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Мільйони людей розпо-
відають, що бачили НЛО, 
так звані «літаючі таріл-
ки». Немає потреби запе-
речувати існування НЛО, 
бо вони справді існують. 

Учні ІСУСА запита-
ли ЙОГО: «Розкажи нам, 
коли це станеться? І яки-
ми будуть знамена ТВО-
ГО пришестя та кінця 
світу?» І ІСУС відповів 
їм: «Будьте пильними, аби 
ніхто вас не обманув. Бо 
багато хто казатиме, що прийшли 
від МОГО імені, говоритимуть, 
що я - ХРИСТОС, і багатьох об-
дурять. І вестимуться війни та 
ширитимуться чутки про війни 
[згідно словнику Вебстера, війни 
частково є епідеміями, тобто ма-
ється на увазі «смертельне епіде-
мічне захворювання, пошесть, все, 
що вважається шкідливим, віро-
гідно призведе до смерті, загрожує 
суспільству (небезпечна загроза 
війни)»]: глядіть, не лякайтеся, бо 
належить статися тому, проте це 
ще не кінець. Коли народ повста-
не на народ, а царство на царство, 
і ширитимуться голод, пошесть 
[війни, захворювання, засухи, 
шторми, повені] та землетруси 

у багатьох різних місцях. Це все 
буде початком смутку».

«На муки тоді видаватимуть 
вас, і вбиватимуть вас, і вас [від-
роджених від ДУХА християн] 
будуть ненавидіти всі народи за 
Ймення МОЄ. І багато-хто в той 
час спокусяться, і видавати один 
одного будуть, і один одного бу-
дуть ненавидіти» (Матв. 24:3-10).1 
«Ненависть» у словнику Вебстера 
означає «мати сильну неприязнь 
або бажати зла, бажання омину-
ти» [як то, ненавидіти ГОСПОДА, 
ненавидіти Біблію, ненавидіти 
християн]».

Апостол Петро частково повто-
рює пророцтво Йоіла про кінець 
світу, кажучи, що відбуватимуть-

ся «чуда на небі вгорі, а 
внизу на землі ці знаме-
на» (Діяння 2:19). Чи зна-
ли ви, що структура неба 
значно змінилася? Та чи 
знали ви, що ті НЛО, або 
літаючі тарілки, що бачать 
люди, це насправді янго-
ли, які інспектують зем-
лю перед тим, як пролити 
чашу гніву БОЖОГО на 
землю, щоб знищити її? 
ГОСПОДЬ завжди надси-
лав СВОЇХ янголів, щоб ті 

пролили чашу гніву СВОЮ на зем-
них грішників.2

У Бутті 6:6-7 говориться, що 
«пожалкував був ГОСПОДЬ, що 
людину створив на землі. І засму-
тився ВІН у серці СВОЇМ.  І про-
мовив ГОСПОДЬ: Зітру Я людину, 
яку Я створив, з поверхні землі, від 
людини аж до скотини, аж до пла-
зунів, і аж до птаства небесного. 
Бо жалкую, що їх Я вчинив».

ІСУС також зазначає у Послан-
ні від Матвія 24:37-39: «Як було 
за днів Ноєвих, так буде і прихід 
СИНА Чоловічого. Бо, як у дні пе-
ред потопом їли, пили, женились і 
виходили заміж аж до того дня, як 
увійшов Ной у ковчег, і не думали, 

1 Марк 13:12-13, Лук. 12:51-53, Іоан. 16:1-3   2 Бут. 19:1, 13, 2 Сам. 24:15-17, 2 Цар. 19:35, 2 Хрон. 32:21, Пс. 78:49, Матв. 13:41-42, Діян. 12:23, 2 Сол. 1:7-9, Одкр. 7:1-2, 
9:15, 15:1, Гл. 16   
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поки не прийшов потоп і не забрав 
усіх, — так буде і в пришестя Сина 
Чоловічого».

Якщо ГОСПОДЬ так пожалку-
вав за часів Ноя, що ВІН створив 
людину, що ВІН повелів СВОЇМ 
янголам знищити у потопі кож-
не живе створіння на землі за ви-
нятком Ноя, його дружини, його 
трьох синів та їхніх дружин, чи не 
думаєте ви, що ГОСПОДЬ викори-
стає СВОЇХ янголів, щоб зробити 
те ж саме з населенням усього сві-
ту, якщо ВІН вважатиме сучасних 
людей ще більшими грішниками, 
ніж людей за часів Ноя?

Янголів жіночої статі не існує. 
Усі янголи ГОСПОДНІ чоловічої 
статі. Усі ті, хто керують літаючи-
ми тарілками, є янголами чолові-
чої статі, які стежать за злом, що 
відбувається сьогодні на землі, та 
час від часу надають людям на зем-
лі приклади тих знищень, які ско-
ро відбудуться з усією землею.

За всіх часів ГОСПОДЬ завжди 
використовував добрих янголів, 
щоб знищити підступи Сатани, 
скоєні людству, як, наприклад, те, 
що сталося в Содомі, Гоморрі,та 
що бачимо на багатьох інших при-
кладах у Священному Писанні.3 
ГОСПОДЬ говорить нам в Одкро-
венні, що в другому та останньому 
знищенні теперішньої землі саме 
янголи випустять останні чотир-
надцять покарань на землю до її 
повного знищення.4

В Одкровенні з 8:2 до 9:21 гово-
риться: «І я бачив сімох янголів, 
що стояли перед БОГОМ. І дано 
було їм сім сурем.  І прийшов дру-
гий янгол, та й став перед жертів-
ником із золотою кадильницею. 
І було йому дано багато кадила, 
щоб до молитов усіх святих додав 
на золотого жертівника, що перед 

престолом. І знявся дим кадиль-
ний з молитвами святих від руки 
янгола перед БОГА. А янгол ка-
дильницю взяв, і наповнив її огнем 
із жертівника, та й кинув на землю. 
І зчинилися громи, і гуркотнява, і 
блискавиці та трясіння землі. І сім 
янголів, що мали сім сурем, приго-
тувалися, щоб сурмити».

