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(Продовження на стор. 2)

Сухі кістки
автор Тоні Аламо

Бог послав видіння Єзекіїлю, пророку зі Старого Заповіту. У цьому видінні Єзекі-
їль побачив долину сухих кісток, що була уособленням духовної смерті Ізраїлю і світу. 
Видіння передвіщало перше пришестя Христа, те, як Він проповідував Євангеліє, і на-
решті – воскресіння із мертвих у вічне царство для всіх, хто вірить у «Слово Господа».1

Бог сказав  Єзекіїлю: «Сине людський, чи можуть ці кістки жити?» (Чи можуть 
ті, хто духовно мертві, жити?). Єзекіїль відповів: «Боже, тільки Ти, хто створив їх, 
можеш це знати».2 Бог знову звернувся до пророка, кажучи: «Промов пророцтво до 
цих кісток і скажи їм: «Сухі кістки, слухайте Слово Господнє. Так говорить Господь 
Бог до цих кісток; Я змушу дихання увійти в вас, і ви житимете».3

1 Єзек. 36:1, 4   2 Єзек. 37:3, ориг. іврит   3 Єзек. 37:4-5, ориг. арамейська   4 Єзек. 37:11   5 Буття 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Вихід 19:6, 32:10, Псал. 22:27, 
Ісая. 2:2, Івана 11:51-52, Діяння 10:34-35, Єфес. 1:10, Євр. 8:8-12, 1 Петр. 2:9-10, Одкр. 5:9, 14:6 і багато інших   6 Івана 15:1, Рим. 11:17, 19, 23, 24, Одкр. 7:4   7 1 Петр. 
2:9   8 Рим. 15:12, 1 Кор. 15:15, 16, Кол. 2:12, 3:1, 1 Фелас. 4:16, Одкр. 20:5-6,  9 Матв. 13:39, глав. 24, 1 Кор. 15:24, Євр. 9:26, 1 Петр. 4:7  
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СВІДЧЕННЯ ТОНІ АЛАМО

Ізраїль знав, що повністю зник 
як народ.4 На сьогоднішній день 
він безнадійно розрізнений. Але 
Господь сказав Єзекіїлю, що Він 
дасть життя іншому народові, що 
стане більш великим, ніж перший 
Ізраїль, який так і не перестав грі-
шити. Другим Ізраїлем стануть ви-
хідці з усіх народів світу, залишки 
обраних іудеїв та безліч язичників, 
щеплених до справжньої виноград-
ної лози (Христа).6 Це буде великий 
і святий народ тих, хто піднявся із 
мертвого гріховного життя у життя 
вічне.7 Вони ніколи не повстануть 
проти Господа. Це було перше во-
скресіння через силу воскресіння 
Христа.8

У 1964 році, перед моїм першим 
воскресінням через Христа, я, Бер-
ні Гоффман, також відомий як Тоні 
Аламо, був знаний усіма як вели-
кий грішник і безбожник. Я нічо-
го не знав про Бога. Я не знав, що 

Бог існував. Слово Боже було для 
мене вигадкою і міфом, і я зовсім 
не розумів, як люди можуть вірити 
у Бога і Його Сина. Я не міг повіри-
ти тим, хто казав, що вони вірили у 
Бога, тому що вони були лицеміра-
ми. Вони грішили так само або на-
віть більше за мене. Я це добре знав, 
бо обертався серед тих людей. Ми 
були купою мертвих, сухих кісток. 
Коли мене намагались навернути 
до християнства, я дуже дратував-
ся, тому що Біблія була для мене 
простим марнуванням часу. Життя, 
яке я вів, не залишало мені часу для 
ігор або казок.

Мене вважали №1 у сфері мар-
кетингу. Я допоміг багатьом відо-
мим співакам і акторам побудувати 
успішну кар’єру. Завдяки мені деякі 
відомі тепер всім предмети побуту 
завоювали ринок. Найгіршим кош-
маром тоді для мене було наверну-
тися до віри, поширювати буклети 

про Ісуса на вулицях, живучи у зу-
божілій місії, проповідувати Єван-
геліє і організовувати безкоштовне 
харчування для голодних.

У середині 60-х років світ не зда-
вався мені привабливим. Мені не 
подобались наркотики чи нечестиві 
люди, які поводили себе як свині.  Я 
ненавидів те, що хіпі зробили з Гол-
лівудом, бульваром Сансет Стріп і 
світом. Я і сам не був святим. Мене 
не обходило те, що роблять інші, 
як вони грішать, аби лишень це не 
відбувалося перед очима сімей із 
дітьми. Для мене світ був закінче-
ним, мертвим, сухим, неприємним і 
похмурим. 9 Нічого більше не мало 
ніякої цінності. Я знаю, що інші 
люди у світі розуміли це також до-
бре, як і я, і приймали наркотики 
заради втечі від реальності. Церкви 
були лицемірними, і, здавалося, всі 
знали це також. Увесь світ тонув у 
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(Продовження із стор. 1)
гріхах і безчинствах.10 Світ був ве-
ликою долиною сухих кісток – тих, 
що бачив Єзекіїль.11

