מנת להסתגף ,כלומר ,להמית את רצונך האישי ,את האני הנפשי 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 לשמים לעמדת סמכות למשול עבור
אלוהים על-פני הארץ ,והצעד החמישי הינו למשול עבור אלוהים על הארץ עד הסוף,
על-מנת להביא את מלכות השמים 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 אלוהים כל טוב.
ברני לזר הופמן
הידוע 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  24שעות ביממה:
(479) 782-7406 Ò˜Ù • (479) 782-7370
www.alamoministries.com

,ÌÈÈÁÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙˜ÙÒÓ ˙È¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÈÈÒÎ
.Ì„Â‡ÓÂ ÌÏÎ˘ ,Ì˘Ù ,Ì·Ï ÏÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ˙Ó‡· ¯˘‡ ‰Ï‡ ÏÎÏ
תפילות מתקיימות בכל ערב ב ,8:00-ביום ראשון ב 3:00-אחר
הצהריים ו 8:00-בערב במקומות הבאים:

·‡ÒÂÏ ¯ÂÊÈ

‡13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 ,ÒÏ'‚
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

˙Â˜„ ‰¯˘Ú-˘ÓÁÎÂ Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ
.ÌÈÓÂ˜ÈÓ ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡ .Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ
ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה.
הסעה חינם לתפילה ובחזרה מהמקומות הבאים:
בפינת השדירה החמישית וברודווי בלוס אנג'לס ,קליפורניה ,מדי יום ב5:30-
בערב ,ביום ראשון ב 12:30-אחר-הצהריים ו 5:30-בערב,
בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד ,קליפורניה ,מדי יום ב6:30-
בערב ,ביום ראשון ב 1:30-אחר-הצהריים ו 6:30-בערב.

הזמינו ספרות זו ועוד מכנסיות נוצריות בינלאומיות של טוני אלאמו.

·˜˘ ‡˙ ,"Í"˙‰ ˙Â‡Â· ÈÙÏ – ÁÈ˘Ó‰" Ì˘· ÂÓ‡Ï‡ ¯ÓÂÎ‰ Ï˘ Â¯ÙÒ
.Í"˙· ˙Â‡Â· 333-Ó ¯˙ÂÈ· ‰Ï‚˙Ó‰ ÁÈ˘Ó‰ ‡Â‰ ÚÂ˘È˘ ‰‡¯Ó‰
.˙ÂËÏ˜ Ì‚ ‚È˘‰Ï Ô˙È

עלון זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה )השליחים ד'.(12 ,
אל תשליך אותו ,העבר אותו לאחר.

.ÌÎ˙Ù˘Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÙÒ ÂÓ‚¯˙˙˘ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ,ı¯‡Ï ıÂÁ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÎÓ ‰Ï‡Ï
‡.‰ËÓ ÌÂ˘¯‰ ÌÂ˘È¯‰Â ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂÎÊ ÏÓÒ ˙‡ ÂÙ¯ˆ ‡‡ ,˘„ÁÓ ÌÈÒÈÙ„Ó Ì˙‡ Ì
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היזהרו

