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настільки малий, що навіть автобус не 
зупиниться там, якщо ви не будете стоя-
ти поруч з телефонним стовпом на шосе. 
Пошта викидається з дверей автобуса 
біля телефонного стовпа, в той час як ав-
тобус продовжує рухатися зі своєю нор-
мальною швидкістю. Там був невелич-
кий залізничний вокзал, магазин кормів, 
пивний клуб, де часто бував мій дідусь, і 
двоповерхова цегляна школа, яку я від-
відував. Моя мати була єдиною вчитель-
кою у цій школі, і вона вчила учнів, по-
чинаючи з дитячого садка і до середньої 
школи. Ця школа більше не існує, тому 
що немає достатньої кількості людей, 
щоб до неї ходити.

Коли я йшов полем, я почув ніжний 
голос у повітрі, який кликав мене по іме-
ні. Це відбувалося кожні декілька секунд. 
Навколо взагалі не було людей. Була фер-
ма та три інші будинки, в тому числі бу-
динок моєї бабусі, далеко на відстані, всі 
із зачиненими віконницями та стулками 
дверей. У полі зору нікого не було. Голос 
у легкому вітерці м’яко і приємно називав 
моє ім’я знову і знову. У мене не було тоді 
відчуття чогось надприродного у зв’язку 
з цим голосом, але я ніколи не чув, щоб 
хтось говорив настільки приємно та ніж-
но до або після цього випадку.

Іншого разу, коли мені було десять чи 
одинадцять років, у місті Гелені, Монта-
на, я прямував до редакції газети «Гелена 
Індепендент Рекордз» приблизно о 4:30 
або 5:00 ранку, йдучи пішки по снігу. Я 
складав газети і клав їх до сумки, щоб по-
чати обходити свій район доставки газет 
у ту годину. Я почав милуватися зірками. 
Я ніколи не бачив їх такими яскравими. 
Вони іскрилися набагато яскравіше, ніж 
будь-які діаманти, які я коли-небудь ба-
чив. Все було таким красивим, що здава-
лося, ніби я в країні чудес. Я міг відчути 
вдячність і  здивування, що виходили з 
моєї власної сутності. Коли я усвідомив 
це, я одразу відчув, як зійшов на мене 
дуже теплий Дух або сила. У мене було 
відчуття, ніби якась неймовірно гігант-
ська, тепла і чудова Сутність  там навер-

Я написав декілька літературних тво-
рів стосовно видінь, знаків і чудес, посла-
них мені Господом.1 Існує багато інших 
видінь, знаків, чудес та повідомлень, які 
надав мені Бог, і про які я ніколи не пи-
сав. Я ніколи не думав, що напишу статтю 
з приводу даного конкретного випадку, 
який Сьюзі та я мали з НЛО, але Господь 
настійно наказав мені розповісти про це 
зараз. Ось чому я повідомляю світові про 
цей випадок саме в цей час. 

Почнемо з того, що моє перетворен-
ня відбулося в кілька етапів. Всі етапи 
були вкрай надприродними. Як я вже за-
значав у інших творах, я ніколи не вірив 
у Бога Отця, Ісуса Христа або Святого 
Духа, аж доки Господь не довів мені Сво-
го існування і сили приблизно тридцять 
п’ять років тому.

Перед цими надприродними подіями, 
які переконали мене, що Бог, Син Його Ісус 
Христос і Святий Дух є реальними і саме 
такими, як сказано в Біблії, у мене було два 
попередні випадки, обидва - коли я був 
хлопчиком. Один трапився, коли мені було 
близько шести років, інший - коли мені 
було приблизно одинадцять.

Одного разу, коли мені було шість років, 
я йшов через поля в містечку Віндхем, 
Монтана, неподалік від будинку моїх бабусі 
та дідуся. Я знаходився поруч з пагорбом 
Віндхем, де в скелях була закріплена літера 
«W», і прямував назад до будинку. Був 
прекрасний весняний день. Сонце яскраво 
світило. Було дуже тепло, і дув м’який, 
прохолодний вітерець.

