלימו
]אלינו[ באפו ובחרונו יבהלמו ]יבהלנו[".
משום שהחטא ,האלימות והיעדר החוק
התרחבו להיקפם הנוכחי ,האלוהים אשר
הטביע את העולם כולו ,רוצה שכל אחד
ידע כי העולם וכל אשר בו ואשר מתנגד
לו ,יבער בחום הנורא 6.יש בכוחו לעשות
זאת .לא רק שבכוחו לעשות זאת ,הוא
אכן יעשה זאת! האל אינו משקר! 7מה
שהוא אומר הוא יקיים ובמהרה 8.ישוע
אמר" :ניתנה לי כל סמכות בשמיים
9
ובארץ" )הבשורה על-פי מתי כ"ח.(18 ,
ישוע אמר כי הוא שמח שהאל העניק
לו יותר כוח מאשר לאויביו" :הינה נתתי
לכם את הכוח לרמוס נחשים ועקרבים
ואת כל כוח האויב ומאומה לא יפגע
בכם .ובכל זאת ,אל תשמחו על שהרוחות
נכנעות לכם .שמחו על כך ששמותיכם
נכתבו בשמיים" )הבשורה על-פי לוקס
י'.(19-20 ,
אין בעולם נשק חזק יותר מדברי

טוגו

תרגום מצרפתית
הכומר היקר אלאמו,
בשמחה רבה ובכבוד רב אנו פונים אליך כדי לבטא את
תודתנו על כל הדברים שיזמת לצורך גאולת נפשות ,על-ידי
אספקת החומר הכתוב .היינו נחשבים לכפויי טובה אילו
המשכנו בשתיקה באשר לכך ,ונמנענו מלספר לך על עבודתנו
והתפתחותה ,שהינה העבודה הגדולה למען האלוהים ,שהוא
הפקיד נאמנה בידינו.
עם החומר המודפס שלך והעלון העולמי ,אנו מצליחים להגיע
לנפשות אבודות בבתי סוהר ,בבתי חולים ,בכפרים ובפינות
נידחות של הארץ .ביקרנו בכפר קלאווה ובמהלך המסע הזה
קיבלו למעלה מחמישים בני אדם את ישוע כמושיעם .החזון שלנו
הוא להגיע לנפשות שאיש לא בא עדיהן .נשלח לך תצלומים של
המסע שלנו במכתב הבא.
אנו חוזרים ומבקשים את עזרתך באספקת כמות גדולה של
ספרות ,את העלון העולמי ועותקים של כתבי הקודש ,אשר
ישמשו אותנו במסע הבא שלנו שאנו מתכננים ברחבי הארץ.
מי ייתן ואדוני אלוהינו יעתיר עליך את כל ברכותיו.
שלך בשמו של ישוע,
לומה ,טוגו ,אפריקה

ק .ד.

האלוהים 10.זה הוא הנשק אשר בו בחר
ישוע לברוא את השמיים והארץ ,להשמיד
את השמיים והארץ וליצור שמיים חדשים
וארץ חדשה ,הכל בגלל החטא .שטן,
תאוות ,מוות ,גיהינום והקבר" 11.יום
יהוה כגנב יבוא .אז השמיים בשאון
יחלפו והיסודות יבערו ויתפרקו ,והארץ
והמעשים אשר עליה .וכיוון שכל אלה
יתפרקו ,עד כמה עליכם לחיות בקדושה
ובחסידות ,לחכות לבוא יום האלוהים
ולהחיש אותו ,יום שבגללו השמיים
יתפרקו באש והיסודות יבערו וימסו"
)איגרת פטרוס השניה ג'.(10-12 ,
דניאל ראה את חזיון החיה ,את
האנטי-כריסטוס שנראה כי לא ניתן
להביסו 12.הוא ראה חיה המסמלת את
הממשל שאנו רואים כיום בעולם .מעולם
לא שמתי לב למילה שהוא השתמש בה

לתאר זאת .המילה היא "נורא" )דניאל
ז' .(19 ,7 ,האלוהים הראה לי חזיון
של החיה ,שהיא הממשלה הכלל-עולמית.
הוא הראה לי שפה החיה הוא רוב
אמצעי התקשורת .הוא הראה לי שהחיה
מכילה את הכת הקתולית ,שהיא כנסיית
השטן .ושוב השטן יושב בעיר בעלת
שבע הגבעות ]רומא[ 13.דניאל השתמש
בדיוק במילים אלה לתאר זאת .היה זה
נורא למראה ,נורא משום שמראה זה
הוא מפחיד ביותר .לא יכולתי להביט
בכך יותר מאשר שבריר שניה .המראה
נראה ענקי ,מוזר ,מזעזע! זה נראה בעל
יותר עוצמה מכל דבר שראיתי בימי.
ושוב זה היה ענקי ומפחיד .גובהו היה
מן הקרקע ועד השמיים ,מפחיד ביותר.
היה זה כמו רובוט ענק בל-ייאמן ,ופניו
הביטו בי בכעס רב יותר מאשר סברתי
)המשך בעמ' (6

