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Коли люди бачать слово
ючі тарілки. Вони інспектують
«колісниця», вони гадають, що
Землю перед поверненням
воно має лише одне значення:
ІСУСА і, згідно наказам ГО«запряжений кіньми двоколісСПОДНІМ, спричиняють
ний візок, який у стародавні
катастрофи у різних місцях на
часи використовували для
Землі через людське богохульвійн, перегонів тощо». Словство, ідоловірство та численні
ник Вебстера також зазначає:
інші гріхи.1
«див. АВТІВКА» (англ. - car)».
Деякі люди вірять, що все,
Коли ми знаходимо тлумащо ми маємо зробити, - це
повірити словам «ІСУС ХРИчення «автівки», ми бачимо,
СТОС», і ми врят уємося.
що слово походить від латинського «карус», що означає
Насправді, ГОСПОДЬ має на
«колісниця». Колісниця також
увазі, що ми повинні повіПастор Аламо та його покійна дружина Сьюзен
означає: « (1) будь-який засіб
рити усьому, що сказав наш
під час їхньої між-народної телевізійної програми,
пересування на колесах; (2) заГОСПОДЬ ІСУС, що зробив
що була запи-сана у студії «Гранд Оул Опри», місто
сіб пересування, який пересута продовжує робити через
Фото зроблено у 1975 р..
Нашвілл, штат Теннессі.
вається на коліях, наприклад,
ЙОГО ТІЛО, що є ЙОГО Цертрамвай або потяг; (3) автомобіль; та Єлисея спитав його: «Господарю, що ква, ЙОГО Наречена. Саме тому ВІН
(4) кабіна ліфту». Сучасне тлумачен- нам робити?» «Не бійся, - відповів розповідає нам у книзі Одкровення,
ня охоплює літальні апарати, НЛО, він, - на нашому боці більше, ніж на що ми повинні старанно наслідувати
літаючі тарілки та будь-який тран- їхньому». Потім Єлисей помолився ЙОГО.2
спортний засіб, що перевозить людей, Господу: «ГОСПОДИ, відкрий йому
Багато людей заявляють, що вони
янголів тощо. З єврейської «колісни- очі та дозволь йому побачити». І ГО- вірять у ЙОГО ім’я, диявол також віця» перекладається як «натовп» або СПОДЬ відкрив очі служникові, і той рить у ЙОГО ім’я і тремтить перед ним
«фургони». Тож, слово «колісниця» побачив, що пагорби навкруги Єлисея (Якова 2:19). Однак ІСУС говорить,
має багато значень.
були вкриті кіньми та вогняними ко- що ВІН зобов’язав нас наслідувати
У Другій книзі царів 6:15, коли лісницями. Ці колісниці відрізнялись ЙОГО та старанно дотримуватися
супровідник (або служник) людини від сирійських, бо на них знаходилися всіх ЙОГО заповідей!3 Якщо ми поБожої (Єлисея) прокинувся рано янголи. Це - «вогняні колісниці», вони рушимо хоч одну ЙОГО заповідь, це
вранці та вийшов надвір, він побачив невидимі для людського ока, доки дорівнюватиметься порушенню всіх,
військо з кіньми та колісницями, яке ГОСПОДЬ не дозволить побачити їх. тому що, якщо ми порушимо хоч одну
оточувало місто (це були не вогняні Сьогодні ВІН дозволяє все більшій ЙОГО заповідь, цього буде достатньо,
колісниці, тому що вони лише перево- кількості людей бачити небесні літа- щоб відправити наші душі до вічного
зили людей). Супровідник (служник)
(Продовження на стор. 2)
1 Gen. 19:1-25, Num. 22:1-35, 25:1-9, 2 Sam. 24:1-17, 2 Kings 19:35, 1 Chron. 21:9-30, 2 Chron. 32:19-22, Rev. 7:1-2, chap. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, chap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21,
20:1-3, 21:9 2 Matt. 3:7-10, 7:13-23, John 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Rom. 12:5-21, Gal. 5:14-26, Eph. 4:20-32, Titus 2:11-15, Heb. 2:1-3, James 1:21-27, 1 Pet. 4:7-8, 2 Pet. 1:3-11, 1 John
2:3-11, 15-17, 3:4-12, Rev. 3:14-22 3 Rev. 3:14-22
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ВОГНЯНІ КОЛІСНИЦІ
(Продовження із стор. 1)
пекла, де ми навіки перебуватимемо
у вогняному озері.4 Саме тому ІСУС
попереджає нас, що ВІН не грається
з нами. ВІН каже: «Я знаю діла твої,
[ВІН знає все, що ми кажемо та робимо] що ти не холодний, ані гарячий.
Якби то холодний чи гарячий ти був!
А що ти літеплий, і ні гарячий, ані
холодний, то виплюну тебе з СВОЇХ
уст…» (Одкр. 3:15-16).
Як це так, що ГОСПОДЬ знає
все, що ми говоримо та робимо? Ми
знаємо, що усе, що ми сказали та зробили, чи зробимо, записано у книзі.5
Ми знаємо, що ГОСПОДЬ повсюди,
що всесвіт не може ЙОГО обійняти.6
ВІН всемогутній, що означає, що ВІН
володіє безмежною силою та владою.
ВІН всемогутній.7 ВІН всюдисущий,
що означає, що він присутній у всіх
місцях водночас.8 Це дрібниця для ГОСПОДА - знати все, що ми кажемо та
робимо, і для НЬОГО є неможливим
брехати (Євр. 6:18).
Найважливіше - щоб ми вірили
ІСУСУ, коли ВІН говорить, що нас
будуть судити за кожне пусте слово.9 У
Євангелії від Матвія 12:36 говориться:
«Кажу ж вам, що за кожне слово пусте,
яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня!» В Одкровенні 20:1112 зазначається: «І я бачив престола
великого білого, і Того, Хто на ньому
сидів, що від лиця Його втекла земля
й небо, і місця для них не знайшлося.
І бачив я мертвих малих і великих, що
стояли перед БОГОМ. І розгорнулися
книги, і розгорнулась інша книга,
то книга життя. І суджено мертвих,
як написано в книгах, за вчинками
їхніми».
Я вже згадував у іншому творі, що
ГОСПОДЬ посилає СВОЇХ янголів,
щоб вони знищили грішників та гріш-

