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Господь є той самий учора, сьогодні і навіки (Євр. 13:8). Існує багато
незмінних законів Господа, які мирський уряд не може змінити, наприклад, закон тяжіння. Інший закон, про
який Господь розповів Адаму, а Адам
– Єві, говорив, що якщо один з них
скоштував би з дерева знання добра і
зла, вони б померли (Бут. 2:17). І якщо
ви не вірите, що це правда, пройдіться
кладовищем, і ви побачите безліч людей, що вже померли.
Немає значення, багаті ви чи бідні,
у неволі чи на свободі, чоловік чи жінка, цар або жебрак, президент Сполучених Штатів чи проста людина,
ви помрете, як і говорив Господь. У
Посланні до євреїв 9:27 написано: «І
як людям [всім] призначено вмерти
один раз, потім же суд».
Такої речі як реінкарнація не існує.
Коли демони виходять з тіл померлих,
що були одержимі, вони знаходять
тіла людей з тими ж вадами та вселяються в них. Цим пояснюється таємниця людей, які ніколи не розмовляли
певними мовами, допоки демон, що
вийшов з тіла померлої людини, не
вселився в них. Або ефект дежавю,
коли під час подорожі ви можете присягнутися, що вже бачили місце, де ніколи не бували до того. Біблія називає
це одержимістю демоном.

Тому цей закон, згідно якому нам
всім судилося померти ОДИН РАЗ,
не можна змінити. Коли Господь говорить нам, що усі ми коли-небудь
помремо, це означає, що ми помремо
лише один раз. Безперечно, ми всі помремо, тому що Господь створив цей
закон, так само як і закон тяжіння.
Перша смерть, смерть нашого способу життя, завершується, коли ми
приходимо до хреста Христового в
пошуках спасіння (Рим. 6:4, 8:13). Спасіння починається з хреста Христового.
Коли нас засуджують через наші минулі гріхи, Святий Дух, або Втішник,
який входить у наші душі одночасно з
Христом, веде нас до хреста Христового за помилуванням, за прощенням
наших попередніх гріхів та за надприродною владою над нашою плоттю (
Іван. 14:16-19, 26, 15:26, 16:7). Тож у
підніжжя хреста силою Духа Святого
ми водночас вмираємо за діяння нашої
плоті та воскресаємо до вічного життя завдяки одвічному Духові Божому
(Рим. 6:8-11, 8:13-15). Коли ми знову
народжуємося у Дусі Божому, ми дізнаємося зі Слова Божого, що ми маємо
померти для нас самих, для нашого колишнього життя, життя, яким ми жили.
Це – наша перша смерть.
Господь сказав Мойсеєві, що люди
Ізраїлю не будуть служити Йому,
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якщо вони не будуть боятися Його.
«І промовив Мойсей до народу: Не
бійтеся, бо Бог прийшов, щоб випробувати вас, і щоб страх Його був
перед обличчями вашими, щоб ви
не грішили» (Вих. 20:20). І апостол
Павло, якого Господь сподобив написати більш ніж дві треті Нового Завіту, сказав: «Отже, відаючи страх Господній, ми людей наставляємо» (II
Кор. 5:11). У Приповістях 9:10 говориться: «Страх Господній - початок
премудрості, а пізнання Святого це розум...». Приповісті 1:7: «Страх
Господній - початок премудрості,
нерозумні погордують мудрістю та
напучуванням». Приповісті 3:7: «Не
будь мудрий у власних очах, бійся
Господа та ухиляйся від злого!».
Приповісті 8:13: «Страх Господній
лихе все ненавидіти: я ненавиджу
пиху та гордість, і дорогу лиху та
лукаві уста!». Приповісті 14:26-27:
«У Господньому страхові сильна
(Продовження на стор. 2)
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(Продовження із стор. 1)
надія, і Він пристановище дітям
Своїм. Страх Господній криниця
життя, щоб віддалятися від пасток
смерті». Приповісті 15:33: «Страх
Господній - навчання премудрості, а
перед славою скромність іде». Приповісті 16:6: «Провина викупляється через милість та правду, і страх
Господній відводить від злого».
Очевидно, що мирське єдине світове правління, церква, засоби масової
інформації та населення не бояться
Господа. Господь каже, що вони дурні,
бо людина, яка каже, що Бога нема, дурна. У Псалмі 13:1 говориться: «Безумний говорить у серці своїм: Нема
Бога! Зіпсулись вони, і обридливий
чинять учинок, нема доброчинця!»
«Промовив тоді Ісус учням Своїм: Коли хоче хто йти вслід за Мною,
хай зречеться самого себе, і хай
візьме свого хреста, та й іде вслід
за Мною» (Матв. 16:24). Це повинно
робитися добровільно. Нам було велено: «...Ненавидьте зло та туліться
до доброго!» (Рим. 12:9). У Першому
посланні до солунян 5:22-23 говориться: «Стережіться лихого в усякому
вигляді! А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай
непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа!».
Йов сказав у своїй книзі 31:1: «Умову я склав був з очима своїми, то як
буду дивитись на дівчину?». Через
угоду Йова зі своїми очима він ніколи не дивився на порнографію. Люди,
що цікавляться порнографією, ніколи
не перестануть витріщатися в неї, допоки вони твердо не укладуть угоду
зі своїми очима, розумом, душами,
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що вони ніколи більше не витріщатимуться в порнографію знову, тому що
це заради саме їхнього життя.
У Першому посланні до коринтян
6:18-20 говориться: «Утікайте від
розпусти. Усякий бо гріх, що його
чинить людина, є поза тілом. А хто
чинить розпусту [навіть власними
очима], той грішить проти власного
тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло
то храм Духа Святого, що живе Він
у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не
собі не належите? Бо дорого куплені ви [і ціна та - кров Христа (Діян.
20:28)]. Отож прославляйте Бога в
тілі своєму та в дусі своєму, що Божі
вони!». Коли ви купуєте щось, воно
належить вам. Якщо хтось забирає це
від вас, то стає крадієм. Ісус придбав
нас Його власною кров’ю, тому ми належимо Йому. Диявол хоче викрасти
вас у Христа. «Злодій [диявол] тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. [сказав
Христос] Я прийшов, щоб ви мали
життя, і подостатком щоб мали»
(Івана. 10:10).
Сатана краде наші душі через мирські засоби масової інформації та
уряд, які роблять усе можливе, аби
представити Слово Бога нісенітницею, фальшивкою, зробити так, ніби

