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כומר יקר,
ברט ואני שולחים לך את הוקרתנו ותפילותינו מעומק הלב. 
שלמדנו  והבשורה  שקיבלנו  הישועה  בעבור  להודות  נפסיק  לא 

בקהילה דתית זו.
או אם הם  היכן הם  לי  לומר  אינם. מסרבים  הילדים שלי 
נמצאים ביחד. אמרו לי שאם לא אציית לכל מה שהם דורשים, 
אפילו לדברים שיכעיסו וירגיזו אותי, לעולם לא אקבל את ילדיי 
בחזרה. הם רוצים שניפרד מהכנסייה אם אנו מקווים לקבל את 

ילדינו בחזרה אי פעם.
אלוהיי גדול יותר. לעולם לא ניכנע כעת. אני אוהבת את 
התינוקות שלי יותר מכל דבר אחר, אבל לעולם לא אתכחש לאל. 

ֵמיִמי. ְ אני מעדיפה למות כאן ולקבל את חיי בחזרה בנצח ַהּשׁ
הכומר, הם קרעו את קורי ואת רוזי מזרועותיי! כולנו זעקנו 

הממשלה 
הפדראלית

גנבה 
את ילדיי!

ילדיהם של ברט ומרים קרנץ, בתמונה שצולמה שבוע לפני שנחטפו 
על-ידי המחלקה לשירותי אנוש של ארקנסו, ב-18 בנובמבר 2008.

את  גנבה  הפדרלית  הממשלה 
ילדינו!      ברט ומרים קרנץ

30 בנובמבר 2008
על-ידי  השש-עשרה  בת  בתי  נחטפה   2008 בספטמבר  ב-20 

המחלקה לשרותי אנוש של ארקנסו, משטרת מדינת ארקנסו והאף-בי-
איי, בפשיטה צבאית שכללה למעלה ממאה סוכנים, מכוניות משטרה, 
מסוקים, צלפים, גברים חמושים במכונות ירייה, אפודי מגן וציוד 
לדיכוי מהומות, כדי לחטוף שש נערות במהלך חיפושים אחרי ראיות 
הישר  הופנו  לייזר  כוונות  עם  ירייה  מכונות  אלאמו.  הכומר  נגד 
לעבר שתי בנותיי. באחר הצהריים בו התבצעה הפשיטה ביקרה בתי 
הצעירה, שגרה אתנו בטקסרקנה שבארקנסו, את אחותה הגדולה, בת 
העשרים, המתגוררת בפאוק, ארקנסו, שם נערכה הפשיטה. ילד אחר 

שנלקח חזר באותו זמן מביקור קשישים בבית אבות. 
הפשיטה עצמה גרמה לחבלה נפשית קשה לכל ילדי הכנסייה 
שלנו. ילדים שחשו תמיד בטוחים ומוגנים בבתיהם הנוצריים החלו 
לבוש  איש  ראו  או  צופר  קול  כששמעו  לילה.  מביעותי  לסבול 
מדים הם נכנסו להיסטריה. ילדים פחדו פן יחטפו אותם ולא הרשו 

לאימותיהם להיעלם מעיניהם אפילו לדקה. אחד הילדים, בן שתים-
עשרה, החל לצאת מדעתו כתוצאה מפחד עמוק מחטיפתו מהוריו. 
ילדה קטנה ועליזה תמיד, בת שבע שנים, ממש חלתה באופן גופני 
ליומיים תמימים, לאחר שנכנסה לייאוש ודיכאון מזה שבקרוב ייקחו 
אותה ממשפחתה. שתיים מתוך שש הנערות שנלקחו סבלו והיו כל כך 
מדוכאות עד שאמרו שאם לא היו נוצריות, היו מתאבדות. עד כה, 
הסיוטים הנוראים ביותר מהם חששו הילדים הפכו למציאות כאשר 

עשרים ילדים נוספים נלקחו. 
לפני הפשיטה, בתי היותר צעירה הייתה נערה עליזה שסיימה את 
לימודיה בבית הספר התיכון שנה לפני הזמן. היא הוציאה את רישיון 
הנהיגה שלה והייתה מרוצה מאוד מהמגורים בבית ההורים שבקהילה. 
על  חוברות  לחלק  שלנו  הצוותים  עם  ולצאת  להתנדב  אהבה  היא 
הבשורה ולהיות 
עדה של ישוע 
בערים שונות. כעת 
בבית  לומדת  היא 
אשר  ציבורי  ספר 
בו, היא אומרת, 
הם  לכיתה  חבריה 
או  דו-מיניים,  או 
או  הומוסקסואלים, 
לסביות. רבים מהם 
משתמשים בסמים 

השמצות הורסות שם טוב

20 בנובמבר 2008

דברה, אמה של אנג'לה, מבקרת את בתה תחת 
תנאי ממשלה מחמירים.

מאת: דברה אונדריסק, אמן של שתי הנערות 
שנחטפו על-ידי הממשלה
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השמצות הורסות שם טוב

שוב  נכנסו  ארקנסו  מדינת  רשויות 
לקהילה הנוצרית של טוני אלאמו וחטפו 
משם עוד עשרים ילדים, בטענה שקיים 
בקהילה  בילדים  להתעללות  סביר  חשד 
של  מונע"  ל"מעצר  נלקחו  הילדים  זו; 
ולכן  עיתונאי-תחקירן,  אינני  המדינה. 
איני יכול להביע דעתי בתיק זה באותה 
סמכות כמו גרג סימנסקי, אולם זאת אומר 
כשהכנסייה  החשוכות,  בתקופות  לכם: 
הקתולית הרומית חשדה שזוג הורים הם 

חדשות אחרונות בתיק של טוני אלאמו
תעתיק שידור מאת תום ְפריס, "דה אינווסטיגייטיב ג'ורנל", 

(The Investigative Journal) אתר אינטרנט לעיתונות חוקרת

מכתב לעורך
לכל מאן דבעי:

פגשתי בטוני אלאמו לראשונה לפני שנים 
רבות לאחר שפתחתי חנות למזון בריאות ולשרות 
ייעוץ תזונתי בפאלם ספרינגס שבקליפורניה. 

כבר מההתחלה התרשמתי מהדאגה והיחס 
לקהילה  הקניות  את  כשערך  אלאמו  מר  של 
לו  חשוב  היה  האיכות  נושא  שלו.  הנוצרית 
מעל לכול, בין אם בחר בויטמינים או במזון, 
למזון  בחנויות  הקונים  רבים  כאנשים  ושלא 
כדי  נרחב  תזונתי  ידע  גם  לו  היה  בריאות 

לבחור בתבונה רבה.
המותגים  את  רק  מחזיקה  שלי  החנות 
הטובים ביותר בארץ של ויטמינים, סוגי מזון, 
מושכת  היא  כך  ומשום  וכיו"ב,  קוסמטיקה 
הרבה קונים בררניים. עם כל זאת, לו הייתי 
שנכנסו  הלקוחות  כל  מבין  לבחור  מתבקשת 
הייתי אומרת שאף אחד  אלינו במשך השנים 
אינו עולה על מר אלאמו בחיפושיו אחר סחורה 
מאיכות מעולה עבור הקהילה שלו. אני חושבת 
כסף כשקונים  לחסוך  יודעים שאפשר  שכולם 
בניגוד  לבן  לחם  כגון  מאנרגיה,  מרוקן  מזון 
ללחם מלא, אך מר אלאמו מעולם לא התלונן, 
אפילו לא פעם אחת, על כך שהוא משלם יותר 
פחות  לשלם  במקום  ועשיר  מזין  מזון  בעבור 
עבור מזון שאינו מזין כל כך שאפשר לקנות 