ні місця на землі.10 У Книзі Одкровення розповідається про першу та другу
із семи чаш гніву, які янголи виллють
на землю, щоб цілком знищити цю
багатогрішну землю (Одкр. 8:6 - 9:21,
11:14-19, 16:1-21).
Також, лише один янгол знищив
армію Сінаххеріба, що нараховувала
185 000 воїнів, за одну ніч. «І сталося
тієї ночі, що вийшов янгол ГОСПОДНІЙ, і забив в асирійському таборі сто
й вісімдесят і п’ять тисяч [185 000]: і
повставали вони рано вранці, аж ось
усі мертві трупи!...» (2 Цар. 19:35).11
Коли Давід нагрішив, влаштувавши
перепис народу Ізраїлю, чого не хотів
ГОСПОДЬ, ГОСПОДЬ послав одного
янгола, щоб він покарав дітей Ізраїлевих, і він вбив 70 000 з них (2 Сам.
24:15).
ГОСПОДЬ, будучи всюдисущим,
перебуваючи усюди одночасно, посилає СВОЇХ янголів, які служать
ЙОМУ, проклинати людей на землі та
знищити нечестивих. Янголи - це також посланці, яких відправляють для
сповіщення радісних новин людям,
таким як Марія та Єлизавета.12
У наші часи ГОСПОДЬ посилає
вогонь, що пече, неначе полум’я, про
яке згадує апостол Петро у Другому
посланні Петра 3:7-14: «А теперішні
небо й земля заховані тим самим
Словом, і зберігаються для вогню на
день суду й загибелі безбожних людей.
Нехай же одне це не буде заховане від
вас, улюблені, що в Господа один день
немов тисяча років, а тисяча років
немов один день! [Це просто означає,
що ГОСПОДУ нема куди квапитися,
щоб судити нас з Вами, бо наші життя
занадто короткі.13 ГОСПОДЬ вічний;
ВІН існує вічно.14 ВІН знає, що ми з
Вами постанемо перед ЙОГО судом за
мить або за дві.15 У НЬОГО вдосталь
часу. Коли час буде вичерпано, ВІН
зустріне нас з Вами - дуже скоро]. Не

бариться Господь із ЙОГО обітницею
[ЙОГО вироком], як деякі вважають
це барінням, але вам довго терпить,
бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб
усі навернулися до каяття [до того,
як минуть дві миті до нашого суду]».
«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, палючися, зникне, а розпалені
стихії розтопляться? Але за ЙОГО
обітницею ми дожидаємо неба нового
й нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього,
попильнуйте, щоб ви знайшлися для
Нього нескверні та чисті у мирі».
Є вогонь ГОСПОДНІЙ, який не
опікує, як вищезгадане полум’я, що
запалює усе небо та землю. Наведемо декілька прикладів цього вогню.
В Одкровенні 1:13-14 говориться,
що посередині сімох свічників, що
символізують сім церков, був один:
«подібний до ЛЮДСЬКОГО СИНА
[ІСУСА], одягненого в довгу одежу і
підперезаного по грудях золотим поясом. А ЙОГО голова та волосся білі,
немов біла вовна, як сніг [символічно,
оскільки ВІН ЯГНЯ ГОСПОДНЄ, вбите до заснування світу за всі гріхи тих,
хто розкається16]; а очі ЙОГО немов
ПОЛУМ’Я ВОГНЯНЕ...»
«І явився йому [Мойсею] янгол
ГОСПОДНІЙ у полум’ї вогняному
з-посеред тернового куща. І побачив
він, що та тернина горить вогнем, але
не згорає кущ» (Вих. 3:2).
«А ГОСПОДЬ ішов перед ними [народом Ізраїлю] вдень у стовпі хмари,
щоб провадити їх дорогою, а вночі
в стовпі вогню, щоб світити їм, щоб
ішли вдень та вночі» (Вих. 13:21).

