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Господь хотів знищити
Служник пророка Єлиїх.] І сказав Господь до
сея прокинувся рано і
Ісуса: Ось, Я дав у твою
спостерігав, як сирійська
руку Єрихон та царя
армія оточувала місто,
його, та мужніх воїнів. І
де жили вони з Єлисеобійдете навколо це мієм. Охоплений панікою,
сто, всі воїни, обійдете
він сказав Єлисею: «Біда,
навколо міста один раз.
господарю мій! Як нам
Так зробиш шість день.
бути?» [Іншими словами,
[Це робилося для того,
як нам вибратися з цьощоб довести до паніки
го скрутного становища
грішників Єрихону пеживими? Тоді Єлисей
Пастори Тоні та Сьюзен Аламо під час їх міжнародної
ред їх повним знищенсказав служникові своєтелевізійної програми
(фото зроблено у 1973 році)
ням.] А сім священиків
му]: «Не бійся, бо ті, що з
нами, численніші від тих, що з ними». руці Його. І підійшов Ісус до Нього, будуть нести сім сурем із баранячих
І Єлисей молився [Богу]: «Господи, та й сказав Йому: Чи Ти наш, чи на- рогів перед ковчегом. А сьомого дня
розкрий йому очі, і нехай він поба- ших ворогів? А Він відказав: НІ, БО обійдете навколо те місто сім раз, а
чить! І відкрив Господь очі того слуги, ЯК ВОЖДЬ ВОЇНСТВА ГОСПОД- священики засурмлять у роги. І стаі він побачив, аж ось гора повна коней НЬОГО [ІСУС до Свого втілення] неться, коли засурмить баранячий
та огняних колесниць навколо Єли- ТЕПЕР Я ПРИЙШОВ. І впав Ісус на ріг, коли ви почуєте голос тієї сурми,
сея!...» (2 книга Царів 6:15-17).
обличчя своє до землі, і вклонився, а ввесь народ крикне гучним криком,
Та ж сама армія воїнства Небес- та й сказав Йому: Що говорить мій то мур цього міста впаде на своєму
ного Господнього, яку Єлисей молив Пан Своєму рабові? І сказав Архи- місці [це буде зроблено незримою
Бога показати служникові, це - та ар- стратиг воїнства Господнього до Ісу- рукою воїнства Господнього], а народ
мія воїнства Господнього, що зруй- са: Скинь взуття своє з своїх ніг, бо увійде кожен перед себе».
«І покликав Ісус, син Навинів, свянувала стіни Єрихона (Нав. 6:20). це місце, на якому стоїш ти, Святе
щеників, та й сказав до них: Несіть
Ісус Навин зустрів Архистратига во- воно! І зробив Ісус так».
їнства небесного Господнього у Єри«А Єрихон замкнувся, і був за- ковчега заповіту, а сім священиків
хоні так: «І сталося, коли Ісус був мкнений зо страху перед Ізраїлевими будуть нести сім сурем із баранячих
при Єрихоні, то звів очі свої та й по- синами, ніхто не виходив і не входив. рогів перед Господнім ковчегом. А до
бачив, аж ось стоїть навпроти нього [Це тому, що вони знали, що Господь народу сказав: Підіть, обійдіть навкочоловік, а витягнений Його меч у був з Ізраїлем, і вони також знали, що
(Продовження на стор. 2)
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АРМІЯ ТА
ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ГОСПОДА
(ЯНГОЛИ-ОХОРОНЦІ)

(Продовження із стор. 1)
ло це місто, а озброєний піде перед
Господнім ковчегом. І сталося, як Ісус
сказав це народові, то сім [єврейських]
священиків, що несли сім сурем із баранячих рогів, ішли перед Господом та
сурмили в ці сурми, а ковчег Господнього заповіту йшов за ними. А озброєні йшли перед священиками, що
сурмили в роги, а військо заднє йшло
за ковчегом. І священики все сурмили
в сурми. А народові Ісус наказав, говорячи: Не будете кричати, і не дасте
почути вашого голосу, і не вийде слово з ваших уст аж до дня, коли я скажу
вам: Закричіть! І ви закричите».
«І Господній ковчег пішов навколо міста, обійшов один раз. І ввійшли до табору, та й ночували в таборі.
І встав Ісус рано вранці, і понесли
священики Господнього ковчега. А
сім священиків, що несли сім сурем
із баранячих рогів перед Господнім
ковчегом, ішли та все сурмили в
сурми, а озброєні йшли перед ними,
а військо заднє йшло за Господнім
ковчегом. І священики все сурмили
в сурми. І обійшли навколо міста
другого дня один раз, та й вернулися
до табору. Так зробили шість день».
«І сталося сьомого дня, що повставали вони рано вранці, як сходила рання зоря, і обійшли навколо
міста за тим приписом сім раз. Тільки того дня обійшли місто навколо
сім раз. І сталося, коли сьомого разу
засурмили священики в сурми, то
Ісус сказав до народу: Закричіть, бо
Господь віддав вам це місто! І станеться це місто закляттям, воно та
все, що в ньому, для Господа. Тільки
блудниця Рахав буде жити, вона та
всі, хто з нею в домі, бо вона сховала була послів, яких ми посилали. Та
тільки стережіться заклятого, щоб
ви самі не стали закляттям, і не взя-

