
האדם והחיה שונים זה מזה לחלוטין. 
מפורשות;  זאת  מבהירים  אלוהים  דברי 
הוא אומר אחת ולתמיד: "לא כל בשר הוא 
לחיות  משלו,  בשר  לאדם  הבשר;  אותו 
ולדגים  אחר  בשר  לעופות  אחר,  בשר 
אחר" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים 
ט"ו, 39). כאן אלוהים מראה לנו שהאדם 
לא התפתח מהקופים ולא משום בעל חי 
אחר מכיוון שאנו שונים מהם לחלוטין, 
להאמין  ברצונכם  אם  בבשרינו.  אפילו 
שמוצאכם הוא מהקוף, זכותכם, אך אני 
בן  אני  אלוהים.  בדבר  באמונתי  מחזיק 
אדם שנברא בצלם אלוהים ולא בצלמו 

של קוף!! (בראשית א', 26-27). 
אני לא זחלתי או שחיתי אל היבשה 
מהאוקיינוס. דבר אלוהים אומר בפירוש 
[בשר]  ולדגים  אחר  בשר  "לעופות  כי 
אחר" (האיגרת הראשונה אל הקורינתיים 
ט"ו, 39). על כן, מעולם לא התעופפתי 
איני  התעופפתי,  אם  וגם  הקן.  מתוך 

דומה או שווה לציפור.
בני אדם מּוָלִכים שולל ולא אכפת 
להם. זו הסיבה שבעטייה אלוהים אומר 
(משוגעים, בלתי  עליהם שהם מטורפים 
התנין  [מהשמים]  הושלך  "אז  שפויים). 
מלשין  הנקרא  הקדמוני  הנחש  הגדול, 
(ההתגלות  ושטן, המתעה את כל תבל" 
י"ב, 9). "ביום ההוא [בסוף הזמן] נאום-

או  אומה  [מסמל  כל-סוס  אכה  יהוה, 
של  [המנהיג  ורוכבו  בתימהון,  מעצמה] 
אותה מדינה], בשיגעון [טירוף]" (זכריה 

החילונים  המנהיגים  אם  ומה?   .(4 י"ב, 
חכמים ופקחים כל כך, מדוע הכול מוכה 
בעולם  מטורף  הכול  מדוע   - בשיגעון 

החילוני?
האלוהים מבדיל בין בני אדם ובעלי 
בין  מבדיל  והציפורים,  הדגים  החיים, 
ומבדיל  והדגים  הציפורים  ובין  בהמות 
בין בעלי הכנף ובין הדגים. כשאני אוכל 
שונה  שבשרו  בבירור  מבחין  אני  דג 
מבשר בקר, וגם שונה מבשר תרנגולת, 
תרנגול הודו, פסיון, שליו או כל ציפור 

אחרת.
אלוהים מבדיל בין בני אדם אבודים 
לטוב,  הרע  בין  שנושעו,  אנשים  לבין 
בין האדמה למים, בין רוח אלוהים לרוח 
השטן ובין מלאכי רשע למלאכי אלוהים.1 
להפיל  כדי  האדם  שפת  את  בלל  הוא 
עליו תדהמה ולמנוע ממנו לנסות לעשות 
רע, אפילו עוד יותר מכפי שכבר עשה.2 
אלוהים הבדיל בין דברים רבים אחרים 
לעלות  מקווים  הנכם  ואם  הזה  בעולם 
עצמכם  את  שתבדילו  מוטב  עדן  לגן 
בדרכו  ותלכו  בעולם  השורר  מהטירוף 

של אלוהים.3
להשחית  כדי  (מיסים)  משלמים  אנו 
על-ידי  הציבוריים  הספר  בבתי  ילדים 
והמתועבים  הארורים  הכפירה  לימודי 
ה"מנהיגים"  אם  הביטו,  שם.  שמלמדים 
שפויים  הלא  ה"מנהיגים"  ושאר  שלנו 
וארצותיהם  הם  מדוע  כך,  כל  פיקחים 
אינם עשירים? הם שקועים בחובות של 

טריליוני דולרים, וממשיכים לשקוע עוד 
ועוד מדי יום ביומו.

