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גיליון 07400 הכומר טוני אלאמו

עלון בינלאומיעלון בינלאומי

כנסיות בינלאומיותכנסיות בינלאומיות ירושלים החדשהירושלים החדשה

אלוהים אומר זאת לכולם מאחר 
ויש לו, לאלוהינו ובוראנו, הסמכות 
מאזינים  האנשים  כך.1  לעשות 
לדברי הכפירה של ַאל גֹור כשהוא 
הארץ,  כדור  התחממות  על  מדבר 
אך דברי כפירה אלה אינם נזכרים 
כלל בכתבי הקודש. אולם אלוהים 
מודיע לנו על תבערה עולמית ועל 
קיפאון עולמי.2 מאורעות אלה אינם 
מתרחשים בעקבות השימוש בתרסיס 
לשיער או בדאודורנט או בכל דבר 
אחר מסוג זה, אלא שאדוננו מביא 
אותם עלינו כתגובה לחטאים הבלתי 

פוסקים של האנושות.3
הפסוקים  את  מצטט  אני  להלן 
בכתבי הקודש בהם אלוהים מודיע 
על המכות שהוא מתכונן להביא על 

כדור הארץ.

צריבה גלובלית

מספר   ,1 ט"ז,  ההתגלות,  ספר 
(ולא  שאלוהים  המכות  על  לנו 
שולח.  הבלתי-קיימת)  טבע  אימא 
וחרון- זעם  בחמת  מתמלא  אלוהים 

אף מכיוון שהאנושות הולכת בדרכי 
הנחש הקדמוני, התנין-דרקון האדום 

התנין  השלך  "אז  השטן.  והעצום, 
הנקרא  הקדמוני  הנחש  הגדול, 
מלשין ושטן, המתעה את כל תבל; 
השלכו  ומלאכיו  ארצה  השלך  הוא 
(התגלות י"ב, 9).4 זה שנים  אתו" 
מדבר  מתעלמים  שהם  מדי  רבות 
האלוהים וכעת הוא מביא קץ לזמן 

וסוף לאנושות.5 
ספר ההתגלות, ט"ז, 1-2, אומר: 
"שמעתי קול גדול מן ההיכל [היכל 
לשבעת  אומר  ברקיע]  אלוהים 
המלאכים: 'לכו ושפכו על הארץ את 
שבע קערות זעם אלוהים [לא את 
חמתה של אימא טבע כפי שאומרים 
הכופרים]'. הלך הראשון ושפך את 
שחין  ונתהוה  הארץ,  על  קערתו 
את  הנושאים  באנשים  ומכאיב  רע 
[של  לצלמה  ומשתחווים  החיה  תו 
ממשלת השטן, שהיא בצלם השטן, 
דהיינו, בצלם החטא. הנושאים את 
תו החיה - זה יהיה סימן ה"עידן 
החדש" של ממשלת עולם-אחד על 
מצחם או על יד ימינם, והוא מייצג 
את דרך מחשבתם ואת מעשי ידם 
הנלוזים.6 זה יהיה מיקרוצ'יפ – שבב 
זעיר. זה יהיה חילול רוח הקודש; 

1 איוב ט', 12, קהלת ג', 11, י"א, 5, ישעיה מ"ו, 9-10,  ירמיה כ"ג, 24, נ"א, 15, עמוס ד', 13 האיגרת הראשונה אל טימותיוס א', 17, האיגרת אל העבריים ד', 13, איגרת יוחנן הראשונה 
ג', 20, ההתגלות א', 8  2 ישעיה ה', 30, י"ג, 10, יחזקאל ל"ב, 7-8, יואל ב', 10, 30-31, ג', 15, עמוס ח', 9, הבשורה על-פי מתי כ"ד, 29, הבשורה על-פי לוקס כ"א, 25, מעשי השליחים ב', 19-20, ההתגלות 
ו', 12, ח', 12, ט', 2, ט"ז, 8-9  3 יחזקאל ל"ב 7-9  ההתגלות ח', 12-13, ט"ז, 8-9  4 האיגרת אל הרומיים א', 18, ב', 5-9, האיגרת אל האפסיים ה', 6, האיגרת אל הקולוסיים ג', 5-6, ההתגלות ו', 14-17, 

