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Ніколи не кажіть «Я більше не 
можу», тому що ви  можете, якщо 
довіряєте потужній вірі Ісуса. 
Завтра знову світитиме сонце, бо 
Ісус буде там. Він ніколи не за-
лишить вас і не відмовиться від 
вас.1 Коли ви станете сильніши-
ми у вірі в Нього, ви полюбите 
всі Божі справи. Ісус казав: «Іди 
вслід за Мною [ти будеш щасли-
вим, коли зробиш це], узявши 
хреста [свого хреста]» (Марка 
10:21).

Майте віру у Христову віру. І 
ви зможете «стерпіти лихо, як до-
брий вояк Христа Ісуса! Бо жоден 
вояк не в'яжеться в справи жит-
тя, аби догодити тому, хто вій-
сько збирає» (2 до Тимофія 2:3-4). 

У Євангелії від Матвія 16:24 
Ісус промовив: «учням Своїм: 
Коли хоче хто йти вслід за Мною, 
хай зречеться самого себе, і хай 
візьме свого хреста, та й іде вслід 
за Мною». Ми повинні зрікатися 
себе – так, як Ісус усе Своє життя 
зрікався Себе, аж до Своєї смерті 
на хресті. За Своє самозречення 
піднесений Він.2

У посланні до Колоссян 1:18-
23 говориться: «І Він [Христос] є 
Голова тіла, Церкви. Він початок, 
первороджений з мертвих, щоб 
у всьому Він мав першенство. Бо 
вгодно було Отцю, щоб у Нім пе-
ребувала вся повнота, і щоб Ним 
поєднати з Собою все, прими-
ривши кров'ю хреста Його, через 
[віру в] Нього, чи то земне, чи то 
небесне. І вас, що були колись від-
чужені й вороги думкою в злих 
учинках, тепер же Він примирив 
смертю в людськім тілі Своєму, 
щоб учинити вас святими, і непо-
рочними, і неповинними перед 
Собою, якщо тільки пробуваєте 
в вірі [Христа] тверді та сталі, і не 
відпадаєте від надії Євангелії, що 
ви чули її, яка проповідана всьо-
му створінню під небом, якій я, 
Павло, став служителем». 

У Євангелії від Луки 14:11 Ісус 
казав: «Хто бо підноситься буде 
впокорений, а хто впокоряється 
той піднесеться». У Діях святих 
апостолів 5:30-31 говориться: «Бог 
наших отців воскресив нам Ісуса, 
Якому ви смерть були заподіяли, 

повісивши на дереві. Його Бог 
підвищив СВОЄЮ правицею на 
Владика [«Ісуса Христа, а Він Сві-
док вірний, Первенець з мертвих 
і Владика земних царів» (Одкро-
вення Івана Богослова 1:5)] й Спа-
са, щоб дати Ізраїлеві [віруючим] 
покаяння і прощення гріхів».

Коли Петро говорив Святим 
Духом у Діях святих апостолів 
5:29, він сказав: «Бога повин-
но слухатися [як це робив Ісус] 
більш, як людей!» Це також сто-
сується нас. Ніколи не говори «Я 
більше не можу». Ви говорите 
так, коли живете виключно для 
себе, коли постійно жалієте себе, 
тому що у вас немає Христа, який 
є усе для вас. Усі ми страждаємо! 
І хай наше страждання буде для 
Христа і в Христі. Бо ви пізнаєте 
Царство Небесне навіки!3
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Усі ми матимемо страждання!4 

У Своїй милості над вашою ду-
шею, Бог почне багато чого від-
водити від вас, і ви станете ще 
більше покладатися на Нього, як 
золото, очищене вогнем.5 Коли 
ви дозволите Йому хоч малість, а 
потім ще більше використовувати 
вас, щоб діяти через вас, аме як 
Він наразі використовує багатьох 
інших, то спочатку Він відведе 
від вас все те, що вам непотрібно. 
Якщо ви не говоритимете «Я біль-
ше не можу», тоді Він вас. 

