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Це було за дев’ять місяців
до дня першого Різдва, народження ХРИСТА. ГОСПОДЬ,
як зазвичай, сидів на СВОЄМУ престолі на НЕБЕСАХ.1 «І
показав ВІН [янгол ГОСПОДНІЙ] мені [Іоанну, апостолу]
чисту ріку ЖИВОЇ води, ясну,
мов кришталь».У Бутті 1:7 говориться: «І БОГ твердь [тобто
розподіл між водами неба та водами землі] учинив, і відділив
воду, що під твердю вона, і воду,
що над твердю вона[ці води
над твердю - це СВЯТИЙ ДУХ,
ЖИВА вода, яку ГОСПОДЬ
посилає кожному, хто вірить у
ХРИСТА2]. І сталося[і донині]
так».
Знову ж таки, ця вода зовсім
не брудна, а «чиста й прозора,
мов кришталь, що бере початок

з престолу ГОСПОДА та АГНЦЯ. Посеред його вулиці, і по
цей бік і по той бік ріки дерево
ЖИТТЯ, що родить дванадцять
раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А листя дерев на вздоровлення народів»
(Одкр. 22:1-2).
Ця ріка, яка принесла ІСУСА
до лона Марії, це та ж сама ріка,
яка врешті-решт породнить
ХРИСТА з ОТЦЕМ через СВЯТИЙ ДУХ у майбутньому у кожному віруючому у ХРИСТА.3
Цей самий ДУХ - це ріка, яка в
останній день воскресить кожного з померлих, деяких заради
вічного ЖИТТЯ, а деяких - для
вічного сорому та прокляття
(Дан. 12:2, Одкр. 20:6).4
В Одкровенні 14:10-11 говориться про тих, кому суди-

Пастор Аламо та його покійна
дружина Сьюзен під час міжнародної
Християнської телевізійної
програми. Фото 1974 року.

лося вічне прокляття: «то той
питиме з вина БОЖОГО гніву,
вина незмішаного в чаші гніву
ЙОГО, і буде мучений в огні й
сірці перед Янголами святими
та перед АГНЦЕМ. А дим їхніх
мук підійматиметься вічні віки.
І не мають спокою день і ніч усі
ті, хто вклоняється звірині [звірина - це ООН при Ватикані,
єдиний світовий уряд, названий
новим світовим порядком, вигаданий Сесилем Роудсом] та образу її, і приймає знамено ймен(Продовження на стор. 2)

1 1 Цар. 22:19, Пс. 2:4, 9:4, 11:4, 47:8, 103:19, Іс. 6:1, 66:1, Дан. 7:9-10, Матв. 5:34-35, 23:21-22, Діян. 7:48-49, Одкр. 4:2-6, 9-10, 5:1, 6-7, 13, 6:16, 7:9-11, 15, 17, 12:5, 16:17,
19:4-5, 20:11, 21:5, 22:1, 3 2 Іоан. 3:5-6, 4:7-14, 7:37-39, Еф. 5:25-27, Євр. 10:21-23, 1 Іоан. 5:5-8, Одкр. 21:6 3 Єзек. 36:27, Іоан. 4:13-14, 14:15-26, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:2023, 26,1 Кор. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Кор. 6:16-18, Гал. 2:20, Еф. 2:18-22, Флп. 2:12-13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, Одкр. 21:6, 22:17 4 Йов 19:25-27, Пс. 17:15, 49:15, Дан. 12:1-3,
Ос. 13:14, Матв. 3:11-12, 8:11-12, 13:24-43, 25:30-46, Іоан. 5:21-29, 6:39-54, 11:23-27, Діян. 24:14-15, Рим. 8:10-23, 1 Кор. 6:14, 15:35-54, 2 Кор. 4:14, Одкр. 20:11-15, 21:8
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ ЦЕ СПАСІННЯ
(Продовження із стор. 1)

ня його». Кожен, хто має відношення до цього диявольського
лихого уряду, який ненавидить
ГОСПОДЬ, мусить негайно розкаятися у цьому гріху, а потім
знову народитися від ДУХА,
ріки ЖИТТЯ та почати служити
ГОСПОДУ.
Повторимо: ГОСПОДЬ збирався послати СВОГО єдинородного СИНА з престолу ГОСПОДА до лона Марії через
СВЯТИЙ ДУХ, ріку ЖИТТЯ,
щоб Він став першою ЛЮДИНОЮ-БОГОМ (останнім Адамом). «Так і написано: Перша
людина Адам став душею живою, а останній Адам - то ДУХ
оживляючий
[ЖИТТЄДАЙНИЙ]» (1 Кор. 15:45). Це робилося заради того, щоб надати
людству другий шанс позбавитися від гріхів, від кігтів Сатани
та від вічності у Пеклі в озері
вогню та сірки.5
ХРИСТОС, який є СЛОВОМ
БОЖИМ, повинен був народитися у плоті так, як ще не народжувалася жодна людина. ВІН
повинен був стати людиною,
проте ВІН залишався безгрішним, оскільки ВІН був зачатий
від СВЯТОГО ДУХА, ріки ЖИТТЯ, від престолу живого БОГА.6
МЕСІЯ ГОСПОДНІЙ повинен
був спуститися з Небес, аби стати СИНОМ БОЖИМ у лоні молодої діви.7 За історичними джерелами Марії було приблизно 9
або 10 років на момент зачаття
ІСУСА у її лоні.
У той час СВЯТИЙ ДУХ БОЖИЙ пролився на весь світ, що
продовжується і дотепер. Про-