ли з заклятого, і щоб тим не завели
Ізраїлевого табору під закляття, і не
довели його до нещастя. А все срібло
та золото, і речі мідяні та залізні, це
святість для Господа, воно ввійде до
Господньої скарбниці».
«І закричав народ, і засурмили в
сурми. І сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним
криком, то впав мур на своєму місці [це було зроблено воїнством Господнім та Архистратигом воїнства
Господнього], а народ увійшов до міста, кожен перед себе. І здобули вони
те місто» (Нав. 5:13-6:20).
В книзі Еноха, великий пророк
Енох провіщає про янголів-охоронців. Ці янголи-охоронці є янголами
Божими, і належать до Небесного
воїнства Господнього. Їх іноді називають янголами-охоронцями святих
Господніх людей тут, на землі.
Існують янголи зла та янголи добра. В Одкровенні 12:4 говориться, що
одна третина цих янголів - янголи зла
- були скинуті з Небес разом з їх ватажком, самим сатаною (Лук. 10:18).
Але пам’ятайте: дві третини янголів янголів добра - залишилися служити
Господу. Янголи зла, що їх одна третина, не тільки погані, а ще й дуже злі.
Одкровення 12:3 зазначає: «І з’явилася інша ознака на Небі, ось змій
червоноогняний [диявол], великий,
що мав сім голів...» «Сім голів — це
сім гір [міста Рима, Італія], на яких
сидить жінка» (Одкровення 17:9). Ця
жінка - лжепророк, фальшива церква, культ, голова звіра, яким є Ватикан, Римсько-католицька, гомосексуальна церква, що розбещує дітей.
Далі у Одкровенні 12:3 говориться, що ці сім голів мають десять рогів. Ці десять рогів символізують
десять європейських країн, що надають сили римському Ватикану
(ООН, Новий світовий порядок) на
недовгий період часу (останньою
була Греція), які приєдналися до сатанинського Нового світового порядку, або до єдиного всесвітнього

уряду. «…І з сім’ю вінцями на головах його [ці сім вінців уявляють
собою диявольський Новий світовий порядок, що тимчасово править
сім’ю континентами, або, іншими
словами, всім світом]».1
«Його хвіст змів третину зір із
Неба [Зірки - це янголи зла.2 Одкровення 1:20 говорить, що зірки символізують янголів], і [змій, сатана]
кинув [одну третину нечестивих та
злих янголів] на землю: і змій [диявол] стояв перед жінкою [яка мала
дванадцять зірок у вінці. Це (жінка) є Наречена Христова, Новий
Єрусалим, який є справжнім Тілом
Христовим тут, на землі, істинним
Ізраїлем, ті, хто є християнами, а не
католиками, що походять від обраного Господом народу, євреїв. Зараз
Господь відкрив спасіння для народів всіх націй, хто прийме Христа як
своє спасіння]» (Одкровення 12:4).
В Одкровенні 12:4 вказується, що
ця жінка (Тіло Христове) мала народити дитину, якою був Христос.
Це - повернення у минуле, до тих
часів, коли сатана в особі царя Ірода
та його армії стояв перед Ізраїлем з
метою знищити Христа одразу після
Його народження та/або два роки по
тому,3 оскільки Христос був і залишається Царем царів та Паном панів,
Спасителем світу, Він, який знищить
плоди сатани спасінням душ усіх, хто
прийме Його як свого Спасителя та
начальника.4 У Посланні до колоссян 2:15 говориться, що Христос,
«роззброївши влади й начальства,
сміливо їх вивів на посміховисько,
перемігши їх на хресті».
Це - останні дні.5 Земля сповнена
армією Господнею, та повітря сповнене повітряним військом Господнім.
Це - ті самі НЛО, що їх бачили мільйони людей по всьому світу. Оскільки люди у світі необізнані зі Словом
Божим, вони вважають, що ці НЛО є
прибульці з інших планет. Якщо ми
обізнані з Біблією, ми знаємо, в яку
оману введені люди світу, бо ці «літа-

1 Дан. 2:40, 7:19-25, Одкр. 13:2-8, 14:8, гл. 17, 18:2-24 2 Іс. 14:12-17, Матв. 25:41, Лук. 10:18, 2 Петра 2:4, Юд. 6, Одкр. 12:3-4, 7-9 3 Матв. 2:1-18 4 Дан. 7:13-14, 1 Тим.
6:14-16, Євр. 2:14-15, 1 Іоан. 3:8, 4:14-15, Одкр. 17:14, 19:16 5 Матв. Гл. 24
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ючі тарілки», які зазвичай називають
НЛО, не з інших планет. Це – «охоронці», янголи Бога, що оглядають
землю саме перед поверненням Христа знову на землю. Янголи-охоронці
готуються до Страшного Суду.
В Одкровенні 16:1 говориться: «І
почув я з храму гучний голос, що говорив до семи Анголів: ідіть і вилийте сім чаш гніву Божого на землю». У
Книзі пророка Даниїла 4:10 зазначається: «Той, хто не спить [янгол] та
Святий зійшли з небес», щоб звершити суд Господній над зарозумілим царем Навуходоносором, який
сказав у Книзі пророка Даниїла 4:30:
«Чи ж це не величний Вавилон, що
я збудував його на дім царства міццю потуги своєї [а не міццю Господньою] та на славу моєї величності [а
не величності Господа]?».
Ось суд Господній, який Господь
повелів своєму янголові звершити над Навуходоносором: «Це слово [ще] було у [гордовитих ] устах
царських, коли з неба впав голос:
Тобі говорять, царю Навуходоносоре: Оце царство відходить від тебе!
І [янголи-охоронці] від людей тебе
відлучать, і з польовою звіриною
буде пробування твоє, тобі дадуть на
їжу траву, як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш,
що над людським царством панує
Всевишній, і дає його тому, кому Він