«Всяке тіло – це трава» (Ісаї 
40:6, Перше послання Петра 
1:24). Життя дуже коротке,6 а 
вічність назавжди.7 Потрібно го-
туватися до довгого життя, що є 
вічністю!

І знов: «Бог наших отців во-
скресив нам Ісуса, якому ви [і ми] 
смерть були заподіяли, повісив-
ши на дереві. Його Бог підвищив 
Своєю правицею на Владика й 
Спаса, щоб дати Ізраїлеві [вірую-
чим] покаяння і прощення гріхів. 
А тих справ Йому свідками ми й 
Святий Дух, що Його Бог дав тим, 
хто слухняний Йому» (Дії святих 
апостолів 5:30-32). 

Коли вам самотньо, і серце 
наповнено відчаєм – це тому, що 
ви забули, що у вас є Спаситель. 
Ви не один – Ісус завжди з вами.8 

Тільки покличте ім'я Ісуса – і Він 
буде поруч. Яке ж чудове це ім'я, 
і як чудово відчувати присут-
ність Ісуса! Він почує вас кожен 
раз, коли ви кличете, і спілкува-
тиметься з вами !! Кожного разу, 
коли ви кличете, Він прийде на 
допомогу. Покличте Його ім'я 
вранці, покличте Його вдень і 
увечері; кличте Його.9

Ісус – це наша надія на сьогод-
ні і на завтра. Ніколи не покла-
дайтесь на себе чи когось іншого. 
Покладайтесь тільки на Ісуса!10 
Немає кращого друга за Ісуса. Він 
– Цар царів і Бог богів.11 

«Радійте в Господі завсіди, і 
знову кажу: Радійте! Ваша лагід-
ність хай буде відома всім лю-
дям. Господь близько! Ні про що 
не турбуйтесь [не бійтеся роби-
ти саме так, як каже Господь], а 
в усьому нехай виявляються Бо-
гові ваші бажання молитвою й 
проханням з подякою. І мир Бо-
жий, що вищий від усякого ро-
зуму, хай береже серця ваші та 
ваші думки у Христі Ісусі» (По-
слання до филип'ян 4:4-7).

Давайте завжди думати так, як 
Христос, який є Богом.12 Господь 
говорить: «Бо ваші думки не Мої 

це думки, а дороги Мої то не ваші 
дороги, говорить Господь. Бо на-
скільки небо вище за землю, на-
стільки вищі дороги Мої за ваші 
дороги, а думки Мої за ваші дум-
ки» (Ісаї 55:8-9). 

«Так бо Бог полюбив світ, що 
дав Сина Свого Однороджено-
го, щоб кожен, хто вірує в Ньо-
го [в його могутність], не зги-
нув, але мав життя вічне» (Івана 
3:16). Давайте кричати про це! 
Сміятися і радіти радістю про 
це! І говорити про це. Давайте  
говорити про наші обставини  
через Ісуса і змінювати ці об-
ставини! 

Нічого не бійтеся. Життя дуже 
коротке, щоб боятися; воно дуже 
коротке, щоб не вірити в Бога. Не 
плачте. Перестаньте плакати і ви-
тріть очі. Це не кінець, якщо ви 
вірите у ваше нове життя, що є 
Ісус. Це збудеться. Через Христа 
ви маєте силу та владу змінити 
обставини!13

Навіть якщо ви впали. Сьюзі 
завжди говорила: «Навіть свиня, 
якщо впаде у бруд, встає і стру-
шується». А ви не свиня, тому 
підніміться і йдіть назустріч 
Богу. Біжіть - не йдіть - біжіть до 
Ісуса, щоб бути з Ним назавжди! 
Станьте відродженим, спасен-
ним, знову народженим від Духа. 

www.alamoministries.com
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Перу
Любі Брати,

Від імені Місії Тоні Аламо, ми хочемо надіслати вам сердечні вітання і 
щиро обійняти нашого Пастора Аламо. Він завжди у наших молитвах. Бог 
завжди вірний зі Своїми дітьми, і Він позбавляє нас, як Даниїла. Прийміть 
щирі вітання від ваших синів із Суллани, Перу.
Пастор Андрес Чироке Сильва
Місія Тоні Аламо
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Шановний Пасторе Тоні,
Не вистачить слів, щоб висловити Вам мою сердечну 

подяку. Господь Всемогутній більше використовує мене 
як обраного Ним в Індії, щоб йти далі і досягти ще 
недосягнутого, щоб пізнати непізнане. 

