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Відповідь на це запитання - так! І вони вчиняли так багато разів!
Найжахливіше у четвертому мирському царстві, про що згадується в книзі
Даниїла, у главі сьомій, вірші дев’ятнадцятому (Біблія короля Якова), і про яке
йдеться, - це диявольське мирське царство, у якому ми живемо на цей час. Ми
живемо саме у той час, коли кожен з нас буде змушений або хулити СВЯТОГО
ДУХА, або не хулити СВЯТОГО ДУХА, або прийняти знак звіра чи, можливо,
бути приреченим до смерті.1
Даниїл, високошанований пророк пророцтво говорить, що нам доведетьГОСПОДА, молився БОГУ, аби дізна- ся встати перед вибором, чи прийняти
тися, які чотири царства правитимуть знака звіра чи ні (Одкр. 13:16-17). Всім,
на землі. ГОСПОДЬ показав йому, та хто приймає знак звіра, треба сказати,
Даниїл занотував їх. Коли ми вивчаємо що це те ж саме, що хулити СВЯТОГО
Біблію та нашу світову історію, ми з лег- ДУХА, чому немає прощення у цьому
кістю можемо довести, що Одкровення світі та у прийдешньому також (Матв.
Даниїла повністю розкрили нам сут- 12:31-32, Одкр. 14:9-11).
Д-р Лутцер, проповідник Біблейність цих царств, так само як і Царства
2
Небесного. ГОСПОДЬ показав їх йому! ського інституту Муді у Чикаго, отриЗараз ми живемо у четвертому та мав запитання від одного зі своїх слуостанньому мирському царстві, ди- хачів під час радіопрограми, який спиявольському останньому мирському тав його, чи можливо, щоб християнин
царстві.3 Ви, мабуть, чули про лжепро- обмовив СВЯТИЙ ДУХ. В сутності, він
років, які пророкували, що кінець світу відповів: «Ні», що є брехнею. У Біблії
відбудеться певного дня. Ніхто не знає чітко вказується, що буде багато віддати кінця світу!4 Існують пророцтва, ступників від ХРИСТА (2 Сол. 2:3-4).
які спочатку мають справдитися. Од«…Щоб ви не хвилювалися зараз
ним з останніх пророцтв, про яке зга- умом та не жахались ані через духа,
дується у Другому посланні до солу- ані через слово, ані через листа, що
нян, главі другій, є пророцтво про ве- він ніби від нас [негідники підролике відступництво від ГОСПОДА. Це бляли листи, видаючи їх за листи від
відбувається зараз, але ніхто не може з апостола Павла], ніби вже настав день
точністю вказати день кінця світу. Інше ГОСПОДНІЙ. Хай ніхто жодним спо-
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собом вас не зведе! Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, син погибелі…» (2 Сол. 2:2-3). Син погибелі
- це велике тіло людства, спільнота
мільйонів богохульників, з яких складається тіло антихриста.
Причиною, через яку багато християн відступилися від ХРИСТА, є
лють та жахлива ненависть, яку сили
темряви мають відносно ГОСПОДА,
ЙОГО СЛОВА, яким є ІСУС ХРИСТОС,5 та тих, хто проповідує СЛОВО
ЙОГО,6 і тому що вони спокусилися
турботами цього світу, його хтивостями.7 Нагадаємо, цю останню групу становлять ЙОГО колишні храми (люди,
людські тіла, де жив ХРИСТОС).8
Епоха, у якій ми зараз живемо, це
четверте диявольське, мирське цар(Продовження на стор. 2)

1 Одкр. Гл. 13, 14:9-11, 15:1-2, 19:20, 20:4 2 Дан. 2:16-45, Гл. 7 3 Дан. 2:40, 7:19-25, 8:8-12, 16-26, 12:1, Одкр.13:2-8, Гл. 17 4 Матв. 24:36-51, Марк 13:32-37 5 Іван. 1:1,
14, 1 Іван. 1:1-3, Одкр. 19:13 6 Дан. 7:7, 17-25, 1 Петра 5:8, Одкр. 11:3-7, 12:1-4, 9-17, 13:1-10, 17:11-14, 19:19 7 Марк 4:18-19, 1 Іван. 2:15-17 8 1 Кор. 3:16-17, 6:15-20,
Еф. 2:19-22
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(Продовження із стор. 1)
ство, яке дуже відрізняється від попередніх трьох царств. Воно значно
лихіше.9 У книзі Даниїла, главі сьомій,
ангел розповів Даниїлові, що цей великий образ був символом чотирьох
мирських царств (Дан. 7:17). Це були
чотири царства, що мали встати з
землі. «І приймуть царство святі ВСЕВИШНЬОГО [це буде п’яте царство,
вічне Царство Небесне], і будуть міцно держати царювання аж навіки, і аж
на віки віків» (Дан. 7:18).
