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ГОТУЙТЕСЯ
Автор: Тоні Аламо
Тепер уже будь-якої миті страшний всесвітній землетрус та
низка проречених катастроф страшним чином ввергне усе населення світу у моторошне, послане Господом нечуване жахіття.
Незабаром після цього землю спіткають ще дві катастрофи у
вигляді двох величезних метеоритів, що завдадуть більше руйнувань, ніж декілька водневих бомб. Один метеорит впаде в океан,
знищивши його третину, включаючи всіх живих істот у ньому. Він
фактично перетворить воду на кров та, безперечно, знищить всі
живі створіння та кожен корабель в океані.1 Другий метеорит прилетить на великій швидкості та розплющить значну частину цілого материка, забруднивши третину рік та джерел і перетворивши
воду в них на отруту (полин). Багато людей помруть через отруєну
воду.2 Після цього приблизно два мільярди людей, одна третя наНа фото: Віллі Нельсон с ПасторомТоні Аламо селення світу, загине від вогню, диму та схожої на лаву сірки.
дружня зустріч за лаштунками Гран Oул Oпрі,
Після того, як почнуться ці жахіття, життя ніколи більше не
стане таким, яким його ми бачимо сьогодні. За мить до початку
Нешвілл, Теннессі
цього неймовірного, несказанного лиха, що триватиме декілька
місяців, багато хто, як зазвичай, нудь- школи, ЗМІ та видавництва разом з кі- ми способами, які людський розум не
гуватиме на роботі, у школі або приби- нематографічною індустрією та телеба- може собі уявити або збагнути.3
ГОТУЙТЕ СВОЄ СЕРЦЕ
ратиме вдома. Деякі йтимуть займатися ченням розбещуватимуть наших дітей
Готуйте свої серця до скорбот. Люсвоїми громадськимита політичними та брехатимуть їм та загалом усьому
справами, шукатимуть нових розваг, світові. Якісь судді та прокурори, як і дям цього світу необхідно негайно гокупуватимуть, продаватимуть, плану- завжди, шкодитимуть та заважатимуть тувати свій розум, дух, серце та душу
ватимуть та інше. Деякі плануватимуть правосуддю. Молоді хлопці та дівчата, до цих нещасть, які, безсумнівно, спітабо віддаватимуться своїм звичайним не знаючи нічого про істину або реалії кають саме це, сучасне покоління.4 Світ
денним та нічним втіхам або міркувати- життя, мріятимуть про даремні кар’єри скоро неодмінно дізнається без тіні
муть, як протринькати гроші в п’ятницю та вищу освіту або плануватимуть інші сумніву, що всі ці страшні, жахливі, шоаспекти свого життя у різноманітних куючі лиха посилає Господь, а не «мата суботу.
тінка-природа», та зрозуміє, що це не
Лікарі та медсестри досі вважати- безглуздих та невдячних формах.
Тоді, на лихо та жах кожного у цьо- природні катаклізми. Прочитайте Сломуть, що найстрашнішими покарами,
що послав нам Господь, на сьогодніш- му світі, Ісус, якого зазвичай знають під во Боже самі. Люди усвідомлять, що ті
ній день є невиліковні хвороби, а та- хибним йменням «найсолодший Ісус», страшні покарання описані буквально,
кож віруси та бактерії, що спричиняють миттєво і без попереджень переверне бо послідовність, у якій вони спіткають
епідемії по всій землі. Акушери будуть світ з ніг на голову та у буквальному землю, точно передбачена у Божому
робити свою щоденну норму абортів, сенсі розірве його на шматки. Знову Слові, Біблії. Ці кари посилає Господь,
позбавляючи життя невинних немов- ж таки, одну третину населення цього щоб знищити грішників, що воюють з
лят. Торгівці наркотиками будуть про- світу буде знищено, потім мільйони за Богом та не каються у власних гріхах.
давати їхнє смертоносне зілля. Деякі мільйонами буде вбито найстрашніши(Продовження на стор. 2)
1 Одкр. 8:8-9 2 Одкр. 8:10-11, Єр. 9:13-15, 23:15 3 Одкр. 9:15-19 4 Лук. 21:32
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ГОТУЙТЕСЯ
(Продовження із стор. 1)
У Книзі Буття говориться: «І бачив
ГОСПОДЬ, що велике розбещення людини [грішної, нечестивої та жорстокої] на землі, і ввесь нахил думки серця
її тільки зло повсякденно» (Бут. 6:5). «І
зіпсулась земля перед Божим лицем, і
наповнилась земля насильством» (Бут.
6:11). Тому Господь знищив світ водою,
«всесвітнім потопом». «І дуже-дуже
вода на землі прибула, і покрились усі
гори високі, що під небом усім... і покрилися гори. І вимерло всяке тіло, що
рухається на землі: серед птаства, і серед
скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина. Усе, що в ніздрях його дух життя»
(Бут. 7:19-22).
За часів Ноя Господь, якому відомо
про кінець та початок, передбачав сьогоднішні часи. Впевнений, ви бачите, яке
насилля процвітає зараз у світі. Господь
ненавидить гріх, Йому також противне
насилля, проте Господь є хазяїном Свого
Слова, і Він говорить: «Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!» (Гал. 6:7).
Насилля на землі зараз перевищує насилля, що панувало за часів Ноя. «І коли
б Господь не вкоротив був тих днів, не
спаслася б ніяка людина; але ради вибраних, кого вибрав, укоротив Він ті дні»
(Марк 13:20). Обраними є ті, що живуть
у Христі, новому Ізраїлі, Новому Єрусалимі, нареченій Христа, церкві.
Оскільки гріх та насильство розповсюджені більше ніж будь-коли, Господь не знищить землю та не пошле всі
кари водночас. Вони швидко змінюватимуть одна одну. Пророцтва про послідовність приходу покар здійснюватимуться у точній відповідності зі словами Господа. Ми живемо на «початку
скорбот», як зазначив Христос в Євангелії від Матвія 24:8. Ті події, що відбуваються на землі зараз, це лише початок страждань.5 Кількість цих нещасть
збільшується, і ніхто не врятується від
них.6 Ісус сказав, що Він прийде одразу
ж після усіх цих скорбот. «І враз, після скорботи тих днів, сонце померкне, і
місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються.
І тоді з’явиться знамення Сина Чоловічого на небі; і заплачуть всі племена
земні і побачать Сина Чоловічого, Який
гряде на хмарах небесних з силою і сла-

