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ВИ ПРИЙНЯЛИ АБО ПРИЙМЕТЕ
ЗНАК ЗВІРА?

(Продовження на стор. 2)

У книзі пророка Даниїла, 
глава 7, вірш 17, Даниїл від-
криває нам через Духа Свя-
того, що «звірі» є символом 
націй або царств. «Ці великі 
звірі, що їх чотири, це чоти-
ри царі [царства, народи], 
встануть з землі.» З часів Ва-
вилона і до сучасного теро-
ристичного єдиного світово-
го царства, яке, як говорить 
Біблія, складається наполо-
вину із заліза і наполовину 
- з глини, і це терористичне 
царство відрізняється від ін-
ших трьох, якими були Вави-
лон, Мідо-Персія та Греція. 
Це четверте царство - відроджена 
Римська імперія, якій було надане 
відродження від духу сатани. Вона 
відрізняється від інших трьох звірів, 
або царств, тому що сьогоднішній 
єдиний світовий уряд ООН керує В 
УСЬОМУ СВІТІ.

У вірші 19 Даниїл стверджує: «Тоді 
побажав я дізнатися правду про чет-
вертого звіра, який відрізнявся [був 
несхожий] від усіх інших, був над-
мірно страшний, чиї зуби були за-
лізними,  а пазурі його мідяні, який 
пожирав і торощив, а решту ногами 
своїми топтав [саме так, як робить 
сьогоднішня терористична Римська 
імперія, антихристовий уряд ООН]». 

В Одкровенні, глава 13, вірші 1-18, 
апостол Іоанн говорить: «І став я на 
піску морському, і побачив звіра [та ж 

терористична нація, про яку говорив 
Даниїл, яка виникне в ці останні часи], 
який виходив з моря, з сімома голова-
ми і десятьма рогами [Одкровення 
17:9 говорить про ці сім голів, що це є 
сім гір, на яких сидить жінка (лжепро-
рок). Жінка, яку БОГ називає «Велика 
Блудниця», це - Ватикан, а місто семи 
гір - Рим, Італія. Ця Велика Блудниця 
засідає з десятьма європейськими кра-
їнами, або царствами, які об’єдналися 
із нею в ці останні дні, зі звіром, яким 
є римський терористичний єдиний 
світовий уряд ООН, також відомий як  
антихрист, єдиний світовий уряд сата-
ни. Таким чином сатана може керува-
ти ним так само, як дух сатани керував 
змієм в Едемському саду, коли сатана 
обдурив Єву. Сатана зробив це, щоб 
зрадити Єву, щоб все людство могло 

бути засуджене, прокляте за 
гріх Адама і понести покаран-
ня смерті, пекла і вогняного 
озера.1 Це повинно вважати-
ся найбільшою у світі теро-
ристичною атакою, будь-ко-
ли вчиненою проти людства, 
проти всіх нас], і на рогах його 
було десять корон [і на десяти 
рогах на головах десяти царів 
десяти європейських царств, 
які приєдналися до сатанин-
ського Ватикану ООН  в його 
пануванні у єдиному світово-
му уряді, новому світовому 
порядку, знаходилися їх десять 
корон], а на головах його імена 

богохульні [це богохульство на Духа 
Святого і на все, що має відношення 
до Духа Святого2]. І звір, якого я ба-
чив, був подібний до барса, і ноги його 
були як у ведмедя, а паща у нього як у 
лева [ці тварини є символами деяких 
націй, які поєднані з Римом]: і дракон 
[який визначений як диявол і сатана в 
Одкровенні 12:9] дав йому силу свою 
і своє місце [Рим], і владу велику [над 
усім світом. «Сатана (за допомогою 
звіра і блудниці, єдиного світового 
уряду, терористів) обманув увесь світ» 
(Одкровення 12:9)]. І я побачив одну з 
його голів, ніби вона була смертельно 
поранена; але її смертельна рана загої-
лась [це говорить про те, як пав Старо-
давній Рим. Потім сатана своїм злим 
духом відродив Римську імперію, сьо-

1 Бут. 2:16-17, 3:1-6, Рим. 5:12-18, 1 Кор. 15:22, Гал. 5:17, Еф. 4:22  2 Лев. 24:11-16, Матв. 12:31-32, Марк 3:22-30, Лук. 12:9-10   

Пастори Тоні та Сьюзен Аламо, оркестр та хор під час їх 
міжнародної телевізійної програми    (фото зроблено у 1974 році)

Автор: Тоні Аламо

Bunyck 18500

Світовий бюлетень

Пастор Тоні Аламо

Християнськi

   Тоні Аламо

Християнська нація Аламо

Церкви по всьому світуНовий Єрусалим



2
www.alamoministries.com

ALAMO MINISTRIES ONLINE

(Продовження із стор. 1)
годнішній Ватикан]: і весь світ диву-
вався на звіра [так само, як увесь світ 
робить сьогодні, будучи пов’язаним 
та обдуреним сатанинським Римом, 
звіром, урядом ООН, країнами, і ви-
конує команди Риму, бажання та роз-
порядження самого сатани та його 
уряду]. І вони [весь світ] вклонилися 
драконові [дияволу], який дав владу 
звірові [єдиному світовому урядові, 
ООН, Ватикану, звірові]: і вклони-
лися вони звірові [світовому урядові 
Ватикану], говорячи: Хто подібний 
до звіра [хто подібний до єдиного 
світового уряду сатани]? Хто в стані 
воювати з ним? [БОГ і ЙОГО люди 
воюють проти цього злого звіра і бу-
дуть мати перевагу.3] І дані були йому 
[звірові, світовому урядові] уста, що 
говорять значні слова та богохуль-
ства [ці уста, які були дані новому 
світовому порядку, антиХРИСТОВО-
МУ урядові ООН, - це засоби масової 
інформації в цілому]; і була дана йому 
влада діяти сорок два місяці. І відчи-
нив він уста свої для хули на БОГА, 
щоб хулити ім’я та обитель ЙОГО [а 
обителлю є ми, відроджені Христия-
ни, Тіло ХРИСТОВЕ, тут, на землі4], і 
тих, хто знаходиться на Небесах [тих 
з нас, хто пішов, щоб бути із ГОСПО-
ДОМ на Небесах, та всіх янголів]. І 
дано йому було вести війну зі святи-
ми і подолати їх [але він не подолає 
ГОСПОДА]: і дано було йому вла-
ду над усіма племенами, і язиками, і 
народами. І всі, хто живуть на землі, 
чиї імена не написані у Книзі Життя 
АГНЦЯ, заколеного від утворення 
світу, поклоняться йому» (Одкровен-
ня 13:1-8). 