Святі ВСЕВИШНЬОГО повинні
пам’ятати, що ГОСПОДЬ не бреше, та
що нам, святим, обіцяне небесне царство та правосуддя (Тит. 1:2).10 Нам
потрібно пам’ятати про це, щоб ми не
відступилися під час гніту четвертого звіра, який кожного дня накопичує
свою ненависть до ГОСПОДА, ЙОГО
СЛОВА та ЙОГО людей. Ось декілька
прикладів: (1) Біблія є поза законом у
світі; (2) згадування ГОСПОДА або
ЙОГО заповідей вважається злочином,
породженим ненавистю, соромом та
варварством; (3) набуває популярності
гомосексуалізм, що ненавидить та засуджує ГОСПОДЬ,11 і вважається злочином, породженим ненавистю, навіть
згадувати про це; шлюб засуджується
людьми цього світу, та іноді чоловік
має стосунки з двома або більше жінками. Це - Біблейська істина, СЛОВО
БОЖЕ12; (4) сотні мільйонів немовлят
жорстоко вбивають, лише в Китаї ця
кількість сягає шестиста мільйонів та
одного мільйону щороку у США, не беручи вже до уваги інші країни світу; (5)
блуд і перелюбство просуваються цим
урядом і світовими ЗМІ; (6) малолітнім
дітям у католицьких громадських школах розповідають про гомосексуалізм,
лесбійство, вбивство, наркотики та неслухняність до батьків; (7) Верховний
Суд постановив, що брехати – це нормально.13 Тих з нас, хто наставляє проти цих богопротивних гріхів, вважають
розпалювачами ненависті та відправ-

ляють до в’язниці на підставі хибних
звинувачень за те, що розповідають світу, що говорить Бог про те, що станеться з тими, хто чинить такі гріхи та обмовляє СВЯТИЙ ДУХ. Усі ці злодіяння
прийшли від сатани через підконтрольні йому урядові організації, до складу
яких входять мирські школи та ЗМІ!
У книзі Даниїла 7:7 говориться:
«По тому я бачив у видіннях тієї ночі,
аж ось четвертий звір, страшний і
грізний, та надмірно міцний, і з великими залізними зубами [Рим завжди
був відомий як Залізна Монархія]. Він
жер та торощив [так само, як робить
сучасний уряд], а решту ногами своїми топтав, і він різнився [відрізнявся]
від усіх звірів [урядів], що були перед
ним [бо перебуває під повним контролем сатани], і мав десять рогів [десять європейських націй] ».
Я знаю, що видіння про четвертого
звіра правдиве, бо мені, навіть мені,
було те ж саме видіння про четвертого
звіра. Ця частина видіння символізує
сучасний світовий уряд, який готується до того, щоб примусити кожного у
цьому світі прийняти його знак (можливо, мікрочип) на праву руку або на
чоло всіх богохульників. Якщо ви приймете цей знак, можливо, мікрочип, це
буде все одно, що хула на СВЯТОГО
ДУХА, яка засуджується ГОСПОДОМ,
але ви зможете купувати бакалійні товари та бензин, а також сплачувати за
житло та авто. Якщо ви відмовитесь
від знаку, чипу, ви не зможете купувати або продавати. Через це ще більше
людей відійдуть від ГОСПОДА. Але
якщо ви відречетесь від ГОСПОДА та
приймете знак, знов таки, ви обмовите
СВЯТИЙ ДУХ, і не буде тому прощення ні в цьому, ні в прийдешньому світі
(Матв. 12:31-32, Одкр. 14:9-11).