Уперше Христос з’явився мені 
в офісі у Беверлі Хіллз у дуже не-
звичайний спосіб. Ніхто не зможе 
уявити, яким я був наляканим і 
водночас щасливим, коли Бог до-
вів мені, що Він і Його Син дійсно 
існують. Я був дуже схвильований, 
коли відчув Його благоговійний 
Святий Дух і почув Його могутній 
голос, який охопив кожну части-
ну мого тіла, так ніби я був «філь-
тром», через який слова проходили 
в обох напрямках. Його присут-
ність була дивовижною і заспокій-
ливою. Його Дух захопив мене, як 
могутній потиск руки Божої. Його 
слова промовили до мене: «Стань 
на ноги і розкажи людям у цій кім-
наті про Господа Ісуса Христа, що 
Він повертається на землю знову; 
зроби це або помреш». Коли Його 
Дух з’явився в офісі і захопив мене, 
мені було дано усвідомлення Його 
неймовірного розуму, який немож-
ливо передати словами.12 Він був 
кожним атомом і молекулою. Він 
був повітрям.  Він знав все про ми-
нуле і все, що буде в майбутньому.13 

Мені стало соромно від усвідомлен-
ня, що Він знає все, що я абиколи 
робив. Потім Він показав мені, що 
Рай і Пекло дійсно існують. І я знав, 

куди я попаду, якщо не буду робити 
так, як говорить Він…безсумнівно, 
що не у Рай.

Я був наляканим,14 але водночас 
було дивовижно знати, що Бог дій-
сно є, що Він живий, що він саме 
такий, як говорили пророки і апос-
толи. Він зовсім не змінився з тих 
часів, коли сотворив небо, землю 
і все навколо.15 Я одразу зрозумів, 
що завжди буду боятися Його, ми-
луватися Ним, поважати, любити 
Його і служити Йому. Я чітко знав, 
що згоден жити, піддаватися гонін-
ням і померти заради Нього, і зро-
блю це охоче і з радістю.16

Після того, як Бог дозволив мені 
покинути офіс, я почав питати Його: 
«Що Ти хочеш, щоб я зробив? Я зро-
блю все, що Ти скажеш мені». Я не 
отримав відповіді, тому вирішив, що 
Він хоче, щоб я пішов до церкви. Я 
подумав, що найбільша церква буде 
найкращою. Я пішов, але не знайшов 
Його там. Тоді я пішов у інші церк-
ви, але там Його теж не було. Потім 
я читав книжки із фотографіями на 
обгортках тих авторів, які виглядали 
мудрими і благочестивими та носи-
ли довгі бороди і релігійне вбрання. 
Але я знав, що вони помиляються, 
стверджуючи, що до Бога не потріб-
но ставитися зі страхом,17 що Бог 
не загрожує людям, що можна грі-
шити і не попасти в Пекло.18 Такий 
Бог мене не цікавив; мені конче було 
потрібно знайти того Бога, який за-
грожував мені,19 Бога, який показав 
мені Рай і Пекло; змушував мене ро-
бити те, що ніхто інший не зміг мене 
змусити робити, і те, що я ніколи не 
хотів робити.

Я ніколи не думав, що прав-
ду можна знайти у Біблії, тому що 
навколо було багато Біблій. Я від-

чував, що все те, чим цікавиться 
загальна спільнота, не може бути 
чимось значним, оскільки знав, що 
усі люди були дурні. Нарешті я по-
чав читати Біблію і знайшов у ній 
план спасіння і вказівки про те, що 
треба зробити, щоб отримати ві-
чне життя: як зростати із Христом і 
духовно ставати для Нього ловцем 
душ.20  

Коли я вперше почав читати Бі-
блію, я відчув такий самий потиск 
сили Божої на мене – потиск, який 
я відчував в офісі у Беверлі Хіллз. 
Потім Бог показав мені інші кар-
тини Раю і Пекла.21 Я кричав до 
Бога: «Господи, не посилай мене в 
Пекло!» Потім я побачив Рай і від-
чув мир Раю.22 Хоча я був духовно 
сліпим, голим і незначним, я сказав 
Богові, що готовий залишитися слі-
пим, голим і незначним, аби завжди 
відчувати цей райський мир. Я зно-
ву побачив Пекло і знову почав кри-
чати і просити Господа помилувати 
і пробачити мене. Потім сила Отця, 
Сина і Святого Духа увійшла в мою 
людську плоть.23 Вірою в Ісуса і в 
кров, що Він віддав за мене, вірою 
в слова Божі, які я чув і яким під-
корявся,24 я відчув, що кожен гріх, 
який я абиколи скоїв, зійшов з моєї 
душі.25 Я відчував себе чистим і до-
брочесним.26 Щось дуже дивовиж-
не трапилось зі мною, і це зробив 
для мене і заради мене Ісус Христос, 
«Святий Ізраїлевий».27 Я був таким 
щасливим, що позбавився гріха і 
володів новою силою, яка утриму-
вала мене від скоєння нового гріха, 
що мені захотілось розповісти про 
це усьому світу, щоб всі також піз-
нали Його і отримали вічне життя.