ГОСПОДЬ дозволяє, щоб святі 
були переможені на короткий період 
часу. Це - випробування, щоб побачи-
ти, чи будуть Християни продовжу-
вати свій шлях у Дусі Святому, дові-

ряючи силі ГОСПОДА направляти їх, 
доки ІСУС не повернеться на землю.5 

На Небесах немає місця для слабких. 
Тільки ті, хто сповнені віри, вряту-
ються. У Посланні до євреїв є письмо, 
яке дуже чітко демонструє цей холод-
ний, жорсткий факт. У Посланні до 
євреїв 12:25-27 стверджується: «Гля-
діть, не відвертайтеся від Того, хто 
промовляє. Якщо вони, хто не послу-
хав того, який говорив на землі [Мой-
сей], не уникли покарання, то тим 
більше не уникнемо ми, якщо відвер-
немось від ТОГО, ХТО з Небес віщає: 
що голос ЙОГО захитав тоді землю, а 
тепер Він обіцяв: ще раз захитаю не 
тільки землю, але й Небо. І ці слова 
«ще раз» означають зміну захитаного, 
як створеного, щоб зосталися ті, хто 
непохитний». Християни, які є непо-
хитними, є людьми ГОСПОДА, тими, 
хто проводитиме вічність на Небе-
сах з БОГОМ ОТЦЕМ і ГОСПОДОМ 
ІСУСОМ ХРИСТОМ на віки вічні.6

«Будьте тверезі, пильнуйте [будьте 
людьми ХРИСТА]! Ваш супротив-
ник диявол ходить, ричучи, як лев, 
що шукає пожерти кого. Противтесь 
йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі 
муки трапляються й вашому братству 
по світі. А БОГ усякої благодаті, який 
покликав вас до вічної слави СВОЄЇ 
в ХРИСТІ ІСУСІ, САМ, після корот-
кочасного страждання вашого, нехай 
звершить вас, упевнить, зміцнить, 
уґрунтує. ЙОМУ слава і влада на віки 
віків. Амінь» (1 послання Петра 5:8-
11).

«Хто має вуха [почути те, що го-
ворить ДУХ СВЯТИЙ], нехай слухає. 
Хто веде у полон, той сам піде у полон; 
хто вбиває мечем [СЛОВО ГОСПОД-
НЄ7], той сам повинен бути вбитий 
мечем [СЛОВОМ ГОСПОДНІМ]. Тут 
терпіння і віра святих» (Одкровення 
13:9-10).

«І побачив я іншого звіра [цар-
ство], який виходив з землі; він мав 
два роги, подібні ягнячим [зображу-
ючи з себе ХРИСТА, але він –  анти-
христ], і говорив, як дракон [це його 

справжня сутність, диявол]. Він ви-
конує владу першого звіра [Рим сата-
ни] перед ним, і змушує всю землю і 
всіх, хто живе на ній, вклонятись пер-
шому звірові [Рим, який пав], у яко-
го смертельна рана зцілена. І чинить 
він великі ознаки, так що й вогонь 
зводить з неба на землю перед людь-
ми. І зводить він мешканців землі за 
допомогою чудес, які дано йому ро-
бити перед звіром; сказавши їм, щоб 
вони зробили образ звіра, який має 
рану від меча, та живе. І дано йому 
вкласти дух в образ звіра, щоб образ 
звіра і говорив, і діяв так, щоб всі, хто 
не поклониться образові звіра, були 
убиті.»

«І зробить він, щоб усім, малим і 
великим, багатим і бідним, вільним 
і рабам, було дано знамено на праву 
руку або на чола їхні, щоб ніхто не міг 
ані купити, ані продати, якщо він не 
має знамена ймення звірини, або чис-
ла ймення його». «Тут мудрість! Хто 
має розум, нехай порахує число зві-
рини, бо воно число людське; А число 
її шістсот шістдесят шість» (Одкро-
вення 13:11-18).

Ватикан - це кримінальна орга-
нізація. Він міг би дуже легко бути 
притягнутий до відповідальності по 
закону «Про корумповані організа-
ції та організації, що знаходяться під 
впливом рекетирів» (рекет), якби не 
той факт, що багато суддів та дер-
жавних чиновників, від президента 
США до ловця собак, є частиною 
мережі Ватикану. Коли їхніх свяще-
ників ловлять на акті педофілії, вони 
просто переводять їх з однієї єпархії 
до іншої замість того, щоб притяг-
нути їх до відповідальності.  Вони 
ніколи і не притягнуть їх до відпові-
дальності, і у цій кримінальній орга-
нізації/ організованому культі мали 
місце тисячі випадків гомосексуаль-
ної педофілії.

Це - гомосексуальна церква педо-
філів, і БОГ називає її МАТИ БЛУД-

7 Еф. 6:17   

3 Дан. 7:21-22, 25-27, Одкр. 11:2-12, 12:9-11, 13:5-7, 17:12-14, 19:11-21, 20:4-6, 21:7-8   4 Іоан. 15:1-8, Рим. 7:4, 12:4-
5, 1 Кор.  6:15-20, 10:16-17, 12:4-14, 19-20, 27, Еф. 4:11-16, 5:23-33, Кол. 1:24, Одкр. 21:2-3   5 Матв. 10:22, 24:13, 
Лук. 12:35-40, 43-46, Іоан. 8:31-32, Діян. 14:22, Рим. 2:6-8, Кол. 1:21-23, Євр. 3:12-14, 4:1, 6:10-15, 10:35-39, Як. 1:12, 
1 Петра 1:3-9, 1 Іоан. 2:24-25, 2 Іоан. 6, 8-9, Одкр. 2:9-10   6 Рим. 8:30-39, 1 Кор. 16:13, Гал. 6:9, Еф. 6:13-18, Флп. 
4:1, 1 Фес. 3:8, 2 Тим. 2:1-3, 12, Євр. 10:23, 12:1-3, 25-29, Як. 5:10-11, Одкр. 2:7, 10-11, 17, 25-28, 3:5, 11, 12, 21:7-8   
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НИЦЬ (ПОВІЙ), МАТИ КОЖНОЇ 
МЕРЗОТИ НА ЗЕМЛІ (Одкровення 
17:5). Це церква антихриста, лжепро-
рока, тероризму. Її члени вгризлися, 
наче рої термітів, у тканину полі-
тичної та судової системи, а також 
суспільства Америки і світового су-
спільства. Для будь-кого неможливо 
виграти справу в їхніх залах судових 
засідань за допомогою Конституції 
США, Білля про Права або Декларації 
Незалежності, які є законами нашої 
країни, а для них неможливо програ-
ти будь-яку справу в їхніх залах суду.  
Якщо ви Християнин, і вас визнано 
невинним, вони все одно дадуть вам 
175 років позбавлення волі, вкрадуть 
все ваше майно, заберуть дітей в усіх 
членів вашої церкви, а потім переда-
дуть цих дітей до прийомних сімей, 
які складаються з гомосексуалістів і 
одностатевих подружніх пар. Ці люди 
не вірять у Судний День, але одного 
дня вони повірять. Коли для них ста-
не надто пізно, вони відчайдушно во-
латимуть з пекла, а потім з вогняного 
озера на віки вічні.8