 6ישעיה נ"א ,6 ,פטרוס ב' ,ג' ,10-13 ,7 ,ההתגלות כ"א 7 1 ,טיטוס א' ,2 ,העבריים ו' 8 18 ,יוחנן ה' ,26-29 ,פטרוס א' ,ג' ,9-10 ,יהודה א' 9 14-15 ,תהילים ק"ב ,26-28 ,ישעיה ל"ד,
 ,19-21נ"א ,6 ,העבריים א' 10 10-12 ,מתי ה' ,17-18 ,ח' ,16 ,כ"ד ,35 ,יוחנן א' ,14 ,1 ,העבריים ד' ,12-13 ,ההתגלות י"ט 11 13 ,ישעיה ס"ה ,17 ,הקולוסיים א' ,16-17 ,התסלוניקים
ב' ,ב' ,8 ,פטרוס ב' ,ג' ,10-13 ,יוחנן א' ,ב' ,16-17 ,ההתגלות י"א 12 21:1-2 ,18 ,דניאל ז' 13 19-26 ,7-8 ,ההתגלות י"ז9 ,
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זהו הקטע ה 29-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 העבריים י'.(7 ,
הצהרות התנ"ך על אלוהותו של המשיח
בפנותנו אל נבואות התנ"ך ובהשוותנו
אותן עם התגשמותן בברית החדשה אנו
מגלים:
) (1אדוני קרא למשיח בשם "עמית" )שותף
שווה לו(
"חרֶ ב ,עורי על־רועי ועַ ל־גבר עמיתי,
נאום יהוה צבאות" )זכריה י"ג .(7 ,בברית
החדשה ,ישוע אמר את אותו הדבר" :אני
ואבי אחד אנחנו" )הבשורה על-פי יוחנן
י'.(30 ,
פאולוס ,בהשראת רוח הקודש ,הצהיר
באיגרת אל הפיליפיים ב' ,5-6 ,שישוע
המשיח היה "שווה לאלוהים"" ,אשר אף
כי היה בדמות האלוהים ,לא חשב לו
לשלל ]פשע נגד חוק האלוהים[ היותו
שווה אלוהים".
) (2בישעיה ט' 5 ,ישנה נבואה על אנושיותו,
אלוהותו ומלכותו של המשיח
שמות אלוהים ניתנו למשיח אשר
יבוא ,שאיש פרט לחסרי-אמונה מוחלטים
אינו יכול לטעות בהם" :כי ילד יולד לנו
]אנושיותו של המשיח[ בן ניתן לנו ]היותו

מקו הטלפון שלנו
לעדות ותפילה ,הפעיל
 24שעות ביממה
הכומר היקר אלאמו,
אישה בשם תרזה התקשרה לקו
העדויות מלאס וגאס ,נוואדה ,כדי
לבקש שאספר לך כי חייה השתנו
לחלוטין לאחר שמצאה את החומר
המודפס שלך ,אשר מישהו השאיר על
חלון מכוניתה ,ולאחר שקראה בו .היא
נגאלה בגיל  18אבל התרחקה במרוצת
השנים .עתה כאשר הקדישה את חייה
מחדש לישוע המשיח ,היא לומדת
את הספרות שלך והיא מתקשרת לקו
העדות עם שאלות וכדי לשוחח על
אדוננו.
השבח לאל.
ליסה ט.

