עצמות יבשות
מאת

ברני לזר הופמן
הידוע גם בשם

טוני אלאמו ,מנהיג רוחני
חזון נשלח מאלוהים לנביא התנ"ך יחזקאל .בחזון ,ראה יחזקאל
בקעת עצמות יבשות ,המסמלות את התמותה הרוחנית של ישראל
והעולם .החזון ניבא את הופעתו הראשונה של ישוע המשיח ,את
הטפת בשורת הישועה ,והתוצאה :התחיה הראשונה מן המוות לחיי
1
נצח עבור כל אלה המאמינים ב"דבר יהוה".
אלוהים אמר ליחזקאל" :בן-אדם ,התחיינה העצמות האלה?
]היכולים מתי-רוח כאלה לחיות?[" ויחזקאל ענה" :אדוני] ,כפי
שיצרת אותם[ יהוה אתה ידעת" 2.ואדוני חזר ואמר ליחזקאל:
"הינבא על העצמות האלה ואמרת אליהם :העצמות היבשות שמעו
דבר-יהוה .כה אמר אדוני יהוה לעצמות האלה; הנה אני מביא
3
בכם רוח וחייתם".
4
בית ישראל ידעו שהם אבודים כאומה .עד עצם היום הזה
הם מפולגים ללא תקווה .אך אלוהים אמר ליחזקאל שהוא יקים
אומה חדשה ,גדולה יותר מישראל הראשונה שאינה מפסיקה לחטוא.
ישראל השניה תכלול אנשים מכל אומות העולם 5,שארית יהודים
נבחרים ,וגויים רבים אשר יוחזרו "לגפן האמיתית" 6.זו תהיה אומה
גדולה וקדושה של אלה ,אשר מתוך חיי המוות של החטא יוקמו
לחיי נצח 7.הם לעולם לא יתפלגו נגד אלוהים .זו היתה תחיית
8
המתים הראשונה באמצעות כוח התחיה של ישוע המשיח.
בשנת  ,1964טרם תחייתי הראשונה באמצעות ישוע המשיח,
אני ,ברני הופמן ,הידוע גם בשם טוני אלאמו ,הייתי ידוע כחוטא
וחסר אלוהים ,ולגמרי חסר כל ידע אודות אלוהים .לא ידעתי
שאלוהים קיים .דברי אלוהים היו עבורי כאגדות ובדיות ולא
יכולתי להבין כיצד אנשים יכולים להאמין באלוהים או בבנו .לא
יכולתי להאמין לאלה שאמרו שהם מאמינים באלוהים ,מאחר שהם
היו צבועים .הם חטאו כמוני או יותר ממני .אני יודע זאת מפני
 1יחזקאל ל"ו 2 4 ,1 ,יחזקאל ל"ז 3 3 ,יחזקאל ל"ז 4 5 ,4 ,יחזקאל ל"ז 5 11 ,בראשית י"ז-16 ,
 ,4כ"ב ,18 ,כ"ו ,4 ,מ"ו ,3 ,מ"ח ,19 ,מ"ט ,10 ,שמות י"ט ,6 ,ל"ב ,10 ,איגרת פטרוס הראשונה ב',
, 9-10הבשורה על-פי יוחנן י"א ,51-52 ,מעשי השליחים י' ,34-35 ,האיגרת אל האפסיים א',10 ,
ההיתגלות ה' ,9 ,י"ד ,6 ,האיגרת אל העבריים ח' ,8-12 ,תהילים כ"ב ,28 ,ישעיה ב' 2 ,ורבים אחרים
 7איגרת פטרוס הראשונה ב'9 ,
 6ההיתגלות ז' ,4 ,האיגרת אל הרומיים י"א24-23 ,19 ,17 ,
 8ההיתגלות כ' ,5-6 ,האיגרת אל הקולוסיים ב' ,12 ,ג' ,1 ,האיגרת אל הרומיים ט"ו ,12 ,האיגרת
הראשונה אל הקורינתיים ט"ו ,16-15 ,האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ד'16 ,
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שהסתובבתי בחברתם .כולנו היינו ערימת עצמות מתות ויבשות.
