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(המשך בעמ' 2)

הכינו 
עצמכם

מאת
טוני אלאמו

1 ההתגלות ח', 8-9  2 ההתגלות ח', 10-11, ירמיה ט', 12-14, כ"ג, 15  3 ההתגלות ט', 15-19  4 לוקס כ"א, 32  

לא יהיו כפי שהורגלנו. בטרם יחל סיוט 
נורא זה, שימשך חודשים אחדים, רוב בני 
האדם יעסקו במלאכות יומם המשעממות 
של החיים בבית-הספר, במשרד או בבית. 
יהיו כאלה אשר יעסקו בשגרת הפעילויות 
יבקשו  שלהם,  הפוליטיות  או  החברתיות 
קניות  יערכו  להתבדר,  חדשות  דרכים 
ועוד  שונות  תוכניות  ירקמו  ועסקאות, 
ימשיכו  אשר  כאלה  יהיו  באלה.  כיוצא 
את שגרת חיי ההוללות והמתירנות שלהם 
תוכניותיהם  וירקמו את  או בלילה  ביום 
חסרות השחר כיצד לבזבז את המשכורת 

שלהם בסופי השבוע.
כי  להאמין  ימשיכו  ואחיות  רופאים 
עלינו  המיט  אשר  ביותר  הקשות  המכות 
המרפא,  חשוכות  המחלות  הן  אלוהים 
הגורמים  למיניהם  והבקטריות  הנגיפים 
העולם.  ברחבי  ממדים  עתירות  למגפות 
מבצעי ההפלות ימשיכו במכסה היומית של 

הזמר ווילי נלסון בחברת הכומר טוני אלאמו, בעת 

פגישה ידידותית בגראנד אול אופרי בנאשוויל, טנסי

הרג תינוקות תמימים. סוחרי סמים ימשיכו 
אחדים  המוות שלהם.  סחורת  את  למכור 
מוציאים  התקשורת,  אמצעי  מבתי-הספר, 
והטלוויזיה  הקולנוע  תעשיות  וכן  לאור 
ימשיכו לרמות ולהשחית את ילדינו ואת 
שאר העולם. אחדים מן השופטים והתובעים 
יהיו עסוקים בשגרת מעשי הנבלה שלהם. 
לאמת  מודעים  שאינם  וצעירות  צעירים 
וחינוך  יתכננו לשווא קריירות  ולמציאות 
אוניברסיטאי, או צדדים שונים של חייהם, 

במגוון דרכים חסרות תמורה וריקניות. 
כל  של  והפחד  האימה  למרבה  ואז, 
אותו  אשר  ישוע,  יופיע  העולם,  תושבי 
המתוק"  "ישוע  עתה  לכנות  נוהגים 
יהפוך  מוקדמת,  הודעה  בלא  ובהפתעה, 
רגע  תוך  פניו  על  כולו  העולם  את 
ולמעשה יקרע אותו לגזרים. שוב, שליש 
מכן  ולאחר  תיכחד,  העולם  מאוכלוסיית 
מזוויעות  בדרכים  רבים  מיליונים  ימותו 

להעלות  מסוגל  אינו  האנושי  שהמוח 
בדמיון או בחלומותיו.3

הכינו את לבבכם
הכינו את לבבכם לצער. אזרחי העולם 
מוחותיהם,  את  לאלתר  להכין  חייבים 
לקראת  ונשמותיהם  לבבם  נפשותיהם, 
אסונות אלה, אשר יתרחשו לבטח בתוך 
שנות דור זה.4 העולם ידע בקרוב בבטחה, 
האסונות  כל  כי  ספק,  של  צל  בלא 
המזעזעים והנוראים האלה הם מעשי האל 
יהיו  לא  אלה  אדמה".  "אמא  מידי  ולא 
דברי  את  קראו  רגילים.  טבע  אסונות 
מכות  כי  יבינו  הם  בעצמכם.  האלוהים 
קטסטרופליות אלה הן מעשה האל נוכח 

הסדר שבו יופיעו, שהוא סדר הנבואה על-
פי דברי האלוהים בכתבי הקודש. מכות 
אלה יונחתו על-ידי האל כדי להשמיד את 

החוטאים המורדים נעדרי החרטה. 
בספר בראשית, פרק ו', פסוק 5 נאמר: 

בכל עת עתה, רעידת אדמה עולמית וסדרה של אסונות שנחזו 
מראש עתידים לעורר בזעזוע את אוכלוסיית העולם אל תוך סיוט 

חסר תקדים מעשה האל.
מעט לאחר התרחשות זו יקרו שני אסונות נוספים, עם נחיתתם 
של שני מטאוריטים ענקיים אשר יגרמו יותר נזק מאשר פצצות 
מימן רבות. אחד מהם יצלול אל תוך האוקיינוס וישמיד כשליש 
ממנו, כולל החיים שבתוכו. הוא יהפוך את המים לדם וכמובן, 
הפגיעה.1 המטאוריט השני  אוניה בתחום  או  חי  יצור  כל  יחסל 
יפגע וימחה חלק גדול של אחת היבשות, יזהם שליש מן הנהרות 
והמעיינות שבה ויהפכם רעילים. רבים ייכחדו משתיית מים אלה.2 
לאחר מכן, כשני מיליארד בני אדם, כשליש מאוכלוסיית העולם, 

ימותו מאש, עשן וחומר גופריתי דמוי לבה.
כאשר מכות אלה ינחתו על העולם, החיים כפי שאנו מודעים להם 
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(המשך מעמ' 1)

פנסילבניה

בארץ  האדם  רעת  רבה  כי  יהוה  "וירא 
[חטא, רשע ואלימות] וכל יצר מחשבת 
לבו רק רע כל היום" ובפסוק 11 כתוב: 
ותימלא  האלוהים  לפני  הארץ  "ותישחת 
השמיד  זאת,  בעקבות  חמס".  הארץ 
מים,  באמצעות  העולם  את  האלוהים 
"המבול הגדול", כפי שמתואר בפרק ז', 
פסוקים 19-22 של ספר בראשית: "והמים 
כל  ויכסו  הארץ  על  מאוד  מאוד  גברו 
ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמים... 
ויכסו ההרים ויגווע כל בשר הרמש על 
הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ 
כל אשר  האדם.  וכל  הארץ  השורץ על 
נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה 

מתו".
בימיו של נוח, האל, אשר יודע את 
הקץ כשם שהכיר את ההתחלה, חזה את 
מודעים  שהנכם  בטוח  אני  אלה.  ימינו 
ימינו.  של  בעולם  האלימות  לרמת 
שונא  האלוהים  חטא,  שונא  האלוהים 
אלימות, אבל האל הוא האלוהים המקיים 
את דברו והוא אמר: "כי מה שאדם זורע 
את זאת גם יקצור" (האיגרת אל הגלטיים 
ו', 7). האלימות על-פני האדמה רבה יותר 
כיום מאשר בימיו של נוח. "ולולא קיצר 
אדוני את הימים, לא היה ניצל כל בשר, 
אך למען הבחירים אשר בחר בהם קיצר 
את הימים" (הבשורה על-פי מרקוס י"ג, 

20). הנבחרים הם אלה שבגופו של ישוע, 
ישראל החדשה, ירושלים החדשה, כלתו 

של המשיח, הכנסיה.
עתה  שכיחים  ואלימות  שחטא  מאחר 
יותר מאשר אי-פעם בעבר, האלוהים לא 
האסונות  כל  את  ישלח  או  בעולם  יכה 
בבת אחת. הם יבואו בזה אחר זה. נבואות 
כפי  בדיוק  יתקיימו  האסונות  סדר  של 
שנאמר ע"י האלוהים. אנו חיים "בתחילת 
הצער", כפי שציין המשיח במתיו כ"ד, 8. 
מה שאתם רואים שמתרחש עתה על-פני 
כדור הארץ אינו אלא תחילת ימי הצער.5 
הסבל והמצוקה האלה מתרבים ואיש לא 
מיד  ישוב  כי  אמר  ישוע  מהם.6  ימלט 
לאחר תקופת המצוקות. "מיד אחרי צרת 
הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה 
וכוחות  השמים  מן  יפלו  הכוכבים  אורו, 
השמים יזדעזעו. אז יראה אות בן האדם 
משפחות  כל  יספדו  ואז  בשמים  [ישוע] 
הארץ ויראו את בן האדם בא עם ענני 
(הבשורה  רב"  ובכבוד  בגבורה  השמים 
"ומלכי הארץ   .(29-30 כ"ד,  על-פי מתי 
והנכבדים, שרי האלפים והעשירים ובעלי 
העצמה, כל עבד וכל בן חורין התחבאו 
להרים  ואמרו  ההרים.  ובסלעי  במערות 
ולסלעים נפלו עלינו והסתירו אותנו מפני 
היושב על הכסא ומזעם השה [ישוע], כי 
יכול  ומי  חרונם  יום  הגדול,  היום  בא 

