ІСУС СКАЗАВ,

ЩО САТАНА ЗАВОЛОДІЄ
ЦЕРКВОЮ ТА УРЯДОМ
Тоні Аламо
У Небесному Царстві Сатана заявив, що посяде місце Господа, і,
звісно ж, це йому не вдалося. Обдуривши дружину Адама, Сатана тим
самим відібрав керівництво над землею, яке Господь передав Адаму.
У свою чергу Єва обдурила Адама за допомогою Сатани, і на цьому
скінчилося спілкування людини з Господом. На знак милосердя до нас
Господь розробив спокутувальний план для тих, хто увірує у Нього, а не
в Сатану. Синові Господа довелося загинути та пролити Свою кров, щоб
перетворити план спасіння у реальність. Цей ЄДИНИЙ спосіб, який
винайшов Господь, Сатані треба зробити якомога більш незрозумілим,
нечітким та спотвореним, інакше його правлінню настане кінець. Щоб
ефективно виконати це, спочатку Сатані доводиться переконувати
людей у тому, що він не існує (і це йому добре вдається). На Небесах
Сатана навернув до себе одну третину всіх янголів (вони повірили
цьому слабкому брехунові замість всемогутнього, праведного Господа),
і їх було скинуто з Небес на землю. Сатана бачив красу, величність та
небесне блаженство, які Господь створив в Едемському Саду, і тому з
заздрістю та ненавистю позирав він на двох невинних, яких Господь
благословив та яким надав владу над усім цим світом. Сатана помітив,
що ввечері Ісус за звичаєм приходить до саду, щоб поспілкуватися з
парою. До того, як вони согрішили, між людиною, творінням Господнім,
та Господом не було жодних перешкод, вони багато спілкувалися,
неначе друзі, творіння зверталося до свого чудесного Творця без тіні
остраху. Їхнє спілкування з Христом було кульмінацією кожного дня,
вони дізнавалися від Нього про славетні вчинки Господа, значення всіх
речей, ця дружба надавала їм впевненості в тому, що Господь дійсно
любить їх. Їм розповідали про наслідки, якщо вони ослухаються та
порушать одну заповідь про заборону торкатися або куштувати плоди
дерева посередині саду (дерево пізнання добра і зла). Сатана знав, що на
Небесах його підступність була настільки майстерною, що це дозволило
йому обдурити одну третину усього населення заради безглуздої мети
та погибельного кінця. Він розумів, що, маючи такий успіх на Небесах,
навіть, якщо він врешті-решт програв, йому може вдатися забрати у цих
двох праведників з Едемського Саду владу над світом, якою їх наділив
Господь. У Священному Писанні говориться, що той, чийого голосу ти
слухаєшся, і є твоїм володарем. «Хто від Бога, той слухає Божі слова;
через те ви не слухаєте, що ви не від Бога» (Іоан. 8:47). Через те, що
Сатана хитро замаскувався під особливого Господнього янгола світла
(II Кор. 11:14), він винний в тому, що Єва знехтувала попередженнями
Господа, Сина, якого Він прислав до них в один із вечірніх візитів. Тому
Сатана став володарем Єви. Вона одразу ж стала першим проповідником
Сатани, а Адам - її наверненим. Тому влада над світом належить Сатані,
а між людиною та Господом була зведена стіна, що розділила їх.
З того часу світ потьмянів, а спілкування між Господом та людиною
скінчилося, за винятком того, коли чітко виконуються Господні
накази про спокутування гріхів. Був розроблений план, який було
названо планом спасіння. Син Господній мав прийти, щоб померти та
продемонструвати всьому людству увесь жах гріхів та Пекла. Також

Господу треба було показати цим нечуваним актом жертовності Свою
невимовну любов до людства, що виходить за межі розуміння (II Кор.
9:15). Спалення жертвоприношення та вівтарі було задумано як символ
для людини, щоб вона показала свою віру в те, що Господь відправив
до неї Свого єдинородного Сина, Христа. Якщо людина вірила в те,
що Господь дозволив Своєму єдинородному Синові померти на хресті
та пролити Свою кров заради прощення душ людства, тоді вона мала
показати свою віру тим, що відбирала найкращу вівцю без жодного
дефекту або плями із отари, окроплювала її кров’ю вівтар (вівтар
символізує людське серце), а потім спалювала жертвоприношення у
розведеному вогні. Запах жертвоприношення здіймається до Небес
у вигляді солодких пахощів до Господа. Цим вона покаже Господу,
що любить та вірить у Бога, а не в Сатану. Сатана ненавидів цей план
спокути, бо це знов об’єднувало людину з Господом і забирало владу
Сатани над людством. У бар’єрі, що відділяв один від одного, тепер
з’явилися двері - переконання, що віра у Бога через Ісуса Христа, Двері,
Шлях, Життя, Істину, Альфу, Омегу, Початок, Кінець, ясну ранішню
Зорю, «Я ІСНУЮ», Бога миру, Бога життя, Спасителя, Господа, Творця
світу та всього, що є в ньому, Засновника та Виконавця нашої віри, - це
повнота Божественної сутності у плоті, і лише в Ньому ми знаходимо
завершеність, возз’єднання з Господом.
Так, Сатана ненавидить план спасіння, який було розроблено для
людства. Усі ті, хто населяє землю, мали б піти до Пекла, якби план втечі
(спокутування) не був детально і належним чином викладений тими
небайдужими людьми, які вже знайшли шлях до спасіння. Господь
знає милосердних, бо вони піклуються про інших, хто ще перебуває
у невіданні того, як отримати прощення, тож завданням Сатани стало
максимально ускладнити цей простий план. У першу чергу, йому
вдалося завоювати світ за допомогою диявольської омани (маскування
під янгола). Аби збільшити свої успіхи, йому потрібна церква, яка
б навчала, що Сатана - то Господь. Щоб зробити це, він повинен
бути дуже обачним, легко вводити в оману та тримати все у суворій
таємниці. Треба вдаватися до ще більших хитрощів, ніж раніше. Ніхто
не має знати, що це - церква Сатани, і ніхто не повинен дізнатися,
що ця церква - шлях до Пекла. Ця церква має подобатися урядам з
політичної та фінансової точки зору, щоб зацікавити світових лідерів,
а за слухняність вона даватиме тимчасові нагороди, якщо у відповідь
їй будуть також робитися послуги. Лідери, яких поставить Сатана з
цією метою, повинні тримати все у суворій таємниці, під присягою
підкорюватися будь-яким бажанням Сатани без винятків. Обрані
Сатаною лідери ніколи не повинні дискредитувати церкву Сатани
або викривати той факт, що вона є джерелом кожного беззаконня (що
корінням всього зла є сам Сатана). Світ ніколи не повинен дізнатися,
що відбувається за сценою або в убиральнях. Церква Сатани має
стати більшою, собори - прекраснішими, музика - гучнішою, ніж в
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церкви та мене фальшиві свідчення в суді. Вони також погрожували
сприятливо настроєній до нас пресі, щоб вона не друкувала жодних
правдивих новин про нас або про добрі справи нашої церкви,
інакше агентства гестапо під керівництвом церкви Сатани будуть
переслідувати їх також.