התרגזתי כשמישהו ניסה להמיר את דתי לנצרות ,מפני שעבורי
כתבי הקודש היו ביזבוז זמן .החיים שחייתי לא נתנו לי זמן
למשחקים ולאגדות.
בענף השיווק נחשבתי למספר אחד .הייתי אחראי לקריירות
המוצלחות של הרבה זמרים ושחקנים מפורסמים בעולם ,בנוסף
לקידום מוצלח של מספר מוצרי בית ידועים .הסיוט הגרוע ביותר
שלי ,בזמנו ,היה שאמיר את דתי ואחלק עלוני בשורה אודות
ישוע בפינות רחוב ,אחיה במיסיון באיזור של שיכורים וקבצנים,
אטיף את הבשורה ,ואארגן תורי חלוקה כדי להאכיל את
הרעבים.
במחצית שנות השישים לא נראה לי העולם טוב במיוחד .לא
אהבתי סמים או אנשים מזוהמים בעלי אמות מוסר של חזירים
ושנאתי את מה שתנועת ה"היפים" עשתה להוליווד ,לשדרות סנסט,
ולעולם .אני עצמי ,לא הייתי קדוש .ממש לא היה לי איכפת
שאנשים חטאו ,כל עוד הם לא נפנפו בזה לפני משפחות עם
ילדים .לגבי ,העולם היה גמור ,מת ,יבש ,מבחיל ועגום 9.דבר
לא היה בעל ערך יותר .אני מאמין שברחבי העולם אחרים הכירו
בזאת כמוני ,והשתמשו בסמים על-מנת לברוח ממציאות זו .הכנסיות
היו צבועות .נראה ,שגם את זאת כולם ידעו .כל העולם היה
כמת בהיותו שרוי בעוונותיו ובחטאיו 10.העולם היה בקעה עצומה
11
מלאה עצמות יבשות ,כמו אלה שיחזקאל ראה בחזונו.
את ישוע פגשתי במשרד בבוורלי-הילס בדרך על-טבעית
במיוחד .אף אחד לא יכול לשער עד כמה ירא ושמח הייתי,
כשאלוהים הוכיח לי שהוא ובנו קיימים באמת .התרגשתי מחוויית
רוח הקודש האדירה שלו ומהאזנה לקולו החזק שסחף כל איבר
בגופי כאילו הייתי מסנן שהמילים עברו דרכו ,קדימה ואחורה.
נוכחותו היתה נהדרת ומחממת .רוח הקודש שלו לחצה עלי בכבדות
כאחיזתה החזקה של יד-אלוהים .דבריו אמרו לי "עמוד על רגליך
וספר לאנשים בחדר הזה על האדון ישוע המשיח ,ושהוא חוזר
לארץ בשנית או שאתה תמות לבטח" .כשרוח הקודש באה למשרד
ולחצה עלי ,נעשיתי מודע לבינתו המדהימה ,שלא ניתן להסבירה
במילים 12.הוא היה כל אטום וכל פרודה .הוא היה האוויר .הוא
ידע את כל העבר וכל דבר שיקרה בעתיד 13.התביישתי מפני
 9הבשורה על-פי מתי י"ג ,39 ,כ"ד ,האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו ,24 ,האיגרת אל העבריים
ט' ,26 ,איגרת פטרוס הראשונה ד' 10 7 ,האיגרת אל האפסיים ב' ,5 ,1 ,האיגרת אל הקולוסיים ב',
 11 13יחזקאל ל"ז 12 1 ,שמואל א' ,ב' ,3 ,במדבר כ"ד ,16 ,האיגרת הראשונה אל הקורינתיים א',
 ,25ב' ,16 ,ג' ,19 ,תהילים ל"ב ,8 ,איוב כ"א ,22 ,משלי ב' ,6 ,ג' ,20 ,ט' ,10 ,הבשורה על-פי לוקס א',
 ,77האיגרת אל הרומיים י"א ,33 ,האיגרת השניה אל הקורינתיים ד' 13 6 ,תהילים מ"ד ,22 ,איגרת
יוחנן הראשונה ג' ,20 ,האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ג' ,20 ,תהילים צ"ד ,11 ,ישעיה מ"ו,9-10 ,
ההיתגלות כ"א ,6 ,כ"ב13 ,
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שידעתי שהוא יודע את כל מה שעשיתי אי-פעם .אחר-כך הוא
הראה לי שגן-העדן והגיהינום בהחלט קיימים .ידעתי למי משניהם
אלך אם לא אעשה כדברו ...וזה לא יהיה גן העדן.