У Віндхемі будинки знаходяться на 
певній відстані один від одного. Тут 
немає будинків, розташованих зовсім 
поряд. Населення тоді було десь в райо-
ні, мабуть, п’ятдесяти людей, які жили 
приблизно в п’ятнадцяти будинках, де-
які на фермах. По усьому містечку були 
розкидані великі поля. Поштове відді-
лення, аптека, продуктова і кондитерсь-
ка крамниці - всі знаходились в одному 
маленькому дерев’яному будиночку, що 
належав і управлявся однією людиною, 
містером Дунканом Гіллеспі. Віндхем 

ху дуже привітно посміхалася до мене.2 
Це настільки злякало мене, що я одразу 
ж опустив очі на сніг і обледенілу доро-
гу. Після цих двох випадків я пройшов 
через те, що більшість людей назвали б 
суворою школою життя, але мав вели-
кий успіх.

Приблизно сімнадцять з половиною 
років по тому, в Беверлі-Хіллз, штат 
Каліфорнія, Господь навчив мене, яким 
реальним, страшним, суворим, вимог-
ливим і загрозливим Він є.3 Після цього 
дуже шокуючого і повчального досвіду4 
я розпочав ретельний пошук, щоб з’ясу-
вати, що саме цей вимогливий і суворий 
Бог хотів, щоб я зробив для Нього. Я 
знав, що він не просто хотів, щоб я знав 
про Його існування і Його сувору і влад-
ну природу.5 Я завжди чув, що Бог був 
слабаком, боязким створінням. Але Він є 
повною протилежністю цьому.6 

Після дивовижних і чудових одкро-
вень, які я отримав, коли я був врятова-
ний, приблизно через рік, а також після 
іншого надзвичайно надприродного 
випадку мого спілкування з Господом, 
який сказав Сью і мені, що ми маємо по-
братися, Сью продала всі меблі у своїй 
квартирі, квартирі, в якій  нам вдалося 
завоювати кілька сотень душ для Госпо-
да. Ми попрямували до Лас-Вегаса, щоб 
одружитися. Я сперечався зі Сью щодо 
цього, кажучи їй, що Бог одружив нас 
у тому видінні, яке вона мала, і видінні, 
яке мав я.7 Я не бачив ніякої необхідності 
для нас бути одруженими людиною. Сью 
сказала мені, що, якщо у нас не буде сві-
доцтва про шлюб, багато людей говори-
тимуть про нас погані речі. «Хіба в Біблії 
не говориться: «Ми повинні підкорятися 
Богу, а не людям?» (Діян. 5:29). Тим не 
менш, ми поїдемо до Вегаса», - сказав я. 
«Ти християнка вже двадцять п’ять ро-
ків, а я тільки-но врятований. Господь 
наказав мені слухати тебе, тож ми їде-
мо». Так ми й поїхали. 

Ми почали їхати пустелею десь між 
пізньою ніччю і раннім ранком. На до-
розі, якою ми прямували, не було ніяких 

1 «Два свідка Божих», пар. 5-7, «Сухі кістки», «Слуга Божий», «Важка гора», «Дзеркало», «Заможні», «Корифеї», «Бездонна прірва», «Відродження», «Розколоті на шматки», «Переконані» безкоштовно   
2 Втор. 10:17, Йов 13:11, 22:12, Пс. 19:1-2, 68:33, 102:12, 24-27, 104:31, 139:3-13, Іс. 57:15   3 Втор. 7:21, 10:17, 28:15-68, I Сам. 2:6-7, 10, Езд. 8:22, Йов 9:4-7, 12, 12:14, 23:13, 26:11, 14, 41:9-10, Пс. 66:3-7, 76:6-8, 
97:1-6, 115:3, 145:6, Дан. 4:35, Євр. 12:25-26, 29   4 «Ознаки часів», «Сухі кістки», «Корифеї», «Розтоплюючии холодні серця»   5 Вих. 34:14, Втор. 6:13-15, Іс. 30:30, 43:21, Єр. 27:5, Дан. 4:35, Наум. 1:2-8, 
Мал. 3:5, Рим. 2:2, 5-8, Євр. 10:30-31, Одкр. 11:18   6 Втор. 7:21, 32:39, I Хрон. 29:11-12, II Хрон. 20:6, 25:8, Езд. 8:22, Пс. 77:14-18, 145:6, Наум. 1:3-6, Матв. 10:28, Євр. 10:26, 29   7 «Слуга Божий», «Два свідка 
Божих», «Розколоті на шматки», «Весільна сукня Сьюзен»   
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вогнів. Довкола взагалі не було жодних 
вогнів. Була чорна, як смола ніч без зірок 
і місяця, і не було нічого, крім темряви, з 
обох сторін дороги і попереду нас. Єди-
ним джерелом світла були наші фари та 
їх відбиття на білих лініях невеликої до-
роги. Сьюзі почала говорити про літаючі 
тарілки. Вона розповіла мені, як давній 
пророк Єзекіїль говорив про них.8 Вона 
також сказала мені, що Бог відкрив їй, 
що літаючі тарілки, які бачили деякі 
люди, були надприродними істотами, 
янголами з Небес, які інспектують зем-
лю якраз перед  поверненням Христа на 
землю.