Цю церкву Сатани ніколи не повинно бути викрито, запам’ятайте,
і великий опір одразу ж чинитиметься тим, хто вестиме людей до
Господнього плану спокути через Його Сина, Ісуса Христа, а також
кожному, хто наважиться викрити цей сатанинський задум, який
зберігали в таємниці багато сотень років. Ім’ям «єретик» повинен бути
заклеймований кожен, хто був призваний Господом проповідувати
славетний план спокути, та кожен, хто викриває ідолохвальну
сутність Сатани. В останні дні всі інші церкви, які обрали вчення
Сатани замість Слова Божого, керуватимуться служниками Сатани,
які обмовляють своїх проповідників, аби посіяти ненависть у серцях
їхніх парафій. Служники Сатани наказують цим церквам ігнорувати
посланців світла. Ці прибічники темряви також закликають своїх
парафіян до наклепів, погроз, знущання. Вони перекручують зміст
Священного Писання, як це робив Сатана, звертаючись до Христа на
горі Спокуси. Через порочний, насильницький страх бути викритими
послідовники Сатани гучно кричать, що ті, хто дотримується заповідей
Господа, є «ненависниками», яких потрібно упекти до психіатричної
лікарні. Згідно Священному Писанню, Сатана та його прибічники є
несповна розуму, і в своєму божевіллі вони будуть навіки ув’язнені
в палаючому Пеклі.
Всі багаторічні, ретельні, таємні, хитрі створіння Сатани будуть за
одну мить знищені вщент, коли з’являться посланці Господа. Напруга
зростає, оскільки вже прийшов заклятий ворог Сатани, який повинен
дискредитувати все його вчення. Отже, огидні історії повинні
розповідатися та робитися всі речі, що носять на собі мітку Сатани,
оскільки Сатані потрібно звинуватити дитя Господа у самому факті
його існування. Він повинен це зробити, аби зберегти у таємниці
свої злі наміри щодо людства. Омана, фальшивий фасад його церкви
зараз викриваються, тому будь-якою ціною треба це зупинити. Люди
зможуть побачити, що відбувається за лаштунками, в убиральнях, а
там - порок, розбещеність, брудна мерзота, що наявні у цій церкві, і
про що нам говорить Господь.
Світовий контроль над ЗМІ - це один із засобів, завдяки якому
церква Сатани успішно може зганьбити та оббрехати посланців Бога.
Усіх християн, які дотримуються заповідей Господа, треба знищити.
Також треба знищити євреїв, бо саме завдяки євреям план спасіння,
Господній план спокути був приведений у дію через Ісуса Христа.
Першим євреєм був Авраам, потім Ісаак та Яків, нащадки Єссея
з роду Давида та, врешті-решт, Ісус, Який є Левом з племені Юди.
У Німеччині Сатана відкрив свою ненависть до народу Ізраїлевого,
замордувавши шість мільйонів євреїв. За закритими дверима з церкви
Сатани в Римі поступали накази до цієї країни, яка отримувала великі
суми грошей від банків сатанинської церкви та від його урядових
сил у формі детальних інструкцій щодо знищення будь-якої згадки
про плоть, яка відкрила собою єдиний шлях до Небес, єдину істину
на землі й на Небесах, бо лише у Христі є життя. Спроби Сатани
переслідувати та знищувати євреїв сягають своєю історією у глибину
століть. Можна знайти численні уривки з Біблії стосовно загадкової,
необґрунтованої ненависті до євреїв, а також багатьох спроб повністю
знищити цей народ. Сьогодні Господь використовує єврейський народ
у якості індикатора, який показує нам, наскільки близько ми підійшли
до другого пришестя Христа. Однією із ознак є повернення євреїв на
батьківщину, в Ізраїль. Деякі євреї повертаються до Господа через
Ісуса Христа, приймаючи Його план спокути, і наприкінці світу вони
проповідуватимуть Благу Звістку, план спасіння світу. Деякі з нас,
євреїв, вже зараз займаються цим. Євреї-християни відчувають на собі
вкрай презирливе ставлення царя пітьми, оскільки вони прийняли
Божий спокутувальний план спасіння через Ісуса Христа, нашого
Спасителя та Господа. А ще тому, що вони - це плоть Ізраїлю і так

будь-якій іншій церкві. Її ритуали повинні мати святіший вигляд,
хоча всі ці обряди, як запалювання свічок, дзвони, паління ладану
та інші форми обрядовості, яких дотримується церква, – не біблійні.
Його церква повинна бути занадто складною для розуміння. Церква
Сатани повинна мати смиренніший (хоча це фальшива смиренність),
доброзичливіший та могутніший вигляд і врешті-решт перед другим
пришестям Ісуса на землю заволодіти всім урядовим контролем, так
щоб у разі її викриття (того факту, що вона є антихристиянською)
вона могла б застосувати силу.
Наскільки близько ми до другого пришестя Христа на землю?
Наскільки близько ми до того, що диявольська церква матиме
цілковитий контроль над урядом?
Нам повідомили, що група техаських християн запитала Головного
прокурора штату Техас (Джима Меттокса) 19-го травня 1986 року:
«Чи правда, що штату Техас належать наші діти?»
Головний прокурор штату Техас Меттокс відповів: «Так, це правда
(що штату належать ваші діти), та не лише ваші діти, а й ви також!»
Контроль церкви Сатани над урядом США
Гестапівська Служба внутрішніх доходів США зайнята тим,
що відбирає всі безподаткові статуси у церков, ворожих церкві
Сатани та уряду. Багато років Служба внутрішніх доходів США
також займалася тим, що надавала просатанинським церковним
організаціям звільнення від оподаткування, наприклад, відьомським
церквам та шабашам. Кожній комуністичній організації у США був
наданий безподатковий статус 501(c)(3) гестаповським агентством
Служби внутрішніх доходів, підпорядкованим сатанинській церкві.
Цьому факту можна знайти підтвердження в багатьох джерелах,
один з них - «Книга федеральних податків» видавництва «Прентіс
Холл», глава 28, податки у фонд соціального забезпечення, розділ
3804, звільнення від податків № 3813.1
Так багато католицьких єзуїтів проникли до нашого уряду,
починаючи з Рональда Рейгана й інших, що ці антиамериканські,
антихристиянські, антиконституційні люди навіть знищили Комісію
з розслідування антиамериканської діяльності та Підкомісію
з міжнародної безпеки Палати представників. Ці зрадницькі
противники правосуддя розпустили цей департамент, що раніше
доповідав про злочини католиків-комуністів у нашій країні.
Католицизм - це комунізм, соціалізм та атеїзм. Якщо раніше комітет
розслідував 55 000 справ про зраду щороку, наразі розглянуто лише
14 справ з 1974 до 1982 роки. Єдиними людьми, яких цей новий
сатанинський уряд зараз притягає до суду, є ті люди, які викривають
сатанинську церкву та уряд, наприклад, я та Свята Християнська
церква Аламо, а також інші патріотично налаштовані американці,
які не є католиками. Неонацисти не є патріотично налаштованими
американцями або християнами. Вони представляють собою ще одне
католицьке радикальне військове угрупування, створене сатанинським
урядом у спробі змусити ФБР виглядати благочестивою організацією
(створити нове фальшиве обличчя ФБР), яке є нічим іншим, як ще
одним радикальним католицьким військовим угрупуванням. Раніше
неонацистів давно б запроторили за ґрати, якби конституційний
уряд США («В Бога ми віримо») досі залишався неушкодженим. Дж.
Едгара Гувера протягом усієї його кар’єри наставляв католицький
кардинал Спеллман. ФБР є цілком католицькою (за часів нацистської
Німеччини їх називали гестапо, а тут їх називають ФБР). У нас є
письмові свідчення від багатьох людей (у тому числі й від агента ФБР,
якого навернули до християнства в нашій церкві), які доводять, що
ФБР, Служба внутрішніх доходів, Міністерство праці США та всі
федеральні та державні гестаповські агентства є католицькими; і вони
запропонували наркозалежним, алкоголікам, крадіям і їм подібним
гроші (американські долари від податків), аби вони надали проти нашої
1 До 1987 року всі комуністичні організації були звільнені від сплати податків. Зараз Служба внутрішніх
доходів відмінила це звільнення. Проте комуністи Ватикану настільки вкорінилися в уряді під виглядом
республіканців і демократів, що їм вже не потрібні ніякі звільнення, не кажучи вже про державні гранти,
які надаються їх «псевдо благодійним» групам, і багатомільярдні субсидії для приходських шкіл та інших
елітних католицьких комуністичних організацій.
