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גיליון 06700 הכומר טוני אלאמו

עלון בינלאומיעלון בינלאומי

(המשך בעמ' 2)

פנייה לשופטים 
ולכלל הציבור

אחריות גדולה מוטלת עליכם לפני אלוהים
מאת טוני אלאמו

כנסיות בינלאומיותכנסיות בינלאומיות ירושלים החדשהירושלים החדשה

דברי-הימים ב', י"ט, 5-11
"ויעמד [המלך יהושפט] 
שופטים בארץ, בכל-ערי יהודה 
הבצורות לעיר ועיר. ויאמר אל 
השופטים, ראו מה אתם עושים 
, כי  כי לא לאדם תשפטו
ליהוה; ועימכם, בדבר משפט. 
יהוה עליכם,  יהי פחד  ועתה, 
יהוה  ִעם  אין  כי  ועשו  שמרו 
פנים,  ומשוא  עוולה  אלוהינו 
בירושלים  וגם  שוחד.  ומיקח 
-הלויים  העמיד יהושפט מן
והכוהנים, ומראשי האבות 
לישראל, למשפט יהוה, ולריב; 
וישובו, ירושלים. ויצו עליהם, 
לאמור: כה תעשון ביראת יהוה, 
באמונה ובלבב שלם. וכל ריב 
אשר יבוא עליכם מאחיכם 
היושבים בעריהם, בין דם 
לדם בין תורה למצוה לחוקים 
ולמשפטים, והזהרתם אותם, 
ולא יאשמו [יחטאו] ליהוה והיה 

כה תעשון,  אחיכם;  ועל  עליכם  קצף 
ולא תאשמו. והנה אמריהו כוהן הראש 
בן  וזבדיהו  יהוה,  דבר  לכול  עליכם 

דברי-הימים ב', פרק 20
"ויהי אחרי כן באו בני מואב 
מהעמונים  ועימהם  עמון  ובני 
על יהושפט למלחמה. ויבואו, 
בא  לאמור,  ליהושפט  ויגידו 
לים,  מעבר  רב  המון  עליך 
מארם; והנם בחצצון תמר, היא 
עין גדי. ויירא וייתן יהושפט 
את פניו לדרוש ליהוה; ויקרא 
וייקבצו  יהודה.  כל  על  צום 
יהודה, לבקש מיהוה; גם מכל 
את  לבקש  באו  יהודה,  ערי 
בקהל  יהושפט,  ויעמוד  יהוה. 
יהוה:  בבית  וירושלים  יהודה 
ויאמר,  החדשה.  החצר  לפני 
יהוה אלוהי אבותינו הלוא 
בשמיים,  אלוהים  הוא  אתה 
ממלכות  בכול  מושל,  ואתה 
הגויים; ובידך כוח וגבורה, 
ואין עימך להתייצב [איש לא 
יעז לעמוד מולך]. הלוא אתה 
אלוהינו, הורשת את יושבי 
הארץ הזאת מלפני עמך ישראל; 
ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם. 

תמונה זו צולמה בסטודיו איי שבקפיטול רקורדס (מגדל קפיטול, 
לה-רו,  פלורנס  מופיעים:  לימין  משמאל  קליפורניה).  הוליווד, 
הזמרת המובילה ולבה של להקת הממד החמישי, להקה בעלת 
להיטים רבים ששניים מהם הם "עידן הדלי" ו"הרחק ולמעלה" 
(”Age of Aquarius” and “Up, Up and Away“); הכומר, האוונגליסט, 
הזמר טוני אלאמו; ו-ה. ב. ברנום הידוע ברחבי תבל כמעבד 
ומנצח מוסיקלי עבור כוכבי ההקלטות הגדולים של כל הזמנים, 
ובנוסף הוא גם אחד מאחינו הנוצרים. מר ברנום, הגב' לה-רו 

והכומר אלאמו מתכוננים להפיק ביחד תקליטור.

ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכול דבר 
המלך, ושוטרים הלויים, לפניכם; חזקו 

ועשו, ויהי יהוה עם הטוב."
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(המשך מעמ' 1)

ויישבו בה; ויבנו לך בה מקדש לשמך 
חרב  רעה,  עלינו  תבוא  אם  לאמור. 
שפוט ודבר ורעב, נעמדה לפני הבית 
הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה; ונזעק 
ועתה  ותושיע.  ותשמע  מצרתנו  אליך 
הנה בני עמון ומואב והר שעיר, אשר 
בבואם  לבוא בהם,  לישראל  נתת  לא 
ולא  מעליהם  סרו  כי  מצריים:  מארץ 
עלינו:  גומלים  הם,  והנה  השמידום. 
אשר  מירושתך  לגרשנו,  לבוא, 
בם,  תשפוט  הלוא  אלוהינו  הורשתנו. 
כי אין בנו כוח, לפני ההמון הרב הזה 
הבא עלינו; ואנחנו, לא נדע מה נעשה 
כי עליך עינינו. וכל יהודה עומדים, 
לפני יהוה; גם טפם, נשיהם ובניהם. 

בן  בניה  בן  זכריהו  בן  "ויחזיאל 
אסף:  בני  מן  הלוי  מתניה  בן  יעיאל 
הקהל.  בתוך  יהוה,  רוח  עליו  הייתה 
ויושבי  יהודה  כל  הקשיבו  ויאמר, 
ירושלים, והמלך יהושפט: כה אמר יהוה 
לכם, אתם אל תיראו ואל תיחתו מפני 
ההמון הרב הזה כי לא לכם המלחמה, 
הנם  עליהם,  רדו  מחר  לאלוהים.  כי 
אותם  ומצאתם  הציץ;  במעלה  עולים 
בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. לא לכם 
להילחם בזאת: התייצבו עמדו וראו את 
וירושלים,  יהודה  יהוה עימכם  ישועת 
צאו  מחר  תיחתו,  ואל  תיראו  אל 
לפניהם, ויהוה עימכם. וייקוד יהושפט 
ויושבי  יהודה  וכל  ארצה;  אפיים 
ירושלים, נפלו לפני יהוה, להשתחוות 
ליהוה. ויקומו הלויים מן בני הקהתים, 
ומן בני הקורחים להלל, ליהוה אלוהי 
וישכימו  למעלה.  גדול  בקול  ישראל, 
בבוקר, וייצאו למדבר תקוע; ובצאתם 
יהודה  שמעוני,  ויאמר  יהושפט,  עמד 

קליפורניה

ביהוה  האמינו  ירושלים,  ויושבי 
בנביאיו  האמינו  ותיאמנו,  אלוהיכם 
ויעמד  העם,  אל  וייוועץ  והצליחו. 
להדרת  ומהללים  ליהוה,  משוררים 
ואומרים  החלוץ,  לפני  בצאת  קודש; 
ובעת  חסדו.  לעולם  כי  ליהוה,  הודו 
החלו ברינה ותהילה, נתן יהוה מארבים 
על בני עמון מואב והר שעיר הבאים 
עמון  בני  ויעמדו  ויינגפו.  ליהודה 
להחרים  שעיר  הר  יושבי  על  ומואב 
שעיר,  ביושבי  וככלותם  ולהשמיד; 
עזרו איש בריעהו למשחית. ויהודה בא 
על המצפה למדבר; ויפנו אל ההמון, 
והנם פגרים נופלים ארצה ואין פליטה. 
ויבוא יהושפט ועמו לבוז את שללם, 
וימצאו בהם לרוב ורכוש ופגרים וכלי 
חמודות, וינצלו להם לאין משא; ויהיו 
ימים שלושה בוזזים את השלל כי רב 
הוא. וביום הרביעי נקהלו לעמק ברכה 
כי שם בירכו את יהוה; על כן קראו 
את שם המקום ההוא עמק ברכה עד 
היום. וישובו כל איש יהודה וירושלים 
ירושלים  אל  לשוב  בראשם  ויהושפט 
מאויביהם.  יהוה  שימחם  כי  בשמחה: 
ובכינורות  בנבלים  ירושלים,  ויבואו 
ויהי פחד  יהוה.  ובחצוצרות, אל בית 
הארצות;  ממלכות  כל  על  אלוהים 
אויבי  עם  יהוה  נלחם  כי  בשומעם 
ישראל. ותשקוט מלכות יהושפט; וָינח 

לו אלוהיו מסביב. 

