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Молода дівчина благала свою мати
дозволити їй залишитися у нашій
церкві, тому що вона дуже любила
Господа і церкву. Їй було тринадцять
років. На той час її брат жив при
церкві вже приблизно вісім років. За
звичаєм вона навідувала його влітку.
Ім’я її старшого брата було Ед Мік.
Він був одним з найбільших торгівців
наркотиками в Голлівуді, Каліфорнія,
до того, як мені зі Сью вдалося навернути його до ГОСПОДА.
Одного дня Еду зателефонували
з лікарні, тому що, за чутками, його
мати довела батька до божевілля,
примусивши його пустити собі кулю
у лоба. Він вчинив самогубство. Медсестра на іншому кінці лінії повідомила: «Ваш батько помер».
Мати також не дозволила своїй
доньці залишитися у нашій церкві,
тому, навіть після того, як ми попередили дівчину про гріховність самогубства, вона пустила собі кулю в
лоба. Вона вбила себе, оскільки знаходилася в стані сильної депресії,
коли жила з матір’ю у Блайтвіллі,
штат Арканзас. Дівчина померла не
одразу. Вона знаходилася у лікарні в
Мемфісі, тому я та Сью організували
для її брата, Еда Міка, побачення з
сестрою перед смертю. Ми залишили
Нашвілл і також поїхали в лікарню. У
лікарні нам зі Сью не дозволено було
навідати нещасну, бо ми не були її

родичами, проте її брату було
дозволено зайти до неї. Він розповів нам, що по щокам сестри
котилися сльози. Несподівано
вона сіла у ліжку, на її вустах
заграла посмішка, а руки підняЕд Мік (ліворуч) та Пастор Тоні Аламо
лися догори. Потім вона впала
на ліжко і померла.
(серпень 1969 р.). Ед здійснив самогубство.
Молода дівчина вчинила
Пастор Аламо говорив, що він був як син для
самогубство, бо мати не дозвонього та Сью, але здійснив перелюбство та
лила їй служити Господу. У
став крадієм. Пастор Аламо вважає, що Ед
цьому випадку Господь, очевпав у депресію або забуття, тому що він
видно, був милосердним до
відійшов від БОГА. Він був таким гарним
неї та впустив її до pаю. Інакхлопцем спочатку, але його приклад демонше, усмішка не з’явилася б на її
струє,
що християни можуть відступати
обличчі, коли Господь прийшов
і таки відступаються від БОГА.
за нею. Однак, з самогубствами це не завжди так. Дівчина,
вочевидь, розкаялася, інакше, сльози
У Посланні до Євреїв 9:26-28 говоне котилися б по її щоках. Брат почав риться: «…бо інакше Він мусів би
говорити до неї, проте, Господь суво- часто страждати ще від закладин свіро призупинив його; мабуть, у той ту, а тепер Він з’явився один раз на
момент Господь говорив дівчині, який схилку віків, щоб власною жертвою
страшний злочин вона вчинила. Вона знищити гріх. І як людям призначено
стала вбивцею – самовбивцею. Ми не вмерти один раз, потім же суд, так і
належимо собі. Ісус спокутував нас Христос один раз був у жертву принеСвоєю кров’ю!1 Якщо щось належить сений, щоб понести гріхи багатьох, і
Ісусові – це Його, і у нас немає права не в справі гріха другий раз з’явитися
це забирати чи вбивати це.
тим, хто чекає Його на спасіння».
Декілька років потому її брат Ед
Батько Еда Міка був поліцейським
також вчинив самогубство. Демон у Блайтвіллі, штат Арканзас, який
самогубства лютував у тій родині. Вони знаходиться у декількох годинах їзди
звинувачували мати, проте кожен, хто від Нашвіллю, штат Теннесі. Самогубвчинив самогубство, предстане перед ство батька і Еда сильно відрізнялися
судом Господнім за те, що він скоїв.2
(Продовження на стор. 2)

