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יום כדור הארץ?
מאת :טוני אלאמו

כבר מאוחר
מדי ליום כדור
הארץ .יום כדור
הארץ הוא רק
הכומר טוני אלאמו וסוזן ,הטעיה נוספת
אישתו המנוחה
של השטן כדי
צולם בשנת 1974
לתעתע בכם,
ילדי האדמה"" .יראת יהוה ,ראשית דעת;
ל
חכמה ומוסר ,אווילים בזו ]שוטים מתעבים
חכמה ומוסר[" )משלי א' .(7 ,אלוהים
ימשיך לשבש את הסביבה 1,ואלה הבזים
לחכמה יבזבזו טריליוני דולרים בניסיונם
לנקות אותה ,ללא הצלחה.
הרי אפילו עוד לא הקמתם את ניו-
אורלינס מהריסותיה .הרי עוד לא עשיתם
דבר בעניין אלפי הבתים הטרומיים
שאנחנו  -משלמי המסים  -שילמנו
בעבורם! וכעת אנו שומעים דיווחים
שממילא הם כבר לא נאותים למגורים.
כל אחת מסוכנויות הממשלה שניסו
להביא לכך שירצחו אותי ,שתלו בי
האשמות שווא ועדי שקר והכניסו אותי
לכלא לארבע שנים ,בעודי חף מכל פשע
ומהאשמותיהם .כעת ,הניחו לי לספר לכם
מדברי האלוהים שאינו משקר 2,מה דעתו
על "יום כדור הארץ" שלכם ועל כולכם,
על תומכי הגנת הסביבה שהלכו שולל,
ומה הוא עומד לעשות לכם!!
אלוהים כבר עושה זאת! הוא יפיל
שבע מכות נוראות על האדמה ואחר
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כך את שבע המכות הנוראות הסופיות.
לבסוף כל העולם יעלה בלהבות ,ואפילו
יסודות היקום יימסו מהחום שלא היה
4
כמותו.
התוודעתי לקיומו של אלוהים בדרך
על-טבעית; זה קרה כשהייתי במשרדו של
עורך דין בבוורלי הילס שבקליפורניה.
אחרי כן היו לי עוד הרבה חזיונות,
חלומות ואותות ,וחוויתי הרבה מעשי
נסים .באחדים מהחזיונות ,כשהייתי ער
בהחלט ,ראיתי את גן העדן ואת הגיהינום.
ראיתי אותם ממש רגעים לפני שנושעתי.
היו לי חוויות נוספות של העל-טבעי,
ביניהן כאשר ישוע הופיע לפני בהיותי
ער לחלוטין ובעיניים פקוחות.
נהגתי לעשן בין שתיים לשלוש
חפיסות סיגריות ביום .ימים אחדים לאחר
שנושעתי ,כשהתכוננתי ללכת ללימודי
כתבי הקודש אצל סוזי ,עדיין לקחתי
חפיסת סיגריות חדשה ,הוצאתי סיגריה,
שמתי אותה בפי והתכוננתי להדליק
אותה .אך מייד ראיתי לפני דמות רוחנית
)זה היה ישוע( .הוא ניצב לפני ,הניח
את ידיו על כתפיי ,בעוצמה אך בחמלה,
ואמר מילה אחת בלבד" :לא" .בו במקום
נגמלתי מהעישון ואחר כך לא רציתי
יותר לעשן כלל ,עד שהלכה סוזי לעולמה
ב.1982-
כשהייתי בישראל ,לקחתי סיגריה
ושאפתי שאיפת עשן אחת בלבד ,ואז נפל