למרות שכל זה הבעית אותי 14,היה זה גם נפלא לדעת שאלוהים
אמיתי וחי ,ושהוא אמנם כל אשר אמרו עליו הנביאים והשליחים.
הוא לא השתנה כלל מאז שברא את השמיים ואת הארץ ואת כל
אשר בם 15.מייד ידעתי שמעתה ואלך אירא ,אעריץ ,אכבד ,אוהב,
ואשרת אותו .ידעתי שאהיה מוכן ומזומן לחיות ,להירדף ,ואף
16
למות עבורו ולעשות כל זאת בחדוה ובשמחה רבה.
אחרי שאלוהים שיחרר אותי מן המשרד ההוא ,התחלתי לשאול
אותו" :מה חפצך שאעשה? אני אעשה כל דבר שתאמר לי" .מכיוון
שלא קיבלתי תשובה ,חשבתי שאלוהים רצה שאלך לכנסיה .הנחתי
כי הכנסיה הגדולה ביותר היא גם הטובה ביותר .אז הלכתי לשם
ולא מצאתי אותו .לאחר-מכן הלכתי לכנסיות אחרות אך גם שם
הוא לא היה .לאחר-מכן קראתי ספרים עם ציורים על הכריכה
המתארים אנשים שנראים חכמים וחסודים ,עם זקנים ארוכים
ובגדי-דת .אולם ידעתי שהספרים טועים מאחר שהם אמרו שאין
לפחוד מאלוהים 17,שאלוהים אינו מאיים על בני-אדם ,ושאתה
יכול לחטוא מבלי ללכת לגיהינום 18.אלוהים כזה לא הדאיג אותי.
אני חששתי מכך שאמצא את האלוהים שאיים עלי 19,האלוהים
שהראה לי את גן-העדן והגיהינום ,שגרם לכך שאעשה משהו שאף
אחד אחר לא הצליח לגרום לי לעשות ,משהו שמעולם לא רציתי
לעשות.
אף פעם לא חשבתי שהאמת יכולה להימצא בכתבי הקודש
מכיוון שהיו כל-כך הרבה עותקים מהם בכל מקום .הרגשתי שכל
דבר שהציבור הרחב רצה בו ,לא יכול היה להיות חכם במיוחד,
מכיוון שהאמנתי שכל בני האדם טיפשים .לבסוף התחלתי לקרוא
בכתבי הקודש ומצאתי בהם את התוכנית לישועה ואת ההוראות
לחיי נצח ,אשר הסבירו איך לגדול במשיח ולהפוך באופן רוחני
20
לאחד מחשובי עושי הנפשות עבורו.