במקום אחר.
הוא לא חסך בהוצאות כשקנה ערכה מלאה 
של תוספים תזונתיים עבור כל אדם בקהילתו 
שהיה זקוק לתמיכה תזונתית מקיפה. הוא גילה 
יותר חמלה ודאגה לאנשים ההם מאשר הורים 

רבים מגלים כלפי ילדיהם.
אלאמו,  מר  של  האכפתי  והיחס  היושרה 
שהבחנתי בהם אצלו במשך השנים, הביאו לכך 

שהוא זכה בהחלט להוקרתי ולהערכתי.
בברכה, 

ג'ודית טודרו

מדינת קליפורניה
מחוז ריברסייד

הנני 'נוטריון ציבורי' במדינה הנ"ל ובעבורה, 
 1987 בפברואר  ב-2  להלן;  מופיעה  וחתימתי 
הופיעה בפני הגב' ג'ודית טודרו והציגה בפני 
ראייה מספקת שהיא אכן האדם ששמו מופיע 

במסמך המצורף.
ולראייה, זו חתימתי וזה חותמי הרשמי,

בברלי א. הולמס, נוטריון ציבורי

של  אמונות  מקיימים  שהם  או  כופרים, 
כפירה, או שהם קוראים בכתבי הקודש 
שלא  הורים  שהם  או  שלהם,  בשפתם 
הגיעו לִמיָסה, או הורים שלא תרמו את 
התרומה השנתית לאפיפיור - הכניסו 
את הילדים לתאי וידוי וחקרו אותם על 
הוריהם כדי לוודא על סמך איזה בסיס 
ולמסור אותם  יוכלו לתבוע את הוריהם 

לאינקוויזיציה. 
לתבוע  אפשר  מה  על  שבררו  לאחר 

לא חוקיים. כל מילה שנייה היוצאת מפיהם 
היא קללה. היא נואשת לשוב הביתה. מעולם 
לא נחשפה לטינופת שכזו בעבר אך כעת, 
לטענת המחלקה לשירותי אנוש, היא נמצאת 

בסביבה "נורמאלית".
בביתנו  נוצרית  בסביבה  גדלה  תנו  ּבִ
ובכנסייה שלנו. כעת מלעיטים אותה בכל 
טוב בניסיונות לגרום לה להפנות את גבה 
דרכי  את  ולקבל  שקיבלה  הנוצרי  לחינוך 

העולם הלא-נוצרי. היא נחקרה ללא הרף על-
ידי תרפיסטים שמתמחים בהתעללות מינית, 
ואחרים מסוכנויות ממשלתיות אחרות, שניסו 
הכומר  נגד  שקר  עדות  להעיד  לה  לגרום 
לא  שמעולם  נחרצות  טענה  היא  אלאמו. 
חשיבות  לדבריה  אין  אולם  בה,  התעללו 
בשם  פסיכיאטרית  זה.  בתיק  בעיניהם 
שבארקנסו,  מֶאל-דֹוָרדֹו  קונלי,  אלת'יאה 
עשתה הערכה לבתי ומצהירה שם שמעולם 
לא התעללו בילדה. אולם כמובן שהמחלקה 
לשירותי אנוש לא קראה לגב' קונלי לעדות 
שהם  הדין - אף  פסק  של  השימוע  בעת 
אלו ששכרו אותה. עובדה היא שהגב' קונלי 
הצהירה שהייתה רוצה שגם היא וגם ילדיה 
את  שגידלו  כפי  אותם  שיגדלו  זוכים  היו 

בתי.
כעת נחטף בני בן השלוש-עשרה על-
ידי המחלקה לשירותי אנוש ועל-ידי משטרת 
דובר  תומפסון,  צ'אק  ארקנסו.  מדינת 
המחלקה לשירותי אנוש, אמר לשופט קירק 
ג'ונסון פעמיים, בעת השימוע לקביעת עילה 
עשר  ועוד תשעה  בני  בתיק של  מסתברת 
ילדים נוספים, כי לא נמצאו סימני התעללות 

באף אחד מהילדים. כל הילדים נבדקו על-
מהאוניברסיטה  פארסט,  קארן  דוקטור  ידי 
למדעי הרפואה של ארקנסו (UAMS), וכולם 

נמצאו בריאים.
רבים מילדים אלה לומדים כעת בבתי 
לקרוא  יותר  יכולים  ואינם  ציבוריים  ספר 
בכתבי הקודש או להתפלל. חייבים להחזיר 

אותם לבתיהם מיד! במקום זאת הם נמצאים 
הוריהם  את  לבקר  ויכולים  אומנה  בבתי 
האוהבים לשעה אחת בלבד בשבוע, בפיקוח 
לשירותי  המחלקה  על-ידי  שיחה  ובהגבלת 

אנוש. 
מתוך  ילדינו  את  חטפה  הממשלה 
הכומר  נגד  אותם  להטות  שיצליחו  תקווה 
אלאמו. הם משתמשים בשיטות של הנאצים 
ממלחמת העולם השנייה במאמציהם הבלתי 
של  הנוצרית  ה'כנסייה  את  להרוס  נלאים 

טוני אלאמו'.
לנו  המגיעות  זכויותינו  את  איבדנו 
על-פי התיקון הראשון לחוקה - את חופש 
הדיבור, חופש האמונה, החופש להטיף את 
כתבי הקודש כפי שנכתבו, ולעשות את מה 
שהאל אומר שיש לעשות, לשרת את האל 

כפי שהאל מצווה, בדבר האל.
מה שמתרחש הוא רדיפה מתמשכת בת 
ארבעים וארבע שנים בניסיון להשמיד את 
בעולם,  ביותר  העוצמה  רבת  האל  כנסיית 
אדם  כל  או  אלאמו  טוני  מהכומר  ולמנוע 
אחר מלהטיף ברחבי העולם את דבר האל 

בשלמותו, ללא השמטות.
על-ידי  הנשלטת  העולם,  ממשלת 
מיליארדי  מכמה  יותר  הוציאה  הוותיקן, 
אלוהים  של  בעדו  לעצור  בניסיון  דולרים 
לעצור  יוכל  לא  אף אחד  יכול, אך  הכול 
אותו, כי לו הכוח האינסופי וחסר הגבולות. 
כל ממשלה שתנסה לעצור את האל הכול 
יכול אינה שפויה! הכומר אלאמו טוען שגם 
אם הוא או נוצרים אחרים היו הולכים היום 
המעשים  להתקיים  ימשיכו  עדיין  לעולמם, 
אלוהים  ובאמצעותם.  דרכם  עשה  שהאל 
ויטיף  השתמש בכומר אלאמו כדי שיכתוב 
את דברו באלפי מסרים מתועדים וכתובים. 
את  הנביאים,  את  ישוע,  את  רצחו  הם 
דבר  אלה,  כל  למרות  השליחים - אך 
היום  אותו  ומטיפים  ברבים  נישא  הבשורה 
בדיוק באותה עוצמה כפי שהטיפו אותו אז. 
הם גם לא יוכלו להשמיד את אלה שעשו 
את עבודת האל, כי הרי כולם בשמים, חיים 

חיי נצח (הבשורה על-פי מתי י', 28).
דברה אונדריסק
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שלושה מכתבים 
מילדינו בשבי

הממשלה הפדראלית
גנבה את ילדיי!