Індія
Шановна Церкво Тоні Аламо!
Слава Господу! Я сподіваюся, що
у вас все добре у Христі. Я дуже щасливий, що маю змогу поділитися
своїм досвідом життя у Господі та
розповісти про свій євангельський
тур. День за днем ми зростаємо у
Христі та змушуємо людей зростати
у Господі нашому. Нещодавно наша
команда Аламо вирушила у євангельський тур та успішно поширила
Благу Звістку. Деяким з наших програм чинив опір Сатана, створюючи
фінансові проблеми, та ми подолали
їх молитвами. Тут трапляється стільки чудес завдяки Святому Духу Божому! Один чоловік у своєму колишньому житті будував храми та статуї,
але зараз навернувся до Господа.
Він регулярно приходить до церкви
та став дуже побожним. Ми розповсюджуємо нашу літературу та свідчення нашого Пастора Аламо дуже
багатьом людям. Пізнання Ісуса так
надихає людей!
Дуже дякую Вам за те, що надали мені можливість поширювати

лиття СВЯТОГО ДУХА передбачав пророк Йоїл; у книзі Йоіла
2:28-31 говориться: «І буде потому, виллю Я Духа Свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші
сини й ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки
ваші бачити будуть видіння. Та
й на рабів та на рабинь того часу
я виллю МІЙ ДУХ. Я знаки дам
на небі й на землі: кров і вогонь,
і стовпи диму. Сонце перетвориться на темряву i мiсяць на
кров, перш нiж прийде день Господнiй, великий i страшний».
Кожен очікував, що у той час
з’явиться МЕСІЯ ГОСПОДНІЙ.
ІСУС був першою людиною,
хто народився від РІКИ ЖИТТЯ
(СВЯТОГО ДУХА). Кожний, хто

Благу Звістку разом з Вами. Стільки
людей просять у мене ще більше літератури з цитатами зі Священного
Писання, щоб розповсюджувати її. Я
вражений чудесами Господніми.
Ми молимося за швидке звільнення Пастора Аламо. У наших щоденних молитвах ми молимося, щоб
його було звільнено у ім’я Господа,
Який відає про все. Він ніколи не залишає Свого народу. Ми тут, щоб повідомити Слово Його. Єдина річ, що
є у нас у цьому світі, - це Слово Боже.
Воно ніколи не бреше, тож ми не повинні втрачати віру та перекреслювати Слово Боже.
Будь ласка, надішліть нам Священне Писання та книги. Це надихне нашу команду робити більше
добрих справ для Господа. Слава
Господу! Прошу Вас надіслати більше літератури та екземплярів Біблії
для підбадьорення моєї команди.
Дякую Вам!
Дараконда Сагар
Андхра Прадеш, Індія

прагне залишитися врятованим
або продовжувати бути врятованим та перебувати зі СВЯТИМ ДУХОМ, має пити з РІКИ
ЖИТТЯ та куштувати плода
від ДЕРЕВА ЖИТТЯ кожного
дня. Також потрібно їсти листя
з ДЕРЕВА ЖИТТЯ кожного дня,
щоб народи оздоровилися, інакше помрете.8
У Бутті 2:17 БОГ сказав, що
того дня, коли ви скуштуєте
плоди з дерева знання добра й
зла (світу), «ви напевно помрете!» Якщо ви не їсте з дерева
ЖИТТЯ та не п’єте з ріки ЖИТТЯ кожного дня, ви, безсумнівно, їсте з дерева знання добра
й зла, що означає, що ви неодмінно помрете. Так сказав ГО-

5 Лук. 24:46-47, Іоан. 12:23-24, Діян. 26:15-18, Рим. 5:6-21, 8:32-34, 1 Кор. 15:45-57, Гал. 4:4-5, Еф. гл. 2, Кол. 1:12-14, 1 Сол. 1:9-10, Євр. 9:13-15, 1 Петра 1:3-5, Одкр. 1:18
6 Іс. 7:14-15, Рим. 8:3, Флп. 2:6-8, Євр. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, I Петра 1:18-19, 2:22, I Іоан. 3:5-6, Одкр. 5:1-10 7 Іс. 7:14, Матв. 1:18-25, Лук. 1:26-37 8 Втор.
8:3, Нав. 1:8, Іс. 55:1-3, Матв. 4:4, 5:6, 26:26-28, Іоан. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Одкр. 21:6, 22:1-2, 17 9 Чис. 23:19, Втор. 7:9-10, 32:4, Нав.
23:14-16, 1 Сам. 15:29, Пс. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Іоан. 17:17, Рим. 3:4, 1 Сол. 5:24, 2 Тим. 2:13, Тит 1:1-2, Євр. 6:10-19
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Пастор Каруманчі
Пракасарао та його
команда розповсюджують
проповідницьку літературу
Пастора Аламо у районі
міста Раманаккапета, Андхра
Прадеш, Південна Індія