Слово Бога – брехня. Сатана – брехун, і він – отець брехні. У книзі Івана
8:44 Ісус говорить: «Ваш [релігійних
лідерів] батько - диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати
хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді не встояв, бо правди
нема в нім. Як говорить неправду,
то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправди». ЗМІ
сповнені брехні про те, що всьому
створенному більше 6 000 років, та
тисячами інших неправд, яких занадто багато, щоб перелічити. Господь
створив небеса та землю за 6 днів,
приблизно 6 000 років тому (не більше того), а також усе, що існує. Уся
сила на Небесах та на землі належить
Йому (Матв. 28:18). До цього належить і неймовірна сила розуму.
Христос – Господь, і він знає все
з самого початку світу, як тільки він
почав існувати, і до кінця світу (Іс.
46:9-10). В Одкровенні 1:8 Ісус говорить: «Я Альфа і Омега, початок
та кінець!» - говорить Господь, Бог,
- «Той, Хто є, і Хто був, і Хто має
прийти, Вседержитель!». Іншими
словами, Ісус говорить: «Я – Всемогутній Господь». І Він сказав, що в останні дні світу сатана дуритиме весь
світ (Одкр. 12:9). Сатана робить це за

ЛИСТИ ДО ПАСТОРА АЛАМО

Африка
Переклад з французької
Я знайшов деяку Вашу літературу у офісі співпрацівника, якого я якраз
замінив. Я почав читати її без особливого інтересу, але під час читання я став
приділяти їй все більше уваги. Назва бюлетеня була «Упевненість».
Я хочу, як і всі ті, хто це читає, виразити мою подяку за цей бюлетень, який
радикально змінив усе моє життя і зростив щось надзвичайне у моїй душі.
Який би я був радий читати Вашу літературу регулярно. Міг би я також
отримати Ваші бюлетені та Біблію?
Р.К.		
Лубумбаши, Демократична Республіка Конго, Африка
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допомогою мирського єдиного світового правління, церкви та ЗМІ. Сатана
хоче, аби ви повірили, що Слово Боже
- міф, однак, насправді, це – єдина
істина у всесвіті та мультивсесвіті.
Якщо ви повірите брехні сатани, ви
перестанете боятися Господа та служити Йому. Тому горіти вам у вогняному взері навіки віків, і чутно буде
там плач та скрегіт зубів (Матв. 13:4142, 49-50). Сатана примушує вас думати, що вам не треба зрікатися себе
чи нести свій хрест через все ваше
християнське життя (Лук. 9:23-25).
В Одкровенні 2:10-11 та впродовж
всієї Біблії говориться: «Не бійся того,
що маєш страждати [переживати]!
Ось диявол вкидатиме декого з вас
до в’язниць, щоб вас випробувати.
І будете мати біду десять день. Будь
вірний до смерті, і Я тобі дам вінця
життя! Хто має вухо [духовне], хай
чує, що Дух промовляє Церквам:
переможець не буде пошкоджений
від другої смерті». Не зазнати пошкоджень через другу смерть означає, що
ви не потрапите до пекла та не будете
ввержені у вогняне озеро. «Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні; [сказав Ісус] Я світ переміг!» (Івана
16:33). У Першому посланні Івана 5:
1-7 зазначається: «Кожен, хто вірує, що

Ісус то Христос, той родився від Бога.
І кожен, хто любить Того, Хто породив [піклувався], любить і Того, Хто
народився від Нього. Що ми любимо
Божих дітей, дізнаємося з того, що
любимо Бога і Його заповіді додержуємо. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, Його ж заповіді не тяжкі. Бо кожен, хто народився
від Бога, перемагає світ. А це є перемога, що світ перемогла, віра наша.
А хто світ перемагає, як не той, хто
вірує, що Ісус то Син Божий? То Той,
що прийшов був водою та кров’ю,