«Вони - янголи Господні, Тоні», - ска-
зала Сьюзен. Вона додала: «На все, що має 
Бог, у сатани є підроблення. Бог має по-
сланців, посланих Ним, таких, як ти, Тоні, 
і я.9 Сатана має злих занепалих янголів, 
лжепророків і підступних служителів у 
світі для того, щоб заплутати людей, щоб 
вони не могли бути врятовані».10 Вона 
також сказала мені, що служителі сатани 
завжди принижують істинних служите-
лів Господа, додавши, що вони (служителі 
сатани) завжди є вихідцями з найбільшо-
го світового культу, штаб-квартира якого 
знаходиться в Римі, Італія.11 «Вони нази-
вають себе християнами, але вони не є 
ними.12 Вони вбили сотні тисяч істинних 
християн, євреїв та інших, спалюючи їх 
на вогнищах, віддаючи їх на розтерзання 
левам, кидаючи їх у печі і тому подібне.13 
Вони також роблять все, - сказала вона, - 
аби ув’язнити істинних служителів Госпо-
да».14 Вона сказала мені, що цей зловмис-
ний Єдиний світовий культ, його лідер і 
Єдиний світовий уряд, який виконує його 
злу волю, є те, що в Біблії символічно на-
зивається «велика блудниця»,15 «мати 
всякої мерзоти на землі»,16 «лжепророк» 
і «звір».17 Всі вони контролюються ди-
яволом,18 який символізується в Біблії як 
«великий червоний дракон» і «той старо-
давній змій, що зветься диявол і сатана» 
(Одкр. 12:9).

Місто, в якому блудниця зі своїм 
лжепророком диктує свої злі принци-
пи для усіх країн світу, не символічне, а 
буквальне. Це місто семи пагорбів, Рим, 
Італія, єдине місто, яке підходить до опи-
су.20 Існує лише один культ у світі, який 
називає себе церквою і який підходить 

під опис великої блудниці. Жодна інша 
«церква» не  підходить навіть на один 
мільйон миль близько до цього.

Сьюзен стверджувала, що лжепро-
рок, його оманлива церква і його уряд 
бойкотують, ув’язнюють і вбивають 
кожного, хто не згоден з їхньою тирані-
єю, хитромудро переконуючи всіх, що 
не вони це роблять, звинувачуючи при 
цьому комуністів, Ізраїль, Росію, Китай 
і навіть благочестивих відроджених хри-
стиян за усю ненависть та гидоту, які ро-
билися і зараз робляться у світі.

Бог, Який є істина, говорить нам, що 
кожна мерзенність на землі виходить від 
диявола, який вибрав Рим центром свого 
культу та свого уряду.21 Його план полягає 
у тому, щоб вдавати з себе Білосніжку.22 
Ніхто не повинен знати, що його церква, 
його лжепророк і його єдина світова си-
стема є втіленням сатани.23 Бог продовжує 
Своє втілення в обраних людських тілах, а 
сатана, який є великим імітатором , вчиняє 
з людськими тілами так само.24 Остерігай-
теся неправдивих братів.25 Остерігайтеся 
cатани, втіленого в людині, в своєму куль-
ті та в усіх урядах, які проти святого Слова 
Божого.

Цей римський культ та всі, хто до ньо-
го приєдналися, переповнені ненавистю. 
Вони здійснюють всі злодіяння на землі, 
злодіяння за межами людської уяви. Люд-
ський розум не може зрозуміти духов-
ні речі: чи є вони добрими справами від 
Бога, або злими справами cатани.26 По-
трібно народитися від Духа, щоб зрозумі-
ти ці речі.27 Ось чому Бог заявляє, що весь 
світ був засліплений cатаною.28 Рим має 
ярлик для всіх, хто викриває його; таких 
людей називають членами небезпечної 
секти і зомбованими.  Немає чогось се-
реднього. Ви повинні вірити Господу Богу 
Вседержителю, або ж ви повинні вірити 
дияволу, сатані, який не може говорити 
істину.29 Бог не може сказати неправду.30 
Так само неможливо для cатани та його 
прибічників говорити правду.31 Повіри-
те ви дияволу, який говорить,  я повний 
ненависті за викриття істинного ненавис-
ника, чи повірите Богові, який говорить, 
що саме диявол є той, хто сповнений не-
нависті?