הייסורים  את  לבטא  מסוגלת  איני  ובכינו. 
שאני עוברת. שני התינוקות שלי אף פעם 
שלי  מהילדים  אחד  אף  בלעדיי!  היו  לא 
מעולם לא נפגע בשום אופן! הם מקבלים 
ישוע.  לאדוננו  שמגיע  זה  כמו  יחס  כאן 
איך אוכל להביע ולתאר לעולם את ממדי 
וטיפולי בילדיי ואת אמונתי שאנו  אהבתי 

נמצאים במקום המתאים לגדל אותם?
זעיר  ואני עברנו הם  הייסורים שברט 
מזער מהייסורים שעבר ישוע. ואנו סובלים 
אותם בשמחה! החלום שחלמתי אודות סופות 
הטורנדו התגשם. סופות הטורנדו מכות בנו 

כעת, ורק בתפילה נחזיק מעמד ונשרוד.

14 באוקטובר 2008
חברות יקרות, 

היי, כמה שאני כל כך מתגעגעת 
שחשבתי  פעמים  הרבה  היו  לכולכם. 
אני  שבור.  מלב  למות  הולכת  שאני 
רוצה מאוד מאוד מאוד לחזור הביתה. 
האנשים הטיפשים של המחלקה לשירותי 
איפה  האומנה  לבית  לכאן  באו  אנוש 
שוב  אותי  שואלים  והם  נמצאת  שאני 
דוחות.  שאלות  אותן  ועוד  עוד  ושוב 
לא,  דברים.  אותם  להם  אומרת  ואני 
בנו! כן, אני  הכומר שלי לא התעלל 

רוצה ללכת הביתה!
גם בבית האומנה שלי יש לי בעיות. 
שלי  האומנת  להורה  לומר  מנסה  אני 
שהכנסייה שלנו אינה מתחם סגור, שהיא 

היי! מה שלומכם? אני מקווה שבסדר. אצלי העניינים לא 
ממש טובים בכלל. כאן כל כך עלוב ומשעמם. אני לא יכולה 
אופן,  בכל  אליו.  אותי  שהכניסו  הזה  הספר  בית  את  לסבול 
התחברתי עם כמה אנשים. אני מתגעגעת לכולכם כל-כך כל-כך. 
יש לי סיוטים כמעט כל לילה שכל האנשים האלה חוטפים אותי 

וגם יש לי סיוטים על הפשיטה על הכנסייה. 
לא ידעתי שהייתם בבית המשפט כשאני הייתי שם. הלוואי 
מעודדים  היו  שלכם  המכתבים  אתכם.  לראות  יכולה  שהייתי 
מאוד!!! תודה לכם כל-כך כל-כך!!! גם המכתבים של גברת ת'ורן 
היו כאלה. אני מתגעגעת לכולם כל כך. אני רוצה לחזור הביתה 

יותר מכל דבר אחר.
כאן הכול כל כך מוזר. אם מישהו חושב שזה כיף כאן בחוץ 
הוא מטורף. בבית הספר שאני לומדת בו כמעט כולם משתמשים 
בסמים, אפילו תלמידים בכיתה ז'. זה מוטרף!!! תודה על הכול 
וגם על תפילותיכם. גם אני אתפלל בעבור כולכם. תגידו לוויקי 
שאני מוסרת תודה רבה מאוד על העוגיות והכול. הן היו כל כך 

טעימות. אני צריכה ללכת אז אני אכתוב לכם אחר כך. 
ביי!!!!!!!

רבים  שאנשים  כפי  סוהר,  בית  אינה 
היא  מקשיבה.  לא  היא  אבל  חושבים. 
טוענת שיש המון דברים שהכומר שלי 
מטיף להם שהיא לא מסכימה אתם. אני 
יודעת שהיא חושבת שאני מטורפת. היא 
אומרת שיש לי הפרעת אכילה רק מפני 
שאני לא אוכלת מוצרי חלב. יש עוד 
כל כך הרבה דברים שאני רוצה לכתוב. 
אני אספר לכולם את הכול כשאחזור. 
להתפלל  תמשיכו  בבקשה  בבקשה 

בעבורנו. אני אוהבת את 
לכולם  תמסרו  כולכם. 

היי ממני.
ביי!!!

ל נלקחה ללא המעיל. רוזי עדיין  אִני-ּבֶ
עמדו  פשוט  האלה  האנשים  וכל  יונקת. 
מסביב והביטו בנו בעיניים אדישות לחלוטין 
שעה שאני וילדיי בכינו ורצינו זה את זה. 
והריעו  עלינו  וצחקו  לעגו  האלה  האנשים 
מכוניות  עשרים  לפחות  שם  היו  ביניהם. 
משטרה, מכוניות של שוטרי חרש, משטרת 
לשירותי  המחלקה  של  רכב  כלי  המדינה, 
אנוש, מסוקים – הייתכן שילדיי התמימים 

היו הסיבה לכל זה?
קורה.  זה  כל  מדוע  יודעים  אנו  לא, 
היום הוא היום האחרון בדיון המשפטי על 
ונסה ועל אנג'לה [שתיים מהבנות שנלקחו 
אני  שם.  אהיה  אני  הראשונה].  בפשיטה 
צמה מאז יום ראשון ודמעותיי ממש הפכו 

לי למזון.
 אנו כולנו בידו החזקה של האל!

הללו את אלוהים על הישועה,
האחות מרים קרנץ

הכומר, אחיי ואחיותיי בכנסייה מעודדים 
אותי, מחזקים אותי ועוזרים לי. שרון נמצאה 
כאן בעבורי כשהזדקקתי למישהו שיזכיר לי 
כל  אותה  אוהבת  אני  נלחמים.  אנו  מדוע 
עוזרות  האחיות  אליי. כל  טובה  היא  כך. 
לי ומקימות אותי על רגליי כאשר הצער 
שלי כה כבד עד שאיני יכולה לעמוד. ממש 
כשהתקשרתי  המשפט,  בבית  התמוטטתי 
בטלפון לברט והוא אמר לי, "כבר מאוחר 
מדי. הם (המשטרה) תפסו אותנו, הם לקחו 
גם את הילדים שלנו." הו, לבי נשבר כל 

כך.
לעשות  רוצים  הם  מה  יודעת  אני 
יודעים. אנא, התפלל  לילדיי. גם הילדים 
למענם. לאווה רק עכשיו מלאו שבע שנים 
והמתנות שלה נחות עדיין על המיטה. היא 
אפילו לא הספיקה לשחק אתן. את בני קורי 

לקחו יחף, בלי הנעליים שלו. 