хоче. Тієї хвилини виконалося це
слово над Навуходоносором, і він
був відлучений від людей, і їв траву,
як воли, і його тіло зрошувалося з
небесної роси, аж його волос став великий, як пір’я орлине, а його пазурі
як у птахів»(Даниїла 4:28-30).
У Книзі пророка Єремії 4:16 Господь говорить до Єремії: «Пригадайте народам оце, сповістіть ось
про Єрусалим: Приходять з далекого
краю його облягати, і здіймають свій
крик на юдейські міста». Багато гніву вилилося на міста Юдеї. Це тому,
що вони ще й донині не визнають
Ісуса своїм Месією.
Я вірю, що майже кожна людина
у світі знайома з мільйонами випадків спостерігання того, що називають
НЛО (неопізнані літаючі об’єкти), але
це - не НЛО. Це - охоронці, або янголи Господні, що інспектують землю в
ці останні дні, саме перед Судом Господнім, кінцем світу, кінцем часів.
В Своїй милості до нас Господь дозволяє кожному з нас побачити сотні
пророцтв кінця світу, ознак та чудес,
таких як «охоронці», янголи Господні,
що інспектують землю на своїх «літаючих тарілках» напередодні того, як її
(землю) буде знищено. Книга пророка Йоіла передрікає це6 так само як і
апостол Петро у Книзі Діянь: «І буде в
останні дні, говорить Господь, — виллю Я від Духа Мого на всяку плоть; i

6 Йоіла 2:28-32

З нашої цілодобової лінії лінії із запиту
інформації та замовлення молитви
Місіонерка Вілімена Томас (м. Лодердейл Лейк, Флоріда) отримала
свою посилку. Всі жінки у групі вивчення Біблії сіли та прочитали
статтю «Армія та повітряні сили Господа». Вона сказала, що вони
дізналися з цієї літератури більше, ніж від усіх проповідників, яких
вони слухали протягом років (вони вже тривалий час не слухають
жодного з них). Всі члени групи із задоволенням читали літературу та
слухали компакт-диски. Вони сказали, що ніхто не може розкласти усе
по полицям так, як Тоні. Вілімена попросила, будь ласка, продовжуйте
надсилати літературу та компакт-диски. Вони хочуть, щоб ми знали,
що вони збираються на своїх молитовних зустрічах та моляться за Тоні
і за церкву. Місіонерка знову попросила, щоб їй постійно висилали
літературу та компакт-диски. Вона також просила церкву помолитися
за її трьох заблудлих онуків, яким роками свідчили Слово Боже.
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будуть пророкувати сини ваші й дочки ваші, i юнаки вашi видiння бачитимуть, i старцi вашi сновидiннями
наставленi будуть. I на рабiв Моїх i на
рабинь Моїх у тi днi виллю вiд Духа
Мого, i будуть пророкувати. I покажу
чудеса вгорi на небi i знамення внизу
на землi, кров i вогонь i курiння диму.
Сонце перетвориться на темряву i мiсяць на кров, перш нiж прийде день
Господнiй, великий i славний. I буде:
усякий, хто прикличе Ім’я Господнє,
спасеться» (Діяння 2:17-21).
Охоронці, тобто янголи Небесні, і ми, християни (а не католики),
пов’язані між собою тим, що нас усіх
створив Господь. Господь створив янголів, і Господь створив нас. Є добрі
люди, і є злі, бо лише мало хто з нас
дотримується заповідей Господніх.7
Перше послання апостола Івана 2:34: «А що ми пізнали Його, розуміємо
з того, що дотримуємось Його заповідей. Хто говорить: Пізнав я Його, але
не додержує Його заповідів, той неправдомовець, і немає в нім правди».
Деякі люди похваляються, що
вони люблять Господа. Однак у
своєму повсякденному житті вони
не відповідають на поклик Господа,
а все більше ігнорують Його голос.
Деякі кажуть, що вони люблять Господа лише тоді, коли вони емоційно збуджені. Наприклад, коли вони
бажають подивитися фільм або телепрограму, спортивні змагання
або музичний концерт, внутрішній
голос забороняє їм це робити, але
вони все одно роблять. Вони знають,
що не повинні вчиняти великих гріхів, але до того, що вони вважають
дрібницею, вони байдужі.
У молитвах під час служби Божої вони навіть можуть свідчити,
що вони відзначені Духом Господнім. Є багато людей, що сповідають християнство і поводяться таким чином. Власне кажучи, такого
роду любов до Бога є марною.8
(Продовження на стор. 4)
7 Матв. 7:13-14, 21-23, Лук. 13:23-30 8 Матв. 7:2123, Гл. 25