Навіть після початку пастор-
ського служіння в ім’я Христа ще в 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
Пасторські служіння Аламо онлайн

14 Буття 35:5, Лев. 26:16, Йов 31:23, Єрем. 32:21, Єзек. 32:32, 2 Кор. 5:11   16 Буття 1:1, Малах. 3:6, Діяння 
4:24, 2 Кор. 5:11, Євр. 13:8   16 Псал. 5:11, 35:19, Ісая 51:11, 61:10, Івана 16:33, Діяння 2:28, 20:24, Рим. 12:8, 
15:13, 2 Кор. 8:12   17 Буття 22:12, Псал. 112:1, Прип. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Еккл. 7:18   18 Прип. 8:36, Єзек. 
18:2, 4, Одкр. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 Буття 2:17, 6:7, 9, 13, Вихід 20:5, 32:33, 34:7, Єзек. 3:18, 18:20, Матв. 
8:12, 22:13, Марка 16:16, Одкр. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15   20 Івана 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Одкр. 14:18   21 Ісая 
5:14, 14:9, Луки 16:22-31, Діяння 7:55-56, Одкр. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 Рим. 
5:1, Єфес. 2:14, Филип. 4:7, Кол. 3:15, 1 Фелас. 5:23, 2 Фелас. 3:16   23 Лев. 26:11-12, Івана 14:16, 2 Кор. 6:16, 
1 Петр. 2:5, 1 Івана 3:24   24 Авак. 2:4, Матв. 17:20, Луки 7:50, Діяння 20:21, 26:18, Рим. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 
11:20, Гал. 2:16, 3:11, Єфес. 2:8, 3:17, Євр. 10:38   25 Марка 14:24, Івана 6:53, Діяння 20:28, Рим. 3:25, 5:9, Єфес. 
1:7, 2:13, Кол. 1:14, 20, Євр. 9:12, 14, 22, 1 Петр. 1:18-19, Одкр. 1:5, 5:9   26 Євр. 10:19-22, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 
7:14   27 Псал. 89:18, Діяння 3:13-14  

10 Єфес. 2:1, 5, Кол. 2:13  11 Єзек. 37:1  12 Числа 24:16, 
1 Сам. 2:3, Йов 21:22, Псал. 32:8, Прип. 2:6, 3:20, 9:10, 
Луки 1:77, Рим. 11:33, 1 Кор. 1:25, 2:16, 3:19, 2 Кор. 4:6   
13 Псал. 44:21, 94:11, Ісая 46:9-10, 1 Кор. 3:20, 1 Івана 
3:20, Одкр. 21:6, 22:13   
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Каліфорнія
Шановний Пасторе Аламо,

Я пишу цього листа із силою Свя-
того Духа, одягнений в повну зброю 
Божу (Ефес. 6:10-17). Нещодавно, 
через духовний зріст і спілкування 
з братом по Армії Божій та завдяки 
Святому Духу, мені стали зрозумілі 
деякі таємниці та істини Біблії. Я 
знаю, що Бог зараз підготовлює Своїх 
обраних, і я випадково прочитав дещо 
з Ваших публікацій. Хочу сказати, 
що Бог послав мені Вашу літературу 
в той важливий для мене час, коли 
мені було вкрай необхідно пізнати 
певні істини. Мене дуже вразило Ваше 
пасторське богослужіння. Ви – це 
правда без прикрас, не підсолодже-
на правда, яка надає лише солодкі 
аспекти священного писання. Будь 
ласка, зарахуйте мене до своїх членів 
та до списку адресатів на отримання 
літератури, щоб я зростав зі Святим 
Духом, озброєний духовним мечем 
правди. Я зараз перебуваю у в’язниці, 
тому прошу не надсилати літературу 
у твердій обкладинці. Я не маю мож-
ливості пожертвувати кошти, але мої 
молитви направлені на те, щоб Ваша 
могутня місія завжди процвітала.  
Щиро Ваш,
Б.Л.    Коркоран, Каліфорнія

Член християнської місії Тоні Аламо М.С. із Демократичної 
республіки Конго розповсюджує бюлетені Тоні Аламо 

28 Рим. 8:37, 1 Івана 4:3-4 29 Кол. 2:10 30 Марка 
16:15, Луки 14:23 31 2 Царів 20:16, Ісая 1:10, Єрем. 
2:4, Єзек. 37:4 32 Марка 16:16, 2 Фелас. 2:12   

(Продовження на стор. 8)

1964 році, я відчуваю, як духовний 
кістковий мозок ллється з небес на 
мої колись сухі кістки кожного разу, 
коли я читаю Біблію. Слово Боже 
обклало ці колись сухі кістки духо-
вними сухожиллями і покрило їх ті-
лом і шкірою духовної зброї. Кожне 
Слово Бога ще більше прищеплю-
вало Христа в моє серце. Я все ще 
відчуваю, як кожне Слово Бога вди-
хає Святий Дух в мою душу, даючи 
мені силу стійко стояти і гасити 
вогняні стріли, якими Сатана стрі-
ляє в мене протягом років. Кожно-
го дня я ще більше пізнаю, що «ми 
більш, ніж переможці» в Ісусі Хрис-
ті,28 і ми «досконалі в Ньому».29 Та-
кож я знаю, як важливо слідувати 
кожному Слову Ісуса, який сказав 
за мить перед вознесінням на Небо: 
«Ідіть же по всьому світу та пропо-
відуйте  Євангеліє  всякому творін-
ню».30 (Проповідуйте кожній сухій 
кістці – тим, хто духовно мертвий, 
– щоб вони почули Слово Боже».31)

«Той, хто вірує і охрещений, буде 
спасенний; той, хто не вірує, буде 
проклятий».32