לעמוד" (ההתגלות ו', 15-17).
נוכח העובדה כי הנבואות שמובילות 
התמלאו  האלוהים  של  הזועם  למשפט 

שאינם  אלה  הנוכחית,  ובעת  כה,  עד 
מאמינים בנבואות שעוד יתגשמו אודות 
כי  מאמינים  ואינם  האל  של  משפטיו 
שהנם  כשם  פשטניים  הם  הקודש  כתבי 
סמליים (הסמלים מציינים מכות אמיתיות 
שיסמנו את קצו של העולם, קץ העתים), 
כשם  חייהם  אובדן  של  בסכנה  נתונים 
שיאבדו את נשמותיהם הנצחיות. אנשים 
מתכוון  האלוהים  כי  מאמינים  שאינם 
למה שהוא אומר הם למעשה מתאבדים, 
גופנית ורוחנית. הנבואה של נוח התמלאה 
והושלכו  מתו  כולם  כעובדה.  וידועה 
לגיהינום, מלבד נוח הנביא ושבעה מבני 
התאבדות  היתה  זו  הקרובים.  משפחתו 
המונית. עתה נראה כי ההיסטוריה חוזרת 

על עצמה.
כל התנאים בעולם הם בדיוק במצב 
כתנאים  הקודש  כתבי  מתארים  שאותו 
שישררו בעת שהאירועים הקשים יתרחשו. 
אסונות אלה כבר החלו. מגיפות, מחלות 
רעב,  אדמה,  רעידות  חשוכות-מרפא, 
כי  סבורים  רבים  השאר.7  וכל  אלימות 
אין זה בטוח לצאת מביתם, אבל מחבוא 
יעלים אותך מעינו של האל.  בבית לא 
בכל  נמצאים  הקודש,  רוח  האלוהים, 
מקום. הוא רואה ויודע הכל, אפילו את 
אל  (האיגרת  לבך  וכוונות  מחשבות  כל 

העבריים ד', 12). 
רופאים ויצרני התרופות, נוכח המספר 
הגדול של המחלות חשוכות המרפא, תמימי 
דעים עם האלוהים ואתי: "אין ביכולתנו 
הכל  האל  של  בידיו  אנו  דבר.  לעשות 
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5 מתי כ"ד, 8  6 מתי כ"ד, 14-22, 29-31, התסלוניקים א', ד', 15-17, ההתגלות ז', 13-14, כ', 4

וירג'יניההכינו עצמכם

הכומר היקר אלאמו,
ישוע  לאדוננו  פתיחה, השבח  לשם 
הראשון  במקום  עתה  שהוא  המשיח, 
בחיי. ברצוני גם להודות לך על החומר 
מאחינו  לאחדים  ששלחת  המודפס 

כאן.
מוסלמי.  חיי  חייתי  רב  זמן  במשך 
זו הדרך שבה גודלתי. כל בני משפחתי 
הזו.  בעת  אותי  למעט  מוסלמים,  הם 
יום אחד, כאשר ישבתי בתאי, הבחנתי 
בעלון שלך שמישהו הניח על שולחני. 

נטלתי אותו והתחלתי לקרוא.
בכתבי  קראתי  לא  בעבר  מעולם 
הקודש, עד לאחר שקראתי את העלון 
שלך ואת התפילה שאתה מביא בעמודו 
האחרון. בעת קריאתי בו חשתי מוזר, 
אבל היה בעלון חומר רב עוצמה וכל 
אשר ציינת בו ניתן היה למצוא בכתבי 

הקודש.
לאח  הלכתי  העלון,  קריאת  לאחר 
להיות  אוכל  כיצד  ושאלתיו  נוצרי 

אדוני היקר,
הנפלאה  לתוכניתך  הבוקר  האזנתי 
ברדיו WWCR. תודה רבה בעבור מה 
הצלחתך  על  תבורך  מלמדנו.  שאתה 
אותך  בירך  שהאל  נראה  באפריקה. 
במיטב. תודה על שהנך משדר בתחנה 

שאני מסוגל לקלוט.
בנאמנות,

מ. ר.           אנאנדייל, וירג'יניה

7 מתי כ"ד, 6-7, ההתגלות ו', 4-6, ח', 5-13, ט', 1-19, י"א, 
13, ט"ז, 1-11, 17-21  

החזקתי  עדיין  רגעים  באותם  לנוצרי. 
הבחין  הוא  שלך.  העלון  את  בידי 
את  לקרוא  התחלנו  ושנינו  בתפילה 
העלון והתפילה שבו. זו היתה העת בה 
חדווה  חשתי  לישוע.  חיי  את  מסרתי 
כה רבה! אני מקווה שתוכל לשלוח לי 
עותק של כתבי הקודש שאותו אוכל 
מכאן  אשתחרר  כאשר  עמי  לקחת 
לכנסיה  שאלך  בעת  ברשותי  ויהיה 

בעולם החיצוני.
הכומר אלאמו, אני מבין מקריאת 
העלון שלך שאתה מעניק מגורים ומזון 
לאלה שבאמת רוצים לשרת את האל 
ואני אכן רוצה בכך. תתקשה להעריך 
עד כמה אני אוהב את ישוע. אני יושב 

בתאי ומהלל את שמו בכל יום.
העלון.  פרסום  על  לך  תודה  ושוב 
תודה. מי יתן והאלוהים יברכך תמיד.

שלך בנאמנות,
כנסיית אלאמו באינטרנטא. נ.           האוצדייל, פנסילבניה
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יכול.8 אני מזהיר אתכם במלוא הרצינות: 
התכוננו לפגוש את אלוהיכם".9

השולל  מוליכות  השווא  דוקטרינות 
דת  של  עולמית  הכלל  הקואליציה  של 
ופוליטיקה, הידועה בעולם כסדר העולמי 
זונה,  כחיה,  בשמים  הידועה  אך  החדש 
והשטן,  הדרקון  הנחש,  השווא,  נביאי 
יעברו בקרוב מן העולם. כל אחד בתבל 
חייב להבין כי הישועה לא תבוא מחברות 
באיזשהו מסדר שווא פוליטי או דתי, אלא 
רק באמצעות דמו של שה הקורבן האלוהי, 
המכונן  הבורא,  המשיח,  ישוע  אדוננו 
והמשלים את אמונתנו, ראש כנסייתו של 
האל, תחילתו של כל הנברא, הוא אשר 
אהב אותנו ושטף אותנו בדמו שלו.10 הוא 
דברי האלוהים החיים.11 "הכל נברא ממנו 
תחילתם  ואומגה,  אלפא  הוא  ולמענו".12 
של כל הדברים וסופם של כל הדברים.13 
צייתנות מוחלטת ונמשכת יום יום חייבת 
משום  היחיד,  למושיע  בלעדית  להינתן 
הבלבדיים.14  וחיינו  התחיה  הינו  שהוא 

בלעדיו איננו יכולים לעשות דבר.15
אלוהים השמיד בעבר את כל החיים 
על פני האדמה, מלבד נוח ובני משפחתו. 
הוא עשה זאת בגלל הנטיה של בני האדם 
לחטוא ומשום סרבנותם לחזור בתשובה. 
נוח ובני משפחתו סבלו קשות בראותם את 
ההתאבדות ההמונית הזאת. אני מכנה זאת 
התאבדות, משום שאי-ציות לאלוהים הוא 
בבחינת התאבדות. זה בבחינת התאבדות 
להיות אלים, שוב משום שהאלוהים אינו 
אוהב אלימות. ביצוע חטא הוא בבחינת 
אוהב  אינו  שהאלוהים  משום  התאבדות, 
חטא. האלוהים העניק לנוח ולשבעת בני 
משפחתו את ההבטחה המוצקה והאלוהית, 
מפיו, שלא יטביע את כל היצורים בעולם 
פעם נוספת. קודם למבול לא ירד גשם 
על פני האדמה מעולם. המים בעולם באו 
האלוהים  האדמה.16  מתוך  שעלה  מאד 

הפעם  נוספת,  פעם  העולם  את  ישמיד 
עת  לאותה  עד  אבל  אש.17  באמצעות 
רבות  מכות  של  מהירה  סדרה  תתרחש 
אשר ישמידו חלקים רבים מכדור הארץ. 
חלק מן המכות המובילות לאותה תקופה 
הן המגיפות חשוכות-המרפא, המחלות וגם 
רעידות האדמה, הרעב והשיטפונות. כדור 
הארץ מעולם לא התנסה ברעידת אדמה 
עולמית בממדים כאלה ובמכות הנוראות 
ידי  מעשה  בקרוב,  ינחתו  אשר  האחרות 