4 James 2:10-11 5 Deut. 31:21, 1 Kings 8:39, 2 Kings 19:27, 1 Chron. 28:9, Job 31:4, 34:21-22, 25, Psa. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Isa. 29:15-16, Ezek. 11:5, Luke 16:15, Acts 15:18,
Heb. 4:13, 1 John 3:20, Rev. 20:12-13 6 1 Kings 8:27, 2 Chron. 2:6, Psa. 139:7-16, Prov. 15:3, 11, Jer. 23:23-24 7 Gen. 17:1, 35:11-12, 1 Chron. 29:11-12, 2 Chron. 20:6, Job 42:2, Psa.
104:1-32, Isa. 26:4, 40:12-18, 21-28, Matt. 19:26, 24:30, 28:18, Luke 1:37, John 17:2, Acts 26:8, Eph. 1:19-22, Col. 1:12-19, 2:10, Heb. 1:1-12, Rev. 4:11, 16:9, 19:6 8 Psa. 139:3-10, Jer.
23:23-24, Acts 7:48-49, 17:24 9 Psa. 19:14, Matt. 12:36-37 10 “The Army and Airforce of God (The Watchers),” “Heavenly Angels Hovering Over Our Planet,” Gen. 19:1-25, Ex.
33:1-3, 2 Sam. chap. 24, 2 Kings 6:8-17, 19:1-35, 2 Chron. 20:1-24, 32:1-22, Psa. 34:7, 35:4-6, Zech. 1:7-21, Matt. 13:36-43, 47-50, 16:27, Acts 12:21-23, Jude 14-15, Rev. 7:1-2, chap.
8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, chap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 11 2 Chron. 32:19-21, Isa. 37:36 12 Gen. 16:6-15, 21:14-21, Judg. chap. 13, 1 Kings 19:1-8, Dan.
chap. 6, Matt. 1:18-25, 28:1-8, Luke 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Acts 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44 13 1 Chron. 29:15, Job 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Psa. 22:29, 39:4-6, Isa. 2:22, 40:6-7,
James 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24 14 Ex. 15:18, Deut. 32:39-40, Job 36:26, Psa. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Isa. 44:6, Lam. 5:19, Dan. 4:34, Luke 1:33, Heb.
1:10-12, 1 Tim. 1:17, 6:15-16, Rev. 1:8, 17-18, 4:8-11 15 Psa. 73:18-19, Eccl. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Acts 17:30-31, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Cor. 15:52, 2 Cor. 5:10, Heb. 10:26-31,
Rev. 11:18, 20:11-15 16 Isa. 53:4-12, John 1:29, 1 Pet. 1:18-19, Rev. chap. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27
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«А вид ГОСПОДНЬОЇ слави як
вогонь, що пожирає, на верхів’ї гори,
на очах Ізраїлевих синів» (Вих. 24:17).
У Посланні від Матвія 3:11 Іван
Хреститель говорить: «Я хрещу вас
водою на покаяння, але ТОЙ [ІСУС],
хто йде по мені, потужніший від мене:
я недостойний понести взуття Йому!
ВІН хреститиме вас СВЯТИМ ДУХОМ
й ОГНЕМ».
«І ото, коли сів ВІН [ІСУС] із ними
до столу, то взяв хліб, поблагословив,
і, ламаючи, їм подавав. Тоді очі відкрилися їм, і пізнали ЙОГО. Але ВІН став
для них невидимий. І говорили вони
один одному: Чи не палало нам серце
обом, коли промовляв ВІН до нас по
дорозі, і коли виясняв нам Писання?»
(Лук. 24:30-32).
У Другій книзі Царів 6:17 Єлисей
молиться ГОСПОДОВІ, щоб він
відкрив очі його супровіднику, його
служникові: «Розкрий йому очі, і нехай він побачить! І відкрив ГОСПОДЬ
очі того служника, і він побачив,
аж ось гора повна коней та ВОГНЯНИХ [таких, як СВЯТИЙ ДУХ, той
ВОГОНЬ, яким ІСУС хрестить, коли
наділяє нас силою з небес, хрестить
СВЯТИМ ДУХОМ та ВОГНЕМ] колісниць [возів, НЛО, літаючих тарілок]
навколо Єлисея!»
У Книзі діянь апостолів 1:7-9 ІСУС
говорить СВОЇМ учням: «То не ваша
справа знати час та добу, що ОТЕЦЬ
поклав у владі СВОЇЙ. Та ви приймете
силу [ВОГОНЬ та ЗАВЗЯТІСТЬ], як
ДУХ СВЯТИЙ злине на вас, і МОЇМИ ви свідками будете в Єрусалимі,
і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до
останнього краю землі. І, прорікши
оце, як дивились вони, ВІН угору возноситись став, а хмара забрала ЙОГО
сперед їхніх очей…»
СВЯТИЙ ДУХ забрав ІСУСА на
небеса. СВЯТИЙ ДУХ керує НЛО,
літаючими тарілками або ВОГНЯНИМИ колісницями з янголами
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всередині. Вони не прилетіли з іншої
планети. Вони Небесні створіння - з
Небес - інспектують Землю саме
напередодні кінця світу, до того, як
ІСУС повернеться на землю. Вони
також здійснюють початок мук породільних, про які згадує ІСУС у 24-ій
главі в Євангелії від Матвія. Ось слова
ІСУСА: «Стережіться, щоб вас хто не
звів! Бо багато хто прийде в ім’я МОЄ,
кажучи: Я ХРИСТОС. І зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, і про
воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо
статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо народ повстане на народ,
а царство на царство, і ширитимуться
голод, мор [мор - це смертельне епідемічне захворювання; пошесть; усе, що
вважається шкідливим] та землетруси
настануть місцями. А все це початок
терпінь породільних» (Матв. 24:4-8).
Чи не гадаєте Ви, що ми вже давно
пройшли початок мук породільних? У
вірші 9 говориться: «На муки тоді видаватимуть вас [і ГОСПОДЬ, і янголи
спостерігають за цим!], і вбиватимуть
вас [так само, як вони вбили чоловіків, жінок та дітей у Вако різанині - і
Господь зі СВОЇМИ янголами спостерігають. Жанет Рено та Білл Клінтон
заявили на національному телебаченні, що вони обидва беруть повну відповідальність за скоєне. Білл Клінтон
сказав: «Це повинно навчити людей не
належати до культів». Те, що зробив