י"ב, 3-4, כ', 1-3  5 הבשורה על-פי מתי כ"ד, 29-44, איגרת פטרוס השניה ג', 3-12  6 ההתגלות י"ג, 16-18, י"ד, 9-11  7 הבשורה על-פי מתי י"ב, 31 הבשורה על-פי מרקוס ג', 28-29  

מאת: טוני אלאמו

אלוהיםאלוהים אומראומר: : 
לאלא מדוברמדובר עלעל התחממותהתחממות גלובליתגלובלית –  – 
אלאאלא עלעל חוםחום צורבצורב וקיפאוןוקיפאון עולמייםעולמיים!

והדבר לא 
יסּולח, לא 
בשמים ולא 
בארץ7 מאחר 
שזה עומד 
בניגוד ישיר 
ת  ו ו צ מ ל
ם  י ה ו ל א
ם  י ה ו ל א ל ו

עצמו]". 
ר  ח א מ

ואני מסוגל לכתוב ספרים רבים על 
פרק זה בלבד, אפסח על מכות אחדות 
ואגש הישר לצריבה הגלובלית (ולא 
להתחממות, כי אלוהים אינו מזכיר 
ט"ז,  בהתגלות  גרידא).  התחממות 
8-9, נאמר, "שפך [המלאך] הרביעי 
לו  וניתן  השמש  על  קערתו  את 
לצרוב את האנשים באש [לא לחמם, 
לצרוב!]. נצרבו האנשים בחום גדול 
לו  אשר  האלוהים  שם  את  וגידפו 
[לאדם  האלה  המכות  על  השלטון 
המחלל את השם אין ש ום שליטה על 
המכות שאלוהים שולח ואינו יכול 
לעצרן] ו[מפני ש]לא חזרו בתשובה 
ולא היללו אותו [את אלוהים]". אל 

על רבים ספרים כתוב

הכומר טוני אלאמו 
וסוזן, אישתו המנוחה 
        צולם בשנת 1980

(המשך בעמ' 2)
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אל הכומר אלאמו,
אני אוהב את כל דרשותיך; עבורי 

הן מקור של אושר רב. 
רוכש  אתה  תמשיך.  תפסיק.  אל 

נפשות בקמרון.
נ. ו.       מוטנג'נה, קמרון, אפריקה

קמרון

אוקלהומה
מר אלאמו,

כותב.  שאתה  החומר  על  לך  מודה  אני 
שלך  הקצרים  הסיפורים  אחד  את  קיבלתי 
מידיד צעיר שלי, כאן בסביבות טולסה. הוא 
הסביבה  מהתנגדות  קשות  לסבול  מתחיל 
לחלוקת הספרות שלך, אך למרות הכול אני 
מודה לו ולך על שאתם עושים את מה שאתם 
עושים; ועל אף שעלי לשמור בלבי את מה 
שאני יודע שהוא האמת מכיוון שאני מכהן 
כשופט פדראלי, משמח אותי לדעת שיש מי 

שאינו חושש לעשות את הדבר הנכון. 
ְך לתמוך בידידנו הצעיר, כדי  אנא, ַהְמׁשֵ
שגם הוא יוכל להמשיך לעשות את מה שהוא 
עושה. אני יודע שעירנו באמת יכולה להיעזר 
בו מכיוון שהוא מביא את האור סביב כולנו. 
הוא כבר היה לעזר רב לאנשי עיר זו בכך 
שייסד תוכניות לנוער ותוכניות למניעת פשע.