Яка це чудова можливість співпрацювати з Вами та 
отримувати літературу мовою телугу, яка дуже корисна 
для духовного зростання кожного християнина. Тоні, 
нам потрібно ще більше матеріалів для розповсюдження 
у нашому регіоні; ми працюємо у команді з 15 пасторами 
в рамках програми «Євангельський рух Лайфпойнт».

Дуже Вас прошу надіслати більше матеріалів, щоб ми і надали 
могли поширювати потужню літературу в нашому регіоні.

Передавайте мої вітання усім віруючим, а також 
Вашим дорогим та близьким. Якщо Вам потрібно більше 

фотографій нашої місії, я можу їх надіслати. 
Ваш у Христі,
Пастор Симон Джеймс, 
«Євангельський рух Лайфпойнт», директор філії у Індії,
Камбхампаду, Андхра Прадеш, Індія

ЛИСТИ ДО ПАСТОРА АЛАМО

Шановний Пасторе Аламо, 
Продовжуйте надсилати літературу 
до нашої в'язниці. Через Вашу важку 
працю і відданість нашому Господу 
і Спасителю чимало жіночих життів 
змінюються, чимало жінок все більше 
стають на сторону Ісуса. 

Я одна із тих жінок, яка випадково 
побачила один із Ваших бюлетенів на 
столику поруч і почала читати його. 
Дуже потужно і повно благословень. 
Одне з благословень, що я знайшла, 
в тому, що благодать і любов Божа 
безмежні, і завдяки Вам я пізнала 
Господа, нашого єдиного й істинного 
Бога.

Хай Бог і надалі щиро благословляє 
Вашу працю. Хай віра завжди буде з 
Вами. Від усіх нас із в'язниці в Вандалії 
Вам велика сердечна подяка . 
З повагою, Б.Х.          Вандалія, Міссурі 

Флорида

Дякую місії Тоні Аламо за те, що надіслали ящик літератури. Якщо Ви 
згодні, я би хотів перекласти її на місцеві мови – тамільську і телугу. Наша 
головна аудиторія – це молодь (студенти коледжів) і племінні регіони. 
Будь ласка, моліться за місію Господню, щоб вона поширювалась надалі, 
тому що в цьому є велика потреба. Я молюся за те, щоб Господь оберігав 
Пастора Аламо і його місію від будь-яких лиходіїв. 
З великою любов'ю, 
Ваш у Христі Стівен Пракаш,
Чіттор, Андхра Прадеш, Південна Індія

У Південній Індії отримують євангельську 
літературу Пастора Тоні Аламо

Член парафії Пастора П. В. Ратнама свідчить про свою історію – 
Боммінампаду, район Крішна, Андхра Прадеш, Індія

Індія

Міссурі Чилі
(переклад з іспанської) 

Дорогі брати,
Вітаю вас у мирі Господа Ісуса Христа,  який надає вам багато сил в 

Господі. Так само, як Пастор Аламо віддає життя Євангелію, ми робимо 
це у Чилі також, завжди намагаючись донести Євангеліє спасіння  до 
тих душ, які не мають у собі надії і не мають Бога. Тому, дорогі брати, 
я молитимуся за вашу великодушну місію, щоб Бог дав вам і Пастору 
Аламо достатньо сил. Як каже Слово Боже, ми полетимо орлами, і ми 
завжди молитимемося за вас тут, в Чилі, щоб Бог надав вам сил, бо ви 
не одні – з вами Христос, дорогі брати. 