גאנה
לכבוד הכנסייה של אלאמו,

את  לי  ששלחתם  תודות  רב 
התנ"ך'.  נבואות  לפי  'המשיח  הספר 
לי  גרם  הוא  חיי,  את  שינה  הוא 
לראות מחדש את מטרות חיי, שהן 
הפצת הבשורה, וחיי ממש עלו שוב 
על המסלול. נושעתי מתורות ואמונות 
שמח  כך  כל  אני  מוטעות.  דתיות 
להיות חופשי ולדעת את רצון האל 

בחיי.
ק. ד.        אקרה, גאנה, אפריקה

יום שלישי, 25 בדצמבר 2008
אבא ואימא יקרים,

רוצה  באמת  אני  בסדר.  אני  שלומכם?  מה 
לחזור הביתה. היום היה היום הראשון שלי בבית 
כשכמה  לבכות  התחלתי  כמעט  הציבורי.  הספר 
בנות ניגשו אלי והתחברו אתי. אל תדאגי, אימא. 
אני לא מתקלקלת. אני מתרחקת מהבנים ואנחנו 
אוהבת  כך  כל  אני  רעים.  בסרטים  מסתכלים  לא 
אתכם, יקרים שלי. אני כל כך מתגעגעת לאוכל 
להתפלל  מכולם  בקשו  ואימא,  אבא  בבקשה,  שם. 
ממש וחזק, כי אנחנו מתפללים. אני אוהבת את 
מרגישה  אני  מאוד.  הרבה  כל-כך  כל-כך  כולם 
שהבית  למרות  כאן,  למות  יכולה  הייתי  כאילו 
נחמד מאוד. אני אוהבת אתכם. תמשיכו להתפלל.

בתכם האוהבת, תמיד, 

הבית הוא המקום בו נמצא לבי
הבית הוא המקום בו רוצה להיות אני

יהיה אשר יהיה, אצלי,
לא משנה היכן גופי

הבית הוא המקום בו נמצא לבי!!!
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(המשך מעמ' 2)

האשמות  ייצרו  שפשוט  או  ההורים,  את 
במדינה  הקתולית השתמשה  הכנסייה  סתם, 
החילונית כדי לעצור את ההורים שעברו על 
למעצר  לקחה  הילדים  ואת  הכנסייה,  חוקי 
מועטים  כקתולים.  אותם  וגידלה  מונע 
מההיסטוריה,  זה  קטע  המכירים  האנשים 
בפרנסה  יותר  מתעניינים  כולם  בימינו  כי 
ובבילויים. ובכל אופן, זאת ההיסטוריה של 
הגדולה  (הזונה  הרומית  הקתולית  הכנסייה 
מבבל, כפי שנאמר בספר ההתגלות בברית 

החדשה), וכך הדברים גם כיום.
מובן שהטענה כאן היא שאם תאזינו או 
 (The Investigative Journal) תקראו באתר האינטרנט
טוני  של  באתר  וכמובן  סימנסקי,  גרג  של 
אלאמו, ובפרסומים שלו, תבינו שאנו מאמינים 

על- הנשלטת  במדינה  חיים  שאנו  ומלמדים 
ידי הוותיקן. אין אנו חיים יותר ברפובליקה 
פרוטסטנטית בעלת חוקה. אנו חיים במדינה 
קתולית שהפכה קתולית לחלוטין. כבר זמן רב 
אנו מבחינים בארצות-הברית בהופעת תקופה 
ווייקו  של  בטרגדיה  שנפתחה  הסלמה,  של 
תמימים  נוצרים  נטבחו  (שם  טקסס   ,(Waco)

עידן  הגיע  וכעת  ומבוגרים),  ילדים  רבים, 
הרדיפה הדתית לשיאו.

שימו לב שעד כה רוב הרדיפות היו נגד 
הקהילות המורמוניות, וכעת הן נגד הקהילה 
הנוצרית של טוני אלאמו, וכמובן, גם נגד 

חדשות אחרונות 
בתיק של טוני אלאמו

לכל מאן דבעי,
אני מורה ויועצת כבר ארבעים ושלוש 
שנה ועניין אותי נושא החינוך וההתפתחות 
החברתית של הילדים של כנסיית אלאמו, 
כי שמעתי וקראתי כל כך הרבה ביקורת 
עוינת על הנושא. לכן עשיתי מספר ימי 
תצפית במקום, ועליי לציין שמעולם לא 
מאוזנים  או  יותר  שמחים  ילדים  ראיתי 
היטב  מאורגנים  היו  הילדים  יותר. 
במסגרות המשחקים והמשמעת והיו מוגנים 
נגד הנסיבות הקשות בעולם שבחוץ. הם 
ראיתי  ומשביעות.  מזינות  ארוחות  קיבלו 
אך  ושוחים,  אופניים  על  רוכבים  אותם 
עיניים  ותחת  פיקוח  תחת  נמצאו  תמיד 
אך  קתולית,  אני  אימהות.  של  דרוכות 
רחבת אופקים מספיק כדי לדעת שאהבת 
אלוהים היא מרכיב הכרחי בסגנון חייהם. 
עזבתי את המקום כשבזיכרוני תמונה של 
צעירים מאושרים, ורודי לחיים ומאוזנים 

היטב.
בברכה,

וילהלמינה סווארת'את    פיקני, מישיגן

מישיגן

טקסס,  בווייקו   (Branch Davidians) הדווידים 
בכנסייה  חברים  אלא  קתולים  היו  שלא 
האדוונטיסטית של היום השביעי. כן, אבל 
עוברת  תראו  לא  הקתולית  הכנסייה  את 
רדיפות שכאלה, ולא את הכמרים הפדופילים 
שמופיעים באלפי תיקים ברשימות הפדופיליה 
בארצנו; איננו רואים את התקשורת סוקרת 
על  הפדופילים  הכמרים  של  המקרים  את 
בסיס יום-יומי. רוב האנשים אינם תופשים 
שהכנסייה הקתולית הרומית מצהירה שאנשיה 
לא יעברו שום בדיקה מקרוב על-ידי שום 
יטפלו  בעצמם  הם  ורק  חילונית,  ממשלה 
במקרים שלהם. טוני אלאמו היה רוצה מאוד 
שיהיו לו אותן פריבילגיות. למעשה, כתוב 
בכתבי הקודש, "היש בכם איש אשר בריבו 
עם רעהו יזיד להביא דבר דינו לפני הרשעים 
הקדושים  לפני  ולא  החילונית]  [הממשלה 
אל  ראשונה  (האיגרת  הדתית]?"  [הממשלה 

הקורינתיים ו', 1).
הוותיקן מתבסס בטענתו זו על הדקרטלים 
 (Pseudo-Isidorian Decartels) הפסאודו-איזידוריים
שעליהם מושתת הבסיס לחוק הקנוני הקתולי, 
אשר לפיהם נקבע בו כי אף אחד אינו יכול 
יכול  אינו  עבד  שאף  כפי  כומר,  לתבוע 
לתבוע את אדונו. זו הסיבה מדוע שערוריות 
הכמרים הפדופילים נעלמות מהעיתונות כלא 
היו, וגם התביעות נגדם בבתי הדין נעלמות. 
הם מעבירים את הכמרים מאזור קהילה אחד 
אינם  האנשים  שבו  אחר  קהילתי  לאזור 
למעשיהם.  מודעים  ואינם  הם  מי  יודעים 
מכיוון שהוותיקן שולט בממשלה החילונית, 
ולמנוע  הכנסייה שלהם  להגן על  ביכולתם 

את העמדתה לדין. 
הוותיקן הוא ממשלתו של השטן (ששולט 
העולמית).  ובכנסייה  העולמית  בממשלה 
בספר ההתגלות מדובר בשלוש רוחות טמאות 
שדמותן דמות צפרדע; האחת באה מפי התנין; 
האחת באה מפי החיה, זו הממשלה העולמית, 
והאחת, רוח מזוהמת מרושעת ושטנית, יוצאת 

העולמית)  (הכנסייה  השקר  נביא  של  מפיו 
(ההתגלות ט"ז: 13). 