1 Іс. 53:10-12, Діян. 20:28, 1 Кор. 3:16-17, 6:19-20, 7:23, Євр. 9:12, 13:12, 1 Пет. 1:18-19, Одкр. 5:9-10 2 Вих. 20:13, Прип. 24:12, Єзек. 18:4, Дан. 7:9-10, Матв. 16:27, 19:16-18, Діян. 10:42,
17:31, Рим. 2:4-16, 14:10-12, 2 Кор. 5:10, Гал. 6:7, Євр. 10:30-31, Юд. 14-15, Одкр. 2:23, 11:18, 20:12-13
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САМОГУБСТВО – ЦЕ ГРІХ
(Продовження із стор. 1)
від самогубства молодої дівчини. Ед
відійшов від Господа. Він став крадієм
та перелюбником. Скоріш за все, він
вчинив самогубство через відчай. Це
також могло бути причиною самогубства батька – через його дружину.
У 1964 році Господь покликав мене
до цього служіння, щоб я розповів
світу про те, що незабаром Ісус знову повернеться на землю. У 1964 році
я розумів, що все було неправильно,
проте я ще ніколи не чув, щоб хтось
проповідував про повернення Ісуса
Христа на землю.
Після того надприродного спілкування Господьсвоєю силою поєднав
мене із Сьюзі. Ми безупинно поширюємо це послання по всьому світу
до того моменту, коли всі повірять у
те, що Ісус, Господь наш, повертається
на землю. Це – кінець світу, і, здається, весь світ знає про це! Світ повний
відчаю, тому що ми живемо у часи,
про які Ісус сказав «початок терпінь
породільних» (Євангеліє від Матвія
24:8). Це передує тяжким нещастям,
про які згадується у главі 24 Євангелія
від Матвія та Одкровенні.
У наш час багато людей чинять
самогубство. Це – епідемія. Люди вважають, що вони переживають важкі
часи, і багато хто з нас дійсно переживає тяжкі часи. Багато хто вірить, що
майбутнього на землі немає, тому що
земля приречена загинути у вогні.3
У Другому посланні апостола
Петра 3:10-12 говориться: «День же
Господній прибуде, як злодій вночі,
коли з гуркотом небо мине, а стихії,
розпечені, рунуть, а земля та діла,
що на ній, погорять... А коли все оце
поруйнується, то якими мусите бути
в святому житті та в побожності ви,
що чекаєте й прагнете скорого приходу Божого дня, в якім небо, палю3 Іс. 24:17-23, Соф. 1:14-18, 3:8, Мал. 4:1, Матв. гл. 24, 2
Пет. 3:7, 10-12
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чися, зникне, а розпалені стихії розтопляться?»
Мільярди людей у світі страждають від утисків породжень зла та
темряви. Вони живуть у відчаї. Вони
молять про смерть. Багато хто вчиняє самогубство, і, можливо, багато
інших замислюються про самогубство, однак Слово Господа, Христа,
говорить нам, що Він помер та пролив Свою кров за нас.4 Його кров
– це ціна, якою Він спокутував нас.
Чи проігноруєте це ви, як це роблять
мільярди інших? Якщо у пеклі не так
вже і погано, то чому Господь прийшов на землю у вигляді людини, прожив праведне життя, не скоївши жодного гріха, та помер найстрашнішою
смертю задля нас, щоб ми повірили у
Нього і не попали у пекло?5 Христос
зійшов у пекло заради нас.6
Господь не лише сказав мені, що
Христос повертається на землю. Ця
новина прийшла разом зі снами та
видіннями раю та пекла. Люди питають: «Звідки ти знаєш, що пекло існує,
якщо ніхто його не бачив?» Я бачив
його. Інші питають: «Як ми можемо
знати, що рай існує, якщо його ніхто
ніколи не бачив?» Я бачив, і я впевнений, що багато з тих, хто живе сьогодні, також його бачили. Рай – дивовижне місце,7 а пекло - страшніше,