לידיעתך, מה שעשינו לך בשמו של מוסד 
ממשלתי היה לדעתי בזבוז מיותר של כספה 

וזמנה של הממשלה הפדרלית. 
יברכך האלוהים,

אנונימי                 טולסה, אוקלהומה

תשימו לב לטענה המופרכת בעניין 
שמצפה  מה  הגלובלית:  ההתחממות 
קשה  יותר  הרבה  יהיה  לעולם 

מהתחממות גלובלית! 
עתה אציג בפניכם את הקיפאון 
הגלובלי, לפי דברו הטהור והקדוש 
של אלוהים. בדברי הקודש מדובר 
רבות על החשכת השמש, ההופכת 
דברים  השמדתה,  על  לשחורה, 
שללא ספק יהפכו את כדור הארץ 

למקפיא.8 
אפתח בהתגלות ח', 12, "המלאך 
הרביעי תקע בשופר ושליש השמש 
ולאחר  במהרה,  יקרה  [זה  לקתה 
קר  יהיה  מהשמש  שליש  היעלמות 
לדעתכם  איך  אך  בעולם,  מאוד 
ייראו החיים על פני האדמה  כאשר 
שחורה?],  כולה  תהפוך  השמש 
הכוכבים,  ושליש  הירח  שליש  וגם 
והיום  יחשיכו  מהם  ששליש  כדי 
שלישיתו  יאיר  לא  היום]  [שעות 
פורענויות,  אלה  הלילה".  גם  וכן 
כפי  עלינו  ליפול  עומדות  והן 
שיפלו עלינו מכות נוספות אחרות 
שאלוהים הבטיח לנו לעונשנו, כמו 
הרעב הגדול. מזון אינו יכול לצמוח 
ללא אור השמש וללא חשמל; ללא 
לגדל  כדי  חשמל  יהיה  לא  השמש 
מזון בחממות. כתוב בהתגלות ט', 
2, "הוא [המלאך החמישי] פתח את 
הבור,  מן  עלה  ועשן  התהום  בור 
כעשן כבשן גדול, והשמש והאוויר 

חשכו מעשן הבור".
כתוב בהתגלות ו', 12-17, "ראיתי 
[כשישוע פתח] את החותם  כשפתח 
השישי התחוללה רעידת אדמה גדולה; 
והירח  שיער  כשק  השחירה  השמש 
כולו היה כדם; כוכבי השמים נפלו 
פגיה  את  המשליכה  כתאנה  ארצה, 
חזקה;  ברוח  מיטלטלת  היא  כאשר 
השמים נסוגו כמגילה נגללת; כל הר 
הארץ  ומלכי  ממקומם.  נעתקו  ואי 

אלוהיםאלוהים  אומראומר: : 
לאלא  מדוברמדובר  עלעל  התחממותהתחממות  גלובליתגלובלית –  – 
אלאאלא  עלעל  חוםחום  צורבצורב  וקיפאוןוקיפאון  עולמייםעולמיים!!

ל

טקסס והעשירים  האלפים  שרי  והנכבדים, 
בן- וכל  עבד  כל  העצמה,  ובעלי 

חורין, התחבאו במערות ובסלעי 
ההרים, ואמרו להרים ולסלעים: 'נפלו 
היושב  מפני  אותנו  והסתירו  עלינו 
על הכיסא, מזעם ַהֶשה [ישוע], כי 
בא היום הגדול, יום חרונו, ומי יכול 

לעמוד?' "
"השמש יהפך לחושך והירח לדם 
לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא. 
יהוה  בשם  יקרא  אשר  כל  והיה 
ימלט" (מעשי השליחים ב', 20-21).