«І засурмив перший янгол, і 
вчинилися град та вогонь, перемі-
шані з кров›ю, і впали на землю. І 
спалилась третина землі, і згоріла 
третина дерев, і всіляка зелена тра-
ва погоріла. І засурмив другий ян-
гол, і немов би велика гора, розпа-
лена вогнем, була вкинена в море. 
І третина моря зробилася кров›ю, 
і померла третина морського ство-
ріння, що мають життя, і загинула 
третина кораблів».

«І засурмив третій янгол, і вели-
ка зоря спала з неба, палаючи, як 
смолоскип. І спала вона на третину 
річок [а до того повітряна армія ГО-
СПОДА, літаючі тарілки, які більш 
відомі під назвою НЛО, стежили за 
розбещеністю на землі та з великою 
насолодою проллють чашу гніву 
БОЖОГО на огидне, мерзенне люд-
ство] та на водні джерела. А ймен-
ня зорі тій Полин. І стала третина 
води, як полин, і багато з людей по-
вмирали з води, бо згіркла вона. І 
засурмив янгол четвертий, і вдаре-
но третину сонця, і третину місяця, 
і третину зір, щоб затьмилася їхня 
третина, щоб третина дня не світи-
ла, так само ж і ніч».

«І бачив, і чув я одного янгола, 
що летів серед неба і кликав гучним 
голосом: Горе, горе, горе тим, хто 
живе на землі, від голосів сурмових 
позосталих трьох янголів, що ма-
ють сурмити! [Біблейські Писання 
розповідають нам, що всі ці янго-
лі - ГОСПОДНІ янголи знищен-
ня - дуже добре знають, що на нас 
чекає у майбутньому. Дуже шкода, 
що люди на землі, нечестивці, не 
можуть цього збагнути!]».

«І засурмив п’ятий янгол, і я 
бачив зорю, що спала із неба до-
долу. І їй даний був ключ від кри-
ниці безодньої. І вона відімкнула 
криницю безодню, і дим повалив 
із криниці, мов дим із великої 
печі. І затьмилося сонце й по-
вітря від криничного диму. А з 
диму на землю вийшла сарана, і 
дано їй міць, як мають міць скор-
піони земні. І наказано їй, щоб 
вона не шкодила земній траві, ані 
жодному зіллю, ані жодному де-
реву, але тільки тим людям, які на 
чолах не мають печатки БОЖОЇ. 
[Чи не дивно, що люди кажуть, 
ГОСПОДЬ гнівається у Старому 
Заповіті більше, ніж у Новому 
Заповіті? Несхоже на це зараз, 
правда ж?] І було дано їй, щоб їх 
не вбивати, але мучити п’ять мі-
сяців; а мука від неї, як мука від 
скорпіона, коли вкусить людину. І 
в ті дні люди смерті шукатимуть, 
та не знайдуть її! Померти вони 
захотять, та втече від них смерть! 
[Ще ніколи не було такого тяжко-

 3 Бут. 19:12-25   4 Одкр. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20, 
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21   

Зімбабве
Шановний пане!
Програма «Радіо Афріка Два» дала нову надію стільком людям у моїй 
громаді. Коли я вперше прослухав її, я був розчулений і покликав 
свою родину послухати цю програму разом зі мною. З того часу вона 
змінила наше життя. Дуже дякуємо Вам за розповсюдження Благої 
Звістки по всій Африці.
Хай милостивий Господь наш нагородить Вас у повній мірі.
Будь ласка, вишліть нам будь-яку релігійну літературу, що Ви можете 
запропонувати. Вона стане підтримкою у моєму духовному житті.
З вдячністю до Вас,
Уінстон Тамбвадр                Булавайо, Зімбабве
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го покарання у Старому Заповіті. 
Лише замисліться - ви не можете 
проголосувати за чи проти цього, 
бо ГОСПОДЬ - ВЕЛИКИЙ ДИК-
ТАТОР, і ВІН завжди буде при 
владі, подобається це населенню 
світу чи ні. Немає політичної ко-
ректності чи демократії - лише 
теократія!] А вигляд сарани був 
подібний до коней, на війну при-
готованих; а на головах у неї не-
мов би вінки, подібні на золото, а 
обличчя її немов людські облич-
чя. І мала волосся як волосся жі-
ноче, а її зуби були немов лев›ячі. 
І мала вона панцири, немов пан-
цири залізні; а шум її крил немов 
шум колісниць, коли коней бага-
то біжить на війну. І мала хвости, 
подібні до скорпіонових, та жала, 
а в неї в хвостах її влада п›ять мі-
сяців шкодити людям. І мала вона 
над собою царя, янгола безодні; 

йому по-єврейському ім’я Авад-
дон, а по-грецькому звався він 
Аполліон!» 

