
ממשלת העולם, אויבת ישוע המשיח, 
ירדה לשפל המדרגה של תרבות הביבים 
וכעת החלה לנקוט בטקטיקה המזכירה 
מגזין  עורך  פלינט,  לארי  של  זו  את 
כי  טען  פלינט  הפורנוגרפי.  "האסלר" 
ג'רי פולוול, אוונגליסט טלוויזיוני, קיים 
יחסי מין עם אמו בתא שירותים. פולוול, 
כמובן, הגיש נגדו תביעת דיבה, ואילו 
בית המשפט העליון סיכם כי זה בסדר 
דלת  פתחה  זו  החלטה  לשקר.  גמור 
בהאשמת  לצאת  העולם  ממשלת  בפני 
שווא דומה נגד האוונגליסט הבינלאומי 
טוני אלאמו. הממשלה השטנית הודיעה 
כי "הפנאט הנוצרי, טוני אלאמו, אשם 
בארה"ב  מדינות  בין  קטינים  בהעברת 

למטרות זנות". 
השנייה,  העולם  מלחמת  בתקופת 
הורה  השלישי,  הרייך  של  מגפו  תחת 
אנשים  לעקר  היטלר  אדולף  המטורף 
חולי נפש או מפגרים מחשש פן יביאו 
לוקים  ילדים  בגרמניה  העולם  לאוויר 
זו היא  בשכלם או חולי רוח. מחשבה 
בסדר  בימינו,  ומושחתת.  רעה  כמובן, 
העולם החדש, במקום לעקר בני אדם 
הממשלה  ברוחם,  חולים  או  מפגרים 
מנצלת אותם. הם עוברים שטיפת מוח 
לתקוף  כדי  בהם  משתמשת  והממשלה 
כמו  נאמנים,  נוצרים  שווא  בהאשמות 
הכומר אלאמו. כך עשו ב-20 בספטמבר 
הכומר  של  ה-74  הולדתו  ביום   ,2008

אלאמו. הממשלה, באמצעות נערה אחת 
ואמה, האשימה אותו בהעברת קטינים 
למטרות  המדינה  לגבולות  מעבר  אל 
זנות. ממשלת שטן זו יודעת במי היא 

יכולה להשתמש לביצוע זממה.
בתי  כי  טוענת  העולם  ממשלת 
לילדים  מסוכנים  הגונים  נוצריים  ספר 
משום שמלמדים בהם את כתבי הקודש. 
הממשלה סבורה כי כתבי הקודש הם חומר 
מסוכן, אך במציאות מה שמסוכן באמת 
הקודש  שכתבי  במה  להאמין  לא  הוא 
מלמדים. מערכת בתי הספר הציבוריים 
היא המסוכנת לילדינו. מלמדים שם מין 
דהיינו -  המוסר,  עקרונות  את  הנוגד 
הומוסקסואליות, ניאוף, הפקרות מינית, 
לסביות ומין עם קטינים. מלמדים בהם 
את תיאורית האבולוציה, שהינה ההיפך 
ממה שכתוב בכתבי הקודש וכל המאמין 
בה דן את נשמתו לייסורי גיהינום ולאגם 
קונדומים  לילדים  מספקים  הם  האש. 
וגלולות למניעת הריון. זו הסיבה מדוע 
מיליוני אנשים ברחבי ארה"ב מלמדים 

את ילדיהם בבית.
הכומר אלאמו קבע: "בכל פעם שאנו, 
אלאמו,  טוני  של  הנוצריות  בכנסיות 
רואים מקהלה של נערים קתוליים, נכמר 
לבנו מהמחשבה על כל אחד מהנערים 
האלה. כולנו ראינו ושמענו די הוכחות 
כי נערים אלה נוצלו מבחינה מינית וכן 
הצעירות  הנערות  גם  אחרות.  בדרכים 

הקתולית  הכנסיה  ונאנסות.  מנוצלות 
ובתי הספר שלה מסוכנים מאוד לילדים 
ולילדות. הם גם מסוכנים ביותר לגברים 