עלי חרון זעם רוח אלוהים .השלכתי את
חפיסת הסיגריות ,מעכתי אותה וזרקתי
אותה לפח הזבל וזעקתי לאלוהים" ,אל
תשליכני לגיהינום .אם אתה עומד לקחת
את נשמתי ולהורגני ,רק אל תשלח אותי
לגיהינום!" יותר מאוחר אמר לי אלוהים
כי אם אקח סיגריה עוד פעם אחת בלבד,
אמות!
כמה שנים לאחר מכן אסר עליי
אלוהים לאכול מאכלי חלב ובשר בקר,
שניים מהמאכלים האהובים עלי ביותר.
זמן קצר אחר כך התגלה שאני סובל
מ 90%-חסימה בעורק בצד ימין של לבי.
הוא אמר לי שאם אכניס לפי אפילו
פיסת שוקולד או ממתק אחד נוסף ,אמות!
זמן מה לאחר מכן אבחנו אצלי סוכרת.
אלוהים האריך את חיי .כעת חודש יוני
 ,2009ובספטמבר אהיה בן שבעים וחמש.
אני מספר לכם את זה כדי שתאמינו
שאלוהים מדבר אלי ,ושכתבי הקודש
הם אמת ,אפילו אם אלוהים השתמש
בבני אדם לכתוב אותם 5.אחרי ארבעים
וארבע וחצי שנות לימוד כתבי הקודש
אני אומר לכם ,ללא צל של ספק ,כי
הם מאה אחוזים אמת ,כולל מה שנאמר
שם על מה שאלוהים עומד לעשות בקרוב
לסביבה .זה יהיה הרבה יותר גרוע ממה
שעולל הוריקן קתרינה בניו-אורלינס .ומה
תעשה האנושות בקשר לכך? כלום!!
)המשך בעמ' (2

 1ישעיה כ"ד ,19-20 ,יואל ב' ,31 ,הבשורה על-פי מתי כ"ד ,29 ,6-8 ,הבשורה על-פי לוקס כ"א ,11 ,מעשי השליחים ב' 19-20 ,איגרת פטרוס השניה ג' ,12 ,10 ,7 ,ההתגלות ו' ,12 ,ח' ,7-12 ,5 ,ט' ,2 ,י"א,
 ,19 ,13 ,6ט"ז ,18 ,8-9 ,י"ח 2 8 ,האיגרת אל הרומיים ג' ,4 ,האיגרת אל טיטוס א' ,2 ,האיגרת אל העבריים ו' 3 18 ,ההתגלות ח' ,7-12 ,ט' ,1-19 ,י"א ,15-19 ,ט"ז 4 2-21 ,איגרת פטרוס השניה ג',7 ,
 ,10-12ההתגלות ט"ז 5 8-9 ,שמואל ב' ,כ"ב ,31 ,הבשורה על-פי מתי ה' ,18 ,האיגרת השניה אל טימותיוס ג' ,16-17 ,איגרת פטרוס השניה א'20-21 ,
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יום כדור הארץ?
)המשך מעמ' (1

ישוע אומר ליוחנן ,בספר ההתגלות
א'" ,19 ,כתוב את אשר ראית ואת אשר
הווה ואת אשר עתיד להיות אחרי כן".
בהתגלות ב' ,2-5 ,אומר ישוע לקהילה,
"אני יודע את מעשיך ואת עמלך ואת
סבלנותך ושאינך יכול לשאת אנשי רשע.
בחנת את המכנים עצמם שליחים ואינם,
ומצאת אותם כוזבים 6.יש לך סבלנות
וסבלת בגלל שמי ולא עייפת .אבל יש
לי טענה נגדך ,כי עזבת את אהבתך
הראשונה .לכן זכור מנין נפלת וחזור
בתשובה ועשה את המעשים הראשונים;
שאם לא כן ,אבוא אליך ואסיר את מנורתך
ממקומה  -אם לא תחזור בתשובה".
בהתגלות ג' ,10 ,אומר ישוע" ,מפני
ששמרת את מצוותי לעמידה בסבלנות,
גם אני אשמור אותך משעת הניסיון

העתידה לבוא על כל תבל ,לנסות את
יושבי הארץ".
אדוננו ישוע אומר לקהילת לאודיקאה,
"אני יודע את מעשיך ,שלא קר אתה ולא
חם .מי ייתן והיית קר או חם .ובכן ,מפני
שאתה פושר ולא חם ולא קר ,אני עתיד
להקיא אותך מפי .מכיוון שאתה אומר
'עשיר אני; עשרתי ולא חסר לי כלום'
ואינך יודע שאתה האומלל והמסכן ,עני
ועיוור וערום" )ההתגלות ג'.(15-17 ,
קראו את כתבי הקודש ,שהם מזור
לעין ,ולכו דרך האש ,כי כך תקנו
מאדוננו ישוע את הזהב שטוהר באש,
כדי שתהיו עשירים לנצח בגן העדן,
ואת הבגדים הצחורים שתוכלו ללבוש
שם ,כדי שלא יראו את מערומיכם ולא
תתביישו; קראו ולמדו את דבר אלוהים,
דבר אלוהים אשר הוא הצורי בעיניכם,
כדי שתוכלו להבחין באופן רוחני עד לאן
הידרדרתם )ההתגלות ג' .(18 ,התחילו
לעבוד במרץ ולהטיף את דבר אלוהים

