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 НЕБЕСНІ ЯНГОЛИ,
ЩО ЛІТАЮТЬ НАД НАШОЮ ПЛАНЕТОЮ 
 Автор – Тоні Аламо 

(Продовження на стор. 2)

«Колісниці Бога двадцяти 
тисяч, навіть тисячі янголів: 
Господь серед них» (Псалом  
67:18). Цілком очевидно, що 
колісниці Бога – це сьогодніш-
ні літаючі тарілки, які відомі 
нам як НЛО. Вони не з інших 
планет, але вони – це янголи 
Божі, які протягом сторіч охо-
роняють порядок на землі від 
злочинів проти Закону Божого 
та проти послідовників  спа-
сіння.1

У Посланні до євреїв свя-
того апостола Павла 1:10-14 йде мова 
про наступне: «І: ТИ, ГОСПОДИ, зем-
лю колись заклав, а небо то чин ТВО-
ЇХ рук. Загинуть вони, а ТИ будеш 
стояти, всі вони, як той одяг, постарі-
ють. Як одежу, їх зміниш, і минуться 
вони, а ТИ завжди ТОЙ САМИЙ, і 
роки ТВОЇ не закінчаться! Кому з Ан-
голів ВІН промовив коли: Сядь пра-
воруч МЕНЕ [як ВІН казав це лише 
ХРИСТУ], доки не покладу Я ТВОЇХ 
ворогів підніжком ногам ТВОЇМ? Чи 
не всі вони духи служебні, що їх по-
силають на службу для тих, хто має 
спасіння вспадкувати?» 

Якщо б не було колісниць Бога (які 
більшість людей називає НЛО), як би 
тоді духи, що служать Богові, мали 
можливість контролювати всі добрі 
справи святих і злодіяння, що вчиня-

ють нечестиві, двадцять чотири годи-
ни на добу? Як би тоді Бог знав, навіть 
якщо Він всевідуючий Бог, яких янго-
лів Він має направити і коли напра-
вити їх, аби благословити святих або 
попередити, покарати або знищити 
нечестивих? 

Наприклад, в Книзі Буття 32:13 БОГ 
промовив до Якова, якого ВІН пізніше 
нарече Ізраїлем: «Учинити добро учи-
ню я з тобою добро; а нащадки твої по-
кладу, як той морський пісок, що його 
не злічити через безліч». Тим не менш, 
Бог знав, що мав на увазі Цар Давид, 
коли цар вирішив пронумерувати всіх 
дітей Ізраїлю. От як все починалось. 
У Першій книзі хроніки 21:1-2 гово-
риться про таке: «І повстав сатана на 
Ізраїля, і намовив Давида перелічити 
Ізраїля. [яких, як сказав Бог, немож-

ливо пронумерувати, оскільки 
вони незліченні (Євр. 11:12)]. 
І сказав Давид до Йоава та 
до начальників народу [ліде-
рів]: Ідіть, перелічіть Ізраїля 
від Беер-Шеви й аж до Дану, і 
донесіть мені, і я знатиму чис-
ло їх!» Підкоряючись сатані, 
цар Давид був переконаний 
у своєму серці, як колись Єва 
була переконана теж у своєму 
серці, аби сказати у їх серцях: 
«Я уподібнюсь до ВСЕВИШ-
НЬОГО БОГА і знатиму кіль-

кість, як Бог знає цю кількість». Якщо 
БОГ так розізлився свого часу на Єву 
та Адама за непослух ЙОМУ чи за не-
покору ЙОМУ, що ВІН прокляв тоді 
кожну душу, яка коли-небудь житиме 
на землі, смертю, пеклом та вічністю 
у Вогняному озері, то чому тоді доз-
волив би Бог Давиду уникнути цього 
при такому непослуху та гріховності 
від дослуховування та підкорення 
настановам сатани?2 Перед Богом усі 
рівні.3 Якщо ВІН прокляв Адама та 
Єву за непокору ЙОМУ, і якщо ВІН 
прокляв царя Давида, зіницю ЙОГО 
ока, за непослух ЙОМУ, ВІН так само 
прокляне тебе і мене та будь-кого ін-
шого за непослух ЙОМУ.4