Є п’ять речей, яких ця злочинна 
організація, Ватикан, боїться більш 
за все. До них належать: (1) СЛОВО 
БОЖЕ/ Християнство, (2) люди, які 
мають особисту зброю, (3) палії вій-
ни, (4) індивідуалізм та (5) спілкуван-
ня. Ці п’ять проблем повинні бути 
усунені для того, щоб Ватикан міг 
здійснювати свої злі, лукаві плани.

Почнемо зі СЛОВА БОЖОГО/ 
Християнства (звичайно не като-
лицизму). Я не кажу «релігія», тому 

що Ватикан є релігією і головою усіх 
світових релігій, але вони є, як за-
значено вище, не християнськими, 
але антиХРИСТОВИМИ. Всі релігії 
мають, в тій чи іншій формі, відно-
сини з несправжнім божеством (не-
справжнім богом), але, безумовно, не 
з істинним БОГОМ, що, як передба-
чається, направляє та обмежує пове-
дінку людини. Істинне християнство 
є абсолютним. Існує тільки один БОГ 
і один звід правил, яких необхідно 
дотримуватися, якщо людина хоче 
жити добре у цьому втіленні і цьому 
всесвіті, а потім увійти в Царство Не-
бесне  навіки. 

ІСУС сказав: «Тож віддайте кеса-
рю кесареве; а Богу Богове» (Матвій 
22:21). БОГУ ми повинні віддати ВСЕ 
наше серце, ВСЮ нашу душу, ВЕСЬ 
наш розум і ВСІ наші сили; іншими 
словами, все.9 Що ж залишити для 
кесаря? Я думаю, лише податки. ІСУС 
доручив одному зі СВОЇХ учнів піти 
до річки і дістати монету з рота риби, 
щоб заплатити кесарю.10

Згідно словам ІСУСА, є області по-
ведінки, де ніхто, особливо диявол, 
не може вимагати вірності. Вся наша 
вірність належить БОГОВІ у ХРИ-
СТІ. Це анафема (річ або людина, 
піддані анафемі або прокляті; річ або 
людина, яких сильно ненавидять) для 
комуністів! Для ідеології, яка вимагає 
тотального контролю та абсолютної 
покори диктату Папи Римського та 
його маріонеток, Ватикану, христи-
янство - це гірка пігулка, з якою необ-
хідно щось вирішувати (вбивством, 

якщо буде потрібно) за допомогою 
таємних наказів, секретних членів 
культу Ватикану, які так добре відомі 
(Секретний орден єзуїтів, Мальтій-
ські лицарі і т.д.).

Ключ до святості – це Десять За-
повідей, БОЖИЙ моральний закон.11 

Що повинне направляти добру пове-
дінку - Ватикан чи одкровення БОГА? 
Отже, для того, щоб диявольська, 
зла схема Ватикану працювала, Де-
сять Заповідей повинні бути усунені, 
християнські свята повинні перетво-
ритись на світські, а привселюдні мо-
литви мають бути заборонені. Саме 
це є метою всієї плутанини, запрова-
дженої Ватиканом. Зверніть увагу на 
назву «громадянські свободи», як без-
невинно це звучить. Справжня назва 
повинна бути Суспільство Єдиного 
Світового Уряду Ватикану. Світовий 
уряд Ватикану працює для того, щоб 
усунути істинне християнство через 
освіту і світські Римсько-католицькі 
канонічні закони.

Дивно, наскільки мало Римські ка-
толики розуміють фундаментальне 
християнство. Його ніколи не буде 
усунено силою.12 Спроби багаторазо-
во робились старим Римом і новим 
сатанинським відродженням єдиного 
світового уряду Риму, який продов-
жує спроби позбутися істинного, на-
родженого від ДУХУ християнства. 
Християнство було живим і життєз-
датним під час найгірших радянських 
репресій.

Первинна вість ІСУСА встановила 
особистий зв’язок любові з будь-якою 
людиною, яка хоче вести ЙОГО спо-
сіб ЖИТТЯ через СВЯТИЙ ДУХ, що 
полягає у дотримані БОЖИХ запо-
відей.13 Після того, як хтось знайшов 
цей зв’язок любові та славу життя, 
яке очолює любов, він краще прийме 
мучеництво, ніж житиме під владою 
сатанинського Римсько-католицько-
го канонічного закону Ватикану.14

(Продовження на стор. 4)

8 Еккл. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Матв. 13:24-30, 36-43, 47-50, Гл. 25, Марк 9:43-48, Лук. 3:16-17, Діян. 17:30-31, Рим. 
2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Кор. 5:10, 2 Фес. 1:7-10, Євр. 10:26-31, Одкр. 11:18, 14:9-11, 20:11-15, 21:8   9 Втор. 4:29, 6:5, 
10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Нав. 22:5, Матв. 6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, 19:21, 22:36-40, Лук. 5:11, 27-28, 
14:26-27, 33, 18:28-30, Рим.  12:1-2, 1 Кор. 9:26-27, 2 Кор. 4:8-11, Флп. 3:7-11, 1 Іоан. 2:15-17, Одкр. 12:11   10 Матв. 
17:24-27   

Я такий вдячний Господу за вашу прекрасну програму на радіо. Воістину 
Слово Боже тепер можна почути у найвіддаленіших куточках світу.

Я особисто прийняв Ісуса як свого Спасителя завдяки Вашому 
радіозверненню і готовий ліпше втратити все, що завгодно, аніж Слово Боже.

Будь ласка, не припиняйте посилати свої звістки, чи то буде по радіо, чи 
за допомогою вісників. Прошу Вас надіслати мені якусь корисну християн-
ську літературу та Біблію.