האל.18
כאשר כדור הארץ כולו יוסט ממסלולו 
יתרחשו אירועים שטרם נודעו. כל אדם 
על-פני האדמה ובים יחווה בעת ובעונה 
ואשר  נשמעו  שטרם  עזים  קולות  אחת 
יבואו מן השמיים, קולות רעמים שיצלצלו 
וברקים  ובים,  היבשות  כל  על-פני 
יעניקו  אלה  כמותם.  נראו  לא  שמעולם 
מבעית  צביון  העולמית  האדמה  לרעידת 
ומפחיד שמוח האדם אינו מסוגל לעכלו. 
המשמעות, הצורה המפחידה של כל אלה, 
יורגשו עמוק בתוך הווייתו של כל אחד 
מאתנו. כל חוטא וכל צדיק יחושו וידעו 
על-פני  שהותר  הנורא  הזעם  מקור  כי 
זוהי  החי.  האלוהים  מכס  מגיע  האדמה 

בעצמו.19  המשיח  ישוע  השה,  של  חמתו 
כל  כמו  והעיוורים,  החרשים  אפילו 
האחרים, יחושו וידעו כי הדברים מגיעים 

מידי האל.
הנביא ישעיהו מתנבא על אירוע כזה. 
את  לזעזע  כדי  "יקום  האלוהים,  הוא, 
הארץ".20 "הארץ תנוע אנה ואנה כשיכור 
ותזוז כצריף עץ".21 כאשר זעזוע עולמי 
זה ושאר המכות של יום הדין יתרחשו, 
ירצו לעשות  האדם  האחרון שבני  הדבר 
יהיה להחזיק בפולחני השווא של הדתות, 
לרוץ לחרוזי התפילה העשויים מפלסטיק 
להדליק  כלשהו,  לפסל  או  מתכת  או 
נרות, לצלצל בפעמונים או לבזבז זמן על 
עטיית גלימות הדת או המקהלה, כובעונים 
חסרי משמעות שבהם  אחרים  חפצים  או 
שבכך  בחשבם  דתיים  אנשים  משתמשים 
הם מרצים את האלוהים, כאשר למעשה 
שטויות אלה רק מכעיסות ומרגיזות את 
כאלה.  בדברים  חפץ  אינו  הוא  האל. 
למעשה, הוא שונא אותם, משום שהינם 
הם  וטיפשות.22  הקודש  חילול  בבחינת 
אינם מכירים בבנו היקר של האל, ישוע 
המשיח, אשר מת למענם, כמו שקורבנו 

של קין, חסר השה והדם, הכיר בו.
חסרי  האדם  לבני  שאל  אחר  מעשה 
יהיה  לעשות  האלוהים  וחסרי  ההבנה 
ליצור קשר עם נביא שקר כלשהו, מטיף 
מלכתחילה  להם  הורה  אשר  מורה,  או 
המעלים  אלה,  טיפשיים  מעשים  לעשות 
אשר  האנשים  הם  אלה  האל.  חמת  את 
האלוהים  כי  באומרם  מלכתחילה  שיקרו 
האב, הבן, הלא הוא ישוע המשיח ורוח 
הקודש (השילוש הקדוש) לעולם לא יהרסו 
את העולם, לא יהרגו את החוטאים שאינם 

8 שבועון ניוזוויק, ה-28 במרץ 1994, בכתבה המרכזית שלו 
 AP, UPI בסוכנות  גם  קרובות  לעתים  מופיע  הדבר  וכן 
ובכל שירותי החדשות האחרים.  9 עמוס ד', 12  10 ישעיה 
מ', 28, האפסיים ד', 15, העבריים י"ב, 2, ההתגלות  א', 5, 
ג', 14  11 יוחנן א', 1-3, 14, יוחנן א', א', 1-3, ההתגלות 
י"ט, 13  12 הקולוסיים א', 16  13 ההתגלות א', 8  14 יוחנן 

י"א, 25  15 יוחנן ט"ו, 5  16 בראשית ב', 6  

מכסיקו

שלום הכומר,
וברכות  נוצרית  אהבה  לאל.  השבח 
לך. מטרת מכתב זה הוא להביע הערכה 
האל  למען  הרב  עמלך  על  לך  ולהודות 

ותגובתך החיובית לקריאתו (הבשורה על-
פי מתי כ"ח, 18-20 והאיגרת השניה אל 
טימותיוס ב', 2). יברכך האל בשפע. אני 
רוצה להתייחס לכתביך מן האל, שהכתרת 
"סודות האפיפיור" ו"רעידת האדמה". לאחר 
שקראתי את הווידוי והתפילה שבהם, אני 
פונה אליך לשם קבלת הנחיות, כיצד אוכל 
לקבל עלי את עוצמתו של האל באמצעות 
טבילה של רוח הקודש וכן הוראות כיצד 
למלא את רצון האל במלואו. אם הדבר 
ניתן, אני שואף לדעת יותר על מקורות 
אחר  נוסף  מידע  וכן  התפילות,  מחרוזת 

על-ידי  בשימוש  שהינה  כפי  אודותה, 
הקתולים של רומא.

נוצרי שנולד מחדש,  אני  מכך,  לבד 
השואף  רפואיות,  לטכניקות  סטודנט 
לטוהר וקדושה בחיי. אני משתוקק להכיר 
את אלוהי יותר מאשר בעבר. אני זקוק 
עתה  למעני,  התפלל  ממך.  חומר  ליותר 
משנושעתי. אני מקווה כי האל יעניק לך 
את ההזדמנות לשקול בחיוב את בקשתי. 
לעזור  לי  סייע  ממך,  מבקש  אני  אנא, 
לאלוהי  יותר  להתקרב  ולעצמי  לאחרים 
אברהם, יצחק ויעקב. תודה. מי יתן והאל 

יברכך.
שלך בשמו של ישוע,

נ. ס.               קאבאלה, אוגנדה

אוגנדה
17 פטרוס ב', ג', 10-12  18 מתי כ"ד, 21-22, ההתגלות ח', 7-12, ט', 1-11, 15, י"א, 15-19, ט"ז, 2-4, 8-12, 17  19 ההתגלות 

ו', 15-16  20 ישעיה ב', 21  21 ישעיה כ"ד, 20  22 ישעיהא', 13-15, ס"ה, 5, מתי ז', 15, כ"ג, 25-27  

(המקור נכתב בספרדית)
אחי טוני,

האל יברך אותך וישמרך מכל רע. ברכות לכל האחים העמלים יחד עמך. 
אנא, שלח לי חומר מודפס וחולצת טי וסודר וכן חולצת טי לידידי. כמו כן, 
גם שלושה עותקים של כתבי הקודש ושלושה ספרי "המשיח" בספרדית. החומר 
שאתה מפיץ קונה נפשות רבות בעיר ענקית זו, שבה כשלושה מיליון תושבים. 

יברך אותך האל. אמן ואמן.
מ. א.                                    מונטריי, נואבו ליאון, מכסיקו
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לכומר הנכבד אלאמו,
מתגורר  אני  המשיח.  ישוע  ומושיענו  אדוננו  של  היקר  בשמו  לך  ברכות 
באנדרה פראדש, הודו. הכומר, ברצוני להודות לך על החומר ששלחת לי. מי יתן 
ואדוננו ישוע יברך אותך בשפע. אנו עסוקים עתה בחלוקת החומר והעלונים. 
כומר, החומר המודפס שלך הוא בעל השפעה רבה על חיי רבים מן האנשים. 
בעיקר העלון עם הכותרת "הכינו עצמכם" נושא עמו מסר בעל חשיבות לשינוי 
חייהם של רבים כאן. תודה על ששלחת את החומר הנפלא והיקר אלינו. אני 
ממשיך לקבל תגובות מאנשים רבים. אנו עסוקים בקירוב נפשות רבות למשיח. 
אנא שלח לנו עותקים של כתבי הקודש באנגלית וטלוגו, למען אלה שזה מקרוב 

הצטרפו לכנסיה.
בעיקר, הכומר, כתבת לנו במכתב כי תשלח לנו חולצות טי וסודרים. אנא 

שלח כמה. אנו זקוקים להם, בצבע לבן או שחור. תודה על המשלוח.
אנו מתפללים למען כנסייתך בכל יום. מי יתן וברכות רבות מן האל יהיו 