אני מאמין שכל אחד מהמאזינים לשידור 
זה חייב לרדת על ברכיו ולהתחנן לרחמי 
ולמענם  אלאמו  טוני  של  למענו  אלוהים 
של הגברים והנשים, האבות והאמהות של 
כדי  אלאמו,  טוני  של  הנוצרית  הכנסייה 
הוריהם לבטח,  לחיק  הילדים  שישיבו את 
ולשבח  לכבד  אותם  ויגדלו  שיחנכו  וכדי 
את אלוהים ואת בנו ישוע הנוצרי ולא את 
השטן, אשר ממשלתו וכלי התקשורת שלו 
הקתולית;  הכנסייה  כת  על-ידי  מודרכים 
מידי  אותם  יוציא  אלוהים  כי  להתפלל 
הממשלה העולמית של השטן ויביא אותם 
לבתים בהם שוררת האהבה, הבתים אשר 

אליהם הם שייכים.
תום ְפריס

וירג'יניה

לבי דווי עליי מאוד ונפשי מתייסרת 
על הילדים הטובים שנחטפו מבתיהם 
האוהבים ומחייהם. אני מתאבל למען 
למען  מתפלל  אני  והילדים.  ההורים 
כך  על  גם  צערי  מאוד  רב  כולכם. 
שהכומר אלאמו מוחזק בבית האסורים 
אף שאיננו אשם בהאשמות המזוהמות 
המוטחות נגדו ונגד הכנסייה. מהרגע 
נכנס  שאני  לרגע  ועד  קם  שאני 
למיטה, וגם בלילה, אני חושב עליך 
והמעמסה כבדה מאוד, ואני מתפלל. 
יהיה אלוהים עמך ויושיע אותנו מימי 
ציבור  יש  בהם.  חיים  שאנו  החושך 
שאנשי  היודעים  אנשים  של  גדול 
חבורת  הם  אנוש  לשירותי  המחלקה 
ביקורת, אשר  עליהם  פושעים שאין 

משרתת את ממשלת הרשע. 
פ. ס.           נורמן, אוקלהומה

אוקלהומה

מר אלאמו היקר,
במשך שנים רבות הייתי כל כך אומלל, הייתי אבוד בעולם שגם הוא אבוד, 
ללא כוח האל בליבנו. היו פעמים שחשתי שאני כאילו מוקף בזאבים בעורות של 

כבשים. 
הספרות שלכם נתנה לי תמיכה והקלה על נפשי, כעת כשאני יודע שאלוהים 
משתמש בך כשליח להפיץ את דברו. מעולם לא חשתי כך לפני כן. קודם לכן 
התייחסתי לכתבי הקודש כאל סתם מילים מודפסות על נייר, ללא משמעות או 

תוכן. זה נתן לי תחושה של ריקנות וייאוש, אך כעת אני מבין שזה דבר האל!
ברצוני לעזור להפיץ את דבר האל. אני מודה לך מקרב לב כי הודות לך אני 
מתחזק באמונתי. האם תוכל לשלוח לי, בבקשה, עוד חומר כתוב? הדרשות שלך 
ישירות ורעננות. הללו את שם אדוָני! יברך אותך אלוהים, טוני. יברך אלוהים 

את כל מי שנשמע לרצונו.
החלטתי להצטרף לצבא האל ולשרת רק אותו בלבד. אנא תן לי רשות להפיץ 

את הספרות שלך או לעזור בכל דרך שהיא. אתה שינית את חיי.
ד. ה.                                             רווא'נוק, וירג'יניה



5

האהוב  האל  משרת  אל 
טוני אלאמו,

על  לאל  אנוכי  מודה 
החומר הכתוב ששלחת לי. 
מסוגל  להיות  ברכה  זאת 
כעת  רק  זה.  את  לקבל 
סיימתי לחלק את הספרות 
שלכם למדריכים בכנסייה 
שלי וכולנו לומדים אותה. 
האמת היא שהחומר מעודד 
משהו  זה  מאוד,  אותנו 
חדש בשבילנו שמעולם לא 
שמענו שנאמר על רוח הקודש, אך אנו 
דבר  וכל  מאלוהים  מגיע  שהוא  יודעים 
שמגיע מאלוהים הוא טוב לכל הנוצרים 

המשרתים את אלוהים בכל לבבם.
עדותך הרעידה את לבי. אנו תפילה 
של  יבול  להביא  לנו  יאפשר  שאלוהים 
נשמות רבות מאיקיטוס שבפרו, בה אני 

חי.
את  לברך  ימשיך  ואלוהים  ייתן  מי 

חייך ואת כנסייתך.
הכומר נ. ג'.     מאיינאס, לורטו, פרו

הודו

האח צ'יטי באבו, חבר בכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו, מעניק סיוע ליתומים, נכים 
ומצורעים ומתפלל עימם - אנדהרה פראדש, הודו

לכומר הנוצרי אלאמו היקר והאהוב,
ברכה איתנה מאדוננו ישוע הנוצרי לך ולכל קהילתך,

חילקנו את כל העלונים שלך בבתי חולים, באוטובוסים ובתחנות מוניות, 
בבתי ספר תיכוניים, במשרדים, במכללות רפואה והנדסה, בשווקים וגם לפועלים 
ועובדים בבתי חרושת ובתחנות רכבת. יותר ממאה תשעים וחמישה איש קיבלו 
את ישוע כמושיעם האישי באמצעות החומר הכתוב שלך. כל האנשים קיבלו 
חמישים  עלונים,  מבחר  עוד  לי  שלח  אנא  הללויה.  בשמחה,  העלונים  את 
עותקים של כתבי הקודש בתרגום לאנגלית של המלך ג'יימס, מאתיים עותקים 
של הספר 'המשיח', ועשרים טי-שירטס בצבע שחור, כי הצוות שלנו מורכב 

מעשרים איש.
אנו מתפללים למענך ולמען קהילתך. אנא התפלל בעבורנו.

יברכך אלוהים,
הכומר ד. פ.                                     סריקהקולאם, הודו

כומר נכבד,
הללו את שם אלוהים. ברכות לך בשמו היקר של אדוננו ומושיענו ישוע הנוצרי. 
התרשמתי עד מאוד מהחוברת שלך, 'המשיח', כשקראתי את החוברת לבי השתחרר 

והפכתי למאושר.
כיוון שאני מרקע דל איני יכול לקנות את הספרים הנחוצים לשרת את אדוננו, וגם 
יש כל כך הרבה אנשים, גם ידידים שלי, שזקוקים לספרי הבשורה הללו. אנא שלח 
עוד חומר כתוב וספרים שיסייעו להושיע אנשים נוספים, וגם כמה עותקים של כתבי 
הקודש באנגלית. אני מודה לך מאוד, כומר יקר, בעבור האנשים הטובים והמתחשבים 

שיענו לבקשותיי.
מודה לך, הנני,

ס. ר.                                           ראמהצ'אנדרהפוראם, הודו

אל האח טוני אלאמו,
אנו מקווים שהנך בקו הבריאות וכי 
ועל משפחתך גשם  אדוננו מעתיר עליך 

של ברכות.
לי  לשלוח  תוכל  אם  לדעת  אבקש 
להביא  כדי  שלכם  הכתוב  מהחומר  עוד 
את דבר אלוהים לעוד אנשים. רק קומץ 
אנשים מכירים את דבר אלוהים בפרו, אך 
באמצעות הספרות היפה שלכם בני אדם 
יכולים ללמוד איך לקבל מחילה מאדוננו 