כאשר אך התחלתי לקרוא את כתבי הקודש ,חשתי את אותה
עוצמת אלוהים לוחצת אותי ,ממש כפי שהרגשתי באותו משרד
בבוורלי-הילס .אחר-כך הראה לי אלוהים חזיונות נוספים של גן-
 14האיגרת השניה אל הקורינתיים ה' ,11 ,בראשית ל"ה ,5 ,ירמיה ל"ב ,21 ,איוב ל"א ,23 ,ויקרא כ"ו,
 ,16יחזקאל ל"ב 15 32 ,מלאכי ג' ,6 ,האיגרת אל העבריים י"ג ,8 ,בראשית א' ,1 ,מעשי השליחים ד',
 16 24תהילים ה' ,12 ,ל"ה ,19 ,הבשורה על-פי יוחנן ט"ז ,33 ,האיגרת אל הרומיים י"ב ,8 ,ט"ו,13 ,
מעשי השליחים ב' ,28 ,כ' ,24 ,ישעיה נ"א ,11 ,ס"א ,10 ,האיגרת השניה אל הקורינתיים ח'12 ,
 17בראשית כ"ב ,12 ,תהילים קי"ב ,1 ,משלי י"ג ,13 ,י"ד ,16 ,כ"ח ,14 ,ל"א ,30 ,קהלת ז' 18 18 ,משלי
ח' ,36 ,יחזקאל י"ח ,4 ,2 ,ההיתגלות י"ט ,20 ,כ' ,15-14 ,10 ,כ"א 19 8 ,בראשית ב' ,17 ,ו',13 ,9 ,7 ,
שמות כ' ,5 ,ל"ד ,7 ,ל"ב ,33 ,הבשורה על-פי מתי ח' ,12 ,כ"ב ,13 ,ההיתגלות כ' ,15 ,ב',22-23 ,16 ,5 ,
ג' ,3 ,הבשורה על-פי מרקוס ט"ז ,16 ,יחזקאל ג' ,18 ,י"ח 20 20 ,הבשורה על-פי יוחנן ד' ,35-36 ,ט"ו,
 ,15-16 ,8 ,5ההיתגלות י"ד18 ,
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עדן וגיהינום 21.זעקתי אל אלוהים" :אנא ,אדוני ,אל תשלחני
22
לגיהינום!" אחר-כך ראיתי את גן-העדן והרגשתי שלוה שמיימית.
למרות שמבחינה רוחנית הייתי עיוור ,עירום וזעיר ,אמרתי
לאלוהים שאני מוכן להישאר עיוור ,עירום ומזערי אם רק אוכל
להרגיש את השלוה השמיימית הזאת לנצח .שוב ראיתי את הגיהינום
בחזון וזעקתי בשנית לאלוהים בבקשת רחמים וסליחה .אז נכנס
23
הכוח של אבינו שבשמיים ,של הבן ושל רוח הקודש לתוך גופי,
על-ידי אמונתי בישוע ודמו אשר שפך עבורי ,ועל-ידי אמונתי
בדברי האלוהים אשר שמעתי וצייתתי להם 24.הרגשתי שכל אחד
מן החטאים שחטאתי בעבר הוסר מעל נשמתי 25.הרגשתי נקי
וטהור 26.משהו נפלא ביותר קרה לי וזה נעשה לי ועבורי ,על-ידי
ישוע המשיח" ,קדוש ישראל" 27.כל-כך שמחתי להיות נקי מחטא
ולהיות בעל כוח חדש כזה שימנע ממני מלחטוא ,עד כי רציתי
לספר זאת לכל העולם ,על-מנת שכולם יכירו אותו ויזכו בחיי
נצח.
אפילו אחרי יותר מ 42-שנות כהונה עבור ישוע המשיח ,בכל
פעם שאני קורא את כתבי הקודש ,אני מרגיש כיצד הלשד הרוחני
נשפך ממרום אל תוך עצמותי ,שהיו פעם כה יבשות .דבר אלוהים
עטף את העצמות היבשות דאז בגידים רוחניים ,וכיסה אותן בבשר
ועור של שריון רוחני .כל אחת ממילות האלוהים החדירה את
המשיח יותר ויותר אל תוך לבי .אני עדיין חש שכל אחת ממילות
אלוהים מנשימה את רוח הקודש אל תוך נשמתי ונותנת לי את
הכוח לעמוד ולכבות את חיצי האש ,אשר ירה בי השטן במשך
28
השנים .בכל יום אני יודע בשלמות רבה יותר כי "גברנו מאוד"
בישוע המשיח וכי אנו נמלאים בו 29.אני גם יודע עד כמה חשוב
לציית לכל מילה של ישוע ,אשר אמר ,רגעים ספורים לפני שעלה
בענן השמיימה" :לכו אל כל העולם וקיראו את הבשורה לכל
הבריאה") 30.הטיפו לכל עצם יבשה ,אלה המתים מבחינה רוחנית,
ויתאפשר להם לשמוע את "דבר יהוה"" (31.המאמין ונטבל הוא
32
ייוושע ,ואשר לא יאמין יאשם ]יקולל[".