עמך ועם אלה העסוקים בשירות האל בכנסייתך. תודה לך.
שלך בעבודה למענו,

הכומר סי. מ.                         גאנגאוואראם, אנדרה פראדש, הודו

הודו

4

ישוע המשיח האחד
ו"משיח"  (יוונית)  "כריסטוס"  המילים 
(עברית) מובנן אדם שנמשח.1 מאז נפילתו של 
מהאלוהים2  ההיפרדות  מכך  וכתוצאה  האדם 
מושיע  אמיתי,  למתווך  האנושי  המין  נזקק 
הצרכים  שלושת  על  לענות  שיוכל  אמת 

הבסיסיים של בני-האדם:
(1) החטא הותיר את האדם בעלטה רוחנית, 
ללא הכרת האלוהים. משום כך צריך האדם 
ודרכיו:  רצונו  האלוהים,  דברי  את  להכיר 
ולגאולה.  להתחדשות  האדם  זקוק  לפיכך  
הצורך  מן  גאולה  התשובה:  ממה?  גאולה 

 ,5  ,3 ד׳,  ויקרא  ראה  בתנ"ך  "משיח"  במילה  השימוש  לדוגמא   .1
תהילים ב׳, 2, דניאל ט׳, 24, שמואל א׳, ב׳, 10. זאת ועוד: מילים 
מהשורש "משיח" בהטיותיהן השונות מופיעות לעיתים קרובות בויקרא, 
בשמואל א׳ ושמואל ב׳ ובתהילים. התואר "משיח" מוסב על הכוהן 
הגדול (ויקרא ד׳, 3, 5, 16, ו׳, 22) שהיה בן דמותו של ישוע שהוא 
כוהננו הגדול. המילה "משיח" בהטיותיה מופיעה 18 פעמים בשמואל 
א׳ ושמואל ב׳, לא תמיד בהקשר משיחי. המילה מופיעה עשר פעמים 
כ׳,   ,2 ב׳,  בתהילים, אך שוב לא תמיד עם קשר משיחי. תהילים 
7, כ"ח, 8, פ"ד, 10, פ"ט, 52, קל"ב, 10, 17 הם משיחיים. תהילים 
ב׳, 2 ודניאל ט׳, 25-26 הם המקורות הבולטים ביותר המתייחסים 
לביאת המשיח.  2. בראשית ב׳, 16-17, ג׳, 1-19, ו׳, 5, ח׳, 21, איוב 
ט"ו, 14-16, כ"ה, 4-6, תהילים י"ד, 1-3, צ"ד, 11, ישעיה נ"ג, 6, ס"ד, 
6, ירמיה י"ז, 9-10, מתי ט"ו, 19, מרקוס ז׳, 21-23, הרומיים ג׳, 23, 
ה׳, 12-19, ח׳, 7-8, הקורינתיים א׳, ט"ו, 21-22, 47, הגלטיים ה׳, 17, 

19-21, האפסיים ד׳, 22, הקולוסיים ב׳, 13, ג׳, 5-7  

לי  חבל קהאמאם, אנדרה פארדש, הודו. הכומר ב. ּפרּומאלאּפֶ
ואחדים מחברי כנסייתו מציגים את העלון של הכומר 

אלאמו שאותו הם מפיצים עתה באזורם.

זהו הקטע ה-26 בסדרת קטעים מספרו של הכומר אלאמו, "המשיח", 
אשר יובאו בכל עלון עד השלמתו של הספר כולו.

הפלא הגדול ביותר בדפוס: 
תעוד אודות

המשיח
לפי נבואות התנ"ך

"עליו כל הנביאים מעידים" (מעשי השליחים י', 43). 
"במגילת ספר כתוב עלי" (תהילים מ', 8, האיגרת אל העבריים י', 7).

הנצח  לאורך  לשהות 
האש.  ובאגם  בגיהינום 
הוא אינו זקוק ל"נצרות" 
זקוק  הוא  ימינו.  של 
למשיח המושיע. הנצרות 
רמיה.  היא   ימינו  של 
האמת.  הוא  המשיח 
שבאמצעותו  הכוח  הוא 
כל  על  להתגבר  נוכל 

המכשולים.
(2) החטא הותיר את האדם אשם, אובד 
ומנותק מהאלוהים. לכן הוא זקוק למחילה על 
חטאיו, לשיקום נשמתו המתחרטת הצדקנית, 
להקמה מחדש של אחווה אלוהית, ולהיחלצות 
מוחלטת מגיהינום אינסופי של עינויים ושל 

אגם אש. לפיכך צריך האדם כוהן שמימי.
(3) החטא, שהוא התמרדות נגד האלוהים 
ודברו, ממשלו ומטרותיו, הותיר  את האדם 
עם אופי מרדני המתבטא בעוינות גם לאל 
וגם לבני מינו. היות והאדם הוא יצור שכשל, 
הוא זקוק לא רק למלך, אלא למלך קדוש 

ושמימי, מלך מלכי המלכים.
צרכים  האלוהים  סיפק  התנ"ך  בתקופת 
באמצעות  בני-האדם  של  אלה  יסודיים 
אך  והמלכים.  הכוהנים  הנבחרים,  נביאיו 
היות וכל בני-האדם אינם מושלמים ונועדים 
ההתחלה  למן  האלוהים  להיכשל - תכנן 

שהוא יציג את הנביא, הכוהן, הגואל והמלך 
יחידו  בנו  בדמות  האנושי  למין  המושלמים 
האלוהים  עמנואל,  עצמו,  (הוא  המושלם 

עמנו).
בתקופת התנ"ך, הוקדשו שלוש מחלקות 
ציבור לתפקידן על-ידי שנמשחו  עובדי  של 
בשמן: נביאים (מלכים א' י"ט, 16), כוהנים 
ומלכים   (21 כ"ט,  שמות   ,12 ח',  (ויקרא 

(שמואל א' י', 1, ט"ז, 12-13).
(1) ישוע המשיח כנביא

האלוהים  את  ייצג  התנ"ך  תקופת  נביא 
את  דבריו,  את  העביר  הוא  וכך  העם  לפני 
המסר שלו, אל בני האדם. עם בוא המשיח הוא 
מוחלטת  לייצג את האלוהים בשלמות  אמור 
בדמותו וגם בדבריו, לישראל ולעולם. כאשר 
ישוע בא, הוא הוכיח שהינו הנביא המושלם 
איש  ראה  לא  האלוהים  "את  האלוהים:  של 
הוא  האב,  בחיק  אשר  היחיד,  הבן  מעולם. 
הצהיר (גילה, הבהיר) עליו" (הבשורה על-פי 
יוחנן א', 18). "הרואה אותי ראה את האב... 
האינך מאמין כי אנוכי באבי ואבי בי הוא? 
הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנוכי 
דובר כי אבי השוכן בקרבי הוא העושה את 

המעשים" (הבשורה על-פי יוחנן י"ד, 9-10).
כנביא, המשיח שיבוא יהיה כמשה

כמוך  אחיהם  מקרב  להם  אקים  "נביא 
[משה], ונתתי דברי בפיו. ודיבר אליהם את 
כל אשר אדוני. והיה האיש אשר לא ישמע 
אדרוש  אנוכי  בשמי,  ידבר  אשר  דברי  אל 

מעמו" (דברים י"ח, 18-19).
משה היה עבד נאמן לאלוהים והוא נבחר, 
מעל ומעבר לכל שאר הנביאים, להיות דוגמא 
לשליחות הנבואית של המשיח העתידי. בנקודות 
"נביא  המשיח  ישוע  היה  הבאות  המופלאות 
כמשה": משה היה מחוקק, מנהיג, מלך (מצביא), 

ה. נבואות המתארות 
את הפעילויות המשיחיות 

של ישוע המשיח
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(המשך בעמ' 6)

לצורך  ודרישותיו  האלוהית  האמת  אודות 
האלוהים.  של  מזעמו  שתצילם  הישועה 
הם נשלחו בחמלה, כדי לומר לבני האדם 
כיצד תינצלנה נשמותיהם מנצח של גזירות 
הרבה יותר קשות מאלה שבהן הם מתנסים 