СПОДЬ, а ГОСПОДЬ не бреше.9
У посланні до Євреїв 6:18 підтверджується цей факт: «щоб у
двох тих незмінних речах, що в
них не можна сказати неправди
БОГОВІ, мали потіху міцну ми,
хто прибіг прийняти надію, що
лежить перед нами». Ці дві незмінні речі - їсти з дерева ЖИТТЯ та пити з ріки ЖИТТЯ, що є
СВЯТИЙ ДУХ, кожного дня.
У книзі Ісаї 7:14 говориться:
«Тому ГОСПОДЬ САМ дасть
вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і СИНА породить, і назвеш
ім’я Йому: ЕММАНУЇЛ». У
книзі Ісаї 9:5 також зазначається: «Бо ДИТЯ народилося нам,
даний нам СИН, і влада на раменах ЙОГО, і кликнуть ім’я
ЙОМУ: ДИВНИЙ, ПОРАДНИК,
БОГ СИЛЬНИЙ, ОТЕЦЬ ВІЧНОСТІ, КНЯЗЬ МИРУ».
«А шостого місяця від БОГА
був посланий Янгол Гавриїл у
галілейське місто, що йому на
ім’я Назарет, до діви, що заручена [засватана] з мужем [дорослішим за неї, розважливим

чоловіком] була, а ім’я йому Йосип, із дому Давидового, а ім’я
діві Марія. І, ввійшовши до неї,
промовив Янгол: Радій, благодатна, ГОСПОДЬ із тобою! Благословенна ти між жонами! І,
побачивши його, вона затривожилась словом його, та й стала
роздумувати, що б то значило
це привітання. А Янгол промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо
в БОГА благодать ти знайшла! І
ось ти в утробі зачнеш, і СИНА
породиш, і даси ЙОМУ ймення ІСУС. ВІН же буде Великий,
і СИНОМ ВСЕВИШНЬОГО
званий, і ГОСПОДЬ БОГ дасть
ЙОМУ престола ЙОГО батька
Давида. І повік царюватиме ВІН
у домі Якова, і царству ЙОГО не
буде кінця.
А Марія озвалась до Янгола:
Як же станеться це, коли мужа
не знаю? І Янгол промовив у відповідь їй: ДУХ СВЯТИЙ злине
на тебе, і ВСЕВИШНЬОГО сила
обгорне тебе, через те то й СВЯТЕ, що народиться, буде СИН
БОЖИЙ!» (Лук. 1:26-35).

10 «Месія згідно до біблійних пророцтв», автор: Тоні Аламо
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Існувало ще 333 інших пророцтва стосовно першого пришестя ХРИСТА, які здійснилися
в день Різдва та протягом ЙОГО
ЖИТТЯ.10 Багато людей у світі
знали про деякі з цих пророцтв.
Навіть нечестивий цар Ірод дізнався про них, як наприклад,
про те, що ХРИСТОС народиться у Віфлеємі Юдейськім. Коли
нечестивий цар Ірод «зібравши
всіх первосвящеників і книжників людських, випитував у них:
де має ХРИСТОС народитись?
Вони ж відказали йому: У Віфлеємі Юдейськім, бо в пророка написано так: І ти, Віфлеєме,
земле Юдина, не менший нічим
між осадами Юдиними, бо з тебе
з’явиться Вождь, що буде Він
пасти народ МІЙ ізраїльський.
Тоді Ірод покликав таємно отих
мудреців, і докладно випитував
їх про час, коли з’явилась зоря. І
він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть, і пильно розвідайтеся про ДИТЯТКО; а як знайдете,
сповістіть мене, щоб і я міг піти
(Продовження на стор. 4)

РІЗДВО ХРИСТОВЕ ЦЕ СПАСІННЯ
(Продовження із стор. 3)