вою великою» (Матв. 24:29-30). «І земні
царі, і вельможі та тисячники, і багаті
та сильні, і кожен раб та кожен вільний,
поховались [поховаються] у печери та
в скелі гірські, та й кажуть до гір та до
скель: Поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця Того, Хто сидить на
престолі, і від гніву Агнця! Бо прийшов
це великий день гніву Його, і хто встояти може?» (Одкр. 6:15-17).
Враховуючи той факт, що всі пророцтва щодо Страшного Суду Господнього справдилися у цьому місці вчасно, люди, які не вірять у справдження
майбутніх пророцтв про судні кари
Господні та ті, хто не вірять, що Біблія
є буквальною та символічною (проте
символи застосовуються для опису буквальних кар, що прийдуть наприкінці
світу, наприкінці часів), знаходяться у
небезпеці втратити життя та свої безсмертні душі. Люди, які не вірять тому,
що Господь дійсно має на увазі те, що
Він говорить, вчиняють самогубство,
духовне та фізичне самогубство. Пророцтво Ноя справдилося та зафіксовано у письмовому вигляді. Усі загинули
та потрапили до пекла, за винятком
пророка Ноя та сімох найближчих членів його родини. Це було масове самогубство. Історія повторюється.
Весь світ знаходиться саме у тому
стані, який було описано в Біблії на ту
мить, коли мають початися ці події.
Ці катастрофи вже почалися: епідемії,
невиліковні захворювання, хвороби,
немочі, землетруси, голод, насилля та
багато інших.7 Багато хто вважає, що
залишати будинок стало небезпечно;
проте, ховаючись вдома, не можна сховатися від Господнього ока. Господь,
Святий Дух, перебуває повсюди. Він
бачить усе та навіть знає кожний намір
вашого серця (Євр. 4:12).
Через наявність багатьох невиліковних бактерій та вірусів лікарі та фармацевтичні компанії погоджуються з
Господом та зі мною: «Людина нічого не
може вдіяти. Ми знаходимося у руках
Всевишнього Господа».8 Я застерігаю
вас з усією серйозністю: «Готуйтеся зустрітися з Богом».9
Час цих обманливих, фальшивих
вчень єдиної світової релігійної та політичної коаліції, яку знають на землі
як церковний уряд Нового Світового
порядку, а на Небесах - як звіра, блудницю, лжепророка, змія, дракона та

5 Матв. 24:8 6 Матв. 24:14-22, 29-31, I Фес. 4:15-17, Одкр. 7:13-14, 20:4 7 Матв. 24:6-7, Одкр. 6:4-6, 8:5-13,
9:1-19, 11:13, 16:1-11, 17-21 8 Журнал «NewsweekНьюзвік», 28 березня 1994 р., заголовна стаття, а також постійно освічується у AP, UPI та всіх інших службах новин. 9 Амос 4:12
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Вірджинія

Шановний пане!
Сьогодні вранці я чув Вашу чудову програму на Всесвітньому
християнському радіо. Дуже дякую
Вам за Вашу просвіту! Будьте благословенні за Вашу успішну діяльність
у Африці. Здається, Господь дав Вам
велике благословення. Дякую Вам
за те, що Ваша програма виходить на
тій радіостанції, де я можу Вас чути.
З повагою,
М.Р.
Еннандейл, Вірджинія
диявола, скоро сплине. Кожна людина
на землі повинна знати, що спасіння не
можна отримати через членство у будьякому фальшивому релігійному або
політичному уряді, проте лише через
кров священного Божого Агнця, Господа Ісуса Христа, нашого Творця, Засновника та Виконавця нашої віри, голови
церкви Божої, початку всього живого,
Того, хто злюбив нас та обмив нас Своєю кров’ю.10 Він є живим, вимовленим
Словом Божим.11 «Усе, що існує на землі, створене Ним та задля Нього».12 Він
– Альфа та Омега, початок та кінець
усього.13 Тільки цьому єдиному Спасителю нам належить бути цілковито покірними завжди, кожного дня, оскільки лише в Ньому - воскресіння та наш
єдиний шанс на життя.14 Без Нього ми
нічого не можемо зробити.15
Колись Господь знищив всіх людей
на землі за винятком Ноя та його родини через людське розпусне прагнення
до гріха та через їхнє небажання розкаятися у цьому. Ною та його близьким
родичам було тяжко дивитися на це
масове самогубство. Я кажу «самогубство», оскільки не коритися Господу та
чинити насилля і є справжнім самогубством, бо Господь ненавидить насилля.
Грішити також вважається самогуб10 Іс. 40:28, Еф. 4:15, Євр. 12:2, Одкр. 1:5, 3:14 11
Іоан. 1:1-3, 14, I Іоан. 1:1-3, Одкр. 19:13 12 Кол. 1:16
13 Одкр. 1:8 14 Іоан. 11:25 15 Іоан. 15:5
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Мексика
(Переклад з іспанської)
Брате Тоні!
Хай благословить Вас Ієгова та збереже від усякої біди! Вітання всім
братам, які працюють разом з Вами! Будь ласка, вишліть мені літературу,
а також футболку та светр із символікою церкви, а ще футболку для мого
друга, три екземпляра Біблії і три книги «Месія» іспанською мовою. Ваша
література завойовує душі у цьому великому, майже трьохмільйонному
місті. Благослови Вас Боже! Амінь, амінь.
М.А. 					
Монтеррей, Нуево-Леон, Мексика
ством, оскільки Господу не до вподоби
гріх. Господь надав Ною та сімом членам
його родини залізне, божественне, словесне обіцяння, що Він ніколи більше
не потопить землю знову. На землі до
великого потопу ніколи не було дощей.
Зрошування здійснювалося завдяки туману, який здіймався над землею.16 Господь знову знищить землю, проте цього
разу за допомогою вогню.17 Але цьому
передуватиме низка покар, що швидко
змінюватимуть одна одну та розтрощать планету Землю на шматки. Деякі
з покар, що призведуть до цього, це ті
ж самі численні невиліковні хвороби
та недуги, а також землетруси, голод та
повені. Земля ніколи ще не переживала
всесвітнтого землетрусу такої великої
сили або будь-якої з інших страшних
кар, які Господь скоро пошле нам.18
Коли земля зійде зі своєї орбіти, трапляться інші, ще небачені та надзвичайні події. Кожен на суші та на морі
одночасно почує ніколи нечувані гучні
голоси з Небес, неймовірно оглушливі
перекоти грому на кожному континенті
та на морі, побачить небачені удари та
зблиски блискавки, від яких всесвітній
землетрус стане страшнішим та жахливішим, ніж можна зрозуміти людським
розумом. До самої глибини свого єства
кожна людина відчує вплив цієї стихії,
дикий жах перед цими подіями. Кожний
грішник та кожний праведник знатиме
та відчуватиме, що ця чаша страшного
гніву проливатиметься на землю з самого престолу живого Господа, що вона
є гнівом Агнця, Самого Ісуса Христа.19
Навіть глухі й незрячі разом з усіма іншими знатимуть та відчуватимуть, що
це посилає Господь.
Пророк Ісая передбачав ту саму подію, коли Він (Господь) «повстане, щоб
страшно похитнути землю».20 «Земля
колихатиметься, неначе п’яниця, та її
буде знесено, наче будинок».21 Коли цей