אלוהים אומר שהמנהיגים שלנו 
משוגעים מכיוון שבין שאר דברים 
שלנו  והמרושעים  השטניים  ה"מנהיגים" 
מתערבים בענייניהן של ארצות אחרות. 
כתוב במשלי, כ"ו, 17, "מחזיק באוזני-

לא-לו",  על-ריב  מתעבר,  כלב - עובר 
במילים אחרות, מי שהולך בדרך ומתערב 
בריב לא-לו משול לאדם המושך באוזניו 

של כלב. 
בפסוק הבא, משמעות המילה "זיקים" 
כתוב  אש.  מבעירי  לניצוצות  מתייחסת 
במשלי כ"ו, 18-19, "כמתלהלה [מטורף, 
לא שפוי] היורה זיקים, חיצים ומוות. כן 
איש [אשר] רימה את רעהו; ואמר, הלוא-

משחק אני [רק התלוצצתי]."
איפה למדתם שאתם קופים? למה אתם 
מאמינים להם? אינכם מאמינים שעדיף לכם 
ויוטב לכם אם תאזינו לדבר אלוהים מאשר 

לשטן, ל"מנהיגיו" ולמורים עושי דברו?

האדם ובעלי החיים האדם ובעלי החיים 
שונים לחלוטין זה מזהשונים לחלוטין זה מזה

(המשך בעמ' 4)

מאת: טוני אלאמו

הכומר טוני אלאמו 
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1 דברים כ"ו, 17-19, ירמיה ט"ו, 19, יחזקאל מ"ד, 23, הבשורה על-פי מתי כ"ה, 31-33, הבשורה על-פי לוקס ט', 54-55, האיגרת השניה אל הקורינתיים ו', 14-18, איגרת פטרוס הראשונה ב', 9-10, איגרת 
פטרוס השניה ב', 4-9  2 בראשית י"א, 5-9  3 בראשיתהאיגרת השניה אל הקורינתיים ו', 14-18, האיגרת אל האפסיים ה', 25-27, האיגרת אל טיטוס ב', 12-14, האיגרת אל העבריים י"ב, 14, איגרת 

פטרוס הראשונה ב', 9, איגרת יהודה א', 6, ההתגלות כ"ב, 14-15



שלום לך הרועה הרוחני שלי,
אני פונה אליך בברכה בשמו היפה והיקר של ישוע. אני עדיין רוכש 
נפשות באמצעות החומר הכתוב שלך, שאני פשוט מחזיק בידיי ומחלק לכל 

מי שלפי דעתי זקוק לבשורות הטובות.
אני עדיין זקוק לעותקים נוספים של התנ"ך ושל הברית החדשה, כי 
היבול רב ועצום אך הפועלים מועטים. אני זקוק גם למידע על תוכנית 
הרדיו שלך, כדי שאוכל ליידע את הנשים בשוק אקוטה; ובנוסף, אני זקוק 

לעוד חולצות טי במידה אקסטרה לארג'. 
אבקש לשלוח את הדברים הדרושים במהירות האפשרית.

שלך בישוע,
א. ב.                                            לומה, טוגו, אפריקה

טוגו

ניגריה
כומר יקר אלאמו,

ברכות לך בשמו של אדוננו ישוע המשיח, אנו מודים לאלוהים רב 
הכוח על הנפלאות שחולל בחיי באמצעות תוכנית הרדיו שלך. אני שמח 
להודיע לך שהדרשה ששמעתי ברדיו אפריקה הייתה כלי רב השפעה 
ששינה את חיי מרע לטוב. האדון ישוע המשיח הציל את נפשי וחיי הפכו 

לחדשים. 
לאנשים  דאגתך  את  מאוד  מעריך  אני  הטובה.  בעבודתך  המשך 
בדפוס  הקודש,  כתבי  את  לי  שתשלח  מבקש  אני  דרכם.  את  שאיבדו 
גדול מאוד, עבורי וגם עבור כל אחד מבני משפחתי. אנו ארבעה עשר 
במספר ולפני כן היינו עובדי אלילים, אך באמצעות דבריך רבי העוצמה, 
ששמענו ברדיו אפריקה, המרנו כולנו את דרכנו לאמונה בישוע המשיח. 
אנא שלח לנו, נוצרים חדשים, עוד קלטות עם דרשות שלך כדי לעזור 
לנו בחיים עם ישוע. אני אמשיך להאזין לתוכניתך ברדיו אפריקה. יברך 