Після того як Давид наказав Йоаву 
порахувати люд Ізраїля, Йоав відповів 

1 Буття 18:20-22, 19:1-25, Чис. 22:21-35, 2 Сам. 24:10-16, 2 Цар. 6:8-17, 2  Хрон. 20:1-29, 32:1-22, Пс. 34:7, 35:4-5, 68:17, Дан. 6:21-22, Зах. 1:7-21, 2:1-5, розділ 4, Мф. 28:1-7, 
Діяння 5:17-24, 12:1-12, 21-23, Одкр. 7:1-2, розділи 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, розділи 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3   2 Буття 2:16-17, 3:1-19, Рим. 5:12-18, 1 Кор. 
15:22, 47   3 Лев. 19:15, Втор. 1:17, 16:19, 1 Сам. 26:23, 1 Цар. 8:32, 2 Хрон . 6:23, 19:7, Пс. 9:8, Притч. 24:23, 28:21, Іс. 45:21, Діяння 10:34, Рим. 2:11, Еф. 6:9, Кол. 3:25, Якова 
2:1-10, 1 Пет. 1:17, Одкр. 15:3   4 Буття 3:1-19, Вих. 23:20-21, Втор. 11:26-28, 28:61-63, 1 Сам. 12:14-15, 15:22-23, 2 Сам. розділи 11, 12:1-23, Іов 36:7-12, Єр. 12:16-17, 18:9-10, 
Рим. 2:5-13, 6:12-16, Еф. 5:3-6, 2 Сол. 1:7-9, Євр. 2:1-4   

Оркестр та хор Тоні та Сьюзен Аламо на їхній телевізійній 
програмі в 1970-х та на початку 80-х років.

Християнськi

  Тоні Аламо

Bunyck 17700Пастор Тоні Аламо Християнська нація Аламо

Світовий бюлетень

Церкви по всьому світуНовий Єрусалим



2

(Продовження із стор. 1)
Давиду, мовивши: «Нехай ГОСПОДЬ 
додасть до народу СВОГО в сто раз 
стільки, скільки є! Чи не всі вони, пане 
мій царю, раби мого пана? Нащо буде 
шукати цього пан мій, нащо це буде за 
провину для Ізраїля? Та цареве слово 
перемогло Йоава. І вийшов Йоав, і 
ходив по всьому Ізраїлі, і вернувся до 
Єрусалиму. І дав Йоав Давидові число 
переліку народу. І було всього Ізраїля 
тисяча тисяч і сто тисяч [1 100 000] чо-
ловіка, що витягають меча, а Юди чо-
тири сотні й сімдесят тисяч [470 000] 
чоловіка, що витягають меча. А Левія 
та Веніямина він не перерахував серед 
них, бо царське слово було огидою для 
Йоава... [таким було воно і для Бога]. 

І було зло в БОЖИХ очах на ту річ, 
і ВІН ударив Ізраїля! І мовив Давид до 
БОГА, Я дуже згрішив, оскільки я зро-
бив цю річ: але зараз, я благаю ТЕБЕ, 
прости гріхи раба ТВОГО; бо я вчи-
нив дуже нерозумно. І сказав Господь 
до Ґада, провидцю [пророку] Давида, 
промовляючи: іди і скажи Давиду, що 
так сказав ГОСПОДЬ: Я пропоную 
тобі три речі [три прокляття – вибе-
ри одне]: обери одне з них, те, що я 
маю на тебе накласти. Отже, пішов 
Ґад  до Давида і сказав йому, так на-
казав ГОСПОДЬ, обери або три роки 
голоду; або три місяці нашестя твоїх 
ворогів аж до поки меч ворогів твоїх 
не настигне тебе; або ж три дні меча 
ГОСПОДНЬОГО, і навіть моровиці 
на землі, аж до поки ЯНГОЛ ГОСПО-
ДА не знищить весь Ізраїль. Отже ска-
жи мені, яке слово я маю донести до 
ТОГО, ХТО послав мене. І сказав Да-
вид до Ґада: Тяжко мені дуже! Нехай 
же впаду я в руку ГОСПОДА, бо дуже 
велике ЙОГО милосердя, а в руку люд-
ську нехай я не впаду!... І тоді послав 
ГОСПОДЬ моровицю на Ізраїль: і тоді 
зазнав втрати Ізраїль в сімдесят тисяч 
чоловік. І послав ГОСПОДЬ ЯНГОЛА 
[одну літаючу тарілку, якою керував 
лише один ЯНГОЛ] до Єрусалиму, 
аби зруйнувати його: і коли він [ЯН-
ГОЛ] знищував Єрусалим, ГОСПОДЬ 