עתה.
בעת שיתרחשו גזרי הדין של האלוהים 
כיסאו  על  היושב  כי  לדעת  יכיר  העולם 

חוזרים בתשובה ולא ישלחו את נשמותיהם 
לגיהינום. אבל אתם יכולים בהחלט לראות 
כיצד הדבר מתרחש וכי האלוהים, ישוע 
ורוח הקודש עושים זאת. לא יהיה זה נבון 
או מועיל לפנות לממשלה או לכנסיה אשר 
הציבו את עצמם מעל האלוהים, שרבים 
האמינו בהם ומכרו את נשמותיהם עבורם. 
קווי הטלפון לא יפעלו בביתך או במקום 
או  הממשלה  בנייני  בכל  כמו  עבודתך, 
תחנות המשטרה. מה כבר מסוגלים עובדי 
הממשלה או המשטרה לעשות כנגד זעם 
סירה הלומת  יהיו באותה  האלוהים? הם 
הבריאות  ארגוני  כל  כמוכם.  הפאניקה, 
שוחרי הטוב יהיו עסוקים מדי בהסתתרות 

הכינו עצמכם
(המשך מעמ' 3)

23 ההתגלות ו', 16  

המשך בעלון הבא

הכומר היקר אלאמו,
אנשים רבים מומרים כאן תודות לחומר 
המודפס שלך, אבל אנו זקוקים לעותקים 
רבים של כתבי הקודש. אם הדבר ביכולתך, 
אנא שלח לנו כתבי-קודש למען המאמינים 

החדשים, שמספרם רב.
ממתין  אני  להתראות.  האל.  יברכך 

לתשובתך.
הכומר וו. סי.          לוס פוארטוס דה
                 אלטגראסייה, ונצואלה

ונצואלה
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גואל, נביא (דוברו של אלוהים), ושתדלן עבור 
אל  פנים  אלוהים  עם  דיבר  אשר  עמו,  בני 
פנים. לכן, לא קם עוד בישראל נביא כמשה 
(דברים ל"ד, 10-12, במדבר י"ב, 6-8). הוא 
היה האדם היחיד בתולדות העם היהודי שמילא 

תפקיד של נביא, כוהן ומלך כאחד.
כמה צדקו האנשים (הבשורה על-פי יוחנן 
ו', 14) שאחרי שראו את הנס שהראה ישוע 
בהאכילו חמשת אלפי נפשות ממספר כיכרות 

לחם ודגים, אמרו:
"הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם". 
יוחנן  על-פי  בבשורה  גם  מוזכר  "הנביא" 

א', 21.
אפילו שמשה היה דגול, ישוע היה דגול 
ממנו לאין שיעור. משה כ"עבד" היה נאמן. 
המושלם  הנביא  היה  כ"בן"  המשיח  ישוע 
 ,5 ג',  העברים  אל  (האיגרת  והיודע-כל 
אל  (האיגרת  לעושהו"  "נאמן  היה  אשר   (6

העברים ג', 2).
בבית-המקדש  דרשתו  את  סיכם  פטרוס 
במילים אלה: "הן משה אמר אל אבותינו נביא 
יקים לכם יהוה אלוהיכם מקרב אחיכם, כמוני 
אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם. והיה כל 
הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה 

מעמיה" (מעשי השליחים ג', 22-23).
בתנ"ך  נוספות  התייחסויות  קיימות 
ובברית החדשה לתפקידו הנבואי של המשיח. 
והבשורה   ,1 פסוק  ס"א,  פרק  ישעיה  גם 
מתייחסים   18 פסוק  ד',  פרק  לוקס  על-פי 
לתפקידו הנבואי של המשיח, ושני המקורות 
משתמשים באותן המילים: "רוח אדוני יהוה 
ענויים  לבשר  אותי,  יהוה  משח  יען  עלי 
שלחני, לחבוש לנשברי-לב, לקרוא לשבויים 
לחופש]"  [לשלחם  ולאסורים פקח-קוח  דרור 

(ישעיה ס"א, 1).

 ,11-14 ט',   ,26-28 ז',  העברים  (האיגרת אל 
.(25-26

וכך, באמצעות הקורבן המושלם האחד על 
הצלב, המשיח "השלים לנצח" את אלה הנגאלים 
ז',  העברים  אל  (האיגרת  בו  אמונתם  דרך 
23-28, ט', 25-28, י', 10-14). מרבית האיגרת 
אל העברים מוקדשת לעובדה שאלוהים נתן לנו 
באמצעות ישוע המשיח את הכוהן הגדול המושלם 
שלו, אשר הגיש את הקורבן המושלם לכפר על 
חטאי בני-האדם, ולכן הוא מקנה חיי נצח לכל 
אלה המקבלים אותו ככפרתם וגואלם. המשיח 
הקריב גם את גופו וגם את נשמתו ככפרה עבור 

חטאים וחוטאים (ישעיה נ"ג, 5, 10).3
למרות שהכוהנים מבית אהרון חזרו ושיננו 
בפני העם שהם צריכים לכפר על עוונותיהם וכי 
יכולה להתקיים רק באמצעות  כפרת חטאיהם 
 ,(22 ט',  העברים  אל  (האיגרת  דמים  שפיכת 
של  הנצחית  כהונתו  את  לתאר  שנבחר  האיש 
המשיח לא היה אהרן, אלא מלכיצדק (האיגרת 
אל העברים ה', ו', ז', תהילים ק"י, 4). בהיות 
את  מייצג  הוא  המשיח,  כדוגמת  מלכיצדק 
(ו"עומד  שלו  משתנה  והבלתי  הנצחית  כהונתו 

בכהונתו לנצח", האיגרת אל העברים ז', 3).

3. במובן מסויים, המשיח נמשח להיות בר-השוואה למצורע, כאשר נשא 
את חטאי העולם. הוא באמת נעשה "לחטאת בעדנו" (האיגרת השניה 
אל הקורינתיים ה׳, 21). פסוק 4 בישעיה נ"ג רומז לכך באמרו: "ואנחנו 

חשבנוהו נגוע מוכה אלוהים ומעונה".
בכל הנוגע למשיח, היה זה בעבור חטאינו אנו, ולא חטאיו, שהוא 
סבל כל-כך. חסד מפליא הוא שהמשיח אכן היה מוכן לסבול ייסורי 
צליבה במקומנו לא על חטא שהוא חטאו אלא עבור חטאינו. אפשר 
להגיע למסקנה שישוע, משיח-האלוהים, לא נמשח על-ידי האלוהים רק 
להיות נביאו, כוהנו, ומלך האלוהים, אלא גם זכה ל"משיחה" להיות 
חסד  בעבור  עבורנו.  חטאת  להיות  הפך  למעשה  והוא  קורבן-חטאת, 

ואהבה כאלה יהיה כל מאמין אסיר תודה לנצח.

(2) ישוע המשיח ככוהן
על-ידי  נבחרו  התנ"ך  כוהני 
בפני  העם  את  ייצגו  האלוהים, 
האלוהים והקריבו קורבנות לכפר על 

חטאיו (של העם). היתה קיימת גם כהונה 
של חמלה "על השוגגים והתועים" (ראה 
האיגרת אל העברים ה', 1-2). כהונה זו, 
הראשון  הגדול  הכוהן  היה  אהרון  אשר 
שגם  מכיוון  מושלמת,  היתה  לא  לה, 
הכוהנים עצמם היו חוטאים, ולכן תחילה 
היו צריכים להקריב קורבנות על חטאיהם 
העם  חטאי  על  אחר-כך  ורק  שלהם, 
 ,27-28 ז',   ,3 ה',  (האיגרת אל העברים 
ט', 7). יתר-על-כן, הכהונה היתה קצרת 
ימים ולעתים קרובות נותקה מחמת מוות 
(האיגרת אל העברים ז', 23). נוסף לכך, 
בלבד,  סמליים  היו  שהקריבו  הקורבנות 
"כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר 

חטאים" (האיגרת אל העברים י', 4).
הגדול  הכוהן  המשיח,  ישוע  אצל  אך 
לא  מתמזגים  האלוהים,  על-ידי  הממונה 
רק הכוהן הגדול המושלם החי לנצח, אלא 
עצמו  את  שהקריב  המושלם,  הקורבן  גם 
כקורבן עבור חטאינו. אחת ולתמיד, ככפרה 

מושלמת על חטאי כל המין האנושי!
"כי נאווה לנו כוהן כזה שהוא חסיד 
ונישא  החטאים  מן  ונבדל  וטהור,  תמים 
יום,  יום  צריך  איננו  אשר  מהשמיים 
ההם,  התנ"ך]  [של  הגדולים  ככוהנים 
ואחרי-כן  חטאותיו  על  בראשונה  להקריב 
בפעם  עשה  זאת  כי  העם,  חטאת  עבור 
אחת בהקריבו את נפשו. כי התורה הציבה 
אבל  חלשים,  בני-אדם  גדולים  ככוהנים 
דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד 
את הבן המושלם לעולם [ככוהננו הגדול]" 