מקבלת ברכות
מהוותיקן,
מהכמורה שלו,
ובעיקר
מהאפיפיורים

האפיפיור פיוס התשיעי שלח ורד מוזהב כברכה למלך של שתי הסיציליות ,אשר
תוך פחות משנה איבד את כתרו ואת ממלכתו.
אותו אפיפיור שלח את ברכותיו לקיסר האוסטרי ,אשר איבד מייד לאחר-מכן
את ונציה ונחל מפלה בסדובה תוך פחות משנה.
אותו אפיפיור שלח את הורד המוזהב למלכה איזבלה מספרד ותוך זמן קצר היא
איבדה את הכתר ומתה בגלות.
הוא שלח את הורד המוזהב שלו לקיסרית יוג'ין מצרפת ,ותוך פחות משנה
הקיסר והקיסרית איבדו את הכתר ,שניהם מתו מאוחר יותר בגלות ובנם היחיד נרצח
באפריקה על-ידי אנשי שבט זולו.
נסיכת הכתר של ברזיל בורכה על-ידי האפיפיור .תינוקה נולד בעל מום ,והיא
מתה בגלות.
האפיפיור בירך את קיסר מקסיקו ,מקסימיליאן .הוא הודח מכיסאו ונרצח על-
ידי בני עמו.
האפיפיור בירך את אלמנת הקיסר .היא נעשתה מטורפת חסרת-תקנה ומתה
בגלות.
האפיפיור בירך אוניית קיטור מלאה נזירות בדרכה לדרום אמריקה בשנת .1870
הספינה מעולם לא הגיעה למחוז חפצה וכל הנוסעים ניספו.
האפיפיור בירך את הגנרל בולנג'ר ,אשר נשלח לגלות תוך פחות משבועיים
ומאוחר יותר התאבד.
גברת שרמן ,אשתו של גנרל שרמן האמריקני ,קיבלה את ברכת הורד המוזהב
מהאפיפיור .הברכה הוכחה כקטלנית והאישה מתה זמן קצר לאחר-מכן.
בשנת  1895נתן הארכיבישוף מדמשק את ברכת האפיפיור ליחידות ולצי הספרדיים
בוויטוריה וכתוצאה מכך איבדה ספרד שתי יחידות ימיות ושתי ארמיות.

בשנת  1897בירך שליח האפיפיור את שוק הצדקה הגדול בפריז .תוך חמש
דקות הוא עלה באש וכמעט  150אריסטוקרטים מתו ,כולל אחותה של קיסרית
אוסטריה.
הקיסרית האוסטרית המסכנה קיבלה את הורד המוזהב .זו היתה בשורת מותה.
היא נרצחה בשוויצריה ,בנה היחיד התאבד קודם לכן ולאחר-מכן איבד אחיינה את
הכתר ואוסטריה הפסיקה להתקיים כממלכה.
המלך אדוארד השביעי מבריטניה ביקר את האפיפיור וקיבל ,כאות טובה ,תמונה
חתומה של האפיפיור ליאו ה .13-מייד הגיעו ידיעות על נסיגת הצבאות הבריטיים
בסומליה ובריאותו של המלך התחילה להידרדר ומעולם לא שבה לאיתנה.
האפיפיור בירך את הלורד דנבי ,השליח המיוחד של המלך הבריטי .באותו יום
ספג הצבא הבריטי בדרום אפריקה אסון – הלורד מתואן נפצע אנושות ,ותומכי
האפיפיור בפרלמנט הריעו למשמע החדשות.
ב 1906-המירה הנסיכה אנה מבטנברג את דתה לקתולית לרגל נישואיה .לכבוד
מעשה מחפיר זה היא קיבלה את ברכת האפיפיור .בליל-כלולותיה היא ניצלה בקושי
ממוות בידי אנרכיסט אשר רצח שלושה-עשר קרבנות חסרי מזל ופצע כשמונים
אחרים .בגדי הכלולות שלה הוכתמו בדם .אחד מבניה נולד עם מחלה קשה .ב29-
במאי  1923העניק האפיפיור ורד מוזהב לנסיכה אנה שהיתה למלכת ספרד .במאי
 1931היא ובעלה ,המלך אלפונסו ה ,13-איבדו את הכתר וברחו מספרד.
האפיפיור בירך את המלכה נטלי מסרביה כאשר היא המירה את דתה לקתולית
בשנת  .1902היא סיימה את חייה כפליטה בגלות ,ובנה היחיד ,המלך ,נרצח.
מלכת פורטוגל ,בת שושלת אורליאן ,בורכה על-ידי האפיפיור .בעלה המלך,
ובנה הבכור נרצחו לצידה בכרכרה ,והיא ובנה הנותר ברחו כגולים לאנגליה ,נטולי
כתר .פורטוגל היתה מאז לרפובליקה.
בשנת  1912בירך האפיפיור את הטיטניק ,והספינה טבעה בשיט הבכורה
שלה.
בשנת  1924הפך בעל קרקעות עשיר ,דייר אדווארדס ,להיות תומך האפיפיור.
בשנת  1926הוא נסע לרומא ,בורך על ידי האפיפיור ומת תוך ארבעה ימים.
בשנת  1928בירך האפיפיור את ספינת האוויר "איטליה" ,ונתן לצוותה צלב
להניח בקוטב הצפוני .התוצאה היתה קטלנית .ספינת האוויר כשלה ונשברה לשניים
– חצי מצוותה אבד בעוד גנרל נוביל נפצע אנושות ומאוחר יותר נמתחה עליו
ביקורת על-ידי וועדת חקירה .זה היה הפיאסקו הגדול ביותר של תקופה זו.
אחרי שמוסוליני רצח את תושבי אתיופיה ושדד את ארצם ,בירך האפיפיור את
האיטלקים כ"אנשים דגולים וטובים" .מוסוליני הגיע לקיצו המחפיר ונתלה כשראשו
כלפי מטה וגופתו הושחתה.
ב 2-ביולי ,1963 ,קיבל הנשיא קנדי מארצות-הברית את האפיפיור פאולוס
השישי ובורך על-ידו .הוא נרצח בטקסס בנובמבר של אותה שנה.
אחת הדוגמאות הקלאסיות לברכות של האפיפיור הפועלות כבומרנג היא
בפקיסטן ובהודו .לפני שנים האפיפיור ביקר בשתי המדינות האומללות האלה .נכון
שבצורת ושיטפונות אינן זרות לשתי המדינות הללו ,אך נותרת בעינה העובדה שאף
אחד לא זוכר אסון כבד והרסני כמו השיטפונות שפקדו את המדינות האלה בשנת
 ,1970למעט מגפת החולירע העכשווית.
אפשר להמשיך ולמנות עוד ועוד מקרים כמו אלה שנזכרו לעיל ,אבל יש מספיק