й поклонитись ЙОМУ. Вони ж
царя вислухали й відійшли. І ось
зоря, що на сході вони її бачили,
ішла перед ними, аж прийшла й
стала зверху, де ДИТЯТКО було.
А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, ввійшовши до
дому, знайшли там ДИТЯТКО з
Марією, ЙОГО матір’ю. І вони
впали ницьма, і вклонились
ЙОМУ. І, відчинивши скарбниці
свої, піднесли ЙОМУ свої дари:
золото, ладан та смирну. А уві
сні остережені Господом, щоб
не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї
землі. Як вони ж відійшли, ось
Янгол ГОСПОДНІЙ з’явивсь у
сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми ДИТЯТКО та матір
ЙОГО, і втікай до Єгипту, і там
зоставайся, аж поки скажу тобі,
бо ДИТЯТКА шукатиме Ірод,
щоб ЙОГО погубити. І він устав,
узяв ДИТЯТКО та матір ЙОГО
вночі, та й пішов до Єгипту. І
він там зоставався аж до смерті
Іродової, щоб збулося сказане
від ГОСПОДА пророком, який
провіщає: Із Єгипту покликав Я
СИНА СВОГО».
«Спостеріг тоді Ірод, що ті
мудреці насміялися з нього, та
й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі й по всій тій
околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в
мудреців він був випитав. Тоді
справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи: Чути
голос у Рамі, плач і ридання та
голосіння велике: Рахиль плаче за дітьми своїми, і не дається розважити себе, бо нема їх»
(Матв. 2:4-18).

Багато хто не приймає ХРИСТА та не продовжує жити у
НЬОМУ через страх перед переслідуванням та покаранням.11
В Євангелії від Матвія 13:20-21
зазначається: «А посіяне НАСІННЯ на кам’янистому ґрунті
[кам’яному серці], це той, хто
слухає СЛОВО, і з радістю зараз
приймає його; але кореня в ньому нема, тому він непостійний;
коли ж утиск або переслідування
настають за СЛОВО, то він зараз
спокушується» - і я ще додам «залякується». Люди можуть казати: «Ой! Ой, ні, я не хотів цього!
Я прагнув мати привілеї, і славу,
і винагороду спасіння, а зовсім
не це [переслідування та скорботи]». Тому вони відступають від
ГОСПОДА, а потім вічно горітимуть у вогняному озері, що значно гірше за невеликі скорботи та
переслідування. Нам слід дякувати ГОСПОДУ, що ІСУС, Марія
та Йосип не відступилися внаслідок переслідувань та скорбот,
що випали на їхню долю.
У день Різдва народився СПАСИТЕЛЬ. Навіть більше ніж
СПАСИТЕЛЬ, ТВОРЕЦЬ Небес
та землі народився у плоті.12 ВІН
також створив сонце, місяць,
усі галактики, планети, зірки,
кисень, тяжіння, кожний атом
та кожну молекулу. У посланні
від Івана 1:3-5 говориться: «Усе
через НЬОГО повстало, і ніщо,
що повстало, не повстало без
НЬОГО. І ЖИТТЯ було в НІМ, а
ЖИТТЯ було СВІТЛОМ людей.
А СВІТЛО у темряві світить [у
цьому темному світі], і темрява
не обгорнула його [темні, хтиві
люди цього світу не можуть зрозуміти духовних речей]».
Коли люди уявляють, як ХРИСТОС сидить на СВОЄМУ престолі на Небесах (і нам потрібно