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судження, посіяні у людському розумі та серці лукавими вченнями
Сатани (його церкви та урядів). Людина очищується від фальшивих
доктрин млявості і непослідовності. Господня неперкручена,
невиправлена жива вода говорить нам, що Господь ненавидить
диявола, диявольську церкву та диявольських дітей, які не
розкаялися. Диявольські діти, що не каються, це всі ті, хто ненавидить
Боже тверде, незмінне, істинне Слово, чисту животворящу воду, що
ллється зі святого трону Господа на Небесах. Свята животворяща вода,
незмінне, істинне Слово Господа стверджує, що всі ті, хто не вірить
Його Слову (справжньому, неперкрученому, невиправленному)
будуть прокляті, проте ті, хто вірить, будуть охрещені та врятуються.
Наведемо пряму цитату з точного Слова Ісуса, коли той говорить
до Своїх учнів (тих, які повірили та наслідували Його): «Хто увірує
й охреститься, буде спасений, а хто не ввірує, засуджений буде»
(Мар. 16:16).
Іс ус стверджує, що Він ненавидить вчення николаїтів,
ідолопоклонників, ось що говориться в незмінному, чистому
Священному Писанні стосовно Його невблаганності: «Так і в тебе
є ті, які дотримуються вчення николаїтів, [небіблійні фальшиві
християни та ідолопоклонники] яке Я НЕНАВИДЖУ» (Одкр. 2:15).
Ісус ненавидить неправдиве перекручення та перетлумачення
Його точного Слова, а також вигадки, яких немає в Його Слові, або
фальшиві релігії та ідолопоклонство, яке Господь називає зіпсованим
вченням. Апостол Павло попереджає нас, щоб ми не отримували вчень
від янголів з Небес або від будь-кого іншого; замість цього Павло
наказує нам читати та засвоювати лише чітке, правдиве Слово Бога.
Ось точні, чіткі, незмінні та неперетлумачені слова єврейського Св.
апостола Павла: «Але якби й ми (Святі апостоли) або Янгол із неба
зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде
проклятий!» (Гал. 1:8). Апостол Павло також зазначає: «Проповідуй
Слово [чисте, неперекручене та незмінне]» (II Тим. 4:2). Апостол Павло
продовжує: «Настане бо час [останні дні...прямо зараз], коли здорової
науки не будуть триматись [Слова Господа, яке точно записано Святим
Духом з престолу Господнього без будь-яких змін та перетлумачень],
але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів»[неправедних
вчителів та проповідників, неправдивих небіблійних релігій та
фальшивих християнських пасторів], які ненавидять істинне Слово
Боже та Божих дітей (II Тим. 4:3). Посланники Господа викривають
Сатану, сатанинську церкву, уряд Сатани та всі його агентства.
Посланники Господа відмовляються перекручувати або змінювати
Слово Господа або знаходити компроміси з дияволом, диявольською
церквою, його урядом або його дітьми, які є неправедними вчителями,
проклятими дітьми. «Хмари безводні, що носяться вітром [одне
сатанинське вчення за одним]; осінні дерева безплідні [це дерево
- неправедний християнин, бо душі, які він вчить, наповнюються
неправедними знаннями], двічі померлі, викорінені» (Юд. 12), кінець
яких такий самий, як і в їхнього отця - диявола: вони горітимуть у Пеклі
на віки вічні. Вони «погорджують владами [незмінними та істинними
наказами Господа...Його Словом, верховенством правління Господа],
зневажають слави [святих людей Господа, які сьогодні проповідують
Його Слово]» (Юд. 8).
Так, Сатані потрібна власна церква, церква, що усуває Слово Боже,
що перекручує і перетлумачує його та використовує Слово Бога
проти найсвятіших чоловіків та жінок Божих, яких Господь посилає
в наш час тлумачити Слово Боже (що включає викриття Сатани,
сатанинської церкви та сатанинського всесвітнього урядового
контролю). Ми, християни, не повинні підкорятися цій владі уряду
сатанинської церкви, яка отримала свої повноваження оманою
сатанинської слабкості. Боже незмінне Слово говорить: «Усяка душа
нехай пiдкоряється ВИЩІЙ ВЛАДІ, бо немає влади не вiд Бога:
[дійсної влади, вічної влади], і влади існуючі встановлені від Бога.
«Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові;
а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. [Господь назначив
посланників Господа для встановлення Свого порядку на землі. Він

само Сина Бога живого. Усі ці факти зафіксовано в Старому та Новому
Заповітах старої версії Біблії короля Якова (український переклад
І.Огієнка), але не нової, яка містить те, що видавництво називає «з
поясненнями». Сатана втрутився у всі інші версії, аби надалі збивати
з пантелику та намагатися змінити значущість Слова Божого відносно
того, як воно викладено в оригінальній версії Біблії короля Якова
(український переклад І.Огієнка).
Невелике перекручення або маленьке виправлення Священного
Писання, підтвердження існування Господа, моральної та благочестивої
правильності Божого Слова - це все, що потрібно задля підбурення
цілого народу стати кровожерними варварами за допомогою
пропаганди Сатани, народу, що дотримується Божого Слова (знайомий
із Священним Писанням), і ніколи не став би потурати вбивству, брехні
або катуванню людей через різниці в їхній релігії або через будь-яку
іншу причину. Господь не дозволяє прекручувати або змінювати Його
Слово. Якщо людина, місто або уряд відкидає Слово Боже, істинний
наказ від Господа велить Його людям: «обтрусити порох із ніг своїх»
(Матв. 10:14), підставити іншу щоку та віддати свою душу комусь
іншому, щоб Господь міг бути прославлений. «А як місто яке вас не
прийме, і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох,
що в вас під ногами, на свідчення супроти них. Поправді кажу вам,
легше буде Содому й Гоморрі дня судного, аніж місту тому!» (Марк
6:11), бо сьогодні ми маємо як Новий, так і Старий заповіти.
Повнота Слова Божого (від Буття до Одкровення) демонструє
найбільш завершений, майстерний та вишуканий опис Ісуса та Його
цілей (місії). Тут можна також знайти цілісний та майстерний портрет,
який відображає безкінечне зло та потворність прибічників Сатани,
його церкви та цілей (місії), його в’язницю для заблудлих людських душ.
Більш ніж 300 пророцтв про пришестя Христа на землю з метою
врятування людства від вічного, нескінченного Пекла Сатани може
знайти кожен з нас, хто вивчає Священне Писання. Христос добре
знав, у чому полягає план спокути, оскільки Він та Його Батько
створили його та домовилися, що альтернативи йому не буде.
Слово Боже (Христос) створило все, що є на Небесах і на землі,
включаючи й самі Небеса, ту саму землю, на якій ми живемо, і моря.
Він також створив людину і вдихнув життя в її ніздрі. Він створив
людей (чоловіків і жінок) єдиними живими душами, і Боже Слово
сказало: «І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під Небом нема іншого
Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Діян. 4:12).
Ймення Спасителя - Ісус, і Він народився та помер у ті самі дні,
про які пророк Даниїл сказав, що тоді народиться і помре Месія,
Спаситель. Він народився у Вифлеємі, в Іудеї, де згідно пророцтв
мав народитися істинний Спаситель. Його народила незаймана
діва, яка понесла від Святого Духа, майже так само, як і народжений
заново істинний християнин отримує Христа від Святого Духа, коли
Його (Ісуса) запрошують увійти до серця. Гріховні плями одразу
змиваються, коли людина щиро, без тіні сумніву увірує, що Господній
план спокути, очищуюча душу кров з жил Спасителя, є достатніми
для спокутування гріхів, незважаючи на те, наскільки підлими або
брудними вони можуть бути. Величний план спокути, славетний
Спокутувач визволяють людські душі із в’язниці Сатани. «І пізнаєте
правду, а правда вас вільними зробить!» (Іоан. 8:32). О, радість від
прощених гріхів!! О, радість, яку знають лише ті, кого омили кров’ю!!