Хай пробуває з Вами Господь Всемогутній!
У ім’я Ісуса,
Джозеф Мукаракук                 Меру, Кенія

Кенія

11 Вих. 20:3-17, Матв. 22:36-40   Рим. 13:8-10   12 Іс. 
54:14-17, Дан. 7:3-12, 17-27, Матв. 16:15-19, Діян. 5:34-
39, Рим. 8:34, 37, 1 Кор. 15:57, 2 Кор. 2:14, Еф. 1:18-23, 
Флп. 2:8-11, 2 Фес. 2:3-10, 1 Іоан. 4:4, 5:4-5, Одкр. 2:26-
27, 20:4, 7-10   13 Іоан. 14:15, 21-24, 15:9-10, 1 Іоан. 5:2-
3, 2 Іоан. 6   14 Матв. 10:16-18, 21-28, 39, 24:9-13, Марк 
8:34-38, Лук. 21:12-19, Діян. 7:52-60, Рим.. 8:17, 35-39, 
2 Кор. 4:8-11, 12:10, Флп. 1:20-21, 29, Євр. 11:24-27, 32-
38, Як. 5:5-8, Одкр. 2:3, 9-10, 6:9-11, Гл. 11, 12:10-11, 
17:1-6, 13-17, 20:4   
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Різні католицькі таємні товари-
ства намагалися позбавитися цього 
явища за допомогою пом’якшеного, 
або «прогресивного» фальшивого 
християнства, яке більше не говорить 
про моральний закон, Десять Запові-
дей, або заповіді ІСУСА, які пропо-
відують любити ближнього свого, як 
самого себе, і надавати перевагу ін-
шим перед собою (Матвій 7:12, 19:19, 
Послання до римлян 12:10, Послання 
до филипійців 2:3). Сьогодні людина 
може відвідувати безліч церков будь-
якої неділі і ніколи не чути повністю 
Євангеліє, морального закону БО-
ЖОГО або правди про Небеса, пекло 
або вогняне озеро. Було багато спроб 
об’єднати істинне християнство з іс-
ламом, католицтвом і всіма іншими 
хибними релігіями, але істинні хри-
стияни завжди стоятимуть на твер-
дому ґрунті, що є ІСУС ХРИСТОС, 
СЛОВО БОЖЕ, тому що все інше – це 
сипкі піски.15

Християнство – це відносини, які 
основані на любові з власним життям 
і всемогутнім БОГОМ. Все, що є мен-
шим, - це не та вість, яку ІСУС приніс 
з Небес на землю. Боротьба за владу 
триває між тими, хто залишається 
вірним посланню ГОСПОДА в ІСУ-
СІ ХРИСТІ, яке діє, і змирщенням, 
запроваджуваним католицизмом та 
іншими хибними релігіями, які зна-
ходяться під егідою Ватикану, які не 
діють і ніколи не діяли! Римський ка-
толицизм був відомий протягом сто-
літь як терористичне угрупування. 
Християнство, як вчив ІСУС, ніколи 
не померкне! Завжди будуть люди, 
які відчують такий страх перед ГО-
СПОДОМ, а також таку любов і мир 
в євангельській вісті про ІСУСА, що 
вони краще страждатимуть, ніж зда-
дуться силам темряви.

Наступне - це проблема особистої 
зброї. Конституція Сполучених Шта-
тів чітко гарантує право громадян на 
володіння зброєю і право збиратися 

разом в якості громадянської міліції. 
Це не біблійне, а наше право за Кон-
ституцією США захищати себе від 
тиранів та інших порушників закону 
і злочинців. (Тим не менш, ми у на-
шій церкві не володіємо зброєю. Ми 
навіть не дозволяємо нашим дітям 
мати іграшкові пістолети.) Тепер же 
прихильники нового світового по-
рядку Рима об’єдналися зі «стурбова-
ними громадянами» (корисними іді-
отами!), щоб обмежити і в кінцевому 
підсумку заборонити всю вогнепаль-
ну зброю під приводом, що це покла-
де край злочинності! Якщо вони не 
зможуть провести це через Конгрес, 
вони будуть проштовхувати це через 
єдиний світовий уряд ООН Ватика-
ну! Здається, ніби ми знову повертає-
мося до ери заборони! Чи усвідомимо 
ми коли-небудь, що, якщо не працює 
заборона, закони про зброю не пра-
цюватимуть також?

Так само, як пияцтво зросло під за-
бороною, тероризм та інші злочини  
зростуть, коли громадяни позбавлені 
будь-яких засобів захисту. Чи повин-
ні ми також заборонити скороварки і 
трубки? Питання зброї - це всього лише 
димова завіса для диявольської Рим-
сько-католицької небіблійної церкви, 
аби змусити людей дозволити заборону 
на всі форми громадянської самообо-
рони з тим, щоб не існувало ефективної 
опозиції до громадських наказів, вказі-
вок або тероризму з боку Рима.

Кожного разу, коли якимось ізго-
єм, що володіє зброєю, здійснюється 
насильницький злочин, антизбройове 
лобі Ватикану знову піднімається. Так 
само, як і у випадку з захистом навко-
лишнього середовища, контроль над 
вогнепальною зброєю «для загаль-
ного блага» -  це всього лише маска 
для отримання заборони на особисту 
зброю в межах певної впливової дер-
жави. Єдиний світовий уряд Ватикану 
повинен мати роззброєних громадян, 
які будуть не в змозі протистояти 
диктату Ватикану. Справжня їхня за-
дача - це контроль над усіма.

Німеччина в тридцятих роках ми-
нулого сторіччя була безсила про-
тистояти націонал-соціалістичній 

робітничій партії. У громадян було 
мало зброї. А під час Другої світової 
війни не мали зброї євреї. Результа-
том стало те, що шість мільйонів з 
них було жорстоко і трагічно вби-
то тими ж людьми, які, як говорить 
Біблія, намагаються повторити цей 
злочин. У Великобританії сьогодні 
зброя поза законом. Хіба це зупини-
ло злочинність? Подивіться на факти. 
Злочинність у Британії стрімко зрос-
ла. Недавно літній чоловік застрелив 
грабіжника і поранив іншого. Чоло-
вік був заарештований і засуджений 
до довічного ув’язнення за вбивство! 
Поранений грабіжник судиться з цим 
чоловіком за збитки!

Заява «Про злочини може потур-
буватися поліція» - це поганий жарт. 
До моменту прибуття поліції право-
порушники будуть вже далеко. Наші 
батьки-засновники довіряли грома-

(Продовження із стор. 3)

15 Втор. 32:29-39, 1 Сам. 2:2, 2 Сам. Гл. 22, 23:1-4, Пс. Гл. 18, 27:4-5, Гл. 28, 31:1-5, 42:9-11, 61:1-4, 62:1-8, 71:1-6, 
92:12-15, Матв. 7:24-27, 16:15-18, Іоан. 14:6, Рим. 9:33   

Малаві
Доброго дня, Браття та Сестри Христи-
янської Церкви Тоні Аламо!