ישוע הנוצרי. תודה.
אחיך הנוצרי,

ג. מ.                   פיורה, פרו

פרו

טקסספנסילבניה
הכומר טוני אלאמו,

כבוד רב הוא לי לפנות אליך במכתבי זה, ובתקווה שכאשר תקבל 
אדוננו,  יהיה  ברוך  טובים.  בחיים  ותשמח  הבריאות  בקו  תהיה  אותו 
אשר חידש בנו ברחמיו תקוות חיים על-ידי תחייתו מן המתים של ישוע 

הנוצרי.
מטרת מכתבי זה היא להודות לך על כל אחת מהחוברות שלכם ועל 
הדרשות שאתה מעניק לנו באמצעות הספרות שלכם. האחים כאן וגם 
אני רוצים להודות לך על מאמציך ועל נחישותך לעזור לנו בכך שאתה 

שולח לנו את הספרות שלכם אלינו כאן, בביג ספרינג.
אדוני הכומר, ברצוני שתדע כי דבר אלוהים, באמצעות הדרשות שלך 
את דברו, עזר לנו מאוד. חיי השתנו לחלוטין, ואני מודה לאלוהים על 

נפלאותיו. אני מודה לך שוב ומבקש שאלוהים ימשיך לברך אותך.
ר. ה.                                          ביג ספרינג, טקסס

הכומר הנכבד אלאמו,
מישהו השאיר חוברת שלכם על חלון 
אותה  קראתי  לא  אני  שלי.  המכונית 
הסיפור  את  שקראתי  לאחר  אך  מייד, 
עליך ועל רעייתך כשאתם מטפסים על 
הסיפור  למבורכת.  הפכה  נשמתי  ההר, 
שלך גורם לי לרצות להתקרב עוד יותר 

אל ישוע.
אני מבקש שישלחו לי קצת מהחומר 
שגם  כדי  לחלק,  כדי  שלכם  הכתוב 

אחרים יוכלו לדעת שישוע מושיע.
ל. וו.         פילדלפיה, פנסילבניה
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חופש הדת באמריקה? עוד שקר שמוכרים לעם האמריקאי. זה 
מה שבאמת קורה לכל מי שהממשלה רואה בו איום. אני תקווה שהם 
יקבלו את ילדיהם בחזרה, לא, אני מתפלל שהם יקבלו את ילדיהם 

בחזרה ומהר!
FREEWORLD2012

וואו! הממשלה ממש בשפל המדרגה, במצב שצריך 
לסלק אותה. אפילו האנשים "הנפלאים" האלה בממשלתנו 
מזה  לצאת  שיצליחו  וחושבים  כאלה  דברים  עושים 
מבלי להיענש. אלוהים רואה הכול והוא ישפוט אותם 
במידת הצדק. אלה אותם אנשים שכאשר ישוע הנוצרי 
יחזור יזחלו למרגלות הסלעים ויתפללו שהסלעים יפלו 

עליהם!
JesusMovement

תוכנית שטנית שנרקחה על-ידי מסדר הישועים הקתולים. 
פניהם  על  מרוצה  חיוך  עם  למאורתם  בלילה  זוחלים  הם 
חושף  זה  לקורבן.  תמים  אדם  עוד  להפוך  שהצליחו  על 
הקתולים/אנסים  הכמרים  הפדופילית.  המחשבה  מזימות  את 
לנוצרים  ואילו  גיבורים  של  יחס  מקבלים  לטרף  המשחרים 
תמימים ושומרי חוק מייחסים תכונות שטניות מהסוג הקשה 
יותר  עוד  מחאה  להביע  אותי  מניע  רק  זה  אבל  ביותר. 
חזקה. ה"כנסייה" הקתולית הרומית היא הרשת הפדופילית 

*המאורגנת* הגדולה ביותר בעולם!
 Islandretreat

הצביעות המדהימה של האנשים האלה – הם רוצים שיאנסו 
את הילדים, שיכניסו אותם לבתי הספר הציבוריים ושם יקבלו 
שיעורים על מין ומעשי סדום, שהם ילכו לבתי המטבחיים 
של ההפלות ויראו איך גברים בוגרים מביאים את הקורבנות 
הקטינים שלהם לבצע הפלות, ואילו היה אכפת להם באמת לא 

היה זמן בידם להמציא האשמות נגד אנשי אלוהים.
 nicklasarthur

טהורה  מסביבה  הילדים  את  מוציאים  האלה  המנוולים 
ככל  עושים  הם  כאשר  ובהוקעה,  בגינוי  החייבים  והם  ונקייה 
בדרכם  שילכו  כדי  הילדים  למוחות  סטיות  להחדיר  יכולתם 
האחרת – הנוגדת לתורת ישוע הנוצרי. אלוהים יברך את טוני 

ואת כל הנוצרים האמיתיים.
אלוהים יגרום להם לשלם על כך וביום הדין ילעג ויבוז 
להם. וכעת, לא רק שהם לוקחים מאתנו את הילדים האלו, הם 
שיצאו  במילים  ממש,  זאת  אמרו  הם  טוני.  את  להרוג  רוצים 
מפיהם. אל תיראו מהם ההורגים את הגוף, אלא את האל תפחדו, 

היכול להרוג אתכם ולהשליך את נשמתכם בגיהינום. 
אויבי  הללו,  השטן  בני  את  כשרואים  ודוחה  מאוד  מרגיז 
שלהם  האפיפיור  בפקודת  הילדים  את  לוקחים  הנוצרי,  ישוע 
ואז עוד לשמוע אותם צוחקים על כך. אני הייתי עושה העתק 
מידיכם.  אותו  וייקחו  הכנסייה  על  יפשטו  שהם  לפני  מהקובץ 

תגובות צופים לקבצי הווידאו 
שמראים את חטיפת הילדים שלנו על-ידי הממשלה

ב-18 בנובמבר 2008 נחטפו 20 ילדים מהכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו על-ידי המחלקה לשירותי אנוש של ארקנסו, בליווי משטרת 
מדינת ארקנסו וסוכנויות שונות אחרות. 17 מהילדים האלה נחטפו כאשר רכבם נעצר על-ידי ניידות משטרה בכביש המהיר; האירוע תועד 

www.alamoministries.com במצלמת וידאו על-ידי אביהם של שישה מהילדים. ניתן לראות את תיעוד הווידאו הזה באתר

היה  אם  כמוהו!  שאין  מצפון  חוסר  שכל!  זיבולי 
הייתה  בהאשמות האלו אפילו שמץ של אמת, העיתונות 

כבר עטה על הסיפור והוא היה מופץ ברחבי העולם על-
ידי כלי התקשורת. אלה הן טקטיקות מאוסות שמשתמשים 
החיה  הוא  לוותיקן,  שמתנגד  מי  את  להשתיק  כדי  בהן 
הראשונה שבספר ההתגלות פרק י"ג. האמת היא שמוטב 
לאנשים אלה שיקשרו אבן רחיים לצווארם וישליכום לים, 
מאשר להתייצב בפני ישוע ביום הדין ולשמוע את דעתו 

בעניין הזה! 
gideon001

אני חוזר ואומר, אלוהים יגרום להם לשלם על כך וביום הדין ילעג 
ויבוז להם.