11 Матв. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Марк 4:14-19, Лук. 9:23-26, 62, Євр. 10:32-39, 12:1-4,
Одкр. 21:7-8 12 Іс. 9:6-7, Лук. 1:31-35, Флп. 2:5-11, Кол. 1:12-20 13 Прип. 29:18, Матв. 13:10-16, Діян. 28:27,
Рим. 8:24-25, 2 Кор. 9:24-25, Флп. 3:13-15
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це уявляти, інакше ми загинемо13), ми бачимо цю ріку ЖИВОЇ
води, «що випливала з престолу
БОГА й АГНЦЯ [ЙОГО престолу]. Посеред його вулиці, і по
цей бік і по той бік ріки дерево
ЖИТТЯ [що також символізує ІСУСА, СЛОВО БОЖЕ], що
родить дванадцять раз плоди,
кожного місяця приносячи плід
свій. А листя дерев на вздоровлення народів» (Одкр. 22:1-2).
Людський розум взагалі не
може осягти всіх тих речей, які
творить всемогутня сила ГОСПОДА, особливо того, що ВІН
робить все це водночас. По-перше, я почну з того, що ВІН творить випробування та негаразди для кожної людини, відає її
хворобами, захворюваннями і
недугами, її щастям та горем, її
народженням та смертю, її зціленням, її молитвами, її служінням та наслідуванням ЙОГО
СЛОВА, війнами, які веде людина, та чутками про війни. Крім
того, ВІН має справу з людьми,
хто замислюється про вбивство,
аборти, самогубства та інші гріхи, як наприклад, гомосексуалізм, перелюбство, розпуста, лесбійство та содомія. ГОСПОДЬ
добре знає про кожну травинку,
живий організм кожного птаха,
кожної рибини, кожної тварини
та кожної людини. ВІН знає про
почуття та бажання кожної людини. ВІН знає, коли людина відступається від НЬОГО.14
Стосовно цього в Біблії є
притча. Це притча про гірчичне
насіння, яку ІСУС розповів пе14 1 Сам. 16:7, 1 Цар. 8:39, 2 Цар. 19:27, 1 Хрон. 28:9,
Йов 31:4, 34:21-22, 25, Пс. 44:21, Пс. 50:21-22, 139:1-6,
12-16, Прип. 1:25-33, 15:3, 11, Іс. 42:9, Єр. 16:17, Єзек.
11:5, Матв. 6:8, Лук. 16:15, Діян. 15:18
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ред людьми, говорячи: «Царство
Небесне [БОЖЕ СЛОВО] подібне до зерна гірчичного [люди
цього світу вважають СЛОВО
БОЖЕ, Царство Небесне порожнім місцем, дрібницею, найдрібнішим насінням з усіх інших
(СЛІВ)], що взяв чоловік і посіяв
на полі своїм [у своєму серці].
Воно найдрібніше з усього насіння, але, коли виросте, більше
воно за зілля, і стає деревом, так
що птаство небесне злітається, і
кублиться в віттях його» (Матв.
13:31-32).
Коли СЛОВО БОЖЕ завдяки
вірі укорінюється у серці людини, воно виростає і стає великим
деревом, оскільки віруюча людина починає повсюди славити
СЛОВО БОЖЕ, і вона стає храмом Божим. Однак, коли виникає церква, до неї спрямовуються багато людей. Деякі одержимі
дияволом люди проникають до
церкви, щоб знищити її, сіючи
фальшиві вчення та хибні звинувачення старійшин, бо вони
служать Сатані.15
Демони у цій притчі зображуються в образі птаства, що
злітається і кублиться в віттях
його. Вони знаходяться у кожній справжній церкві. Завдання
Сатани - перешкоджати справам
ГОСПОДА всіма відомими йому
засобами, а їх він знає багато. У
нього 7000-річний досвід.16 Саме
тому нам потрібно мати розум
ХРИСТА (1 Кор. 2:16) та повну
зброю ГОСПОДНЮ (Еф. 6:11),
так щоб ми могли протистояти
хитрощам диявола.17 У першому
посланні Петра 5:8 говориться:
«Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш
супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти
кого». Тому «підкоріться БОГО-

Міссурі
Шановний Пасторе Аламо!
Нехай милість та покликання Господнє, що перевищує всяке
розуміння та знання, через Сина Його Ісуса Христа покоїться на
Вас та на Вашій церкві. Я телефонував Вам у листопаді на лінію
свідчень, щоб замовити молитву за свою дружину; у неї рак. В мене
багато проблем із серцем. Ваші молитви дуже допомогли мені та
моїй родині. Я молюся вдень і вночі за своїх рідних та за Пастора
Аламо. Ви дуже допомогли мені у досягненні вищого рівня духовної
свідомості. Я знаю, що душа моя навернулася до Господа завдяки
матеріалу, що Ви мені надсилали. Я розповів про Вас багатьом
браттям. Дуже дякую Вам за Вашу допомогу! Я молюся, щоб Господь
наш та Спаситель Ісус Христос звільнив мене з цієї в’язниці. Дата
мого умовно-дострокового звільнення настане у лютому. Я також
молюся за те, щоб і Вас звільнили дуже скоро.
Роберт Грін					
Фармінгтон, Міссурі

ВІ та спротивляйтесь дияволові,
то й утече він від вас» (Як. 4:7).
Для людей втримуватися від
розваг сучасного світу здається непростим завданням. Вони
вважають складною задачею залишатися думками своїми біля
престолу ГОСПОДА, ХРИСТА з
ЙОГО ОТЦЕМ, який сидить на
ньому, та сімох ДУХІВ ГОСПОДНІХ, які є очами ГОСПОДА, згаданими у книзі пророка Захарії, главі 4, вірші 10: «ті семеро
[ДУХИ ГОСПОДА], ГОСПОДНІ
очі, що ходять по всій землі». У
книзі Ісаї 11:2 також називаються імена сімох ДУХІВ ГОСПОДНІХ; це: 1) ДУХ ГОСПОДНІЙ, 2)
ДУХ мудрості, 3) ДУХ розуму, 4)
ДУХ поради, 5) ДУХ могутності,
6) ДУХ пізнання, 7) ДУХ страху
ГОСПОДНЬОГО.
В Одкровенні 1:4 зазначається: «Іоанн до семи Церков, що в
Азії [Туреччині]: Благодать вам
і мир від ТОГО, Хто є, Хто був
і Хто має прийти; і від семи ДУХІВ, що перед престолом ЙОГО».
А в Одкровенні 3:1 говориться:
«Оце каже ТОЙ [ІСУС], Хто має