те побачив і пожалкувати про лихе 
і сказав до [спостерігача] ЯНГОЛА, 
який зруйнував, Забагато тепер! По-

пусти свою руку! А [наглядач] Ангол 
Господній стояв при тоці євусеяни-
на Орнана. І Давид підняв свої очі і 
побачив ЯНГОЛА ГОСПОДНЬОГО 
[наглядача], що стояв між землею та 
небом, тримаючи меч оголений в руці 
своїй і простягнутий над Єрусалимом. 

І впав Давид та ті старші, покри-
ті веретами [це означало, що вони 
дотримувались посту], на обличчя 
свої... І промовив Давид до ГОСПО-
ДА, хіба ж то не я наказав порахува-
ти народ? Навіть я є тим, що згрішив 
і зробив зло; але що ж стосується 
цих овець, що ж вони вчинили? Не-
хай рука ТВОЯ, я молю ТЕБЕ, О ГО-
СПОДИ БОЖЕ мій, ляже на мене, 
дім мого батька; але не на ТВІЙ на-
род, який страждає. 

І тоді ЯНГОЛ БОЖИЙ наказав 
Гадові [пророку] переказати Дави-
дові, що Давид повинен піднятися, 
встановити вівтар для Господа на 
току Орни євусеянина. І пішов Да-
вид за словом Ґада, що говорив в Го-
сподньому Імені.

І Орна обернувся і побачив ЯН-
ГОЛА; і його чотири сини разом з 
ним сховались [як сьогодні роблять 
іноді люди те саме, коли вони ба-
чать літаючі тарілки, НЛО, ЯНГО-
ЛІВ ГОСПОДА, які зависають в небі 
над ними; і вони не з інших планет, 
ні, вони з Небес!]. В той час Орна 
молотив пшеницю. І тоді прийшов 
Давид до Орни, Орна подивився і 
побачив Давида, і вийшов з току, і 
вклонився Давидові [коли Орна по-

бачив ЯНГОЛА і потім Давида, він 
відчув сильний взаємозв’язок між 
ЯНГОЛОМ та Давидом. Орна був 
наляканий і вклонився перед Дави-
дом] обличчям до землі. Тоді Давид 
сказав Орні, подаруй мені місце на 
току, бо маю я побудувати вівтар на 
ньому для ГОСПОДА: маєш надати 
мені його за повну ціну: аби страж-
дання народа припинились. І сказав 
Орна Давидові, візьми його собі, і не-
хай мій пан цар зробить те, що йому 
завгодно: ось, я даю тобі худобу на 
всепалення, а молотарки на дрова, і 
пшеницю для хлібного приношен-
ня; я все віддаю тобі задарма. І ска-
зав цар Давид Орні, ні; але я дійсно 
хочу купити його за повну ціну, бо 
я не візьму те, що твоє для ГОСПО-
ДА, і не буду приносити у всепален-
ня взятого задарма. Таким чином, 
Давид дав Орні за те місце шістсот 
шекелів золота на вагу. І побудував 
Давид там вівтар для ГОСПОДА і 
вчинив жертвоприношення і мирні 
жертви, і закликав ГОСПОДА; і ВІН 
[БОГ] відповів йому з Небес вогнем 
на вівтарі всепалення. І тоді ГО-
СПОДЬ наказав ЯНГОЛОВІ; повер-
ни свій меч у піхви його. У той час, 
коли Давид побачив, як ГОСПОДЬ 
почув його на току Орни євусеянина, 
тоді він приніс там жертву. Скинія ж 
ГОСПОДНЯ, яку зробив був Мойсей 
у пустині, та жертівник цілопалення 
були того часу на пагірку в Ґів’оні. Й 
не міг Давид піти туди, щоб шукати 
Бога, тому що був наляканий мечем 
ЯНГОЛА ГОСПОДНЬОГО» (Перша 
книга хроніки 21:3-30). Існує безліч 
інших писань, які показують, як БОГ 