בן  יהודה;  על  יהושפט  "וימלוך 
ועשרים  וחמש שנה במולכו,  שלושים 
וחמש שנה מלך בירושלים, ושם אימו 
עזובה בת שלחי. וילך בדרך אביו אסא 
בעיני  הישר  לעשות  ממנה:  סר  ולא 
יהוה. אך הבמות לא סרו; ועוד העם 
לא הכינו לבבם לאלוהי אבותיהם. ויתר 
והאחרונים,  הראשונים  יהושפט,  דברי 
חנני,  בן  יהוא  בדברי  כתובים  הנם 
ישראל.  מלכי  ספר  על  הועלה  אשר 
ואחרי כן, אתחבר יהושפט מלך יהודה 
הרשיע  הוא  ישראל;  מלך  אחזיה  עם 
לעשות. ויחברהו עימו לעשות אוניות 
בעציון  אוניות  ויעשו  תרשיש;  ללכת 
דודווהו  בן  אליעזר  ויתנבא  גבר. 
ממרשה על-יהושפט, לאמור: כהתחברך 
מעשיך,  את  יהוה  פרץ  אחזיהו,  עם 
ויישברו אוניות, ולא עצרו ללכת אל 

תרשיש."

המנוחה,  אשתי  שסוזן,  לאחר  מיד 
הטוב,  האל  אל  האמת  לעולם  עברה 
למחלקת  המשפט,  לבית  אני  נקראתי 
ארקנסו,  רוק,  שבליטל  עבודה  ענייני 
וויליאם  המכהן  השופט  של  בראשותו 
אוברטון. קצת קודם לכן, בבית החולים 
של אורל רוברטס – סיטי אוף פיית' – עיר 
אוקלהומה,  טולסה,  – שבעיר  האמונה 
המרשלים  לשרות  הוראה  השופט  נתן 

פנייה לשופטים 
ולכלל הציבור

אחריות גדולה מוטלת עליכם לפני אלוהים

לכל מאן דבעי:
בתי סוזט הגיעה לכנסיית לוס אנג'לס ב-11 בינואר 2008. אני מתקשרת אליה 
מאז כל שבועיים לשאול מה נשמע. בכל פעם שדיברנו הייתי המומה מהאושר 
וההתלהבות שנשמעו מדבריה. היא הייתה אומרת, "אימא, את חייבת להגיע לכאן! 

ישוע הוא ממש הדבר שאת זקוקה לו!" 
וחששתי מאוד  כנסייה שנכנסנו בה  כזב בכל  1983 התנסינו בתורות  מאז 
שהיא הצטרפה לכת. האמנתי לכל השקרים שהופיעו באינטרנט על כנסייה זו. 
אולם, לאחר שבאתי לבקר אותה, התוצאה הייתה שהקדשתי שוב את חיי לישוע, 

ב-20 בספטמבר 2008. איזה הבדל. הרגשתי אחרת לגמרי.
לסוזט לא היה מושג באיזה מצב קשה הייתי בוושינגטון – הייתי אובדנית, 
מלאה פחדים, בודדה, סבלתי מהתקפות פאניקה כבדות ונכנסתי ל'טִריפים' של 
רחמים עצמיים. ישוע היה בדיוק מה שהצטרכתי. עינויי הנפש נעלמו כולם! אני 
חיה כאן במעונות. המחשבות האובדניות נעלמו ואין לי יותר התקפות פאניקה 
ופחדים. הללויה. תודה לך ישוע על דמך מציל החיים ועל העונש הנורא שעברת, 

בעבורי! ישוע, אתה הפכת את חיי לחדשים לחלוטין. 
ברצוני להוסיף שכאשר הגעתי לכאן ב-20 בספטמבר ונשארתי כאן שלושה 
ימים, גיליתי בדיוק את ההיפך ממה שנאמר על כנסייה זו. האחים והאחיות אינם 
שטופי מוח. ראיתי שהם אינם סוגדים לטוני, הם נוצרים שהרוח ממלאה את 

נשמתם וכולם להוטים למען ישוע. וכך גם אני!
בברכה

פ. ב.                                            קניון קאונטרי, קליפורניה

www.alamoministr ies.com
כנסיית אלאמו באינטרנט
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ארקנסו
רק לאחרונה גיליתי את טוני ברדיו 
107.3 וכעת איני יכול לשבוע ממנו. אנא 
שלחו לי אחדות מהקלטותיו. אני מעוניין 
לשמוע דרשות על ספר ההתגלות בברית 
אחרות  וגם  כאלה,  לו  יש  אם  החדשה, 
מהדרשות הנפלאות שלו. הוא מספר את 
זה כפי שזה באמת, את מחשבותיו ואת 
לספרי  מתקשרים  החיים  ואיך  דעותיו 
הקודש. מעולם לא שמעתי מישהו כמוהו. 

אנא, בבקשה, שלחו לי כמה הקלטות.
תודה רבה מאוד

ג'. ס.              לינקולן, ארקנסו

(המשך בעמ' 6)

24 בנובמבר 2008
לכל מאן דבעי:

בשנות החמישים של המאה העשרים, 
כושר בערים  מועדוני  כשניהלתי מספר 
התאומות מיניאפוליס וסנט פול, הצטלבה 
דרכי עם זו של טוני אלאמו. הוא הגיע 
אליי יום אחד, אל אחד המועדונים שלי, 
העסק.  את  ללמוד  שברצונו  לי  ואמר 
מאוד התרשמתי מכנותו. לאחר חודשים 
אחדים של התבוננות בדרך בה הוא סייע 
לחברים באימון הגופני שלהם, הבחנתי 
באופן  אליו  מגיבים  הם  כמה  עד  גם 
חיובי. לא חלף זמן רב עד שקידמתי את 
טוני להנהלה. גם שם הוא הצליח באותה 

מידה עם העובדים שפיקח עליהם. 
תוך שנה מוניתי לסגן נשיא החברה 
נשיא  שבטקסס.  ליוסטון  אותי  והעבירו 
בשיחה  לי  אמר  ווילסון,  ריי  החברה, 
שהמנהל המחוזי של כמה מועדוני כושר 
באזור אינו מצליח לנהל את השטח שלו 
כפי שצריך. הצעתי לו להעביר את טוני 
השטח  את  לניהולו  ושיעביר  ליוסטון, 
וטוני,  שנדרש.  מה  את  מייצר  שאינו 
במהרה  הפיק  ובחריצות,  קשה  בעבודה 
מהשטח שתחת ניהולו את הרווחים שריי 

ווילסון דיבר עליהם. 
לפני  צצה  אחרת  עסקית  הזדמנות 
בקנדה. ידעתי שאוכל להסתייע בעזרתו 
של טוני בניהול מספר המועדונים הרב 

שם.
שמרנו על קשר במהלך השנים; תמיד 
אפשר לרכוש חברים חדשים, אך חברים 
טוני  עם  והחברות  מיוחדים  הם  ישנים 
ככומר  שגם  לי  ברור  בעבורי.  מיוחדת 
נשמרות אצלו תכונות טובות אלה של 

כנות, אתיקה של עבודה קשה, והאושר 
שהוא נהנה ממנו כשהוא עוזר לאנשים 
אחרים. לי באופן אישי קשה לדמיין את 
טוני שאני מכיר עושה משהו מהדברים 

שמאשימים אותו בהם.
טוני, אני מאחל לך רק טוב במהומה 

שאופפת אותך. 
ידידך,

צ'ארלס טרטלה

במרכז התמונה ידידי ואחי הנוצרי, צ'ארלס 
טרטלה, ולצדו שני האנשים שהפכו לאגדה 
ה-"בודי  של  עולם  מר  תחרויות  במסגרת 
בילדינג", קלנסי רוס משמאל וסטיב ריבס 
מימין. סטיב שיחק בסדרה של סרטים על 
טרטלה  מר  באיטליה.  שהופקו  הרקולס 
נשיא  סגני  שניהם  היו  אלאמו  והכומר 
הגדולה  הכושר  מועדוני  רשת  של  בכירים 
בעולם בשנות החמישים המאוחרת. מר רוס 

ומר ריבס עבדו עם מועדוני הכושר שלנו.