ніж можна собі уявити або передати
словами.8 В жодній мові не вистачить потрібних слів, щоб пояснити,
наскільки страшне пекло, та наскільки прекрасним та дивовижним є
Рай (Перше послання до Коринтян
2:9). Саме тому Господь говорить
нам у Другому посланні до Тимофія
2:3-4: «А ти терпи лихо, як добрий
вояк Христа Ісуса! Бо жoден вояк не
в’яжеться в справи життя, аби догодити Тому, хто військо збирає».
Справи скрутні та продовжують
погіршуватись у всьому світі, проте,
у порівнянні з пеклом - це недільний
шкільний пікнік. Однією з найдурніших речей, яку ти можеш зробити, є
самогубство. Деякі з нас потерпають
через нашу вірність Господу, Слову
Божому, але мільярди інших потерпають через те, що вони належать до
сповнених ненависті, хибних релігій
або через пристрасті «їхньої плоті, хіть
їхніх очей та їхні мирські гордощі»
(Перше послання Івана 2:16). Господь
не дозволить нам мати власне вчення та
безкарно робити те, що нам хочеться.9
У Посланні до Євреїв 12:5-7 та 9
говориться: «І забули нагад, що говорить до вас, як синів: Мій сину, не
нехтуй Господньої кари, і не знемагай,
коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого
любить, того Він карає, і б’є кожного

4 Пс. 22:12-18, Іс. 53:3-12, Діян. 5:30-32, 13:38-39, Рим. 5:6-11, 1 Кор. 15:3-8, Еф. 1:3-12, Кол. 1:12-14, 1 Фес. 5:9-10, Євр.
2:9-10, 9:11-15, 1 Пет. 1:18-21, 2:21-25, 1 Івана. 2:2, Одкр. 1:5 5 Івана. 3:14-18, Рим. 3:21-26, 2 Кор. 5:17-21, Євр. 4:14-15
6 Еф. 4:7-10, 1 Пет. 3:18-20 7 Пс. 31:19, Іс. 64:4, 65:17-19, Матв. 5:10-12, Івана14:2-4, Рим. 8:16-23, 1 Кор. 2:9, 2 Кор. 5:1,
1 Пет. 1:3-5, 2 Пет. 3:13-14, Одкр. 7:15-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5 8 Втор. 32:21-22, Пс. 9:17, Прип. 9:13-18, 15:11, 24, 23:1314, Іс. 5:11-15, 14:4-20, 28:15-18, 33:10-14, Єзек. 31:15-18, 32:17-32, Матв. 5:21-22, 29-30, 7:13, 8:12, 10:28, 13:36-42, 47-50,
18:6-9, 22:8-13, 23:33, 24:44-51, 25:14-46, Луки 3:17, 13:24-28, 16:19-28, 2 Сол. 1:6-9, Євр. 6:4-8, 2 Пет. 2:1-9, Юд. 5-7, 1213, Одкр. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8 9 Пс. 34:15-16, Матв. 7:13-19, 2 Пет. 2:1-6, 9-22, Юд 3-7, 14-15, Одкр. 20:11-15

Міссурі

Любі християнські місії Тоні Аламо!
Я молюся, щоб цей лист знайшов всіх братів та сестер здоровими та без
жодних проблем. Я хотів би подякувати Вам за всю ту допомогу, що Ви мені
надаєте. Я насолоджуюсь літературою, яку Ви прислали, і яка відповіла на
деякі з моїх запитань, а також допомогла мені стати навіть ще ближче до Господа. Я находжу вчення Пастора Аламо переконливим і дуже правдивим. Я
знаю, що це таке - бути у в’язниці, і мої молитви - за Пастора Аламо. Хай Господь благословить його швидким звільненням. Це - іспит, подібний тому, про
який говориться у Біблії в Одкровенні 2:10-11. Ми знаємо, що Пастор Аламо отримає свій вінець життя. Ми всі завжди будемо в’язнями, але будемо
в’язнями Господа, як це сказано в Посланні до Ефесян 4:1-3.
З нетерпінням чекаю на Вашу відповідь та отримання ще більше бюлетенів та літератури.
З Любов’ло Ісуса,
Брат Джозеф Гледстоун
В’язниця Фармінгтона, Міссурі.
P.S. Я не можу дочекатися, коли буду разом з усіма вами .
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сина, якого приймає! Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам.
Хіба є такий син, що батько його не
карає? ...Окрім того, ми мали батьків,
що карали наше тіло, та ми глибоко
поважали їх, то чи ж не далеко більше
повинні коритися ми Отцеві духів, та
жити?» У Посланні до Євреїв 12:13-15
говориться: «…і чиніть прості стежки
ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість,
без якої ніхто не побачить Господа:
Дивіться, щоб хто не зостався без
БОЖОЇ благодаті, щоб не виріс який
гіркий корінь і не наробив непокою, і
щоб багато-хто не опоганились тим».
Так багато людей опоганюються та
наповнюються злобою. Тому Господь
дозволяє сатані мучити безбожників,
сподіваючись, що це приведе їх до каяття.10 Запам’ятайте, Господь це дозволяє,