Шановний Пасторе Аламо, мій 
милий серцю і богоданий Пасторе,

Хай Отець і Ісус Христос по-
шлють славу, милість Божу і мир 
на Вас і Вашу місію. Я дякую Богу, 
якому я служу з 1994 року, я – єван-
геліст із міста Мусома, Танзанія. Я 
працюю над тим, щоб розширити 
свою місію по всій країні і навіть за 
її межами. Пасторе, я не чув Вашого 
голосу, не чув, як Ви проповідуєте, 
не бачив Вашого обличчя, але за-
вдяки Вашій літературі, завдяки 
тому, що я маю нагоду читати такі 
чудові, написані Вами, Пасторе 
Тоні Аламо, праці, як «Сухі кістки», 
«Месія» і «Божа ферма», я знаю, що 
Ви – найвидатніший між-
народний оратор. Дякуючи 
цій літературі, я зрозумів 
Ваше постійне занепокоєн-
ня щодо церкви, яка є тілом 
Христа. Ми з товаришами 
по вірі в Господа, а також 
новонавернені, які прийняли 
Христа завдяки Вашій літе-
ратурі, утворили братерство 
«Церква громади віруючих». 
Ми хочемо поширити Вашу 

Танзанія

місію у Східній Африці, особливо в 
Танзанії, донести її до найвіддалені-
ших поселень. Пасторе, нам конче 
потрібна Ваша допомога. Чи не могли 
б Ви забезпечити нас гучномовцями, 
генератором, примірниками Біблії 
для новонавернених та літературою 
для нашої місії щодо проповідування 
Євангелія. За це Бог Вас щиро благо-
словить. Хай Бог благословить Вашу 
місію за Вашу прекрасну роботу і ду-
ховно підніме Ваше життя. Ми щиро 
Вам вдячні і з нетерпінням чекаємо 
на позитивну відповідь. 
Ваш по Христу, 
О.Є.М.       Танзанія, Східна Африка
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(Б) Ісая 53
(9)  ДОБР ОВІЛЬНІ С ТРА-

ЖДАННЯ МЕСІЇ, Ісая 53:4-6, 8, 
10-12: 

«Направду ж Він немочі НАШІ 
узяв і НАШІ болі поніс...Він був 
ранений за НАШІ гріхи, за НАШІ 
провини: ВІН мучений був, кара на 
НЬОМУ була за НАШ мир, ЙОГО 
ж ранами НАС уздоровлено…на 
НЬОГО Господь поклав гріх усіх 
нас…за провини МОГО НАРОДУ 
на смерть Його дано… душу свою 

покладе Він як жертву за гріх». «Він 
ЇХНІ гріхи понесе…Він понесе гріх 
багатьох».1  

Одна з головних ідей цієї глави 
– це добровільні страждання Ме-
сії. Ця чудова глава містить тільки 
дванадцять віршів, але чотир-
надцять разів вказує на доктрину 
щодо добровільного страждання 
за всі гріхи людські. Весь розділ 
(Ісая 52:13-53:12) пронизаний цією 
концепцією, і таємницю не було 
розкрито до того часу, поки Господь 

Ісус був «зроблений…гріхом за 
нас» (2 Кор. 5:21) і «помер за наші 
гріхи» (1 Кор. 15:3).

Господь «на Нього поклав гріх 
усіх нас» (Ісая 53:6). Месія був 
святим Спасителем, на якого 
випала вся тяжкість суду, яка б 

мала випасти на людство. Який 
же милосердний Господь у цій до-
бровільній спокуті Христа! Таким 
чином, розп’яття на хресті одразу 
стало для Ісуса не тільки найбіль-
шим приниженням, але також Його 
найбільшим тріумфом і способом 
спасти людство.

Коли Бог Ісус прийшов, він вті-
лив ці месіанські пророцтва своєю 
викупною смертю на хресті: «Він 
тілом Своїм Сам підніс гріхи наші 
на дерево» (1 Петра 2:24).    

(10) Месія страждатиме ДО-
БРОВІЛЬНО і не відкриватиме 
вуст Своїх, Ісая 53:7:

«Він гноблений був та понижу-
ваний, але вуст Своїх не відкривав: 
як ягня був проваджений Він на 
заколення, і як овечка перед стри-
жіями своїми мовчить, так і Він не 
відкривав Своїх вуст». 

1 Святий Автор робить неможливим для будь-якої винахідливості чи вчення усунути з цього уривку доктрину спокутування чужої провини, згадуючи досить часто 
та в різних формах, але про те й саме: той, хто здійснив одне пророцтво, має здійснити і інші.

Шлю мої найщиріші вітання 
з Індії братам із християнської місії 
Тоні Аламо в Індії. Я був дуже ра-
дий і вдячний, коли отримав Біблію 
та деяку іншу літературу, книгу 
«Месія». Ми з братами по Христу 
розповсюджуємо істинний план спа-
сіння серед тих людей, які володіють 
англійською; також ми намагаємося 
перекласти цю унікальну літературу 
на нашу рідну мову для тих людей, 
які не знають англійської мови і жи-
вуть в селах. Чимало людей – водії 
автобусів чи автомобілів, учні шкіл, 
студенти медичних та інженерних 
ВУЗів, робітники та керівники 
фабрик, вчителі та всі інші люди, 
які отримали літературу, – благо-
словенні цією літературою, яка несе 
істинний план спасіння. В нашому 
місті є чимало людей, які прийняли 
Ісуса Христа як свого особистого 
Спасителя завдяки Вашій літературі. 
Будь ласка, підтримуйте наше слу-
жіння у Ваших значних молитвах. З 

Індія

Брат Т.Р. розповсюджує книгу Тоні Аламо «Месія», живу книгу, що завойовує 
душі – Раджамундрі, Індія

Це уривок із книги Пастора Аламо «Месія»
Найбільше диво в друку

Документальні свідчення:

Месія
згідно з біблійним пророцтвом

«Усі пророки свідчать про НЬОГО» (Діяння 10:43).
«Із звоєм книжки, про Мене написаної»

(Псалом 40:7, до Євреїв 10:7).