та у чому зізнався Клінтон, був вкрай
протизаконний, неконституційний
вчинок проти Першої поправки до
Конституції США.], і вас [справжніх
християн] будуть ненавидіти всі народи за Ймення МОЄ [тому що Ви
любите ІСУСА. ІСУС та янголи-охоронці бачать все, що тут відбувається].
І багато хто в той час спокусяться [через переслідування, що відбуваються
через те, що Ви істинний християнин
(не католик)], і видавати один одного
будуть [те, що вони вже роблять], і
один одного будуть ненавидіти [те, що
відбувається зараз]. Постане багато
фальшивих пророків [від сатани],
і зведуть багатьох [як говориться в
Одкровенні 12:9: «І скинений був змій
великий, вуж стародавній, що зветься
диявол і сатана, що зводить усесвіт,
і скинений був (з неба) він додолу, а
з ним і його янголи були скинені»].
І через розріст беззаконства любов
багатьох охолоне. А хто витерпить аж
до кінця, той спасеться. [ГОСПОДЬ
та ВОГНЯНІ колісниці спостерігають та прислухаються до всього]! І
проповідана буде ця Євангелія Царства [ці істини] по цілому світові, на
свідоцтво народам усім. І тоді прийде
кінець [світу]! Тож, коли ви побачите
ту мерзенність спустошення, що про
неї звіщав був пророк Даниїл, на місці
святому (хто читає, нехай розуміє)»
(Продовження на стор. 4)

Гана

Шановний Пасторе Тоні Аламо!
Хай Господь щедро благословить Вас за всі Ваші добрі справи, що Ви
продовжуєте робити для народів. Моя церква, міжнародна церква «Година
благодаті» у Гані, вирушила до деяких містечок навколо Мафі-Кумасі для
розповсюдження бюлетенів Тоні Аламо серед більш ніж 5000 осіб. Ми
донесли до них Благу Звістку, і 500 людей присвятили себе Христу, а ми
організували зустрічі, що будуть проводитися по вівторкам та неділям
кожного тижня з метою вивчення Слова Божого та моління за церкву Тоні
Аламо. Наша тема на цей рік для них наступна: 2013 рік - рік Божественного
успіху (1 Цар. 8:56). Я як директор групи хочу використати цю можливість
для того, щоб замовити у Вас 20 000 екземплярів літератури, 50 екземплярів
Біблії для нових лідерів цієї групи, а також 300 копій книги «Месія» для
наших майбутніх зборів на відкритому повітрі, що мають відбутися з 11
по 20 лютого 2013 року, та знову помолитися Господу, щоб Він почув наші
молитви і звільнив Пастора Аламо з в’язниці.
Стівен Квабла Гбів			
Район міста Вольти, Гана

www.alamoministries.com

3

ВОГНЯНІ КОЛІСНИЦІ
(Продовження із стор. 3)

(Матв. 24:9-15).
Мерзенність, що спустошує весь
світ, - це, коли Папа у Римі, Ватикані,
збирає лідерів всіх націй, щоб створити Єдиний світовий уряд, Новий світовий порядок, що є звір. Це робиться
духом сатани.
Ось стаття від 10 грудня 2012 року
стосовно прес-релізу з Ватикану:
«Ватикан закликає до світового уряду
та Нового світового порядку», автор
статті Ендрю Пуханік, співробітник
видання «Активіст Пост». «Лідер
католицької церкви [культу], папа Бенедикт XVI, закликав до встановлення
Світового уряду та Нового світового
порядку. У виступі на Папській раді
справедливості і миру у понеділок 3
грудня 2012 року Папа закликав до
«створення світової спільноти з відповідними повноваженнями», щоб
служити «спільному добру усього
людства».

Спільному добру? В Одкровенні
16:1-2 ГОСПОДЬ сказав, якщо ми
приєднаємося до такої диявольської
організації, як цей звір, цей Єдиний
світовий уряд, цей Новий cвітовий
порядок, то ми вирішимо нашу власну загибель: «І я почув гучний голос
із храму, що казав до семи янголів:
Ідіть, і вилийте на землю сім чаш гніву
БОЖОГО! І пішов перший янгол, і
вилив на землю чашу свою. І шкідливі
та люті болячки обсіли людей, хто мав
знамено звірини [що знову таки є знаменом Єдиного світового уряду, Нового світового порядку] й вклонявсь її
образу [що є цілим світом обдурених,
без надії на спасіння людей]».
В Одкровенні 19:20 зазначається:
«І схоплена була звірина [Єдиний
світовий уряд, Новий світовий порядок, очолюваний Римом17], а з нею
неправдивий пророк [Римсько-католицький церковний культ], що ознаки
[несправжні чудеса, як появлення
Марії, статуї ІСУСА, що кровоточить
на розп’ятті статуї Марії, руки якої

кровоточать] чинив перед нею, що
ними звів тих, хто знамено звірини
[цілий світ людей, яких обдурив
Сатана] прийняв і поклонився був
образові [тих, хто служив його уряду
та кому він сплачує] її. Обоє вони були
вкинені живими до вогняного озера,
що сіркою горіло».
Те, що робить та говорить цей
Папа, швидко призводить обдурений світ до прийняття знамена звіра
на руці або чолі. Ті, що приймають
це знамено, дорівнюються до богохульників СВЯТОГО ДУХА, а цей
Папа обдурює багатьох в ім’я миру
та безпеки.18 В Одкровенні 13:16-17
говориться: «І зробить він [сатана в
тілі Папи, його брехливої церкви, його
Нового світового порядку, Єдиного
світового уряду], щоб усім малим і
великим, багатим і вбогим, вільним
і рабам було дано знамено на їхню
правицю або на їхні чола, щоб ніхто
не міг ані купити, ані продати, якщо
він не має знамена ймення звірини,
або числа ймення його…»