וחזרו בתשובה" .לכן היה נמרץ וחזור
בתשובה" )ההתגלות ג'.(19 ,
לא מזמן כתבתי מאמר שכותרתו
"אלוהים אומר :לא מדובר על התחממות
גלובלית  -אלא על חום צורב וקיפאון
עולמיים!" אין בכתבי הקודש דבר בעניין
התחממות גלובלית ,אך כבר כתבתי מעט
ממה שמתכונן אלוהים להטיל בקרוב מאוד
על העולם .קראו  -למדו בכתבי הקודש
כדי להגיע אל האמת .ישעיהו ,בפרק ב',
כ"ב ,אומר לנו לא להקשיב לבני האדם,
אשר רק נשימה באפם .האזינו לאלוהים
ודברו בכתבי הקודש 7.כל העובדות
בידיו" .עזבו פתיים וחיו" )משלי ט' ,ו'(.
במשלי י"ד ,ז'-ט' ,מצווה היא להסתלק
מקרבתו של הטיפש ,כשמבחינים שאין בו
יִ ראת האלוהים .לחכם יש חכמה להבין
את הדרך ולטיפש יש טיפשות המובילה
לתרמית .חטא מעורר צחוק ולעג בעיני
הטיפש.
)המשך בעמ' (4

 6הבשורה על-פי מתי י"ב 7 33 ,משלי א' ,22-25 ,פרק ח' ,הבשורה על-פי לוקס י"א ,28 ,הבשורה על-פי יוחנן ח' ,47 ,האיגרת אל הפיליפיים ב' ,16 ,האיגרת אל הקולוסיים ג' ,16 ,האיגרת אל העבריים
ד' ,12 ,איגרת יעקב א'17-20 ,

ארקנסו

הכומר אלאמו היקר,
פיטר ואני מודים לאדוננו ישוע
המשיח על שהנך והיית ידידנו
והרועה הרוחני שלנו במשך כל
השנים האלה.
אנו יודעים שלמרות שהדברים
כעת נראים קשים ,דבר בעולם לא
יוכל לעצור את הבשורה האמיתית
מלצאת לארבע כנפות הארץ .זה
קורה כעת וזה כבר קרה הודות
לנאמנותך לאדוננו.
פעם אחר פעם ראינו את
מושיענו הכול-יכול ,רב העוצמה ורב
הכוח נכנס לפעולה .אנשים אלה,
אויבי המשיח ,פשוט אינם מבינים
עם מה הם מתעסקים .אם אלוהים
לנו ,מי יוכל לנו?
תודה רבה עד מאוד על הדרשות
האחרונות שלך .אנו מאזינים שוב
ושוב לתקליטור שלך .זו ברכה
בעבורנו .שנינו שמענו בהזדמנויות
שונות את שידור הרדיו שלך ,מתחנת
ליטל רוק שבארקנסו .נפלא לדעת
שאנשים עדיין יכולים לשמוע את
האמת ,אם הם מעוניינים בכך .אנו
תפילה שאנשי ארקנסו יחזרו מהר
בתשובה ,לפני שיהיה מאוחר מדי.
אתה נמצא תמיד בתפילותינו,
פורט סמית' ,ארקנסו
פ .פ ,.ר .פ.

דוא"ל מהוליווד ,קליפורניה

אני שונא את מה שקורה לכנסיה של
טוני אלאמו ,את כל השקרים ואת מאסרו
בהאשמות שווא .אני מבקר בכנסייה של
טוני בקניון קאנטרי כבר יותר מ21-
שנים ואני יודע בפירוש שהם משקרים,
הן לגבי טוני אלאמו והן לגבי הכנסייה.
טוני אלאמו הוא הנביא הגדול ביותר
בתקופתנו ,בימים האחרונים האלה .אם
יש צורך במישהו שיעיד בבית המשפט,
אינני פוחד לעשות זאת .אני פוחד רק
מישוע המשיח ומאלוהים ,ולא מאף אחד
אחר.
שום נשק שיכשירו לשימוש כנגד
הכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו ,לא
ייצלח .כאן דמו של ישוע ניצב נגד השדים
והחזירים המשמיצים את שמו של טוני.