тому що Він любить нас і хоче, щоб ми
розкаялися у нашій непокірності по
відношенню до Нього, та щоб ми могли
потрапити у рай, а не в пекло.11
Існують лише два шляхи, з яких
люди можуть обирати. Один – гніватися на Господа, злобствувати та бути
обуреним через Нього, а інший шлях –
каятися, просити Господа пробачити та
врятувати нас від страждань, які Господь дозволяє дияволу завдавати нам.
В Одкровенні 9:3-6 говориться: «А
з диму на землю вийшла сарана, і дано
їй міць, як мають міць скорпіони земні. І наказано їй, щоб вона не шкодила
земній траві, ані жодному зіллю, ані
жодному дереву, але тільки тим людям,
які на чолах не мають печатки Божої.
І було дано їй, щоб їх не вбивати, але
мучити п’ять місяців; а мука від неї,
як мука від скорпіона, коли вкусить
людину. І в ті дні люди

смерті шукатимуть, та не знайдуть
її! Померти вони захочуть, та втече
від них смерть!» У вірші 10 згадується: «І мала [сарана] хвости, подібні
до скорпіонових, та жала в хвостах: і
мала вона владу п’ять місяців шкодити
людям».
У дитинстві для мене було тортурами отримувати прочухана горіховою
палицею. На той час це було стражданням, проте, якщо ваші батьки-християни люблять вас, вони будуть вас карати за необхідності, бо вони не хочуть,
аби ви потрапили у пекло.12
Одкровення 9:6 розповідає про
тих, хто молить про смерть через
тяжкі страждання, але не може її знайти. Тільки замислиться, як страшно
(Продовження на стор. 4)
12 2 Сам. 7:14-15, Прип. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-24,
29:15, 17, Євр. 12:5-11, Одкр. 3:19

10 Лев. 26:13-46, Втор. 8:2-5, Пс. 94:12-13, Ос. 5:15, Рим. 2:4-11, 1 Кор. 11:32, 2 Кор. 7:9-11
11 2 Сам. 7:14-15, Прип. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Євр. 12:5-11, Одкр. 3:19