сім БОЖИХ ДУХІВ і сім зір».
Через численні розваги цього
світу ви можете не усвідомлювати, що ГОСПОДЬ знає все, що
відбувається у цілому всесвіті, а
ЙОГО ДУХ точно знає, про що
ви думаєте та де знаходитесь.
ВІН знає про вас усе.18 Проблема в тому, що ви не знаєте, що
ГОСПОДЬ проливає ЙОГО ріку
ЖИТТЯ, ЙОГО ДУХ ЖИТТЯ
над вами, аби ви отримали вічне
ЖИТТЯ. Зараз ви маєте тимчасове життя, яке скоро скінчиться, можливо, раніше, ніж ви думаєте. Проте ГОСПОДЬ хоче,
щоб ви отримали ЙОГО вічне
ЖИТТЯ у ваш вічний людський
дух, аби ви могли провести вічність з НИМ на Небесах.
У вас є тіло, душа та дух. У БІБЛІЇ говориться, що тіло не здобуває нічого (Іоан. 6:63), а грішної
душі треба сторонитися, проте
ваш дух, якщо ви прагнете отримати вічне ЖИТТЯ, має отримати вічний ДУХ ЖИТТЯ ХРИСТА.
Ріка вічного ЖИТТЯ чекає, коли
ви отримаєте ЖИТТЯ, що є ІСУС
(Продовження на стор. 8)

15 Дан. 11:30-32, Матв. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Діян. 20:28-31, Гал. 2:3-5, 2 Петра, гл. 2, 1 Іоан. 2:18-19, 4:1-6, 2 Іоан. 7-11, Юд. 3-19 16 Іс.
14:4-20, Матв. 24:24, Іоан. 8:44, 10:10, 2 Кор. 4:3-4, 11:13-15, 2 Сол. 2:3-12, 1 Петра 5:8, 1 Іоан. 4:1, Одкр. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15 17 1 Кор. 2:11-16, 15:5758, 16:13, 2 Кор. 6:1, 4-7, 10:3-6, Еф. 4:27, 6:10-18, Флп. 2:5, 1 Сол. 5:3-9, 21, 1 Тим. 6:12, 2 Тим. 2:3-4, Євр. 4:12, 12:1-4, Як. 4:7, 1 Петра 5:8-10, 1 Іоан. 5:4 18 Втор. 31:21, 1
Сам. 16:7, 2 Цар.19:27, 2 Хрон. 16:9, Пс. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Іс. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Єр. 1:5, Амос 9:1-4, Лук. 12:2-7, Рим. 8:27-29, 1 Іоан. 3:20
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СВІДЧЕННЯ ТЕРРІ ВА ЙТ
Чудо визволення

Я не походжаю зі зруйнованої домівки, оточеної хаосом, безладом,
алкоголем або наркотиками, проте
була вихована люблячими, завжди
готовими підтримати батьками, які
присвятили своє життя моєму братові та мені. У нас було щасливе дитинство: риболовля, катання верхи,
відпочинок у кемпінгах та водні лижі
по вихідних.
Лише на своє восьме Різдво я отримала у подарунок від бабусі свою
першу Біблію. Знаючи, що це особлива книга, я усамітнилася від усіх та почала читати її з великим зацікавленням. Це була не якась книжка історій
про Ісуса. Вплив, який Ісус здійснив
на стан стражденного людства, чудеса, надія та мир, який Він тоді залишив людям, змусили мене подумати:
«О, якби я жила у ті часи, я б пішла за
Ісусом». Згодом я поринула у глибоке
розчарування, бо цей Ісус з Біблії не
був явним у тому світі, де я жила.
Мій батько пережив дуже неприємну ситуацію с місцевими так званими духовними пастирями і більше не ходив до церкви аж до мого
спасіння багатьма роками пізніше,
коли він прийшов до Християнської
організації Тоні та Сьюзен Аламо.
Згодом ми з братом були відправлені
до недільної школи. Мій невеликий
досвід з Баптистською церквою полягав у тому, що ми маємо бути врятовані, як я гадаю, від Пекла. Це погані люди, наприклад крадії, вбивці,
зловмисники і такі інші, підуть туди,
а не такі люди, як ми. Я займалась
верховою їздою та виступала зі своїм
призовим паломіно на шоу-парадах.
Він неодмінно приносив мені блакитні стрічки; він затьмарював усіх!
Одного дня по дорозі до великого
параду ми потрапили в аварію, і мій