Ісус Христос. І не тільки водою, а водою та кров’ю. І Дух свідчить, бо Дух
то правда. Бо троє свідкують на небі:
Отець, Слово [яким є Ісус], та Дух
Святий: і ці Троє - Одно».
Слово Господа незмінне, як я зазначав раніше, так само як і тяжіння.
Справжня наука це: «На початку Бог
створив Небо та землю. А земля

була пуста та порожня, і темрява
була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав
Бог: Хай станеться світло! І сталося світло» (Бут. 1:1-3). Якщо ви не
вірите цьому першому твердженню у
Біблії, ви не повірите жодному з них.
Я молюся, аби ви повірили цьому
твердженню Господа. В Одкровенні
21:1-8 говориться: «І бачив я небо
нове й нову землю, перше бо небо
та перша земля проминули, і моря
вже не було. І я, Іоанн, бачив місто
святе, Новий Єрусалим, що сходив
із неба від Бога, що був приготований, як наречена, прикрашена для
чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце
оселя Бога з людьми, і Він житиме
з ними! Вони будуть народом Його, і
Сам Бог буде з ними, і буде їх Богом.
І Бог кожну сльозу з очей їхніх зі(Продовження на стор. 4)

Північна Кароліна

Любий Пасторе Тоні Аламо!
Хай Господь продовжує вести Вашу церкву шляхом її великого призначення та
благословляє Вас на спасіння численних душ людських!
По-перше, я хочу знову подякувати Вам за покірне служіння Божим. Бо Господь
використав Вас для великої місії мого зцілення, яке сталося більше року тому. Я продовжую жити з почуттям перемоги і без жодної ознаки пухлини мозоку, що мала
розміри м’яча для гри у гольф. Господь зцілив мене на 100 відсотків, і я дякую Господу за те, що Він використав Вас, щоб надати мені допомогу тоді, коли лікарі залишали мені всього 90 днів життя. Ще раз дякую Вам за підтримку.
Я також маю для вас добру новину. Господь відкрив для
мене двері цієї в’язниці, щоб я незабаром міг повернутися
додому в Ель Пасо, Техас, щоб стати там благочестивим гоТоні,
сподарем дому, яким я і був покликаний стати для моєї друЯ писав Вам тиждень тому і просив у Вас бюлетені. Я
жини та семирічної доньки, та донести Слово Боже до всіх
читаю Ваші бюлетені знову і знову, і я благословенний, хоча
людей.
й знаходжусь у в’язниці.
Минулого року Ви благословили мою дружину і доньку
Господь звертався до мене протягом тривалого часу, але
одягом
на Різдво. Ви не могли б додати їх до Вашого спися цілком не присвятитв себе Йому, бо сатана тримав мене.
ку
також
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Я просив Господа допомогти мені, однак я все ще продовйде
до
школи,
то якби Ви могли допомогти нам з будь-яким
жував триматися за деякі з моїх колишніх ідеалів; але після
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ня.
Моя
дружина
розповсюджує
Ваші
бюлетені. Чи не могли б
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кого Він любить, і якби я не потрапив до в’язниці, я, можливони
можуть
бути
розповсюджені
у
місті
Хуарес, Мексика.
во, ніколи б не присвятив своє життя Христу.
Дякую
Вам,
Пасторе
Аламо!
Я
люблю
Вас
у Христі, і мої моДякую Вам, Тоні, Ви маєте прекрасну церкву, і коли я вийлитви
завжди
з
Вами.
Будь
ласка,
продовжуйте
молитися за
ду з в’язниці, я маю намір почати працювати при в’язничній
мене
та
мою
родину.
церкві. Я знаю, що Господь звертався до мене багато років, а
Бо Він - живий,
я ігнорував Його поклик, але Господь привернув мою увагу,
Пітер Гернандез
Батнер, Північна Кароліна
і сьогодні я люблю Його та боюсь Його.
К.С.					Парчмен, Міссісіпі