מחמתו של האלוהים. לא הם, או כל 
יהיו מסוגלים לסייע לאיש  אחד אחר, 
בעת זעמו של האל. אלה אשר הקדישו 
את חייהם לשטן בסדר העולמי החדש 
להם  אין  כי  ידעו  הכנסיה  מדינת  של 
יהוו  וההרים לא  דרך מילוט. הסלעים 
מעטה מספיק כדי להסתיר עצמם "מפניו 
של היושב על הכס [השמימי] ומחמתו 

של השה [ישוע]".23
במציאות  העולם  יכיר  אז  רק 
את  הטיפו  אשר  אלה  כי  הקשה, 
האמת על בוא יום הדין של האל, 
שכבר  האלוהים  של  חמתו  על 
החלה, אינם מנהיגים מסוכנים של 
אלא  שונאיכם,  או  דתיות  כתות 
אהבת  בתוקף  נשלחו  אשר  אלה 
האל ורחמיו כדי להזהיר את העולם 
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במרומים, בנו ישוע המשיח ורוח הקודש 
התכונות  האמיתי.  האלוהים  אחד,  הינם 
שלהם כיום זהות לאלה שהיו להם מאז 
ומתמיד וכך יהיו לעולם. הזעם הנורא הזה 
מגיע אלינו הישר מהם, כפי שהאלוהים 
הבטיח כי כך יהיה. הוא האלוהים המקיים 

את דבריו.
משום שהבריות סירבו להאמין בדבריו 
להאמין  והעדיפו  האלוהים  הקדושים של 
הם  שלו,  השקר  ונביאי  לשטן  פניו  על 
האלוהים,  המונית.  התאבדות  מבצעים 
הבהיר  הרבים,  וברחמיו  טובתנו  למען 
האמיתי  טבעו  מהו  בדבריו  לפנינו 
אחד  שכל  מעוניין  האלוהים  ואישיותו. 
כועס  או  בוש  אינו  שהוא  ידע  בעולם 
השטן,  על  ביותר  זועם  אלא  עצמו  על 
על מלאכיו ועל כל אלה בעולם הנוהים 
אחר השטן ומסרבים לחזור בתשובה על 
חטאיהם. האלוהים כועס ומעניש את כל 

אלה אשר דחו את רחמיו.
האלוהים שואף לכך שכל אדם בעולם 
ידע כי אינו מכבד אלא שונא הוא את 
סילפו  הם  השקר.  ומורי  מטיפי  נביאי, 
כבלתי  אותו  הציגו  כאשר  דבריו,  את 
ולחטא,  לשטן  ביחסו  כרכרוכי  החלטי, 
או כאלוהים בעל רכות נשית ובעל כפל 
דעות. האלוהים אמר לנביא דניאל כי זו 
של  והאחרונה  הרביעית  הממלכה  תהיה 

השטן המלעיז עלי אדמות.
כמו שנכתב, "ישפוט (האלוהים) במירב 
דרכיו".24 עתה, כאשר מכות יום הדין של 
האלוהים כבר החלו (בקטריות, וירוסים, 
אלפי סוגים חדשים של מחלות סרטניות 
וכדומה), מתחיל העולם להבין כי האלוהים 
אשר הזהיר מראש אודות יום הדין אינו 
חומד לצון, אף לא במובן המצומצם ביותר 
של המילה. האלוהים הראה לעולם בעבר 
והוא  אומר  שהוא  למה  מתכוון  הוא  כי 
האלוהים  נוספת.  פעם  עתה  זאת  עושה 
המכות  בבוא  ניחומין  מילות  יספק  לא 
האחרונות, כפי שעשה בימי נוח. הוא לא 
יאמר לנו כי הדברים ישתפרו, או שיגיע 
הארץ  את  ולמלא  ולרבות  לפרות  זמננו 
אחת  יגיע  שהעולם  משום  נוספת,  פעם 
ולתמיד אל קיצו הסופי. "שלא תהיה עוד 
השביעי  המלאך  קול  בימי  אולם  שהות. 
סוד  יושלם  גם  בשופר,  לתקוע  בעמדו 
הנביאים"  לעבדיו  שבישר  כמו  האלוהים 

(ההתגלות י', 6-7). 
אשר  המכות  מן  אחדות  נסקור  הבה 

זו,  אחר  בזו  יופיעו  כי  מזהיר  אלוהים 
כמו  למעלה.  המוזכר  החורבן  בעקבות 
שעולמו של נוח לא ראה מימיו גשם קודם 
לכן, כך גם בימינו אלה איש לא ראה 
בלהבות.  אפוף  כולו  העולם  את  מעודו 
"והיסודות יבערו ויתפרקו ומעשים אשר 
השניה  פטרוס  (איגרת  [האדמה]"  עליה 

ג', 10). 
העולם כולו יחווה אבני ברד שכל אחת 
מכת  בגלל  קילוגרם.  כחמישים  משקלה 
האדם,  בני  נוראה,  מכה  שתהיה  הברד, 
להתאבדות,  שלהם  השטנית  הנטיה  עם 
יגנו את האל בדברי נאצה וכפירה שהינם 
האלוהות.25  הוד  כלפי  ביותר  פוגעניים 
כל דברי הנאצה והכפירה בעקבות הכאב 
יהיו  אלה  מסכנים  על  ישית  שהאלוהים 
האל  את  יבדרו  רק  הם  תועלת.  חסרי 
וילעג  בשמים  ישב  האלוהים  בזעמם. 

להם.26
למכות  הקשור  בכל  היחידה  הנחמה 
אלה, שהאלוהים ישלח בקרוב לאדמה, היא 
שלא כולם ימותו ויישלחו לגיהינום בעת 
ובעונה אחת, כפי שקרה בימיו של נוח. 
בעת הזו, מועד הקץ, האלוהים זועם יותר 
מאי-פעם על החוטאים משום שלא חזרו 
שהוא  בדרכים  ללכת  פנו  ולא  בתשובה 
מתווה למרות השנים הרבות בהן האזינו 
לבשורת כתבי הקודש מפי מטיפים אשר 
אמרו להם כי האלוהים הוא שופט מחמיר 
חוזרים  ואינם  שחוטאים  אלה  כל  כלפי 
בתשובה.27 הרשעים של ימינו יודעים מה 
האלוהים עשה לעולם בצעירותו, מכיוון 
המבול,  כגון  קודמות  מכות  על  ששמעו 
הבכורות, השמדת  ומכת  מצרים  השמדת 
ואירועים  יריחו  הרס  ועמורה,  סדום 
אחרים. האלוהים יביא עתה על הרשעים 
את  וימשוך  רבים28  עינויים  עולמנו  של 
סבלם משום שהם, במקום ללכת בדרכיו 
של המשיח, העדיפו בחוצפה ובהעזה את 
השטן אשר הכריח את בן-האלוהים לרדת 
אל פני האדמה ולמות למעננו, כדי לספק 
לנו דרך הימלטות ממכות אלה, ומן המכה 
הגרועה מכולן, הגיהינום ואגם האש. בגלל 
השטן, על כל אדם על-פני האדמה למות. 
בגלל השטן נשלחות נשמות  לגיהינום, 
בו ישארו לנצח נצחים. השטן הוא אשר 
גרם לכל הפורענויות בעולמנו.29 האלוהים 
אינו מציע שום רחמים לבני האדם רודפי 
חוזרים  שאינם  המתריסים,  האלימות, 
שהדבר  כפי  רשעותם,  בתוקף  בתשובה 
וטף,  נשים  גברים,  במעשי  מתבטא 
ההולכים בעקבות היצור הרשע ומצייתים 

לכנסיית-המדינה שלו.