глибокою повагою, Ваш слуга в Його 
винограднику.
З повагою,
Пастор Н.Т.
Рампачодаварам Мангал,
Індія  
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Інший би щось шепотів чи стог-
нав при стражданнях, особливо 
тоді, коли він страждає несправед-
ливо, але Месія не так страждав. 
Він добровільно віддав Себе справі 
«нести гріхи наші» і, немов ягня, 
пішов на заколення. У величному 
і великодушному мовчанні Месія 
стерпить все що завгодно, тому що 
цього хоче Бог. І тут ми пізнаємо не-
розкриту таємницю вічної любові. 

У Новому Завіті ми бачимо, що, 
коли Ісуса Христа били, пересліду-
вали, бичували, висміювали, неспра-
ведливо звинувачували, жахливо з 
Ним поводилися, плювали в Нього і 
розп’яли, Він навіть не показав обу-
рення, не намагався звинувачувати 
Своїх катів, Він не скаржився уголос 
– Він тільки молився. 

Після того, як багато хибних 
свідчень було пред’явлено Йому, 
архієрей сказав: «Чому ти не від- (Продовження на стор. 6)

Пастор Майк Омоасегун із деякими парафіянами отримують духовну літе-
ратуру Пастора Аламо, а також примірники Біблії короля Якова від хрис-
тиянської місії Тоні Аламо – Суледжа, Нігерія

24-годинна молитва і інформаційна лінія – 011 (661) 252- 4362

повідаєш..? але Ісус мовчав.» (Матв. 
26:59-63).

Ось молитва Ісуса, коли Він 
страждав від тортур на хресті: 
«Отче, прости їм, бо вони не зна-
ють, що роблять» (Луки 23:34).

Уся ця подія дуже незвичайна, 
вона вкрай відрізняється від нор-
мальної та природної поведінки лю-
дини. Тут неможливо не дивуватися 
незвичайному пророцтву і навіть 
більш незвичайному завершенню.

(11) Взятий від уз і суду Месія 
НЕ МАТИМЕ ЗАХИСНИКА, який 
би захищав Його, жодний друг не 
засвідчить, що Він невинуватий, 
Ісая 53:8: 

«Від утиску й суду Він забраний 
був, і хто збагне Його рід?»

Синедріон притримувався пра-
вила «обов‘язкових свідчень на 
захист», тобто, якщо хтось мав, що 
сказати у виправдання звинувачено-

го, він повинен був це зробити. Але 
цього правила не було дотримано у 
справі Ісуса із Назарету, навпаки – 
цей поспішний і фальшивий процес 
повністю суперечив усім законам 
Синедріона, праву і справедливості. 

Перед корумпованою єврейською 
ієрархією і представниками на той 
час наймогутнішої язичеської сили 
на землі Ісус постав один, без захис-
ту. Ніхто не став на Його сторону. 
Іуда зрадив Його; Петро відрікся від 
Нього; інші учні «покинули його 
та втекли» (Матв. 26:56). І чимало 
жінок, які протягом Його місії до-
помагали Йому, «спостерігали зда-
лека», коли Його розпинали (Матв. 
27:55). Попросту кажучи, в той час, 
коли Йому це було конче потрібно, 
БІЛЯ НЬОГО НЕ БУЛО НІКОГО. 
Хоча, вже пізніше, після того, як 
Його тіло оніміло після важких 

З нашої 24-годинної молитви і 
інформаційної лінії

Д. Р. з бібліотеки «Мак-Аллістер» 
Теологічної семінарії «Фуллер» в м. 
Пасадена, Каліфорнія, подзвонив 
і сказав, що знайшов кілька ін-
формаційних бюлетенів на землі 
і прочитав їх. Він сказав, що вони 
йому дуже сподобались, і попро-
сив включити його до списку адре-
сатів на отримання літератури. Він 
попросив надсилати йому кожний 
інформаційний бюлетень і кожну 
другу літературну працю Пастора 
Аламо. Він хоче мати колекцію 
всіх робіт Пастора Аламо, щоб до-
слідники могли приходити до його 
бібліотеки і більше дізнаватися про 
Слово Боже і про Пастора Аламо. 
Він був сповнений ентузіазму. Він 
сказав, що хотів би присвятити 
одну з полиць бібліотеки тільки 
літературі Пастора Аламо. На його 
думку, Пастор Аламо все говорить 
так, як воно є.     
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(Продовження із стор. 5)
годин страждань, Його мати Марія, 
декілька відданих жінок та Іоан, 
його улюблений учень, «стояли» біля 
хреста; але протягом суду і перших 
годин Його страждань на хресті Він 
був сам – абсолютно сам. В історії 
людства ще ніколи не було такого 
випадку, щоб людина повністю була 
покинута друзями і рідними, як це 
було у випадку з Ісусом. 