Сьюзі сказала мені, що те ж саме від-
бувається з явищем літаючих тарілок. 

«Сатана має підробку. Він посилає маре-
ва різним людям у світі, щоб вони мог-
ли бачити його викривлені знамення. 
Я знаю, що вони бачать їх, але диявол 
переконує усіх, що дивні на вид істоти 
в них - з якоїсь іншої планети, коли на-
справді вони лише марева. Немає життя 
на будь-якій іншій планеті, згідно Слову 
Божому».32 

Сьюзен сказала: «Давай помолимо-
ся. Візьмемося за руки і помолимося, та 
попросимо Бога: «Господи, якщо існує 
така річ, як літаючі тарілки, покажи їх 
нам просто зараз». Те, як Сью говорила 
до мене, було надприродним. Я знав, що 
Святий Дух керував нею, щоб вона ска-
зала ці речі мені, тому що я відчував, як 
Святий Дух торкався мого серця з кож-
ним словом, яке вона промовляла.

Якоюсь мірою це було страшно, те, 
як все відбувалося, тому що я був лише 
недавно врятований і в той час не знав 
обсягів надприродної сфери. Всі видін-
ня, знаки та чудеса, які Бог показав мені, 
приголомшили мене до такої міри, що 
я одночасно дуже боявся Його і постій-
но очікував чогось нового від Нього в 
будь-яку мить. Так чи інакше, по тому, 
як Сьюзі говорила зі мною, я зрозумів, 
що щось повинно відбутися. Наодинці з 
нею в темряві пустелі, без жодного іншо-
го автомобіля навколо, я почув, як вона 
сказала: «Тоні, давай візьмемось за руки 
і помолимося, щоб Господь показав нам 
літаючі тарілки». Я сказав: «Добре». Вона 
вела машину, і я взяв її за руку. Вона мо-
лилася: «О Господи, Боже Всемогутній, 
якщо є такі речі, як літаючі тарілки, по-
кажи їх нам, Отець, в ім’я Ісуса». Я ска-
зав: «Амінь, Господи».

Не встигла вона промовити цю мо-
литву, а я - сказати «Амінь, Господи», 
як з далекої відстані до нас почала дуже 
швидко наближатися ескадрилья літаю-
чих тарілок. Вони пересувались зверху 
вниз в межах частки дюйма відносно 
лобового скла автомобіля зі швидкістю 
блискавки.

Спочатку пролетіла одна, потім дві, 
потім три. Потім прослідували ще три, 
вишикувані у формі літери «V». Ще дві, 
потім ще одна промайнули з далекої від-
стані, і менш ніж за секунду пікірували 
в лобове скло нашого автомобіля, пролі-