אותך אלוהים.
בברכה, 

א. א.                 איקאלה טאון, מדינת אונדו, ניגריה, אפריקה

אל הכומר טוני,
אני מאזין לך כל בוקר ברדיו 
בגלים קצרים ברשת WWCR. ואני 
שומע  כשאני  מבורך  שאני  חושב 
האמת  את  המציגות  דרשותיך  את 
ללא כחל וסרק. אילו רק עשירית 
מטיפים  היו  בארה"ב  מהכמרים 
כמוך, בין לילה כל האומה הייתה 
שמונים  מאה  של  תפנית  עושה 

מעלות.
תודה,

ביל         פרובידנס, רוד איילנד

רוד איילנד
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פיליפינים
לאוונגליסט היקר טוני אלאמו,

אני בת לאמונה אחרת, ועל אף זאת 
מאזינה לתוכניתך. התוכנית היא ברכה 
(רק  משפחתי  ובשביל  בשבילי  גדולה 
אני ובני היחיד), ואנו יושבים ומאזינים. 
בכל פעם שאנו מאזינים לתוכניתך אלוהים 

מדריך אותנו ומנחם אותנו באמצעותה.
חלק  שאתה  מרגישים  ממש  אנו 
לא  החיים  תוכניתך  ללא  ממשפחתנו. 
יהיו אותו דבר. אנחנו כל כך מבורכים 
הקודש  מכתבי  הפסוקים  שמיעת  על-ידי 
והדרשות, ואני מקווה מכל הלב שאלוהים 

ימשיך לברך את הכנסייה שלך.
אני  כעת  אך  קלים,  היו  לא  החיים 
שמחה יותר כי אלוהים הוכיח לי שהוא 

תמיד ידאג הן לי והן לבני. 
ושאלוהים  מאוד  עד  לך  תודות  רב 

יברך את כולנו.
ד. א. א.     סאמפלוק, מנילה, פיליפינים

אדון נכבד,
תוכניתך  את  שמעתי  הבוקר 
דרשתך.  על  רבה  תודה  הנפלאה. 
אני  ברדיו.  השידור  על  תבורך 
פוחד  שאינך  על  כך  כל  מאושר 
נהניתי  בעבר  האמת.  את  לומר 
שלך.  הכתוב  מהחומר  גם  מאוד 
עזרת  כמה  עד  לתאר  מאוד  קשה 

לכל כך הרבה אנשים.
בברכה,

מ. ר.          אנאנדייל, וירג'יניה

וירג'יניה

מכתבים לכומר אלאמו

קניה
כומר יקר אלאמו,

ברצוננו להודות לך על החומר הכתוב ששלחתם לנו. שתזכה לברכת האדון 
ישוע המשיח על שמירת אש אמונתנו. 

כעת אנו עמלים קשה ומעודדים את אחינו ואחיותינו בישוע, בכך שאנו 
מפיצים את הבשורה טובה, לומדים ומחלקים את העלונים. לחומר הכתוב יש 
השפעה חזקה על חייהם של אנשים רבים. העלון "הכינו עצמכם" שינה את 
חייהם של רוב קוראיו. עד כה קיבלנו תגובות חיוביות מכנסיות ברחבי האזור 
- בין השאר מאגם ויקטוריה, מעמק ריפט, מקריקו ונאקורו, ואנו ממשיכים 

בשליחותנו להביא נשמות לישוע.
לכן אנו מבקשים ממך, הכומר, לשלוח לנו עוד חומר כתוב מגוון, וגם את 
העלונים העוסקים בסוכני ממשלת הרשע הקתולית הבינלאומית, עותקים של 
כתבי הקודש, ושל ספרי "המשיח", וחולצות טי. אנו מייחלים ליום בו תגיע 
לבקר אותנו בקניה ומקווים שיבוא היום בו נהיה כולנו יחד. תודה רבה לך 

עד מאוד ויברך אותך האל.
בברכה מקרב לב,

ס. ק.                                         אהירו, קניה, אפריקה
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צ'ילה

לכנסיות אלאמו,
יבורך ישוע על מעשיו בכנסייה זו ובאמצעותה. התוכלו בבקשה 

לשלוח לי כמה עותקים (תריסר בערך) של הספר "המשיח"? 
אני תפילה שנהיה כולנו חכמים, אמיצים וחזקים.