אני קורא בשמו של ישוע לניצחונם
של טוני אלאמו ושל כנסיית אלאמו,
ושהאמת תצא לאור .אפקיד בכל עת
את חיי ואת חיי בתי בידיו של טוני.
פרעה וצבאו לא השתנו כלל .הם הפכו
לממשלת הקיסר .ואני נותן לקיסר את
אשר לקיסר  -פרוטה עלובה אחת.
טוני אלאמו הוא באמת איש
אלוהים .כל מה שאי פעם עשה היה
לרכוש עוד ועוד ועוד נפשות לאדוננו.
הוא רכש את נשמתי ונשמות רבות
אחרות ברחבי העולם למען אדוננו.
הללויה .מסרו לעורך הדין שלו שהוא
יכול להתקשר אלי ,אם הוא זקוק
לעדים כאן בקליפורניה.
הוליווד ,קליפורניה
ס .ל.

גאנה

כומר יקר בישוע,
אני אדם צעיר בן עשרים ושתים שנה,
והפסקתי לחטוא לאחר שקראתי קצת מדבריך
בעלון החדשות שלכם ואמרתי את התפילה.
בבקשה ממך ,אני זקוק לעותק של כתבי
הקודש על מנת שאוכל לקחתו עמי לכנסייה.
אני מודה לאלוהים על דבריך בעיתון שלכם.
הם הושיעו אותי .מי ייתן ואלוהים יברך
אותך עוד יותר בשמו של ישוע .אמן.
קאסואה ,גאנה ,אפריקה
א .ד.
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מכתבים לכומר אלאמו

מישיגן

טוני אלאמו הוא איש ישר,
שנשא חן בעיני אלוהים ונבחר על
ידו להטיף על דרך הישועה .איך
אני יודע שזה כך? כי אני עד .הייתי
חבר בכנסייה של אלאמו ,אך הוציאו
אותי בגלל משהו שהבאתי על עצמי.
ולמרות כל זאת אעמוד איתן וגאה
לצדו של טוני אלאמו.
לפני שהגעתי לכנסייה שלו
ידעתי על אלוהים ,אולם להכיר אותו
ממש הצלחתי רק כשהייתי בכנסייה
של טוני .אין בכומר אלאמו ובכנסייה

שלו שום דבר רע .הכול שם מלא אהבה.
התעצבתי עד עומק לבי כששמעתי
על אחיי ,אל ריד וברט קראנץ ,אותם
אני מכיר אישית .לא הייתה לי אף
פעם הזדמנות להכיר את ילדיהם ,אך
כשקראתי ושמעתי איך הילדים נלקחו
מהם ,חשתי כאב פנימי עמוק.
מכל מקום ,אני קורא בכתבי
הקודש על בסיס יומיומי ,ומהרהר
בפאולוס השליח וכיצד נהג כשנקראו
בדרכו ענייני האל .אני חושב על
השקרים שהמציאו עליו ,ושאסרו אותו

כדי שלא יוכל להטיף את הבשורה.
כן ,וזה מה שקורה לטוני .כתבי
הקודש מלמדים אותנו שנעבור
רדיפות למען שמו )של ישוע( .וגם
כך אנו חייבים להמשיך בדרך .אני
מאמין שהאל ינצח ולא משנה מה
יהיה.
אני מבקש שכל החברים בכנסייה
של טוני ידעו שאני יחד אתם בתפילה
למען הכומר טוני אלאמו.
אמן,
דטרויט ,מישיגן
ק .ב.