кінь, Аміго, загинув. Я була приголомшений; мої мрії розбилися. Лише
через деякий час у майбутньому я
знову повернулась до коней.
Мої друзі у школі з усіх боків переконували мене доставити собі задоволення у швидко зростаючому
царстві наркотиків та галюциногенів. Після закінчення середньої
школи батьки перевезли нас у краще оточення. Ми переїхали до Скелястих Гір Колорадо, зовсім поряд з
річкою Малий Симаррон. Ми були
оточені ставками, річками, горами
та плоскогір’ям з усіх боків. Через
ставок від нас знаходився сусідній
мисливський будиночок, призначений, як ми знали, для полювання та
риболовлі. При цьому будиночку я
влаштувалась на роботу інструктором з катання на конях . Я проводив
години, пораючись з кіньми, що знаходились при цьому будинку та використовувалися для мисливських
поїздок. Одного дня, під час мандрівки верхи наодинці з собою, я досягла
найвищої частини Західного Плоскогір’я. Коли я милувалась величним
краєвидом, мене захопили золотолисті тополі, збадьорюючий, глибокий запах смерек, жовтогарячий
жорсткий чагарник та стрімкі води
річки, такі чисті, що можна було відчути їх запах. В голові моїй спалахнули такі питання: всю цю неповторну красу створив Господь, тож чому
немає такої краси в душі моїй? Чому
мої думки та бажання злі, егоїстичні
та даремні? Чому мені здається, ніби
всередині у мене ця дика тварина? Я
залишалась засмученою, ще з більшою кількістю питань ніж раніше.
Безконтрольно та бездумно витирала я ноги об людей, що мене
любили. Я уходила та не озиралася
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назад. Наступного року я сильно відірвалася від світу, який руйнувався
навколо мене. Я не бачила нічого,
чому б можна було присвятити своє
життя або на чому його побудувати.
Я дрейфувала від міста до міста, від
штату до штату, від однієї вечірки з
наркотиками до іншої. Я вживала достатньо алкоголю, таблеток та марихуани, щоб вбити будь-яку нормальну людину. Але справжній дзвінок до
пробудження пролунав після серії
подій, що витряхнули мене з мого каламутного ступору. Якимось чином
я вижила після передозування наркотиків, вибуху полум’я, нещасного
випадку з човном та викрадення під
час подорожування автостопом. Я
також пережила інцидент, у якому я
націлила зброю на людину, яка била
мого брата. Цей останній випадок
став світанком того дня, який заставив мене зрозуміти, що я перестала
себе контролювати. Господь, безсумнівно, настільки розгнівався на мене,
що я усвідомив, що прямую просто
до Пекла. Як же мені вдасться спокутувати те, що я завдала собі та іншим
життям, які я зруйнувала?
Я поїхала до Голівуду, Каліфорнія, з єдиною метою: заробити грошей, а тоді податися у гори у спро-

бі сховатися від суворої реальності
навколо мене. Я ненавиділа це місто
і, особливо, Голівуд. Я зрозуміла, як
тільки прибув туди, що скоїла дурницю. Гроші, що я отримала, було
вкрадено, а я була занадто гордою,
щоб зателефонувати батькам з проханням про допомогу. Я дуже боявся їхати автостопом; я потрапила у
пастку, як щур. А потім, наступного
тижня, на Сансет Стріп, я наштовхнувся на групки молодих людей, які
виглядали так само, як і всі інші, але
їхня мета вкрай відрізнялась від цілей інших людей. Перехожі на вулиці
кепкували з них, називаючи «Божим
загоном». Коли ці самі люди заговорили до мене, вони розмовляли з
гідністю та щирим співчуттям. Я не
могла проігнорувати негайність їхнього повідомлення. «Ісус Христос
повертається на землю. Покайтеся,
або загинете. Примиріться з Господом, доки маєте час. Ісус повертається на землю з мечем покари для всіх
тих, хто не пізнав Його. Пекло - це
назавжди. Ми живемо в останні дні.
Наверніться до Бога, доки не запізно.
Приходьте на церковні служби, які
ми проводимо кожного вечора, та
дізнайтеся більше».
Слово «Пекло» вразило мене з великою силою, бо я знала, що це правда. Воно пролунало голосно та чітко.
Одразу щось усередині мене заговорило: «Ти завжди казала, що шукаєш
правди. Піди та з’ясуй все щодо цього». Десь через тиждень я дісталась
своїм ходом та зайшов на службу до
церкви на бульварі Кресент Хайтс у
Голівуді. Це було 9 листопада 1970
року. Церква називалася «Християнська ОрганізаціяТоні та Сьюзен
Аламо». Я не могла відмовитися від
сильного, нездоланного Духа, що
вів мене, незважаючи мої сумніви
та скептицизм, які охоплювали мій
розум та серце. Це була природна
реакція на шахрайство, брехню та
зловживання людяністю, якими я