Малаві

НЕБЕСНІ ЯНГОЛИ, 
ЩО ЛІТАЮТЬ НАД НАШОЮ ПЛАНЕТОЮ 

Дорогі возлюблені у Христі, 
Привітання у Господі. Я б хотів повідомити Вам, що пакунок, який ви мені 

надіслали, прийшов якраз в потрібний час. Ми розповсюджували літературу 
в торговому центрі  Мтандізі, де багато людей приймали Ісуса як свого Госпо-
даря. Амінь. Ми б хотіли попросити вас, щоб ви не вагались та надсилали нам 
більше примірників Біблії, книги «Месія» та бюлетенів для розповсюдження, 
а також футболки для членів нашої команди. 

Ми завжди молимось за Пастора Аламо та місію щодо ситуації, в якій ви 
наразі перебуваєте. 
Ваш у  Господі,
Еванс Наулія,                     Лімба, Малаві. 
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використовує СВОЇХ янголів для по-
карання та руйнування.5

Стародавній пророк Наум описує 
сьогоднішні автостради та автомобілі 
у єдиний спосіб, який він знав. Так, в 
Книзі пророка Наума 2:4 стверджу-
ється: «Колесниці шалено по вулицях 
мчать, по широких вулицях гуркочуть, 
їхній вид немов полум’я те смолоски-
пів, літають вони, як ті блискавки». 
Так говориться про автотранспорт та 
автомагістралі у пророцтвах про за-
кінчення часів. 

Не існує життя на інших планетах, 
на інших творіннях БОГА. Таким чи-
ном, абсолютно безглуздо та смішно 
думати, що літаючі тарілки та НЛО по-
ходять з інших планет. Вони – з Небес. 

Більш за все БОГ воліє, аби ви 
повірили, і він знає, що ви не віри-
те ЙОМУ, якщо ви порушуєте ЙОГО 
заповіді. Ось що каже БОГ про СВОЇ 

Небеса та Свою землю. У Книзі Буття 
1:14-15 йде мова про наступне: «І ска-
зав Бог: нехай будуть світила на твер-
дині небесній для відокремлення дня 
від ночі, і для знамень, і часу [саме тут, 
на Землі, не на будь-якій іншій плане-
ті], і днів, і років [знову-таки, лише на 
планеті Земля]: і нехай будуть вони 
світильниками на твердині небесній, 
щоб освітлювати ЗЕМЛЮ [не на Мар-
сі, Юпітері, Меркурії чи будь-якій ін-
шій планеті]: І стало так». 

Не думайте, що ви зможете уник-
нути зловживань та насильства, які 
наразі відбуваються і надалі набира-
тимуть більшої сили на тім, що ви на-
зиваєте «матір-земля». Не думайте, що 
ви збираєтесь жити на іншій планеті, 
оскільки ніде більше життя не може 
підтримуватися. Ви не знайдете спо-
кою на землі, оскільки ви є зіпсовани-
ми людьми, і без Господа у Наших сер-
цях ми завжди будемо зіпсованими. 
Також, викиньте нарешті зі своєї голо-
ви думки, що ці НЛО, літаючі тарілки, 