של ארצות הברית (המשטרה הפדרלית) 
שהייתה  סוזי,  של  מיטתה  את  לגרור 
בזרועה,  עירוי  עם  בתרדמת,  שרויה 
המצב  החולים.  מבית  אותה  ולהוציא 
היה קשה וחמור עד מאוד ודוקטור הוג 
הצליח ליצור לבסוף קשר עם השופט 
והתחנן בפניו שלא יעשו זאת כי היא 
אינה עומדת לעבור את הלילה. בסופו 
של דבר הוא התיר לה להישאר בבית 

החולים ובאותו לילה היא נפטרה.
לידיעתי  הובא  מכן  לאחר  כשבוע 
שהשופט חולה בסרטן. התקשרתי אליו 
לכן בטלפון כדי לראות אם יש משהו 
שאוכל לעשות למענו מאחר שאדוננו 
אומר שעלינו להתגבר על הרשע בעזרת 

הטוב (האיגרת אל הרומיים י"ב, 21). 
לו  לסייע  יכולים  שאנו  לו  אמרתי 
והוא  אחרים,  ובסידורים  בשליחויות 

אמר, "לא, טוני, לי יש את הכנסייה 
שלי, ואני איני עומד למות מסרטן." 
 ,1987 ביולי,  ב-14  מסרטן  מת  והוא 
לאחר  חודשים  ושלושה  שנים  חמש 

מכן.
קוצר  אחד  וכל  סרטן,  היה  לסוזי 
(האיגרת אל הגלטיים  יזרע  את אשר 
וזאת  השופט  זה מה שקצר   .(7-8 ו', 
מסר  את  מפנה  אני  שבעטייה  הסיבה 
לכל  השופטים,  לכל  שבכאן  החמלה 
האנשים  ולכל  והקטגורים  התובעים 
תאפשרו  נא  אל  בממשלה;  העובדים 

לכוח שבידיכם להשתלט עליכם, אלא 
שהאל  מה  את  עשו  צדק.  דין  שפטו 
כולנו  יפה.  לאנשים  התייחסו  מצווה. 
חלק מהמין האנושי וכולנו נקצור את 

אשר זרענו.

והנה שופט נוסף שפסק נגדנו שלא 
בצדק לפני מספר שנים. כעת עומדים 
משלנו  ילדים  שישה  בפניו  להופיע 
ואין לנו אלא להתפלל שהפעם יעשה 
את הדבר הנכון. והרי המעשה, ומובא 

פיליפינים
האוונגליסט היקר טוני,

איפה היית כל חיי? הופעת לפתע 
ברדיו שלי לפני מספר חודשים כגשם 
שלך  התוכנית  מאלוהינו!  ברכות  של 
מזינה נשמה רעבה וצמאה זו שלפניך. 
אני רוצה שתדע עד כמה אני אסיר 
תודה על שידורי הרדיו שלך. כשרוח 
הקודש הראתה לי את חטאי והביאה 
אותי אל ישוע אתה היית שם, לעודד 
אותי ולחזק אותי בדרכי החדשה. אין 
לך מושג עד כמה התוכנית מרגיעה, 
ְמַחּיָה וחינוכית ועד כמה מרגיש אני 
בנוכחותו של אלוהים כשאני מאזין. 
ומעריכים  נחוץ, אוהבים אותך  אתה 

אותך מאוד. 
אין דבר שאני חפץ בו יותר מזה. 
תודה לך מקרב לב. אנא כלול אותי 
ואת בני משפחתי בתפילותיך. החיים 
כאן קשים אך אני מאמין בהבטחתו 
לי  ידאג  תמיד  כי  לי,  אלוהים  של 

ולבני משפחתי.
אלוהים יברך את כולנו תמיד.

מ. ג.  פאראנייקוו'ה סיטי, פיליפינים
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קורבן נוסף

אל ריד וילדיו. שלושה מהם נמצאים במשמורת המחלקה לשרותי אנוש.

28 בנובמבר 2008
אל: הכומר טוני

מאת: אל ריד
אני עצוב ופגוע בתוכי כי ילדיי נלקחו 
האם  אמיתית.  סיבה  כל  ללא  ממני, 
חושב  אני  להיות אמריקה?  אמורה  זאת 
שלא, לא עוד! יש כאן באמריקה אנשים 
אמריקאים  של  לבתיהם  סבל  שמביאים 
יונקים  תינוקות  קורעים  כשהם  אחרים 
מזרועות אימותיהם. זה מה שקרה לאחיי 
אלאמו.  טוני  של  בכנסייה  ולאחיותיי 
אלה אנשים שנולדו באמריקה. אני חייב 
לומר שיש הרבה ארגוני רשע שמכרו את 
לשרותי  כמו המחלקה  לשטן,  נשמותיהם 
אנוש, האפ-בי-איי, השירות להגנת הילד, 

ועוד רבים אחרים.
והבריאים  היפים  ילדיי  שלושת 
בה  שאין  טובה  נוצרית  מסביבה  נקרעו 
התעללות, סמים, כלי נשק, אונס, גניבה, 
שוד, פורנוגרפיה ורמאים. מיליוני אנשים 
באמריקה לעולם לא יחזו במלכות השמיים. 
ילדיי הגיעו מסביבה טובה מאוד; יש להם 
ושלא  מהם  יגנבו  שלא  נוצרים  חברים 
הנוכחי,  במצבם  כמו  שלא  להם,  ישקרו 
כשהם בבתי אומנה. הם מעולם לא חוו 
דבר מעין זה מקודם. בבתי ספר ציבוריים 
בסדר  שזה  ילדים  היום  מלמדים  רבים 
ועוד  הומוסקסואל  או  לסבית  להיות 
דברים רעים ושטניים שהם תועבת האל. 
קיימות בעולם כנסיות רבות המוחלות 
כלל  להן  ואין  התנהגות  של  זה  סוג  על 
הפוחדים  כי  אומר  אלוהים  שדרה.  חוט 
ולאגם  לגיהינום  יגיעו  מאמינים  והלא 
ימטיר  8). אלוהים  (ההתגלות כ"א,  האש 
במהרה אש מהשמים על הארץ כי אנשי 

העולם הפכו לאנשים כה רשעים.
אומנות  במשפחות  נמצאים  ילדיי 
הם  אותם  לבקר  מגיע  שאני  פעם  ובכל 
אומרים, "אבא, אני רוצה ללכת הביתה. 
לשם אנחנו שייכים!" אחת מבנותיי אמרה 
שהיא רוצה להתאבד כי לבה שבור מאחר 
שהם הוציאו אותה מהמקום ומהמשפחה 
היא  שאם  יודעת  היא  אוהבת.  שהיא 
תתאבד היא תלך לגיהינום. לילדים שלי 

יש כעת לב שבור והם אומללים. 
אנשים חלשים רבים רוצים להאמין 
הכומר  נגד  אלוהים,  נגד  האלו  בשקרים 
שלנו ונגדנו, כי יש להם לבבות שאוהבים 
חטא. הגיהינום יהיה ממש עמוס באנשים, 
לכנסייה  שהולכים  אנשים  במיוחד 
בתורות  המאמינים  הם  אלה  בצביעות, 

הכזב ולא בכתבי הקודש.
לשחרר  אנוש  לשירותי  המחלקה  על 
את ילדיי ולתת להם ולכל הילדים האחרים 
אליו  במקום  הוריהם,  עם  להיות  לשוב 
הם שייכים. ספר התנ"ך אומר: "אל תגעו 
(תהילים  תרעו"  אל  ולנביאיי  במשיחיי 
ק"ה, 15). על אנשים מושחתים אלה לשוב 

בתשובה, אם הם עדיין מסוגלים לכך.
ישנם כאן בסביבה אנשים החושבים 

אדוני  מפלצת,  שאתה 
מפלצת  אף  אך  הכומר. 
לא תיתן דרשות על כתבי 
יודע  אני  כמוך.  הקודש 