Тут у нас усе гаразд, а робота з роз-
повсюдження літератури Аламо про-
сувається добре. Минулого тижня ми з 
нашою командою Християнської Церкви 
Тоні Аламо у м. Махінджирі зверталися 
до багатьох мусульман з Євангельським 
посланням Ісуса та літературою Пастора 
Аламо. Ми розповсюдили багато  літера-
тури, і це призвело до того, що набагато 
більше мусульман стали приходити та 
приєднуватися до нашого щоденного 
вивчення Біблії з літературою Пастора 
Аламо в багатьох з наших домівок. Бага-
то людей прийняли Господа Ісуса Христа 
і наразі відвідують навчальні лекції Пас-
тора Аламо.

Ми молимося за нашого любого Пас-
тора Аламо та всі ті випробування, що 
він проходить. Ми також дуже раді чути, 
що ви молитеся за нас та за наш буді-
вельний проект, який ми здійснюємо 
для спорудження навчального центру, 
відомого як Церква Християнської Місії 
Тоні Аламо у м. Зомба.

Я з нетерпінням очікую на отриман-
ня від вас ще більшої кількості навчаль-
них матеріалів..
Ваш у Христі,
Чарлз Чінгвало         ХМТА у м. Малавіi

ВИ ПРИЙНЯЛИ АБО ПРИЙМЕТЕ
ЗНАК ЗВІРА?
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(Продовження на стор. 6)

Texac

дянам більше, ніж шахраям, і біль-
ше, ніж тиранам! Зброя може кон-
тролюватись не більше, ніж алкоголь 
або скороварки! Метою всього цього 
промивання мізків є контроль єди-
ного світового терористичного уряду 
над роззброєними громадянами під 
приводом попередження злочинності 
через заборону зброї.

Наступна проблема - це палії вій-
ни. Прихильники Ватикану по всьо-
му світі кажуть, що вони вірять, що 
кожен хоче справедливого та рівно-
правного суспільства, що задля цього 
всі будуть працювати. Правда в тому, 
що багато людей обурені необхідні-
стю слідувати наказам уряду, особли-
во якщо ці люди проти егоцентрич-
ної жадібності, боротьби за владу, 
засобів для приємної, але аморальної 
поведінки, або просто проти того, 
щоб їм вказували, що робити. 

Існує проблема зла. Зло визнача-
ється як поведінка, що суперечить 
зразкам БОЖОГО морального зако-
ну, що не працює в довгостроковій 
перспективі у цьому світі, такому, 
яким він створений. Один філософ 
говорив про категоричний імператив, 
який ставить питання: «Що, якби всі 
це робили?»

Що, якби всі крали все, що зама-
неться? Що, якби всі брехали, коли 
це зручно? Що, якби всі вбивали 
будь-кого, хто траплявся на їх шляху? 

Що, якби секс був вільний і доступ-
ний для кожного, хто побажає?

Крім того, ви дійсно вважаєте, що 
кожний лідер суспільства буде пра-
цювати на користь інших, якщо шля-
хом примушування він зможе отри-
мати все, чого бажає? Існують люди, 
які є розпалювачами війни! І не має 
значення, наскільки велика їхня вла-
да. Питання в тому, як вони цю владу 
використовують. Багато хто бажає 
використовувати католицьких єзуїтів 
для того, щоб силою довести, що те, 
що вони наказують, робиться на ко-
ристь людям! А якщо католицькі єзу-
їти знаходяться на боці прибічників 
Ватикану (як воно і є насправді)? Як 
може беззбройне населення зробити 
щось з цим?

У цьому світі є зло. Ми можемо 
відчувати це, як бажання робити 
щось, що не знаходиться у гармонії 
зі СВЯТИМ ЗАКОНОМ МОРАЛІ 
БОГА, а саме з Десятьма Заповідя-
ми. Що може вберегти світ від подій, 
описаних в романі Орвелла «1984», 
а саме, постійної війни заради отри-
мання постійних прибутків від неї? 
Надайте владу людині з розладом 
особистості у формі нарцисичного 
синдрому, і межі моралі, такі, як Де-
сять Заповідей, будуть поставлені на 
службу виконанню бажань демагога. 
(«Демагог» - це той, хто намагається 
розбурхати емоції людини, з метою 

підкорення їх собі, в даному випад-
ку, це - терористичне чудовисько 
Ватикану, новий світовий порядок і 
таким чином посилена влада.) Все, 
що завгодно, може бути зроблено під 
приводом, що це робиться на користь 
людей! Пропагандисти ООН здають-
ся дуже переконливими багатьом 
людям, але не істинним християнам. 
Згадайте різанину Вако, влаштова-
ну цими бандитами. Пропагандисти 
Ватикану не мають іншої відповіді на 
проблему зла, окрім посилення на-
сильства, яке завжди веде до розчару-
вання, гніву, ворожості, розділення, 
конфліктів в усіх групах людей, а по-
тім і до пекла.

Наступною проблемою є індиві-
дуалізм. Християнство намагається 
направляти наші людські особисто-
сті, наш дух, згідно із зразками пози-
тивної моральної поведінки і відпо-
відно до Морального Закону БОГА. 
Людська мета антиХРИСТА Ватика-
ну, єдиного світового уряду полягає 
у створенні покірних людей, які бу-
дуть ефективно працювати у суспіль-
стві на користь сатани. Вони мають 
бути слухняними, орієнтованими на 
суспільство особами, які ніколи не 
створюватимуть жодних проблем, з 
якими прибічники уряду єзуїтів не 
зможуть впоратися. Якщо вони пере-
стають бути корисними, то для цього 
і існує евтаназія (вбивство, смерть, 
тероризм). Життя сфокусовується на 
служінні «материнському началу», 
планеті, але не БОГУ.

Усе це зводиться до нашого уяв-
лення про людство. Невже ми - ро-
бочі бджоли у вулику людства? Це і 
є концепцією Односвітності. Нероби 
нового світового порядку, служителі 
Ватикану, живуть по-іншому. Їм на-
лежить добробут, задоволення, влада, 
що приносить з собою приналежність 
до Нового порядку. На їх погляд, 
хтось повинен думати за маси! Мо-
ральний Закон, такий, як його було 
виражено у християнській поведін-
ці за часів Мойсея, побудований на 
страху перед ГОСПОГОМ та любов’ю 
- а саме узами любові до ГОСПОДА і 
всього, що ВІН собою уявляє. Ці узи 
любові створюють моральні прин-

Шановна Християнська Церква Тоні Аламо!
Я хотів би щиро, від усього серця подякувати всім і кожному, хто молився 

за мене і наді мною. Я повністю одужав від по-справжньому смертоносної 
інфекції під назвою МРЗС. Якби ця інфекція потрапила до моєї системи 
кровообігу, я б помер. Я дякую Всемогутньому Господу через Ісуса Христа, Бога 
нашого, за те, що створив нашого Пстора, Тоні Аламо,  який цілком відданий 
церкві; такі люди, як я, можуть зателефонувати і замовити молитву та духовне 
наставництво, що сходить з престолу Бога живого, і я є живим доказом того, 
що ваші молитви були почуті.