8 Єзек. 1:15-25, 3:13, 10:9-17   9 Матв. 10:5-8, Марк 3:14, 16:15, I Кор. 1:21, Діян. 5:42, 10:42, 16:10, II Тим. 4:1-2, Одкр. 14:6   10 Матв. 7:15, 24:24, Марк. 4:15, II Кор. 11:13-15, II Петра 2:1-3, I Іоан. 4:1   
11 Одкр. 13:4-7, 17:3-9   12 Одкр. 2:9, 3:9   13 Одкр. 17:6, 18:24; «Переслідування церков нацистами», Дж.С. Конвей, с. 25-26; І. Г. Фарбен, Р. Сесьюлі, Боні та Гаер, с. 128-129; «Зрадницький мир», Х.В. 
Армбрастер, Бічхерстська преса, с. 345-347; «Волл Стріт та піднесення Гітлера», А.С. Саттон, Пресса 76; Альманах «Інформацію, будь ласка!», 1982, с. 98; «Холокост Ватикану», Авро Манхеттен, Озарк 
Букс; «Міжнародні спостерігачі  світу», Брюссельські записи; «Інформаційна мережа проти війни і фашизму», запис «Папа з Освенциму»; «Димові завіси», Публікації Чіка, с. 35; «Світова історія у 
християнській перспективі», Том 2, A Бека, 1981, с. 352   14 Дан. 11:33, Іоан. 15:20, Одкр. 2:10, 12:13,17   15 Одкр. 17:1, 19:2   16 Одкр. 17:5   17 Одкр. 19:19-20, 20:10   18 Одкр. 13:2-4, 11-15, 16:13-14   
19 Одкр. 12:3-4, 7-9, 20:2   20 Одкр. 17:1-9   21 Одкр. 17:1-9   22 II Кор. 11:14   23 Одкр. 12:9, 13:1-4, 13-18, 17:3-6   24 Іоан. 6:56-57, II Кор. 5:18-20, 6:16-18, I Іоан. 2:18-19, 3:10, 4:13-17   25 II Кор. 11:13-14, 
Гал. 2:4   26 Рим. 8:6-7, I Кор. 2:14   27 Іоан. 3:3-8, I Кор. 2:14   28 Матв. 15:14, II Кор. 4:3-4, I Іоан. 2:11, Одкр. 12:9, 13:1-8   29 Іоан. 8:44   30 Втор. 32:4, Тит 1:2, Євр. 6:18, I Іоан. 1:5   31 Іоан. 8:23, 44, Еф. 
2:2, I Тим. 1:9-10, Одкр. 2:2   32 Бут. Гл. 1-2   
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таючи повз нього в межах часток дюйма, 
по мірі того як ми просувалися вперед. 
Вони продовжували підлітати, шість, 
дванадцять, дві і одна знову і знову. Я 
міг визирати у заднє вікно і бачити їхні 
вогні позаду нас, що зникали далеко в 
ночі. Всі вони були однакового розміру, 
рівномірно та повністю освітлені всере-
дині і зовні. Я нічого не міг побачити в 
них. Вони були немов вкриті памороз-
зю ліхтарі. Вони не виглядали так, на-
чебто вони були зроблені з металу або 
будь-якої іншої земної речовини, і вони 
не були схожі на хмари або туман. Всі 
вони були ідеально круглі. Вони вида-
вали свистячий звук, наближаючись до 
машини, даючи зрозуміти, що вони зро-
блені з якогось роду матеріалу. Їх було 
принаймні сто.

Сьюзі, все ще тримаючи мене за руку, 
спитала мене: «Ти бачиш те, що я бачу?» 
Я сказав: «Заради Бога, так!» Вона ска-
зала: «Що?» Я сказав: «Літаючі тарілки». 
Вона сказала: «Так», і стиснула мою руку. 
Я сказав Сьюзі: «Зупини машину! Ці речі 
пролітають так близько, вони можуть 
врізатися в нас! Зупини машину! Як ти 
можеш вести машину, коли ці речі про-
ходять у частці дюйма від нашого лобо-
вого скла?» У цей час я вже звертався до 
Сьюзі, частково знаходячись під бардач-
ком. Водночас я молився: «Боже, будь ла-
ска, вимкни це! Зупини їх. Ми бачили це. 
Я отримав повідомлення. От і все. Тепер 
я знаю, що вони існують».

До того, як це трапилось зі мною, я 
вважав, що кожен, хто розповідав про 
літаючі тарілки, був божевільним, за ви-
нятком тих, хто дійсно зафіксував їх на 
фотографіях. Деякі фотографії вигляда-
ли саме так, як ті НЛО, що ми бачили. 
Інші не мали в своєму вигляді нічого 
спільного з ними. Чи були ті тарілки, що 
вони бачили, реальними, чи то просто 
були підробки сатани, я не знаю. Але я 
також зустрів декількох людей, які ба-
чили їх. Я зневажаю тих, хто вигадує іс-
торії будь про що. Я не граю в ігри і не 
розповідаю брехні чи вигаданих історій. 
В Біблії так багато всього, про що треба 
поговорити, стільки чудес та знамень, 
до того ж стільки всього трапляється в 
ці останні декілька митей часу, що ні в 
кого немає жодної потреби вигадувати 
неправдиві історії.