В Одкровенні 13:12 говориться: «І
вона [уряд сатани] виконувала всю
владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній,
вклонилися першій звірині [знову ж
таки, це Рим, що контролюється дияволом], що в неї вздоровлена була її рана
смертельна». В Одкровенні 14:9-10 вказується: «А інший, третій Ангол летів
услід за ним, гучним голосом кажучи:
Коли хто [в тому числі християни]

вклоняється звірині та образу її [служитиме мирському уряду], і приймає її
знамено на чолі своїм чи на руці своїй,
то той питиме з вина БОЖОГО гніву,
вина незмішаного, приготовленого в
чаші гніву ЙОГО, і буде мучений в огні
й сірці перед Анголами святими та перед АГНЦЕМ [ІСУСОМ] ».
Ви можете сказати, ГОСПОДЬ
Старого Заповіту - це ГОСПОДЬ гніву, проте ВІН такий же самий і вчора,
і сьогодні, і завжди (Євр. 13:8)! ВІН
такий же самий і у Новому Заповіті.
ВІН - ГОСПОДЬ любові, але ВІН також повний гніву до грішників, що не
покаялися, у Новому Заповіті!14
В Одкровенні 19:20 ІСУС говорить:
«І схоплена була звірина [мирський
уряд та усі, хто має до нього відношення], а з нею неправдивий пророк [хибні релігії та так звані церкви
та пророки, що підпорядковуються
Риму через сатану], що ознаки чинив
перед нею, що ними звів тих [всіх тих,
хто не врятується], хто знамено звірини прийняв і поклонився [звірові
та тим, хто служить мирському урядові] був образові її [тобто, дияволу].
Обоє вони були скинені живими до
вогняного озера, що сіркою горіло».
Через це ГОСПОДЬ називає його
«звіром». Цей уряд відрізняється від
інших - він страшний та жахливий, і
надзвичайно сильний, з великими залізними зубами, він пожирає та шматує, а залишки топче ногою, він відрізняється від усіх мирських царств
звіра, що передували йому (Дан. 7:7,
16-19). Три царства, що передували
йому, мали шану до ГОСПОДА в собі,
проте ГОСПОДЬ ненавидить сучасне
царство, бо воно обмовляє ГОСПОДА, ЙОГО СЛОВО, людей на небесах
та святих ВСЕВИШНЬОГО на землі!15
Сатана зробить усе можливе, аби
примусити вас відступити від СВЯТОГО ДУХА, бо він хоче, аби ви потрапили до пекла та вогняного озера
разом з ним навіки-віків. ІСУС говорить нам, аби ми визначили вартість
служіння Йому, таким чином, ви зможете визначити, чи достатньо сильно
ви хочете потрапити до раю, аби заплатити таку ціну (Лук. 14:26-33)! Це
(Продовження на стор. 4)

9 Дан. 2:40, 7:7-8, 19-25, Одкр. 12:3-4, 12-17, Гл. 13, 14:8- 11, 16:1-7, Гл. 17, 18, 19:1-3 10 Дан. 2:44-45, 7:13-14, 18, 22, 27, Євр. 12:28, Одкр. 16:1-11, Гл. 17, 18:1-11, 20:1-4,
11-15, 21:1-8, 22:12-14 11 Бут. 19:1-13, 24-25, Лев. 18:22, 20:13, Втор. 22:5, 23:17-18, Суд. 19:22-28, I Цар. 14:24, 15:11-12, Рим. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, 1 Тим. 1:9-10, 2 Тим.
3:1-5, Юд. 7 12 Вих. 21:10, Втор. 21:15-17, 25:5-6, Суд. 8:30, 12:8-9, 13-14, 2 Сам. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, Іс. 4:1, Матв. 5:17, 1 Тим. 4:1-3, Євр. 13:4 13 Журнал «Хастлер»
пр. Фелвелла, 485 США 46 (1988) 14 Матв. 3:1-12, Іван. 3:35-36, Діян. 5:1-11, Рим. 1:18-32, 2:3-11, Кол. 3:5-6, 1 Петра 4:17-18, Одкр. 2:18-23, 6:12-17, 11:16-18, 19:11-21
15 Дан. 7:7, 19
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Свідчення Тіфіні Кочан
Це моє перше свідчення про спасіння та збереження СИЛИ Господа
Ісуса Христа.