«Одне горе минуло! Ось за ним 
ще два горя надходять! І засурмив 
шостий янгол, і я почув один голос 
із чотирьох рогів золотого жертів-
ника, який перед БОГОМ, що казав 
шостому янголові, який мав сурму: 
Розв’яжи чотирьох янголів, що по-
в›язані при великій річці Євфраті. І 
були порозв›язувані чотири янго-
ли, приготовані на годину, і на день, 
і на місяць, і на рік, щоб убили тре-
тину людей. А число кінного війсь-
ка двадцять тисяч раз по десять 
тисяч [двісті мільйонів]; і я чув їхнє 
число. І так бачив я коней в видін-
ні, а на них верхівців, що панцири 
мали огняні, і гіяцинтові, і сірча-
ні. А голови в коней немов голови 
лев’ячі, а з їхнього рота виходив 
вогонь, і дим, і сірка. І побита була 
третина людей від цих трьох пора-
зок [якщо на той час на землі було 
б сім мільярдів, як зараз, і одна тре-
тина була б вбита цією пошестю, ця 
подія в історії була б безпрецедент-
ною, оскільки ще ніколи водночас 
не гинула така кількість людей. Од-
нак ми й досі не знаємо, скільки лю-
дей загинуло у потопі за часів Ноя, 
проте нам відомо, що всі  потонули, 
окрім Ноя та його родини, загалом 
вісім душ.5] від вогню, і від диму, і 
від сірки, що виходили з їхніх ротів. 
Сила бо коней була в їхнім роті та в 
їхніх хвостах. А хвости їхні подібні 
до вужів, що мають голови, і ними 
вони шкоду чинять. А решта людей, 
що не вбита була цими поразками, 
не покаялася за діла своїх рук, щоб 
не кланятись демонам, ані ідолам 
золотим, і срібним, і мідяним, і 
кам›яним, і дерев›яним, що не мо-
жуть вони ані бачити, ані чути, ані 
ходити. І вони не покаялися в сво-
їх убивствах [абортах], ані в чарах 
своїх, ні в розпусті своїй, ні в кра-
діжках своїх».

В Одкровенні 11:14-19 гово-
риться: «Друге горе минуло! Ото 

незабаром настане за ним третє 
горе! І засурмив сьомий янгол, і 
на небі зчинились гучні голоси, що 
казали: Перейшло панування над 
світом до ГОСПОДА нашого та до 
ХРИСТА ЙОГО, і ВІН зацарює на 
вічні віки! І двадцять чотири стар-
ці, що на престолах своїх перед 
БОГОМ сиділи, попадали на об-
личчя свої, та й уклонилися БОГО-
ВІ, кажучи: Дяку складаємо ТОБІ, 
ГОСПОДИ, БОЖЕ ВСЕДЕРЖИ-
ТЕЛЮ, що ТИ є й що ТИ був, й що 
ТИ будеш, бо прийняв СВОЮ силу 
велику та й зацарював! А погани 
розлютилися, та гнів ТВІЙ прий-
шов, і час настав мертвих судити, 
і дати заплату рабам ТВОЇМ, про-
рокам і святим, і тим, хто Ймення 
ТВОГО боїться малим і великим, і 
знищити тих, хто нищить землю. І 
розкрився храм БОЖИЙ на Небі, 
і ковчег заповіту ЙОГО в ЙОГО 
храмі з›явився. І зчинилися блис-
кавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, 
і великий град».

Повітряна армія ГОСПОДА, лі-
таючі тарілки, НЛО, наразі інспек-
тують землю, щоб приготуватися 
до остаточного суду БОЖОГО. 
Смійтеся, якщо хочете, проте лі-
таючі тарілки, що керуються ян-
голами, дійсно існують. Мільйони 
людей бачили їх, і вони прилетіли 
не з іншої планети.

Коли ГОСПОДЬ створює щось, 
Сатана намагається вдавати, ніби 
він в змозі повторити це. Однак 
Сатані не вдається відтворити 
цього. Сатана створює неправди-
ві видіння НЛО, робить демонів, 
що керують ними, схожими на ма-
леньких, спотворених чоловічків 
з великими деформованими голо-
вами. Ці підробки примушують 
нас висміювати той факт, що ГОС-
ПОДЬ надсилає СВОЮ надпри-
родну повітряну армію на землю 
до того, як ЙОГО янголи знищать 
землю разом з усім населенням, 
що протистоїть ГОСПОДУ та не-
навидить БОЖИЙ уряд, що не є 

(Продовження на стор. 4)5 Бут. 7:11-23, 1 Петра 3:20   

Міссурі
Любі браття та сестри!

Привітання вам у нашому Госпо-
ді! Я молюся за те, щоб у вас все було 
добре. Я у мирі та безпеці в руках 
Божих.

Дякую за те, що ви надіслали мені 
літературу. Свідчення Пастора Ала-
мо під назвою «Сухі кістки» вражає. 
Знати те, що він відійшов від життя 
заможних та знаменитих для того, 
щоб служити Богу, є надзвичайним. 
Якби було побільше таких людей, як 
він, наша країна перебувала б у зна-
чно кращому стані.

Пастор Аламо - видатний патрі-
от. Я хотів би дізнатися більше про 
нього. Я з вдячністю прийму будь-
яку літературу про Пастора Аламо, 
яку ви зможете надіслати.

Дякую вам за все, що ви робите.
У Христі Ісусі,
Річард Баундс
Бонн Терр, Міссурі

ПаСторСькі Слу жіння аламо онлайн 
www.alamoministries.com

http://www.alamoministries.com/
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єдиним світовим урядом, ООН, 
Новим Світовим Порядком. Цей 
Новий Світовий Порядок - уряд 
Сатани. Це - звір, керований лже-
пророком у Римі, відомий духом 
Сатани.6 Ватикан - престол Сата-
ни.7 ГОСПОДЬ ніколи не створю-
вав людей або інших створінь на 
інших планетах. Люди помиля-
ються, якщо вірять цьому!