לוקס, כ"א, 25-27 אומר,   
"ויהיו אותות בשמׁש [כתמי השמש 
ועל  ובכוכבים,  ובירח  נעלמים] 
הארץ מצוקה לגויים ומבוכה מגעש 
הים וגליו. בני אדם יתעלפו מאימה 
כי  העולם,  על  לבאות  ומציפייה 

יזדעזעו.  השמים  כוחות 
האדם  בן  את  יראו  אז 
[ישוע] בא בענן בגבורה 

ובכבוד רב". 
הנביאים דניאל ויואל, 
נביאי הברית הישנה, 
מספרים על אירועים 
רבי עוצמה אלה. בברית 
פי  על  בבשורה  החדשה, 
מרקוס (י"ג, 24) ובבשורה 
 ,(29 (כ"ד,  מתי  פי  על 
השמש  על  קוראים  אנו 
לברית  נפנה  המחשיכה. 
ב',  יואל,  לספר  הישנה 
בא  "כי   :4-5 ג',   ;1-2
יום יהוה, כי קרוב; יום 
ענן  יום  ואפילה,  חושך 
על  פרוש  כשחר  וערפל, 
יהפך  השמש  ההרים;... 
לחושך, והירח לדם לפני 
הגדול  יהוה,  יום  בוא 
אשר  כל  והיה  והנורא. 
יימלט.  יהוה  בשם  יקרא 
ובירושלים  ציון  בהר  כי 

יהוה,  אמר  כאשר  פליטה,  תהיה 
ובשרידים אשר יהוה קורא". ואילו 
העומד  על  מדבר  יואל  כשהנביא 
וירח  "שמש   ,15 ד',  עלינו,  לבוא 

קדרו, וכוכבים אספו נוגהם".

8 ישעיה ה', 30, יחזקאל ל"ב, 7-8, יואל ב', 10, ג', 3-4, ד', 15, עמוס ח', 9, הבשורה על-פי מתי כ"ד, 29, הבשורה על-פי לוקס כ"א, 25, 
מעשי השליחים ב', 20, ההתגלות ו', 12, ח', 12, ט', 2

(המשך מעמ' 1)

(המשך בעמ' 4)

לכנסיות טוני אלאמו,
אני כותב מכתב זה בתגובה לסדרת 
לאחרונה,  אליי  ששלחתם  העלונים 
לפי בקשתי. אני מודה לכם  בשם כל 
האסירים הנמצאים פה והמביעים את 
מאוד  שהם  לכם  ומוסרים  הערכתם, 

נהנים מקריאת העלונים.  
על  לכם  מודה  אני  כן,  כמו 
דבר האל  שסייעתם לנו להפיץ את 
התרומה  באמצעות  כאן.  לאנשים 
כמוכם  אחרים  אנשים  ושל  שלכם 
בו  האופן  על  להשפיע  יכולים  אנו 
שינוי  חייהם;  את  תופסים  האסירים 
המתאפשר לאחר שהם קוראים בחומר 

ששלחתם עבורם.
בהבעת  זה  מכתב  לסיים  ברצוני 
תודה מחודשת, ושברכת האל תהיה 

עמכם.
כומר בית הכלא, ו. פ., גרוסבק, טקסס
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אוגנדה

הודו

פרו

מקסיקו

שלום לך הכומר אלאמו,
אנו שולחים לך ברכות מבית הסוהר של ּפיורה שבפרו. כעת, בחסד 
האל, יש לנו אגף תאים עבור אחים נוצרים של קהילת טוני אלאמו. 
אנחנו פעילים ומבקרים אצל שאר האסירים באגף כדי להביא את דבר 
האלוהים לאסירים מרדנים אחרים. הם מקבלים את דבר האלוהים, כך 
שכעת יש כאן רבים מאיתנו. כולנו מתקבצים לתפילה, בערך בין 15 

ל-200 אסירים מדי יום. שלח לנו ספרות ועותקים של כתבי הקודש.
בנך הרוחני,

א. ר.                                                  פיורה, פרו

מכתבים לכומר אלאמו

אל הכומר טוני אלאמו,
אני אסיר תודה לאלוהים על 
תוכנית הרדיו היקרה שלך. אכן, כעת 
אפשר לשמוע את דבר אלוהים בהבנה 
עמוקה יותר. אישית, קבלתי את ישוע 
כמושיעי באמצעות תוכנית הרדיו שלך 
את  מלבד  הכול  לאבד  מסכים  והייתי 
עלי  בתוכי.  נמצא  שכעת  אדוני  דבר 
פי  על  ולא  האל  דבר  פי  על  לחיות 

רצוני האישי. 
אנא אל תפסיק לשלוח לנו 
או  ברדיו  זה  אם  בין  דרשותיך,  את 

בתכתובת.
שהאל היקר מכול יהיה עמך תמיד.