ונשים בוגרים".
האשמות השווא אודות פורנוגרפיה 
היו התירוץ אשר השתמשו בו למעלה 
ביצוע  לצורך  ממשלה  סוכני  מ-100 
ספרנו,  בבית  מקיף  וחיפוש  פשיטה 
של  הצנוע  המגורים  ובבית  במיסיון 
לא  תמיד,  כמו  כמובן,  אלאמו.  טוני 
נמצא דבר. טקטיקה מסוג זה הופעלה 
פעמים רבות ונשנות על-ידי הממשלה 
נגד טוני אלאמו. הם כמובן לא מצאו 
שום הוכחה, כמו בפעמים רבות בעבר, 

גיליון 06600 נובמבר 2008הכומר טוני אלאמו

טוני אלאמו
הודעה לעיתונות

(המשך בעמ' 2)

סוזן,  המנוחה  אשתו  עם  אלאמו  הכומר 
המשיח  ישוע  של  בשורתו  את  משמיעים 
שלהם  הבינלאומית  הנוצרית  בתוכנית 
 1972 בין  שודרה  התכנית  בטלוויזיה. 
ל-1982.           התצלום הוא מ-1974
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הודעה לעיתונות
(המשך מעמ' 1)

טוני היקר,
כי  תקווה,  להימלא  עליך  תמיד.  בתפילותי  הינך 
הסיבה לרדיפות נגדך היא, "ואמנם כל הרוצים לחיות 
(האיגרת השנייה אל  חיי חסידות במשיח ישוע, ירדפו" 
אשר  הדבר  את  "זכרו  אמר  ישוע   .(12 ג',  טימותיאוס 
אמרתי לכם: 'עבד אינו גדול מאדוניו'. אם אותי רדפו, 
גם אתכם ירדפו; אם את דברי שמרו, גם את דברכם 

ישמרו" (הבשורה על-פי יוחנן ט"ו, 20). 
ידידך ואחיך בישוע,

רוב אלדריץ'                      טולסה אוקלהומה

ולחזור  לקרוא  סיימתי  עתה  זה 
ולקרוא את עלון החדשות של הכומר 
אלאמו תחת הכותרת "ההר הנורא". 
בעקבות הדרך בה רוח הקודש דיברה 
כל  לעודד  עלי  כי  חשתי  ליבי  אל 
התגלות  ולקרוא  ולשוב  לקרוא  אחד 
מדהימה זו, המתייחסת להר הקשיים 
הניצב מול הכמרים טוני וסוזן אלאמו. 
למעלה  לפני  אלאמו,  לכומר  נאמר 
הקהילה  כי  שנים,  וארבע  מארבעים 
תעבור רדיפות קשות, האשמות ורצח 
מאסר,  מצוקות,  פורענויות,  אופי, 
בוגדנות,  סקילה,  הכאה,  כליאה, 
כוזבים,  מאשימים  מזוייפים,  אחים 
תיעוב ובוז לעושי מלאכתו הטובה של 
כל  הקרוב.  בעתיד  זאת  כל   - האל 
זו  בצורה  הם,  האלה,  הזוועה  דברי 
כוחות  השטן.  של  פועלו  אחרת,  או 
האופל ניסו ועדיין מנסים להציג את 
הכומר אלאמו ואת 
האדוקים  הנוצרים 
לעולם,  כמסוכנים 
שבמציאות  למרות 
את  נושאים  הם 
החשובה  הבשורה 
בעולם:  ביותר 

אוקלהומה

הכומר אלאמו היקר,
השבח לאל. שמחתי מאוד לקבל את חבילת החומר המודפס 

ממך ואני מצפה מאוד לקרוא אותו בעיון. תודה לך.
על-ידי  שלך  הכנסיה  רדיפת  על  לשמוע  אותי  העציב 
הממשלה הפדראלית, ועל הפשיטה בכנסיה לפני ימים אחדים. 
אני מתפלל בדבקות ומתחנן בכל מאודי, שכל חברי קהילתך 