тоді, коли нас спонукає та відзначає ми, що є першою та найважливішою
Господь у тій мірі, щоб Він міг дійсно заповіддю.10 Скоро небо на сході буде
вивільнитися з глибин душ наших, заповнене знаменням Сина Чоловізможемо ми принести гідні плоди, чого. Є декілька біблійних текстів,
(ЯНГОЛИ-ОХОРОНЦІ)
як це вказано у Євангелії від Івана що описують цю подію. Одним з та(Продовження із стор. 3)
15:2. Плоди на дереві походжають від ких текстів є двадцять четверта глава Євангелія від Матвія. А інше свідПевна сестра може бути настільки Життя усередині нього.
Так, люди, що пов’язані з янголами чення - у другій главі Книги пророка
ревною у своїй любові до Бога, що дезла,
є злими людьми. Але пам’ятайте: Ісаї. Ще один опис - у шостій главі
сять братів, узяті разом, не зможуть
зрівнятися з нею. Коли вона говорить Господніх янголів більше, ніж янголів Одкровення.
У Євангелії від Матвія 24:30-51
про любов до Господа, ті, хто слуха- зла. Єлисей показав це своєму служниють її, бувають розчулені до сліз. Не- кові, коли сирійська армія оточувала зазначається: «Тоді на небі з’явиться
ймовірно, однак, що, коли така сестра їх. Єлисей попросив Господа відкрити знак Сина Чоловічого, і тоді зарирозлютується, ніхто не в силах її зу- очі його служникові, аби він міг бачи- дають усі племена землі й побачать
пинити. Земне життя не є реальним ти, що поряд з ним та Єлисеєм було Сина Чоловічого, що надходитиме
життям (це життя не від Бога). Одного більше воїнства, аніж поряд з сирійця- на небесних хмарах з потугою та сладня все, що належить до земного бут- ми. І тоді він побачив: «І, ось, вся гора вою великою. І пошле ангелів Своїх
тя, повинно бути повністю зруйнова- була сповнена кіньми та колісницями [воїнство Господнє, янголів-охоне. Ми маємо бути дійсно відзначені вогняними [воїнством Господнім] дов- ронців] з сурмою гучноголосою; і
Господом для того, щоб ясно бачити, кола Єлисея [та його служника]» так зберуть обраних Його від чотирьох
що наш ентузіазм, наше удаване, або само як воїнство Царства Господнього вітрів, від краю небес до кінця їх. Від
штучне завзяття, наша несправжня з Його янголами-охоронцями оточує смоковниці навчіться притчі: коли
любов до Господа, так само як і наше та обороняє нас сьогодні, спостерігаю10 Втор. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20,
фальшиве служіння є суцільно мир- чи за всім, що кожен з нас говорить та 26:16, 30:6, Нав. 22:5, Матв. 22:37-40, Марк 12:29-31,
ськими, їм бракує Господньої основи, робить тут на землі (2 Царів 6:17). Це Лук. 10:27
вони не є реальними. Незалежно від відбувається завдяки Господнім
того, скільки у нас шарів сталевих та янголам-охоронцям повсюди на
Перу
латунних стін, та незалежно від того, небесах у «літаючих тарілках»,
(Переклад з іспанської)
чи це зовнішні ворота, чи проміжні, та янголам-охоронцям на землі
Благослови Боже Вас, Брате, та Церкву
чи внутрішні, всі вони повинні бути - армії та повітряним силам Го9
Тоні Аламо!
спода.
відкриті, одні за одними, для Господа,
Повідомляю Вам, що - слава Господу
Настав час для всіх людей у
згідно з Духом, що живе в нас. Тоді
у
нас тепер є нова церква. Вона розтами зможемо усвідомити, що у наших світі покаятися у гріхах своїх
шована у трьох годинах їзди від Сульяни,
проявах ентузіазму та завзяття ми та звернутися до Бога всім сернедалеко від Пьюри, у місці під назвою
не бачимо Самого Господа. Тільки цем, душею, розумом та силаСечура, де проживають 23 дорослих чле9 2 Хрон. 16:9, Зах. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Одкр. 7:1-3
на братства та 33 дитини. Ми заходилися
виконувати приватну роботу, розносячи
Кенія
вашу літературу до кожної домівки, і багаШановний пасторе Тоні Аламо!
то людей захотіли, щоб ми продовжували
Вітання у наймогутніше ім’я із всіх імен, в ім’я Господа і Спасителя
їх наставляти. Вчора ми провели збори,
нашого Ісуса Христа. Я щасливий повідомити Вам, що ми насправді
і до нас прийшло багато членів братства.
заполонюємо наше місто літературою Пастора Аламо, яку Ви
Вони прийняли Господа, і ми маємо намір
нам надсилаєте. Ми звертаємось до кожного, незалежно від того,
проводити такі зустрічі тричі на тиждень.
врятований він чи ні, і за останній місяць ми побачили 15 спасенних,
Хай славиться Господь! Ісус гряде!
які зараз перебувають у церкви. На додаток, ми отримали посилку,
Андрес Чирок Сільва
що Ви надіслали 21-го грудня. Ми хочемо подякувати Вам і попросити
Церква Тоні Аламо
Сульяна, Перу
у Вас ще більше літератури та примірників Біблії, оскільки вони
користуються великим попитом. Благослови Вас Боже в той час, як ми
благаємо Господа втрутитися у судовий процес нашого Пастора; бо я
знаю, що з молитвами можливо все.
Ваш на службі Його,
Пасторські служіння Аламо онлайн
Пастор Далмас Муноко				
Бунгома, Кенія