всесвітній землетрус та інші справедливі кари почнуть відбуватися, останнє,
що люди цього світу захочуть зробити,
- це дотримуватися хибного, штучного,
релігійного, церемоніального ритуалу чи побігти за їхніми пластиковими
або металевими церковними чотками
або статуєю, запалювати свічки, дзвонити в дзвони чи вдягати церковні
ряси, вбрання для церковного хору чи
маленькі шапки та інші жалюгідні, даремні речі, які вдягають деякі віруючі,
гадаючи, що цим вони задовольнять
Господа, хоча насправді цим вони ще
більше гнівають та дратують Господа,
оскільки Йому такі речі не до вподоби. Насправді, Він ненавидить усі ці
дрібниці, оскільки вони дурні та богохульні.22 Вони визнають дорогоцінного
Сина Божого, Ісуса Христа, який помер
заради них, не більше ніж визнавали
Його Каїнові безкровні жертви.
Інша річ, яку не варто робити малоосвіченим, неправедним людям цього
світу, це вступати в контакт зі лжепророками, проповідниками чи вчителями, які з самого початку наказують їм
робити ці дурнуваті речі, що дратують
Господа. Запам’ятайте, ці особи – це ті,
хто з самого початку брехав людям, що
Господь Отець, Син, Ісус Христос та
Святий Дух (Триєдиний Господь) ніколи не знищать світ, не знищать всіх
грішників, які не розкаялися, ніколи
не пошлють їхні душі до пекла, проте
ви неодмінно побачите, що Господь,
Ісус та Святий Дух (Свята Трійця) так
зроблять. Нічим не зарадять спроби
закликати до церковних урядових організацій, які звеличили себе вище за
Господа, до тих, кому люди довіряли та
за кого продавали власні душі. Жодна
телефонна лінія не працюватиме ні у
вас вдома, ні на роботі, ні у жодному
урядовому офісі та поліцейській дільниці. Та й що можуть зробити урядові

працівники або поліцейські агентства
проти Божого гніву? Вони будуть знаходитися у тому ж охопленому жахом
човні, що й ви. Усі благочинні організації з охорони здоров’я будуть робити відчайдушні спроби сховатися
від гніву Божого. Та ні вони, й ніхто
інший не зможуть зарадити жодній
людині у годину Божого гніву. Ті, хто
віддали власні життя сатані та його
церковній державі Нового Світового Порядку, усвідомлять, що вони не
врятуються. Скелі та гори не зможуть
сховати їх «від лика Того, хто сидить
на престолі [на Небесах], та від гніву
Агнця [Ісуса]».23
Тільки тоді світ нарешті зрозуміє у
повній мірі, що ті, хто проповідував істину про ці події Божого суду, про гнів
Господа, який вже почав зливатися на
землю, зовсім не були небезпечними
ватажками культів та ненависниками,
а людьми, які були послані Богом у любові та милосерді, щоб попередити світ
про істинні Божі вимоги щодо спасіння
та уникнення праведного гніву Господнього. Їх милосердно послав Господь,
щоб вони розповіли людям, як їхні душі
можуть врятуватися від вічного, ще
жорстокішого за теперішнє, покарання.
У час цього Божого суду світ також
зрозуміє, що Він, який сидить на престолі на Небесах, Його Син, Ісус Христос та Святий Дух – це одне ціле, справжній Господь, і Вони є такими особистостями, якими були завжди і якими
завжди будуть. Ця чаша страшного
гніву проливається безпосередньо від
Них, саме так, як Господь і обіцяв. Він –
Господь Свого Слова.
Оскільки люди відмовилися вірити Святому Слову Божому, а замість того повірили словам сатани
та його фальшивих пророків, цим
самим вони вчиняють масове самогубство. Господь заради нас та через
Своє милосердя передав у Своєму
Слові інформацію про Свою справжню сутність та особистість. Господь
хоче, щоб кожен у світі знав, що Він
не соромиться і не сердиться на Себе,
проте Він дуже гнівається на сатану,
його янголів та всіх тих, хто наслідує сатану та відмовився розкаятися
у гріхах. Господь гнівається та жадає
помститися всім тим, хто відмовився
від Його милосердя.
(Продовження на стор. 4)

16 Бут. 2:6 17 II Петра 3:10-12 18 Матв. 24:21-22, Одкр. 8:7-12, 9:1-11, 15, 11:15-19, 16:2-4, 8-12, 17 19 Одкр. 6:15-16 20 Іс. 2:21 21 Іс. 24:20 22 Іс.1:13-15, 65:5, Матв.
7:15, 23:25-27 23 Одкр. 6:16
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ГОТУЙТЕСЯ
(Продовження із стор. 3)
Господь хоче, щоб кожна людина у
світі знала, що Він не просто не визнає,
але ненавидить лжепророків, лжепроповідників та лжевчителів. Вони спаплюжили Його Слово, перетворили
Його на якогось м’якотілого, толерантного до сатани та гріха або слабкого,
безвільного, нерішучого Бога. Господь
сказав пророку Даниїлу, що це буде
четверте та останнє на землі богохульне
царство, яким керуватиме сатана.
У Біблії написано: «Усі шляхи Його
[Божі] праведні».24 Зараз, коли Божі
справедливі покарання почалися (тобто, бактерії, віруси, тисячі нових видів
онкологічних захворювань та інше),
світ починає прозрівати та розуміти, що
Господь, який передбачив Свої покарання, анітрохи з нами не жартує. Господь
раніше демонстрував світові і зараз це
робить, що Він дійсно має на увазі те,
про що Він говорить. Господь не супроводжуватиме ці останні покарання
втішними словами так, як Він вчинив з
Ноєм. Він не казатиме, що все налагодиться, або що у нас буде час плодитися, розмножуватися та населяти землю
знову, оскільки час землі збіг назавжди,
остаточно і безповоротно. «Часу вже не
буде, а дня голосу сьомого Янгола, коли
він засурмить, довершиться Божа таємниця, як Він благовістив був Своїм рабам пророкам» (Одкр. 10:6-7).
Давайте розглянемо деякі з кар, які,
згідно зі словами Господа, прийдуть незабаром після вищезазначених зруйнувань.
Так само, як світ за часів Ноя ніколи раніше не бачив дощу, так і наш світ ще ніколи
не бачив, щоб вся земля була охоплена вогнем. «Стихії, розпечені, рунуть, а земля та
діла, що на ній, погорять» (ІІ Петра 3:10).
Увесь світ побачить, як на землю
падає град вагою п‘ятдесят кілограмів.
Люди, через свою сатанинську самознищуючу сутність, обмовлятимуть Господа нечестивими та докірливими речами,
які є образливими для священної величності Бога, через це покарання градом;
бо буде ця покара дуже великою.25 Усі
людські богохульства та інші помсти у
відповідь на біль, якого Господь завдає
цим жалюгідним негідникам, будуть
марними. Вони викликають у Господа
лише сміх, коли так лютують. Господь,
який сидить на Небесах, сміється з них.26