קליפורניה

לכומר היקר טוני אלאמו,
אני רוצה להודות לך על הכול; על
כך שתמיד היית שם בשבילי ,שנתתי
לי מקום לגור בו ,על האהבה והיחס,
על שתמיד אמרת לי את האמת ועל
שנתת לי הדרכה ולימדת אותי על ישוע
אדוננו .הרשימה יכולה להיפרש על פני
דפים רבים.
אני הייתי לא יוצלח .הייתי חוטא,
הייתי שיכור ,הייתי מפסידן ואדם רע
עד מאוד .הייתי אומלל ,מרוקן ,מריר,
עצוב וחסר תקווה עד שישוע הושיע
אותי ונולדתי מחדש .אני כל כך מאושר
ואסיר תודה שאלוהים נתן לי אותך
כרועה הרוחני שלי .זה עתה סיימתי
את שנתי השמינית בכנסיות של אלאמו,
ב 17-בחודש מרץ .אני יכול להודיע
לכל מי שמסביבי שמעולם לא חשתי
כל כך הרבה אושר וחדווה כפי שחשתי
בשמונה השנים האחרונות .תודה רבה
לך ,אדוני.
אני מדבר ונותן עדות לאנשים
רבים מדי יום .כמעט כולם אומרים לי
שהם יודעים שאתה אינך אשם בדבר,
ושעולם השטן ,עולם האנטי-כריסטוס,
מנסה להשתיק אותך .גם אני יודע זאת.
אני נמצא כאן כבר שמונה שנים ומעולם
לא ראיתי כאן דבר ממה שהם מאשימים
אותך בו .הם שקרנים מטורפים!
אתה נמצא תמיד בתפילותיי,
לוס אנג'לס ,קליפורניה
האח ק .ס.

חברי הכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו באנדהרה פראדש שבהודו ,עם עותקים
מספרו של הכומר" ,המשיח".

פקיסטאן
שלום לך ,טוני הכומר היקר,
אדוני ,דע שיש בעולם רק כנסייה נוצרית אחת של טוני אלאמו וכי היא
מעניקה לקהילה שירות שכולו טוב .אנו רוכשים אנשים רבים לישוע באמצעות
הדרשות שלך .אני מפיץ את הספרות שלך בפונג‘אב ,ואנשים רבים בעיר קיבלו
את הספרים ואת העלונים .יש כאן צורך רב בדרשות שלך ,המגיעות מאלוהים.
אדוני ,דע לך שברצוני שכל פקיסטן תקבל את עלוני החדשות של טוני
אלאמו ולכן ,תודה לאל ,אנו עומדים לפתוח סניפים חדשים בטובה טק סינג
ובקראצ'י ,וכולי תקווה שאפתח סניפים נוספים בפקיסטן .בבקשה ממך ,ענה
לי במהרה .תודה לך .יברך אותך אלוהים,
שלך בישוע,
פונג'אב ,פקיסטן
הכומר א .ר.
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אין דבר כזה ,התחממות גלובלית.
אך מכות אלוהים יפלו עליכם ,ולא
תוכלו לעשות דבר בעניין .מצחיק מאוד
לראות את האידיוטים בימינו ,שחושבים
שהם מסוגלים לעצור את סופות הטורנדו
של אלוהים ,את רעידות האדמה ,את
גלי הצונאמי ,את המחלות ,הברד ,הרעב,
השיטפונות ,המגיפות המדבקות והשריפות.
הם חושבים שיוכלו למנוע מהשמש לצרוב
את האדמה ,ומהירח להפוך לדם ,ושיוכלו
למנוע את תבערתו של כדור הארץ ואת
קיפאונו ,ואת הכוכבים מליפול על פני
הארץ .הם חושבים שביכולתם למנוע
הוריקנים ,טייפונים ,גלי צונאמי .מגוחך
כל כך להביט במעשיכם ,אתם  -שהנכם
מנקי רחובות זעירים ,שחושבים שתוכלו
לנקות את כל התוהו ובוהו שאלוהים
מתעתד לבצע!!
קראו את פרק ו' של ספר ההתגלות
והמשיכו עד פרק כ"ב ושם תראו מהן
כל המכות .לא די המקום כאן על מנת
לספר לכם הכול במסגרת ארבעה עד
שמונה עמודים .התחילו להתכונן לסוף

כבר עכשיו .ישוע המשיח ניצב בשער.
כבר לא נותר די זמן להתכונן ליום כדור
הארץ ולכל הזבל והשקרים שממשלת
השטן והתקשורת השמאלנית הרדיקאלית
מלעיטים אתכם בהם .עליכם להכין את
נפשותיכם כדי לפגוש את אלוהים .המועד
קרב! אף פעם איננו יודעים מתי נפגוש את
אלוהים .הוא מגיע בלאט ,כגנב ,כשאנו
הכי פחות מצפים לו 10.היכנסו למלכות
כעת על ידי אמירת תפילה זו לאלוהים!!