ברשימה כדי להוכיח שהם אינם צירופי מקרים .עכשיו ,מה בקשר לקללות של
האפיפיור? גם הן פועלות בכיוון הפוך ,כפי שידגימו הדוגמה או שתיים הבאות.
האפיפיור פיוס התשיעי קילל את המלך ויקטור עימנואל ,משחרר איטליה ,וגם
את הממשלה האיטלקית ששחררה את איטליה והפכה את רומא לבירתה .התוצאה
היתה עלייתה של איטליה לסטאטוס של מדינה תרבותית מודרנית ,מצב שהורע רק
כאשר האפיפיור בירך את מוסוליני ואת צבאותיו.
גריבלדי הוחרם על-ידי האפיפיור בגלל כל הצעדים הפטריוטיים שבהם נקט,
בייחוד הפלת שלטון המלוכה של שתי הסיציליות .הוא הפך להיות גיבורה של
איטליה ,ששמו זכה ,ועדיין זוכה ,להערצה ,ואנדרטאות רבות הוקמו לזכרו.
קללות האפיפיור ,אשר שילח נגד הנרי השמיני ,המלכה אליזבת וסר פרנסיס
דרייק ואנשיו ,הביאו לאנגליה ברכות שלא יתוארו ,בעוד באותו זמן בורכה אירלנד
על-ידי "איש החטא" וסובלת מהתוצאות עד היום.
אין צורך לומר ,שכל מי שמעריך את חייו ואת נשמתו ,צריך להתרחק מהוותיקן
ומהאפיפיור כמו מרעל ולא לקיים שום קשרים או עסקים עם רומא.
כתבי הקודש ,דבר האלוהים ,אומרים "האמן באדון ישוע המשיח ותיוושע"
)מעשי השליחים ט"ז .(31 ,אדוננו ישוע הוא התגשמות דברי האלוהים )יוחנן א',
 ,14 ,1ההיתגלות י"ט .(13 ,האמינו בכל דברי האלוהים ותיוושעו .ישוע עם האב
שוכן בכל אלה שנולדים מחדש מרוח-הקודש) .יוחנן ג' ,3-7 ,הקולוסיים ב'.(9–10 ,
מתנה זו ,נס זה של חיים נצחיים יכולים להיות שלכם מייד על-ידי-כך שתאמרו
את התפילה:

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 על כל חטאי 3.אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים
בכוח רוח הקודש 4ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על
חטאי ולתפילתי זו 5.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
11
נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.
 1תהילים נ"א ,7 ,הרומיים ג' 2 23 ,10-12 ,מתי כ"ו ,63-64 ,כ"ז ,54 ,לוקס 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',7 ,
ההיתגלות 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',37-40 ,35 ,
הרומיים 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-