מ. פ.                                            אונטריו, קנדה

קנדה

ישועת  למען  הבשורה  על  אלאמו  הכומר  של  החומר  חלוקת  בזמן  וצוותו  באבו  הרית'  האח 
הנשמות, באנדהרה פראדש, בהודו

טוני היקר,
מחלקת  על-ידי  נחטפתי,  אני  גם 
המשטרה בהוליווד ב-1969, כשהייתי נער 
הכניסו  אלאמו.  של  הנוצרית  בכנסייה 
אותי למרכז המעצר לקטינים בקליפורניה. 
מדי יום ביומו אמרו לי שהכנסייה של 
אלאמו היא מקום רע להיות בו ושעלי 
לשוב למדינת האם שלי, לטקסס, ושהם 
ישלמו  אפילו   - קליפורניה  מדינת   -
בחזרה  הטיסה  כרטיס  מחיר  את  עבורי 
בפניהם  התחננתי  אני  בטקסס.  להוריי 
שלא לשלוח אותי בחזרה להוריי. להוריי 
היו הרבה בעיות והם לא יכלו לטפל בי 
וב-16 אחיי ואחיותיי. טוני וסו אף פעם 
לא ויתרו עלי. הם שלחו אחים ואחיות 
נוצרים שהגיעו לביקורים והתפללו איתי. 

הייתי שואל אותם מדוע אני נמצא כאן, 
בבית הסוהר הזה, והם היו מבטיחים לי 
להחזיק  רק  שעלי   - יתערב  שאלוהים 

באמונתי ולבטוח באלוהים.
לאחר שקיבלו אישור מהוריי, טוני 
תודה  טוני,  אותי!  אימצו  אלאמו  וסוזן 
ולבי  תפילותיי  בשבילי.  שם  שהיית 
וברט  למרים  ואחיותיי,  לאחיי  מכוונים 
גם  האחרים.  ולכל  וילדיו,  לאל  קרנץ, 
יוסטון  ודרום  שבטקסס,  פסאדינה  העיר 
אני  בכם.  תומכים  כולנו  לה,  השכנה 
ואחרים כאן מחלקים את החומר הכתוב 
מדינת  משטרת  טקסס.  בדרום  שלך 
באמצעות  אחרי  רדפה  כבר  ארקנסו 
השופטים המרושעים. כבר העמידו אותי 

לחיפוש.  אותי  והפשיטו  זיהוי  במסדר 
שלהם  הידיים  ההרגשה.  את  מכיר  אני 
הוראות  וקיבלתי  שלי  בכיסים  משמשו 
לתת להם את כל הכסף שהיה ברשותנו. 
התייחסו אלינו כמו אל פושעים למרות 
שלא היה לנו שום רקע פלילי. הם אמרו 
לנו להסתלק הביתה ולא לשוב בחזרה, 
שזה סוף הדרך; אך כפי שאחת האחיות 
אמרה, ככל שירדפו אותנו כן ירבה וכן 
יגדל מספרנו. אני לא ממש טוב בכתיבה 
אני  אדוננו.  בישוע  אמונה  לי  יש  אך 
מבקש את רשותך לבוא לבקר בקהילה 

או אפילו לחיות שם.
מבורך האדון,

ו. פ.                 פסדינה, טקסס

טקסס

לכנסיות אלאמו, 
לכם  כותב  אני  האל.  אתכם  יברך 
הכתוב  החומר  כל  על  להודות  כדי 
ששלחתם אלינו לפני זמן מה. כעת, שוב, 
הכנסייה  ולעזרת  לעזרתך  זקוקים  אנו 
שלך, בכך שתשלחו אלינו, אם אפשר, 

ארגז עם חומר כתוב. 
לנצרות  ההטפה  בצ'ילה  כאן 
כתוב,  חומר  באמצעות  יותר  מתקיימת 
בחומר,  מלא  לארגז  זקוקים  אנו  ולכן 
הקודש.  כתבי  של  רבים  לעותקים  וגם 
מתחילים  אנחנו  הזה  החודש  בסוף 
זקוקים  ואנו  בטאלקאהואנו,  לפעול 

לחומר כתוב כדי לחלק לאנשים.
רבות  נשמות  שלך,  הספרות  בזכות 
שאנו  הסיבה  גם  וזו  לישוע  מתוודעות 
זקוקים לעוד חומר כתוב, וגם לעותקים 
של כתבי הקודש, כדי שנוכל ללמד את 
יהפכו  שבמהרה  לאלה  אלוהים  דבר 