була вражена. З безпорадно вкраденою юністю, здавалося, я була героєм трагічної історії. Я звинувачувала
лише себе за ті невірні рішення, які я
приймала.
Коли я зайшла до великого двоповерхового будинку, заповненого
людьми, що виглядали як хіпі, там
панувало відчуття щастя та щирого
ентузіазму, які кинулися мені у вічі.
Пастор Тоні Аламо різко відрізнявся
від хіпі, бо він був одягнений у діловий костюм. Я намагалась уважно
роздивитися його та вслухатися у
все, що він мав сказати. Того вечора
я не побачила Сьюзен, його дружини. Служба розпочалася з бадьорого
виконання старовинних релігійних
пісень. Один чоловік награвав мотив
пісні «Що це за дитинка?» на флейті, і
здавалося, що ця ангельська мелодія
сходила з Небес. Великого супроводжуючого оркестру тут не було, але
щось подолало захисний мур, який
я звела навколо свого серця. Сльози покотилися по моєму обличчу, і я
пережила найпершу, сповнену Святим Духом службу у своєму житті. Я
була заблудлою грішницею, що стояла на порозі свого відродження. Новонавернені надавали короткі, але
змістовні свідчення. Тієї ночі було
надано, мабуть, більше ста свідчень.
Там були люди із Франції, Англії, Канади, Австралії, Мексики, Південної
Америки - майже з усього світу. Були
також дорослі люди середнього віку,
які залишили свої холодні, мертві
церкви, щоб приєднатися до цього
особливого Господнього руху. Кожне
з їхніх свідчень зіграло велику роль
у зародженні надії та віри в мені та
шар за шаром знімало сумніви та
пригніченість, що панували у моїй
душі та серці. Я почула про багатьох
наркозалежних та наркоторговців,
що були миттєво зцілені рятувальною силою Господа, та про алкоголіків, що виходили звідси чистими, без
жодної ознаки білої гарячки. Один
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чоловік саме йшов грабувати банк,
коли його зупинили та привели до
церкви, де він народився заново та
став іншою людиною після того, як
прийняв Ісуса як свого Господа.
Пастор Аламо доніс до нас повідомлення щодо пророцтв останніх
часів та зачитав уривок з глави 24
Євангелія від Матвія. Це була проста, очевидна у своїй істинності Блага Звістка, що проповідувалася силою Святого Духа Божого. Як могла
я встояти перед запрошенням стати
на коліна перед вівтарем та покликати Ісуса до мого серця? Пастор Тоні
також опустився на коліна і допоміг
мені прочитати молитву грішника
згідно з Біблією короля Якова. Після
покаяння та прохання Ісуса змити
гріхи мої Його дорогоцінною кров’ю
та запрошення Його до мого серця
Він пробачив мене! Я стала новою
людиною! Невинність дитячої віри
наповнила моє серце. Радість, мир
та надія заповнили мене до краю, перевершуючи мої найсміливіші сподівання. Я перетворювалася на нову
істоту. Я зрозуміла та відчула рятувальну силу, чудесне визволення, що
може дати лише Ісус Христос. Чудотворець з моєї першої дитячої Біблії
живе та працює, розмовляє та йде
поруч з усіма тими, хто відкриває
двері свого серця.
Пройшло вже більше 42 років,
протягом яких я свідчу та відчуваю
оздоровлюючу, воскрешаючу та рятувальну силу. Я побачила занадто
багато чудес, щоб зуміти передати їх
тут. Це - результат повного зречення
Пастора Тоні Аламо та його покійної
дружини Сьюзен власного життя заради завоювання душ, насадження
та вкорінення їх у Святому Слові Божому. Вони розповіли нам про пастки сатанинської ієрархії та повністю
викрили Антихриста. Я навіки вдячна. Хай воздасться слава Господу та
честь нашому шановному Пастору
Тоні Аламо!

РІЗДВО ХРИСТОВЕ ЦЕ СПАСІННЯ
(Продовження із стор. 5)

ХРИСТОС, ваш ГОСПОДЬ. Тому
читайте цю молитву:
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ,
змилуйся над моєю грішною душею.19 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН живого БОГА.20
Я вірую, що ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ святу кров
за прощення всіх моїх минулих
гріхів.21 Я вірую, що БОГ воскресив ІСУСА із мертвих силою
СВЯТОГО ДУХА,22 і що тепер
ІСУС сидить по праву руку від
БОГА і слухає моє каяття та цю
молитву.23 Я відчиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.24
Змий усі мої брудні гріхи святою
кров’ю, яку ТИ пролив за мене
на Голгофському хресті.25 ТИ
не відвернеш мене, ГОСПОДИ
ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи
і спасеш мою душу. Я знаю це,
тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія,
говорить так.26 ТВОЄ СЛОВО

говорить, що ТИ нікого не відвернеш, в тому числі і мене.27
Тому я знаю, що ТИ почув мене,
і я знаю, що ТИ відповів мені, і я
знаю, що я спасенний.28 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.29
Після спасіння ІСУС сказав
здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в
ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯТОГО
ДУХА.30 Уважно вивчайте Біблію
короля Якова і робіть так, як там
написано.31
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).

19 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 20 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4 21 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9 22 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 23 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13 24 1 Кор. 3:16,
Одкр. 3:20 25 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 26 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14 27 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40,
Рим. 10:13 28 Євр. 11:6 29 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 30 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 31 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:
© Охороняється авторським правом, грудень 2013 Всі права захищено. Світовий пастор Тоні Аламо
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