Коли я почуваюся не дуже добре, я думаю про нашого Пастора Тоні та 
починаю читати бюлетені Пастора Тоні разом з Біблією, і одразу ж почуваю 
себе краще, а також відчуваю духовне піднесення. 

Я буду продовжувати молитися та постити за Пастора Аламо, братів та 
сестер і їхніх дітей, що були викрадені гестапо.
Хвала пресвятому імені  Ісуса!
Воллі Кемерон                           Даллас, Техас
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ципи страху перед БОГОМ - любов, 
радість, мир, терпіння, доброту, ми-
лість, вірність, лагідність та само-
дисципліну. Після того, як протягом 
життя ми вивчаємо, як потрібно 
жити за прикладом ІСУСА, згідно з 
Євангелієм та всім ЙОГО Вченням 
(любити один одного, як ВІН любив 
нас),16 ми випускаємося, аби посісти 
поряд з НИМ місце на Небесах (По-
слання до ефесян 2:6). Чому людина 
обирає сатанинський шлях Ватикану, 
коли вона може отримувати радість 
та красу від ЖИТТЯ через  СВЯТИЙ 
ДУХ, через любов ХРИСТА, яка пе-
ревищує знання? Чому людина оби-
рає не «пізнати любов ХРИСТА, яка 
перевищує знання, щоб були ви на-
повнені всякою повнотою БОЖОЮ» 
(Послання до ефесян 3:19), коли Бі-
блія короля Якова відкриває нам, що 
ІСУС жив і говорив?

Останньою проблемою є при-
ватні засоби комунікації. Як зазна-
чено вище, до недавнього часу все, 
що диктаторам («диктатор» означає 
правителя з абсолютною державною 
владою; будь-яку деспотичну особу) 
треба було робити, аби здійснювати 
контроль над людьми, - це трима-
ти їх ізольованими один від одного, 
без можливості спілкуватися один з 
одним, і таким чином перебувати в 
деяких узгоджених діях. Електронна 
пошта, Фейсбук та Інтернет змінили 
цю ситуацію. Комітети кореспонден-
ції, що сформували опір, який привів 
до Американської Революції, забира-
ли багато часу. Подорожі між колоні-
ями були повільними. Але тепер вони 
більше не такі. Безглуздості і брехню, 
які є частиною планів про забезпе-
чення виконання деталей з програ-
ми дій Ватикану, можна розпізнати, 
ідентифікувати та впоратися з ними. 
Більше ніякої анонімності! Це нищів-
ний удар по дияволові, його Римсько-
му культу та його світовому урядові. 
То що ж можуть зробити пропаган-

дисти з Ватикану?
Нагляд! Якщо ключові порушни-

ки спокою відомі, то їх можна поз-
бавитися тим чи іншим способом. 
Щоб здійснювати нагляд за вико-
ристанням земель, зборищами лю-
дей і потоками дорожнього руху, в 
наш час використовуються безпілот-
ні літаки. Спеціальний безпілотний 
літак був розроблений ФБР та ЦРУ. 
Ці безпілотники у вигляді комах-кі-
боргів називають БПЛА, що означає 
мікро безпілотні літальні апарати. 
Вони дуже маленькі - розміром у три 
сантиметри (приблизно 1,2 дюйма). 
Вони можуть залітати через відкриті 
дверні отвори та вікна, фотографува-
ти та передавати те, що вони бачать, і 
навіть брати зразки ДНК крові. Вій-
ськово-повітряні сили фінансують 
дослідження цього нового засобу наг-
ляду в Університеті Джонса Хопкінса 
та Університеті Пенсильванії. 

Можливо, найбільш наболілим 
питанням є так звані «розумні лі-
чильники». Вони мають бути у кож-
ного користувача електрики. Вони 
передбачені для спрощення облі-
ку даних про користувачів та види 
споживаної електрики за допомо-
гою їх передачі по радіо. Вони мо-
жуть також використовуватися для 
контролю кількості використаної 
електрики! А ще вони можуть пе-
редавати все, що відбувається у бу-
динку. Це - досконалі інструменти 
нагляду! Підкоряйтеся, або не отри-
маєте електрику! Не кажучи вже про 
нагляд, існyє ще проблема здоров’я. 
Електронні імпульси, досить сильні 
для передачі даних на центральну 
вежу збору інформації, можуть про-
вокувати різноманітні проблеми зі 
здоров’ям. Але яка справа до цього 
урядові, який повинен знати, що ро-
блять його громадяни?

Інформація має бути зібрана і під-
готована для аналізу. Тут починає ви-
користовуватися комп’ютер. Таким 
чином, на кожну людину, що живе в 
США, може бути легко складено базу 
даних. А що стосовно електронних 
листів та Інтернету? Було зроблено 
спроби контролювати емісії супут-

ників, управляти електронною пош-
тою, а також «ліцензувати» мобіль-
ні телефони – і це все для того, щоб 
контролювати передачу інформації! 
На даний момент весь цей процес ще 
не довершено, але, як написано у Бі-
блії (глава 7 книги пророка Даниїла, 
глава 13 Одкровення Св. Іоанна Бого-
слова), прибічники єдиного світового 
уряду не зупиняться, доки їм не буде 
відомо кожне слово, сказане будь-
ким з нас. Ті, хто може контролювати 
інформацію, можуть контролювати 
і людей. Неможливість виконати це 
воістину завдала шкоди анонімності 
проникнення єзуїтських прибічників 
єдиного світового порядку. Здатність 
викривати різні програми та плани 
створила Комітети кореспонденції 
21 століття, які використовують Ін-
тернет для викриття злочинців Рим-
сько-католицького культу.

Це - не велика біда, бо наш БОГ 
спостерігає за кожним з нас, навіть 
за нашими думками, від самого ство-
рення світу, через СВЯТИЙ ДУХ.17 

СЛОВО БОЖЕ є ДУХ і ЖИТТЯ. У 
Євангелії від Іоанна 6:63 ІСУС ска-
зав: «СЛОВА, що їх Я говорив вам, то 
ДУХ і ЖИТТЯ». 