שנקראת לעשות זאת על-
על-ידי  ולא  אלוהים  ידי 
שאינך  אני  יודע  אדם; 
משרת את האל רק מפני 
יום  לך  התחשק  שסתם 
אלוהים  כך.  לעשות  אחד 
איים עליך במהלך פגישת 
בו  יום  באותו  העסקים 

חייך השתנו. אנו פשוט משרתים במאה 
שלא  הנוצרי,  ישוע  אדוננו  את  אחוז 
עצמם  את  המכנים  האנשים  רוב  כמו 
אינם  אלה  שאנשים  ומכיוון  נוצרים. 
כמונו  למשמעת,  ילדיהם  את  מחנכים 
(וכפי שכתבי הקודש מורים לנו), מתרבה 
כל כך מספרן של הכנופיות, הרציחות, 
מאשימי  כמו  איננו  אנחנו  הלאה.  וכן 
אנחנו  המשפט.  בתי  באולמות  הכזב 
אמיתיים.  אמריקאים  להיות  אמורים 
האנשים  על  הפחד  השתלט  באמריקה 
נעלמה. הם פוחדים להביע  כי החירות 
כאן  ממש  דעתם,  על  לעמוד  עמדה, 
הפכו  רבים  וילדות  ילדים  באמריקה. 
לזונות, הומוסקסואלים, לסביות, רוצחים, 
זה  ונוראים.  איומים  נוספים  ודברים 
מכיוון שההורים פוחדים לרסן במשמעת 
את ילדיהם כפי שכתבי הקודש מצווים 
עלינו לעשות. כשילדים אלה היו בקהילה 
הוריהם,  הגנת  בחסות  שלנו,  הדתית 
ִטפלו בהם היטב. הם קבלו מזון ובגדים, 
תרופות, את כל מה שנחוץ כדי לחיות. 
נאלצנו  ואני  עשרה  התשע  בת  בתי 
לשרותי  המחלקה  אנשי  בפני  להתחנן 
לדאוג ששערה של בתי בת  כדי  אנוש 
ולהבטיח  שצריך,  כפי  יסורק  העשר 
כפי  עקבי,  באופן  ניקיונה  על  שישמרו 

שאנו עשינו, כי נראה היה שהיא הוזנחה 
שלה.  האומנת  במשפחה  ההורים  על-ידי 
לא  שלנו  שהילדים  יודעים  אלה  אנשים 
פנים  בשום  התעללות  עברו  ולא  הוזנחו 
ואופן. הם צריכים להיות עם הוריהם ועם 
בני משפחותיהם האוהבים אותם. מישהו 
על  להגן  חייב  אנוש  לשירותי  במחלקה 
לגמרי.  טועים  הם  הרי  כי  שנכון,  מה 
על  בבוקר  להסתכל  מסוגלים  הם  איך 
פניהם העלובים כשהם יודעים מה שהם 
שמעתי  אנשים?  של  למשפחותיהם  עשו 
סובלים  שלהם  מהעובדים  שאחדים 
מסיוטים מאחר שהם יודעים שמה שהם 
עושים הוא רע. אני יודע כי אלוהים עומד 
להשמיד אנשים רבים עקב חטאיהם לאל 

ופגיעתם באנשיו. 
להם  להורים  הילדים  את  השיבו 
רבה  לילדיי  שלי  האהבה  שייכים.  הם 
המחלקה  עובדי  של  מאהבתם  יותר 
והתובעים  השופטים  ושל  אנוש,  לשרותי 
על  מגן  אני  כי  לילדיהם.  המשפטיים 
ילדיי מהפורנוגרפיה, מהסקס, מהאלימות, 
הרשע  שבעולם  הטינופת  ומכל  מהסמים 
שהייתה  כפי  אמריקה  זו  אין  היום.  של 

פעם.
בברכה, 

אלפונסו ריד האב

אדון נכבד,
שלום וחסד לך מאלוהים אבינו, ומאדוננו ישוע הנוצרי. מי ייתן והאל יברך אותך 

ואת כל האנשים בכנסייה שלך. 
קיבלתי ממך לאחרונה שני ארגזים עם חומר כתוב וכבר חילקתי את הכול. אני 
שמח לבשר לך שהחומר הכתוב מחולל פלאים רבים בחייהם של אנשים באיי שלמה, 
מהסיבה שהאמת מתגלה ויוצאת לאור. עם זאת, עדיין ישנם אנשים השואלים אותי 
על הספרות והעלונים, ולכן אבקש ממך להואיל לשלוח לי את החוברות הבאות: עוד 
פרל הרבור; סוכניה המרושעים של הממשלה הכלל-עולמית מתיימרים להיות סוכנים 

אמריקניים; האפיפיור הנמלט.
ודבר אחרון, אנא שלח לי טי-שירט של הכנסייה של טוני אלאמו, וסווטשרט.

יברך אותך האל. אני מצפה לשמוע ממך במהרה. רב תודות.
שלך בנאמנות בישוע,

ג'. ט.                                              הוניארה, איי שלמה

איי שלמה
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ניו יורק סיטי

נוצריה זועמת 29 בנובמבר 2008
לטוני,

ממש מגעיל מה שקורה לילדים שהם 
לקחו מאתנו. הם לקחו את הילדים האלה 
ממקום בטוח מאוד. אנו אוהבים ילדים 
היטב  ממש  בכולם  מטפלים  ומבוגרים. 
הנעשים  באמריקה,  החוק  אוכפי  כאן. 
דומים לנאצים, מעדיפים לרדוף אזרחים 
שומרי חוק במקום לרדוף אחרי פושעים 
הם  ברחובות.  חופשיים  שמסתובבים 
אוהבים לנסות להרוס ולהשמיד את עבודתו 
הם  אמיתיים.  נוצרים  ושל  אלוהים  של 
לעולם לא יוכלו לעשות זאת. דבר אלוהים 
לוקחים  האלה  הנאצים  לעולם.  יתקיים 
וממשפחותיהם  מהוריהם  נוצרים  ילדים 

האוהבות אותם עד מאוד.
אנשים כאלה, שמסכימים עם סוג זה 
ולשנוא את  נאצים, אוהבים לחטוא  של 
ישמיד עד  הישר בעיני אלוהים. אלוהים 
לאדם האחרון את מי שמעורב במערכת 
ישובו  לא  אם  הרשע,  עולם  ממשלת 

בתשובה. 
הם אומרים שאנחנו מתעללים בילדים. 
תשמע! אני נמצאת בקהילה מאז שהייתי 
תינוקת והיום אני בת תשע עשרה שנה. 
אין פה שום התעללות. כאן המקום הטוב 

ביותר לילדים. אנחנו מוגנים מהרשע של 
רוצחים  ילדים  העולם שבחוץ. שם בחוץ 
אחד את השני, מקיימים יחסי מין לפני 
הנישואים ואחר כך עוד רוצחים את ילדם 
עצמם ובשרם (בהפלות). הם גונבים והם 
משתמשים  כשהם  ברחובות  מתרוצצים 
בסמים ובכל דבר אחר. אוכפי החוק אינם 
רודפים אותם. אנו לא מרשים זאת כאן. 
ואני מרוצה שזה כך. אין פה התעללות או 
הזנחה. אני יודעת, כי אני גרתי כאן חמש 
שנים, בבית שבו מאשימי הכזב טוענים 
דבר  שום  פה  אין  רעים.  דברים  שנעשו 
כזה. בתנ"ך, אם ילד התקומם נגד הוריו 
או מבוגר אחר היו סוקלים אותו למוות 
(דברים כ"א, 18-21). במקום אחר הוראת 
ארבעים  להם  לתת  היא  אלוהים  דברי 
מכות (דברים כ"א, 3). מוטב שיתקנו את 
דרכנו בעולם הזה מאשר שנגיע לגיהינום, 
המזוהמת  לשוננו  את  לנשוך  נאלץ  שם 
ולצווח ללא הרף לנצח נצחים, ואחר כך 

ישליכו אותנו לאגם האש.
את שתי אחיותיי לקחו ב-20 בספטמבר, 
2008, על סמך צרור של שקרים וללא שום 
ראיה או משהו אחר. הם פשוט לקחו אותן. 