יחיו בביטחון.
הוא אשר בתוכנו גדול יותר מזה שסובב על פני האדמה. 
התעודד, כומר, והמשך לכבוש קרקע למען ממלכת האל הכל 

יכול! הינך בתפילותי תמיד.
בברכה,

ג'ושוע סוטר                   לקסינגטון, דרום קרולינה

אותם  תלמד  אשר  היחידה  הבשורה 
האל  של  מנוכחותו  ליהנות  כיצד 
הבשורה  ובאמצעותם;  בקרבם  החי 
להרחיק  מסוגלת  אשר  היחידה 
אותם מייסורי הגיהינום ואגם האש; 
הבשורה היחידה שאם יקבלוה, תושיע 
לנצח  לשמיים  ותביאם  נשמתם  את 
המנוהלת  העולם,  ממשלת  נצחים. 
הנוצרים  את  מכנה  הוותיקן,  על-ידי 
יש  כי  וקובעת  ככתות  האמיתיים 
להרסן. כל מה ששייך לאל יש להציג 
להרסו.  הדבר,  ניתן  אם  ואז,  כשקר 
אבל האל יבצע את מלאכתו במהירות 
וישמידם ובמהרה, עוד טרם שובו של 
הצדיקים.  את  מאשים  השטן  ישוע. 
הוא מאשים את הצדיקים באמצעות 
משרתיו השטניים (בני האנוש) שהוא 
חי ופועל מתוכם. הם התגלמות השטן 
עלי אדמות והם עושים מה שהשטן 
מורה להם לעשות, כשם שאנו, שהיננו 
המשך התגלמותו של אדוננו כאן עלי 
אדמות, עושים את מה שהאל מצווה 
על  זעם  מלא  השטן  לעשות.  עלינו 
כי הוא יודע שזמנו, העת בה יושלך 

לאגם האש, קרב ובא.
פרד שייפר,        נורמן אוקלהומה

דרום קרולינה

חומרי  או  סמים  נשק,  כלי  לאחזקת 
מטיף  אלאמו  הכומר  אשר  תועבה, 
נגדם זה למעלה מארבעים שנה. זאת 
אלאמו  שהכומר  העובדה  למרות  גם 
מעולם לא היה מעורב בשום פשע על 
רקע ניצול מיני ופורנוגרפיה וכמובן 
ברקורד  כזה  נתון  שום  נמצא  שלא 

שלו. 
של  ניסיון  היא  כולה  הפרשה 
לחופש  קץ  לשים  העולם  ממשלת 
הפולחן הדתי, לחופש הדיבור ולחופש 
שהם.  כפי  הקודש  כתבי  את  להטיף 
מה עוד תקבע הממשלה בעתיד לגבי 
מה שהינך רשאי או אינך רשאי לומר, 
מתוך  ללמד,  רשאי  אינך  או  רשאי 

כתבי הקודש?
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לכולם,
במהלך השנים הרבות שבהן אני מכיר את טוני, תמיד 
ראיתי בו אדם בעל ערכים מוסריים גבוהים שתמיד שימש 
לי דוגמה. טוני הוא אדם אשר תמיד שם את אמונתו המלאה 
בישוע (והלך בדרכיו). עבורי, כל ההאשמות שאודותן קראתי 

או שמעתי בעיתונות, הן אינן אפשרות מציאותית.
כאשר טוני ואני היינו צעירים עבדנו יחד בעסקי הכושר 
הגופני. כך הכרתי את טוני מקרוב והוא היה לי כאח (טוני 
הוא אחד האנשים החרוצים ביותר והמוסריים ביותר שעמם 

התחברתי מימי).
ריי וילסון                        קרלסבד קליפורניה

קליפורניה

אלאמו),  טוני  הכומר  עם  (משמאל,  וילסון  ריי 
מוביל  וחלוץ  סייקל"  "לייף  הכושר  אופני  ממציא 