В Одкровенні з 15:5 до 16:21 го-
вориться: «А по цьому я глянув, і 
ось відчинився храм скинії свід-
чення в Небі, і сім янголів вийшли 
з храму, і сім [останніх] кар вони 
мали. Вони були вдягнені в шати 
льняні, чисті й ясні, і підперезані 
довкола грудей золотими пояса-
ми [ременями]. І одна з чотирьох 
[Небесних] тих тварин дала сімом 
янголам сім чаш золотих, напо-
внених гніву БОГА, що живе повік 
віку. І храм переповнився димом 
від БОЖОЇ слави, і від сили ЙОГО. 
Та до храму ніхто не спромігся 
ввійти, аж поки не скінчилися ті 
сім [останніх] кар сімох янголів. «І 
почув я з храму гучний голос, що 
говорив до семи янголів: ідіть і ви-
лийте сім чаш гніву Божого на зем-
лю. І пішов перший янгол, і вилив 
на землю чашу свою. І шкідливі та 
люті болячки обсіли людей, хто 
мав знамено звірини й вклонявсь 
її образу».

«А другий янгол вилив свою 
чашу до моря. І сталася кров, не-
мов у мерця, і кожна істота жива 
вмерла в морі. Третій же янгол 
вилив чашу свою на річки та на 
водні джерела, і сталася кров. І 
почув я янгола вод, який говорив: 
ТИ праведний, що ТИ є й що ТИ 
був, і святий, що ТИ це присудив! 
Бо вони пролили кров святих та 
пророків, і ТИ дав їм напитися 
крови. Вони варті того! І я чув, 

як жертівник говорив: Так, ГО-
СПОДИ, БОЖЕ ВСЕДЕРЖИТЕ-
ЛЮ! Правдиві й справедливі суди 
ТВОЇ! А янгол четвертий вилив 
свою чашу на сонце. І дано йому 
палити людей вогнем. І спека ве-
лика палила людей, і зневажали 
вони Ім’я БОГА, що має владу над 
карами тими, і вони не покаяли-
ся, щоб славу віддати ЙОМУ. А 
п’ятий янгол вилив чашу свою на 
престола звірини [Римський Ва-
тикан]. І затьмилося царство її, і 
люди від болю кусали свої язики, і 
БОГА Небесного вони зневажали 
від болю свого й від своїх боля-
чок, та в учинках своїх не покая-
лись [неначе сьогодні]! Шостий 
же янгол вилив чашу свою на річ-
ку велику Євфрат, і вода її висох-
ла, щоб приготувати дорогу ца-
рям, які від схід сонця. І я бачив, 
що виходили з уст змія [Сатани], і 
з уст звірини [Антихриста, єдино-
го світового уряду, ООН, Нового 
Світового Порядку зі штаб-квар-
тирою в Римі, якою є Ватикан], 
і з уст лжепророка [Ватикану, 
римсько-католицького культу] 
три духи нечисті, як жаби. Бо це 
- духи демонські, що чинять озна-
ки. Вони виходять до царів усього 
всесвіту, щоб зібрати їх на війну 

того великого дня ВСЕДЕРЖИ-
ТЕЛЯ БОГА».

«Ось іду, немов злодій! Блажен-
ний, хто чуйний, і одежу свою бе-
реже [свій порятунок8], щоб нагим 
не ходити, і щоб не бачили ганьби 
його! І зібрав їх на місце, яке по-
єврейському зветься Армагеддон. 
Сьомий же янгол вилив чашу свою 
на повітря. І голос гучний залунав 
від Небесного храму з престо-
лу, говорячи: Сталося! І сталися 
блискавки й гуркіт та громи, і ста-
лось велике трясіння землі, якого 
не було, відколи людина живе на 
землі. Великий такий землетрус, 
такий міцний! І місто велике роз-
палося на три частині, і попадали 
людські міста. І великий Вавилон 
був згаданий перед БОГОМ, щоб 
дати йому чашу вина ЙОГО люто-
го гніву. І зник кожен острів, і не 
знайдено гір! І великий град, кож-
на камінюка вагою в талант, падав 
із неба на людей. І люди зневажа-
ли БОГА за покарання градом, бо 
кара Його була дуже велика!» (Од-
кровення 16:14-21).

Християнському царству, так 
само як і світовому населенню у 

(Продовження із стор. 3)

6 Дан. 2:40, 7:19-25, 12:1, Одкр.13:2-8, 14:8, 16:13-14,  
19-20, 17:1-9, 18:2-24   7 Одкр. 13:1-12, 17:1-9   

8  Матв. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 
25:1-13, Лук. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Рим. 8:35-
39, 2 Кор. 5:1-4, Одкр. 3:1-3, 8-22   

Того

Доброго вам вечора, шановні пастори від Християнської церкви Тоні Аламо!
Я тільки-но отримав посилку 23 лютого 2013 року. Ця посилка містила 

три Біблії французькою мовою, п’ять книг «Месія», дві футболки та тисячі 
видань літератури. Ми зробимо усе необхідне, щоб ці матеріали швидко 
потрапили туди, куди треба.

Мої співпрацівники з Того наказують мені передати вам їхні вітання та 
подякувати вам за вашу добру волю у справі спасіння душ. Будьте благосло-
венні у ім’я Господа нашого Ісуса! Амінь!