Єдиною втіхою у цих покараннях,
які Господь дуже скоро пошле на землю,
є те, що загинуть і потраплять до Пекла
не всі одразу, як це трапилося за часів
Ноя. Цього разу, коли прийде кінець
світу, Господь буде ще більш лютим, ніж
будь-коли, через грішників, що не покаялися та не не дотримувалися Його святих заповідей, хоча протягом багатьох
років вони слухали проповідників Біблії, які ясно говорили їм, що Господь –
суворий суддя до грішників, які не розкаялися.27 Сьогоднішні нечестивці знають, що Господь зробив зі світом на початку його становлення, вони чули про
минулі покарання, наприклад, потоп,
знищення фараонового Єгипту та первістків Єгипту, знищення Содому та Гоморри, Єрихона та багато іншого. Тепер
Господь прирече беззаконників цього
світу на муки28 та утривалить їхнє катування на деякий час, оскільки вони, замість того, щоб наслідувати Христа, войовничо та зухвало наслідували сатану,
який примусив Сина Божого прийти в
цей світ та померти заради нас, щоб ми
могли врятуватися від цих покарань та
найгіршого покарання всіх часів – пекла та вогняного озера. Сатана зробив
так, що кожна людина на цій землі має
померти. Сатана примусив кожну людську душу, яка потрапила до пекла або
опиниться там у майбутньому, залишатися там навіки, cатана спричинив усі
лиха, які коли-небудь відбувалися на
землі.29 Господь не виявить ні крихти
милосердя до войовничого, зухвалого
беззаконня, яке демонструють чоловіки, жінки та діти, що наслідують це
лихе створіння або підкорюються його
церкві-державі.
ДИЯВОЛІВ ДЕБЮТ
Породження диявола та його церква-держава говорять світові, що вони
несуть справжнє послання любові, миру
та безпеки. Зараз виявляється, наскільки вкрай ненависним є це нечестиве
вигадане посланняі. Це ніщо інше, ніж
майстерно придумана байка та чистої
води вигадка. Ця вигадка, якщо в неї повірити, посилає тих, хто повірив, у пекло
на віки віків (I Фес. 5:3). Ці сатанинські
істоти є якраз тими, хто кричить, що
справжні пророки Божі проповідують
ненависть. Істинне послання любові – це
Божа звістка про спасіння через Христа. Бог вимагає, щоб ви відмовились
від будь-якої іншої релігії чи спасителя,