הבן הנצחי מבין השילוש[ ...ויקרא שמו
פלא ,יועץ ,אל גיבור ,אביו לעד"  -שניהם
שמות אלוהים " -שר-שלום".
יש לזכור ,כי בתנ"ך מבטאים שמות את
מהות האיש או מה שהוא מהווה .כשקוראים
למישהו בשם כלשהו ,משמעותו שהוא אכן
הדבר האמור .לכן ,כאשר המשיח נקרא
בשם "אל-גיבור" ,ההנחה היא שהוא אמנם
האל-הגיבור.
) (3בתנ"ך נקרא המשיח בשם האל ,או
אלוהים
הכתובים הבאים מראים שהמשיח נקרא
בשם אלוהים" :אמרי לערי יהודה הינה
אלוהיכם הינה אדוני יהוה בחזק יבוא
וזרועו משלה לו) "...ישעיה מ'.(9-10 ,
התייחסנו לכך גם בתהילים מ"ה ,7 ,כאשר
המשיח מוזכר בשם אלוהים" :כסאך אלוהים
עולם ועד".
בתהילים מ"ז אנו קוראים על ביאתו
בשנית של המשיח" :כי מלך כל הארץ
אלוהים ...מלך אלוהים על גויים" )תהילים
מ"ז .(8-9 ,זה מובן מאליו כי המשיח
)ישוע( יהיה זה שישלוט על כל העמים
)האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו,
 ,24-25ההתגלות י"א ,15 ,י"ט.(16 ,
) (4המשיח נקרא גם יהוה בתנ"ך
בזכריה פרק ב' ,14 ,אנו קוראים
כי אדוני אמר" :כי הנני בא ושכנתי
בתוכך נאום יהוה" ובתהילים" :כי
יהוה עליון נורא ,מלך גדול על
כל הארץ" )תהילים מ"ז.(3 ,
)ההקשר מראה שזה מזמור
משיחי המדבר על ביאתו
השניה של המשיח(.
בירמיה ,פרק כ"ג,
אנו קוראים שהמשיח
ייקרא בעתיד בשם "יהוה
צדקנו" )ירמיהו כ"ג,
.(6
בתהילים ק"ב אנו
קוראים כי יהוה "נראה
בכבודו" )תהילים ק"ב(17 ,
ובזכריה אנו קוראים" :והיה
יהוה למלך על כל הארץ"
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)זכריה י"ד .(9 ,כדי להוכיח שזו התגלמותו
בבשר ודם של יהוה אשר הוא מלך ,אנו
קוראים בפסוקים  3-4באותו פרק כי" :ויצא
יהוה ...ועמדו רגליו ביום ההוא על הר
הזיתים" )זכריה י"ד .(3-4 ,ובזכריה י"ב,
 ,10אי אפשר להתחמק מפשר הדברים:
"והביטו אלי את אשר דקרו" ,המתכוונים,
כמובן ,למשיח הצלוב.
בנבואה צלולה כבדולח בישעיה מ',
 ,3נקרא המשיח גם בשם יהוה וגם בשם
אלוהים" :קול קורא במדבר פנו דרך יהוה
ישרו בערבה מסילה לאלוהינו".
פסוק זה מצוטט בברית החדשה,
להראות את התגשמות הנבואה בישוע
וביוחנן המטביל ,מבשרו )הבשורה על-פי
מתי ג'.(1-3 ,
גם בצפניה ג' ,15 ,וגם בישעיה י"ב,
 ,6אנו לומדים כי קדוש ישראל הוא יהוה
עצמו ,וכי הוא יהיה בקרבם" :מלך ישראל
יהוה בקרבך" )צפניה ג'.(15 ,
אנו רואים ,כי אחד מתאריו של המשיח
הוא יהוה צבאות .זאת אנו לומדים מהשוואת
ישעיה ו' 9-10 ,1-3 ,לבשורה על-פי יוחנן
י"ב ,40-41 ,וישעיה ח' 13-14 ,לאיגרת
פטרוס הראשונה ב'.5-8 ,
) (5ישוע מן הברית החדשה טען כי הוא ה"אני
הוא" של התנ"ך
בישעיה מ"ג ,10 ,אומר אדוני על
עצמו" :אתם עדי ,נאום יהוה ,ועבדי אשר
בחרתי ,למען תדעו ותאמינו לי ותבינו
כי אני הוא".

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.

התקשר עימנו אל
info@alamoministries.com

דברים אלה התמלאו משמעות כאשר
ישוע טען בברית החדשה את אותה טענה,
בבשורה על-פי יוחנן ד' ,26 ,ח' ,24 ,י"ג,
" :19למען בבואה תאמינו כי אני הוא"
)הבשורה על-פי יוחנן י"ג .(19 ,ישוע
משתמש לעתים קרובות בביטוי "אני"
בהקשר לגילויים מיוחדים על עצמו ועל
עבודתו:
"אני הרועה הטוב" )הבשורה על-פי
יוחנן י'(14 ,
"אנוכי הדלת" )הבשורה על-פי יוחנן
י'(9 ,
"אני אור העולם" )הבשורה על-פי
יוחנן ח'(12 ,
"אני התחייה והחיים" )הבשורה על-פי
יוחנן י"א(25 ,
"אנוכי הנני הדרך והאמת והחיים"
)הבשורה על-פי יוחנן י"ד(6 ,
) (6תארי אלוהים" :האדון" ו"אדוני" ניתנו גם
למשיח בתנ"ך "הנני שולח מלאכי ופנה דרך
לפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון"...
)מלאכי ג'.(1 ,
"המלאך" שפינה את הדרך לביאת
האדון היה יוחנן המטביל והאדון אשר
עבורו הוא פינה את הדרך היה המשיח,
ישוע הנצרתי.
"נאום יהוה לאדוני שב לימיני עד
אשית אויביך הדום לרגליך" )תהילים
ק"י .(1 ,ביום חג השבועות ,ציטט פטרוס
פסוק זה בדרשתו להוכיח את משיחיותו
ואלוהותו של ישוע הנצרתי .ראה מעשה
השליחים ב' ,34-36 ,הבשורה על-פי מתי
כ"ב ,41-45 ,היכן שישוע עצמו מוכיח
לפרושים שהמשיח אינו רק בנו של דויד,
אלא גם אדונו.
) (7התנ"ך מלמד גם על קיום המשיח לפני
הבריאה
במשלי ח' 22-31 ,אנו קוראים על קיומו
של המשיח בטרם הבריאה עצמה" :יהוה
קנני ראשית דרכו ,קדם מפעליו מאז.
מעולם נסכתי מראש ,מקדמי ארץ" .אין
ספק שתיאור זה של התגלות ה"חכמה"
הוא באמת תיאור המשיח הנצחי.
הברית החדשה מלמדת גם את דבר
קיום המשיח בטרם הבריאה כדבר האלוהים
הנצחי" :בראשית היה הדבר ]דבר אלוהים[
והדבר ]דבר אלוהים[ היה האלוהים ...הוא
היה בראשית אצל האלוהים" )הבשורה
על-פי יוחנן א'.(1-2 ,
) (8התנ"ך מציג את המשיח כ"כבוד יהוה",
שמובנו אלוהות
"ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדיו".
)ישעיה מ' ,5 ,ישעיה מ' 3-4 ,מוכיח שפסוק
 5הוא בעל השלכות משיחיות(.