אמרו להן שזה רק לשבעים ושתיים שעות 
ואחר כך ישובו הביתה; הנה, תראו, כבר 
עברו שלושה חודשים מאז! הם שקרנים! 
מצלמה  איי-פוד,  שמצאו  טוענים  הם 
ותמונות. אז מה? לכולם יש כאלה. הם לא 
מצאו שום חומר תועבה. הם מעולם לא 
ימצאו. הם  גם לא  ולעולם  מצאו כלום! 
אנשים שאוהבים לשקר, זה כל מה שהם 
עושים, משקרים. הם מחזיקים את ילדינו 
בחסות המדינה, ואותך, הכומר, בכלא, על 

סמך צרור של שקרים!
משתנה  אינו  הנוצרי  ישוע  אדוננו 
אתמול, היום ולנצח. מה שקרה הוא, בני 
אמריקנים  בכלל  נותרו  אמריקה - אם 
חופש  את  מאתנו  אמיתיים - לקחו 
חופש  וכל  העיתונות  חופש  ואת  הדיבור 
דבר  את  שונאים  הם  לנו.  שהיה  אחר 
אלוהים ואני שונאת את מה שהם עושים! 
הקרב  את  להפסיק  מתכוונת  איני  אני 
לגזול  כוח  להם  אין  אלה.  בני שטן  עם 
ממני את נשמתי. אתם, האנשים שעושים 
דברים אלה ומסכימים עם מעשי השקרנים 
אמריקנים.  אזרחים  יותר  אינכם  האלה, 

אתם חבורת נאצים!
מכל הלב,

טמילה ריד

אחי היקר טוני אלאמו,
אני  הנוצרי.  ישוע  ברכות בשם אדוננו 
תקווה שהכול כשורה אתך כשתקרא מכתבי 

זה.
נתנו לי ברחוב אחדים מהפרסומים שלך. 
מדהים. העבר שלי היה כבד בחטאים עקב 
מהו  הבנתי  כעת  רוחנית.  במודעות  מחסור 
נתיב האמת אל הישועה ואני שומר על סגנון 

חיים כזה.
בלבול מוסרי הפך את רחובות ניו יורק 
לחשוכים וקרים. ההשפעה המוסלמית חזקה. 
דבריך, בפרסום ששמו המשיח, האירו את חיי 
באחרים  לעורר  ותשוקה  תקווה,  באמצעות 
לאחרונה  אדוננו.  ברכת  את  לקבל  השראה 
דיברתי עם אנשים אחרים על החומר שאתה 

כותב, והתגובות היו מדהימות! 
אני כותב אליך בבקשה לקבל טי-שירט 
אחדים, כדי שאוכל להפיץ את עבודתך ואת 
למחשבה  נרגשים  אנו  הנצחי.  אדוננו  דבר 
שתינתן לנו אפשרות להביא ישועה לנשמות 

אבודות.
שיהיה לך יום מבורך.

בכבוד רב,
א. ד.                ניו יורק, ניו יורק

טוני היקר,
ברצוני לפתוח מכתב זה בדברי הערכתי הרבה לתורתך. כעת, בפעם 
הראשונה בחיי, דבר אלוהים שתול בקרבי ויש לו משמעות. הוא ממש 
בעל משמעות. אני מאמינה שהאל הנחה אותי אליך כשגיליתי אותך על 

גלי האתר. המסרים היומיים שאתה משדר מעניקים לי כוח ועידוד. 
אני גדלתי במשפחה קתולית שהשאירה אותי מרוקנת והיה בי חלל 
שמעולם לא הצלחתי למלא. מעולם לא למדתי את כתבי הקודש, ידעתי 
רק את מה שהם אמרו לי. כן, נכון, הבנתי שישוע מת בעבור חטאינו 
וכי ביום השלישי קם האל מן המתים, אך עדיין הייתי בורה. רציתי 
לנהל אורח חיים נוצרי אך אף פעם לא הצלחתי להתמיד בכך זמן רב. 
מעולם לא הבנתי מדוע אמונתי בישוע נותרה ללא שימוש. עד עכשיו! 
אני לא תפשתי מהו דבר אלוהים, מהן מצוותיו, הבטחותיו. כעת יש ִלדברו 
משמעות. תודה לך, טוני, בעבור המסרים שלך. רוח הקודש נגעה בלבי 
הפרתי  מדי.  מאוחר  הגעתי  שלא  מקווה  רק  אני  האמיתית.  במשמעות 
את מצוות אלוהים. אני מודה לך על שהובלת אותי להערכה חדשה של 

אלוהים באמצעות כתבי הקודש. אני מאמינה שיש משמעות לחיי. 
אנא קבל תרומה זו לקהילתך. אני יודעת שהיא תהווה סיוע למפעליך 
הטובים למען אלוהים. ברצוני להודות לך גם בעבור ההסבר האמיתי על 
המעשר. תמיד חשתי בדחייה כשמורי שקר אמרו לי שעלי לתת. כעת אני 
נותנת מפני שזה של אלוהים. אני מחזירה חלק מסוים מעבודתי לבוראי, 
מתוך הערכה לכל מה שהוא מעניק. תודה רבה לך, טוני, אתה באמת 
שליח אלוהים. יהי אלוהים עמך ועם כל בני קהילתך. יברכך אלוהים. 

אני בטוחה שזה כך.
בברכה

ג. מ.                                     גלנדורה, קליפורניה

קליפורניה
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הודו
אח אהוב יקר, טוני אלאמו,

ברכות בישוע הנוצרי הצלוב 
מושיענו  לפדותנו,  לתחייה  שקם 
המבורך. קיבלתי מאתך לאחרונה 
המכתב.  ואת  החבילה  את 
שהקריאו  לשמוע  מאוד  שמחתי 
את מכתבי בתוכניות הרדיו שלך. 
אשמח מאוד לשמוע את התוכניות 
לי  שלח  אנא  האלה,  הטובות 

העתק שלהן על תקליטור. 
אספו  שלנו  הכנסייה  חברי 
רופיות  אלפים  עשרת  ביניהם 
אלפים  עשרת  והדפיסו  כתרומה 
עותקים כל אחד של הפרסום 
שלכם רעידת-אדמה, ושל 
עצמות יבשות, בשפת טלוגו. אנו 

אותם  וחילקנו  כמרים  עשרה  של  צוות 
שונים.  אזורים  בקרב האנשים בחמישה 
שלושים וחמישה אנשים המירו את דתם 
ספרות  את  שקראו  לאחר  מהינדואיזם 
שם  יהולל  שלך.  העוצמה  רבת  הישועה 

אלוהים הכול יכול. 

הכנסייה הנוצרית של טוני אלאמו,
אנדהרא פראדש, הודו

לאנשים  הספרות  את  וחילקנו  כצוות  פעלנו 
הכי מוזנחים באזורנו.

האוונגליסט א. סאטייוואת'י

שלך  הפרסומים  את  לנו  שלח  אנא 
וכמה מספרי המשיח בשפת טלוגו.

יברכך האל תמיד,
משרתו של האל,

הכומר ס. ר. 
איינפוראם, הודו

 .1997 מרץ,  בחודש  שכתבתי  בקטע 
ניתן לאמת את הסיפור על-ידי יצירת 
קשר עם הסאות'ווסט טיימס רקורד 
(Southwest Times Record) (מתאריך 

10 בדצמבר, 1996, עמוד השער).
דין לשופטים

בארקנסו הצהיר שופט בפני העיתון  
הסאות'ווסט טיימס רקורד ששנת 1996 
שחווה  ביותר  הגרועה  השנה  הייתה 
בחייו. ראשית, בית-המשפט שלו בפורט 
סמית (Fort Smith) ובית אחותו בוואן 
בסופת  נהרסו   (Van Buren) ביורן 
טורנדו. הטורנדו גם כמעט ותלש את 
זרועה של אחותו מגופה. אחר-כך איבד 
השופט דוד ודודה. לבסוף, הוא חלה 

בסרטן באיבריו הפנימיים.1
ראשית, ברצוני לומר שהוריתי לכל 
אלאמו)  טוני  (כנסיית  קהילתי  חברי 
ולחברי הכנסיות בכל היבשות בהן אני 
מכהן, להתפלל למען השופט, שיאזין 
לדבר אלוהים על-מנת שיינצל תחילה 