АРМІЯ ТА
ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ГОСПОДА
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гілля її стає вже м’яким і пускає
листя, то знаєте, що близько літо.
Так само і ви: коли побачите все це,
знайте, що близько, при дверях. Істинно кажу вам: не перейде рід цей,
як усе це буде. Небо і земля перейдуть, Слова ж Мої не перейдуть...
Але, як було у дні Ноя, так буде і в
пришестя Сина Людського. Бо, як
у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того
дня, як увійшов Ной у ковчег, і не
думали, поки не прийшов потоп і не
забрав усіх, — так буде і в пришестя
Сина Чоловічого... Отже, пильнуйте,
бо не знаєте, в яку годину Господь
ваш прийде. Але це ви знайте, що,
якби знав господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував
би і не дав би підкопати дому свого.
Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку й не думаєте, прийде
Син Чоловічий. Хто ж є вірним і
мудрим рабом, якого господар його
поставить над слугами своїми, щоб
давати їм їжу вчасно? Блажен той
раб, господар якого, прийшовши,
знайде, що він робить так. Істинно
кажу вам, що над усім добром своїм
поставить його. Якщо ж раб той, бу-

дучи злим, скаже в серці своїм: «Не
скоро прийде господар мій», і почне
бити товаришів своїх, їсти й пити з
п’яницями, — то прийде господар
раба того в той день, в який він не
сподівається, і в годину, про яку не
знає. І розсіче його і визначить йому
одну долю з лицемірами; там буде
плач і скрегіт зубів».
Господь дає нам безліч знамень,
тож якщо ви будете звертати на них
увагу, ви не будете захоплені зненацька. Ось ще одне видіння, на якому
вам треба сфокусувати свою увагу, бо це видіння стане реальністю
швидше, ніж ви думаєте: «І побачив
я відкрите Небо [це ще одне видіння
кінця світу від Бога], і ось кінь білий,
і Той, Хто сидить на ньому, називається Вірний і Істинний, Який праведно судить і воює. Очі в Нього, як
полум’я вогненне, і на голові Його
багато вінців. Він мав ім’я написане,
якого ніхто не знав, тільки Він Сам.
І зодягнений був Він у шату, покрашену кров’ю. А Йому на ім’я: Слово
Боже. І ВОЇНСТВА НЕБЕСНІ ЇХАЛИ СЛІДОМ ЗА НИМ НА КОНЯХ
БІЛИХ [це - Господь та Його воїнство, янголи-охоронці], одягнені у

висон, білий і чистий. А з Його уст
виходив гострий меч, щоб ним бити
народи. І Він пастиме їх залізним
жезлом [Словом Божим]; і Він буде
топтати чавило вина лютого гніву
Бога Вседержителя. І Він має на шаті
й на стегнах Своїх написане ймення:
ЦАР НАД ЦАРЯМИ, І ГОСПОДЬ
НАД ПАНАМИ. [Це - Ісус, наш Господь.]» (Одкровення 19:11-16).
Зараз ми живемо у останні декілька хвилин до кінця часів. Всі ознаки цього - наявні. Всесвітній уряд
антихриста зараз володарює. Повітряні сили Господа діють вже багато
років, і сотні мільйонів людей бачили їх («літаючі тарілки», «охоронці»,
янголи, королівські військово-повітряні сили Господні). Папа у Римі
хизується тим, яким чудовим є Новий світовий порядок. Виникають
цунамі, лавини, землетруси, всілякі
епідемії, хвороби, повстання народів, утиски та безліч інших нещасть.
Ви - або добрі, або погані.11 Ви або
приймаєте Христа як вашого Спасителя, або відмовляєтесь від Ньо(Продовження на стор. 8)
11 Матв. 7:15-20, Якова 3:11-12, Одкр. 20:11-15, 21:78, 24-27, 22:11-12, 14-15

Свідчення Стівена Ведела
Мене звуть Стівен Ведел. Мені виповнилося 59 років наприкінці жовтня 2012 року. Я прийняв Христа як
мого особистого Спасителя 4 листопада 1971 року. Тижнем раніше мені
якраз виповнилося 18 років. Якби
Христос не увійшов у моє життя у той
час, коли Він зробив це, ви, мабуть,
ще багато років тому прочитали б про
мене некролог, а не свідчення про могутність Господню та Його здатність
змінити життя людини - свідчення,
яке ви читаєте зараз.
Коли я закінчив школу навесні
1971 року, у мене не було бажання
продовжувати освіту у коледжі. Я був
«псевдохіппі». Я вирушив у подорож
до Сан-Франциско, штат Каліфорнія, спочатку з декількома друзями
на автомобілі, а далі - автостопом від
Сан-Франциско до Боулдера, штат Ко-