окрім Христа, щоб ви відвернулися від
сатани та гріха і щоб ви боялися Бога та
дотримувались Його заповідей. Якщо ви
цього не зробите, то отримаєте Його засудження, Його гнів та пекло.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ВІБРУЮЧИЙ
КАМЕРТОН
Внаслідок багатьох тисяч підземних поштовхів після землетрусу в ЛосАнджелесі 17 січня 1994 року земля
розверзлася, і вірус «Лихоманка долини» вийшов з-під землі, заражаючи сотні людей. Цей землетрус допоміг мені
уявити одне з покарань, які Господь
скоро пошле у цей світ. Це може здатися надуманим і неймовірним, як хмари і дощ для людей-самовбивць епохи
Ноя, але, звичайно, хмари та дощ зараз
є нормальним явищем. Люди можуть
бути впевнені, що кожна деталь цих
пророцтв справдиться. Бог дозволив
нам по Своїй великій милості побачити, як здійсниться низка Його пророцтв
до того дня, коли в Нього не залишиться більше милості для нас.
Я знаю, що Господь надихає мене уподібнюватись до Ноя, щоб підготувати
мій розум до тих подій, які незабаром
повинні відбутися. Слово Боже – це істинне пророцтво. Його обіцянка знищення землі внаслідок Його руйнівних
епідемій є такою ж вірною, як попередження про покару, яку Він послав світові
за часів Ноя.
Розверзання землі в долині СанФернандо в Лос-Анджелесі нагадує
мені цитату з Біблії, яка розповідає про
відкриття бездонної прірви в землі та
звільнення істот, подібних до сарани,
які будуть мучити нерозкаяних грішників цього світу протягом п’яти місяців
своїми болючими укусами, схожими на
укус скорпіона, що нападає на людину.30 Люди в цьому світі, які страждатимуть від цього покарання, проситимуть смерті, але померти для них буде
неможливо.31 Ті люди, які залишаться
в живих після всесвітнього землетрусу, який пошле Господь, отримають для
себе лише невелике уявлення про те,
яка доля очікує їх у вічному вогні пекла.
Зараз, більш ніж будь-коли, необхідно готувати свою душу до вічності. Немає інших варіантів, ніж рай чи рекло,
Бог чи сатана. Отримання вічного життя
– це єдиний захист від покарань Божих,
а також від останнього покарання, вічного пекла.
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Одкр. 12:9, 12, 17:5-6 30 Одкр. 9:5 31 Одкр. 9:6
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Царство Боже є надпри- масове самогубство всього світу. Ісус
родним і має всю владу. сказав Іоанну: «Ці слова вірні й правдиІсус сказав: «Вся влада дана ві: і Господь Бог святих пророків послав
Мені на Небі і на землі» Свого янгола показати слугам Своїм те,
(Матв. 28:18). Саме наше чому належить бути невдовзі» (Одкр.
дихання в Його руках. Ті з 22:6). Ісус сказав: «Ось, я прийду незанас, хто знову народився баром: блаженний, хто зберігає слова
від Духа, є царями і пасти- пророцтва цієї книги».35
У цей самий час чаша вина лютого
рами цього Царства. Бог
призначив тих з нас, хто є гніву Божого проливається, «виливаістинними християнами, ється нерозведеною у чашу гніву Його»
для Царства. Ми, плоть (Одкр. 14:10, 16:19, 19:15). ПопереджуХристова, перебуваємо з вальні сигнали про Його наближення,
Ним, Царством Небесним. останні покарання помітні скрізь по
ЗАХІДНА АФРИКА - Табір біженців - Пастор Венні
«Не прийде Царство Боже всьому світу. Ще залишається троЕнді Коул з декількома членами своєї 55000 парафії,
помітно... Царство Боже хи часу на порятунок, але пам’ятайте,
вдягнені в футболки з логотипом Християнської
всередині [нас, коли ми що ми знаходимося в кінці часів. Найцеркви Тоні Аламо, стоячи у черзі з глечиками для води,
приймаємо Христа з Його більше бажання небесного Отця і Сина
щоб отримати свіжу, чисту воду для пиття та для
Отцем від Духа]» (Лука Його, Ісуса Христа, у тому, щоб весь світ
приготування їжі, яку їм щоденно постачає наша Церква
17:20-21). Царство Небесне покаявся в усіх гріхах, відразу ж відмоніколи не буде зруйноване, вився від будь-яких подальших злочиале буде стояти вічно, руй- нів і непокори Божому урядові спраЯнгол Небесний голосно вигукнув нуючи всі мирські царства вщент.34 І це ведливості й порядку.36 Недотримання
просте й коротке, але найважливіше ще далеко не все. Читайте Біблію, читай- Божих законів і порядку – це гріх.37
повідомлення Іоанну. Це повідомлен- те мою літературу, слухайте мої радіопеБажання Бога полягає в тому, щоб
ня: «Бійся Бога та вшановуй Його» (що редачі та дивіться мій сайт. Надсилайте світ прийняв Його милосердя та проозначає «Бійся Бога і дотримуйся Його мені свої питання, і Господь у мені на- щення за всі попередні гріхи, щоб Він
заповідей, бо це перший обов’язок лю- дасть вам відповідь.
міг показати Свою щедру милість через
дини»).32 Це означає - відійдіть від злих,
Люди сьогодення, які будуть поми- віру людей в спокутувальну, очищаючу
невідновлених, богохульних людей з лувані, повірять повідомленням апос- душу кров, пролиту на хресті на Голгофі
низовинними помислами і тримайте толів Іоанна і Даниїла і підкоряться Бо- заради світу Агнцем Божим.38 Господь
себе у святості, бо Господь є святим, жим заповідям. Вони повинні отримати простить кожний колишній гріх кожної
а без святості жодна людина не поба- милість Божу. Ті, хто не вірять у пові- по-справжньому щирої людини, незачить Бога. Святість досягається підко- домлення про майбутні покарання, які лежно від того, наскільки тяжким є той
ренням Богу. Споживаючи Божі слова найближчим часом повністю знищать гріх, скільки гріхів було скоєно, і незащоденно, ми споживаємо Живий Хліб цей світ, і не підкоряються Божим за- лежно від того, ким ви є.39
з Неба, плоть і кров Самого Ісуса Хрис- повідям, є самовбивцями, як населення
Якщо ви дозволите з цього самого
та. Завдяки цій звичці, цьому вмінню, світу в дні Ноя, яке не повірило у Но- дня Триєдиному Богу жити в вас і працій щоденній вправі нам дається сила єво попередження про потоп, доки він цювати через вас, вас буде помилувано.
Божа через віру в Христа, щоб ми могли не відбувся, і не підкорилося Божим «Хто витримає до кінця [в служінні Госпротистояти спокусам сатани. Потуж- заповідям. Таким чином, ми отримали
(Продовження на стор. 8)
на Божа природа стає нашою через Ісуса Христа, томущо за допомогою Духа 34 Дан. 2:44 35 Одкр. 22:6-7 36 Єзек. 33:11, Іоан. 3:16, II Петра 3:9 37 I Іоан. 3:4 38 Пс. 86:5, I Петра 1:18-19
Святого, втіленого в Його Слові, Він 39 Іс. 1:18, Міх. 7:19, Іоан. 6:37
може перебувати, жити і працювати чудесно і дивно всередині нас. Ми стаємо
Пасторе Тоні Аламо!
храмом Божим, де Бог в буквальному
33
Вітання Вам у ім’я Ісуса! Я дякую зчисленних свідчень, якими Слово підсенсі і по-справжньому живе.
Богу,
що Він зробив можливим Вам тверджує доброту Його. Мене зворушує
Навіть після прийняття Христа ми
увійти
до мого життя. Наразі я слухаю кожне слово, що Ви проповідуєте щодня
з вами, подібно до Ноя, будемо шокоВаші
звернення
вже протягом тижня. опівдні на цьому радіо. Я прошу Вашої
вані та налякані, коли прийдуть Божі
Я
у
в’язниці,
і
на
мене чекає ще дев’ять допомоги у будь-який можливий спосіб.
покари. Мета цієї літератури - підгороків
ув’язнення
до
того, як я вийду на Я жадаю отримати спасіння Господнє і
тувати вашу душу до зустрічі з Богом
волю.
У
мене
такий
стан здоров’я, при відчуваю, що Ви та Ваша церква змоі навчити вас бути готовими самостійякому
медицина
нічим
не може заради- жете значно допомогти мені у цьому. Я
но впоратися, як це зробив Ной, з нати,
тож
моліться
за
мене
в цьому сенсі. хочу, щоб мою матусю було зцілено і заслідками Божих покарань наприкінці
Я
знаходжусь
у
пошуках
справжньої лучено до могутнього руху Господнього.
світу. Дивитись на масове самогубство
істини
Слова
Божого,
і
з
того
часу, як я Будь ласка, Пасторе Аламо, допоможіть
буде болісно.
почув Вас, на мене зійшло благословен- нам, й хай воздасться хвала Господу!
Брікі, Арканзас
ня глибшого розуміння та пізнання не- Дж. У.		
32 Одкр. 14:7, Еккл. 12:13 33 I Кор. 3:16

Арканзас
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Це двадцять шостий уривок із серії фрагментів
книги Пастора Аламо «Месія»; продовження буде
друкуватися у кожному виданні, доки текст книги не
буде викладено повністю.