Протягом мого дитинства мені ніколи по-справжньому не розповідали про Ісуса Христа або Слово Його.
Одна річ, про яку я досі пам’ятаю, це моторошний жах у моєму серці
малої дитини перед горінням у пеклі
НАВІКИ і це усвідомлення, що «НАВІКИ» ніколи не скінчиться. Для мене
це було настільки реальним, що я
можу лише припустити, що Господь
Сам відкрив мій розум для пізнання
цього. Це лякало мене, але з часом,
як я зростала, страх пройшов, витіснений турботами цього світу. Не
маючи підтримки або допомоги, я
глибоко поринула у гріхи.
Я можу чесно сказати, що ті глибини гріха, до яких я опустилася, ніколи
не доставляли мені радощів. Я ненавиділа їх. Я пам’ятаю, як багато разів намагалася змити з себе бруд під душем,
але жодного разу я не відчула себе чистою. Це тому, що бруд був у моїй душі.
Я була вся у рабстві своїх гріхів і не
знала, як зупинитися; так я опинилася
у в’язниці і без грошей, щоб внести заставу та вийти на свободу. Саме там я
почала читати Священне Слово Боже.
Насіння було вкинуто; Господь дійсно
почав мати справу зі мною, говорити
до мене. Після мого звільнення я намагалася встояти та власними силами
подолати гріх, у рабстві якого я досі
перебувала, але згодом знову повернулася до свого колишнього способу
життя. Ніхто не сказав мені, що мені
потрібно було відродитися та омитися
кров’ю Христовою.
Після відвідування багатьох різних церков, ні одна з яких так і не
дала мені відповідей, мені сказали:
«О, Господь знає, що ти слабка. Це
не страшно. Просто намагайся чинити якнайкраще». Але я ненавиділа своє життя. Воно було слабким
та жалюгідним, і я знала, що якщо
цей Бог створив небеса та землю за

шість днів, то це не слабкий Бог. То
чому ж для Його створінь слабкість
повинна бути нормою? Це не мало
смислу для мене, і Господь знав, що
я задавалася цим питанням. А як же
той палаючий вогонь, який ніколи не
скінчиться, і про який я дізналася ще
у ранньому дитинстві?
Прагнення знайти відповідь продовжувало жити в моєму серці, але
скрізь навколо мене була смерть. Я
нестримно скочувалася в безодню
гріха, цього разу через кокаїн, через
який я втратила все. В мене відібрали моїх дітей. Ми розпродали всі
меблі за кокаїн. У нас не стало ні їжі,
ні електропостачання. Ми спали на
підлозі морозною зимою. Нарешті
я досягла тієї межі, коли безмежно
втомилася, відчувати себе хворою і
втомленою та заволала до Господа
про все, що накопичилося у моїй
душі. Якимось чином на кухонній
стільниці опинилась Біблія короля
Якова, розгорнута на розділі 52 вірші 1 книги пророка Ісаї. Вона сповіщала: «Повстань, повстань, одягнись
у силу твою, Сионе! Одягнись в одяг
величі твоєї, Єрусалиме, місто святе!
бо вже не буде більше входити у тебе
необрізаний і нечистий». Я зрозуміла, що Господь почув моє благання
про допомогу. Я зрозуміла, що Господь Вседержитель заговорив просто до мене. Це був не той слабкий
Господь, про якого мені розповідали
так звані церкви. Це був всевідаючий, всемогутній Бог, і Він наказав
мені робити щось. Тож, я відповіла
Йому, благаючи Його показати мені
- ЯК. «Як мені це зробити, Господи? »
Приблизно два тижні по тому я
знайшла одне з видань проповідницької літератури нашого Пастора
Аламо. Тоді я ще не зовсім зрозуміла,
що це була відповідь на моє питання
до Бога. Мені потрібно було дізнатися, як стати сильною у Господі. І ось
я прочитала з тильного боку обкладинки брошури: «Християнська цер-
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ква Тоні Аламо надає місце для проживання, а також усі речі, необхідні у
побуті, всім тим, хто щиро бажає служити Господу всім серцем, розумом,
душею та силами». Так, це було про
мене. Слава Господу!