בכורת השטן
וכנסיית- באנשים  בהתגשמותו  השטן 
המדינה שלו מלעיטים את העולם בשקרים, 
כאילו הם מביאים את הבשורה האמיתית 
של אהבה, שלום וביטחון. עתה מתברר 
של  נאצות  מלאה  זו  בשורה  כמה  עד 
שנאה ודמיונות שווא. אין זו אלא אגדה 
אגדה  פיקציה.  ושכולה  היטב  שחוברה 
זו, אם תאמינו לה, תשגר את מאמיניה 
לגיהינום לנצח נצחים (האיגרת הראשונה 
אל התסלוניקים ה', 3). רשעים אלה הם 
אותם האנשים שמייללים כי נביאי האמת 
מטיפים שנאה. בשורת האהבה האמיתית 
האלוהים,  של  מטעמו  הבאה  זו  היא 
האלוהים  המשיח.  דרך  הישועה  בשורת 
או  אחרת  דת  כל  תדחה  כי  ממך  תובע 
מושיע, מלבד ישוע המשיח. שתדחה את 
השטן ואת החטא וכי תירא את האלוהים 
כן,  תעשה  לא  אם  לדיברותיו.  ותציית 

תעמוד לפני גזר דינו, זעמו והגיהינום.
לוס אנג'לס, המצלל הרועד

לאחר  המשנה  רעידות  אלפי  בגלל 
לוס  את  שפקדה  הקשה  האדמה  רעידת 
אנג'לס ב-17 בינואר 1994, האדמה פצתה 
העמק"  כ"קדחת  ונגיף שהוגדר  פיה  את 
אדם  בני  למאות  וגרם  האדמה  מן  עלה 
אודות  מחשבה  בי  עורר  הדבר  לחלות. 
אחת המכות אשר האלוהים ישלח בקרוב 
אל האדמה. הדבר עשוי להיראות כבלתי 
הגיוני ובלתי מתקבל על הדעת, ממש כפי 
המתאבדים  לאנשים  נראו  וגשם  שעננים 
הם  וגשם  עננים  אבל  נוח.  של  בימיו 
כמובן דבר שכיח בימינו. על בני האדם 
לדעת בבטחה כי כל פרט בנבואות אלה 
יתגשם. האלוהים התיר לנו ברחמיו הרבים 
לחזות כיצד סדרה של נבואותיו מתמלאת 

בטרם יגיע היום בו ייתמו רחמיו.
אני יודע כי אדוני עורר אותי להשוות 
תודעתי  את  להכין  כדי  נוח  עם  עצמי 
בקרוב.  יתרחשו  אשר  האירועים  לקראת 
האמיתית.  הנבואה  הם  האלוהים  דברי 
וסופו  העולם  להשמדת  באשר  הבטחתו 
באמצעות המכות ההרסניות שיטיל עליו, 
היא בטוחה ממש כמו בשורת האסון אשר 

הציב בפני העולם בימיו של נוח.
בעמק  פיה  את  פצתה  אשר  האדמה, 
סאן-פרננדו אשר ליד לוס אנג'לס, מזכירה 
בו מתואר  הקודש  בכתבי  הפרק  לי את 
וממנו  באדמה  הנפער  תחתית  חסר  בור 
מגיחים יצורים דמויי ארבה, המענים את 
במשך  בתשובה  חוזרים  שאינם  החוטאים 
אותם  עוקצים  הם  בהם  חודשים  חמישה 
האדם.30  בן  את  העוקץ  לעקרב  בדומה 

24 דברים ל"ב, 4  25 ההתגלות ט"ז, 21   26 תהילים ב', 4  27 בראשית ו', 5-8, 17, י"ט, 12-13, 24-25, תהילים י"א, 5-6, משלי א', 24-32, מתי י"א, 20-24, ההתגלות י"ד, 9-11, כ"א, 
8  28 ההתגלות ט', 10  29 ישעיה י"ד, 12, 16-17, ההתגלות י"ב, 9, 12, י"ז, 5-6  30 ההתגלות ט', 5  

הכינו עצמכם
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ארקאנסו

בני האדם בעולמנו אשר יחוו את המכה 
הזו יעדיפו את המוות, אבל הם לא יוכלו 
ייוותרו בחיים לאחר  למות.31 אלה אשר 
הזעזוע העולמי יתנסו רק בחלק זעום מן 

הצפוי להם באש הנצחית של הגיהנום.
את  להכין  הזמן  עתה  מתמיד,  יותר 
נשמתך לקראת הנצח. אין אופציות אחרות 
מלבד השמים או הגיהנום, האלוהים או 
היא  ישוע  דרך  נצח  חיי  השגת  השטן. 
המכות  מפני  להגנה  היחידה  האופציה 
היא  בהן  שהאחרונה  האלוהים,  שינחית 

שהות נצחית בגיהינום.
גדול  בקול  מסר  השמים  מן  מלאך 
בשורה פשוטה וקצרה, אך חשובה, ליוחנן 
השליח. הבשורה היא: "ירא את אלוהים 
היא  הדבר  (משמעות  בתהילתו"  וספר 
את  ולמלא  האלוהים  את  לירוא  שעליך 
הדיברות שלו, שכן זו היא החובה העיקרית 
של האדם).32 פירוש הדבר הוא, שעליך 
מאנשים  מנאצה,  מרוע,  עצמך  להרחיק 
בעלי מחשבות של תאוות בשרים ולקיים 
את עצמך בקדושה. בלא קדושה איש לא 
הוא  שכן  האלוהים,  נוכח  לעמוד  יוכל 
קדוש. הקדושה מתאפשרת על ידי ציות 
לאלוהים. על-ידי קליטת דברי האלוהים 
מדי יום ביומו אנו ניזונים מן הלחם החי 
ישוע  ודמו של  ומגופו  מן השמים  שבא 
זו,  התנהגות  באמצעות  בעצמו.  המשיח 
של  כוחו  לנו  יינתן  יום,  מדי  בשינונה 
האלוהים באמצעות האמונה במשיח, כדי 
שנוכל לעמוד נוכח רמאות השטן. כוחו 
וטבעו של האלוהים הופכים להיות שלנו, 
באמצעותו של ישוע המשיח, משום שתודות 
לרוח הקודש המשולבת בדבריו הוא מסוגל 

31 ההתגלות ט', 6  32 ההתגלות י"ד, Eccl ,7. י"ב, 13  

שלי. שלחו אלי את שאלותיכם והאלוהים 
שבקרבי ישיב עליהן למענכם.

ייוותרו  אשר  ימינו  של  האדם  בני 
בחיים, יאמינו בדבריו של השליח יוחנן 
מצוות  את  וימלאו  דניאל  הנביא  ושל 
אלוהים. הם ייהנו מרחמיו של האלוהים. 
אלה אשר אינם מאמינים בבשורה אודות 
בקרוב  ואשר  ובאות  הממשמשות  המכות 
יצייתו  ולא  העולם  את  יהרסו  מאוד 
בדיוק  מתאבדים  הינם  האלוהים  למצוות 
נוח, אשר  יושבי העולם בימיו של  כמו 
אודות  נוח  לבשורתו של  להאמין  סירבו 
המבול עד אשר הדבר התרחש, ולא צייתו 
למצוות האלוהים. כך התרחשה ההתאבדות 
אמר  ישוע  העולם.  יושבי  של  ההמונית 
ליוחנן: "הדברים האלה נאמנים ואמיתיים 
ואדוני אלוהי הנביאים הקדושים שלח את 
צריך  אשר  את  לעבדיו  להראות  מלאכו 
אשרי  מהר.  בא  הנני  במהרה.  להיות 
השומר את דברי הנבואה של הספר הזה" 

(ההתגלות כ"ב, 6-7).35
זעם  של  היין  גביע  הנוכחית,  בעת 
"ישתה  גדותיו.  על  עובר  האלוהים 
זעמו"  בכוס  המזוג  האלוהים  חרון  מיין 
(ההתגלות י"ד, 10, ט"ז, 19, י"ט, 15). 
האחרון  הדין  יום  של  האזהרה  אותות 
ניכרים בכל מקום ברחבי העולם. הישועה 

עדין אפשרית, אם כי הזמן מתקצר. על-
כן זכרו, כי אנו בקץ העתים. זו שאיפתו 
האחרונה של אבינו שבשמים ובנו, ישוע 
בתשובה  יחזור  כולו  שהעולם  המשיח, 
מכל חטאיו, שיימנע מיידית מכל עבירה 
נגד ממשלת האלוהים שהינה חוק וסדר.36 
והסדר  החוק  על-פי  מהליכה  הימנעות 

האלוהי היא חטא.37
שהעולם  היא  האלוהים  של  שאיפתו 
כל חטאי  וסליחתו על  רחמיו  יקבל את 
יראה  שהוא  כדי  עשו,  אשר  העבר 
אמונתם  באמצעות  הרבים  רחמיו  את 
פדיונם  לצורך  הצלב  על  שנשפך  בדם 

הכומר טוני אלאמו,
מודה  אני  ישוע.  של  בשמו  ברכות 
חיי.  תוך  אל  אותך  שהביא  על  לאלוהים 
אני מאזין לתוכנית הרדיו שלך מזה למעלה 
משבוע. אני נמצא בכלא ואהיה בו למשך 
אני  אשתחרר.  בטרם  נוספות  שנים  תשע 
סובל מבעיה רפואית אשר הטיפול כאן אינו 
מכסה, על-כן, אנא התפלל למעני בתחום 
לדברי  באשר  האמת  את  מחפש  הנני  זה. 
בורכתי  לך  להאזין  שהתחלתי  מאז  האל. 
ביתר הארה פנימית ושמעתי עדויות רבות 