Наші потреби тут, у Того, величезні. Якщо це можливо, будь ласка, про-
довжуйте надсилати нам проповідницькі матеріали, такі як Біблія фран-
цузькою мовою, та численну літературу у великій кількості пакунків. Ця лі-
тература швидко розходиться одразу після того, як ми її отримуємо. Люди 
бажають отримувати багато літератури, щоб прочитати проповідницькі 
труди пасторів місії Аламо у Того. Багато читачів присвячують своє життя 
Ісусові завдяки цій невеличкій книзі «Месія».
Щиро  ваш,
Атчоу Кокоу

(Переклад з французької)

ЧУДЕСА ВГОРІ НА НЕБІ
ТА ЗНАМЕНА ВНИЗУ НА ЗЕМЛІ
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цілому, потрібно усвідомити іс-
нування невидимого царства, 
царства янголів. Існують добрі та 
злі янголи. Добрі янголи - янголи 
Бога, їх ще називають «охоронця-
ми». Вони спостерігають за кож-
ним нашим з вами кроком, вони 
також чують кожне наше з вами 
сказане слово.

У Бутті голова роду Авраам на-
казує своєму рабу піти до рідної 
землі Авраама, Месопотамії, щоб 
той знайшов його синові, Ісаку, 
дружину. Він сказав своєму рабу: 
«ГОСПОДЬ, що взяв мене з дому 
батька мого й з краю мого народ-
ження, і що промовляв був до 
мене, і що присягнув мені, кажучи: 
Твоїм нащадкам Я дам оцю землю, 
ВІН пошле СВОГО Ангола [СВО-
ГО Охоронця] перед обличчям 
твоїм...» (Бут. 24:7). І ВІН справді 
послав СВОГО янгола перед лицем 
його раба, і раб знайшов доньку 
Вафуїла, Ревеку, якій було десять 

Я народився та виріс 
в Австралії, і мої батьки 
не були релігійними і, 
звичайно, не були хри-
стиянами. Ніхто ніко-
ли не наставляв мене 
у християнській вірі. 
Можна сказати, я був 
щасливчиком, бо наро-
дився передчасно, але 
мені пощастило вижи-
ти. У мене був легкий 
випадок церебрального 
паралічу та м’язової дистрофії. 

Так ось, я був ще доволі малим і 
знаходився у будинку свого друга. Ці 
спогади досить яскраві, але повністю 
я згадаю про все, коли піду далеким 
шляхом до моєї Небесної домівки...У 
мого друга біла дитяча Біблія у фор-
мі картинок. У ній було намальова-
но маленького хлопчика, як я, якого 
збило машиною, коли він їхав на ве-
лосипеді. Я не пригадую, чи Господь 

мав намір зцілити його, 
але силует Господа Ісуса 
був присутній у верх-
ньому кутку малюнка. 
Як я вже сказав, малю-
нок був як живий, і Го-
сподь дав мені відчут-
тя, що все буде гаразд. 
Якщо хлопчика було 
зцілено, це було чудово, 
але і якщо він помер, то 
він опинився на Небі. 
Це була безпрограш-

на ситуація. Таким чином Господь 
відкрив моє розуміння того, що Він 
є Шляхом, Істиною і Життям. Тож, 
навіть незважаючи на те, що я не 
пережив повторного відродження, я 
подумав і сказав, що я - християнин. 

Мої батьки вирішили переїха-
ти у інший штат, де народився мій 
батько. Незабаром після цього мої 
батьки розлучилися. Мій батько ви-

Свідчення Лахлана Джонсона

(Продовження на стор. 6)
(Продовження на стор. 8)

років згідно Книзі Яшара, глава 24, 
вірш 40. Ісакові було сорок років 
згідно Книзі Яшара, глава 24, вірш 
45. Це також підтверджується у 
Бутті 25:20. Саме Ревека народила 
Ізраїля від Ісака. Вона народила 
Ісава та Якова. ГОСПОДЬ змінив 
ім’я Якова на Ізраїль, коли той пе-
реміг у боротьбі з НИМ та з людь-
ми у Маханаїмі (Бут. 32:24-28).

Це був янгол ГОСПОДА, який 
провів народ Ізраїлю через Черво-
не Море по суходолу, а до цього слі-
дував за народом Ізраїлевим, вий-
шовши серед таборів єгиптян та 
народу Ізраїлевим (Вих. 14:15-20).

У Бутті 19:1 говориться: «І при-
були обидва янголи до Содому на-
двечір». У Бутті 19:12-13 два чоло-
віки (янголи) звертаються до Лота: 
«Ще хто [з родичів] в тебе тут? 
Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і 
все, що в місті твоє, виведи з цьо-
го місця, бо ми [янголи] знищимо 
це місце, бо збільшився їхній крик 

перед ГОСПОДОМ, і ГОСПОДЬ 
послав нас, щоб знищити його».

Лише два янгола знищили Со-
дом та Гоморру з сусідніми міста-
ми (Бут. 19:12-29). І лише один 
янгол повністю знищив ціле вій-
сько Сінаххеріба. Після того, як 
Сінаххеріб вихвалявся перед Із-
раїлем, наскільки могутньою та 
сильною була його армія, у Другій 
книзі Царств 19:35 зазначається: 
«І сталося тієї ночі, і вийшов ЯН-
ГОЛ ГОСПОДНІЙ [один янгол], і 
забив в асирійському таборі сто й 
вісімдесят і п’ять тисяч [185 000]. 
І повставали вони рано вранці, аж 
ось усі мертві трупи!»