 21מעשי השליחים ז' ,55-56,הבשורה על-פי לוקס ט"ז ,22-31 ,ההיתגלות ד' ,1-11 ,ט"ו ,1-4 ,כ"א,2-5 ,
 ,10-27כ"ב ,1-5 ,ישעיה ה' ,14 ,י"ד ,9 ,ההיתגלות י"ד ,10-11 ,כ' 22 10 ,האיגרת אל הרומיים ה',1 ,
האיגרת אל האפסיים ב' ,14 ,האיגרת אל הפיליפים ד' ,7 ,האיגרת אל הקולוסיים ג' ,15 ,האיגרת
הראשונה אל התסלוניקיים ה' ,23 ,האיגרת השניה אל התסלוניקים ג' 23 16 ,האיגרת השניה אל
הקורינתיים ו' ,16 ,איגרת פטרוס הראשונה ב' ,5 ,ויקרא כ"ו ,11-12 ,הבשורה על-פי יוחנן י"ד,16 ,
איגרת יוחנן הראשונה ג' 24 24,חבקוק ב' ,4 ,הבשורה על-פי מתי י"ז ,20 ,הבשורה על-פי לוקס ז',50 ,
מעשי השליחים כ' ,21 ,כ"ו ,18 ,האיגרת אל הרומיים א' ,17 ,ג' ,28 ,ה' ,2 ,י' ,17 ,י"א ,20 ,האיגרת אל
הגלטיים ב' ,16 ,ג' ,11 ,האיגרת אל האפסיים ב' ,8 ,ג' ,17 ,האיגרת אל העבריים י' 25 38 ,הבשורה
על-פי מרקוס י"ד ,24 ,הבשורה על-פי יוחנן ו' ,53 ,מעשי השליחים כ' ,28 ,האיגרת אל הרומיים ג',25 ,
ה' ,9 ,האיגרת אל האפסיים א' ,7 ,ב' ,13 ,האיגרת אל הקולוסיים א' ,20 ,14 ,האיגרת אל העבריים
ט' ,22 ,14 ,12 ,איגרת פטרוס הראשונה א' ,18-19 ,ההיתגלות א' ,5 ,ה' 26 9 ,איגרת יוחנן הראשונה
א' ,7 ,האיגרת אל העבריים י' ,19-22 ,ההיתגלות א' ,5 ,ז' 27 14 ,תהילים פ"ט ,19 ,מעשי השליחים
ג' 28 13-14 ,האיגרת אל הרומיים ח' ,37 ,איגרת יוחנן הראשונה ד' 29 3-4 ,האיגרת אל הקולוסיים
ב' 30 10 ,הבשורה על-פי מרקוס ט"ז ,15 ,הבשורה על-פי לוקס י"ד 31 23 ,יחזקאל ל"ז ,4 ,מלכים
ב' ,כ' ,16 ,ישעיה א' ,10 ,ירמיה ב' 32 4 ,הבשורה על-פי מרקוס ט"ז ,16 ,האיגרת השניה אל
התסלוניקים ב'12 ,
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אם אתם מעדיפים ,כמוני ,ישועה על קללת גיהינום ,אמרו
תפילה זו לאלוהים:
33
אדוני ,אלוהי ,רחם על נשמתי ,כי חוטא אנוכי .אני מאמין כי ישוע
המשיח הוא בנו של האל החי 34.אני מאמין כי הוא מת על הצלב והגיר
את דמו היקר לשם כפרה על כל חטאי 35.אני מאמין שאלוהים הקים את
ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש 36ושהינו יושב לימין אלוהים ברגע זה
ומקשיב להתוודותי על חטאי ולתפילתי זו 37.אני פותח את שערי לבי
ומזמין אותך אל תוך לבי ,אדוני ישוע 38.רחץ נא את כל חטאי המזוהמים
בדמך היקר ,אשר היגרת במקומי על הצלב בגולגלתא 39.אתה לא תסרב
לי ,אדוני ישוע ,אתה תסלח לי על חטאי ותגאל את נשמתי .אני יודע
זאת כי בדברך ,כתבי הקודש ,כתוב כך 40.בדברך נאמר כי לא תסרב
לאיש וזה כולל אותי 41.לכן אני יודע ששמעת אותי ,ואני יודע שענית
לי 42,ואני יודע שנגאלתי .ואני מודה לך ,אדוני ישוע ,על גאולת נשמתי
43
ואוכיח לך את תודתי במילוי מצוותיך ולא אחטא עוד.