בתעשיית הכושר הגופני. התצלום - 2007



ליבריהארקאנסו

לכל מאן דבעי:
הצעירים  הילדים  בארצנו?  קורה  מה 
מתרוצצים ללא כבוד להוריהם או לרשויות. 
הם שותים ומשתמשים בסמים בגילאים צעירים 
מתחת  ילדים  ואף  ֵרה  ָהֶעׂשְ בני  ויותר.  יותר 
בחדרי  מין  יחסי  מקיימים  ההתבגרות  לגיל 
לבצע  הנערות  את  מעודדים  ואז  הכיתות, 
הפלות. ידוע לכל כי עובדות אלה נכונות. הו, 
כן. שכחתי. יש גם מספר מבהיל של אירועי 
מעלה  אני  מדוע  כן,  אם  הספר.  בבתי  ירי 
נקודות אלה? העולם שבחוץ הוא קשה ביותר 
וממשלתנו אינה עושה דבר בעניין מפני שהיא 
עצמה שורש הבעיה. במקום לפעול, רודפת 
את  כמו  האמיתיים,  הנוצרים  את  הממשלה 
הכומר טוני אלאמו, אשר מטיף נגד שתיה, 
מינית,  הפקרות  הומוסקסואליות,  סמים, 
את  השולחים  האחרים  החטאים  וכל  הפלות 
נשמות בני האדם לגיהינום. אין פורנוגרפיה 
בכנסיה. אני מכירה את הכומר אלאמו מאז 

לי  ויש   56 בת  כעת  הנני   .17 בת  היותי 
בת בכנסיה וחמישה נכדים. אני חשה סלידה 
נוראה נוכח הפשיטה השטנית אשר התרחשה 
בכנסיה בפאוק, ארקאנסו, שכן כמו שאמרתי 
לאחד מעמיתי לעבודה, לו ביקרתי את חברי 
עם  בפאוק  הנוצרית  אלאמו  טוני  בכנסיית 
נכדתי בת ה-12 בזמן הפשיטה, 100 הסוכנים 
גם  חוטפים  לבטח  היו  הללו  הפדראליים 
אותה. שימו לב, נוצרים אמריקאים: ה-אף.בי.
טבק  לאלכוהול  (המשרד  ה-איי.טי.אף.  איי., 
וכלי נשק), ה-די.אייצ'.אס. (המשרד לשירותי 

השריף  ומשרד  המקומית  המשטרה  אנוש), 
שלכם,  לכנסיה  הבאה  בפעם  לבוא  עלולים 
ולקחת מכם את  להאשים את הכומר שלכם 
ילדיכם היקרים. הכומר אלאמו חף מכל פשע. 
הם הפכו לחלוטין את ביתו ומשרדו ולא מצאו 
בכנסיית  הילדים  תועבה.  חומרי  שום  שם 
אלאמו מנהלים חיים נוצריים נקיים מבחינה 
פיזית ומוסרית. הם נבונים ומאוד מאושרים. 
הם חיים באווירה אלוהית בטוחה. מדוע אין 

הממשלה מניחה להם לנפשם?
רוז פוצ'טקו         פורט סמית', ארקאנסו

בדיוק  הוא  מה  ונראה:  בואו 
טוני אלאמו  כנסיית  הגדול של  הפשע 

הנוצרית?
הם מתעבים הומוסקסואלים 

סוטים?
כי  מטיפים  הם  נכון.  לא  לא, 
להומוסקסואלים סוטים יש זכות לחזור 
בתשובה ולהיוושע כמו לכל חוטא אחר.

הם מתעבים את הכנסיה הקתולית 
על כל הכמרים ההומוסקסואלים שלה?

לא, לא נכון. הם מטיפים כי אפילו 
יש  הומוסקסואליים  קתולים  לכמרים 
זכות לחזור בתשובה ולהיוושע כמו לכל 

חוטא אחר.
הם מתעבים את הממשלה?