Один янгол знищив цілу єгипет-
ську армію, і лише один янгол по-
вністю знищив ціле військо Сінах-
херіба. Семеро янголів повністю 
знищать землю. Наскільки ж силь-
но людям треба боятися сотень 
видінь НЛО, літаючих тарілок, 
якими керують янголи ГОСПОД-
НІ, які наразі, у якості поперед-
жувальних знаків, руйнують певні 
місця на землі, такі як Нью-Йорк, 
Нью-Джерсі, Новий Орлеан, Лу-
їзіана, Джоплін, Міссурі, Гаїті, Ін-
донезія та Японія? Вони руйнують 
сотні інших місць по всьому світу. 
ГОСПОДЬ посилає янголів, щоб ті 
знищили міста та народи по всій 
землі. 

В Євангелії від Матвія 24:21-22 
вказується: «Бо скорбота велика 
настане тоді, якої не було з пер-
вопочину світу аж досі й не буде. 
І коли б не вкоротились ті дні, не 
врятувалася б ніяка людина; але 
через вибраних дні ті вкоротять-
ся».

Зараз це - кінець світу. Інші ка-
зали, що гряде кінець світу та за-
значали точні дати, нібито вони 
знали точний час, який обрав 
ГОСПОДЬ. Я не роблю цього, про-
те я кажу вам, що це кінець. Чи не 
здається вам, що настав час вам 
розкаятися у ваших гріхах та від-
родитися від ДУХА, щоб провести 

Брат Лахлан Джонсон
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рішив, що виховання моєю матір’ю 
не буде для мене найкращим варіан-
том, і віддав мене до школи-інтер-
нату. Для мене це було дуже важко 
- бути відірваним від матері та від-
правленим на виховання до школи 
військового типу. Це була приватна 
школа для заможних людей. Моя 
мати вважала, що так буде краще 
для мене, тож я залишився там. 

Я ходив довкола, говорячи, що 
я християнин, і навіть якщо я про-
мовляв якусь молитву грішника, не 
знаходилось нікого, хто б допоміг 
мені залишитись врятованим. Вони 
дійсно читали Біблію короля Якова, 
і ми співали псалми (вони були по-
кладені на музику). Але я скоював 
набагато гірші гріхи, ніж ті люди, 
які ніколи навіть не стверджували, 
що вони - християни. Не було від-
родження, не було проводу Духа 
Святого Господнього. Це була орга-
нізована релігія. Всі учні, які казали, 
що вони християни - для них це був 
лише скороминучий досвід замість 
того досвіду, що змінює життя. 

Отже, я залишив школу. Деякі з 
моїх шкільних друзів ходили до од-
нієї з найбільших зростаючих цер-
ков в Австралії, але вона була одні-
єю з найбільших тому, що не вчила 
про те, що слід боятися Бога та до-
тримуватися Його заповідей. Там 
був «християнський» баскетбол, 
«християнський» серфінг та моло-
діжна група. Тож я ходив до церкви, 
але це було в силу багатьох фальши-
вих причин, а решту тижня я робив 
те, що заманеться. Вони не вчили 
про тяжкість гріхів. Вони ніколи не 
наголошували, що ви повинні бути 
особливими та праведними людьми, 
відокремленими від світу. Головною 
ідеєю, яку проповідувала ця церква, 
була успішність у кар’єрі та роботі, 
а свідчити про Слово Боже можна 
було тоді, коли є час. 

Я зблизився з поганою компа-
нією, і люди в цій церковній групі 
вирішили, що сенсу трудитися все 
своє життя немає; розважайся ж за-
раз! Отож, я почав жити на гроші з 
допомоги по безробіттю. Мої батьки 
були дуже незадоволені. Невдовзі 

після того, як я це зробив, я вирішив 
поїхати до Сполучених Штатів, щоб 
змінити оточення. Це було на Різдво 
1986 року. Я прилетів сюди літаком і 
просто подорожував повсюди. Я зов-
сім відступився від віри і грішив всі-
ма можливими засобами, але все ще 
продовжував казати, що я христия-
нин. Так продовжувалося 3 місяця. 

Я знаходився у Майамі, де Пас-
тор Аламо мав свою церкву. Я по-
вертався з пляжу з пляшкою пива у 
руці, а на вулиці стояли двоє братів 
з церкви в пошуках заблудлих душ. 
Вони підійшли до мене й спитали, 
чи я християнин, і я відповів: «Так». 
Вони запитали: «Чи дотримуєтесь 
Ви всіх заповідей?» Я повинен був 
визнати - ні. Вони розповіли мені, 
що гріхи, що лежать на моїй душі, 
приведуть мене до палаючого Пекла. 
Я пам’ятаю все, ніби це було вчора. 
Вони спитали мене, чи не хотів би я 
відвідати службу, тож я пішов разом 
з ними на службу. 

Служба проходила у маленькому 
будиночку - нічого особливого. Я 
наново присвятив своє життя Гос-
поду. Після служби я відчув себе 
таким чистим. Однією з найкращих 

(Продовження із стор. 5)

Свідчення лахлана Джонсона

Замбія
Шановні члени братства!

Привітання в прекрасне ім’я Ісуса 
Христа, нашого грядущого Месії! У 
моєї родини, парафії та у мене само-
го все добре. Сповнившись молитвою 
сподіваюсь, що у вас усе гаразд. Я мо-
люся за добре здоров’я та Господній 
захист Пастора Аламо. У п’ятницю я 
отримав посилку, що ви мені надісла-
ли. Дякую вам за вашу підтримку!