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 גם בשם
טוני אלאמו – מנהיג רוחני
 33תהילים נ"א ,7 ,האיגרת אל הרומיים ג' 34 23 ,10-12 ,הבשורה על-פי מתי כ"ו ,63-64 ,כ"ז,54 ,
הבשורה על-פי לוקס א' ,30-33 ,הבשורה על-פי יוחנן ט' ,35-37 ,האיגרת אל הרומיים א' 35 3-4 ,מעשי
השליחים ד' ,12 ,כ' ,28 ,האיגרת אל הרומיים ג' ,25 ,איגרת יוחנן הראשונה א' ,7 ,ההיתגלות ה'9 ,
 36תהילים ט"ז ,9-10 ,הבשורה על-פי מתי כ"ח ,5-7 ,הבשורה על-פי מרקוס ט"ז ,14 ,12 ,9 ,הבשורה
על-פי יוחנן ב' ,21 ,19 ,י' ,17-18 ,י"א ,25 ,מעשי השליחים ב' ,24 ,ג' ,15 ,האיגרת אל הרומיים ח',11 ,
האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו 37 3-7 ,הבשורה על-פי לוקס כ"ב ,69 ,מעשי השליחים ב',
 ,25-36האיגרת אל העבריים י' 38 12-13 ,האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ג' ,16 ,ההיתגלות ג'20 ,
 39האיגרת אל האפסיים ב' ,13-22 ,האיגרת אל העבריים ט' ,22 ,י"ג ,20-21 ,12 ,איגרת יוחנן הראשונה
א' ,7 ,ההיתגלות א' ,5 ,ז' 40 14 ,הבשורה על-פי מתי כ"ו ,28 ,מעשי השליחים ב' ,21 ,ד' ,12 ,האיגרת
אל האפסיים א' ,7 ,האיגרת אל הקולוסיים א' 41 14 ,הבשורה על-פי מתי כ”א ,22 ,הבשורה על-פי
יוחנן ו' ,37-40 ,35 ,האיגרת אל הרומיים י' 42 13 ,האיגרת אל העבריים י"א 43 6 ,הבשורה על-פי
יוחנן ה' ,14 ,ח' ,11 ,האיגרת אל הרומיים ו' ,4 ,האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ,ט"ו ,10 ,ההיתגלות
ז' ,14 ,כ"ב14 ,
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Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P.O. Box 6467
Texarkana, Texas 75505
USA
: שעות ביממה24 קו תפילה ומידע פתוח
(479) 782-7370
(479) 782-7406 Ò˜Ù
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,ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ˙˜ÙÒÓ ˙È¯ˆÂ‰ ÂÓ‡Ï‡ ÈÂË ˙ÈÈÒÎ
,ÌÈÈÁÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÂ
ÏÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ˙Ó‡· ¯˘‡ ‰Ï‡ ÏÎÏ
.Ì„Â‡ÓÂ ÌÏÎ˘ ,Ì˘Ù ,Ì·Ï
3:00- ביום ראשון ב,8:00-תפילות מתקיימות בכל ערב ב
: בערב במקומות הבאים8:00-אחר הצהריים ו

,ÒÏ'‚‡ ÒÂÏ ¯ÂÊÈ‡· ˙ÈÈÒÎ
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
Elizabeth, New Jersey-· ˙ÂÏÈÙ˙ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÎ-ÂÓÎ
.Texarkana, Arkansas-Ï ˙ÈÓÂ¯„ ‰ÚÈÒ ˙Â˜„ ‰¯˘Ú-˘ÓÁÎÂ

.ÌÈÓÂ˜ÈÓ ˙Ï·˜Ï Â¯˘˜˙‰ ‡

.ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה
הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדירת הוליווד
 מדי יום, קליפורניה,ושדירת היילנד בהוליווד
הצהריים- אחר1:30- ביום ראשון ב, בערב6:30-ב
. בערב6:30-ו

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

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

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