17 Rev. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3 18 Jer. 6:13-14, 8:11, Ezek. 13:9-10, Matt. 10:34, 1 Thes. 5:1-9

Церкво Аламо!
Дякую Вам за Вашу останню коробку з літературою. Я зміг використати ще
одну коробку. В мене залишилось лише
три екземпляра літератури!
Коли я бачу багато автівок, я маю розкладати літературу на їх вітровому склі.
Аудіозвернення Пастора Аламо про засівання насіння здійснило величезний
вплив на моє життя. Пастор Тоні також
сказав: «Робіть щось, доки ви можете».
Вчора я побачив школу при Лютеранській церкві, біля якої було багато автівок, та коледж, а далі район причалу Сіел
Біч, і моя література одразу розійшлась!
Це був великий день у Господі, і я щиро
насолоджувався своїм улюбленим спортом - «давати копняка дияволові», і, як
казав Пастор Аламо, «це приносить мені
задоволення». Багато людей чують про
Тоні через ЗМІ, що контролюються Ватиканом, як ви знаєте! Коли я роздаю
таким людям літературу, я намагаюся
зробити все, щоб вони почули справжню правду про Пастора Аламо! Брудні
кампанії, що вони проводять проти ньо-

Каліфорнія
го, - абсолютно неправдиві, і вони ненавидять його (як ненавиділи Христа), бо
він - ворог № 1 для суспільства, тому що
він викриває Ватикан, культ сатани.
Це війна слів, як говорив Пастор Аламо, правда Господня проти брехні сатани!
Але багато людей, яким я даю літературу,
прислухаються до істинної правди про
церкву Аламо! Чим більше вони переслідують Тоні, тим більше я переконуюся, що
він - від Бога. Все, що вам потрібно робити, - це слухати його звернення, щоб зрозуміти, що він - дійсно пророк Господній!
Велика Ваша нагорода на Небесах, Пасторе Аламо, бо Ви віддаєте життя своє Богу,
аби інші люди могли врятуватися та піти
на Небо до вічного життя і уникнути нескінченного горіння у пеклі! Навіть якщо
вони вб’ють Вас, я знаю, що справу Божу,
яку Ви почали, буде продовжено через
проповідування вічної Благої Звістки! Сатана не може зупинити справжню справу
Господню! Навіть незважаючи на те, що
Ви у в’язниці, Євангеліє проповідується
ще більш, ніж раніше, через Вашу літера-
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туру та через відданих християн, таких, як
Ви, Пасторе, по всьому світу. Сатана - повергнений ворог. Слава Господу!
Ватикан, велика блудниця, не змінився і ніколи не зміниться! Я молюся, щоб
Господь оберіг Пастора Аламо від цього
сатанинського звіра, і я знаю - він це зробить! «Жодна зброя, що зроблена буде
на тебе, не матиме успіху». Яка обіцянка!
«Не доторкуйтеся до Моїх помазанців, а
пророкам Моїм не робіть лихого!» У Одкровенні 18:24 говориться: «Бо в нім [Ватикані] знайдена кров пророків, і святих,
і побитих усіх на землі». Але ж ми знаємо,
хто переможе нарешті, і це не диявол!
Продовжуйте триматися! Я знаю, ви зможете це, церкво і Тоні. Як сказав Тоні: «Я
впевнений, ви чули про новий ненависний закон: якщо ви проти одностатевого
шлюбу - це злочин». Я впевнений, скоро
вони запровадять його до життя.
Ще раз дякую за все! З нетерпінням
очікую літературу, щоб продовжити атакувати cатану! Слава Господу!
В. Д.		
Лейквуд, Каліфорнія

У прес-релізі Папа додає, що це
«спосіб захисту світового миру та
справедливості [«Ваш 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 неправді» (Івана 8:44).].
За планом Папи для встановлення
Світового уряду та Нового світового
порядку, припустимо, треба cтворити
не нову наддержаву, а новий урядовий
орган [для приреченого, без надії на
врятування світу (проте задля порятунку для святих)], що пропонує
для тих (хитрих політиків), хто несе
відповідальність за прийняття рішень,

критерії правосуддя та практичних
настанов. Цитата з промови Папи:
«Запропонований орган (Світовий
уряд) не буде наддержавою, сконцентрованою у руках декількох політиків,
які домінуватимуть над всіма народами, експлуатуючи найслабших». [Це
саме те, що вони планують зробити та
уже роблять]. Папа також описує своє
бачення як «моральну [аморальну]
силу», або моральну владу [якщо він
насправді моральний, чому ж цей уряд
не дозволяє надати чинності Десятьом
заповідям у громадських школах або
в урядових установах, наприклад, у
судових залах?], що матиме «розсудливу владу впливати, що є колективна
влада, обмежена законодавством у її

юрисдикції».19
ГОСПОДЬ наказує нам держатися
на відстані від всіх організацій сатани,
особливо Єдиного світового уряду
диявола, якому сатана надає контроль
над Новим світовим порядком.20 Чи
повірите ви ГОСПОДУ або цьому сатанинському римсько-католицькому
культу Ватикану та Папі? Немає сенсу
вірити сатанинському Папі. Кінцем
для тих, хто вірить йому та наслідує
його, стане вічність у вогняному озері.
Вірте ГОСПОДУ, який прямо говорить, що на жодній іншій планеті
життя немає. Також вірте, що НЛО це янголи з Небес, Охоронці, та вірте
ВСЕМОГУТНЬОМУ ГОСПОДУ, який
(Продовження на стор. 8)