лорадо, після чого назад до Каліфорнії, цього разу - до Лос-Анджелесу.
Мати мого друга, з яким я подорожував, мала дуже великий та красивий
будинок у Беверлі Хіллз. Вона запросила нас пожити в неї деякий час, доки
ми не знайдемо роботу та квартиру, в
якій ми могли б оселитися. Біля її будинку був чудовий відкритий басейн,
а у будинку працювала домашня робітниця, яка скуповувалася для нас та
готувала їжу. Це мали б бути ідеальні
умови для насолоди життям, немов на
курорті, але насправді це був самий
жалюгідний період мого життя.
В глибині душі я відчував себе повністю загубленим, позбавленим жодних сподівань у своїм житті. Ніяк неможливо було розібратися у постійній
плутанині, що панувала у моєму мозоку та в моїй душі, щодо сенсу життя
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та його цілей. У душі своїй я відчував, ніби потрапив у пастку. Я хотів
жити життям, що мало б зміст, життям, яке б допомагало жити іншим. Я
був збентежений станом життя у світі навколо мене, корупцією, апатією,
злочинністю та кровопролиттям. Я
хотів жити у світі миру і вважав, що
рух хіппі у Каліфорнії стане для мене
(Продовження на стор. 6)

Свідчення Стівена Ведела
(Продовження із стор. 5)
альтернативною відповіддю системі
щурячих перегонів повсюди навколо
мене. Я думав, що куріння марихуани
та гашишу, вживання ЛСД та інших
галюциногенних наркотиків дозволить мені проникнути до суті, чого
я так прагнув, і знайти зміст життя,
яким я жив. Я не хотів працювати з
дев’ятої до п’ятої, не хотів будинку
зі штахетною огорожею та собаками
й котами, не хотів майбутнього, яке
веде в нікуди. Я хотів дізнатися, для
чого насправді призначене життя. Все,
що зробили наркотики, що я вживав,
- відібрали в мене здоровий глузд, що
в мене був, і майже не залишили мені
здатності осмислення можливості робити що-небудь взагалі. Мені здавалося, що я божеволію, і, безсумнівно, так
воно і було. Але ж мене виховували
зовсім не так.
Я провів свої дитячі роки за кордоном. Мій батько працював у Міжнародній асоціації молодих християн у Токіо,
Японії, і ми кожної неділі сумлінно відвідували надконфесійну церкву. Мене
завжди навчали, що ми – християни, і
що я повинен бути гуманним, допомагати іншим. Я знав, що Різдво та Великдень
були особливими моментами, які насправді не мали нічого спільного із Санта Клаусом або великодніми зайцями. У
душі своїй я вірив, як і більшість дітей,
що існує Творець, Господь, який створив
усе, включаючи мене самого. Мене вчили вірити у Ісуса Христа як у Спасителя,
і все ж я нічого не знав про те, ким був
Ісус насправді. У моєму житті не було
міці, не було сил не грішити, і дійсно, оглядаючись назад, жодна церква, до якої
я ходив, ніколи не роз’яснювала мені,
що ж насправді є гріх. Я ніколи не чув
поняття «відродитися від Духа» і ніколи не був свідком поклику до покаяння,
через яке б душі рятувались у будь-якій
з тих церков. Вони були духовно мертвими, так само як і я.
Я пішов у десятий клас школи,
коли наша родина повернулася до
США. Я більше не хотів бути духовно мертвим. Повсюди навколо мене
люди «врубалися», «включалися» та
«випадали». Я почав по-справжньому шукати відповіді на питання, що

тіснилися у моїй душі, щодо життя,
смерті, вічності, цілі. Я читав книги
про далекосхідні релігії, містичні релігії, релігії американських індіанців,
книги з філософії, про людські ідеї та
ідеали, книги про комунізм, соціалізм,
капіталізм - все, про що я тільки міг
подумати. Я читав і Біблію, але на той
час, без Духа Божого в душі моїй, я не
зміг її зрозуміти. Я практикував ритуальні співи, йогу, прогулянки лісами,
пильнуючи, аби не наступити на квітки, щоб наблизитися до Бога. Та ніщо
не заповнювало порожнечу всередині
мене. Ніщо не спрацьовувало.
Я не знав тоді, але я знаю зараз, що
це Господь мав справу зі мною і вів
мене до місця, де Він зміг упокорити
мою вперту гординю через прийняття
Його як свого Господа та Спасителя.
Він дозволив кожен другий варіант
бути вичерпаним. Можливо, Йому
не потрібно було вчиняти так само з
вами, але Він знав, що це була єдина
можливість примусити мене прийти
до розуму. Він дозволив мені приїхати

до Каліфорнії, щоб привести мене до
цього. Він працював наді мною, але я
ще не знав цього.
У Голлівуді, штат Каліфорнія, ви
не змогли б пройти навіть 200 футів
по Голлівудському Бульвару, щоб не
наштовхнутися на свідків з Християнської організації Тоні та Сьюзен Аламо. Вони були повсюди, куди б ви не
пішли. Коли б я не опинявся у Голівуді, у пошуках роботи чи просто вбиваючи час, вони незмінно були навколо,
роздаючи євангельські трактати та
запрошуючи людей відвідати службу у
їхній церкві. Вони були сповнені завзятості про Бога. Вони декілька разів
свідчили мені про Бога та запрошували прийти до церкви, як і багатьох інших людей, але я знову і знову відмовлявся від їх запрошень. Я все ще бачив
перед собою безліч своїх власних шля-