Нажаль, мені треба закінчувати, але я залишаю вас із вірою в Господа.
Ще раз бажаю вам багато благословення в Ісусі Христі. Я завжди 

молитимуся Господу за мого дорогого Пастора Аламо. 
Луїс Нейра           Консепсіон, Чилі Luis Neira

Щойно побачив Вас у комп’ютері. Ви – найдивовижніший 
проповідник, якого я знайшов за 35 років служіння Христу. Мені б 
дуже хотілося зустрітись з Вами та стати частиною Вашої церкви. 
Траян Восі      Спрінг-Хілл, Флорида  
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Почніть одразу, читаючи цю мо-
литву:

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, 
змилуйся над моєю грішною ду-
шею.14 Я вірую, що ІСУС ХРИ-
СТОС – це СИН живого БОГА.15 
Я вірую, що ВІН помер на хре-
сті і пролив СВОЮ святу кров 
за прощення всіх моїх минулих 
гріхів.16 Я вірую, що БОГ воскре-
сив ІСУСА із мертвих силою 
СВЯТОГО ДУХА,17 і що тепер 
ІСУС сидить по праву руку від 
БОГА і слухає моє каяття та цю 
молитву.18 Я відчиняю двері сво-
го серця і запрошую ТЕБЕ увій-
ти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.19 
Змий усі мої брудні гріхи святою 
кров’ю, яку ТИ пролив за мене 
на Голгофському хресті.20 ТИ 
не відвернеш мене, ГОСПОДИ 
ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи 
і спасеш мою душу. Я знаю це, 
тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, 

говорить так.21 ТВОЄ СЛОВО 
говорить, що ТИ нікого не від-
вернеш, в тому числі і мене.22 
Тому я знаю, що ТИ почув мене, 
і я знаю, що ТИ відповів мені, і я 
знаю, що я спасенний.23 І дякую 
ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за спа-
сіння моєї душі, і я проявлятиму 
свою вдячність тим, що робити-
му так, як ТИ наказуєш, і більше 
не грішитиму.24

Після спасіння ІСУС сказав 
здійснити обряд хрещення че-
рез повне занурення у воду в 
ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯТОГО 
ДУХА.25 Уважно вивчайте Біблію 
короля Якова і робіть так, як там 
написано.26  

ГОСПОДЬ хоче, щоб ви розпо-
відали іншим про своє спасіння. 
Ви можете почати розповсюджу-
вати євангельську літературу Тоні 
Аламо. Ми надішлемо вам літера-
туру безкоштовно. Щоб отримати 
більш детальну інформацію, дзво-
ніть або пишіть нам. Поділіться 
цим повідомленням з іншими.

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

не грабуйте у БОГА ЙОГО де-
сятину і пожертвування. БОГ 
сказав: «Чи грабуватиме люди-
на БОГА? Ви вже пограбували 
Мене. Але ви кажете: “Чим ми 
ТЕБЕ пограбували?” Десятиною 
і пожертвуваннями. Ви прокляті 
прокляттям, бо ви пограбували 
МЕНЕ, навіть увесь цей народ [і 
увесь цей світ]. Принесіть ви всю 
десятину [десятина – це 10% від 
загального доходу] в комору, щоб 
була їжа [Духовна їжа] в МОЄ-
МУ домі [врятовані душі] і ви-
пробуйте цим МЕНЕ тепер, каже 
ГОСПОДЬ САВАОТ, чи Я не від-
чиню вам вікна небес і не про-
ллю благословення, що не буде 
достатньо місця прийняти його. 
І Я докорятиму пожирателеві за-
ради вас, і він не буде знищувати 
плоди вашої землі; а також і ваша 
виноградна лоза не скидатиме 
свої плоди передчасно на полях, 
каже ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі 
народи назвуть вас благословен-
ними, бо ви будете чудовою зем-
лею, каже ГОСПОДЬ САВАОТ» 
(Малахії 3:8-12).  

(Продовження із стор. 3)

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

Для більш детальної інформації або щоб отримати літературу по іншим темам, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть або дзвоніть нам:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078, USA

Цілодобова 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 2011 року. Всі права зберігаються за Світовим Пастором Тоні Аламо ® Зареєстровано у листопад 2011 року. 
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НІКОЛИ НЕ КАЖІТЬ
« Я БІЛЬШЕ НЕ МОЖУ!»

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/content/english/utility/mailform.html