אודות הטוב שבאל, ואשר מובאות ככתוב 
בכתבי-הקודש. אני נרגש ביותר מכל מילה 
שאתה משמיע בצהרים מדי יום באמצעות 
הרדיו. אני מבקש ממך לעזור לי בכל דרך 
אפשרית. אני שואף להשיג את ישועת האל 
ואני חש כי אתה וכנסייתך יכולים לסייע 
אמי  של  בהחלמתה  רוצה  אני  רבות.  לי 
אלוהינו.  למען  הנהדרת  לתנועה  ולצרפה 

אנא, הכומר אלאמו, עזור לנו. הללויה.
ג'. וו.                בריקי, ארקאנסו

33 הקורינתיים א', ג', 16  34 דניאל ב', 44   35 ההתגלות כ"ב, 6-7  36 יחזקאל ל"ג, 11, יוחנן ג', 16, פטרוס ב', ג', 
9  37 יוחנן א', ג', 4  

(המשך בעמ' 8)

מחנה פליטים במערב אפריקה. הכומר וואני אנדי קול 
וכמה מבני קהילתו, המונה 55 אלף מאמינים, אחדים 
מהם לבושים בחולצות הטי של הכנסיה הנוצרית של 

טוני אלאמו, ניצבים בתור עם מכלי המים שלהם כדי 
ליהנות מן המנה היומית של מי שתיה ובישול זכים 

ורעננים המסופקים להם על-ידי כנסייתנו.

ולפעול  לחיות  לשכון, 
אנו  בתוכנו.  נפלאות 
הופכים להיות למקדשו 
של האלוהים, שבו הוא 

חי.33
שנקבל  לאחר  גם 
בתוכנו,  המשיח  את 
נוח  כמו  ואני,  אתם 
בשעתו, נעמוד המומים 
מכות  נוכח  ומזועזעים 
יום הדין של אלוהים. 
כתובים  דברים  מטרת 
אלה היא לאפשר לכם 
נפשכם  את  להכין 
עם  הפגישה  לקראת 
ולהתכונן  האלוהים 
ההתמודדות,  לקראת 
כמו שנוח עשה בשעתו, 
עם העוצמה של מכות 
האלוהים בעת קצו של 
העולם. מראה התאבדויות המוניות הוא 

חוויה טראומטית.
ממלכתו של האלוהים היא על-טבעית 
ויש בה את כל הכוחות. ישוע אמר: "ניתנה 
לי כל סמכות בשמיים ובארץ" (הבשורה 
עצמה  נשימתנו   .(18 כ"ח,  מתי  על-פי 
נולדו  אשר  מאיתנו  אלה  בידיו.  נתונה 
מחדש ברוח הינם המלכים והכוהנים של 
הנוצרים  לנו,  העניק  האלוהים  הממלכה. 
של  גופו  אנו,  הממלכה.  את  האמיתיים, 
השמים.  בממלכת  עמו  נמצאים  המשיח, 
בנגלות...  באה  לא  השמים  "ממלכת 
מלכות בקרבכם היא" (בתוכנו כאשר אנו 
מקבלים את המשיח עם אביו ורוח הקודש) 
(הבשורה על-פי לוקס י"ז, 20-21). ממלכת 
תעמוד  אלא  תיהרס,  לא  לעולם  השמים 
לנצח ותנפץ כל ממלכה ארצית לרסיסים.34 
יתר על כן, קראו את כתבי הקודש, קראו 
הקשיבו  לכם,  מביא  שאני  הספרות  את 
לשידורי הרדיו שלי ובקרו באתר האינטרנט 
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(המשך מהעמוד הקודם)

וטיהור נשמתם בגולגלתא מידי השה של 
מן  חטא  כל  על  יסלח  האל  האלוהים.38 
משנה  זה  ואין  כן,  אדם  כל  של  העבר 
הוא החטא, כמה חטאים  גדול  עד כמה 
מיום  מוכן,  אתה  אם  הינו.39  ומי  עשה 
זה ואילך, להתיר לשילוש האלוהי לחיות 
בתוכך ולפעול מבעדך, חייך יינצלו. "אך 
האל]  [בשירות  הקץ  עד  מעמד  המחזיק 
הוא ייוושע" (הבשורה על-פי מתי י', 22). 
המרת פי האלוהים ודחיית רחמיו מהוות 
[גיהינום  מוות  הוא  החטא  "שכר  חטא. 

נצחי]" (האיגרת אל הרומיים ו', 23).
בקרוב תינעל סאת הרחמים שהאלוהים 
המשיח.  ישוע  באמצעות  להעניק  מוכן 

המשיח,  ישוע  האדון  מאשר  לבד  אחר 
השמים.  שאינה  מטרה  על  לחשוב  או 
להציב את השמים  מעונינים  הינכם  אם 
דיחוי  כל  בלא  עתה,  החלו  כמטרתכם, 
נוסף, והתפללו אליו את התפילה הבאה. 
המשיכו  התפילה,  את  שתאמרו  לאחר 
שימשיכו  אלה  רק  כי  האל,  בעבודת 
בעבודת האל עד הקץ, יינצלו (הבשורה 

על-פי מתי כ"ד, 13).

תתאפשר  לא  יתרחש,  הדבר  כאשר 
ישועה. "מהעוול - שיוסיף לעשות עוול, 
הטמא - שיטמא עוד, הצדיק - שיצדק 
עוד, הקדוש - שיקדש עוד" (ההתגלות 
על  לקבל  מוכנים  אתם  אם   .(11 כ"ב, 
אבל  צדיקים,  תהיו  המשיח  את  עצמכם 
אם תדחו אותו תהיו מזוהמים. קבלו את 
אדוננו ישוע המשיח. אין זה אלא בזבוז 
עניין  כל  למען  לפעול  ומאמץ  זמן  של 

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 הקודש4 ושהינו יושב לימין האלוהים 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 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, 
העבריים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העבריים 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, 40-
37, הרומיים י', 13  10 העבריים י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

תפילה

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 האנוכיות 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 לעמדת סמכות למשול 
החמישי  והצעד  הארץ,  על-פני  האלוהים  עבור 

הינו למשול עבור האלוהים על הארץ עד הסוף, 
על-מנת להביא את מלכות השמיים 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 האלוהים כל 

טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו – מנהיג רוחני

38 תהילים פ"ו, 5, פטרוס א', א', 18-19  39 ישעיה א', 18, 
מיכה ז', 19, יוחנן ו', 37

שידורי הרדיו של הכומר טוני 
אלאמו ניתנים לקליטה בכל מקום 

בארצות-הברית, קנדה וברחבי העולם. 
כדי לקבל יותר מידע על תחנות 

הרדיו באזורך, שבהן ניתן לשמוע את 
הכומר אלאמו, שלח לנו אי-מייל אל: 
info@alamoministries.com או התקשר 

בטלפון אל 782-7370 (479). אנא בקר 
באתר האינטרנט של הכומר טוני 

אלאמו www.alamoministries.com או האזן 
 .www.wmqm1600.com לדבריו באתר
עשה נפשות. היה למפיץ של החומר 

המודפס והקלטות אודות הישועה דרך 
ישוע, מטעם הכומר טוני אלאמו. 

לצורך מידע נוסף שלח אי-מייל אל: 
info@alamoministries.com או שלח פקס 

אל: 782-7406 (479).

הכינו עצמכם

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

כנסיית טוני אלאמו הנוצרית מספקת מקום מגורים, וצרכי המחייה, לכל אלה 
אשר באמת רוצים לעבוד את האלוהים בכל לבם, נפשם, שכלם ומאודם.

תפילות מתקיימות בכל ערב ב-8:00, ביום ראשון ב-3:00 אחר הצהריים ו-8:00 בערב במקומות הבאים:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 ,כנסיית איזור לוס אנג'לס

4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904
 .Texarkana, Arkansas-וכ-15 דקות נסיעה דרומית ל Elizabeth, New Jersey-כמו-כן מתקיימות תפילות ב

נא התקשרו לקבלת כתובות. ארוחה מוגשת לאחר כל תפילה. 

הסעה חינם לתפילה ובחזרה בפינת שדירת הוליווד ושדירת היילנד בהוליווד, קליפורניה, 
מדי יום ב-6:30 בערב, ביום ראשון ב-1:30 אחר-הצהריים ו-6:30 בערב. 
בקש 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 זאת לשפתכם. 
אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום המופיע להלן:
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קו תפילה ומידע פתוח 24 שעות ביממה: 782-7370 (479) • פקס 782-7406 (479)  
www.alamoministries.com