הנוצרית  הכנסיה  נכון.  לא  לא, 
אלאמו מטיפה כי אפילו נשיא ארה"ב 
יכול לחזור בתשובה ולהיוושע כמו כל 

חוטא אחר.

טקסס
כל מי שישמיע הברה אחת 
נגד הומוסקסואלים, כנסייתו של 
האפיפיור, או חס וחלילה יאמר משהו 
זעם  כל  עליו  ייפול  הממשלה,  נגד 

הגיהינום!
ההאשמות נגד הכומר טוני אלאמו 

אינן אלא מצבור אחד של שקרים.
אני ניצב עם נוצרים שנולדו 

מחדש.
ולהאמין  לבחור  יכולים  אתם 
לצד  ולהתייצב  הללו  השקרים  לכל 
הסוטים  הכמרים  ההומוסקסואלים, 

והממשלה המושחתת.
זו מדינה חופשית.

או האם אכן היא כזו?
דייב טרווינו          דאלאס, טקסס
הם  באשר  האידיוטים  לכל  נ.ב. 
טוני  על-ידי  נשטף  מוחי  כי  הסבורים 

אלאמו - צאו מזה!
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אחים ואחיות יקרים באל, בכנסיות הנוצריות של טוני אלאמו, 
אנו אכן מודאגים ביותר ונעצבים מאוד על כי משרתו הטוב של האל, המביא 
השפעה רבה לעולם בהמירו ובשנותו את חיי האדם הפשוט ביותר לחיים שיש 
להם משמעות בעיני האל, באמצעות הבשורה האלוהית המוכנסת למוחו על-ידי 

האל עצמו - הושם בכלא.
אנו פונים ומבקשים שאנו הפעילים, בבית היתומים של כנסיית מנהיגי העתיד, 
אשר נתמכת על-ידי הכומר הבינלאומי טוני אלאמו, נתייצב לצידך בתפילה. אנו 
אכן יודעים כי הכומר הבינלאומי טוני אלאמו חף מפשע. על כולנו לדעת כי כתבי 

הקודש מציינים שאנו, נאמני האל, נירדף בקץ הימים, ועל כן זה חייב לקרות.
מבחינה זו אנו כאן באפריקה יודעים כי הכומר הבינלאומי חף מהאשמות 
השווא הללו שהפיצה ממשלת קץ הימים באמריקה. ילדינו, זקנינו וכל חברינו, 

כנסיית  של  היתומים  בבית 
ד, תומכים  גי העתי מנהי
בתפילותינו בכומר הבינלאומי 
מצטרפים  ואנו  אלאמו  טוני 
לתפילות של כל הכנסיות. מי 
הכומר  עם  יהיה  והאל  יתן 
הבינלאומי והוא יהיה השופט, 
הטוב  השופט  שהינו  משום 
השבח  השופטים.  מכל  ביותר 

לאל ויברך האל את כולכם.
ואני אנדי קול

ואני אנדי קולליבריה, אפריקה
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השבח לאל,
י  נ א ו י  ל ע ב
מזכירים את טוני 
בתפילותינו ואנו 
זה  כי  באל  בוטחים 
כמו  במהרה  יעבור 
כל הרדיפות האחרות 
נגד הכנסיה, שהיינו 
במהלך  להן  עדים 
בכל  שנה.  ארבעים 
עומדים  שאנו  פעם 
ומתרחבת.  מתחזקת  הכנסיה  שכזה,  במבחן 
אנו כנסיה חובקת עולם ושום שטן מהגיהינום 
לא יוכל לעצרנו. ככל שירבו לפגוע בנו כך 
ירבה  כן  אותו  יענו  "וכאשר  ונגדל:  נתרחב 

וכן יפרוץ" (ספר שמות א', 12). 
אנא הודיעו לטוני כי אנו מוכנים לסייע 
בכל דרך אפשרית. צרפתי מכתב משלי. בעלי 
כתב מכתבים ל-12 עיתונים ארציים אבל הם 
שולט  הוותיקן  כי  מבינים  אנו  פורסמו.  לא 
לב  לתשומת  הבאנו  לפחות  אבל  בעיתונים, 
שלנו  המכתב  מתרחש.  באמת  מה  העורכים 