סין

האח טוני אלאמו,
שלום בשם האלוהים! הגעתי לארצות הברית מסין העממית ב 7-באפריל .היום,
הביאה לי ידידה נוצריה עותק של העלון העולמי מספר  .03900עיינתי בו במהרה,
ולאחר שהגעתי הביתה קראתי את העלון כולו .המאמר" ,הסוד להגנה על מחשבותיך",
נגע ללבי .האלוהים גרם לי להיות מודע לחלקים השונים של עצמנו ,כלומר הגוף,
הנשמה והרוח ,וכיצד עלינו להקפיד ולהיות תחת חסות רוח האלוהים ,ואז הקדשתי
את לבי לאלוהים .תודה ושבח לאל הכל-יכול! קראתי את הקטע הרביעי מהספר
"המשיח" .זה בדיוק השיעור שכמהתי אליו.
העלון העולמי מס  03900הפעים את רוחי ,משום שהוא היה בדיוק מה שהאל
הכין אותי לקראתו .מסיבה זו ברצוני לקבל שני עותקים של הספר "המשיח" וכן את
העלון העולמי ,כדי שאוכל לחלוק יותר את האור של ישוע ,הזוהר דרך האח טוני,
כדי שהאחים והאחיות בסין העממית ייהנו מברכת האור הזה .מי ייתן ואלוהינו
האחד והאמיתי יזכור את מלאכתך .מי ייתן וכוחו של ישוע המשיח יהיה עמך.
אחותך הנוצריה,
סין העממית
צ' .ס.

בברית החדשה אנו קוראים על
התגלמותו של המשיח" :והדבר ]דבר
אלוהים[ נהיה בשר וישכון בתוכנו .ונחזה
תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו ,רב חסד
]כוח[ ואמת" )הבשורה על-פי יוחנן א',
.(14
אלוהותו של ישוע המשיח נלמדת בברית
החדשה
כבר הראינו ,מתוך האיגרת אל
העבריים פרק א' ,כי הברית החדשה
מלמדת במלואה על אלוהותו של ישוע
המשיח .לימוד זה של אלוהות המשיח
מפעפעת לאורך הברית החדשה ויכולה
להימצא בעשרות מובאות ישירות ובמאות
ראיות משנה .מספר ראיות על אלוהותו
של ישוע נובעות מן הבאות:
) (1כוחו למחול חטאים )הבשורה על-פי
מרקוס ב'.(10-12 ,
) (2זכותו לקבל תפילות והשתחוויות
)הבשורה על-פי מתי ב' ,11 ,ח',2 ,
י"ד 33 ,והבשורה על-פי יוחנן פרק
א'.(1-18 ,
) (3כוחותיו העל-טבעיים )ראה כל נסיו
כפי שנרשמו בספרי הבשורה ,כגון:
הבשורה על-פי מתי ט' ,25 ,י',1 ,
הבשורה על-פי מרקוס ב' ,10-12 ,ג',
 ,10-11 ,5והבשורה על-פי יוחנן י"א,
.(41-44
) (4טהרתו וחיי הקדושה שלו )האיגרת
אל העבריים ז' ,26 ,איגרת פטרוס
הראשונה ב' ,22 ,איגרת יוחנן הראשונה
ג' ,5 ,הבשורה על-פי לוקס י"ח,19 ,
היכן שאדוננו לימד ישירות שאסור
לקרוא לו "טוב" אלא אם מקבלים את
העובדה שהוא האלוהים" :כי אכן אין
טוב בלתי אחד ,האלוהים"(.
) (5מות הכפרה שלו הוכיח את אלוהותו
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 היות ורק אלוהים יכול לכפר עלכל המין האנושי )איגרת אל העבריים
ב'.(9 ,
) (6תחייתו הגופנית מן המתים המוכיחה
את אלוהותו )האיגרת אל הרומיים
א'.(4 ,
) (7ההבטחות הרבות שנתן ,שאך ורק
אלוהות יכולה למלאן ,כגון הבשורה
על-פי מתי י"א ,28-29 ,כ"ח,19-20 ,
הבשורה על-פי יוחנן י"ד.2-3 ,
) (8העובדה שעל בני-אדם לסמוך עליו
כפי שהם סומכים על האב )הבשורה
על-פי יוחנן י"ד.(1-3 ,
) (9העובדה שהוא בורא ומקיים העולם
)הבשורה על-פי יוחנן א' ,1-3 ,האיגרת
אל הקולוסיים א'.(16-17 ,
) (10העובדה שמצויות בו כל התכונות
של אלוהות :נמצא בכל מקום ,יודע
כל ,כל-יכול ,וכו' )הבשורה על-פי מתי
כ"ח ,20 ,18 ,הבשורה על-פי יוחנן ג',
 ,13י"ד ,23 ,ט"ז.(30 ,
מספר הצהרות ישירות על אלוהותו של
המשיח:
"והדבר ]דבר אלוהים[ היה את אלוהים"
)הבשורה על-פי יוחנן א'.(1-3 ,
ראה גם את ההצהרות החורצות הבאות
על אלוהותו של ישוע המשיח :הבשורה
על-פי לוקס א' .76 ,68 ,ראה בנוסף את
הבשורה על-פי יוחנן כ' ,28 ,האיגרת אל
הרומיים ט' ,5 ,האיגרת הראשונה אל
הקורינתיים ב' ,8 ,האיגרת אל הקולוסיים
א' ,17 ,14 ,האיגרת הראשונה אל טימותיוס
ו' ,14-16 ,האיגרת אל טיטוס ב',13 ,
האיגרת אל העבריים פרק א'.
המשך בעלון הבא