Ісуса було заарештовано НЕ на-
лежними посадовими особами, а 
натовпом, юрбою: «багато народу 
з мечами й дручем, од архієреїв до 
старших людських» (Матв. 26:47). 
Ісус сказав про безглуздість їх дій: 
«Чи се як на розбійника вийшли 
ви з мечами та киями брати мене? 
Щодня сидів я з вами, навчаючи в 
храмі, і не брали мене. Але коли це 
вже сталося, то справдились про-
роцтва Писання» (Матв. 26:55-56). 
Шукались криві свідчення, «щоб 
вбити Його» (Матв. 26:59), суд про-
ходив уночі, що було заборонено.  

Коли у Римському суді Пілат 
безуспішно намагався справедливо 
судити Його, він запитав у натовпу: 
«Що злого Він зробив?» У відповідь 
він отримав лише безглузді крики 
юрби, яка була підбурена своїми 
лідерами: «Нехай буде розп’ятий…
нехай буде розп’ятий» (Матв. 27:23). 
Коли Пілат усвідомив, що здоровий 
глузд і правосуддя більше не прева-
люють, а «неспокій» ще більш по-
ширюється, він умив руки і відав їм 
Ісуса на розп’яття (Матв. 27:22-26). 
Це було найганебніше порушення 
правосуддя за всю історію. 

Але невинуватість Христа було 
підтверджено не тільки Пілатом  
– «провини я в Нім не знаходжу» 
(Івана 19:6) – але також і давнім 
месіанським пророком: «Прови-
ни Він не вчинив, і не було в Його 
устах омани» (Ісая 53:9).

Замбія
Дорогий Пасторе Тоні Аламо, 

Я дуже щаслива, що пишу Вам 
цього листа. Як Ваші справи, 
Пасторе? Сподіваюсь, що з по-
міччю Всемогутнього Бога у Вас 
все гаразд. Я прочитала Ваш бю-
летень «Лідери і вигадки», який 
мені дивовижним чином (завдяки 
Богу) потрапив на очі. Я була дуже 
щаслива, коли його прочитала, і 
вирішила написати Вам. Дякую 
Вам за чудові слова про те, що 
Христос готовий прийти в життя 
кожного, навіть до людей, душі 
яких загублені. Завдяки Вашій 
літературі чимало людей прийшли 
до Христа і позбавились диявола. 
Хай Господь благословить Вас ма-
теріально, фізично і духовно.   

Пасторе, я молода жінка, ви-
йшла заміж 5 років тому. Я віддала 
життя Ісусу Христу два роки тому, 
і Господь завжди був милостивий 
до мене. Я відчуваю, що мені по-
трібно проповідувати істинне 
Євангеліє Ісуса іншим людям. 
Через традиційні міфи, ми, жінки 
Африки, сторіччями були «зако-
вані в ланцюги»; таким чином, я 
би хотіла повністю віддати себе 
Господу. Пасторе, я прошу при-
мірники Біблії, книжки, бюлетені, 
Божі послання на аудіоносіях та 
іншу літературу, яка допоможе 
мені в моєму прагненні спасати за-

гублені душі. Крім того, я би хотіла 
попросити матеріали для вивчення 
Біблії та пісні на аудіоносіях.
Щиро Ваша по Христу, 
Л.М.
Ісока, Замбія  

Дорогий Пасторе Тоні Аламо,
Надсилаю Вам мої найщиріші 

вітання в ім’я Господа Ісуса Христа. 
Я вдячний Богові за Ваше життя, за 
те, що Він обрав найкращий спосіб 
розповсюджувати Слово так, щоб 
це Слово досягнуло навіть найбільш 
віддалених кутків світу і рятувало 
життя людей. Пасторе Аламо, пане, 
я був нехрист до того, як мене спас 
від зла мій колега по роботі, і, коли 
я прочитав Ваші поради в інформа-
ційному бюлетені, моє серце стало 
на своє місце, і я впевнений, що 
Бог змінює моє життя. Я починаю 
швидко розуміти, що Бог хоче, щоб 
ми вселяли в себе Його праведність. 
Пасторе Аламо, я прошу Вас надати 
нам із другом один або два примір-
ника Біблії на англійській мові, щоб 
ми могли читати Слово Всемогут-
нього Бога. Хай Мир нашого Господа 
буде завжди з Вами. Я дякую Вам за 
доброту і за турботливих людей, які 
відповідають на прохання. 
Дякую. 
Кітве, Замбія

Мексика
Вельми поважний Пасторе Аламо,

Ваша література дійшла навіть до того місця, де я знаходжусь. 
Вона містить дуже цікаві поради та свідчення з різних частин світу. 
Безсумнівно, що через Вас Бог передає Свої послання щодо спа-
сіння кожній людині в світі. Я вже 7,5 років знаходжусь у в’язниці за 
перевезення марихуани. За останні два роки мого перебування в 
цих місцях Бог представ у моєму жалюгідному житті в дуже незви-
чайний спосіб. У цьому році я повинен вийти, і я хотів би знати, чи 
можете Ви надіслали мені Вашу книгу «Месія» та іншу літературу, 
яка б змогла допомогти навернути до віри моїх синів. 
М.А.           Монклова, Коауіла, Мексика

Продовження у бюлетені випуску 06100

«Месія» 
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Гана
Мій сердечний Пасторе,  