Брати та сестри
Церкви Аламо
проповідують літнім
мешканцям будинків
престарілих та
інвалідів.
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хів, щоб прислуховуватися до того,
що інші люди кажуть мені про Ісуса.
Однак багато разів у нічній тиші, коли
щоденна метушня була позаду, і я нарешті залишався наодинці з собою,
Господь починав знов нагадувати мені
саме про речі, про які говорили мені
ці християни, про писання, які вони
показували мені у Біблії, про кінець
часів, про речі, які без зусиль можна
було помітити довкола, про письмена
про вічне життя та Пекло, які дійсно
змусили мене зацікавитися цими речами. Ззовні сатана ще тягнув мене то
в один бік, то в інший, але зсередини
Господь перебудовував мене.
Одного дня Господь завершив те,
що Він розпочав цією чергою подій.
Я відчув, що в моєму житті щось відбувається, але не знав, що саме. Того
дня я знову опинився на Голівудськім
Бульварі, я зовсім не шукав братів та
сестер з церкви, а скоріше намагався
уникати їх. Замість цього я зіштовхнувся на розі вулиці з однією з сестер-свідків, яка просто вручила мені
проповідницький трактат та запросила прийти до церкви того ж вечора. Я
відповів непереконливою відмовкою,
сказавши: «Я подумаю про це». Вона
швидко відповіла, кажучи: «Я б дійсно про це подумала, бо це, можливо,
останній раз, коли Господь ще бажає
мати щось спільне з вами!» Ніщо з
того, що вона б могла ще сказати, не
вразило б мене більше за ці слова.
Одна лише думка про те, що Сам Господь може не забажати більше мати зі
мною нічого спільного, вдарила мене
сильніше, ніж тонна цегли у обличчя.
Вона намертво зупинила мене на моєму шляху. Я був божевільним, але не
до такої міри, щоб не усвідомлювати,
що останнім, чого б я хотів, було те,
щоб Господь залишив мене напризволяще. Ця думка привела мене у жах. Я
і так вже був досить нещасним.
Я пройшов до кінця Голівудського
бульвару і звернув на бокову вулицю,
на якій було багато великих будинків
з просторими подвір’ями. Я розташувався на одному з цих подвір’їв і чекав
майже до тієї миті, коли автобус, що
відвозив людей до церкви, повинен
був вирушати, тоді я пішов туди, де
автобус завантажувався, і зайняв у
ньому місце.

Шлях до церкви у Согасі був доволі
довгим, але я відчував себе майже як
удома. Один з братів-християн дістав
гітару, і разом з ним всі пасажири автобуса стали співати релігійні пісні
протягом всього шляху до церкви. Я
відчував у великому спокою, незважаючи навіть на те, що на той час все це
було для мене ще дуже дивним.
Коли ми дісталися до церкви, всіх
людей, що приїхали автобусом, запросили зайти усередину та зайняти
місця для початку служби. Я ніколи
раніше не бував у такій церкві, як ця,
де відчувалося життя. В ній не виникало того мертвого відчуття, в яке
були занурені ті церкви, які я відвідував раніше. Всі брати та сестри під час
служби співали релігійні пісні на всю
міць їхніх легенів. Вони підіймали
руки та прославляли Господа. Здавалося, ніби кожний у церкві того вечора надав свого роду свідчення про те,
що Господь зробив у його житті. Деякі
вживали наркотики так само як і я,
інші - ні. Дехто був колишнім ув’язненим; одні були вихідцями з нетрищ, а
інші - «голубої крові». Ті люди були
такими ж, яким тоді ще був і я, - нещасними та заблудлими. Тепер вони
всі проголосили Христа своїм Спасителем. Вони не були більше загубленими, але були віднайденими. В душі
своїй я хотів того, про що вони повідали під час служби того вечора. Я хотів такого життя, але ще не був впевненим щодо багатьох речей. Сатана
обсипав мене мільйонами сумнівів у
своїй останній відчайдушній спробі
не допустити мого спасіння. Біблія
говорить: «Увіруйте у Господа Ісуса
Христа і ви врятуєтесь!» І коли того
вечора пролунав поклик до покаяння,
сатана втратив свою владу наді мною.
Я увірував у Господа Ісуса Христа того
вечора, стоячи на колінах перед всією
парафією, і я був врятований! Слава
Господу! Вічна хвала Господу за Його
терпіння та милосердя, що Він виявив
до мене! Я народився наново!
Я відчув, як Господь увійшов до
мого серця того вечора, і я ніколи не
відпущу Його. Йти до молитовної кімнати після служби, знаючи тепер напевне, що дійсно є Господь на Небесах,
який подбав про мене та відповів на
мої молитви, було найбільш заспокій-
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ливим відчуттям, яке я зазнав у своєму житті. Ціною, яку Христос заплатив за це, була Його власна кров. Він
помер за те, щоб ми могли жити. Того
вечора він привів мене до місця, яке я
ніколи не зможу забути. Він охрестив
мене Святим Духом через два тижні після цього. Після цих подій ніщо
вже не зможе переконати мене, що
Господь не є реальним. Він - живий,
і буде живим навіки-віків. Він врятував мене, і Він може врятувати вас.
З того часу я бачив тисячі людей, що
прийшли до Христа через цю церкву.
Я бачив дуже й дуже багато людей, які
зцілилися силою Господньою від хвороб та нездужань, що вони мали. Я
бачив, як життя, так само розтрощені,
як і моє, перетворювалися на плідні. Я
б не проміняв це християнське життя
ні на що у світі.
Тоні та Сьюзен Аламо були людьми, яких Господь використав для
того, щоб допомогти тисячам людей з
їх різними життєвими шляхами знайти нове життя у Христі. Вони обидва
робили це з великою самовідданістю.
Вони ніколи ні в кого нічого не просили натомість, вони просили лише,
щоб ми служили Господу. Сьюзен відійшла до Господа у 1982 році, а Тоні
і продовжував проповідувати Слово
Боже кожного дня. Він продовжує
робить це і зараз. Я та багато інших
людей дуже вдячні їм обом не тільки за те, що вони носять у собі запал
Бога, завдяки якому вони вчать своїх свідків на вулицях кожного дня
звертатися до людей, що потребують
допомоги, а й за те, що вони надають місця, де такі люди, як я, можуть
жити присвяченими Богу, благочестивим життям і не бути охопленими
турботами цього злого світу. Слава
Господу!
Якщо ви читаєте це свідчення і
ще не врятовані, не зволікайте! Ісус
Христос - дійсно Спаситель світу, і він
може дати вам все, до чого ви прагнете. Він врятував мене, Він дав мені те,
про що варто заявляти у весь голос,
те, заради чого можна жити і вмирати.
Він може зробити те ж саме для вас.
Не зволікайте. Запросіть Його до свого серця сьогодні!
Слава Господу!
Стівен Ведел