Antipas 777

משולחנו של ר. וו. גילמור (מנהל\בעלים)
ר. ג'י. ושות', שירותי ביטחון

RG & Associates Security

412 W. Greenfield Drive

Wake Village, Texas 75501
AR Lic B-1085

20 בנובמבר 2008
לכבוד טוני אלאמו וכל האחים 

והאחיות בכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו,
קרוב  כבר  שנמשך  מהקשר  מאוד  מרוצים  ואנשיי  אני 
לשלוש שנים עם הכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו בעיר פאוק, 

ארקנסו.
אני תקווה שהצלחנו להפוך את חייכם במקום לבטוחים יותר 

ומהנים יותר כל עוד אנו שם ומעניקים לכם שרות. 
של  אלה  קשים  בזמנים  טוב  כל  לכם  ואנשיי מאחלים  אני 
ניסיון קשה, בעקבות הסבל שעובר עליכם, לאחר מה שקרה לכם 
כשעצרו  צדק  אי  לכם  שנעשה  חשים  אנו  אלאמו.  טוני  ולכומר 
ואסרו את הכומר אלאמו וכאשר הוא מוחזק בכלא עד להופעתו 
בבית המשפט, והבקשה שלו לשחרור בערבות נדחתה. אנו מתקשים 
והכניסו  ילדיכם  את  מאתכם  לקחו  שבגינן  הסיבות  את  להבין 

אותם למעצר מנע.
ממה שראיתי וממה שאנשיי ראו כאשר ביצענו את חובותינו 
אצלכם, מעולם לא ראינו שום דבר שיכול לתמוך בכל טענה של 
התעללות בילדים או בבוגרים במקום. עובדה היא כי למעשה כל 
העובדים שלי העירו בפניי שהילדים מנומסים מאוד, שלבושם נקי 
ומסודר, שהם מקבלים טיפול מלא ושהם ילדים שמחים. הם ראו 

את כל זה כשהיו מוצבים במקום.
אני יודע שאתם עוברים זמנים קשים, אך אני מאמין שאמונתכם 
תעזור לכם לצלוח את הקשיים ולהגיע לזמנים יותר טובים. הצדק 
ייעשה. אנו מאחלים לכם כל טוב ומציינים שוב כמה נעים היה 

לעבוד אתכם בשלוש השנים האחרונות. 

רוברט וו. (בוב) גילמור
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ארקנסו

ארקנסו

(המשך בעמ' 8)

לכומר הנפלא שלי טוני אלאמו,
מה שלומך? אני מתפלל למענך בלהט מדי יום ובמשך 
הדברים  וכל  בריאות,  עידוד,  כוח,  לך  לתת  היום,  כל 

האחרים.
אני ממש חש את אדוננו מדגיש בפניי את חשיבות 
נתינת השבח והתודה לאל על הדברים שעשה עבורנו ועל 
הדברים שעוד יעשה עבורנו. נאמר בדברי-הימים ב', פרק 
כ', פסוקים 16-17, כאשר עולים בני מואב ובני עמון ואנשי 
הר שעיר על יהושפט והוא זועק אל אלוהים: "מחר רדו 
עליהם, הנם עולים במעלה הציץ; ומצאתם אותם בסוף 
הנחל, פני מדבר ירואל. לא לכם, להילחם בזאת: התייצבו 

עמדו וראו את-ישועת יהוה עימכם יהודה וירושלים, אל-
תיראו ואל-תיחתו - מחר צאו לפניהם, ויהוה עימכם". 

העם,  אל  "וייוועץ,   :21-24 בפסוקים  נאמר  ובהמשך 
בצאת,  קודש  להדרת  ומהללים  ליהוה,  משוררים  ויעמד 
לפני החלוץ, ואומרים הודו ליהוה, כי לעולם חסדו. ובעת 
החלו ברינה ותהילה, נתן יהוה מארבים על בני עמון מואב 
והר שעיר הבאים ליהודה ויינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב, 
על יושבי הר שעיר להחרים ולהשמיד; וככלותם ביושבי 
שעיר, עזרו איש בריעהו למשחית. ויהודה בא על המצפה, 
למדבר; ויפנו אל ההמון, והנם פגרים נופלים ארצה, ואין 
פליטה". בכל פעם בה רודף השטן את עם אלוהים הוא 
תמיד מכשיל את עצמו. כמו במצרים, כשהם דיכאו את 
בני ישראל, ובסופו של דבר כל הבנים הבכורים שלהם 
מתו וכל הצבא שלהם טבע בים סוף. גם סנחריב חשב 
שיוכל להשמיד את ישראל ובתחילה התפאר שהוא מעל 
לאלוהים ומעל לעם אדוָני, אך לבסוף הצבא שלו הוא 
שהושמד, 185,000 איש, על-ידי מלאך שמיים אחד בלבד, 
וסנחריב עצמו נרצח על-ידי בניו שלו שעה שסגד לאלוהיו. 
(וזה מראה מה היה כוחו של אלוהי סנחריב - שלא היה 

מסוגל אפילו להצילו.) (ישעיהו פרקים ל"ו-ל"ז).
אותו  וחתם  היהודים,  את  להשמיד  צו  הוציא  המן 
בטבעת המלך (במצב כזה אפילו המלך אינו יכול יותר 
אויבי  ולבסוף  זאת  שינה  אלוהים  אך  הצו),  את  לשנות 
היהודים הם שנטבחו. נבוכדנצר השליך את שלושת ילדי 
אלה  היו  בכבשן  שנשרף  מי  אך  האש,  לכבשן  העברים 
שהשליכו אותם לשם. כך קרה גם לנשיאים ולנסיכים שניסו 
לגוב האריות - הוא  אותו  והשליכו  דניאל  להשמיד את 
שרד בגוב האריות ואלה שהאשימו אותו, לאחר שהושלכו 

פנימה, נטרפו. 
השטן חשב שמעשהו עלה בידו כשפצעו והכו את ישוע 
בידו,  הייתה  הצלב. אך טעות  על  אותו  צלבו  כך  ואחר 
כי לאחר שלושה ימים ישוע קם מן המתים כמנצח. כמו 
בספר 'מעשי השליחים', גם היום כך הוא. הם מעולם לא 
סגרו את כנסייתו של ישוע הנוצרי וגם לעולם לא יצליחו. 

"וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ" (שמות א', 12).
הם לועגים, אך אדוָני הבטיח שהוא יהיה זה שילעג 
להם בבוא פחדם ביום הדין (משלי א', 24-33). הם חושבים 
רק  הם  כי  לעצמם  בור  כורים  הם  אך  מנצחים  שהם 
מוסיפים ללא הרף שמן למדורות שאלוהים ישליך אותם 

אוקלהומה
ברכות לכם בשם אלוהים הכל יכול ובנו,

מספר  כבר  הולך  אני   .16 בן  ואני  כריסטופר  שמי 
להגיד  רוצה  רק  ואני  אלאמו  טוני  של  לכנסייה  חודשים 
שאף פעם לא חשתי בנוכחותו של אלוהים בשום כנסייה 
את  יושיע  כי  לאלוהים  מתפלל  אני  זו.  בכנסייה  מלבד 
הילדים מהשעבוד לנחשים אלה וירחיקם מכל רע, אבל זה 