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html 20 2 Cor. 6:14-18, 2 Thes. 2:3-12, Rev. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, chap. 17, 18:1-8,
19:1-3, 17-21, 20:4, 10

Свідчення Сюзетт Браун
Мене звуть Сюзетт Браун, і я є членом Християнської церкви Тоні Аламо
протягом майже п’яти років. Це - найкращі п’ять років мого життя. Під керівництвом мого Пастора, Тоні Аламо,
я навчилася молитися та триматися
Господа, з молитвою читати Біблію та
свідчити Слово Боже людям. Я така
вдячна Християнській церкві Тоні
Аламо, бо після того, як я отримала
спасіння, я забажала служити Господу
всім моїм серцем та віддати Йому моє
життя, і двері цієї церкви відчинилися
для мене.
Я виховувалася у різних християнських церквах з самого раннього віку.
Я любила релігійну музику, коли була
маленькою. Мій дядько Майк був пастором, і він розповів мені про пекло,
коли мені було п’ять років. Він розповідав мені про вогонь та вічні муки. Я
спитала його: «Як мені врятуватися?»
Він молився зі мною. Я пам’ятаю цю
молитву: «Господи, я вірю, що ти помер
на хресті за мої гріхи та воскрес на третій день. Увійди в серце моє, Господи
Ісусе!» Мені ніколи не розповідали про
силу крові Ісуса, що може змити гріхи
мої, або про те, що я повинна дотримуватися заповідей Божих. Мій дядько
казав мені, що я врятована і не можу
втратити свого спасіння. Я вірила у те,

що «спасений одного разу - спасений
навіки», і що ніхто не може бути досконалим. Так казали мені у тих церквах. Я справді вважала, що все, що
мені потрібно було для спасіння, - це
прочитати молитву та увірувати в те,
що Ісус помер на хресті за мої гріхи. З
того часу, як мені виповнилося 5 років,
я вірила, що я врятована.
Коли я була старшокласницею у середній школі, я ходила до Південної
Баптистської Церкви. Пастор та голова
хору скоювали такі гріхи, що відвернули мене від християнства. Не те, щоб я
була хоч трохи кращою, я також була
грішницею. Я припинила ходити до
церкви.
У мій останній рік навчання в школі я хотіла розважатися та бути «класною». Я була круглою відмінницею. Я
зв’язалася з поганою компанією у свій
останній рік у школі та підсіла на метамфетамін. Я почала вживати його
кожного дня. Я стала брехати, красти
та продавати наркотики. Моє життя
покотилося по похилій. Я перебувала у такій розгубленості та депресії! Я
відчувала себе такою спустошеною та
самотньою. Я пішла з дому, щоб жити
зі своїм бойфрендом, який був торговцем наркотиками, і я стала такою
нещасною. Я покинула навчання у ко-
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леджі, припинила працювати і стала
жити життям наркоманки. Я вживала
метамфетамін протягом восьми років
свого життя. Я ніколи не хотіла потрапляти в залежність від будь-чого, але
сатана міцно тримав мене, і я не могла
зупинитися.
Через пару років після подій 11 вересня я дивилася програму «Розмінна
монета». Я спостерігала, як падали Вежі-Близнюки, і зрозуміла, що це було
спланованим підривом. Я почала досліджувати події 11-го вересня. Я хотіла дізнатися правду: хто несе відпові-

(Продовження на стор. 6)

Свідчення Сюзетт Браун
(Продовження із стор. 5)
дальність за те, що сталося 11 вересня.
Я не повірила нашому урядові. Чотири
або п’ять років я проводила своє дослідження - тисячі годин дослідження.
Це дослідження стало як би віддушиною у моєму житті і перетворилося на
одержимість. У цей період мого життя
я вживала метамфетамін для нервового підйому, щоб продовжувати дослідження. Одного дня я усвідомила, що
все, що я читала, було брехнею. Я сиділа за своїм комп’ютером і почала молитися: «Господи, розкрий мені правду
щодо 11 вересня; я відчуваю такий величезний обов’язок дізнатися правди!
Я виконала все це дослідження. Покажи ж мені правду та відсій брехню».
Господь відповів мені одразу. Я почала
знаходити інформацію про єзуїтів та
Ватикан. До цього я нічого не знала про
Католицьку церкву. По Інтернету я подивилася відеозапис виступу Алберто
Рівери (колишнього священника-єзуїта) у програмі «Християнська церква
Тоні Аламо» від 1984 року. Я записа-

ла собі на жовтому стікері пам’ятку:
«Християнська церква Тоні Аламо» і
відклала її убік, після чого цілком забула про Християнську церкву Тоні Аламо. Я продовжувала своє дослідження
щодо єзуїтів та Ватикану. Я вірила у
вознесіння на небо до початку Великої
Скорботи, тож я вважала, що мене вже
не буде тут, коли прийде Єдиний світовий уряд. Господь почав відкривати
мені, що ми живемо в останні дні, і що
Ватикан є матір’ю мерзенностей. Мені
не хотілося у це вірити.
Приблизно у цей час мій бойфренд
підійшов до мене одного дня і заявив
мені, що вознесіння на небо - це неправда. Я розсердилася, але я ще не
знала Біблії і не могла навести йому
жодної цитати з Біблії, щоб обґрунтувати свої переконання. Тож, я почала
читати Біблію, щоб довести йому, що
він помиляється. Я нічого не змогла
знайти у Біблії, що підтвердило б мої
переконання. Я прочитала вірші 29-30
у главі 24 Євангелія від Матвія: «І враз,
після скорботи тих днів, сонце