Найбільше диво у пресі:
документальні свідчення

«Месія

згідно до біблійних пророцтв»
«Про Hього всi пророки свiдчать» (Діян. 10:43).
«У свитку книжному написано про Мене»
(Пс. 40:7, Євр. 10:7).
Обидва слова «Христос» (грецьке – «Christos») і «Месія» (іврит –
«Mashiah») означають Помазаник.1
Після падіння людини та її подальшого відокремлення від Бога2 людство потребувало справжнього посередника, справжнього спокутувача, який може втілити три основні
потреби людини:
(1) Гріх залишив людину в духовній
темряві, без жодної уяви про Бога. Через це людина потребує знань Слова,
волі та шляхів Божих. Таким чином,
людину необхідно відновити, врятувати. Врятувати від чого? Відповідь:
врятувати від необхідності провести

вічність у пеклі та
ХАММАМ ДІСТРІКТ, АНДХРА ПРАДЕШ, ІНДІЯ:
вогняному озері!
Рев. Б. Перумаллапеллі і деякі з членів його церкви
Вона не потребує
демонструють бюлетені Пастора Тоні Аламо,
сьог однішньог о
«християнства»,
котрі вони наразі розповсюджують у своїй
вона
потребує
місцевостімммммммммісцево
Христа, Спасителя.
Сьогоденне християнство фальшиве. себе в антагонізмі до Бога, а також
Христос – це те, що необхідно, сила, інших людей. Оскільки людина –
яка потрібна нам, щоб подолати всі це занепала істота, вона потребує
перешкоди.
не просто царя, але святого, боже(2) Гріх залишив людину винною, ственного Царя (Царя царів).
заблудлою та відокремленою від
У старозавітні часи Бог забезпеБога. Таким чином, вона потребує чував ці основні потреби людства
прощення гріхів, відновлення для через Своїх обраних пророків, свярозкаяної праведної душі, віднов- щеників і царів. Але оскільки всі
лення для божественного спілку- людські засоби не виправдали спо1. Щоб побачити приклади використання слова «помазаник»
у Старому Заповіті, див. Книгу Левита 4:3, 5, Псалом 2:2, Книгу
вання і повного порятунку від пала- дівань і зазнали невдачі, Господь запророка Даниїла 9:24, І Самуїла 2:10. Слово «помазаник» найчастіше зустрічається в книзі Левита, І і II Книгах Самуїла та у Псалючого, вічного пекла страждань та планував з самого початку, що Він
мах. Термін «Месія» (помазаник) застосовується до первосвящевогняного озера. Для цього людині дасть нам ідеального Пророка, Пасника (Лев. 4:3, 5, 16, 6:22), який був прообразом Христа, нашого
Первосвященика. Він зустрічається 18 разів у I і II Книзі Самуїла,
необхідний небесний Пастир.
тира, Спасителя і Царя для людства
але не завжди у значенні «месія». Термін десять разів знайдено у
(3) Гріх, який є повстанням проти у Своєму досконалому Єдинороднокнизі Псалмів, але знову ж таки не завжди він означає саме Месію. Псалми 2:2, 20:6, 28:8, 84:9, 89:51, 132:10 та 17 є Месіанськими.
Бога, Його Слова, Його влади, Його му Сині (Сам, Еммануїл, з нами Бог).
Псалом 2:2 і Книга пророка Даниїла 9:25 і 26 є найважливішими
уривками, у яких говориться про грядущого Месію.
цілі, залишив людину наодинці з неУ часи Старого Заповіту три кла2. Бут. 2:16-17, 3:1-19, 6:5, 8:21, Йов 15:14-16, 25:4-6, Пс. 14:1-3, 94:11,
покірною природою, яка виражає си посадових осіб - пророки (I Цар.
Іс. 53:6, 64:6, Єр. 17:9-10, Матв. 15:19, Марк 7:21-23, Рим. 3:23, 5:1219, 8:7-8, I Кор. 15:21-22, 47, Гал. 5:17, 19-21, Еф. 4:22, Кол. 2:13, 3:5-7
19:16), священики (Вих. 29:21, Лев.
8:12) та царі (I Сам. 10:1, 16:12-13 )
Індія
- посвячувались на посаду за допоШановному Пастору Аламо.
могою помазання єлеєм.
Вітання Вам у дорогоцінне ім’я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я з
(1) ХРИСТОС ЯК ПРОРОК
штату Андхра Прадеш, Індія. Пасторе, я хотів би подякувати Вам за матеріали, що
Старозавітний пророк представВи мені надіслали. Хай Господь щиро благословить Вас. Ми займаємося розповсюляв Бога перед народом, і він передженням цієї літератури та вісників. Пасторе, Ваша література здійснила величездавав Його слова, Його повідомленний вплив на життя багатьох людей, особливо твір «Готуйтеся» став поворотним
ня, людям. Коли прийшов Месія,
пунктом у житті багатьох людей. Спасибі за те, що надіслали нам ці дорогоцінні та
чудові матеріали. Я все ще отримую відгуки від багатьох людей. Ми ставимо собі
Він абсолютно і повністю предстаметою приведення душ до Христа. Будь ласка, вишліть нам видання Біблії мовою
вив Бога особисто, а також у словах,
телугу та англійською мовою для нових парафіян, що приєднуються до церкви.
перед Ізраїлем та світом. Коли Ісус
Також, Пасторе, Ви присилали нам листа, де писали, що надішлете нам деприйшов, Він довів, що Він досконакілька футболок та светрів із символікою церкви. Будь ласка, вишліть їх нам.
лий Божий пророк:
Вони нам потрібні, хоч білі, хоч чорні. Дякую Вам за те, що вишлете їх.
«Жодна людина ніколи не бачиМи щоденно молимося за Вас та за Вашу церкву. Хай перебуває Господнє
ла
Бога;
Єдинородний Син, який є в
щире благословення з Вами та тими людьми, які служать у Вашій місії. Дякую Вам!
лоні
Отця,
Він явив [виявив, покаВаш на службі Його,
зав]
Його»
(Іоан.
1:18).
Пастор С. М. 				
Гангаварам, Андхра Прадеш, Індія
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«Хто бачив Мене, бачив і Отця...
Хіба ти не віриш, що Я в Отці і
Отець у Мені? Слова, які говорю Я
вам, говорю не від Себе, а Отець,
який у Мені перебуває, Він творить
діла» (Іоан. 14:9-10).
Як Пророк прийдешній Месія
подібний Мойсеєві
«Поставлю Пророка для них
з-поміж їхніх братів, Такого, як ти
[Мойсей], і дам Я слова Свої в уста
Його, і Він їм говоритиме все, що Я
накажу. І станеться: кожен, хто не
слухатиме слів Моїх, що Той Пророк
говоритиме Моїм Ім’ям, Я покараю
того» (Втор. 18:18-19).
Мойсей був покірним слугою Господа, і він був обраний серед усіх
інших пророків, щоб викласти пророчу місію грядущого Месії. У цих
важливих аспектах Христос був таким пророком, «як Мойсей». Мойсей
був ЗАКОНОДАВЕЦЬ, ЛІДЕР, ЦАР
(керівник), СПАСИТЕЛЬ, ПРОРОК
(представник Бога) і ЗАСТУПНИК
для людей, з яким Бог говорив лицем
до лиця; і не було більше в Ізраїля
пророка такого, як Мойсей (Втор.
34:10-12, Числа 12:6-8). Він був єдиною людиною в єврейській історії,
хто здійснював функції пророка,
священика і царя в одній особі.
Як же праві були люди, які, побачивши чудо годування Ісусом п’яти
тисяч людей кількома хлібами і рибою, сказали: «Це воістину Той Пророк, Який має прийти у світ» (Іоан.
6:14). «Цей Пророк» також згадується в Євангелії від Іоанна 1:21.
Хоча Мойсей був великий, Христос був набагато величнішим. Мойсей, як «слуга», був вірний; Христос,
як «Син», був досконалий і всезнаючий ПРОРОК (Євр. 3:5-6), який
був «вірний Йому, Який призначив
Його» (Євр. 3:2).
Петро підвів підсумок своїй проповіді у храмі такими словами: «Бо
Мойсей провіщав: Господь Бог вам
Пророка підійме від ваших братів,
як мене; у всім Його слухайтеся,
про що тільки Він вам говоритиме!
І станеться, що кожна душа, яка не
послухала б того Пророка, знищена
буде з народу» (Діян. 3:22-23).