בשנת  1897בירך שליח האפיפיור את שוק הצדקה הגדול בפריז .תוך חמש
דקות הוא עלה באש וכמעט  150אריסטוקרטים מתו ,כולל אחותה של קיסרית
אוסטריה.
הקיסרית האוסטרית המסכנה קיבלה את הורד המוזהב .זו היתה בשורת מותה.
היא נרצחה בשוויצריה ,בנה היחיד התאבד קודם לכן ולאחר-מכן איבד אחיינה את
הכתר ואוסטריה הפסיקה להתקיים כממלכה.
המלך אדוארד השביעי מבריטניה ביקר את האפיפיור וקיבל ,כאות טובה ,תמונה
חתומה של האפיפיור ליאו ה .13-מייד הגיעו ידיעות על נסיגת הצבאות הבריטיים
בסומליה ובריאותו של המלך התחילה להידרדר ומעולם לא שבה לאיתנה.
האפיפיור בירך את הלורד דנבי ,השליח המיוחד של המלך הבריטי .באותו יום
ספג הצבא הבריטי בדרום אפריקה אסון – הלורד מתואן נפצע אנושות ,ותומכי
האפיפיור בפרלמנט הריעו למשמע החדשות.
ב 1906-המירה הנסיכה אנה מבטנברג את דתה לקתולית לרגל נישואיה .לכבוד
מעשה מחפיר זה היא קיבלה את ברכת האפיפיור .בליל-כלולותיה היא ניצלה בקושי
ממוות בידי אנרכיסט אשר רצח שלושה-עשר קרבנות חסרי מזל ופצע כשמונים
אחרים .בגדי הכלולות שלה הוכתמו בדם .אחד מבניה נולד עם מחלה קשה .ב29-
במאי  1923העניק האפיפיור ורד מוזהב לנסיכה אנה שהיתה למלכת ספרד .במאי
 1931היא ובעלה ,המלך אלפונסו ה ,13-איבדו את הכתר וברחו מספרד.
האפיפיור בירך את המלכה נטלי מסרביה כאשר היא המירה את דתה לקתולית
בשנת  .1902היא סיימה את חייה כפליטה בגלות ,ובנה היחיד ,המלך ,נרצח.
מלכת פורטוגל ,בת שושלת אורליאן ,בורכה על-ידי האפיפיור .בעלה המלך,
ובנה הבכור נרצחו לצידה בכרכרה ,והיא ובנה הנותר ברחו כגולים לאנגליה ,נטולי
כתר .פורטוגל היתה מאז לרפובליקה.
בשנת  1912בירך האפיפיור את הטיטניק ,והספינה טבעה בשיט הבכורה
שלה.
בשנת  1924הפך בעל קרקעות עשיר ,דייר אדווארדס ,להיות תומך האפיפיור.
בשנת  1926הוא נסע לרומא ,בורך על ידי האפיפיור ומת תוך ארבעה ימים.
בשנת  1928בירך האפיפיור את ספינת האוויר "איטליה" ,ונתן לצוותה צלב
להניח בקוטב הצפוני .התוצאה היתה קטלנית .ספינת האוויר כשלה ונשברה לשניים
– חצי מצוותה אבד בעוד גנרל נוביל נפצע אנושות ומאוחר יותר נמתחה עליו
ביקורת על-ידי וועדת חקירה .זה היה הפיאסקו הגדול ביותר של תקופה זו.
אחרי שמוסוליני רצח את תושבי אתיופיה ושדד את ארצם ,בירך האפיפיור את
האיטלקים כ"אנשים דגולים וטובים" .מוסוליני הגיע לקיצו המחפיר ונתלה כשראשו
כלפי מטה וגופתו הושחתה.
ב 2-ביולי ,1963 ,קיבל הנשיא קנדי מארצות-הברית את האפיפיור פאולוס
השישי ובורך על-ידו .הוא נרצח בטקסס בנובמבר של אותה שנה.
אחת הדוגמאות הקלאסיות לברכות של האפיפיור הפועלות כבומרנג היא
בפקיסטן ובהודו .לפני שנים האפיפיור ביקר בשתי המדינות האומללות האלה .נכון
שבצורת ושיטפונות אינן זרות לשתי המדינות הללו ,אך נותרת בעינה העובדה שאף
אחד לא זוכר אסון כבד והרסני כמו השיטפונות שפקדו את המדינות האלה בשנת
 ,1970למעט מגפת החולירע העכשווית.
אפשר להמשיך ולמנות עוד ועוד מקרים כמו אלה שנזכרו לעיל ,אבל יש מספיק