ה עץ

גאנה

למשרתו היקר של האלוהים ,הכומר טוני אלאמו,
שמי אנדרו וקיבלתי את מכתבך .מי ייתן ואלוהים יברך אותך .הסיבה
לכתיבת מכתב זה היא לספר לך שאתה שינית אותי לחלוטין .קודם לכן
הייתי חוטא ,אבל באמצעותך ראיתי את מושיעי ,ישוע המשיח.
אנא ,אני מבקש כמה מהקלטות שלך ואלי גם עותק נוסף של כתבי
הקודש ,משום שחבר שלי זקוק לו .תודה לך ויברך אותך האל על
העבודה הטובה שאתה עושה .מי ייתן ויברך אותך לעשות יותר נפשות.
אמן.
תודה לך ויברכך האלוהים.
קומאסי ,גאנה ,אפריקה
א .י.
הכומר היקר אלאמו,
תודות לדבריך הנפלאים מלאי ההשראה אודות כתבי הקודש ,קיבלתי
את האדון ישוע המשיח כאדוני ומושיעי האישי .אני באמת זקוק לעותק
של כתבי הקודש ולכמה ממתנותיך כמו חולצות טי ,כדי להוכיח לחברה
שבה אני חי את גדולת אדוני .אמן.
גאנה ,אפריקה
פ .א .מאמפרובי,
שלום הכומר אלאמו,
חסד האלוהים מעניק לי כה הרבה עונג לכתוב לך .אגב ,מה שלומך?
אני מקווה שבכוח האל הינך במצב טוב ,כמוני כאן בגאנה.
אני בן  29שנה .יום אחד הקשבתי לרדיו ושמעתי את ההטפה שלך.
כאשר סיימת להטיף ,אמרת כי על כולנו להתפלל ,כך שעצמתי את
עיני והתפללתי .כאשר סיימתי את התפילה ,חשתי את משא החטא מוסר
מעלי והפכתי מאושר .השגתי את כתובתך .אני כותב כדי להודות לך
על מה שעשית למעני.
בנך,
קופורידאו ,גאנה ,אפריקה
ג' .ד.

קניה

האב היקר של אמוני במשיח,
ברכות בשמו של ישוע המשיח .אני מודה לאל הכל-יכול על ההשראה
שהוא העתיר עליך .תודות לך ,הכומר ,באמצעות ישוע המשיח ,נושעתי.
הייתי בור ושנאתי את דברי האלוהים ,אבל באחרונה קיבלתי את העלון
העולמי שלך עם הכותרת "רעידת-אדמה" מידיו של אחי הצעיר .התייחסתי
לכך בזלזול אבל כאשר היה לי זמן לקרוא בו ,אני מביא לידיעתך כי
הקריאה שינתה אותי לתמיד .עתה קיבלתי על עצמי את ישוע המשיח
כמושיעי האישי תודות לך ,הכומר ,שכן ,הדרשה בעלון היא הדרך האמיתית
לישועה .הוא כולל גם נבואות אודות הכתות אשר סברתי כי הינן כנסיות
אמיתיות.
אנא ,אני מבקש יותר עלונים כדי להפיץ את דבר האל .מאחר שהחלטתי
לשרת את האלוהים בכל לבי ,נשמתי ,מוחי וכוחי ,אני מבקש שתאפשר
לי לבוא ולבקר בכנסיה ולהצטרף לצבא המאמינים אשר התגבר על השטן
ואשר נושע.
שלך בנאמנות,
ניירובי ,קניה ,אפריקה
אחיך במשיח א .ו.
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)המשך מעמ' (3