Літаючі тарілки від Бога справді іс-
нують. Ця подія трапилась приблизно 
тридцять чотири роки тому. Я ніколи не 
бачив літаючих тарілок ані до, ані після 
цієї події. Речі, про які я написав тут, 
правдиві. Я вірю без жодного сумніву, 
що моя душа потрапила б у пекло, якби 
я хоч щось збрехав щодо видінь, знамень 
та чудес, що я отримав від Бога. У той 
час, коли Христос у плоті ходив зі своїми 
учнями по землі, Йому неможливо було 
увійти та жити в них із Отцем у Дусі. Це 
тому, що Христос тоді ще перебував у 
Своєму фізичному, або людському тілі. 
Він мав покинути Своє тіло, поверну-
тися у нього трьома днями пізніше, во-
скреснути, духовно перевтілитися, під-
нестися на Небо, стати Святим Духом з 
Отцем, Втішувачем для того, щоб про-
лити Себе разом з Отцем у Дусі до всіх 
Своїх апостолів та учнів, а також до кож-
ної дитини Божої будь-якого віку. Тільки 
після Його сходження на Небеса та після 
того, як Він став Святим Духом, Отцем 
та Втішувачем, Він зміг увійти з усією 
могутністю, що була в Нього для свід-
чення та чудес, до Своїх учнів, а також 
до кожного, хто підкоряється Господній 
справі свого спасіння, як це зазначено у 
Слові Божому.33 Я б ніколи не поставив 
під загрозу благополуччя своєї душі, го-
ворячи неправду. Саме за вказівкою Го-
спода свідчу я про речі, про які я розпо-
вів вам тут, аби ви мали можливість бути 
врятованими, як врятувався я.

Багато людей можуть насміхатися над 
тим, що я написав, так само, як я висмі-
ював одну лише згадку про літаючі та-
рілки. З того часу, як я вперше побачив 
їх, я отримав ще багато різноманітних 
видінь від Бога, всі з яких були правди-
вими і здійснювалися насправді. Однією 
з речей, які  ненавидить Господь, є лже-
пророки.34 Без жодного сумніву, лжепро-
роки відправляться у пекло, оскільки 
вони брешуть як щодо Слова Божого, 
так і про справи Господні.35 Багато лю-
дей вигадують різні речі та розповідають 
іншим у спробі, як я гадаю, справити на 
них враження. Моє свідчення полягає у 
тому, що я ніколи не намагаюся врази-
ти людей. Я ніколи не думав багато про 
людей,  щоб бажати справити на них 
враження до  мого врятування, а моїм 
єдиним наміром після мого врятування 

було привести людей до Христа, бо Він 
наказує нам так робити.36 

Я знаю Господа дуже добре, і я дуже 
добре знаю Біблію. Він - це Слово.37 В 
мене є багато інших  творів, які я вважаю 
важливішими для опублікування у цей 
час, аніж цей випадок, який пережили ми 
зі Сью  щодо літаючих тарілок. Господь 
наказав мені написати та опублікувати 
це у травні місяці 1999 року. Він попе-
реджає світ «багато разів  й  багатьма 
способами», що Він скоро повернеться 
на землю (Євр. 1:1),38 і якщо ви не буде-
те врятовані до того, як Він повернеться, 
або до того, як ви постанете перед Ним, 
ваша душа проведе вічність у пеклі.39 

Кожен, хто знає мене, знає, що я не 
прагну змусити людей любити мене і не 
прагну грошей. Для мене не важливо, 
подобаюсь я вам чи ні, бо я не маю на-
міру обійняти якусь політичну посаду. 
Я не сподіваюсь на ваші голоси або ваші 
гроші. Я не проповідую Тоні Аламо. Я 
проповідую та навчаю людей: «Бога бій-
ся, й чини Його заповіді, бо належить це 
кожній людині!» (Еккл. 12:13). Я не кажу 
вам, що Він любить вас, якщо ви - ди-
явол, людина, яка відмовляється від Бога, 
бо в такому випадку Він вас не любить.40 

Господь сказав: «Якова Я полюбив, а Iса-
ва зненавидiв» (Рим. 9:13). Чому Господь 
сказав так? Бо Яков любив Господа і вірив 
у правдивість обітниць Господніх.41 Він 
вірив, що на нього очікує велика спадщи-
на, тоді як Ісав так мало піклувався про 
неї, що продав її за миску бобів.42

Якщо ви вірите у Бога, ви всіма сила-
ми шукаєте Його.43 Ви відшукуєте докази 
справдження пророцтв останніх часів. 
Якщо ж ви не любите Господа, якщо ви 
нітрохи не переймаєтесь Ним або Його 
пророцтвами останніх часів, то ви з го-
товністю заплутуєтесь у турботах цього 
світу.44 Ви - втрачені, і вас ніколи не буде 
врятовано. Одного дня, вже скоро, ви 
усвідомите, якими безмежно дурними ви 
були, не довіряючи Господу, не віруючи 
у Нього. Я дякую Господу, що я далекий 
від засудження Господнього. Я дякую 
Йому не лише за те, що мене врятовано, 
але й за те, що я продовжую залишатися 
врятованим, вручаючи свою душу вам і 
говорячи про те, що Святий Дух оживив 
мене як Словом Своїм, так і чудесами, 
що Він явив мені.