ואחר-כך יירפא.2
נכון שיש בממשלה אנשים שבידיהם 
כוח חולף. אם הם מקיימים את דבר 
בצדק  בכוחם  שימוש  ועושים  אלוהים 
הם  האל),  ולשפיטת  לצדק  (בהתאם 
ויקיריהם יהיו מוגנים ובריאים.3 אפילו 
וצדיקים  רחמנים  הנם  אשר  שופטים 
על-פי כללי הצדק והמשפט המותווים 
בבירור בדבר אלוהים,4 אלוהים יושיעם 
תפילותיהם  אם  צרה.5  בעת  ויחלצם 
יראות שמיים ואם תפילותיהם של אלה 
אף  שמיים  יראות  למענם  המתפללים 
הן, האל ישמע אותן, ייענה להן ויגמול 
להם בישועתו, ברפואתו ובכל הברכות 
יחד עם שאר העולם,  האחרות שהם, 
כה זקוקים להן כיום.6 טוב לשים לב 
יהוה  "יגמלני  האומר:  אלוהים  לדבר 

כצידקתי, כבור ידי [ניקיון כפי] ישיב 
לי".7 כאשר שופט, או כל אדם אחר, 
הולך בדרכי אלוהים ולא סוטה ברשעות 
מאלוהים, ראשית, האל ייתן לו מרפא 
ואחר-כך ירעיף עליו ועל משפחתו גם 
כיוון  יקרה  וזה  ברכותיו.8  שאר  את 
שמילא את דבר אלוהים.9 כפי שאמר 

אלוהים: "כי מכבדי אכבד".10
טוב  אחרות  ורבות  אלה  מסיבות 
וכדאי להתעמק בדברי אלוהים ולנהל 
את חיינו בהתאם למשפטיו.11 לא משנה 
ישלוט  אדוָני  בחיים, דבר  מה מצבנו 
[שולט]  ש"יהוה  כפי  ממש  בחיינו, 
בסופה".12 כאשר אלה החפצים בחיים 
על-ידי  דרך  בכל  ומבורכים  טובים 
אלוהים  חטא,  מכל  נשמרים  אלוהים 
להם  וייענה  תפילותיהם  את  ישמע 
ידיהם לנגד  ניקיון  ולפי  לפי צדקתם 
[רחמן]  חסיד  "עם  שנאמר:  עיניו.13 
תתחסד, עם גיבור תמים תיתמם, עם 
נבר [טהור] תיתבר ועם עיקש תיתפל 

[ידחה אותו]".14
אני בטוח שכל השופטים בארקנסו 

וברחבי העולם יודעים את פשר המילה 
"עיקש". אלה העקשנים בעיני אלוהים 
הם אלה המובילים לכל כיוון, הרחק 
המרגישים  האנשים  הם  מאלוהים.15 
עליהם  אותם.  מרצה  אינו  שאלוהים 
ולמדוד את  לעשות את חשבון הנפש 
חייהם על-פי דבר אלוהים.16 אלה שלא 
ניתנים לשליטה לפי דברו אינם צריכים 
לתפילותיהם.  נעימה  לתשובה  לצפות 
המקבלים  שאלה  הוא,  הדבר  פירוש 
החלטות שלא ברוח חוקי אלוהים אינם 
צריכים לקוות או לצפות לדברים טובים 
בחייהם או בחיי יקיריהם. לאלוהים יש 
ברכות ויש קללות, והן ניתנות בהתאם 
"עם  בתנ"ך:  ככתוב  אלוהים.17  לדבר 
"תפל  לו  ייראה  אלוהים  [ה]עיקש" 
הוא, אלוהים  פירוש הדבר  [דחיה]".18 
לא ייענה לבקשותיהם, לתפילותיהם.19

בחיי  והיו  שופט  הייתי  אני  אילו 
רוצה  הייתי  לפתור,  שרציתי  בעיות 
הייתי  לתפילותיי.  ייענה  שאלוהים 
מנהל את חיי בצורה כזאת, שאלוהים 
לי.20  ולהיענות  להקשיב  מסכים  היה 
Southwest Times Record" .1" מיום 10 בדצמבר 1996, עמוד ראשון  2. שמות ט"ו, 26, דברים ז', 11-15, ט"ו, 5, כ"ח, 1-2, ל"ב, 39, ישעיה מ"ו, 12-13, נ"ה, 3, ירמיה י"ז, 14, הושע ו', 1  3. שמואל 
ב' כ"ב, 28-31, דברי-הימים ב' ז', 14, תהילים א', 1, ז', 9-12, י"ח, 3, 31, משלי ז', 1-4, יחזקאל כ', 11, עמוס ה', 14-15, הבשורה על-פי מתי כ"ד, 45-46  4. ויקרא י"ט, 15, דברים א', 16, ט"ז, 
18-20, י"ט, 18-20, כ"ה, 1,  דברי-הימים ב' י"ט, 6-9, הבשורה על-פי יוחנן ז', 24  5. תהילים י"ח, 20-25  6. דברי-הימים ב' ז', 14, איוב ח', 5-7, תהילים ל', 3-4, ל"ד, 16, 18, ק"ז, 19-20, קמ"ה, 
18, ירמיה כ"ט, 12-13, ל"ג, 3, הבשורה על-פי מתי ז', 7-11, הבשורה על-פי יוחנן ט', 31  7. שמואל ב' כ"ב, 21  8. דברי-הימים ב' ט"ו, 2, איוב כ"ב, 27, תהילים ה', 13, י"א, 7, כ"ד, 4-5, כ"ה, 
14, ל"ז, 18-19, נ"ח, 12, משלי י', 6, 22, 24, י"א, 20  9. שמואל ב' כ"ב, 23  10. שמואל א' ב', 30  11. יהושע א', 8, תהילים א', 2-3, קי"ט, 15-16, 23-24, 47-48  12. נחום א', 3  13. תהילים 
י"ח, 25, שמואל ב' כ"ב, 25  14. שמואל ב' כ"ב, 26-27  15. שמואל ב' כ"ב, 27, תהילים י"ח, 26, ק"א, 4, משלי ב', 12-15, ג', 32  16. דברים ל', 19, חגי א', 5, מלאכי ב', 2, איגרת אל הרומיים 
י"ד, 11-12, האיגרת הראשונה אל הקורנתיים י"א, 31, האיגרת השניה אל הקורנתיים י"ג, 5  17. דברים כ"ז, 15-26, פרק כ"ח, ל"ב, 31-35, ירמיה י"א, 1-5, מלאכי ג', 10-12, הבשורה על-פי מתי 
ו', 31-33, ההתגלות א', 3  18. שמואל ב' כ"ב, 27  19. דברים כ"ח, 14-68, כ"ט, 17-27, תהילים ב', 4-5, כ"א, 10-11, ק"ט, 17-20, משלי א', 24-32, ישעיה ג', 11, יחזקאל י"ד, 7-8, הבשורה על-פי 

לוקס י"ג, 25-28, ההתגלות כ"א, 8  20. מלכים א' ח', 32, תהילים ל"ד, 18-20, הבשורה על-פי לוקס י"ח, 7  

(המשך מעמ' 3)

פנייה לשופטים 
ולכלל הציבור

אחריות גדולה מוטלת עליכם לפני אלוהים
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פרו

ועל כן, על-מנת שאלוהים ימצא את 
להבטיח  עלי  מתאימות,  תפילותיי 
מתאים  בלתי  ימצאני  לא  שאלוהים 
שהוא  לדרך  שלו,  הישועה  לתוכנית 
שבה  ולדרך  חיינו  את  לנהל  ציוונו 
הוא מדריך שופטים לנהל ולקיים את 