המצב.
אנשים אומרים שטוני הוא כזה וטוני הוא כזה אבל הם 
לא מכירים אותו מלבד מה שהתקשורת רוצה שהם ידעו. 
ובכן, אני עד של הכנסייה, וטוני והאחים והאחיות מבורכים 
מאוד על-ידי אדוננו, הילדים במיוחד, אשר לומדים מגיל 
צעיר על אלוהים. אני כועס על מעשי הזוועה של הממשלה, 
אך אמונתי באלוהים ממשיכה להיות איתנה. אני אמשיך 
להתפלל כדי שהילדים ייוושעו ויצאו לחופשי מהביצה הזו 
כיוון שהם חפים מפשע; האל מאפשר זאת, אך הם ִירשו 

את השמיים. 
אני מתפלל בשביל כולכם. מי ייתן ואדוננו יברך אתכם 

ואת הילדים. אני מודה לישוע על כנסיית אלאמו, אמן.
אחיכם הנוצרי,

כריס                                רולנד, אוקלהומה

אחי טוני אלאמו,
אני נדהם איך אלה שקוראים להם ממשלה יכלו לעשות 
דבר כה מזעזע כפי שעשו לך ולכנסייתך הנוצרית. זה מעשה 
זוועה אפילו לחשוב שממשלתנו יכלה לשקוע כה עמוק עד 

שהיא מאשימה אותך במעשים שהם יודעים שלא עשית.
אחי, רוצה אני שתדע שאני מתפלל בעבורך ושאני מספר 
לכולם שנראה שיש לממשלתנו סכסוך נקמה מר נגדך, כנראה 
מפני שאתה מביא לישוע הנוצרי את הנשמות האבודות ועוזר 
למי שזקוק לעזרה ומבקש עזרה. זאת פעולתו של השטן אשר 
מתאמץ עוד יותר לנצח את האמונה הנוצרית, כי הוא יודע 

שלא נותר לו עוד זמן רב. 
אני יודע בלבי ובנפשי שאתה תנצח וכי שוב תצא נקי 
וללא צלקות פשוט מפני שישוע הנוצרי אדוננו עומד לצדך 
וכמו שאמר פאולוס השליח, "אני יכול לעשות הכול על-ידי 
ישוע הנותן לי עוז", כך אתה החזק באמונה ושמח, והלל 
אותך  יברך  שתתחזק.  לכך  יגרום  רק  זה  כי  בשיר  ופצח 

אלוהים האח אלאמו.
לעולם',  'העלון  של  עותקים  קצת  עוד  לי  שלח  אנא 
נובמבר 2008, מספר 06600, כדי שאוכל להפיץ אותם ולתת 
לברנשים האחרים שאתי לקרוא עליך ועל מה שממשלתנו 
הקומוניסטית עושה, או מנסה לעשות, לקדושינו הנוצרים. 
אני אשאר כאן עוד עשרים ושלוש שנה לפחות לפני שיגיע 
זמני לוועדת החנינה. אני אוהב לקרוא בכתבי הקודש שלי 
ולהאזין לתוכניות דת ממש טובות כמו התוכנית שלך. אני 
מאזין לך בגל KAAY 1090 AM כבר יותר מארבע שנים. 
להאזין  כדי  בלילה  אחת  שעה  עד  לישון  הולך  לא  אני 

לתוכניתך. 
אני מאמין שידו של אדוננו נגעה בך ואני יודע שאתה 
בעבורך,  לאלוהים  מודה  אני  לאמיתה.  האמת  את  מספר 

הכומר, טוני אלאמו. 
אחיך הנוצרי,

ד. ג'.                           פיין בלאף, ארקנסו
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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 אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאיי 
ולתפילתי זו.5 אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני ישוע.6 
הצלב  על  במקומי  ששפכת  היקר,  בדמך  המזוהמים  חטאיי  כל  את  נא  שטוף 
בגולגלתא.7 אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי על חטאיי ותושיע 
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, 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

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

ברחבי העולם, ניתן לקבל מ:

זה עתה סיימת את הצעד הראשון בסדרה 
של חמישה צעדים הנחוצים על-מנת להגיע 
לישועה. הצעד השני הוא להציב את רצון 
אלוהים מעל רצונך האישי יום יום, כלומר, 
להמית את רצונך האישי, את האנוכיות שלך, 
ואת העולם על כל תאוותיו. כל אלה חייבים 

נֹו של המשיח.  ָקְרּבָ להיטבל ּבְ
לתחייה  קומך  הוא  השלישי  הצעד 
מהחיים השטניים של האדם הראשון לחיים 
נטולי-חטא של המשיח. הצעד הרביעי הוא 
בעבור  למשול  סמכות  לעמדת  עלייתך 
אלוהים על-פני הארץ, והצעד החמישי הינו 

הסוף,  עד  הארץ  על  אלוהים  בעבור  למשול 
על-מנת להביא את מלכות השמיים עלי אדמות. 
לאחר-מכן  אלוהים,  דבר  את  ללמוד  עליך 
אלוהים  דבר  אשר  את  ולעשות  לו  להישמע 
מצווה עליך, כך שהכנסיה והעולם יראו ראיות 
לכניעתך לדבר אלוהים, הסדר שלו, וסמכותו 

בקרבך ודרכך.
אלוהים  עליכם  יביא  אדוָני.  את  הללו 

כל טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

ארקנסו
ָרָמא  ָרא  ֵמִאּגָ שנאמר,  כמו  לתוכן, 
א - ככול שעולים גבוה  ְלֵביָרא ֲעִמיְקּתָ
יותר, הנפילה קשה יותר. ככל שגדול 
ועצום הקרב כך גדול ועצום הניצחון 
המובטח לנו. "ויאמר יהוה אל משה, 
בוא אל פרעה: כי אני הכבדתי את 
שיתי  למען  עבדיו,  לב  ואת  ליבו, 
אותותיי אלה, בקרבו" (שמות י', 1). 

או  לברוח  יכול  לא  אחד  אף 
או  מעונשו  או  מאלוהים  להסתתר 
משם  בשאול,  יחתרו  "אם  ממשפטו. 
ידי תיקחם; ואם יעלו השמיים, משם 
אורידם. ואם ייחבאו בראש הכרמל, 
ייסתרו  ואם  ולקחתים;  אחפש  משם 
מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה 

את הנחש, ונשכם" (עמוס ט', 2-3). 
גם בספר משלי י"ב, 19, מבטיחים 
ועד  לנו כי "שפת אמת, תיכון לעד; 
דברים,  ובספר  לשון שקר".  ארגיעה, 
ההולך  הוא  "ויהוה  נאמר:   ,8 ל"א, 
לפניך, הוא יהיה עימך; לא ירפך, ולא 

יעזבך; לא תירא, ולא תיחת."
וללא  בלהט  למענך  מתפלל  אני 
הרף. מי ייתן וכוחו של אדוננו ישוע 

הנוצרי יהיה עמך תמיד.
בנך הנוצרי,
יונתן, בן 15

(המשך מהעמוד הקודם)

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

קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה:  782-7370 (479)  •  פקס 782-7406 (479) 
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

כנסיית טוני אלאמו הנוצרית מעניקה מקום מגורים, וצרכי המחיה, לכל אלה אשר באמת רוצים 
לעבוד את אלוהים 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:
  16 E. 32nd St., 2nd floor, between 5th Ave. and Madison Ave., New York, NY 10016 USA :כנסיית העיר ניו-יורק
4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA :כנסיות ארקנסו

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  •  (661) 251-9424 :כנסיית איזור לוס אנג'לס
ֵדַרת הוליווד ושֵדַרת היילנד בהוליווד, קליפורניה,  ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת ׂשְ

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:
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