Ми разом із родиною переїхали
до церкви. Зараз ми живемо у церкві
вже дев’ять років, і ця церква навчила
мене тому, що для звільнення від гріху
по Слову Божому ми ПОВИННІ вдруге народитися від Духа та омитися
кров’ю Христовою, а після цього МАЄМО щоденно брати хреста свого, зрікатися себе та йти за Господом Ісусом
Христом через читання, молитви та
вчинки, як наказував Господнім. Ось
це є сила! Зараз я живу переможним,
сповненим сили життям з Господом
моїм Ісусом Христом, що веде мене
шляхом до Царства Небесного. Немає
більше смерті. Зараз я йду до життя.
Мої діти знають Слово Боже. Вони люблять Господа, і цьому не навчають у
громадських школах або у будь-якій з
тих церков, в яких мені довелося бувати. Я така вдячна Господу та моєму
Пасторові, Тоні Аламо, та його покійній дружині Сьюзі, які зреклися свого
мирського життя більше п’ятдесяти
років тому та заснували цю церкву
для того, щоб інші люди могли також
зректися свого мирського життя та
зосередитися на служінні Господу та
проповідуванні Благої Звістки заблудлим та гинучим душам цього світу.
Слава Господу!
Тіфіні Кочан

ЧИ МОЖУТЬ ХРИСТИЯНЕ
ВІДСТУПИТИСЯ ВІД
ВІРИ ТА ХУЛИТИ
СВЯТОГО ДУХА?
(Продовження із стор. 2)
буде коштувати вам чогось. ІСУС сказав, що ЙОМУ коштувало ЖИТТЯ
врятувати вас.16 ІСУС також говорив:
«Бо хто хоче спасти свою душу, той
погубить її, хто ж за МЕНЕ свою душу
погубить, той знайде її» (Матв. 16:25).
«Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає
любови ОТЦІВСЬКОЇ, бо все, що в
світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від
ОТЦЯ, а від світу. Минається і світ, і
його пожадливість, а хто БОЖУ волю
виконує, той повік пробуває!» (1 Івана 2:15-17).17
Найважливіший обов’язок людини - шанувати ГОСПОДА та виконувати ЙОГО заповіді до кінця (Еклез.
12:13-14). Ті, хто робитимуть це до
кінця, врятуються (Матв. 24:13). Почніть зараз. Врятуйтеся від пекла та
вогняного озера завдяки цій молитві:
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною душею.18 Я
вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН
живого БОГА.19 Я вірую, що ВІН по-

мер на хресті і пролив СВОЮ святу
кров за прощення всіх моїх минулих
гріхів.20 Я вірую, що БОГ воскресив
ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО
ДУХА,21 і що тепер ІСУС сидить по
праву руку від БОГА і слухає моє каяття та цю молитву.22 Я відчиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.23 Змий
усі мої брудні гріхи святою кров’ю,
яку ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.24 ТИ не відвернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи і спасеш мою душу. Я знаю це, тому
що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить
так.25 ТВОЄ СЛОВО говорить, що
ТИ нікого не відвернеш, в тому числі і мене.26 Тому я знаю, що ТИ почув
мене, і я знаю, що ТИ відповів мені, і я
знаю, що я спасенний.27 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.28
Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ і СИНА, і
СВЯТОГО ДУХА.29 Уважно вивчайте
Біблію короля Якова і робіть так, як
там написано.30
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).

16 Матв. 27:27-50, Євр. 10:9-14, 1 Іван. 3:16, 4:10 17 Гал. 1:3-4, Еф. 2:1-7, Кол. 2:8, Тит 2:11-14, Яков 4:1-10, 2 Петра 1:2-4, 1 Іван. 5:4-5 18 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23
19 Матв. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Іван. 9:35-37, Рим. 1:3-4 20 Діян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Іван. 1:7, Одкр. 5:9 21 Пс. 16:9-10, Матв. 28:5-7, Марк 16:9, 12, 14, Іван.
2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 22 Лук. 22:69, Діян. 2:25-36, Євр. 10:12-13 23 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20 24 Еф. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 2021, 1 Іван. 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 25 Матв. 26:28, Діян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14 26 Матв. 21:22, Іван. 6:35, 37-40, Рим. 10:13 27 Євр. 11:6 28 Іван. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1
Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 29 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 30 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:
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