Інші посилання щодо пророчої священиком], який посвячений на
місії Христа містяться в обох Запо- віки» (Євр. 7:26-28, 9:11-14, 25-26).
вітах. Ісая у главі 61:1 та Лука у главі
Таким чином, цією досконалою
4:18 посилаються на пророчу місію жертвою на хресті Христос «удоскоХриста, і обидва уривка відобража- налив назавжди» тих, що врятовають одне й те ж саме:
ні через віру в Нього (Євр. 7:23-28,
«Дух Господній на Мені, бо Він 9:25-28, 10:10-14). Велика частина
помазав Мене благовістити вбо- Послання до Євреїв присвячена
гим; Він послав Мене перев’язати тому, що в Ісусі Христі Бог дав нам
зламаних серцем, проповідувати Свого досконалого ПЕРВОСВЯполоненим визволення і прозрін- ЩЕНИКА, який приніс досконаня сліпим, щоб встановити свобо- лу жертву для спокутування гріхів
ду змучених».
всього роду людського, і тим самим
(2) ХРИСТОС ЯК СВЯЩЕНИК дає вічне життя всім, хто приймає
Старозавітний священик, обра- Його як свого представника і Спаний Богом, представляв людей пе- сителя. Месія приніс як своє тіло,
ред Господом і приносив жертви за так і свою душу в жертву за гріх і
їхні гріхи. Він також мав виконува- грішників (Іс. 53:5, 10).3
ти місію милосердя до «неосвічених
Хоча священство Аарона безпета заблудлих» (Євр. 5:1-2). Це свя- рервно нагадувало людям, що їм пощенство, в якому Аарон був перво- трібно спокутувати свої гріхи, і що
священиком, було недосконалим, бо прощення гріхів можна отримати
священики самі були грішниками, тільки через пролиття крові (Євр.
і тому вони повинні були насампе- 9:22), тією людиною, яку було обред принести жертву за свої власні рано зобразити ВІЧНЕ священство
гріхи, а тоді вже за людські (Євр. Месії, став не Аарон, але Мелхіседек
5:3, 7:27-28, 9:7). Крім того, їх свя- (Євр. Гл. 5-7, Пс. 110:4). Мелхіседек,
щенство було недовгим; воно часто як прообраз Христа, представляє
переривалося смертю (Євр. 7:23). До Його вічне, незмінне священство
того ж жертви, які вони приносили, (Євр. 7:3, Він «перебуває священибули лише символічними, бо «не- ком завжди»).
можливо, щоб кров биків та козлів
знімала гріхи» (Євр. 10:4).
Продовження у наступному бюлетені
Але у особі ХРИСТА, призначено- 3. У якомусь сенсі Месія був помазаний, щоб стати немов
коли він поніс гріхи всього світу. Його пого Богом Первосвященика, ми маємо прокаженим,
справжньому «зробили ... гріхом» для нас (II Кор. 5:21). Це
не тільки ідеального Первосвящени- стає зрозумілим з Книги пророка Ісаї 53:4. Біблія короля Якова говорить: «А ми думали, що Він був уражений, покараний і
ка, який живе вічно, але Він віддав принижений Богом».
У випадку Месії - це за НАШІ гріхи, а не за Його власні Він
СЕБЕ за гріхи наші, що стало ідеаль- так постраждав.
Це є незбагненна сила, що Христос був дійсно
ною жертвою, раз і назавжди, по- готовий понести замість нас покарання не за Свої гріхи, але
наші. Можна зробити висновок, що Христос, «Помазаник
вною спокутою за усі гріхи людства! за
Божий», був не лише помазаний, щоб бути Божим пророком,
і царем, але Він також отримав «помазання», щоб спо«Таким i повинен бути у нас Пер- пастирем
кутувати гріхи, і Він у буквальному сенсі став ГРІХОМ для нас. За
восвященик: святий, незлобливий‚ таку силу, таку любов кожен віруючий буде вдячним Йому вічно.
непорочний, вiддiлений вiд
грiшникiв i пiднесений вище
Венесуела
небес, Який не має потреби
Шановний Пасторе Аламо!
щоденно, як тi первосвящеБагато людей навертаються до Бога
ники, приносити жертву спозавдяки
Вашій літературі, але нам потрібчатку за свої грiхи, потiм за
но багато екземплярів Біблії. Якщо можегрiхи народу, бо Вiн зробив це
те, надішліть нам екземпляри Біблії для
ОДИН РАЗ, принiсши в жертву
нових віруючих, кількість яких численна.
СЕБЕ САМОГО. Бо закон наХай Господь благословить Вас! На цьостановляє первосвящениками
му завершую свого листа. Буду чекати на
людей, якi мають немочi, а слоВашу відповідь.
во клятвене, пiсля закону, поПастор У. С.
ставило Сина [нашим ПервоЛос Пуертос де Альтаграція, Венесуела