נ .ד.         לוגזי, אוגנדה, אפריקה

אל האח טוני,
העלונים  של  המפיצים  בין  נמנה  אני  יכול.  הכול  האל  בשם  ברכות 
העולמיים, ואני מבקש ממך לשלוח לי עלונים נוספים כי הם מהווים ברכה 
גדולה לקוראיהם; ובעזרת החומר הזה עושים נפשות לאדוננו ישוע. אנא, 
שלח לי כל כמות אפשרית כדי שאוכל להמשיך ולעבוד ולזרוע את זרעי 

הבשורה. רב תודות לך, האח טוני.
שלך באהבת אדוננו,

ג. מ.                                                ורקרוז, מקסיקו

אל הכומר היקר אלאמו,
הללו את שם אדוני, אמן. התרגשתי כל כך כשהצלחתי למצוא אותך. 
סיפרתי אודותיך לכל אחיי הנוצרים כאן בחוף רוזריטו, באהה קליפורניה. 
ייתכן ואינך זוכר אותי, על כן  ארענן את זיכרונך. היינו בפלורנס שבקולוראדו 
ואני הייתי אותו חבר כנופיית רחוב שהבאת להכיר בישוע הנוצרי. אפילו 
התקשרתי בטלפון לכנסייה שלך וסיפרתי חלק מעדותי. השתחררתי מהכלא 
לפני כמה שנים, וכאן במקסיקו התחלתי להסתבך שוב. אך אלוהים שלח 
רועה    רוחני אחר והוא לא הפסיק לספר לי עד כמה גדולה אהבתו של ישוע. 
לבסוף נכנסתי למרכז השיקום הנוצרי של הכומר ההוא ומאז ועד היום 
אני הולך לכנסייה שלו. אני מספר לו הרבה על הכנסייה שלך ועד כמה 
אנו זקוקים לה כאן, אדוני הכומר טוני. סיפרתי לו איך ריפאת שם אנשים. 
וזהו זה, כומר, אני כאן במרכז השיקום שהוא מקום צנוע, וגם ישוע 
הנוצרי נמצא פה. האם בבקשה תוכל לשלוח לנו כמה עותקים של כתבי 
מה  כל  ועם  עדותך  עם  די.וי.די  תקליטור  וגם  הספרדית?  בשפה  הקודש 
שתרצה לשתף אותנו בכנסייתנו כאן כדי שאוכל להפיץ את המסר שלך פה 

בחוף רוזריטו? 
מ .מ. 

חוף רוזריטו, באהה קליפורניה, 
מקסיקו

לכומר הבינלאומי טוני אלאמו,
היקר  בשמו  הודו,  מאדמת  ברכות 
והעצום והמבורך עד בלי די של אדוננו 

ישוע הנוצרי.
בפתח דברי ברצוני להודות לך בעבור 
בעבור  הערך,  רבי  ומכתביך  תפילותיך 
בעבור  ובמיוחד  ששלחת  הטי  חולצות 
מבורכת  שהינה  שולח,  שאתה  הספרות 

ופוָדה נפשות. 
אח יקר – קשה לי לתאר עד כמה 
וכשליח  רוחני  כרועה  מאמציך  גדולים 
בכרמו של אלוהים בימים אחרונים אלה. 
בורכו  אדם  בני  אלפי  של  חייהם  כאן, 
שטחי  בכל  מדהימה  ובצורה   מאוד  עד 
חייהם, כך  שרבים מעובדי האלילים פה 
מתחרטים על דרכם ומקבלים את ישוע 