Христос є джерелом як догматич-
ного, так і практичного християнства. 
Вірне розуміння Христа є суттєвим 
для вірного розуміння прилучення до 
святості та виправдання. 

Ім’я Ісуса - це єдине ім’я, через 
яке ми обретемо доступ до воріт віч-
ної слави. Якщо ми прийдемо до цих 
воріт у наше власне ім’я, ми будемо 
втрачені, ми не будемо допущені, ми 
будемо марно стукати у ці ворота. 
Якщо ж ми прийдемо у ім’я Ісуса, це 

буде наша перепустка, і ми зможе-
мо увійти і продовжити жити. Мітка 
крові Христової - це єдина мітка, що 
може врятувати нас від знищення.

У неділю я проповідував у Місії 
«Біблійний шлях» у районі Чінгала. 
Темою проповіді було: «Будь сильний 
та відважний» з Ісуса Навина 1:1-9. 
Парафія прагнула почути цю пропо-
відь. Після служби я розповсюджував 
проповідницьку літературу Пастора 
Аламо у чотирьох церквах, що зна-
ходилися у трьох різних місцях. Пас-
тори були дуже раді отримати пропо-
відницьку літературу, що несе в собі 
план спасіння через Ісуса Христа.

Тим часом пастор Лазарус Кулулу 
вирушив проповідувати у сільській 
місцевості, у місці під назвою «Ферма 
Нгоза», де розташована ще одна церк-
ва місії «Біблійний шлях». Він також 

розповсюджував там вашу проповід-
ницьку літературу, оскільки попит на 
неї, як і раніше, високий. Якщо Гос-
подь надасть такі ресурси, надішліть 
нам ще більше проповідницької літе-
ратури, аби допомогти церквам, що 
розташовані уздовж шляху Солвезі.

Я завжди буду цінувати вашу під-
тримку. Багато душ було відвойовано за-
вдяки вашій проповідницькій літературі.

На завершення перекажіть парафії 
мої щирі вітання. Я молюся про те, 
щоб скоріше отримати звістку від вас.
Ваш сподвижник у Христі,
Айсон Полені
Коппербелт, Замбія

P.S. Я взяв решту проповідницької 
літератури у пастора Морала Мусон-
ди, який проповідує Євангеліє у міс-
течках Вусакайл та Чамболі. Вона від-
войовує ще більше душ для Христа.
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особливостей цієї церкви було те, 
що мені сказали, що я можу пере-
їхати жити до церкви, і про всі мої 
потреби подбають. Господь знав, що 
мені потрібне було саме таке цер-
ковне оточення, бо я був таким же, 
як і багато інших, хто промовляє 
молитву грішника, а далі йде своїм 
шляхом і знову впадає у гріх. 

Це сталося у квітні 1987 року, і з 
того часу я перебуваю у  церкві. У 
цій церкві я відвідав багато служб, 
подорожував по всій країні, пропо-
відуючи Слово Боже та розповсю-
джуючи євангелістську літературу 

Пастора Аламо. Я здобув багато 
навичок праці. Пастор Аламо був 
добрим другом та надав мені бага-
то духовної допомоги. Ця христи-
янська церква є справжньою на-
дійною гаванню для душ. Я такий 
радий, що Господь знайшов для 
мене це місце, бо інакше я був би 
подібним до багатьох людей, що 
називають себе християнами та 
вважають, що вони знаходяться 
на вірній дорозі до Небес, тоді як 
згідно з Писанням, вони прямують 
шляхом до Пекла. Я хвалю Господа 
та дякую Йому та Пасторові Ала-
мо і всім братам та сестрам у тілі 
Христовім, що допомогли мені. 
Слава Господу!
Лахлан Джонсон

Куба

Кенія

Росія

Любий брате Пасторе Аламо!
Бажаю, щоб Господь прислухався до прохань Вашого сер-

ця. З Новим роком Вас! Пасторе, я дуже вдячний, оскільки я 
нарешті отримав компакт-диски, що я замовляв, та футболки 
з надписом «Тоні Аламо». Завдяки цьому я відчув себе дуже 
щасливим. Пасторе, багато людей отримали Ваші бюлетені 
та книгу «Месія». Вона вплинула на багатьох людей, бо в ній 
міститься ясніша та обширніша інформація про Ісуса Христа. 
Ваші бюлетені надихають та наповнюють новим змістом жит-
тя багатьох душ. Ми хотіли б мати більше часу для проповід-
ницької діяльності та більше волі, але ми будемо робити те, що 
вказує нам Господь.

Ми продовжуємо молитися за всіх вас, Пасторе. Не зане-
падайте духом! Продовжуйте прагнути вперед. Господь лю-
бить нас. «Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник диявол 
ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь 
йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й ва-
шому братству по світі» (1 Петра 5:8-9). Я дуже люблю вас всіх!! 
Благослови Вас Боже!
Дейє Маделейдис                  Гавана, Куба

Доброго дня!
Дуже дякую за листівки з основни-

ми принципами Вашої віри. Я порів-
няв їх усі з Біблією і виявилося, що все 
це правда! Відтепер це й мої переко-
нання. На жаль, у Росії дуже складно 
вірити. Я розповсюдив частину цих 
листівок у пошуках душ, але я наштов-
хнувся на поганих людей, і вони поби-
ли мене за те, що я хотів поділитися з 
ними цією істиною. Вибачте, що я дов-
го не міг відповісти на Ваше повідом-
лення. Я - бідна людина, і в мене немає 
Інтернет-зв’язку. Зараз це дуже склад-
но. Немає роботи, а іноді й їжі. Прошу 
Вас помолитися за мене. Я намагати-
муся написати Вам невдовзі. Хочеться 
дізнатися ще дещо про хрещення та 
наше подальше спілкування. 
Ваш друг з Росії,
Максим Р.