33 Діян. 5:3-11, Одкр. 21:8, 27, 22:15   34 Прип. 6:16-19, Єр. 14:14-15, 23:32, Зах. 8:17, Матв. 7:15, Марк 13:22, II Кор. 11:13-15, II Петра 2:1, I Іоан. 4:1-38   35 Мих. 3:5-7, Матв. 7:15, 22-23, II Кор. 11:13-15, 
II Петра 2:1-3   36 Прип. 11:30, Лук. 14:23, Марк 16:15, Діян. 26:16-18, 28:28, Рим. 10:14-15, I Кор. 10:33, Еф. 3:7, II Тим. 4:5, Тит 1:3   37 Іоан. 1:1, 14, I Іоан. 1:1-3, Одкр. 19:13   38 Матв. 16:28, Гл. 24, Лук. 
21:7-36, I Сол. 4:15-17, 5:2-3, II Сол. 2:1-3, II Петра 3:3-4, 7, 10-12, I Іоан. 2:28, Одкр. 1:7, 22:12, 20   39 Іс. 33:14, Матв. 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 18:8, 25:41, 46, Марк 9:43-44, Лук. 16:23-24, 26, II Сол . 1:7-10, 
Одкр. 14:10-11   40 Втор. 32:18-25, I Хрон. 28:9, Пс. 2:4-6, 5:4-6, 50:22, Єр. 6:19, 28-30, 7:25-29, 33, Ос. 4:6, Матв. 10:33, Іоан. 3:36, 12:47-48, Рим. 1:18, Гал. 5:19-21, Еф. 5:5-6, II Сол. 1:7-9, Євр. 6:8, 10:26-31   
41 Бут. 28:12-15, 32:9-12, 24-29   42 Бут. 25:29-34, Євр. 12:16   43 Матв. 5:6, 6:21, 33, Іоан. 14:23-24, 15:7, Діян. 15:11, 16:31, Рим. 10:17, Гал. 3:11, Кол. 3:1-2, 16, II Тим. 2:15, 3:15-17, Євр. 11:6   44 Йов 21:12-15, 
Пс. 49:6-20, Прип. 14:12, Еккл. 2:1-11, Матв. 10:37-39, 16:24-26, 24:37-39, 44-51, Марк 4:18-19, Лук. 12:16-40, 14:16-24, 21:34-36, Рим. 8:6-8, I Кор. 7:29-31, Гал. 6:8, Флп. 3:18-19, Кол. 3:2, Як. 4:4, I Іоан. 2:15-17   
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45 Матв. 7:13-14, 20:16, 22:14, Лук. 13:23-28   46 Матв. 24:37-39   47 I Іоан. 5:19, Одкр. 12:9, 13:3-4, 8   48 Пс. 33:11, 102:27, 119:89-90, Еккл. 3:14, Мал. 3:6, Євр. 1:10-12, 6:17-18, Як. 1:17   49 Бут. 7:13-16, 21-
23, II Петра 2:4-5   50 Пс. 50:3-4, Іс. 51:6, Матв. 3:12, 13:40-42, II Сол. 1:7-8, II Петра 3:3-7, 10-12, Одкр. 6:15-17   51 Йов 21:30, Матв. 7:13, 49-50, 25:29-34, 41-46, Лук. 13:24-28, Рим. 2:5-6, 8-9, Євр. 10:26-27, 
Одкр. 20:11-15  52 Матв. 7:13-14, 20:16, 22:14, Лук. 13:23-25   53 Прип. 14:12, Матв. 6:19-24, 10:37-39, 16:24-27, 24:37-39, 44-51, Лук. 9:23-26, 21:34-36, Гал. 6:8-9, Флп. 3:18-21, Кол. 3:2, I Іоан. 2:15   54 Дан. 
12:1-4, Йоїл 2:28-31, Матв. 24:3-44, Лук. 21:7-36, Діян. 2:16-21, I Сол. 5:1-4, I Тим. 4:1-3, II Тим. 3:1-9, II Петра 3:3-7, 10-12, Юд. 17-18   55 II Сол. 2:1-3   56 Одкр. 13:16-18, 14:9-11, 16:2, 19:20, 20:4   57 Бут. 
4:7, Втор. 11:26-28, 30:15, Нав. 24:15, Матв. 6:24, Одкр. 22:17   33 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   34 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4   35 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 
Івана 1:7, Одкр. 5:9   36 Псал. 16:9-10, Матв. 28:5-7, Марка 16:9, 12, 14, Івана 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Діяння 2:24, 3:15, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:3-7   37 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13   
38 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20   39 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   40 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14   41 Матв. 21:22, Івана 6:35, 37-40, Рим. 
10:13   42 Євр. 11:6   43 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   44 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5   45 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 