כאדונם וכמושיעם ונטבלים.
מקדש  את  סגרו  באית'אקוטה  פה 
האלילים על מנעול ובריח כי המאמינים 
באליל, כולל כהן הדת, השתנו לחלוטין 
וכולם הוטבלו. כעת הם כולם מתקבצים 

אותו  לצד  זוטא  בקהילה 
המקדש ומשבחים את
שמו המהולל של אלוהים. 
התרחש  זה  נפלא  אירוע 
רק הודות לספרותך

המבורכת.
אלפי מאמינים כאן 
משתוקקים לכתבי הקודש. 
אנא התפלל בעבורם. 
השנה יהיה עלינו לבנות
שש כנסיות קבועות, 
אנא התפלל בעבורן. 
525 הרועים הרוחניים 
לעבוד משתוקקים  שלנו 
בהדרכתך והם זקוקים
להרבה מאוד מהספרות

א התפלל  שלך. אנ
בעבורם.

שלך בנאמנות באדוננו,
ב. ר.   אית'אקוטה, הודו

מ. טימות'י, כומר בכנסיות הנוצריות של טוני אלאמו, 
לניבים  מתורגמת  נפשות,  לרכישת  ספרות  מחלק 
מקומיים, מכפר לכפר במחוז ויסאקהאפאטנאם של 

אנדהרה פראדאש, הודו
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הדברים  בכול  נחזה  בקרוב 
לנו  נאמר  ההתגלות  ובספר  האלה 
בפני  השער  ייסגר  מכן  לאחר  כי 
מעניק,  שאלוהים  הנשמות  תשועת 
אפשרות  עוד  תהיה  לא  כלומר, 
ההתגלות,  ספר  ולישועה.  לחרטה 
 – "המעוול  כי:  מצהיר,   ,11 כ"ב, 
אל  [אפילו  עוול  לעשות  שיוסיף 
 – הטמא  ישועה];  על  עמו  תדברו 
יתרחש,  זה  כשכל  עוד".  שייטמא 
מנת  יהיה  שהגיהינום  ספק  אין 
אל  אלה.  כגון  אנשים  של  חלקם 
תרשו שדבר כזה יקרה לכם. סורו 
מטומאתכם, התחרטו והיוושעו מיד 
על ידי אמירת תפילה זו לאלוהים: 

תפילה
נשמתי,  על  רחם  אלוהי,  אדוני, 
כי חוטא אנוכי.9 אני מאמין כי ישוע 
אני  החי.10  האל  של  בנו  הוא  המשיח 

מאמין כי הוא מת על הצלב ושפך את 
דמו היקר לשם כפרה על כל חטאיי.11 
ישוע  את  הקים  שאלוהים  מאמין  אני 
ושהינו  הקודש12  רוח  בכוח  המתים  מן 
יושב לימין אלוהים ברגע זה ומקשיב 
זו.13  ולתפילתי  חטאיי  על  להתוודותי 
אני פותח את שערי לבי ומזמין אותך 
אל תוך לבי, אדוני ישוע.14 שטוף נא 
את כל חטאיי המזוהמים בדמך היקר, 
ששפכת במקומי על הצלב בגולגלתא.15 
אתה לא תסרב לי, אדוני ישוע, אתה 
תסלח לי על חטאיי ותושיע את נשמתי. 
אני יודע זאת כי בדברך, כתבי הקודש, 
כתוב כך.16 בדברך נאמר כי לא תסרב 
לאיש וזה כולל אותי.17 לכן אני יודע 
ששמעת אותי, ואני יודע שענית לי, 
ואני יודע שנגאלתי.18 ואני מודה לך, 
אדוני ישוע, על גאולת נשמתי ואוכיח 
ולא  מצוותיך  במילוי  תודתי  את  לך 

אחטא עוד.19
זה עתה סיימת את הצעד הראשון 
בסדרה של חמישה צעדים הנחוצים 
כדי להגיע לישועה. הצעד השני הוא 
להציב את רצון אלוהים מעל רצונך 