כי קיים בעולם כולו .היה ברור כי ברצונו
להשמידנו במהירות .הוא נע כה מהר והיה
כה קרוב ,עד כי חשבתי כי הגיע קיצי.
הוא לא נע כמו בני אדם .כאשר התקרב
לעברי הוא נע מצד אל צד .הוא הטיל
יראה בגלל גודלו הענקי .לראות משהו כה
גדול שועט לעברך בכעס ,זה משתק .ראשו
ושיניו היו ענקיים ועשויים ברזל .פיו היה
פתוח לרווחה ואש פרצה מבעד לארובות
עיניו ,מאפו ופיו ,כאילו היה בתוכו כבשן
בוער .האש שבתוכו היתה חמה יותר מזו
שבמפעלי הפלדה בקליבלנד ,אוהיו .גרתי
שם פעם .הוא בא לקראתי ,בדיוק כמו
שהממשלה הכלל-עולמית ,וכנסייתו של
השטן בעיר בעלת שבע הגבעות ,ורוב
התקשורת תקפו אותי ,את כנסייתי ונוצרים
אחרים ברחבי העולם .ההגנה היחידה נגד
אלה היתה דמו של ישוע ,דברי האלוהים,
כך שמייד התייצבתי נגדו ואמרתי" :דמו
של ישוע" .כאשר עשיתי זאת הוא נעלם
מייד .זה מראה ,כי דברי האלוהים ודמו של
ישוע חזקים הרבה יותר ממנו .דברי האל,
דמו של ישוע ,הינם הדבר החשוב ביותר

הודו

ברכות עליך אחי היקר במשיח ,טוני
אלאמו,
ברכותינו החמות והלבביות לך
ולמשפחתך וכנסייתך ,בשמו היקר
ביותר של אדוננו ומושיענו ישוע
המשיח.
אח יקר ,אני משרת את האל
בחריצות רבה ובנאמנות .בעיקר
הפצתי את הספרות בכמה מקומות
חדשים .נפשות אבודות רבות נושעו
בזכות הדרשה הרוחנית שלך .יש בה
כוח קדוש נפלא ,באמת.
אנא שלח יותר ספרות וספרים
שיקרבו לבבות לאל .כך ,צעירים
רבים יאבדו את חיי החטא שלהם
ולא את חייהם .אלוהינו הכל-יכול
הבריא אותם .אנשים רבים שהחלימו
ממחלותיהם קוראים את החומר שלך.
תודה לאלוהים עוד ועוד .אנא ,התפלל
עבורנו .גם אנו מתפללים עבורך.
אחותך האוהבת בשם המשיח,
אנטארודיפאלם ,הודו
פ .ק.

בעולם לאלה המוכנים לעמוד במערכה
של האמונה נגד כוחות הרשע הקיימים
כיום בעולם .זהו אויב ישוע המשיח
האמיתי )איגרת יוחנן השניה ב'.(18 ,
שוב ,אנו מתגברים על כוח הרוע ,אויבו
של ישוע המשיח ,על המערכת העולמית
כולה ,בעזרת דם השה ]ישוע[ ובעזרת
דבר העדות שלנו )ההתגלות י"ב.(11 ,
בהמשיכו לתאר את החיה אמר דניאל,
כי ממלכת העולם הרביעית היא "נוראה
ומזוויעה וחזקה מאוד ויש לה שיני ברזל
גדולות ]משולשות[ .היא בולעת ומרסקת
לרסיסים ,ורומסת את השארית ברגליה,
והיא הינה ]שונה[ מכל החיות ]הממלכות[
שקדמו לה והיו לה עשר קרניים" )דניאל
ז' .(7 ,הסיבה שהיא שונה מן הממלכות
האחרות היא ,שעתה היא מקיפה את
העולם כולו 14.המערכת הכלל-עולמית של
היום שונה מאוד מכל מערכת אשר היתה
קיימת בעולם קודם לכן ,אבל האל הוא
אותו אל אתמול ,היום ולעולמים )האיגרת
אל העבריים י"ג .(8 ,האל ישמיד אותה
ברוח פיו ,או במילים אחרות ,בדברי
האל.
באיגרת השניה אל התסלוניקים ,פרק
ב' ,פסוקים ח' עד י"ב ,נאמר" :ואז יתגלה
הָ רָ ׁ ָשע אשר האדון ימית אותו ברוח פיו
ויכלהו בהופעת בואו  -את הרשע אשר