Я був такий щасливий, що Ви наді-
слали мені бюлетені. Минулого тиж-
ня я отримав ящик Ваших бюлетенів. 
Дорогий служителе Божий, всім 
людям дуже сподобались Ваші книги. 
Наші друзі в селі, з якими ми завжди 
ділимось усіма дарами, і до яких ми 
ходимо, щоб разом молитися, з ве-
ликим захопленням читали книги, 
і душі деяких із них відродились, 
читаючи листи від інших. Ми дуже 
раді, і ми б хотіли надалі читати єван-
гельські матеріали, тому просимо Вас 
внести нас до списку адресатів на 
отримання літератури. Нам потрібні 
примірники Біблії, Ваша література і 
навчальні матеріали Вашої місії. Ми 
молимося за Вас, Вашого улюбленого 
сина, Сіона, і за всіх, хто працює з 

Дорогий Пасторе,
Вітаю Вас в ім’я Господа Ісуса 

Христа. Амінь. Останні бюлетені, що 
Ви надіслали, вже розповсюджені, і я 
здивований тим, як Ваша література 
змінює життя людей: вони обіцяють 
служити Господу всім серцем, деякі 
обіцяють написати Вам. Я хочу попро-
сити 25 примірників книги «Месія», 
150 різних бюлетенів, декілька при-
мірників Біблії та іншу літературу, яка 
допоможе мені в розповсюдженні 
Євангелія серед друзів, родичів та 
інших зацікавлених людей, які хочуть 
більше дізнатись про Господа Ісуса 
Христа. Я хочу стати одним із Ваших 
пасторів тут, в Нігерії. Хочу запитати 
у Вас, що для цього потрібно. Я по-
бачив, що рука Божа лежить на Вас 
і Вашій місії, і я хочу приєднатися до 
миропомазання і милості, яка панує 
у Вашому житті і у Вашій місії. З не-
терпінням чекаю на Вашу відповідь. 
Ваш брат по вірі в Господа,   
Р.М.  Порт Гаркорт, Нігерія

Нігерія

Листи до Пастора Аламо Того
Вами у місії. Хай Бог Вас щиро благо-
словить. Головне – завжди моліться 
за нас. Молитва рухає могутню руку 
Господа Всесильного. Без молитви 
ми просто «крутимо колеса». Будь 
ласка, моліться за наших студентів-
волонтерів, які їздять у далекі села і 
гори, щоб доносити до людей Слово 
Боже. Моліться, щоб у них вистачи-
ло мужності, віри і любові. Хай Дух 
Господа завжди Вам допомагає. Хай 
Господь ніколи не забуває Вас щиро 
благословляти. Ми молимося Богу, 
щоб Він дав Вам багато років життя, 
миру і процвітання. 
З любов’ю до Вас і до Бога,
А.С.      Аккра, Гана

Дорогий Пасторе Тоні,
Дякую за те, що надіслали мені 

Вашу книгу під назвою «Месія» і 
десять бюлетенів. Ці матеріали 
сприяли зростанню духовної 
обізнаності і появі ще більшого 
бажання служити Господу. Я 
дала бюлетені деяким друзям по 
вірі, які дещо відійшли від віри, 
і, коли я знову до них прийшла, 
я побачила в них велику радість, 
бо вони знову відродилися у 
Вірі, і їх життя налагодилось за-
вдяки Вашій літературі. Ці люди 
жадають  читати бюлетені, тому 
прошу Вас вислати мені близько 
150 бюлетенів і кілька примірни-
ків Біблії для новонавернених, 
яким це конче потрібно. Дякую 
Вам заздалегідь. Дякую за Ваше 
щире і правдиве навчання Слову 
Божому, і що Ви були так вірні 
цій справі .
Хай Бог Всемогутній не перестає 
Вас благословляти. Віра рушить 
гори.  
Ваша донька по Христу,
Т.О.      Кумасі, Гана

Дорогий Пасторе,
Шлю Вам вітання зі всієї краї-

ни Гана. Після того, як я прочитав 

Мій щиро любимий по Христу,
Ми дуже щасливі, що отри-

мали Вашого листа. Ми дуже 
щасливі, що отримали від Вас 
літературу. Кожна її літера про-
низана Богом. Нам вдалося спас-
ти 15 душ, які прийшли до Христа 
завдяки Вашим буклетам, і ми 
молимося, щоб Бог Вас всіх щиро 
благословив. 

Щодо комп’ютерних дисків, то 
вони та примірники Біблії знадо-
бляться нам для новонаверне-
них. Того – дуже бідна країна, і ми 
не можемо цього собі дозволити. 