Німеччина

Любий Пасторе Аламо!
Привітання у ім’я Господа! Читання Вашого інтернет-сайту стало для
мене таким благословенням! Я хотів спитати Вас, чи могли б Ви надіслати
мені деяку Вашу літературу як на англійській, так і на німецькій мові.
Було б чудово, якби Ви змогли надіслати мені матеріали для 100 осіб,
бо я хочу, щоб кожний у моїй церкві мав книгу «Месія». Будь ласка,
вишліть мені 50 екземплярів німецькою та 50 екземплярів англійською
мовою. Нам також потрібні 10 видань Біблії англійською або німецькою
мовою, а крім того, бюлетені для 1000 осіб, бо ми бажаємо займатися
інформаційно-просвітницькою діяльністю. Хай Господь щедро
благословить Вас за те, що Ви допомагаєте нам донести до заблудлих
душ слово Господнє! Сподіваюся незабаром отримати від Вас звістку!
Ваш у Христі,
Андре Й. Шьон				
Кьольн, Німеччина

Південна Африка
Який же чудовий Він, Господь Якова та наш Живий Святий Господь! Я завжди возношу подяку Господу, бо Ваша церква дійсно
приводить людей до Бога, і вони починають служити Господу всім
своїм серцем, розумом, душею та силами. Дякую Вам, Пасторе Тоні
Аламо! Хай благодать і милість Господа будуть з Вами та Вашою церквою!
Гіфт Лімбан Нангвейл
Йоханнесбург, Південно-Африканська Республіка
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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 славою великою». Я подумала:
«Господь прийде після скорбот, а не перед ними!» Тоді я продовжила читати
Священне Писання, де Він наказував
Своїм учням «пильнувати» та «бути готовими», бо «не знаєте ані часу, ні дня,
ні години Мого приходу». Я запитала
у Господа: «Чому ж Ти говориш учням
Твоїм пильнувати та бути готовими,
якщо ми не можемо втратити нашого
спасіння? Що ми повинні пильнувати?» Господь заговорив до мого серця
і сказав мені: «Бо ти можеш втратити
своє спасіння». Я була така сердита на
церкви. Мені брехали і мене обдурювали. Я не хотіла більше повертатися до
церкви.
У той період я все ще була заблудлою та загиблою у своїх гріхах, залежною від метамфетаміну. Я покинула
виконувати дослідження про єзуїтів,
бо я злякалася. Я хотіла викинути все

Уганда
Шановний Пасторе Тоні Аламо!
Вітання Вам в ім’я нашого Ісуса Христа.
Я - пастор Ембвата Ямунгу, розповсюджувач Вашої літератури у Кампалі, Уганда.
Я хочу подякувати Богові за ті труди,
що Він здійснив через Вашу літературу. Я
розповсюджував Вашу літературу у школі при Центральному міському коледжі
та у початковій школі Наківубо. Більш
ніж 30 студентів було врятовано. У Демократичній Республіці Конго було врятовано 15 осіб.
Я прошу Вас надіслати мені літературу
плюс 20 екземплярів Біблії англійською
мовою, 20 екземплярів Біблії французькою мовою, 20 видань книги «Месія»
французькою мовою, 20 видань книги
«Месія» англійською мовою, 25 футболок
для нашої групи в Уганді та Конго. Ці видання Біблії будуть розповсюджені серед
новонавернених, улюбленців Божих.
Ваш у Христі,
Пастор Ембвата Ямунгу
Кампала, Уганда

це зі своєї голови. Одного дня я сиділа у своїй вітальні, і на мене зійшла ця
приголомшуюча впевненість. Я відчула
присутність Бога. Я почала нестримно
ридати. Я впала на коліна і заволала
до Господа всім своїм серцем, кажучи:
«Господи, як же я можу говорити, що
люблю тебе і продовжувати грішити? І
як я можу називати себе християнкою
і продовжувати грішити?» Моє серце
розбилося на мільйони шматочків. Я
відчула себе такою присоромленою,
розбитою та брудною. Господь показав
мені, що я не була врятованою і що я
була саме на шляху до пекла. Я попросила Господа вказати мені, як правильно зрозуміти Його, куди піти. Я сказала
Господу, що всі церкви брехали мені, і
що десь повинно бути місце, куди йти.
Я не хотіла потрапити до пекла, не хотіла більше вживати наркотиків, але я
не могла зупинитися. Я не хотіла більше грішити, але не могла припинити.

Брат Джозеф Банда розповсюджує
душеспасительну літературу Пастора
Аламо у центрі містечка Чіпата Чіпата, Замбія

Флорида
Щиро дякую! Хай Пастор Аламо
знає, що я завантажив та записав
на компакт-диски для прослуховування багато з його звернень. Вони
допомагають мені уникнути прослухування радіо (я припинив дивитися
телевізор вже у 2003 році). Я слухаю
звернення Пастора Аламо увесь час
і вчуся багато чому зі Слова Божого.
Вони щиро благословили мене!
З любов’ю в Ісусі,
Ханк Крістен
Ст. Петербург, Флорида