СПОСТЕРІГАЧІ, АНГЕЛИ, похо-
дять з деякої іншої планети. Якщо 
ви вірити в цю неправдиву історію, 
ГОСПОДЬ послав Вам вже сильну 
оману, як ВІН про це говоре в Дру-
гому посланні до солунян святого 
апостола Павла 2:8-12: «I тодi вiд-
криється беззаконник [демон, са-
тана, антихрист], якого ГОСПОДЬ 
IСУС уб’є ДУХОМ уст СВОЇХ i зни-
щить явленням пришестя СВОГО: 
Його ж пришестя, за дiєю сатани, 
буде з усякою силою [вся немічна та 
мізерна сила сатани] i знаменням та 
чудесами неправдивими [брехнею, 
як хтось стверджує, що Янголи чи 
НЛО походять з інших планет, і 
що існує життя на інших планетах, 
і що ви скоро зможете уникнути 

злодіянь цієї землі на будь-якій іншій 
планеті], i з усякою оманою неправди 
[ствердження, що одностатеві шлю-
би – це  прийнятне явище, так само 
як аборти, вбивства першого ступеня 
– це прийнятні явища,6 лезбійство та 
гомосексуалізм – прийнятні явища,7 
перелюбство8 та блуд – це прийнят-
но також,9 інтоксикація алкоголем та 
наркотиками – це прийнятно,10 ко-
медія – це прийнятно,11 крадіжки12 
та богохульство – це прийнятно,13 
не любити ГОСПОДА БОГА ТВОГО 
всім твоїм серцем, душею, розумом та 
силою14 – це прийнятно, не служити 
БОГУ – це прийнятно, та заздрити – 
це прийнятно15] тих, якi гинуть за те, 
що вони не прийняли любові iстини, 
що вони  можуть бути спасенні. I за 
це пошле їм БОГ дiю омани, так що 
вони вiритимуть неправдi [брехні, що 
стверджує, що НЛО походять з іншої 
планети, як ніби існує життя на інших 
планетах]: i вiдтак будуть засудженi 
всi, що не увiрували iстинi, а полюби-
ли неправду». 

А тепер давайте повернемось до 
Книги Буття 1: «І створив БОГ два 
світила великі: світило більше – для 
управління днем [сонце], і світило 
менше – для управління ніччю [мі-
сяць]. І створив ВІН зорі. І поставив їх 
БОГ на твердині небесній, щоб світити 
на ЗЕМЛЮ [не на яку іншу планету], і 
управляти днем і ніччю, і відокремлю-
вати світло від темряви: і побачив БОГ, 
що це добре» (Буття 1:16-18).

І тепер, в що ви вірите? Ви вірите 
в добро, чи ви вірите в зло? Чи вірите 
ви в те, що БОГ створив нас з бруду 
землі, чи ви вірите вченим? Ви вірите 
в БОГА чи в радіовуглецеві машини? 
Іншими словами, чи вірите ви в те, що 

(Продовження на стор. 4)
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Пасторські служіння Аламо онлайн

Індія 
Дорогі возлюблені у Христі браття та 
сестри,

святі привітання вам. Сьогодні ми 
отримали вашу чудову літературу. Ми 
такі щасливі, що знімки з моєї служби 
хрещення також розміщенні у ваших 
бюлетенях!

Завдяки вашій молитовній підтрим-
ці ми успішно провели тут Євангельські 
зустрічі 4, 5 та 6 березня. Я також хочу 
надіслати деякі фотографії. Під час цих 
зустрічей ми свідчили про силу Бога та 
Його величність. На цих зустрічах так 
багато представників індуського народу 
отримали Божий план спасіння. 

Ми всі тут молимось за здоров’я 
Пастора Тоні та його місію. Нехай Го-
сподь благословить вас. 
Ваш брат у Христі,
Солман Раджу Кола, 
Андхра Прадеш, Індія 
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7:1-2, розділи 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, розділи 16, 
18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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5:9   20 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   21 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13   
22 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20  23 Еф. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Іоана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   24 Мф. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   25 Мф. 21:22, Іоана 6:35, 
37-40, Рим. 10:13   26 Євр. 11:6   27 Іоана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   28 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   29 Мф. 28:18-20, Іоана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5   30 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.