Ця могутня звістка залишається все такою ж живою у стародавньому,
але дуже сучасному Слові, яке живе і вчора, і сьогодні, і навіки-віків
(Євр. 13:8) у Біблії короля Якова (яка не зазнала змін, перекручень
або виправлень).
Слово Господа - це жива вода для душ чоловіків та жінок.
Ісус сказав: «Через Слово, що Я вам говорив [неперекручене,
неперероблене], ви вже чисті» (Іоан. 15:3). Не перекручене ні трохи,
не змінене ні на крихту, а найсправжніше, живе, очищуюче Слово
Боже, записане у Святому Дусі з Небес та у крові Ісуса.
Слово Боже очищує людську душу від фальшивих вчень, живе та
неспотворене Слово змиває ненависть та насилля через фальшиві
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називає Своїх посланників правителями. Божі посланники повинні
суворо правити, керуючись тільки Його Словом.] Бо володарі пострах
не на добрі діла [суворе Слово Бога], а на злі. Хочеш не боятися
влади? [Тих, хто несе суворе Слово Господа]. Роби добро [проповідуй
та дотримуйся Слова Божого], і матимеш похвалу від неї, бо володар
[встановлена Господом влада, що правитиме на землі] Божий слуга,
тобі на добро» (Рим. 13:1-4). Сатана перекрутив ці Священні Писання,
аби показати, що в них мається на увазі церква Сатани, уряд Сатани та
їхні агентства, але це - зло. У віршах чотири та п’ять глави тринадцятої
Послання до Римлян говориться: «А як чиниш ти зле, то бійся, бо
недарма він [посланник Господа, влада Господа, що правитиме на землі]
носить меча [неухильне Слово Боже], він бо Божий слуга, месник у
гніві злочинцеві! Тому треба коритися не тільки заради страху кари
[якщо ви порушите неухильне Слово Господа], але й заради сумління».
«Через це ви й податки даєте [сплачуєте десятину та приносите
пожертвування їм, а не церкві Сатани], бо вони служителі Божі,
саме тим завжди зайняті [неухильним дотримуванням Слова Бога].
Тож віддайте належне усім» (Рим. 13:6-7). «Не будьте винні нікому
нічого» (Рим. 13:8), проте дотримуйтеся заповідей, тобто, ставтеся
один до одного з любов’ю. Любити означає дотримуватися заповідей
Божих. Ви можете ясно бачити, що ставленики зла у цьому світі від
церкви Сатани та його уряду перекрутили зміст цього Священного
Писання та обдурили цілий світ (бо світ не знав Біблії), однак, чіткість
цих Священних Писань показує, що Сатана слабкий, а служителі Бога
- це влада Господа на землі, і кожна людина повинна підкорятися цій
владі. У Сатани немає влади. Він не може дарувати життя, воскрешати
мертвих, зцілювати, бо він сам мертвий. У смерті немає влади; він - цар
смерті (Євр. 2:14). Той же самий дух сьогодні присутній у діях диявола
на землі. Ті, хто перекручує слова собі на користь, намагалися зробити
те ж саме з Самим Христом (Який є Словом Божим), і розіп’яли Його
на хресті через їхню брехливу перекручену версію Слова Божого.
З наближенням дня другого пришестя Ісуса Сатана робитиме ситуацію
на землі ще скрутнішою. Він робитиме це, щоб посилити масовий безлад,
оскільки йому відомо, що згідно пророцтв Священного Писання святі
служники Господа викриють його та його беззаконня саме перед тим,
як Ісус повернеться на землю. У розпачі Сатана оголошує тривогу по
всіх його агентствах, бо ця година настала. Таємниці Папи - більше
вже не таємниці. Яка трагедія для нього та його послідовників! Багато
століть його план, план його церкви за підтримки урядового контролю
та його самого залишався загадкою, однак зараз їх викрито. Багато
людей, яких обдурили в його церкві, тепер чітко бачать світло, вийшли
та продовжують виходити з цієї фальшивої релігії до істинного Слова
Божого (Плоті Христа). Вони були спантеличені, проте це скінчилося. Їхні
серця звеселилися, коли вони прийняли Христа, і сьогодні вони живуть у
Христі, є воїнами Христовими. Тепер вони знають, що Слово Боже живе,
бо воно привело їх зі смерті до вічного життя.
Слово Боже - це Ісус. Сатана наразі збирає свою кволу армію
мертвих, тих, хто відійшли від істини та світла та обрали темряву,
смерть та Пекло, що залишаються у церкві Сатани. Вони збираються
докупи, щоб почати війну проти Всемогутнього Господа та Його
святих. Ісус сказав, що Він також братиме участь у війні (Одкр.
19:11). Натовпи, натовпи у вирішальній долині! (Йоіл 4:14). Наразі
відбувається вибір сторони. Боязкі ж і та невірні проведуть вічність у
Пеклі (Одкр. 21:8). Ті, що праведні - хоробрі, наче леви (Прит. 28:1) та
мерехтітимуть, наче зірки (Дан. 12:3). Ми, служителі Господа, впевнені,
що Ісус переможе, Сатана також певен у цьому, оскільки написано, що
він знає, що небагато йому лишається часу (Одкр. 12:12): «...диявол
ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого» (I Петра 5:8).
Господь через апостола Павла сказав: «Бог пошле їм дію омани,
щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив
у правду, але полюбив неправду. [усе, що суперечить чіткому
істинному Слову Бога]» (II Сол. 2:11-12).
Ця омана, що Господь пошле їм (бо вони живуть у брехні), змусить
їх бути вкрай сміливими (ще дурнішими, ніж раніше), аби боротися

зі Всевишнім, щоб їх прокляли. Їх знищить з’явлення приходу Його
(II Сол. 2:8).
Апостол Павло сказав так само, як і ми кажемо, що Господь прийде на
землю не раніше, ніж відбудеться перше відступництво від істини, Його
Слова. Апостол Павло також зазначає, що Ісус не повернеться, доки не
«виявиться беззаконник, син погибелі» (II Сол. 2:3). «Що противиться
та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому
храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме» (II Сол. 2:4). Сьогодні
Ісус викриває Сатану, його церкву та його уряд через нашу церкву, і
несправжні християни ненавидять нас за це, бо ми викриваємо також
їхнє шахрайство, їхнього несправжнього бога у Римі, що вихваляє та
ставить себе вище за Господа, його брехливу церкву та уряд, які потрібні
Сатані, щоб дурити світ (Одкр. 12:9). Те, що він зробив, передбачив
Господь у Книзі Одкровення, Книзі пророка Даниїла, Другому посланні
до Солунян, Євангелії від Матвія та через всю Біблію.
Якщо ви дивитесь новини, ви бачите, як в наші дні церква та уряд
Сатани викривають самих себе, і, якби ви знали Біблію, вам би також
вдалося чітко простежити це викриття. У Біблії говориться, що всі
народи зберуться разом та віддадуть владу дияволу та його церкві
(Одкр. 17:2). Ірландський католик Рональд Рейган (оманливо названий
голландцем) допоміг справдитися цьому пророцтву Святого Писання,
незаконно (всупереч Конституції) відправивши федерального агента
у палати лжепророка Ватикану. Рональд Рейган, вірний клятві єзуїтів,
став (заради власної користі) протестантом серед протестантів, допоки
не справдиться те, що написано в Писанні.