У Посланні до євреїв 4:12 підтвер-
джується: «Бо Боже Слово живе та ді-
яльне, гостріше від усякого меча обо-
січного [що має Ватикан або будь-хто 
інший], проходить воно аж до поділу 
душі й духа, суглобів та мозків, і здат-
не судити думки та наміри серця».

Друге Послання до коринтян 10:4 
також стверджує: «(Зброя бо нашо-
го воювання не тілесна [не від світу 
цього], але МІЦНА БОГОМ на зруй-
нування твердинь;) ми руйнуємо 
задуми, і всяке винесення, що підій-
мається проти пізнання БОГА, і по-
лонимо всяке знання на послух ХРИ-
СТОВІ, і покарати ми готові всякий 
непослух, коли здійсниться послух 
ваш».

Тепер ви знаєте, що лакеї сатани 
стежать за людиною за допомогою 
безлічі засобів, тож ви повинні віри-
ти, що ГОСПОДЬ має набагато біль-
ше навичок контролю, ніж звичайна 

16 Іоан. 13:34-35, 15:12, 17, Рим. 12:10, 13:8-10, Гал. 5:13-14, Еф. 4:1-3, 1 Фес. 3:12, 4:9, 1 Петра 1:22, 3:8-9, 1 Іоан. 3:10-11, 22-24, 4:7-21, 2 Іоан. 5  17 Втор. 31:21, 1 Сам. 16:7, 
2 Цар.19:27, 1 Хрон. 28:9, 2 Пар. 16:9, Йов 34:21, Пс. 44:21, 66:7, 139:1-6, 12-16, Прит. 15:3, 11, Іс. 42:9, 46:9-10, Єр. 16:17, Зах. 4:10, Матв. 10:26, 12:36, Марк 4:22, Діян. 15:18, 
Євр. 4:13, 1 Іоан. 3:20   

(Продовження із стор. 5)

(Продовження на стор. 8)

ВИ ПРИЙНЯЛИ АБО ПРИЙМЕТЕ
ЗНАК ЗВІРА?
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Індія
Шановний любий Брате Пасторе Аламо!

Вітання вам всім у ім’я Ісуса! Любий Брате великодушності, ми дякуємо 
Вам за Ваші жертвенні духовні дари та молитви за нашу просвітницьку 
місію. Завдяки моїй місії цього тижня було зворушено та перетворено 
багато людських життів. Ми дякуємо та славимо Господа за численні відгуки, 

що ми отримали від читачів, бо ми відвідали 290 домівок та 
зустрілися з більш ніж 500 особами, і ми проповідуємо про Ісуса 
та роздаємо вашу літературу. Я хочу наголосити, що у роботі 
на місіонерській ниві та на ниві людських життів міститься 
велика сила. Для нас завжди є радістю розповсюджувати Вашу 
проповідницьку літературу, незалежно від обставин, і одна 
лише Милість Господня дає нам змогу виконувати цю місію, 
якщо не рахувати Ваших підбадьорливих листів, так, щоб ми 
могли продовжувати цю роботу, поки Господь дає нам здоров’я 
та сили. Дуже дякуємо вам за ваші листи з підбадьоренням та 
за дорогоцінні подарунки, які ми з вдячністю приймаємо. Будь 
ласка, моліться за нас. Особливо ми молимося за вашу церкву 
та за звільнення Тоні Аламо з в’язниці. Благослови Боже Вашу 
церкву! Амінь.
Ваш брат у Христі,
Пастор Вардханапу Семьюел Джон Бабу    Андхра Прадеш, Індія

Свідчення Гарі Хеллета
Я хочу почати з від-

дання Ісусу Христу всі-
єї хвали та подяки за 
спасіння моєї душі від 
життя у гріху, депресії та 
відчаю. Єдине справжнє 
щастя, що я коли-не-
будь відчував до того, як 
Господь врятував мою 
душу, я пам’ятаю, коли 
був десь п’ятирічною ди-
тиною. Це тому, що тоді я ще не пізнав 
всієї глибини гріха. Але чим старше я 
ставав, тим черствіше та все гріховніше 
робилося моє серце.

Коли я був маленьким хлопчиком, я 
часто молився Богу і ставився до Ньо-
го з щирим серцем. Але ніхто довкола 
мене не навчав мене шляхам Господнім 
та тому, що я повинен робити, щоб за-
довольнити Господа, та як поклонятися 
та служити Йому. Коли я відчував лю-
бов до Господа та молився Йому, ворог 
моєї душі, сатана, нападав на мене та 
починав робити моє життя жалюгід-
ним. Я навіть не знав про існування 
сатани, тому й не уявляв, як відбивати 
його атаки. В моєму житті не було сили, 
яка б допомогла протистояти спокусам 
сатани. Ось чому я почав вживати нар-
котики та алкоголь, незважаючи навіть 
на те, що спочатку я не хотів скоюва-
ти ці гріховні вчинки. Отже, у далеких 
60-х наркотичний рух набув справж-
нього розмаху у Каліфорнії, де я виріс; 
я б втратив всіх моїх так званих друзів, 

якби не вживав нарко-
тики та алкоголь разом 
з ними.

Однієї ночі я прийняв 
завелику дозу транквілі-
заторів, від чого моє тіло 
повністю заціпеніло. Я 
відчував, як уповільню-
ється моє серцебиття, і 
не міг підвестися та піти 
з вулиці, де я сидів. Мій 

брат та один з моїх друзів змушені були 
підхопити мене під руки та поволокти 
додому, де вони поклали мене у ліж-
ко, а тоді залишили мою кімнату. І ось, 
коли я лежав у своєму ліжку, я відчув, 
як щось тепле зійшло на мене, від чого 
я повністю протверезів. Господь Ісус 
Христос доторкнувся до мене Своїм 
Духом Святим, і я відчув, як мене охо-
плює дивовижне почуття радості. Я по-
чав молитися та прославляти Господа. 
І тоді Господь Ісус заронив у моє серце 
гарячу любов до Нього. Я дійсно вірю, 
що моє життя було врятовано тієї ночі, 
і це надало мені палке бажання служи-
ти Йому.

Ще приблизно за два роки до цієї 
події я неодноразово отримував про-

повідницьку літературу від братів та 
однієї сестри з Християнської церков-
ної організації Тоні та Сьюзен Аламо. 
Ця проповідницька література містила 
особисте свідчення Тоні Аламо про те, 
як Господь врятував його душу. Я збе-
рігав цю проповідницьку літературу 
протягом двох років та перечитував її 
4 або 5 разів. Господь використав цю 
літературу, аби вказати мені, куди йти, 
щоб служити Богу.