Ми з нетерпінням чекаємо на 
комп’ютерні диски та примірни-
ки Біблії на Великдень. Хай Ісус 
благословить Вас, амінь. 
Благоговійний Генрі Джеймс,
Ломе, Того

Вашу працю під назвою «Месія», 
хочу з радістю сказати, що нарешті 
я прийняв Ісуса Христа як мого осо-
бистого Спасителя, і що я прийняв 
те, що Він прийшов і помер на хресті 
заради мене. Раніше я жив у світі, 
де не було Бога; я не знав про Його 
Сина, Месію, але після прочитання 
Вашої літератури я зрозумів, що я 
блукав, але зараз знову знайшовся, 
що я був у темряві, але Господь Бог 
привів мене до світла. Зараз я – но-
вонароджений християнин і син 
живого Бога. У мене немає Біблії, 
тому, якщо можливо, надішліть мені 
Біблію і Ваш буклет «Месія». Якщо 
Ви надішлете будь-які інші книги, 
що допоможуть краще пізнати Бога, 
я буду Вам щиро вдячний. Я ходжу 
до церкви п’ятидесятників в м. Ко-
форідуа. Хай Бог щиро благословить 
Вас за ту прекрасну справу, що Ви 
робите.
З великою повагою, 
Д.Ф.
Кофорідуа, Гана
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(Продовження із стор. 3)
Якщо ви такі, як я, якщо ви не 

хочете бути проклятими, а хочете 
бути спасенними, то прочитайте 
цю молитву до Господа: 

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, 
змилуйся над моєю грішною ду-
шею.33 Я вірую, що ІСУС ХРИС-
ТОС – це СИН живого БОГА.34 
Я вірую, що ВІН помер на хрес-
ті і пролив СВОЮ святу кров за 
прощення всіх моїх минулих грі-
хів.35 Я вірую, що БОГ воскресив 
ІСУСА із мертвих силою СВЯ-
ТОГО ДУХА,36 і що тепер ІСУС 
сидить по праву руку від БОГА і 
слухає моє каяття та цю молит-
ву.37 Я відчиняю двері свого серця 
і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, 
ГОСПОДИ ІСУСЕ.38 Змий усі мої 
брудні гріхи святою кров’ю, яку 
ТИ пролив за мене на Голгоф-
ському хресті.39 ТИ не відвернеш 
мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ про-
стиш мої гріхи і спасеш мою душу. 
Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛО-

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

ВО, 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 спа-
сіння моєї душі, і я проявлятиму 
свою вдячність тим, що робитиму 
так, як ТИ наказуєш, і більше не 
грішитиму.43

Після спасіння ІСУС сказав здій-
снити обряд хрещення  через по-
вне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ 
і СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.44 Уваж-
но вивчайте Біблію короля Якова і 
робіть так, як там написано.45  

ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розпо-
відали іншим про своє спасіння. Ви 
можете почати розповсюджувати 
євангельську літературу Тоні Ала-
мо. Ми надішлемо вам літературу 
безкоштовно. Щоб отримати більш 
детальну інформацію, дзвоніть або 
пишіть нам. Поділіться цим повідо-
мленням з іншими.  

Якщо хочете, щоб світ було 
врятовано, як наказує ІСУС, то не 

грабуйте у БОГА ЙОГО десяти-
ну і пожертвування. БОГ сказав: 
«Чи грабуватиме людина БОГА? 
Ви вже пограбували Мене. Але ви 
кажете: “Чим ми ТЕБЕ пограбу-
вали?” Десятиною і пожертвуван-
нями. Ви прокляті прокляттям, 
бо ви пограбували МЕНЕ, навіть 
увесь цей народ [і увесь цей світ]. 
Принесіть ви всю десятину [деся-
тина – це 10% від загального дохо-
ду] в комору, щоб була їжа [Духо-
вна їжа] в МОЄМУ домі [врятова-
ні 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 пожирателе-
ві заради вас, і він не буде знищу-
вати плоди вашої землі; а також 
і ваша виноградна лоза не ски-
датиме свої плоди передчасно на 
полях, каже ГОСПОДЬ САВАОТ. 
І всі народи назвуть вас благосло-
венними, бо ви будете чудовою 
землею, каже ГОСПОДЬ САВА-
ОТ» (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 молитва та інформаційна лінія: 011 (661) 252-5686  •  Факс 011 (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Всесвітня Християнська Місія Тоні Аламо надає проживання і все необхідне у наших місцях розташування в США усім, хто 
щиро хоче служити ГОСПОДУ всім серцем, душею, розумом і силою.

Служба проводиться в м. Нью-Йорк кожного другого вівторка о 20:00 годині
і щовечора в інших містах. Будь-ласка, телефонуйте за номером  011 (908) 937-5723 для більш детальної 

інформації. ПІСЛЯ КОЖНОЇ СЛУЖБИ ПРИГОЩАЄМО ЇЖЕЮ.
Запитайте книжку Пастора Аламо «Месія», яка розповідає про ХРИСТА зі Старого Заповіту в більш, ніж 333 епізодах із пророцтвами.

Станьте розповсюджувачем літератури Пастора Аламо і почніть трудитися, збираючи врожай спасенних душ. 
Уся наша література та аудіоносії надаються безкоштовно, включаючи доставку.

Якщо хтось намагається отримувати за це гроші, будь-ласка, телефонуйте безкоштовно за номером: 011 (661) 252-5686.
ЦЯ ЛІТЕРАТУРА НЕСЕ ІСТИННИЙ ПЛАН СПАСІННЯ (Діяння 4:12).

НЕ ВИКИДАЙТЕ ЇЇ, ПЕРЕДАЙТЕ ЇЇ ІНШИМ.
Тих, хто мешкає в інших країнах, ми заохочуємо перекласти цю літературу на рідну мову.

У разі передрукування, будь-ласка, вкажіть авторське право і реєстрацію:
© Авторське право листопад 1995 року, 2012 року, 2013 року, 2014 року  Усі права захищені Всесвітній Пастор Тоні Аламо   

® Зареєстровано в листопаді 1995 року, 2012 року, 2013 року, 2014 року
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