Наведемо лише одну заяву серед багатьох, які зробив Рональд Рейган,
вихваляючи свої урядові стосунки з сатанинською церквою на чолі з
богом-Папою. «Я вдячний за Вашу допомогу у формуванні американської
політики з урахуванням волі Папи [бога Рейгана], і я нетерпляче очікую
подальших вказівок від його Святості, Папи Іоанна Павла II». Ця цитата
взята з його промови в Національному Католицькому Освітньому
інституті 15 квітня 1982 р. Уся адміністрація Рейгана - це римські
католики (церква Сатани). Це добре відомо та тисячі разів освітлювалося
на телебаченні, радіо та в газетах. Чотири згадки про це можна знайти в
журналі «Церква та Держава» у статті Альберта Менендеза під назвою
«Про президентів та Пап», червень, 1982 р. Газети «Національний
католицький репортер» та «Конгрес щокварталу» також виступають
джерелами інформації щодо цих шокуючих фактів.
Рейган також заявив наступне на конференції Католицьких
лицарів Колумбу, де він виступив з посланням 6 серпня 1986 р:
«Я радий повідомити Вам [католицькому братству], що я вже
призначив двісті вісімдесят чотирьох федеральних суддів - чоловіків
та жінок, які поділяють фундаментальні цінності, що ми з вами
плекаємо [католицизм], і що до того часу, як ми залишимо посади,
наша адміністрація вже призначить десь сорок п’ять відсотків всіх
федеральних суддів... Я був особливо задоволений, оскільки, як
деяким з вас відомо, суддя Скалія - перший американець італійського
походження, чию кандидатуру запропонували до Верховного Суду».
Судді Верховного суду, яких нещодавно призначив Рейган,
всі є римськими католиками (церква Сатани). Сенат і Палата
представників - всі є римськими католиками (церква Сатани) та/
або співчуваючими римським католикам, і особа, яка формує
американську політику, за словами Рейгана, - це Папа Іоанн Павло
II (лідер шабашу церкви Сатани).
Рональд Рейган зруйнував нашу благочестиву Конституцію
США на користь римського церковного закону (закону Сатани), і
відповідно до світського права (благочестивої Конституції США)
негайно повинен бути притягнутий до відповідальності з усією своєю
адміністрацією, якщо ми хочемо догодити Богові, повернутися до
Його благодаті і тим самим уникнути вічного Пекла.
Усі ступені добрих і споконвічних урядових і судових систем
нашої країни, в тому числі малих міст, були паралізовані, заворожені,
загіпнотизовані, уражені у мозок, забруднені, інфіковані, обдурені,
зраджені, вкриті пухлинами, деформовані і мало не вбиті (майже мертві)
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цією слабкою купою сатанинських головорізів, які надають владу церкві
Сатани, і ніхто нічого не робить, в той час як засоби масової інформації
Ватикану просувають свою брехню на національному та міжнародному
рівні, а решта змовників бере участь у їх злих справах. Церква Сатани
швидко вербує правоохоронні органи (облудно так названі) для того,
щоб неконституційно, незаконно заарештувати тих, кого Бог послав
проповідувати Божу істину, яка викриває церкву та уряд Сатани. Це діє
навіть проти світського права (свобода слова, свобода релігії, свобода
преси). Сатані це не подобається... він більше не може бути складним.
Складність - це дурниця!!
Люди Сатани кричать: «Зупиніть це за будь-яку ціну, вони
викривають нас!! Ми повинні скласти нові закони щодо свободи
слова та свободи преси... Ми назвемо це «ГЕНОЦИД»!! Заарештуйте
їх, як наш батько диявол дві тисячі років тому заарештував Ісуса,
і за кілька століть до та після цього заарештовували пророків та
апостолів. Заарештуйте їх, використайте для цього всі можливі
засоби!! До Пекла з Конституцією США!! Змийте її у каналізацію!!
До дідька з американським законом!! Пожбурьте його у вікно!! А
потім спаліть його!! Якщо правоохоронні органи не можуть це
зробити, ми залучимо наші військові сили з промитими мізками,
як ми це зробили в Німеччині, - СС і гестапо, коли ми порішили
євреїв!! Сатана продовжує зловісно кричати. Чи повинна Америка
продовжувати залишатися римсько-католицькою? Ми не повинні
посилатися на необізнаність перед престолом Божого суду через
окови Католицької церкви тут, на землі, або її вічні кайдани в Пеклі.
Незгладиме свідоцтво історії, не кажучи вже про страшний приклад
сучасної Латинської Америки, Іспанії, Ірландії, Італії, а тепер і усього
світу, служить ясним попередженням, що мета Риму чітко визначена,
і що засоби, якими він прагне досягти мети, не приховані (панування
над людськими душами, світове панування, все це також більш чітко
описане у Слові Божому). Ось цитата з Клятви католицького єзуїта:
«Мій католицький сину, до цього часу тебе вчили
прикидатися: серед римських католиків бути римським
католиком і бути шпигуном навіть серед твоїх власних братів;
не вірити нікому, не довіряти нікому, серед реформаторів
бути реформатором; серед гугенотів бути гугенотом; серед
кальвіністів бути кальвіністом; серед протестантів, в цілому,
бути протестантом; і, отримуючи їхню довіру, намагатися
навіть проповідувати з їхніх кафедр та викривати з усією
гарячністю твоєї натури нашу святу релігію і Папу; і навіть
опускатися так низько, щоб становитись євреєм серед євреїв,
щоб ти міг мати можливість зібрати всю інформацію на благо
твого наказу як вірний солдат Папи. Тебе вчили підступно
сіяти насіння заздрості й ненависті між державами, які
перебували в мирі, і підбурювати їх до кривавих вчинків».
Цю заяву можна знайти в Бібліотеці Конгресу в книзі під назвою
«Інженерні війська Пекла» Едвіна А. Шермана, і вона також міститься
в «Звіті Конгресу». І пам’ятайте, що президенти, губернатори, судді
та всі католицькі урядові чиновники, які приймають цю клятву,
зобов’язані бути вірними в першу чергу католицькій церкві. Гірше
незнання в світі - в невіданні Живого Слова Божого. Коли ви не знаєте
Біблії, ви ступаєте в темряві, спотикаючись, як сліпий (Іоан 12:35),
бо ви не бачите, куди ви йдете. Мільярди жили і померли марно і
знаходяться в Пеклі не лише для досвіду, щоб після цього перейти
до нового випробування, але щоб назавжди залишитися в безодні,
в палаючому озері, яке не можна загасити. Там завжди буде плач і
скрегіт зубів (Матв. 8:12). Якщо б маси людей, які не відають Біблії,
знали Слово Боже, вони б знали, як це знаю я, що Сатані потрібна
своя власна церква, а його церкві необхідні повноваження у сфері
влади, щоб ліквідувати всі інші релігії і просувати тільки себе. Сатана
мав спочатку вміло організувати під своїм контролем всі уряди
(Організація Об’єднаних Націй). Це повинне бути зроблено тихо, з
терпінням, таємно, за допомогою послідовників, які твердо віддані
клятві ніколи не забувати мотивів і цілей їх порочного лідера.

З Америкою необхідно поводитись з додатковою хитрістю і
таємничістю, тому що ця нація була заснована на чомусь такому, що
змушує Сатану заходитися від люті. І це щось - «В Бога ми віримо»,
що ґрунтується на твердині Христа Ісуса, Слова Божого, яке діячі
церкви і уряд Сатани ненавидять. Вони б змусили нас повірити,
що ця країна була заснована на Статуї Свободи... та це було не так.
Статуя Свободи була подарована нам Францією, тому що французи
усвідомили, що ми мали свободу, якої не мали всі інші народи. Ця
свобода була створена і заснована не на Статуї Свободи, а на Слові
Божому. Так, вони відчайдушно намагаються спотворити істинний
сенс свободи в Америці... «В Бога ми віримо».