Листи до Пастора Аламо

Індія

Любий брате у Христі!
Святі привітання Вам, мій люблячий Пасторе Тоні Аламо, та
Вашим друзям, Вашим доброзичливцям, Вашим сподвижникам, Вашій церкві та всім в найдорожче ім’я Господа нашого і
Спасителя Ісуса Христа.
Мій любий та люблячий Пасторе, я отримав Вашу чудову літературу та книгу «Месія». Дуже дякую Вам за Вашу літературу та книгу
«Месія»для моєї проповідницької роботи. Господь наш об’єднав нас
для того, щоб розповсюджувати слово істини в багатьох віддалених
Барнабас Джакоб роздає літературу в школі, загальмісцях. Завдяки цьому ми можемо бути щасливими.
новійськова школа Джегінді.
Мій люблячий Пасторе, я такий радий повідомити Вам, що
після того, як ми отримали Вашу чудову літературу, ми організували просвітницьку проповідницьку кампанію у сільських місцевостях та на агентських
Вітання в Господі Ісусі Христі, брати
територіях, що включають 3 райони: 1. Висахапатнам, 2. Визианагарам, 3. Сриі сестрия і сестри у Христі!
какулам у штаті Андхра Прадеш. Наші проповідницькі команди та я люб’язно
Благослови Вас Боже, Пасторе, за
завітали до кожного дому, обійшли всю місцевість та розповсюдили проповідВашу благочестиву працю. Дякуємо
ницьку літературу, щоб люди пізнали Божий план спасіння.
Вам за наше спасіння від рук сатани.
Ночами ми проводили проповідницькі зустрічі та сповіщали про силу
Багато людей врятувалося, читаючи
Господню та Його величність. Багато людей прийняли Христа як свого осоВашу літературу. Господь з Вами, бо
бистого Спасителя та слухали Проповідь Христову з величезною увагою. Ці
Ви – єдиний Пастор, який проповідує
зустрічі проводилися на славу Господа нашого.
слово Боже. Моліться за нас, щоб ми
Мій люблячий Пасторе, будь ласка, вишліть моїм прихожанам Святу
стійко витримали ці останні часи, які
Біблію на мові телугу. Прошу Вас помолитися за мене, мою родину та споми переживаємо, та за мою проповіддвижників. Ми маємо невеличкі приходи у будинку сиріт та у будинку вдів
ницьку
роботу, що я виконую по сета нашу проповідницьку роботу. Тут ми всі молимося за Вас, за здоров’я
лах
та
школах.
Будь ласка, вишліть деПастора Тоні Аламо та за Вашу місію.
кілька тисяч екземплярів літератури.
Ми чекаємо на Вашу відповідь. Благослови вас всіх Боже!
З повагою,
Ваш Брат у Христі,
Барнабас
Д. Джакоб
Пастор К.С. Маногар,				
Андхра Прадеш, Індія
Штат, Кадуна, Нігерія

Нігерія
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САМОГУБСТВО – ЦЕ ГРІХ
(Продовження із стор. 3)
буде у пеклі, коли душі людей будуть
молити про забуття або смерть,
навіть знаючи правду, що вони ніколи не зможуть забутися або померти.
Страждання будуть не у мільярди, а у
трильйони разів гірше усіх страждань
в світі, складених разом.
Тож, що ми можемо з цим зробити? Безсумнівно, ми не повинні скаржитися. Вважайте своїм благословенням те, що ви живі, не у пеклі і можете
покаятися. Подивіться, наскільки ви
благословенні. Подивіться на кожне
благословення, що ви маєте, і ви будете вражені тим, що для вас зробив
Господь.13
Щоб знову народитися від Святого
Духа, прочитайте цю молитву, потім
вивчайте Слово Господа (Біблія короля Якова) та служіть Господу усім своїм серцем, душею, розумом та силами.
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною душею.14
Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це
СИН живого БОГА.15 Я вірую, що
ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ
святу кров за прощення всіх моїх
минулих гріхів.16 Я вірую, що БОГ
воскресив ІСУСА із мертвих силою

СВЯТОГО ДУХА,17 і що тепер ІСУС
сидить по праву руку від БОГА і
слухає моє каяття та цю молитву.18
Я відчиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.19 Змий усі мої брудні
гріхи святою кров’ю, яку ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.20 ТИ не відвернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи і
спасеш мою душу. Я знаю це, тому
що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить
так.21 ТВОЄ СЛОВО говорить, що
ТИ нікого не відвернеш, в тому числі і мене.22 Тому я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ відповів
мені, і я знаю, що я спасенний.23 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.24
Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ і
СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.25 Уважно
вивчайте Біблію Короля Якова і робіть так, як там написано.26
ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розповідали іншим про своє спасіння. Ви
можете почати розповсюджувати
євангельську літературу Тоні Ала-

мо. 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 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).

13 Пс. 68:19, 103:2-18, Еф. 1:3-12, Кол. 3:15 14 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 15 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4 16 Діяння 4:12, 20:28, Рим.

3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9 17 Псал. 16:9-10, Матв. 28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Івана 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 18 Луки 22:69,
Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13 19 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20 20 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 21 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес.
1:7, Кол. 1:14 22 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 10:13 23 Євр. 11:6 24 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 25 Матв. 28:18-20, Івана 3:5,
Діяння 2:38, 19:3-5 26 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 молитва та інформаційна лінія: 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 право і реєстрацію:
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