המשפט.21
אילו הייתי אני זה אשר הטורנדו 
הרס את בית משפטו, אשר בית אחותו 
אחותו  של  זרועה  אשר  ברוח,  נהרס 
דודו  אשר  מגופה,  נתלשה  כמעט 
כל  על  בנוסף  ואשר,  נפטרו  ודודתו 
חשבון  עורך  הייתי  בסרטן,  חלה  זה, 
עלי.  כועס  אלוהים  אם  לראות  נפש 
אם הוא כעס על דבר שעשיתי בניגוד 
לדברו, למשל לא מילאתי את מצוותו 
לא  כלומר  כמוך",22  לרעך  "ואהבת 
שפטתי את רעיי באופן צודק, הייתי 
רוצה לתקן את דרכי. אז אוכל לקוות 
להבראה,  לתפילותיי  יאזין  שאלוהים 
ולכל שאר הברכות שהוא מבטיח לכל 
גופי  אם  לפניו.23  ההולכים  הישרים 
חלה או שאסונות אחרים קרו לי, לא 
להיענות  יסרב  שאלוהים  רוצה  הייתי 

לתפילותיי.
עתה  בורים  אינם  העולם  תושבי 
בעניינים האלה, היות והחוכמה זורמת 
לראות  יכולים  שאנו  כיוון  כמים.24 
הימים מתקיימות  נבואות קץ  את כל 

תהילת  תיכשל  לא  עינינו,25  לנגד 
עצום  אלוהים  כי  לעולמים.26  האל 
הצדק  ואי  הצדק27  מעשי  סודות  בכל 
כי  עוד.29  יתקיים  ולא  כצל28  ייעלם 
אחד  ואף  סוד30  דבר  ישפוט  אלוהים 
בפניו.31  שקר  מילת  לאמור  יוכל  לא 
הצדיקים ינצחו בשם אדוָני אלוהינו.32 
הוא יגרום לאחרים לצפות בזאת כדי 
שיחזרו בתשובה ויפסיקו לחטוא.33 רק 
אם  להיוושע.34  יוכלו  שמו  באמצעות 
אלוהי  עליהם  יחמול  בתשובה,  יחזרו 
עצומים,36  רחמיו  (הנשמות).35  הרוחות 
צדיק הוא במשפטיו37 ובנוכחות תפארתו 
הדין  ביום  הצדק.38  אי  וייעלם  יפוג 
עולם  ועד  פניו  מעל  החוטא  ייעלם 
אדוָני  נאום  עליהם,  האל  ירחם  לא 

צבאות.39
אמר רבן גמליאל, המלומד הדגול 
בשנות  פולוס  השליח  למד  שלרגליו 
השתייכותו לפרושים:40 "אבל אם מאת 
אותה  להפר  תוכלו  לא  היא,  אלוהים 
[גם אם יחליטו כל השופטים שבעולם 
באמת  הם  אם  נוצרים,  מעשי  להפר 
השופטים  וכל  אתה  אלוהים  מעשי 
פן  לגבור]  תצליחו  לא  יחדיו  האלה 
אלוהים  באלוהים!"41  נלחמים  תימצאו 
גם אומר שהוא יושיע את כל האנשים 
והיו  רחמנים  היו  אם  המיוסרים, 
שבגאוותם  ולאלה  בשפיטתם;  הוגנים 

והמשפט  הצדק  לחוקי  מצייתים  אינם 
שלו הוא אומר שיפילם וישמידם (את 

בתיהם, גופם ומשפחותיהם).42
יתבוננו  אנו מתפללים שהשופטים 
שוב, והפעם במבט נוקב, בפסקי הדין 
בתיקים  הוציאו  אשר  המפוקפקים 
את  יאחרו  בטרם  בפניהם,  שהובאו 
נגד  התיקים  נכללים  באלה  המועד. 
שליחי האל וכנסיותיהם, אלה שנשלחו 
ארצות  בפני  להעיד  אלוהים  על-ידי 
הברית והעולם כולו על רחמיו האדירים 
הדברים  ועל  בתשובה  החוזרים  כלפי 
הקשורים בביאת ישוע המשיח בשנית, 
ורצון  זהו רצונו שלו  בקרוב.43 שהרי 
כנסיותינו שהשופט מפורט סמית, וכל 
שאר השופטים, משפחותיהם, וכל אלה 
אשר בעמדות כוח, ושאר העולם כולו 
ויפתחו את ליבם כדי  יחזרו בתשובה 
לו  ולהישמע  אלוהים  פני  את  לחפש 
בכל, כדי שיבורכו.44 אלוהינו "מגדיל 
ישועות מלכו [המלך דוד] ועושה חסד 
עולם".45  עד  ולזרעו  לדוד  למשיחו 
"אלוהים איננו נושא פנים" במשפטו.46 
כפי שאמר המלך דוד, אלוהים יתחסד 
עם החסיד אך מהעיקשים יסב האל את 
פניו וימאן להיענות לתפילותיהם וגם 

לא לתפילותינו שלנו למענם.47
חייך  את  שהשווית  לאחר  אם, 
לחיים אותם ציווה אלוהים עליך ועל 
אחרים  ששפטת  תמצא  לחיות  העולם 
שלא כדין, מדוע לא תחזור בתשובה 
כדי שאתה ובני ביתך תתברכו בישועה 
וברפואה שלימה? אלוהים אומר: "אל 
השופטים ראו מה אתם עושים כי לא 
לאדם תשפטו כי ליהוה ועימכם בדבר 
משפט [אלוהים אתכם במשפט]. ועתה 
יהי פחד יהוה עליכם, שימרו ועשו כי 
ומשוא  עוולה  אלוהינו  יהוה  עם  אין 
פנים ומיקוח שוחד".48 שופטים שוחדו, 
נקנו ונמכרו, אך אי אפשר לשחד את 

אלוהים במשפטו.49
בכל פעם שמישהו דוחה את דבר 
21. ויקרא י"ט, 35-37, משלי ט"ז, 10-12, הבשורה על-פי מתי כ"ד, 13, הבשורה על-פי לוקס כ"א, 19  22. הבשורה על-פי מתי כ"ב, 39  23. תהילים ה', 13, קי"ב, 1, משלי י', 6, איגרת אל 
העברים ו', 14-15, איגרת יעקב ב', 5  24. תהילים קי"א, 10, משלי א', 20-21, ט', 10, יואל ב', 23, מעשי השליחים ב', 16-21  25. הבשורה על-פי מתי פרק כ"ד  26. תהילים קמ"ו, 6, 10, מיכה 
ד', 7, הבשורה על-פי לוקס א', 33, ההתגלות י"א, 15  27. איוב י"א, 5-9, תהילים ס"ו, 3-7, קל"ט, 4-6, משלי ב', 6, ישעיה י"א, 1-2, איגרת אל הרומיים ח', 27, י"ג, 1, האיגרת הראשונה אל 
הקורנתיים ב', 9-10  28. ההתגלות י"ט, 20, כ', 10, 15  29. ההתגלות י"ד, 11  30. קהלת י"ב, 14, איגרת אל הרומיים ב', 14-16, איגרת אל העברים ד', 12  31. ישעיה ג', 9, איגרת אל הרומיים 
ב', 16, איגרת אל העברים ד', 12-13, ההתגלות כ"א, 8  32. ישעיה כ"ה, 9, איגרת אל הרומיים ח', 37, האיגרת הראשונה אל הקורנתיים ט"ו, 54-57, האיגרת השניה אל הקורנתיים ב', 14, י"ב, 
9, ההתגלות ה', 10, י"ב, 11, כ"ב, 3-5  33. הבשורה על-פי מתי ג', 7-8, ט', 13, הבשורה על-פי לוקס י"א, 33, ט"ו, 7, ההתגלות ב', 20-21  34. הבשורה על-פי יוחנן ג', 16, מעשי השליחים ב', 
21, ד', 12, ט"ז, 31, איגרת אל הרומיים י', 9, 13  35. דברים ל', 1-3,  דברי-הימים ב' ל', 6-9, ירמיה י"ב, 15-16  36. שמות ל"ג, 18-23, תהילים נ"ז, 11, ע"ח, 37-39, פ"ו, 15, קי"א, 4, ירמיה 
ז', 23, מיכה ז', 18-19  37. תהילים קי"ט, 62, 137, 160, 164, ירמיה י"ב, 1, ההתגלות ט"ז, 7, י"ט, 2  38. עזרא ט', 15, תהילים א', 5, הבשורה על-פי מתי ז', 23, 26-27  39. ירמיה י"ג, 14, 
איגרת יעקב ב', 13  40. מעשי השליחים כ"ב, 3, כ"ג, 6, כ"ו, 5, איגרת אל הפילפיים ג', 5  41. מעשי השליחים ה', 39  42. שמואל ב' כ"ב, 28  43. הבשורה על-פי מתי כ"ד, 3-44, הבשורה 
על-פי לוקס י"ב, 37-40, כ"א, 27-36  44. דברי-הימים ב' י"ט, 3, משלי כ"ה, 21-22, הבשורה על-פי מתי ה', 45, הבשורה על-פי לוקס ו', 27-28, איגרת אל הרומיים י"ב, 20-21  45. שמואל ב' 
כ"ב, 51  46. מעשי השליחים י', 34, שמואל ב' י"ד, 14,  דברי-הימים ב' י"ט, 7, איגרת אל הרומיים ב', 11, איגרת אל האפסיים ו', 9, איגרת אל הקולסים ג', 25, איגרת פטרוס הראשונה א', 
17  47. שמואל ב' כ"ב, 26-27, תהילים י"ח, 26-27  48. דברי-הימים ב' י"ט, 6-7, ישעיה ל"ג, 15-16  49. איוב י"א, 20, תהילים נ', 12-23, משלי כ"ט, 4, ישעיה ס"ד, 5, יחזקאל כ', 26, מעשי 