З моменту народження нашої нації, віруючої в Бога, єзуїти Сатани
та їх лідери постійно вторили: «Ми не можемо дозволити християнству
існувати, ми повинні створити церкву в Америці для нашого лідера
(Сатани)... Ми повинні проникнути у робочу силу Америки, її вільний
уряд, її вільну пресу, створити союзи і, як завжди, зробити все від нас
залежне. Злочинність, порок, корупція, розваги, різноманітні заходи і
наркотики повинні контролюватися нами (як зазвичай по всьому світі),
і нарешті ми повинні послабити цю благочестиву націю, основою якої є
«В Бога ми віримо», і яка стоїть на цільному (неперетлумаченому) Слові
Божому, шляхом проникнення до неї послання нашого батька, Сатани
(того, яке він вперше особисто проповідував Єві в Едемськім саду). Ми
будемо проповідувати це (Бог не ненавидить нічого, Бог - це любов, Біблія
- це міф, а Папа є Богом.) Якщо ми зможемо проникнути в усі церкви з
цим помилковим посланням, ми зможемо завоювати Америку для нашого
батька Сатани, і він щедро винагородить нас у цьому тимчасовому світі...
принаймні, він каже, що винагородить. Якщо ми зможемо відвернути
людей від читання Біблії або дати їм для прочитання одну з наших нових
сучасних версій Біблії, чому б нам тоді не отримати навіть ідіотів, які б
вірили, що Господь Воїнства Небесного навіть любить нашого батька
диявола, що Він любить гріх, бруд, корупцію і все, що, за словами Бога,
приведе нас до Пекла. Але насправді Господь зневажає Сатану, тому що
саме з-за Сатани Христос повинен був прийти, вмерти і опинитися у
Пеклі на три дні. Але Він воскрес із мертвих і буде живим на віки вічні. Він
зневажає гріхи, тому що Він повинен був пролити Свою кров, щоб змити
їх з душі. Ми, ті, хто вірують, відчувають вдячність та дотримуються Його
заповідей (неперекрученого, чіткого слова Божого), знаємо, що Господь
ненавидить, зневажає та покарає тих, хто бореться з Ним і Його святими
(Псалом 105:15).
Робота, яку Бог доручив виконати на землі, ще не зроблена. Люди
землі розчарували Бога. Земля охоплена беззаконням. Ми у Святій
Християнській церкві Аламо виступаємо в хрестовий похід, аж доки Він
не прийде. Сатана ніколи не каявся і ніколи не зможе покаятися. Пекло
все збільшується, щоб вмістити його проповідників, вчителів, його самого
і всіх його прибічників (Іс. 5:14), і тебе, який топтав народи (Іс. 14:12).
Сатана дає команду: «Керуючи союзами, ми можемо підвищувати
вартість праці, залишивши мільйони американців без роботи, ми
можемо закрити тисячі підприємств і надати іншим народам, яких
ми вже контролюємо, низькооплачувану робочу силу, щоб вони
могли виробляти товари більш вигідно, ніж Сполучені Штати. Ми
можемо здійснити все це завдяки нашим твердиням у Білому домі,
Департаменті праці, Службі внутрішніх доходів, спілках, будівельних
відомствах, відомствах з безпеки та у сотнях інших відомств, таких
як Федеральне агентство з охорони праці та здоров’я та всі інші
федеральні і державні урядові установи, які ми зараз контролюємо».
«Ми повинні контролювати всі банки і Федеральний резерв (і
зараз ми це робимо), і таким чином, тепер ми можемо позичати гроші
нашим людям і бойкотувати всіх інших, які ненавидять нашого батька
диявола [як робить Бог]. Також ми повинні контролювати Департамент
сільського господарства, щоб керувати всіма фермерськими угіддями на
користь нашого батька, Сатани. Це означає, що ми повинні виключити
всіх американських фермерів з бізнесу для нашого батька. Сатана дуже
добре знає, що Ісав продав своє первородство за їжу, а американці –
це люди, подібні всім іншим людям, яких ми зараз контролюємо. Без
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Але Господь говорить: «Але ти скинутий у пекло, у глибини
пекельні» (Іс. 14:15).
Якщо ви будете слідувати керівництву Сатани, ви будете слідувати
за ним до його знищення і вічного Пекла, і будуть прокляті всі
дні вашого життя на землі; але якщо ви будете слідувати Божому
керівництву, ви будете мати досконалість Бога, вічне життя і життя
з надлишком (Іоан. 10:10) на цій землі, і ваш народ буде великим і
вищим за усі народи.

сили Бога в їхньому житті ми зможемо навернути їх за допомогою їжі
до католицизму, як ми це зробили у всіх інших країнах. Якщо вони
дозволять себе навернути і будуть покірними, ми зможемо дати їм їжу
в обмін на їхні душі [їжа від їх власної землі]».
«Якщо ми вкрадемо всі фермерські угіддя, змусивши фермерів
помилково вважати, ніби Конституція США застаріла, ми матимемо
їхню землю, і ми кидатимемо їм подачки від батька нашого диявола. За те,
що вони зараз поклоняються йому, вони отримують безкоштовну їжу».
«Коли фермери служили Богові і жили за Конституцією, вони мали
свою власну землю і не потребували подачок. Саме тоді вони були
людьми, а не слабкими м’якотілими шанувальниками Сатани. Коли вони
дотримувалися Слова Божого, ніхто не міг перемогти їх. Наші посланці,
які декларують «Бог є любов», зробили відмінну роботу. Сатана
задоволений. Тепер давайте поставимо на них тавро, як ми це робимо з
худобою, щоб бути впевненими в їхній відданості... Бог називає це тавро
«Знаком звіра» (Одкр. 19:20). Нашому батькові дияволу не подобається
ця назва, тому ми будемо називати його якось приємніше, наприклад,
знаком миру або братерства, або просто чимось дійсно фальшивим. І
ми повинні знищити Святу Християнську церкву Аламо, тому що її
представники ходять довкола, розповідаючи всім про те, що ми робимо,
і що Бог пошле нас до Пекла за це, і вони кажуть всім, що ті підуть до
Пекла, якщо приймуть наш знак братерства. У них також є Біблійне
Святе Писання, щоб довести це. Ось чому ми повинні їх зупинити.
Наш батько в Римі сказав Ронні у Вашингтоні доручити Верховному
суду звинуватити Святу Християнську церкву Аламо у всіх смертних
гріхах. Рейган навіть розповідав у новинах, що Свята Християнська
церква Аламо повинна сплачувати заробітну платню волонтерам,
які служать Богові. Це було навіть після того, як Свята Християнська
церква Аламо віддала вдвічі більше, або більше дев’ятнадцяти мільйонів
доларів мирських виплат і привела кожну людину у своїй церкві до
життя вічного через Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Більшість
послідовників Святої Християнської церкви Аламо були врятовані від
життя, сповненого насильства, злочинності, грабіжництва, наркотиків
та ліків, і тепер є яскравими прикладами удосконалення живим
Богом всіх суспільств світу. Якби всі люди нашої вільної нації негайно
скорилися Біблії, як вона написана, вся влада і контроль Сатани миттєво
б зникли. Сполучені Штати були великими тільки тому, що стояли
на засадах суворого Слова Божого. Батьки-засновники слідкували за
цим. Так, Сатані необхідно, щоб всі його державні установи боролися
з усіма Божими дітьми, які залишилися у цьому народі, і він повинен
позбутися людей, які живуть за принципом «В Бога ми віримо», а також
законів нашої країни, на засадах яких ми, істинні християни, стоїмо.
Сатана, його церква, його уряд і його люди знаходяться у стані війни з
принципом «В Бога ми віримо», з Конституцією США.