על מצחם של  144,000היהודים ,ארבעת
המלאכים שדובר עליהם בהתגלות ז' יחלו
לפגוע באדמה ובים בכל המגפות מידי
האלוהים בזו אחר זו ובמהירות .אז יחלו
רשעי העולם להבין מה כוחו של האל
הכל יכול.
כאשר האלוהים אומר כי "לא תהיה
עוד שהות" ,לא ייוותר זמן ,משמעות
הדבר כי הדין והנצח הם כל אשר יישארו.
למשרתי האל יהיה נצח בממלכת השמיים,

ביאתו היא בהתאם לפעולת השטן מלווה
בכל גבורה ,באותות ובמופתי שקר ובכל
תרמית רשע המיועדים לבני האבדון ,זאת
מפני שלא קיבלו את אהבת האמת אשר
יכלו להיוושע בה .על-כן ,האלוהים שולח
להם מדוחים להטעותם להאמין לשקר,
למען יידונו כל אלה אשר לא האמינו
לאמת אלא חפצו בעוולה".
"על זאת שמחו שמיים ושוכניהם .אוי
לארץ ולים כי ירד אליכם השטן בחימה
גדולה בידעו כי קצרה עיתו" )ההתגלות
)המשך בעמ'
י"ב .(12 ,במילים אחרות
הוא ידע כי הגיע קיצו,
כי נגזר .הוא יודע שבא
הסוף .על הצלב אמר
הכומר היקר טוני אלאמו,
ישוע" :אחרי שקיבל
אני סאטאר מפאקיסטאן .ברכותי השמחות
את החמץ אמר ישוע:
והכנות בשמו של אדוננו ישוע המשיח .אני מודה
'נשלם' " )הבשורה על-
לאלוהים על אורח חייך ועל האופן שהוא תכנן
פי יוחנן י"ט .(30 ,הוא
להשתמש בך להפצת דבריו ,כדי שיוכלו להגיע
התכוון ,שזה סופו של
לכל פינות העולם וחיים רבים יוכלו להינצל.
השטן .העולם הישן
הכומר אלאמו ,אדוני ,הייתי עובד אלילים
נמוג והוא הדבר לגבי
בטרם נושעתי מן הדברים הרעים על-ידי עמיתי
15
השמיים הישנים.
לעבודה וכאשר קראתי את הדרשה בעלונך לבי
"יושלם סוד האלוהים"
הוצב על מכונו ואני בטוח כי האל משנה את
)ההתגלות י' (7 ,ו"שלא
חיי .עד מהרה הבנתי ,שהאל רוצה כי נחדיר את
תהיה עוד שהות"
)ההתגלות י' .(6 ,מייד
הצדק שלו לתוכנו .הכומר אלאמו ,אני מבקש
כאשר חותם האל יהיה
עותק אחד או שניים של כתבי הקודש ,באנגלית,

(8

פאקיסטאן

 14דניאל ז' ,23 ,ההתגלות י"ג 15 19:2 ,23-24 ,18:1-3 ,9-18 ,17:1-2 ,1-8 ,ישעיה ס"ה ,17 ,פטרוס
ב' ,ג' ,13 ,ההתגלות כ"א1 ,

בשביל חברי ואני ,כדי לקרוא את דברי האל
הכל-יכול.
מי ייתן והשלום של אדוננו יהיה עימך ועם
רוחך .אני מודה לך מאוד על האנשים האדיבים
והמתחשבים אשר יענו על משאלתי .תודה.
בשמו של האדון ישוע המשיח,
גוג'אר ,פאקיסטאן
ס .ס.

ניגריה

פייסלאבד ,פאקיסטאן
הכומר י .ס.
הפצה נרחבת של ספרותו של הכומר טוני אלאמו מביאה להתעוררות
רוחנית בפייסלאבד .אלפי אנשים הצטרפו לכנסיה.
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לכנסיות אלאמו,
בשמו של אדוננו ישוע המשיח ,אני מודה לך על הכנסיה
המבורכת שלך אשר מגיעה לארצות רבות בעולם.
הייתי בעבר עובד אלילים ,אבל עתה ,תודה לאל,
כאשר קראתי את ספרך "המשיח" ,חזרתי בתשובה וקיבלתי
על עצמי את ישוע המשיח כאדוני ומושיעי .עתה אני מבין
כי הייתי באפלה ,עושה את כל מה שאינו ישר בעיני
האלוהים ,אבל אני מודה לאל כי בעת שקראתי את הספר,
האלוהים עצמו הביאני אל האור.
עתה אני נוצרי שנולד מחדש ,אבל אין לי את כתבי
הקודש לקרוא בהם ,כדי לדעת יותר מדברי האל .כומר
יקר ,אשמח אם תשלח לי שני עותקים של כתבי הקודש,
סרטי וידיאו וקלטות שמע.
תודה מראש על שלא תכזיב את בקשתי.
אקורה ,ניגריה ,אפריקה
א .ס.