Пастор К.С. Манохар (у 
верхньому лівому кутку та у 
нижньому правому) розповсюджує 
душеспасенну літературу Пастора 
Аламо у Вішакхапатнамі, Андхра 
Прадеш, Індія

Шановний євангелісте Тоні Аламо!
Я дякую Богу, що знайшов Ваші 

радіопередачі. Я дізнався багато речей з 
Вашої програми. Ви говорите про багато 
серйозних речей, про те, як жити та 
любити, а також про здоров’я та родину.
Господь використав Вас, аби врятувати 

мене та мою родину, а також моїх батьків. 
Надішліть мені якусь корисну християн-
ську літературу. 
У Його Святе ім’я,
Саймон Нгуги      Найяеруру, Кенія

Філіппіни
Дякую, що Ви стали частиною моєї по-

дорожі! Ваша програма зіграла велику роль 
у задоволенні моїх духовних потреб. Ваші 
послання надії принесли мені розраду та 
підбадьорення і надихнули мене продовжу-
вати свою діяльність, незважаючи  ні на що. 
Бувають періоди, коли мені хочеться здати-
ся. Але у моєму мозку завжди спалахують 
Ваші послання, що все це пройде, якщо я 
довірюся моєму Господові.

Дякую Вам! Продовжуйте велику справу 
спасіння душ.
З повагою,
Джоселін Огайон  
Місто Кесон, Філіппіни

(Переклад з іспанської)
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9 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   10 Мф. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Іоана 9:35-37, Рим. 1:3-4   11 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Іоана 1:7, Одкр. 5:9   12 Пс. 16:9-10, Мф. 
28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Іоана 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   13 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13   14 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20   
15 Еф. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Іоана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   16 Мф. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   17 Мф. 21:22, Іоана 6:35, 37-40, Рим. 10:13   18 Євр. 11:6   
19 Іоана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   20 Втор. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Нав. 22:5, Мф. 22:37-40, Марка 12:29-31, Луки 10:27   21 Мф. 
28:18-20, Іоана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5   22 Втор. 4:29, 13:4, 26:16, Нав. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Якова 1:22-25, Одкр. 3:18.

вічність у Царстві Небеснім? Якщо 
ви бажаєте цього, читайте наступ-
ну молитву:

Мій  ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, 
змилуйся над моєю грішною ду-
шею.9 Я вірую, що ІСУС ХРИС-
ТОС – це СИН живого БОГА.10 Я 
вірую, що ВІН помер на хресті і 
пролив СВОЮ святу кров за про-
щення всіх моїх минулих гріхів.11 
Я вірую, що БОГ воскресив ІС-
УСА із мертвих силою СВЯТОГО 
ДУХА12, і що тепер ІСУС сидить по 
праву руку від БОГА і слухає моє 
каяття та цю молитву.13 Я відчи-
няю двері свого серця і запрошую 
ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПОДИ 
ІСУСЕ.14 Змий усі мої брудні грі-
хи святою кров’ю, яку ТИ пролив 
за мене на Голгофському хресті.15 

ТИ не відштовхнеш мене, ГОС-
ПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої 
гріхи і спасеш мою душу. Я знаю 
це, тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, 
говорить так.16 ТВОЄ СЛОВО го-

ворить, що ТИ нікого не відштов-
хнеш, в тому числі і мене.17 Тому я 
знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, 
що ТИ відповів мені, і я знаю, що 
я спасенний.18 І дякую ТОБІ, ГОС-
ПОДИ ІСУСЕ, за спасіння моєї 
душі, і я проявлятиму свою вдяч-
ність тим, що робитиму так, як ТИ 
наказуєш, і більше не грішитиму.19

І тепер, коли ви отримали Божу 
благодать, послужіть БОГУ всім ва-
шим серцем, всією душею, всім розу-
мом та всією силою (Марка 12:30).20 

Прийміть хрещення, повністю за-
нуртесь у воді у ім’я ОТЦЯ, СИНА і 
ДУХА СВЯТОГО.21 Сумлінно вивчіть 
версію Біблії Короля Якова і те що 
вона говорить аж до дня загибелі.22

Потім, як наказує ІСУС, будьте 
переможні душею. Ви можете робите 
це, ставши розповсюджувачем літе-
ратури Пастора Аламо. Ми друкує-
мо літературу Пастора Аламо на ба-
гатьох мовах і ми розповсюджуємо 
її по всьому світові. Ми витрачаємо 
мільйони доларів на папір та переве-
зення, то ж нам дуже потрібні ваші 
молитви та фінансова допомога. 

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?» Деся-
тиною і пожертвуваннями. Ви про-
кляті прокляттям, бо ви пограбува-
ли МЕНЕ, навіть увесь цей народ 
[і увесь цей світ]. Принесіть 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 ві-
кна Небес і не проллю благосло-
вення, 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 САВА-
ОТ. І всі народи назвуть вас благо-
словенними, бо ви будете чудовою 
землею, каже ГОСПОДЬ САВАОТ» 
(Малахії 3:8-12).

(Продовження із стор. 5)

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.
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