Світові лідери Сатани після ослаблення Америки за допомогою своїх
спілок, перевезення і продажу небезпечних лікувальних препаратів та
наркотиків, кабінетів для абортів, порнографії та гуманістичних навчань
в наших школах та університетах заявляють через їхні засоби масової
інформації, що Конституція США застаріла і допотопна. Але Слово
Боже, на якому заснована Конституція США, є не застарілим, а таким
же самим вчора, сьогодні і навіки... «Небо і земля перейдуть, Слова ж
Мої не перейдуть» (Матв. 24:35), і в Судний День усім буде винесено
вирок Словом Божим. Ці брехливі дияволи, які кажуть, що Конституція
США, яка ґрунтується на Слові Божому, застаріла, тоді вже не скажуть,
що вона застаріла, а будуть плакати і скреготати зубами. Ісус називає
Сатану батьком усіх брехунів. Це означає, що його церква, його уряд і
всі його послідовники є брехунами. Зробивши так, щоб люди повірили у
його брехню, він зробив цю націю нацією жебраків, як він сам... Сатана
за будь-яку ціну хоче і повинен мати покору від своїх дітей, тому що він
бачить покору, яку виявляють Господу діти Божі, а Сатана дуже ревнує
до Бога. Пам’ятайте, цей жебрак Сатана сказав:
«Зійду я на небо, поставлю престол мій вище зірок Божих; я сяду
на горі зборів богів, на північній стороні; підіймуся над висотами
хмарними, буду подібний Всевишньому» (Іс. 14:12-14).

Церква Сатани не проповідує цього
1 І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа,
Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей,
що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь, Бог твій,
найвищим над усі народи землі.
2 І прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли
ти слухатимешся голосу Господа, Бога свого.
3 Благословенний ти в місті, і благословенний ти на полі!
4 Благословенний плід утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід
худоби твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї!
5 Благословенний твій кіш та діжа твоя!
6 Благословенний ти у вході своїм, і благословенний ти в виході
своїм!
7 Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть
побиті перед тобою, вони однією дорогою вийдуть навперейми
тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою.
8 Господь накаже Своєму благословенню бути з тобою в коморах
твоїх, та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме
тебе в Краю, що Господь, Бог твій, дає тобі.
9 Господь поставить тебе Собі за святий народ, як присягнув
був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа, Бога
твого, і підеш дорогами Його.
10 І побачать усі народи землі, що Господнє Ім’я кличеться на
тобі, і будуть боятися тебе.
11 І Господь дасть тобі добрий приріст у плоді утроби твоєї, і в
плоді худоби твоєї, і в плоді поля твого на тій землі, що Господь
заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі.
12 Господь відчинить для тебе Свою добру скарбницю, небеса,
щоб дати дощ для Краю твого в часі його, і щоб поблагословити
всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам
не позичатимеш ні в кого.
13 І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш
тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей
Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати
й виконувати,
14 і не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам, ані
праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами й служити їм.
15 Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа,
Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та
постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе
всі оці прокляття, і досягнуть тебе:
16 Проклятий ти в місті, і проклятий ти в полі!
17 Проклятий кіш твій та діжа твоя!
18 Проклятий плід утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід худоби
твоєї, порід биків твоїх і котіння отари твоєї!
19 Проклятий ти у вході своїм, і проклятий ти у виході своїм!
20 Пошле Господь на тебе прокляття, сум’яття і біди в усякій
справі рук твоїх, яку станеш ти робити, доки не будеш знищений,
— і ти швидко загинеш за злі справи твої, за те, що ти залишив
Мене.
21 Пошле Господь на тебе моровицю, доки не знищить Він тебе
з землі, в яку ти йдеш, щоб володіти нею.
22 Вразить Господь тебе сухотами, і пропасницею, і запаленням,
і гарячкою, і мечем, і посухою, і іржею, і вони будуть гнати тебе,
аж поки ти не загинеш.
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23 І стане небо твоє, що над твоєю головою, міддю, а земля,
що під тобою, залізом.
24 Дасть Господь замість дощу Краєві твоєму куряву, а порох
із неба буде сходити на тебе, аж поки не будеш ти вигублений.
25 Віддасть тебе Господь на поразку ворогам твоїм; однією
дорогою виступиш проти них, а сімома дорогами побіжиш від
них; і будеш розсіяний по всіх царствах землі.
26 І буде твій труп на їжу для всякого птаства небесного та для
худоби земної, і не буде нікого, хто б їх пополошив.
27 Уразить тебе Господь проказою єгипетською, почечуєм,
коростою і сверблячкою, від яких ти не зможеш зцілитися.
28 Вразить тебе Господь божевіллям, сліпотою й оціпенінням
серця.
29 І ти будеш навпомацки ходити опівдні, як сліпий
навпомацки ходить у пітьмі, і не будеш мати успіху в путях
твоїх, і будуть тіснити і кривдити тебе кожного дня, і ніхто не
захистить тебе.
30 З жінкою заручишся, й інший буде лежати з нею; дім
побудуєш, і не будеш жити в ньому; виноградник насадиш, і не
будеш користуватися ним.
31 Вола твого заколють на очах твоїх, і не будеш їсти його; осла
твого поведуть від тебе і не повернуть тобі; вівці твої віддані
будуть ворогам твоїм, і ніхто не захистить тебе.
32 Сини твої і дочки твої будуть віддані іншому народу; очі
твої будуть бачити і кожного дня вболівати за них, і не буде
сили в руках твоїх.
33 Плоди землі твоєї і всю працю твою буде їсти народ, якого
ти не знав; і ти будеш тільки пригнобленим і мучимим в усі дні.
34 І збожеволієш від того, що будуть бачити очі твої.
35 Вразить тебе Господь злою проказою на колінах і гомілках,
від якої ти не зможеш зцілитися, від підошви ноги твоєї до
самого тімені твого.
36 Відведе Господь тебе і царя твого, якого ти поставиш над
собою, до народу, якого не знав ні ти, ні батьки твої, і там будеш
служити іншим богам, дерев’яним і кам’яним.
37 І будеш жахом, притчею і посміховищем у всіх народах, до
яких відведе тебе Господь.
38 Багато насіння винесеш у поле, а збереш мало, тому що
поїсть його сарана.
39 Виноградники будеш садити й обробляти, а вина не будеш
пити, і не збереш плодів їх, тому що поїсть їх черва.
40 Маслини будуть у тебе у всіх межах твоїх, але єлеєм не
помажешся, тому що обсипеться маслина твоя.
41 Синів і дочок народиш, але їх не буде в тебе, тому що підуть
у полон.
42 Усі дерева твої і плоди землі твоєї погубить іржа.
43 Прибулець, який серед тебе, буде підніматися над тобою
вище і вище, а ти опускатися будеш нижче і нижче.
44 Він буде давати тобі в борг, а ти не будеш давати йому в борг;
він буде головою, а ти будеш хвостом.
45 І прийдуть на тебе всі прокляття ці, і будуть переслідувати
тебе й осягнуть тебе, доки не будеш знищений, за те, що ти не
слухав голосу Господа Бога твого і не дотримував заповідей Його
і постанов Його, які Він заповів тобі:
46 вони будуть знаменням і вказівкою на тобі і на сімені твоєму
повік.
47 За те, що ти не служив Господу Богу твоєму з веселістю і
радістю серця, при достатку всього,
48 будеш служити ворогові твоєму, якого пошле на тебе
Господь, у голоді, і спразі, і наготі й у всякій нестачі; він покладе
на шию твою залізне ярмо, так що змучить тебе.
49 Пошле на тебе Господь народ здалеку, від краю землі: як
орел налетить народ, мови якого ти не розумієш,
50 народ нахабний, який не шанує старця і не пощадить юнака;

51 і буде він їсти плід і худоби твоєї і плід землі твоєї, доки не
розорить тебе, так що не залишить тобі ні хліба, ні вина, ні єлею,
ні плоду волів твоїх, ні плоду овець твоїх, доки не погубить тебе.