7

ГОТУЙТЕСЯ
(Продовження із стор. 7)
поду], врятований буде» (Мф. 10:22). Не
коритися Богу і відхиляти милість Його
– це гріх. «Бо заплата за гріх є смерть
[вічне пекло]» (Рим. 6:23).
Незабаром Божа пропозиція помилування через Ісуса Христа припинить
свою дію. Коли це станеться, не буде
більше порятунку. «Неправедний нехай
чинить неправду ще, і поганий нехай
ще опоганюється. А праведний нехай
ще чинить правду, а святий нехай ще
освячується!» (Одкр. 22:11). Якщо ви
приймете Христа, ви будете праведними, а якщо ви відмовитеся від Христа,
ви будете нечистими. Прийміть Господа Ісуса Христа. Це просто марна витрата часу і зусиль - працювати на когось,
окрім Господа Ісуса Христа, або мати
іншу мету, окрім Неба. Якщо ви хочете
зробити Небеса вашою метою, починайте вже зараз без подальших зволікань і прокажіть цю молитву до Нього.
Після того як ви прокажете молитву,
продовжуйте жити у Господі, бо тільки
ті, хто продовжує своє життя у Господі
до кінця, будуть врятовані (Мф. 24:13).
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною душею.40 Я
вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН
живого БОГА.41 Я вірую, що ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ святу

кров за прощення всіх моїх минулих
гріхів.42 Я вірую, що БОГ воскресив
ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО
ДУХА43, і що тепер ІСУС сидить по
праву руку від БОГА і слухає моє каяття та цю молитву.44 Я відчиняю двері
свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти
в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.45 Змий усі
мої брудні гріхи святою кров’ю, яку
ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.46 ТИ не відштовхнеш мене,
ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої
гріхи і спасеш мою душу. Я знаю це,
тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить так.47 ТВОЄ СЛОВО говорить,
що ТИ нікого не відштовхнеш, в тому
числі і мене.48 Тому я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ відповів
мені, і я знаю, що я спасенний.49 І дякую ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за спасіння моєї душі, і я проявлятиму свою
вдячність тим, що робитиму так, як
ТИ наказуєш, і більше не грішитиму.50
І тепер, коли ви отримали Божу благодать, послужіть БОГУ всім вашим
серцем, всією душею, всім розумом та
всією силою (Марка 12:30).51 Прийміть
хрещення, повністю зануртесь у воді у
ім’я ОТЦЯ, СИНА і ДУХА СВЯТОГО.52
Сумлінно вивчіть версію Біблії Короля
Якова і те що вона говорить аж до дня
загибелі.53
Потім, як наказує ІСУС, будьте переможні душею. Ви можете робите це,

ставши розповсюджувачем літератури
Пастора Аламо. Ми друкуємо літературу Пастора Аламо на багатьох мовах
і ми розповсюджуємо її по всьому світові. Ми витрачаємо мільйони доларів на папір та перевезення, то ж нам
дуже потрібні ваші молитви та фінансова допомога.
Якщо хочете, щоб світ було врятовано, як наказує ІСУС, то не грабуйте
у БОГА ЙОГО десятину і пожертвування. БОГ сказав: «Чи грабуватиме людина БОГА? Ви вже пограбували Мене.
Але ви кажете: «Чим ми ТЕБЕ пограбували?» Десятиною і пожертвуваннями. Ви прокляті прокляттям, бо ви
пограбували МЕНЕ, навіть увесь цей
народ [і увесь цей світ]. Принесіть всю
десятину [десятина – це 10% від загального доходу] в комору, щоб була їжа
[Духовна їжа] в МОЄМУ домі [врятовані душі] і випробуйте цим МЕНЕ тепер, каже ГОСПОДЬ САВАОТ, чи Я не
відчиню вам вікна Небес і не проллю
благословення, що не буде достатньо
місця прийняти його. І Я докорятиму
пожирателеві заради вас, і він не буде
знищувати плоди вашої землі; а також
і ваша виноградна лоза не скидатиме
свої плоди передчасно на полях, каже
ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі народи назвуть вас благословенними, бо ви будете чудовою землею, каже ГОСПОДЬ
САВАОТ» (Малахії 3:8-12).

40 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 41 Мф. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Іоана 9:35-37, Рим. 1:3-4 42 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Іоана 1:7, Одкр. 5:9 43 Пс. 16:9-10, Мф.
28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Іоана 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 44 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13 45 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20
46 Еф. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Іоана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 47 Мф. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 48 Мф. 21:22, Іоана 6:35, 37-40, Рим. 10:13 49 Євр. 11:6
50 Іоана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 51 Втор. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Нав. 22:5, Мф. 22:37-40, Марка 12:29-31, Луки 10:27 52 Мф.
28:18-20, Іоана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 53 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Якова 1:22-25, Одкр. 3:18.

:Для більш детальної інформації або щоб отримати літературу по іншим темам, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть або дзвоніть нам
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078, USA
Цілодобова лінія із запиту інформації та замовлення молитви: 011 (661) 252-5686 • Факс 011 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Всесвітня Християнська Місія Тоні Аламо надає проживання і все необхідне у наших місцях розташування в США усім, хто щиро
хоче служити ГОСПОДУ всім серцем, душею, розумом і силою.
Служба проводиться в м. Нью-Йорк кожного другого вівторка о 20:00 годині
і щовечора в інших містах. Будь ласка, телефонуйте за номером 011 (908) 937-5723 для більш детальної
інформації. ПІСЛЯ КОЖНОЇ СЛУЖБИ ПРИГОЩАЄМО ЇЖЕЮ.
Запитайте книжку Пастора Аламо «Месія», яка розповідає про ХРИСТА зі Старого Заповіту в більш ніж 333 епізодах із пророцтвами.
Станьте розповсюджувачем літератури Пастора Аламо і почніть трудитися, збираючи врожай спасенних душ.
Уся наша література та аудіоносії надаються безкоштовно, включаючи доставку.
Якщо хтось намагається отримувати за це гроші, будь ласка, телефонуйте безкоштовно за номером: 011 (661) 252-5686.
ЦЯ ЛІТЕРАТУРА НЕСЕ ІСТИН НИЙ ПЛАН СПАСІННЯ (Діяння 4:12).
НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇЇ, ПЕРЕДАЙТЕ ЇЇ ІНШИМ.
Тих, хто мешкає в інших країнах, ми заохочуємо перекласти цю літературу на рідну мову.
У разі передрукування, будь ласка, вкажіть авторське право і реєстрацію:
© Охороняється авторським правом, Листопад 1994, 2006, 2015 Всі права захищено. Світовий Пастор Тоні Аламо
UKRAINIAN—VOLUME 06200—BRACE YOURSELVES

8

® Зареєстровано у Листопад 1994, 2006, 2015