ה עץ
)המשך מהעמוד הקודם(

אך לאלה אשר שירתו את השטן ,את
הכת שלו בעיר בעלת שבע הגבעות ,את
הממשלה הכלל-עולמית ,ולאלה המאמינים
בשקר שלהם ,יהיה נצח בגיהינום ואגם
האש.
המילה התגלות משמעותה חשיפה.
המסתורין שבכל אלה ניתנים להבנה רק
בעת אשר בה יתרחשו .משום כך אנו
יודעים ,כי דברים אלה מתרחשים כיום.
המסתורין של האלוהים אינו קיים יותר
)ההתגלות י'  .(7זה נתון להחלטתם של
בני האדם ,אם ברצונם להיות עם ישוע
ולקבל את ברכתו הנצחית בשמיים ,וכן
את ברכתו לשפע על-פני האדמה ,או האם
הם ידחו זאת .אם החלטתכם היא לומר
'לא' לאלוהים ,הכרזתם בזה על קללתכם.
עתה היא העת להחליט" .הינה עתה עת

רצון ,הינה עתה יום ישועה" )האיגרת
השניה אל הקורינתיים ו'.(2 ,
בהתגלות פרק כ"ב פסוק י"א נאמר:
"הַ ְמעַ וֵל  -שיוסיף לעשות עוול .הטמא
שיטמא עוד .הצדיק שיצדק עוד .הקדוש
שיתקדש עוד" .זה מבהיר לי כי אנו,

בני האדם ,קיבלנו כוח מן האלוהים
לבחור היכן נבלה את הנצח .יהיו אלה
או השמיים ,או הגיהינום ואגם האש .אין
אופציות אחרות .אם החלטתך היא לחיות
לנצח בגן העדן של האל בשמיים ,אמור
את התפילה הבאה:

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
4
על כל חטאי 3.אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש
5
ושהינו יושב לימין האלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאי ולתפילתי זו.
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
11
ולא אחטא עוד.

בקשו כל אחד מהמאמרים הרבים שנכתבו על-ידי הכומר אלאמו ומידע על לוח
התוכניות של תחנת הרדיו הכלל-עולמית כדלקמן:

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA

קו תפילה ומידע פתוח  24שעות ביממה:
 • (479) 782-7370פקס (479) 782-7406
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
כנסיית טוני אלאמו הנוצרית מספקת מקום מגורים ,וצרכי המחייה ,לכל אלה
אשר באמת רוצים לעבוד את האלוהים בכל לבם ,נפשם ,שכלם ומאודם.
תפילות מתקיימות בכל ערב ב ,8:00-ביום ראשון ב 3:00-אחר הצהריים ו8:00-

בערב במקומות הבאים:

כנסיית איזור לוס אנג'לס13136 Sierra Hwy., Canyon Country, :
California 91390 USA • (661) 251-9424
כנסיית העיר ניו-יורק343 2nd Avenue, New York, NY 10003 USA • (908) 353-1431 :
כנסיות ארקנסו4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA :
1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA

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.
כל הספרות של טוני אלאמו מופצת בחינם ואיננה למכירה.
אם מישהו מנסה לגבות מכם כסף עבור ספרות זו ,אנא התקשרו בשיחת
גוביינא לטל' .(479) 782-7370
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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 1תהילים נ"א ,7 ,הרומיים ג' 2 23 ,10-12 ,מתי כ"ו ,63-64 ,כ"ז,
 ,54לוקס א' ,30-33 ,יוחנן ט' ,35-37 ,הרומיים א' 3 3-4 ,השליחים
ד' ,12 ,כ' ,28 ,הרומיים ג' ,25 ,יוחנן א' ,א' ,7 ,ההיתגלות ה'4 9 ,
תהילים ט"ז ,9-10 ,מתי כ"ח ,5-7 ,מרקוס ט"ז ,14 ,12 ,9 ,יוחנן ב',
 ,21 ,19י' ,17-18 ,י"א ,25 ,השליחים ב' ,24 ,ג' ,15 ,הרומיים ח',11 ,
הקורינתיים א' ט"ו 5 3-7 ,לוקס כ"ב ,69 ,השליחים ב',25-36 ,
העבריים י' 6 12-13 ,הקורינתיים א' ,ג' ,16 ,ההיתגלות ג'7 20 ,
האפסיים ב' ,13-22 ,העבריים ט' ,22 ,י"ג ,20-21 ,12 ,יוחנן א' א',
 ,7ההיתגלות א' ,5 ,ז' 8 14 ,מתי כ"ו ,28 ,השליחים ב' ,21 ,ד',12 ,
האפסיים א' ,7 ,הקולוסיים א' 9 14 ,מתי כ"א ,22 ,יוחנן ו',35 ,
 ,37-40הרומיים י' 10 13 ,העבריים י"א 11 6 ,יוחנן ה' ,14 ,ח',11 ,
הרומיים ו' ,4 ,הקורינתיים א' ,ט"ו ,10 ,ההיתגלות ז' ,14 ,כ"ב14 ,

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 עבור
האלוהים על-פני הארץ ,והצעד החמישי
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