האישי יום יום, כלומר, להמית את 
רצונך האישי, את האנוכיות שלך, 
כל  תאוותיו.  כל  על  העולם  ואת 
של  נֹו  ָקְרּבָ ּבְ להיטבל  חייבים  אלה 

המשיח. 
הצעד השלישי הוא קומך לתחייה 
מהחיים השטניים של האדם הראשון 
לחיים נטולי-חטא של המשיח. הצעד 
הרביעי הוא עלייתך לעמדת סמכות 
על-פני  אלוהים  בעבור  למשול 
הארץ, והצעד החמישי הינו למשול 
בעבור אלוהים על הארץ עד הסוף, 
על-מנת להביא את מלכות השמיים 
עלי אדמות. עליך ללמוד את דבר 
לו  להישמע  לאחר-מכן  אלוהים, 
ולעשות את אשר דבר אלוהים מצווה 
עליך, כך שהכנסייה והעולם יראו 
ראיות לכניעתך לדבר אלוהים, הסדר 

שלו, וסמכותו בקרבך ודרכך.
עליכם  יביא  אדוָני.  את  הללו 

אלוהים כל טוב.
ברני לזר הופמן 
הידוע גם בשם 

טוני אלאמו - מנהיג רוחני

אלוהיםאלוהים  אומראומר: : 
לאלא  מדוברמדובר  עלעל  התחממותהתחממות  גלובליתגלובלית –  – 
אלאאלא  עלעל  חוםחום  צורבצורב  וקיפאוןוקיפאון  עולמייםעולמיים!!

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 מחייה, לכול 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:
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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. 
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אם אתם מדפיסים מחדש, אנא צרפו את סמל זכות היוצרים והרישום המופיע להלן:

Hebrew—Volume 07400—God Says It’s Global Freezing and Global Scorching, Not Global Warming!

© Copyright April, 2009  All rights reserved  World Pastor Tony Alamo  ® Registered April, 2009 

ניתן לקבל את המאמרים הרבים פרי עטו של הכומר אלאמו, 
ומידע על לוח השידורים של תחנות הרדיו שלנו ברחבי העולם, ב:

9 תהילים נ"א, 7, האיגרת אל הרומיים ג', 10-12, 23  10 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', 3-4  11 מעשי 
השליחים ד', 12, כ', 28, האיגרת אל הרומיים ג', 25, איגרת יוחנן הראשונה א', 7, ההיתגלות ה', 9  12 תהילים ט"ז, 9-10, הבשורה על-פי מתי כ"ח, 5-7, הבשורה על-פי מרקוס ט"ז, 9, 12, 14, הבשורה 
על-פי יוחנן ב', 19, 21, י', 17-18, י"א, 25, מעשי השליחים ב', 24, ג', 15, האיגרת אל הרומיים ח', 11, האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו, 3-7  13 הבשורה על-פי לוקס כ"ב, 69, מעשי השליחים ב', 
25-36, האיגרת אל העבריים י', 12-13  14 האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ג', 16, ההיתגלות ג', 20  15 האפסיים ב', 13-22, האיגרת אל העבריים ט', 22, י"ג, 12, 20-21, איגרת יוחנן הראשונה א', 7, 
ההיתגלות א', 5, ז', 14  16 הבשורה על-פי מתי כ"ו, 28, מעשי השליחים ב', 21, ד', 12, האיגרת אל האפסיים א', 7, האיגרת אל הקולוסיים א', 14  17 הבשורה על-פי מתי כ"א, 22, הבשורה על-פי יוחנן ו', 35, 
37-40, האיגרת אל הרומיים י', 13  18 האיגרת אל העבריים י"א, 6  19 הבשורה על-פי יוחנן ה', 14, ח', 11, האיגרת אל הרומיים ו', 4, האיגרת הראשונה אל הקורינתיים ט"ו, 10, ההיתגלות ז', 14, כ"ב, 14

(המשך מעמ' 2)