Я наштовхнулася на пам’ятку на
жовтому стікері, що я написала декілька місяців тому: «Християнська
церква Тоні Аламо». Я зайшла до Інтернету та почала читати проповідницьку літературу. Я не могла нею насититися. Література була сповненою
Святим Духом і стала неначе цілющою водою для моєї розбитої душі. Я
читала літературу вдень і вночі. Вона
була могутньою. Я прочитала «Секрети Папи Римського», «Зловмисні агенти Єдиного світового уряду вдають із
себе агентів Сполучених Штатів» та
«Ще один Перл Харбор», і я зрозуміла,
що наш пастор знає правду.
У суботу ввечері мій бойфренд підвіз мене від Затоки Сан-Франциско. Я
відвідала дві служби у неділю. Я відчула Святий Дух. Я зрозуміла, що це саме
те місце, куди хотів привести мене Господь, але я не була готова. Я повернулася додому, і Господь говорив зі мною
протягом трьох тижнів. Я ще
трималася за наркотики та
свого бойфренда. Одного разу
я читала літературу під назвою
«Дорога до міці», і я отримала
віру, що змусила мене опуститися на коліна. Сатана казав
мені, що я все одно повернуся до наркотиків, тож я не
схотіла промовляти молитву

грішника. Але цього разу кайдани було
зламано. Я всім серцем увірувала, що
Господь звільнить мене від моїх гріхів
та наркотичної залежності. Я промовила молитву грішника всім своїм серцем, твердо вирішивши: «Я буду служити Господу всім серцем і ніколи не
повернуся до життя у гріху». Я стояла
на колінах у кімнаті готелю. Ісус Христос звільнив мене. Я знала, що я була
врятована. Я відчула, що Його Святий
Дух увійшов у мене, і Його кров змила
гріхи мої. Я була така щаслива. Я плакала сльозами радості. Мені хотілося
побігти і розповісти всім, що трапилося зі мною зараз. В мене більше не
було бажання вживати наркотики та
грішити. Все, чого я хотіла, - читати
Біблію та служити Богу. Я приєдналася
до цієї церкви через два дні після мого
спасіння 11 січня 2008 року. Я спакувала дві валізи, сіла на потяг та приїхала
сюди. Я ніколи не була такою щасливою. Я й понині не вживаю наркотиків.
Я отримала Хрещення Святим Духом,
і всю решту свого життя я бажаю присвятити Господу за те, що Він віддав
Своє життя за мене на Голгофі. Господь
дійсно може врятувати вас і надати вам
сили подолати гріх. Він зробив це для
мене, і Він може зробити це для кожного, хто звернеться до Нього з щирим,
покаянним серцем.

Філіппіни
Шановний євангелісте Тоні Аламо!
Я пишу Вам це з допомогою доньки мого роботодавця, яка для мене,
як рідна сестра, бо я не дуже добре
пишу та розмовляю англійською.
Мені дев’ятнадцять років; я закінчила середню школу у одній з провінцій Філіппін під назвою Антіке
і була прийнята на роботу покоївкою у цю чудову родину більше
року тому.
Родина слухає Вашу радіопрограму
«Служіння Тоні Аламо» кожної неділі, і саме вони надихнули мене також прослухати її. Інколи я не могла зрозуміти деяких слів, але вони
допомагали мені і пояснювали, про
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що говориться у Вашій програмі, і
як тільки я це зрозуміла, я почала
замислюватися над Вашими повідомленнями та більше цінувати їх.
Я сподіваюсь, що Ви продовжуватимете поширювати любов Господню за допомогою Вашої програми.
Побільше сил Вам, і, будь ласка, згадайте мене у своїх молитвах, особливо здоров’я моєї родини. Будь
ласка, також помоліться за родину,
у якій я працюю. Вони такі добрі до
мене і ставляться до мене, як до
своєї рідні. Саламат по (дякую).
Ліеззл Еспонілла
Кесон-Сіті, Філіппіни

ВОГНЯНІ КОЛІСНИЦІ
(Продовження із стор. 5)

всюдисущий, що означає, він перебуває усюди одночасно.
Якщо Ви обрали ГОСПОДА, читайте наступну молитву. Тоді хрестіться, цілком занурившись у воду, в ім’я
ОТЦЯ, СИНА та СВЯТОГО ДУХА.21
Вивчайте Біблію короля Якова (український переклад І. Огієнка) та робіть
так, як сказано там.22
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ,
змилуйся над моєю грішною душею.23 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН живого БОГА.24
Я вірую, що ВІН помер на хресті і
пролив СВОЮ святу кров за прощення всіх моїх минулих гріхів.25 Я
вірую, що БОГ воскресив ІСУСА із
мертвих силою СВЯТОГО ДУХА,26
і що тепер ІСУС сидить по праву
руку від БОГА і слухає моє каяття
та цю молитву.27 Я відчиняю двері
свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.28
Змий усі мої брудні гріхи святою
кров’ю, яку ТИ пролив за мене на
Голгофському хресті.29 ТИ не від-

вернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ;
ТИ простиш мої гріхи і спасеш
мою душу. Я знаю це, тому що
ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить
так.30 ТВОЄ СЛОВО говорить, що
ТИ нікого не відвернеш, в тому
числі і мене.31 Тому я знаю, що ТИ
почув мене, і я знаю, що ТИ відповів мені, і я знаю, що я спасенний.32 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.33
Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ і СИНА,
і СВЯТОГО ДУХА.34 Уважно вивчайте Біблію короля Якова і робіть так,
як там написано.35
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»

21 Matt. 28:19-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 22 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 23 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 24 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана
9:35-37, Рим. 1:3-4 25 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9 26 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 27 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13 28 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20 29 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5,
7:14 30 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14 31 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 10:13 32 Євр. 11:6 33 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр.
7:14, 22:14 34 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 35 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 з апиту 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 право і реєстрацію:
© Авторське право листопад February, 2013 року, Усі права захищені Всесвітній Пастор Тоні Аламо
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