ניתן לשימוש בכל דרך.
רוז פוצ'טקו

אחותנו רוז פוצ'טקו

כנסיית אלאמו באינטרנט



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 ושפך 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 שטוף נא את כל חטאיי המזוהמים בדמך היקר, 
ישוע,  לי, אדוני  בגולגלתא.7 אתה לא תסרב  ששפכת במקומי על הצלב 
כי בדברך,  זאת  יודע  ותושיע את נשמתי. אני  לי על חטאיי  אתה תסלח 
כתבי הקודש, כתוב כך.8 בדברך נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל אותי.9 
לכן אני יודע ששמעת אותי, ואני יודע שענית לי, ואני יודע שנגאלתי.10 
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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כנסיית טוני אלאמו הנוצרית מעניקה מקום מגורים, וצרכי המחיה, 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 וב-8:00 בערב במקומות הבאים:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  •  (661) 251-9424 :כנסיית איזור לוס אנג'לס
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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 וב-6:30 בערב. 

בקשו 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' 782-7370 (479).
לאלה מכם הנמצאים בחוץ לארץ, אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זו לשפתכם. 

אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום המופיע להלן:

את המאמרים הרבים שנכתבו על-ידי 
הכומר אלאמו, ומידע על לוח השידורים 
של תחנות הרדיו שלנו ברחבי העולם, 

ניתן לקבל מ:

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

של המשיח. 
הצעד השלישי הוא קומך לתחייה 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 
האל,  לדבר  לכניעתך  ראיות  יראו  והעולם 

הסדר שלו, וסמכותו בקרבך ודרכך.
האלוהים  עליכם  יביא  האל.  את  הללו 

כל טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

מכתב לעורך אשר פורסם ב-3 באוקטובר 2008 
בסאות' ווסט טיימס רקורד

השטן מאחורי ההאשמות
עלי להזהירכם, נוצרים באשר הינכם, בטרם 
תקפצו על העגלה כדי להשתתף בצליבתו של טוני 
אלאמו וכנסייתו. איני הולך לכנסיה שלו, ואינני 
באי התאמה  מבחין  בהחלט  אני  בה, אבל  חבר 
בין הדברים שנאמרים אודותיו על-ידי הממשלה 
והתקשורת ועל-ידי חברים לשעבר בכנסייתו, ובין 

העבודה שהוא והכנסיה שלו עושים.
זה למעלה מארבעים שנה, מחפשים הכומר 
אלאמו וכנסייתו את האבודים, את אלה שבדרך 
אל האבדון, את אלה אשר רק מעטים מסייעים 
להם או איכפת להם מהם. אני מאמין כי הכומר 
נשמות  יותר  להביא  הצליחו  וכנסייתו  אלאמו 

לישועה מאשר כל הכנסיות האחרות יחדיו.
תגובה  כי לא תהיה  סברתם  נוצרים, האם 
חושף  מישהו  כאשר  הממשלה  או  השטן  מצד 
את מעשי הנבלה שלהם, ובעוד הוותיקן מתכונן 
להרוס ולהשתלט על מה שפעם הייתה אומה כה 
חיים  אנו  נוצרים,  היזהרו.  באמת!  נו  נפלאה? 
באחרית הימים. "נתן לו לשטן לעשות מלחמה 

עם הקדושים" (ההתגלות י"ג, 7). 
זה  אם  יוטעו,  שבנבחרים  הנבחרים  גם 
שקר  ונביאי  שקר  משיחי  יקומו  "כי  אפשרי: 
ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות, אם 
אפשר, גם את הבחירים" (הבשורה על-פי מתי 
כ"ד, 24). אין אלה אלא רק עוד שקרים ועלילות 

שווא של החיה - השטן.
מארק קאנין                אלמה, ארקאנסו

ארקאנסו
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