світу 6 000 років, як каже ГОСПОДЬ 
це, або ж ви вірите брехні про те, що 
світу мільйони чи мільярди років, 
як кажуть про це атеїсти? Якщо ви 
вірите радше брехні, ніж БОЖОМУ 
СЛОВУ, то ви перебуваєте в сильній 
омані, і ви – прокляті.16 Сподіваюсь, 
заради вас, що це неправда. Якщо 
ви волієте бути спасенними і про-
вести вічність на Небесах з БОГОМ 
ОТЦЕМ, СИНОМ та ДУХОМ СВЯ-
ТИМ, та разом з тими, хто повірив 
у БОГА через ЙОГО СИНА ІСУСА 
ХРИСТА,  читайте цю молитву: 

Мій  ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, 
змилуйся над моєю грішною ду-
шею.17 Я вірую, що ІСУС ХРИ-
СТОС – це СИН живого БОГА.18 
Я вірую, що ВІН помер на хресті і 
пролив СВОЮ святу кров за про-
щення всіх моїх минулих гріхів.19 Я 
вірую, що БОГ воскресив ІСУСА із 
мертвих силою СВЯТОГО ДУХА20, 
і що тепер ІСУС сидить по праву 
руку від БОГА і слухає моє каяття 
та цю молитву.21 Я відчиняю двері 
свого серця і запрошую ТЕБЕ увій-
ти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.22 

Змий усі мої брудні гріхи святою 
кров’ю, яку ТИ пролив за мене на 
Голгофському хресті.23 ТИ не від-

штовхнеш мене, ГОСПОДИ ІСУ-
СЕ; ТИ простиш мої гріхи і спа-
сеш мою душу. Я знаю це, тому що 
ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить 
так.24 ТВОЄ СЛОВО говорить, що 
ТИ нікого не відштовхнеш, в тому 
числі і мене.25 Тому я знаю, що ТИ 
почув мене, і я знаю, що ТИ від-
повів мені, і я знаю, що я спасен-
ний.26 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.27

І тепер, коли ви отримали Божу 
благодать, послужіть БОГУ всім ва-
шим серцем, всією душею, всім розу-
мом та всією силою (Марка 12:30).28 

Прийміть хрещення, повністю занур-
тесь у воді у ім’я ОТЦЯ, СИНА і ДУХА 
СВЯТОГО.29 Сумлінно вивчіть версію 
Біблії Короля Якова і те що вона гово-
рить аж до дня загибелі.30

Потім, як наказує ІСУС, будьте 
переможні душею. Ви можете ро-
бите це, ставши розповсюджувачем 
літератури Пастора Аламо. Ми дру-
куємо літературу Пастора Аламо на 
багатьох 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 вря-
товано, як наказує ІСУС, то не гра-
буйте у БОГА ЙОГО десятину і 
пожертвування. БОГ сказав: «Чи 
грабуватиме людина БОГА? Ви вже 
пограбували Мене. Але ви каже-
те: «Чим ми ТЕБЕ пограбували?» 
Десятиною і пожертвуваннями. 
Ви прокляті прокляттям, бо ви по-
грабували 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 вік-
на Небес і не проллю благословення, 
що не буде достатньо місця прийня-
ти його. І Я докорятиму пожирателе-
ві заради вас, і він не буде знищува-
ти 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 ГО-
СПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12).

(Продовження із стор. 3)

НЕБЕСНІ ЯНГОЛИ, 
ЩО ЛІТАЮТЬ НАД НАШОЮ ПЛАНЕТОЮ 

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:
© Авторські права, березень 2013 рік. Всі права збережені за Світовим Пастором Тоні Аламо ® зареєстровано у березні 2013 року. 
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