לנוצרים על-ידי הבשורה.
זה הכול בינתיים. אני אסיר תודה 

עד מאוד.
הכומר פ. ס.           קונספסיון, צ'ילה

מתורגם מספרדית

www.alamoministr ies.com

כנסיית אלאמו באינטרנט



1)(המשך מעמ' 1) מעמ'' (המשך

האדם ובעלי החיים 
שונים לחלוטין זה מזה

קראו בספר בראשית א', 25-31, "ויעש 
אלוהים את-חית ה ארץ למינה, ואת-הבהמה 
למינהו;  האדמה,  כל-רמש  ואת  למינה, 
אלוהים,  ויאמר  כי-טוב.  אלוהים,  וירא 
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו; וירדו בדגת 
הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל-הארץ, 

ובכל-הרמש, הרומש על-הארץ. 
בצלמו,  את-האדם  אלוהים  "ויברא 
ונקבה,  זכר  אותו:  ברא  אלוהים  בצלם 
ברא אותם. ויברך אותם, אלוהי ם, ויאמר 
להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את-הארץ, 
וכבשוה; ורדו בדגת הים, ובעוף השמיים, 

ובכל -חיה, הרומשת על-הארץ. 
לכם  נתתי  הנה  אלוהים,  "ויאמר 
את-כל-עשב זורע זרע אשר על-פני כל-
פרי-עץ,  אשר-בו  ואת-כל-העץ  הארץ, 
זורע זרע: לכם יהיה, לאוכלה. ולכל-חית 
רומש  ולכול  השמיים  ולכל-עוף  הארץ 
על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק 
אלוהים  וירא  ויהי-כן.  לאוכלה;  עשב, 
את-כל-אשר עשה, והנה-טוב מאוד; ויהי-

ערב ויהי-בוקר, יום השישי." 

אלוהים אומר, "הנה עתה עת רצון; 
הנה עתה עת ישועה" (האיגרת השנייה אל 
הקורינתיים ו', 2). לכן, האמינו בבשורה 
וחיו! מלכות השמים עומדת בפתח ואתם 
יכולים להתחרט על-ידי אמירת התפילה 

הבאה לאלוהים:
תפילה

אדוני, אלוהי, רחם על נשמתי, כי חוטא 
אנוכי.4 אני מאמין כי ישוע המשיח הוא בנו 
על  מת  הוא  כי  מאמין  אני  החי.5  האל  של 
הצלב ושפך את דמו היקר לשם כפרה על כל 
חטאיי.6 אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע 
יושב  ושהינו  הקודש7  רוח  בכוח  המתים  מן 
להתוודותי  ומקשיב  זה  ברגע  אלוהים  לימין 
על חטאיי ולתפילתי זו.8 אני פותח את שערי 
לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני ישוע.9 
בדמך  המזוהמים  חטאיי  כל  את  נא  שטוף 
היקר, ששפכת במקומי על הצלב בגולגלתא.10 
אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח 
לי על חטאיי ותושיע את נשמתי. אני יודע 
כך.11  כתוב  הקודש,  כתבי  בדברך,  כי  זאת 
בדברך נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל 
ואני  אותי,  ששמעת  יודע  אני  לכן  אותי.12 
יודע שענית לי, ואני יודע שנגאלתי.13 ואני 
נשמתי  גאולת  על  ישוע,  אדוני  לך,  מודה 
ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא 

אחטא עוד.14

הראשון  הצעד  את  סיימת  עתה  זה 
בסדרה של חמישה צעדים הנחוצים כדי 
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 
נֹו  ָקְרּבָ תאוותיו. כל אלה חייבים להיטבל ּבְ

של המשיח. 
לתחייה  קומך  הוא  השלישי  הצעד 
הראשון  האדם  של  השטניים  מהחיים 
הצעד  המשיח.  של  נטולי-חטא  לחיים 
סמכות  לעמדת  עלייתך  הוא  הרביעי 
הארץ,  על-פני  אלוהים  בעבור  למשול 
בעבור  למשול  הינו  החמישי  והצעד 
על-מנת  הסוף,  עד  הארץ  על  אלוהים 
להביא את מלכות השמיים עלי אדמות. 
לאחר- אלוהים,  דבר  את  ללמוד  עליך 
מכן להישמע לו ולעשות את אשר דבר 
שהכנסייה  כך  עליך,  מצווה  אלוהים 
לדבר  לכניעתך  ראיות  יראו  והעולם 
בקרבך  וסמכותו  שלו,  הסדר  אלוהים, 

ודרכך.
הללו את אדוָני. יביא עליכם אלוהים 

כל טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

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 מחייה, לכול 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:
  Vincci Hoteles, 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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