תפילה

אדוני ,אלוהי ,רחם על נשמתי ,כי חוטא
אנוכי 11.אני מאמין כי ישוע המשיח הוא בנו
של האל החי 12.אני מאמין כי הוא מת על
הצלב ושפך את דמו היקר לשם כפרה על כל
חטאיי 13.אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע
מן המתים בכוח רוח הקודש 14ושהינו יושב
לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי
על חטאיי ולתפילתי זו 15.אני פותח את שערי
16
לבי ומזמין אותך אל תוך לבי ,אדוני ישוע.
שטוף נא את כל חטאיי המזוהמים בדמך היקר,
ששפכת במקומי על הצלב בגולגלתא 17.אתה
לא תסרב לי ,אדוני ישוע ,אתה תסלח לי על
חטאיי ותושיע את נשמתי .אני יודע זאת כי
בדברך ,כתבי הקודש ,כתוב כך 18.בדברך
נאמר כי לא תסרב לאיש וזה כולל אותי 19.לכן
אני יודע ששמעת אותי ,ואני יודע שענית לי,

ואני יודע שנגאלתי 20.ואני מודה לך ,אדוני
ישוע ,על גאולת נשמתי ואוכיח לך את תודתי
21
במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.
זה עתה סיימת את הצעד הראשון
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 תאוותיו.
כל אלה חייבים להיטבל ְּבקָ ְר ּ ָבנ ֹו של המשיח.
הצעד השלישי הוא קומך לתחייה
מהחיים השטניים של האדם הראשון לחיים
נטולי-חטא של המשיח .הצעד הרביעי הוא
עלייתך לעמדת סמכות למשול בעבור
אלוהים על-פני הארץ ,והצעד החמישי
הינו למשול בעבור אלוהים על הארץ עד
הסוף ,על-מנת להביא את מלכות השמיים
עלי אדמות .עליך ללמוד את דבר אלוהים,
לאחר-מכן להישמע לו ולעשות את אשר
דבר אלוהים מצווה עליך ,כך שהכנסייה
והעולם יראו ראיות לכניעתך לדבר אלוהים,
הסדר שלו ,וסמכותו בקרבך ודרכך.
הללו את אדונָי .יביא עליכם אלוהים
כל טוב.
ברני לזר הופמן
הידוע גם בשם
טוני אלאמו  -מנהיג רוחני
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ניתן לקבל מאמרים רבים פרי עטו של הכומר אלאמו,
כמו גם מידע על לוח השידורים של תחנות הרדיו שלנו ברחבי העולם:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
קו תפילה ומידע פתוח  24שעות ביממה • (479) 782-7370 :פקס (479) 782-7406
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
כנסיית טוני אלאמו מעניקה מקום מגורים וצרכי מחיה
לכל מי שרוצה באמת לעבוד את אלוהים בכל לבו ,נפשו ,שכלו ומאודו.
תפילות מתקיימות בכל ערב ב ,8:00-ביום ראשון ב 3:00-אחר הצהריים וב 8:00-בערב במקומות הבאים:
כנסיית העיר ניו-יורקVincci Hoteles, 16 E. 32nd St., 2nd floor, between 5th Ave. and Madison Ave., New York, NY 10016 USA :
כנסיות ארקנסו4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA • 1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA :
כנסיית איזור לוס אנג'לס13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA • (661) 251-9424 :
שדֵ רַ ת הוליווד ושדֵ רַ ת היילנד בהוליווד ,קליפורניה,
ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה .הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת ְ ׂ
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' .(479) 782-7370

לאלה מכם הנמצאים מחוץ לארצות הברית ,אנו ממליצים שתתרגמו ספרות זו לשפתכם.
אם אתם מדפיסים מחדש ,אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום המופיע להלן:
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