52 і буде тіснити тебе в усіх оселях твоїх, доки у всій землі твоїй
не зруйнує високих і міцних стін твоїх, на які ти надієшся; і буде
тіснити тебе у всіх оселях твоїх, по всій землі твоїй, яку Господь
Бог твій дав тобі.
53 І ти будеш їсти плід утроби твоєї, плоть синів твоїх і дочок
твоїх, яких Господь Бог твій дав тобі, в облозі й в утиску, в якому
стисне тебе ворог твій.
54 Чоловік, зніжений, який жив між вами у великій розкоші,
безжалісним оком буде дивитися на брата свого, на дружину надра
свого і на інших дітей своїх, які залишаться в нього,
55 і не дасть жодному з них плоті дітей своїх, яких він буде їсти,
тому що в нього не залишиться нічого в облозі й в утиску, в якому
стисне тебе ворог твій у всіх оселях твоїх.
56 Жінка, яка жила в тебе в достатку і розкошах, яка ніколи
ноги своєї не ставила на землю через розкіш і зніженість, буде
безжалісним оком дивитися на чоловіка надра свого і на сина
свого і на дочку свою,
57 і не дасть їм посліду, що виходить з-поміж ніг її, і дітей, яких
вона родить; тому що вона, при нестачі в усьому, таємно буде їсти
їх, в облозі й утиску, в якому стисне тебе ворог твій у оселях твоїх.
58 Якщо не будеш намагатися виконувати всі слова закону
цього, написані в книзі цій, і не будеш боятися цього славного і
страшного імені Господа Бога Твого,
59 то Господь уразить тебе і потомство твоє надзвичайними
виразками, виразками великими і постійними, і хворобами злими
і постійними.
60 і наведе на тебе всі виразки єгипетські, яких ти боявся, і вони
прилипнуть до тебе.
61 І всяку хворобу і всяку виразку, не написану у книзі закону
цього, Господь наведе на тебе, доки не будеш знищений.
62 І залишиться вас небагато, тоді як безліччю ви подібні були
до зірок небесних, тому що ти не слухав голосу Господа Бога твого.
63 І як радів Господь, роблячи вам добро і розмножуючи вас,
так буде радіти Господь, гублячи вас і знищуючи вас, і вивержені
будете з землі, в яку ти йдеш, щоб володіти нею.
64 І розсіє тебе Господь по всіх народах, від краю землі до краю
землі, і будеш там служити іншим богам, яких не знав ні ти, ні
батьки твої, навіть дереву і камінню.
65 Але і між цими народами не заспокоїшся, і не буде місця
спокою для ноги твоєї, і Господь дасть тобі там тремтяче серце,
болість очей і знемагання душі;
66 життя твоє буде висіти перед тобою, і будеш тремтіти вночі і
вдень, і не будеш впевнений у житті твоєму;
67 від тремтіння серця твого, яким ти будеш обійнятий, і від
того, що ти будеш бачити очима твоїми, вранці ти скажеш: «о,
якби прийшов вечір », а ввечері скажеш: «о, якби настав ранок!»
68 І поверне тебе Господь у Єгипет на кораблях тим шляхом,
про який я сказав тобі: «ти більше не побачиш його»; і там будете
продаватися ворогам вашим у рабів і в рабинь, і не буде того, хто
купує (Втор. 28).
«Хто любить батька чи матір більше, ніж Мене, недостойний Мене;
і хто любить сина чи дочку більше, ніж Мене, недостойний Мене»
(Матв. 10:37).
Господь сказав, що якщо ми виконуватимемо Його заповіді, іншими
словами, якщо ми робитимемо Його роботу, Він зробить нашу. Бог
сказав, що в останні дні вони будуть брати зло і робити його добром, і
брати добро і робити його злом (Іс. 5:20). Через спотворення Сатаною
американського законодавства не можна знайти справедливість у залах
судових засідань. Єдина справедливість, яку можна знайти сьогодні,
знаходиться у домі Господнім. На жаль, їх не так багато навколо. Тим не
менш, ми маємо намір змінити цю ситуацію. Чому б вам не допомогти

7

нам змінити це? Чому б вам не прийняти Господа Ісуса Христа? Чому б
вам не прийти до нашої церкви і не вивчати Слово Боже, строгість його,
прямий і вузький шлях його, його правду, що ніколи не змінюється?
Вивчіть його і використовуйте його силу у вашому житті щодня,
щоб допомогти очистити Америку і завоювати світ для Христа. Для
католиків, які не знали цих речей, але які дійсно хочуть служити
Господу, Він має повідомлення: «Вийди з неї, народе Мій» (Одкр.
18:4). Вийдіть з неї і «прийдіть до Мене [Слова Божого] всі обтяжені,
і Я [Ісус] заспокою вас [душі ваші]» (Матв. 11:28). Жодна людина не є
островом. Жодна людина не може залишатися самою. Вам потрібен
Христос, а не релігія, щоб пробачити вам ваші гріхи і привести вас до
Небес. Його звуть: Дивний, Порадник, Князь миру (Іс. 9:6).
Існує лише один посередник перед престолом Божим. Це - людина
Ісус Христос - один Шлях, одна Істина, одне Життя. Існує лише один
спосіб спокути. Ніщо, крім крові Ісуса, не може відняти гріх, одна
лише віра в Господнє спокутування через Христа Ісуса.
«І не бійтесь тих, хто вбиває тіло, а душу вбити не може; а бійтесь
більше Того, Хто може й душу, і тіло занапастити у Пеклі» (Матв.
10:28).
«Я, Я ваш Той Утішитель! Хто ж то ти, що боїшся людини смертної
й людського сина, що до трави він подібний…?» (Іс. 51:12).
«Припиніть ви сподіватися на людину, що віддих у носі її, бо що
вона значить?» (Іс. 2:22).
Ви не будете стояти перед людиною на суді Божому. Ви будете
стояти перед Вседержителем, Творцем своїм. Ви не будете стояти
перед несправжнім, олов’яним богом, який носить білий саван, але
ви зустрінете Того, Хто сказав: «Страшно впасти в руки Бога живого»
(Євр. 10:31). Бог говорить, що Він є «страшним Богом» (Неєм. 1:5).
Я люблю їх, що бояться Мене (Псалом 33:18). Весь обов’язок
людини - боятися Бога і дотримуватись заповідей Його (Еккл. 12:13).
Покайтеся, або ви неодмінно потрапите до Пекла. Ви не знаєте,
чи будете ви дихати через п’ять хвилин від цієї миті. Безумовно, є
Пекло, якого треба уникати, і Небеса, які необхідно заслужити. Так
припиніть ваші злі справи і служіть замість цього Господу, щоб ви
могли врятуватися в цю саму мить. Прокажіть цю молитву до Бога:
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною
душею.2 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН живого БОГА.3

Я вірую, що ВІН помер на хресті і пролив СВОЮ святу кров за
прощення всіх моїх минулих гріхів.4 Я вірую, що БОГ воскресив
ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО ДУХА,5 і що тепер ІСУС сидить по праву руку від БОГА і слухає моє каяття та цю молитву.6
Я відчиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти в нього,
ГОСПОДИ ІСУСЕ.7 Змий усі мої брудні гріхи святою кров’ю,
яку ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.8 ТИ не відвернеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи і спасеш мою
душу. Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить так.9
ТВОЄ СЛОВО говорить, що ТИ нікого не відвернеш, в тому числі і мене.10 Тому я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ відповів мені, і я знаю, що я спасенний.11 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.12
Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.13 Уважно вивчайте Біблію короля Якова і робіть так, як там написано.14
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).

2 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 3 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4 4 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9 5 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 6 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13 7 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20
8 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 9 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14 10 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 10:13
11 Євр. 11:6 12 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 13 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 14 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 1993, 2006 року, Усі права захищені Всесвітній Пастор Тоні Аламо
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