Господь говорить, що лише мало хто 
зможе увійти до Царства Божого.45 Вря-
товані походжають з невеличких релі-
гійних груп і ніколи - з великих конфе-
сій. Населення світу зараз перебуває у 
стані невірства, як це було за часів Ноя, 
згідно пророцтвам.46 Увесь світ укло-
няється дияволу.47 Господь ніколи не 
змінюється.48 Він показав нам, що біль-
шість завжди помиляється, коли Він 
знищив усіх на світі, окрім Ноя та семи 
членів його родини. Він обіцяє зробити 
те ж саме знову, на цей раз - вогнем.50 

Скоро більшість людей у цьому світі за-
гине та піде до пекла.51 Мало хто потра-
пить на Небо.52 Людям важко відірвати 
свої очі від цього світу та звернути їх до 
Христа, але це - те, що необхідно зроби-
ти, аби провести вічність на Небесах, а 
не у пеклі.53 

Знамення приходу Христового - пе-
ред нами.54 Ангели інспектують Землю. 
Має місце велике відступництво людей 
від церкви, що є визначною, даною нам 
апостолом Павлом ознакою прихода 
Христа, що справджується.55 Єдиний 
світовий уряд та церква переслідують 
нас. Ненависть до Бога, християнства 
та людей Божих - явно видимі сьогод-
ні. Світове населення цілком  отримало 
знак звіра у свої розуми, серця та душі. 
Незабаром воно також отримає цей знак 
на свої чола або праві руки, щоб показа-
ти свою відданість сатані.56 

Ви повинні обрати, кому ви будете 
служити тут, у цьому існуючому світі, 
Богу або сатані, а тоді проведете вічність 
з тим, кого ви собі обрали.57 Господь не 
залишає вам іншого вибору. Якщо ваш 
вибір - бути на Небесах з Христом, чи-
тайте цю молитву:

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся 
над моєю грішною душею.33 Я вірую, що 
ІСУС ХРИСТОС – це СИН живого БОГА.34 
Я вірую, що ВІН помер на хресті і пролив 
СВОЮ святу кров за прощення всіх моїх 
минулих гріхів.35 Я вірую, що БОГ воскре-
сив ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО 
ДУХА,36 і що тепер ІСУС сидить по праву 
руку від БОГА і слухає моє каяття та цю 
молитву.37 Я відчиняю двері свого серця і 
запрошую ТЕБЕ увійти в нього, ГОСПО-
ДИ ІСУСЕ.38 Змий усі мої брудні гріхи 
святою кров’ю, яку ТИ пролив за мене на 
Голгофському хресті.39 ТИ не відвернеш 
мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої 
гріхи і спасеш мою душу. Я знаю це, тому 
що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, говорить так.40 
ТВОЄ СЛОВО говорить, що ТИ нікого 
не відвернеш, в тому числі і мене.41 Тому я 
знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ 
відповів мені, і я знаю, що я спасенний.42 І 
дякую ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за спасін-
ня моєї душі, і я проявлятиму свою вдяч-
ність тим, що робитиму так, як ТИ наказу-
єш, і більше не грішитиму.43

Після спасіння ІСУС сказав здійснити 
обряд хрещення  через повне занурення 

у воду в ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯТОГО 
ДУХА.44 Уважно вивчайте Біблію короля 
Якова і робіть так, як там написано.45  

ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розповідали ін-
шим про своє спасіння. Ви можете почати 
розповсюджувати євангельську літературу 
Тоні Аламо. Ми надішлемо вам літературу 
безкоштовно. Щоб отримати більш деталь-
ну 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 про-
кляттям, бо ви пограбували МЕНЕ, навіть 
увесь цей народ [і увесь цей світ]. Прине-
сіть 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 скида-
тиме свої плоди передчасно на полях, каже 
ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі народи назвуть 
вас благословенними, бо ви будете чудо-
вою землею, каже ГОСПОДЬ САВАОТ» 
(Малахії 3:8-12).  

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:
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