Міссісіпі
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ГОСПОДЬ НЕ
ЗМІНИВСЯ І НІКОЛИ
НЕ ЗМІНИТЬСЯ!!!
(Продовження із стор. 3)
тре, і не буде вже смерті. Ані смутку,
ані крику, ані болю вже не буде, бо
перше минулося! І сказав Той, Хто
сидить на престолі: Ось нове все
творю! І говорить до мене: Запиши,
бо слова ці правдиві та вірні! І сказав Він мені: Сталося! Я Альфай
Омега, початок та кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела
живої води. Переможець наслідить
усе, і Я буду Богом для нього, а він
Мені буде за сина! А лякливим [що
означає лякливим перед тими, кого
надихає сатана, перед єдиним світовим урядом, ЗМІ та єдиним культом
світу, що уособлює Ватикан], і невірним, і мерзенним, і душогубам,
і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня
частина в озері, що горить вогнем
та сіркою, а це друга смерть!».
Вірте у Господа нашого Ісуса Христа і врятуєтесь (Ді. 16:31, Рим. 10:9).
Робить це, читаючи цю молитву:
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною душею.1
Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це
СИН живого БОГА.2 Я вірую, що

ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ
святу кров за прощення всіх моїх
минулих гріхів.3 Я вірую, що БОГ
воскресив ІСУСА із мертвих силою
СВЯТОГО ДУХА,4 і що тепер ІСУС
сидить по праву руку від БОГА і
слухає моє каяття та цю молитву.5
Я відчиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.6 Змий усі мої брудні
гріхи святою кров’ю, яку ТИ пролив
за мене на Голгофському хресті.7 ТИ
не відвернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи і спасеш
мою душу. Я знаю це, тому що ТВОЄ
СЛОВО, Біблія, говорить так.8 ТВОЄ
СЛОВО говорить, що ТИ нікого не
відвернеш, в тому числі і мене.9 Тому
я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю,
що ТИ відповів мені, і я знаю, що я
спасенний.10 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.11
Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ і СИНА,
і СВЯТОГО ДУХА.12 Уважно вивчайте
Біблію короля Якова і робіть так, як
там написано.13
ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розповідали іншим про своє спасіння. Ви можете

почати розповсюджувати євангельську
літературу Тоні Аламо. Ми надішлемо
вам літературу безкоштовно. Щоб отримати більш детальну інформацію,
дзвоніть або пишіть нам. Поділіться
цим повідомленням з іншими.
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
ви 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).

1 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 2 Матв. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4 3 Діян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Івана 1:7, Одкр. 5:9 4 Пс. 16:9-10, Матв. 28:5-7, Марк 16:9,
12, 14, Івана 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, I Кор. 15:3-7 5 Лук. 22:69, Діян. 2:25-36, Євр. 10:12-13 6 I Кор. 3:16, Одкр. 3:20 7 Еф. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12,
20-21, I Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 8 Матв. 26:28, Діян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 9 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 10:13 10 Євр. 11:6 11 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I

Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 12 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 13 Повтор. Закону 4:29, 13:4, 26:16?, Ієш. 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 ІСТИННИЙ 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 праtво і реєстрацію:
© Охороняється авторським правом, липень 2010 Всі права захищено. Світовий Пастор Тоні Аламо ® Зареєстровано у липні 2010
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