ברשימה כדי להוכיח שהם אינם צירופי מקרים .עכשיו ,מה בקשר לקללות של
האפיפיור? גם הן פועלות בכיוון הפוך ,כפי שידגימו הדוגמה או שתיים הבאות.
האפיפיור פיוס התשיעי קילל את המלך ויקטור עימנואל ,משחרר איטליה ,וגם
את הממשלה האיטלקית ששחררה את איטליה והפכה את רומא לבירתה .התוצאה
היתה עלייתה של איטליה לסטאטוס של מדינה תרבותית מודרנית ,מצב שהורע רק
כאשר האפיפיור בירך את מוסוליני ואת צבאותיו.
גריבלדי הוחרם על-ידי האפיפיור בגלל כל הצעדים הפטריוטיים שבהם נקט,
בייחוד הפלת שלטון המלוכה של שתי הסיציליות .הוא הפך להיות גיבורה של
איטליה ,ששמו זכה ,ועדיין זוכה ,להערצה ,ואנדרטאות רבות הוקמו לזכרו.
קללות האפיפיור ,אשר שילח נגד הנרי השמיני ,המלכה אליזבת וסר פרנסיס
דרייק ואנשיו ,הביאו לאנגליה ברכות שלא יתוארו ,בעוד באותו זמן בורכה אירלנד
על-ידי "איש החטא" וסובלת מהתוצאות עד היום.
אין צורך לומר ,שכל מי שמעריך את חייו ואת נשמתו ,צריך להתרחק מהוותיקן
ומהאפיפיור כמו מרעל ולא לקיים שום קשרים או עסקים עם רומא.
כתבי הקודש ,דבר האלוהים ,אומרים "האמן באדון ישוע המשיח ותיוושע"
)מעשי השליחים ט"ז .(31 ,אדוננו ישוע הוא התגשמות דברי האלוהים )יוחנן א',
 ,14 ,1ההיתגלות י"ט .(13 ,האמינו בכל דברי האלוהים ותיוושעו .ישוע עם האב
שוכן בכל אלה שנולדים מחדש מרוח-הקודש) .יוחנן ג' ,3-7 ,הקולוסיים ב'.(9–10 ,
מתנה זו ,נס זה של חיים נצחיים יכולים להיות שלכם מייד על-ידי-כך שתאמרו
את התפילה:

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 על כל חטאי 3.אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים
בכוח רוח הקודש 4ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על
חטאי ולתפילתי זו 5.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
11
נשמתי ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.
 1תהילים נ"א ,7 ,הרומיים ג' 2 23 ,10-12 ,מתי כ"ו ,63-64 ,כ"ז ,54 ,לוקס 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',7 ,
ההיתגלות 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',37-40 ,35 ,
הרומיים 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 האני הנפשי 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 לשמים לעמדת סמכות למשול עבור
אלוהים על-פני הארץ ,והצעד החמישי הינו למשול עבור אלוהים על הארץ עד הסוף,
על-מנת להביא את מלכות השמים 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 אלוהים כל טוב.
ברני לזר הופמן
הידוע 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  24שעות ביממה:
(479) 782-7406 Ò˜Ù • (479) 782-7370
www.alamoministries.com

,ÌÈÈÁÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙˜ÙÒÓ ˙È¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÈÈÒÎ
.Ì„Â‡ÓÂ ÌÏÎ˘ ,Ì˘Ù ,Ì·Ï ÏÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ˙Ó‡· ¯˘‡ ‰Ï‡ ÏÎÏ
תפילות מתקיימות בכל ערב ב ,8:00-ביום ראשון ב 3:00-אחר
הצהריים ו 8:00-בערב במקומות הבאים:

·‡ÒÂÏ ¯ÂÊÈ

‡13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 ,ÒÏ'‚
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904

˙Â˜„ ‰¯˘Ú-˘ÓÁÎÂ Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ
.ÌÈÓÂ˜ÈÓ ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡ .Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ
ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה.
הסעה חינם לתפילה ובחזרה מהמקומות הבאים:
בפינת השדירה החמישית וברודווי בלוס אנג'לס ,קליפורניה ,מדי יום ב5:30-
בערב ,ביום ראשון ב 12:30-אחר-הצהריים ו 5:30-בערב,
בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד ,קליפורניה ,מדי יום ב6:30-
בערב ,ביום ראשון ב 1:30-אחר-הצהריים ו 6:30-בערב.

הזמינו ספרות זו ועוד מכנסיות נוצריות בינלאומיות של טוני אלאמו.

·˜˘ ‡˙ ,"Í"˙‰ ˙Â‡Â· ÈÙÏ – ÁÈ˘Ó‰" Ì˘· ÂÓ‡Ï‡ ¯ÓÂÎ‰ Ï˘ Â¯ÙÒ
.Í"˙· ˙Â‡Â· 333-Ó ¯˙ÂÈ· ‰Ï‚˙Ó‰ ÁÈ˘Ó‰ ‡Â‰ ÚÂ˘È˘ ‰‡¯Ó‰
.˙ÂËÏ˜ Ì‚ ‚È˘‰Ï Ô˙È

עלון זה נושא את התוכנית האמיתית והיחידה לישועה )השליחים ד'.(12 ,
אל תשליך אותו ,העבר אותו לאחר.
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© Copyright April 2005 All rights reserved World Pastor Tony Alamo ® Registered April 2005
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc.
Hebrew—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes

היזהרו

מקבלת ברכות
מהוותיקן,
מהכמורה שלו,
ובעיקר
מהאפיפיורים

האפיפיור פיוס התשיעי שלח ורד מוזהב כברכה למלך של שתי הסיציליות ,אשר
תוך פחות משנה איבד את כתרו ואת ממלכתו.
אותו אפיפיור שלח את ברכותיו לקיסר האוסטרי ,אשר איבד מייד לאחר-מכן
את ונציה ונחל מפלה בסדובה תוך פחות משנה.
אותו אפיפיור שלח את הורד המוזהב למלכה איזבלה מספרד ותוך זמן קצר היא
איבדה את הכתר ומתה בגלות.
הוא שלח את הורד המוזהב שלו לקיסרית יוג'ין מצרפת ,ותוך פחות משנה
הקיסר והקיסרית איבדו את הכתר ,שניהם מתו מאוחר יותר בגלות ובנם היחיד נרצח
באפריקה על-ידי אנשי שבט זולו.
נסיכת הכתר של ברזיל בורכה על-ידי האפיפיור .תינוקה נולד בעל מום ,והיא
מתה בגלות.
האפיפיור בירך את קיסר מקסיקו ,מקסימיליאן .הוא הודח מכיסאו ונרצח על-
ידי בני עמו.
האפיפיור בירך את אלמנת הקיסר .היא נעשתה מטורפת חסרת-תקנה ומתה
בגלות.
האפיפיור בירך אוניית קיטור מלאה נזירות בדרכה לדרום אמריקה בשנת .1870
הספינה מעולם לא הגיעה למחוז חפצה וכל הנוסעים ניספו.
האפיפיור בירך את הגנרל בולנג'ר ,אשר נשלח לגלות תוך פחות משבועיים
ומאוחר יותר התאבד.
גברת שרמן ,אשתו של גנרל שרמן האמריקני ,קיבלה את ברכת הורד המוזהב
מהאפיפיור .הברכה הוכחה כקטלנית והאישה מתה זמן קצר לאחר-מכן.
בשנת  1895נתן הארכיבישוף מדמשק את ברכת האפיפיור ליחידות ולצי הספרדיים
בוויטוריה וכתוצאה מכך איבדה ספרד שתי יחידות ימיות ושתי ארמיות.