АРМІЯ ТА
ПОВІТРЯНІ СИЛИ
ГОСПОДА
(ЯНГОЛИ-ОХОРОНЦІ)

(Продовження із стор. 5)
го. Оберіть Його зараз, доки не стало запізно. Ви - лише одне дихання,
один постук серця вічності.12 Заради
спасіння душі вашої прочитайте цю
молитву. А після того – охреститься
через повне занурення у воду, в ім’я
Отця і Сина, і Святого Духа.13 Вивчайте Біблію короля Якова та виконуйте
заповіді.14 Живіть у Дусі Божому.15
Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ,
змилуйся над моєю грішною душею.16 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС
– це СИН живого БОГА.17 Я вірую,
що ВІН помер на хресті і пролив
СВОЮ святу кров за прощення
всіх моїх минулих гріхів.18 Я вірую,
що БОГ воскресив ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО ДУХА,19 і що
тепер ІСУС сидить по праву руку
від БОГА і слухає моє каяття та цю
молитву.20 Я відчиняю двері свого
серця і запрошую ТЕБЕ увійти в
нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.21 Змий

усі мої брудні гріхи святою кров’ю,
яку ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.22 ТИ не відвернеш
мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи і спасеш мою душу.
Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛОВО,
Біблія, говорить так.23 ТВОЄ СЛОВО говорить, що ТИ нікого не відвернеш, в тому числі і мене.24 Тому
я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю,
що ТИ відповів мені, і я знаю, що
я спасенний.25 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.26
Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хрещення через повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ і
СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.27 Уважно
вивчайте Біблію короля Якова і робіть так, як там написано.28
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).

12 Еккл. 3:19, Іс. 2:22 13 Матв. 28:19-20 14 2 Тим. 2:15, 3:14-17 15 Єзек. 36:27, Рим. 8:1-14, Гал. 5:16-25 16 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 17 Матв. 26:63-64, 27:54,
Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4 18 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9 19 Псал. 16:9-10, Матв. 28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Івана 2:19, 21, 10:1718, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7 20 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13 21 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20 22 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14 23 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14 24 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 10:13 25 Євр. 11:6 26 Івана 5:14, 8:11, Рим.
6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14 27 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5 28 Повтор. Закону 4:29, 13:4, 26:16?, Ієш. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Якова
1:22-25, Одкр. 3:18

Для більш детальної інформації або щоб отримати літературу по іншим темам, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть або дзвоніть нам:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078, USA
Цілодобова лінія із запиту інформації та замовлення молитви: 011 (661) 252-5686 • Факс 011 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Всесвітня Християнська Місія Тоні Аламо надає проживання і все необхідне у наших місцях розташування в США усім, хто
щиро хоче служити ГОСПОДУ всім серцем, душею, розумом і силою.
Служба проводиться в м. Нью-Йорк кожного другого вівторка о 20:00 годині
і щовечора в інших містах. Будь ласка, телефонуйте за номером 011 (908) 937-5723 для більш детальної
інформації. ПІСЛЯ КОЖНОЇ СЛУЖБИ ПРИГОЩАЄМО ЇЖЕЮ.
Запитайте книжку Пастора Аламо «Месія», яка розповідає про ХРИСТА зі Старого Заповіту в більш ніж 333 епізодах із пророцтвами.
Станьте розповсюджувачем літератури Пастора Аламо і почніть трудитися, збираючи врожай спасенних душ.
Уся наша література та аудіоносії надаються безкоштовно, включаючи доставку.
Якщо хтось намагається отримувати за це гроші, будь ласка, телефонуйте безкоштовно за номером: 011 (661) 252-5686.
ЦЯ ЛІТЕРАТУРА НЕСЕ ІСТИННИЙ ПЛАН СПАСІННЯ (Діяння 4:12).
НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇЇ, ПЕРЕДАЙТЕ ЇЇ ІНШИМ.
Тих, хто мешкає в інших країнах, ми заохочуємо перекласти цю літературу на рідну мову.
У разі передрукування, будь ласка, вкажіть авторське право і реєстрацію:
© Охороняється авторським правом, лютий 2013. Всі права захищено. Всесвітній пастор Тоні Аламо Зареєстровано у лютому 2013.
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