Приблизно через два тижні після 
того, як Господь врятував моє життя, 
Він також врятував мою душу від го-
ріння у пеклі. Я віддав своє серце та 
життя Ісусу Христу у Християнській 
церковній організації Тоні та Сьюзен 
Аламо у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 26 
квітня 1973 року. На сьогоднішній день 
Господь направляє мене Своєю силою 
вже більш ніж 40 років. Я не можу у до-
статній мірі виразити свою вдячність 
Господу за врятування від пекла та за 
отримання надії на життя поряд з Ним 
у Царстві Небеснім.

Дякую Тобі, Ісусе, за те, що Ти зі-
йшов на хрест та пролив Свою Кров, і 
помер за мене та за те, щоб я міг вічно 
жити поряд з Тобою на Небесах!!!
Слава Господу! 
Гарі Хеллет

Євангеліст Кеннеді Мванку (у нижньому правому кутку) 
розповсюджує душеспасенну літературу пастора Аламо 
у м. Ндола, Замбія.

Брат Гарі Хеллет
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18 Прит. 24:12, Еккл. 11:9-10, 12:13-14, Дан. 7:9-10, Матв. 12:36-37, 16:27, 25:31-46, Марк 4:22, Рим. 2:5-13, 16, 1 Кор. 3:13, 4:5, 2 Кор. 5:10-11, Юд. 14-15, Одкр. 2:23, 20:11-15   
19 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   20 Матв. 26:63-64, 27:54, Лук. 1:30-33, Іоан. 9:35-37, Рим. 1:3-4   21 Діян. 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Іоан. 1:7, Одкр. 5:9   22 Пс. 16:9-10, Матв. 
28:5-7, Марк 16:9, 12, 14, Іоан. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діян. 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7  23 Лук. 22:69, Діян. 2:25-36, Євр. 10:12-13   24 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20   25 Еф. 
2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Іоан. 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   26 Матв. 26:28, Діян. 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   27 Матв. 21:22, Іоан. 6:35, 37-40, Рим. 10:13   28 Євр. 11:6   
29 Іоан. 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   30 Матв. 28:18-20, Іоан. 3:5, Діян. 2:38, 19:3-5   31 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Як. 
1:22-25, Одкр. 3:18

людина. Нас будуть судити за кож-
не слово та кожну думку, які ми ко-
ли-небудь промовили чи подумали.18

Ми живемо у останні часи. Чому 
б вам не стати добрими маленькими 
хлопчиками та дівчатками, чоловіка-
ми та жінками та не покаятися у своїх 
гріхах просто зараз, доки не стало за-
пізно? Зробіть це зараз, читаючи цю 
молитву до ГОСПОДА у ім’я ІСУСА:

ГОСПОДИ ТА БОЖЕ мій! ЗМИ-
ЛОСЕРДЬСЯ над моєю душею, душею 
грішника!19 Я вірю, що ІСУС ХРИ-
СТОС є СИНОМ Бога ЖИВОГО.20 Я 
вірю, що ВІН помер на хресті та про-
лив СВОЮ дорогоцінну кров за про-
щення всіх моїх колишніх гріхів.21 Я 
вірю, що ГОСПОДЬ воскресив ІСУСА 
з мертвих силою ДУХА СВЯТОГО,22 
і що ВІН зараз возсідає одесную ГО-
СПОДА та чує мою сповідь у гріхах та 
цю молитву.23 Я відкриваю двері мого 
серця і запрошую ТЕБЕ увійти до сер-
ця мого, ГОСПОДИ ІСУСЕ!24 Змий всі 

мої нечисті прогрішення дорогоцін-
ною кров’ю, що ТИ пролив за мене на 
хресті на Голгофі.25 ТИ не відвернеш-
ся від мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ 
пробачиш гріхи мої та врятуєш мою 
душу. Я знаю це, бо СЛОВО ТВОЄ, 
Біблія, говорить так.26 СЛОВО ТВОЄ 
говорить, що ТИ не відвернешся ні від 
кого, і від мене також не відвернеш-
ся.27 Тому я знаю, що ТИ почув мене, 
і знаю, що ТИ відповів мені, а також 
знаю, що я спасений.28 І я дякую ТОБІ, 
ГОСПОДИ ІСУСЕ, за спасіння душі 
моєї, і доведу мою вдячність виконан-
ням ЗАПОВІДЕЙ твоїх і тим, що біль-
ше не грішитиму.29

А тоді хрестіться, цілком занурив-
шись у воду, в ім’я ОТЦЯ, СИНА та 
СВЯТОГО ДУХА.30 Старанно вивчай-
те Біблію Короля Якова та живіть від-
повідно до її заповідей.31

Господь бажає, щоб ви розповіли 
іншим про ваше спасіння. Ви може-
те стати розповсюджувачем пропо-
відницької літератури пастора Ала-
мо. Ми надішлемо вам літературу 
безкоштовно. Для отримання більш 
детальної інформації зателефонуйте 
нам або надішліть електронного ли-

ста. Поділіться цією звісткою з інши-
ми.

Якщо ви хочете, щоб світ було вря-
товано, як наказує Ісус, то не крадіть 
у Бога Його десятин та пожертву-
вань. Господь сказав: «Чи можна лю-
дині обкрадати Бога? А ви обкрадаєте 
Мене. Скажете: «чим обкрадаємо ми 
Тебе?» Десятиною і приношеннями. 
Прокляттям ви прокляті, тому що 
ви — весь народ [та увесь цей світ] 
— обкрадаєте Мене. Принесіть усі де-
сятини  [«десятина» - це 10% вашого 
загального прибутку] до дому скарб-
ниці, щоб страва [Духовна їжа] була 
у храмі Моєму [врятовані душі], і 
тим Мене випробуйте, промовляє Го-
сподь Саваот: чи не відкрию Я для вас 
отворів небесних і чи не виллю на вас 
благословення, що не буде достатньо 
місця прийняти його? І Я докорятиму 
пожирателеві заради вас, і він не буде 
знищувати плоди вашої землі; а та-
кож і ваша виноградна лоза не скида-
тиме свої плоди передчасно на полях, 
каже ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі наро-
ди назвуть вас благословенними, бо 
ви будете чудовою землею, каже ГО-
СПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12). 

(Продовження із стор. 6)

ВИ ПРИЙНЯЛИ АБО ПРИЙМЕТЕ
ЗНАК ЗВІРА?

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 право і реєстрацію:
© Охороняється авторським правом, листопад 2013  Всі права захищено. Світовий пастор Тоні Аламо  ® Зареєстровано у листопаді 2013
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