השליחים ח', 20, י', 34-35, איגרת אל העברים ב', 3, ההתגלות ט"ו, 4, ט"ז, 7, י"ט, 2  

(המשך בעמ' 8)

לטוני אלאמו המבורך על-ידי אלוהים,
אני מודה לך אלפי פעמים ביום שעה שאנו קוראות את הספרות שאתה 
שולח לנו, כאן, בבית האסורים לנשים אשר בעיר לימה, בבניין תאי הכליאה 
וכעת  הפרסום  בסוף  שמופיעה  התפילה  את  התפללנו  אנו  בו.  נמצאת  שאני 
האושר שוכן בקרבנו, אנו טהורות כעת מרשעתנו ומחטאינו ואנו כעת בנות 

לאלוהים.
עוד כמה מהספרים של הספרות  לי  על ששלחת  גם  לך  להודות  ברצוני 

המגוונת שלכם. אני מבקשת מהאל אבינו שימשיך להעניק לנו את ברכתו על-
ידי משלוח מתנה זו של החוברות שלכם. כעת אפילו ילדינו הקטנים מעבירים 

את זמנם בקריאת הספרים שלך. אנא שלח לנו עוד. 
 שלך, 

ל. ס.                                                        לימה, פרו

(תורגם מספרדית)
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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 

נֹו של המשיח.  ָקְרּבָ חייבים להיטבל ּבְ
הצעד השלישי הוא קומך לתחייה מהחיים 

נטולי- לחיים  הראשון  האדם  של  השטניים 
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 
לו  להישמע  לאחר-מכן  אלוהים,  דבר  את 
ולעשות את אשר דבר אלוהים מצווה עליך, 
כך שהכנסיה והעולם יראו ראיות לכניעתך 
לדבר אלוהים, הסדר שלו, וסמכותו בקרבך 

ודרכך.
אלוהים  עליכם  יביא  אדוָני.  את  הללו 

כל טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

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 ושפך את דמו היקר לשם כפרה על כל 
חטאיי.3 אני מאמין שאלוהים הקים את ישוע מן המתים בכוח רוח הקודש4 ושהינו יושב 
לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב להתוודותי על חטאיי ולתפילתי זו.5 אני פותח את שערי 
לבי ומזמין אותך אל תוך לבי, אדוני ישוע.6 שטוף נא את כל חטאיי המזוהמים בדמך היקר, 
ששפכת במקומי על הצלב בגולגלתא.7 אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה תסלח לי 
על חטאיי ותושיע 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, ואני יודע שנגאלתי.10 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, העברים י', 12-13  6 הקורינתיים א', ג', 16, ההיתגלות ג', 20  7 האפסיים ב', 13-22, העברים 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, 37-40, הרומיים י', 13  10 העברים 

י"א, 6  11 יוחנן ה', 14, ח', 11, הרומיים ו', 4, הקורינתיים א', ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

את המאמרים הרבים שנכתבו על-
ידי הכומר אלאמו, ומידע על לוח 
השידורים של תחנות הרדיו שלנו 

ברחבי העולם, ניתן לקבל מ:

רוח  אשר  עד  מקשיח  ליבו  אלוהים, 
לתוכו.50  לחדור  יכולה  אינה  אלוהים 
הלב  את  מרככים  וחרטה  וידוי 
כדי  נצח  חיי  לקבל  לו  ומאפשרים 
שיהפוך ללב צדיק.51 אלוהים שמר על 
הצדיקים כי הם שנאו ובזו לעולם זה 
של חוסר צדק ושנאו את כל מעשיו 
ישוע  ודרכיו.52 רק בשמו של אדוננו 
המשיח תינצלו53 ולפי רצונו נמשכו חיי 
הצדיקים. ימים אלה קודרים הם וכך 
גם תהיה ארשת פני המלכים וכל אלה 
היושבים במקומות רמים עלי אדמות. 
האנשים החזקים השולטים בארץ עקב 
מעשיהם הרעים, לא יוכלו להציל את 
עצמם ביום ייסורים ומכאוב.54 אלוהים 
מבטיח שהוא ימסור אותם לידי נבחריו 

לשפיטה במרומים.55

ממש כמו חציר באש, חוטאים 
אלה יישרפו לנגד עיני אל ישראל 
הקדוש,56 כעופרת במים יטבעו לפני 
הצדיקים נבחרי האל ולא יימצא אף 
תיכון  ייסוריהם  וביום  מהם.  זכר 
הצדיקים  בפני  בארץ.57  מנוחה 
יקומו  ולא  ייפלו  הם  האל  נבחרי 
עוד.58 ולא יהיה איש שייקח אותם 

בידיו ויקימם שוב. הם התכחשו לאדוָני 
צבאות ולצדיקים שנבחרו על ידו. הם 
התכחשו לשמו של אדוננו ישוע המשיח 

המבורך לעולמי עולמים. אמן.
קבל את חיי הנצח המופלאים ורבי 
החסד שאלוהים העמיד לרשותך בטרם 
זו  תפילה  באמרך  מדי,  מאוחר  יהיה 

אליו:

50. משלי כ"ט, 1, הושע ד', 6, איגרת אל הרומיים ט', 18, 
איגרת אל העברים ג', 14-15, ד', 7  51. תהילים ל"ד, 19, נ"א, 
19, משלי כ"ח, 13, ישעיה נ"ז, 15, ירמיה ג', 12-13, ד', 3-4, 
הושע י', 12, איגרת אל הרומיים י', 10, אגרת יעקב ה', 16  
52. תהילים צ"ז, 10, ל"א, 24, קמ"ה, 20, משלי ב', 8, כ"ח, 
13  53. הבשורה על-פי מתי א', 21, הבשורה על-פי יוחנן כ', 
31, מעשי השליחים ב', 21, 38, ד'  12  54. תהילים כ"ב, 30, 
הבשורה על-פי מתי ט"ז, 25-26  55. דניאל ז', 22, הבשורה 
על-פי מתי י"ט, 28, האיגרת הראשונה אל הקורנתיים ו', 2-3, 

ההתגלות כ', 4  

56. משלי ט"ו, 11, ההתגלות כ', 15  57. ישעיה י"א, 4-10, ההתגלות כ', 2-3  58. תהילים ט', 6, ל"ז, 38, צ"ב, 8, הבשורה 
על-פי מתי ג', 12, י"ג, 41-42, 49-50, כ"ה, 32-33, 41, 46, ההתגלות כ', 10, 14-15 

(המשך מהעמוד הקודם)

פנייה לשופטים 
ולכלל הציבור

אחריות גדולה מוטלת עליכם לפני אלוהים

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 המחיה, לכל 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:
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA  •  (661) 251-9424 :כנסיית איזור לוס אנג'לס

  16 E. 32nd St., 2nd floor, between 5th Ave. and Madison Ave., New York, NY 10003 USA :כנסיית העיר ניו-יורק
4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904 USA  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 USA :כנסיות ארקנסו

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 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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