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ПОКРОВ
МИРУ
(автор Тоні Аламо)

«У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно
[і в стійкій вірі]» (Псалом 4:9).
Життя багатьох людей дуже напружене і наповнене чималою кількістю
Пастор Аламо
(фото 1966 року)
емоційних страждань, почуттів, марних ідей та уявлень. Їхнє життя – це емоційний безлад. Однак, якщо наші очі, розум та серце упевнено сфокусовані
на Господі, ми зрозуміємо, що водиться емоційно, а є стійким у дня контролювати кожну хвилиСлово Боже – це не обман чи вірі, і не в себе, а в Христа], жи- ну вашого життя від імені Отця,
віршик, а що Слово Боже (віра в тиме в тіні Всемогутнього» (Пса- Всевишнього. Так повинно бути.
силу Христа) – це єдина прав- лом 90:1). «І він буде [сфокусоваВід нас потрібне постійне зода, яка по-справжньому діє.1 ний], як дерево, над водним по- середження, щоб жити у вірі в
Якщо ваш розум, серце і душа током [вірою в Христа! (до Гала- Христа, в Святого Духа, щоб несфокусовані на Ньому, Його мо- тів 2:20)] посаджене, що родить похитно і сфокусовано перебувагутності, то ви знайшли покров свій плід своєчасно, і що листя ти в тіні Всемогутнього, всемоГоспода, покров Всевишньо- не в’яне його [він ніколи не по- гутній силі якого ворог не в змозі
го. Люди не повинні дозволити мре, житиме вічно], і все, що він протистояти.4 «Скажу про Госпосвоїм емоціям контролювати їх; чинить, щаститься йому!» (Пса- да: Він охорона та твердиня моя,
вони можуть навчитися жити лом 1:3). Чому? Тому що все, що Боже мій; на Нього [повністю]
під покровом Всевишнього, тоб- він робить, приходить від одвіч- надіятимуся» (Псалом 90:2). Тому
то, жити у Святому Дусі завжди ного Господа. Він вивчає Слово ми повинні житі під цим ПО(відпочивати, шанувати Суботу Боже, Біблію короля Якова і шу- КРОВОМ ВСЕВИШНЬОГО, де
в Ісусі), довіритися Христу, щоб кає Його, завжди молячись, щоб ми дійсно відчуваємо Його приВін повністю жив Своїм життям Він указав дорогу у всьому.3 Це сутність, мир, силу оздоровлення
в вас.2
є покров Всевишнього. Покров і стабільність.5
«А Він був ранений за [мої]
Дуже точним напученням Бога полягає в тому, щоб дозвоСлова Всевишнього є: «І той, лити Христу контролювати ваше гріхи, за [мої] провини Він мухто живе під покровом [Святого життя, а для вас – щоб ви дозво- чений був, кара на Ньому була
(Продовження на стор. 4)
Духа] Всевишнього [хто не по- лили Христу повністю і кожного
1 Ісая 26:3, Іван 14:26-27, 17:17, Фил. 4:6-7, 1 Солун. 2:13 2 Псал. 91, Єзек. 36:26-28, Іван 14:16-21, Діяння 1:8, Рим. 8:1-6, 12-17, 14:17, Гал. 5:16-18, 24-25, 1 Іван 4:4,
5:4 3 Матв. 26:41, Лука 18:1, 21:36, Ефес. 6:13-18, 1 Солун. 5:17, 2 Тим. 2:15, 3:15-17, Юда 20-21 4 Повт. закону 7:21, 32:39, 33:26-27, Ездра 8:22, Псал. 66:3, Єрем. 20:11,
Матв. 28:18-20, Ефес. 1:19, 3:20-21, 1 Петр. 5:8-10 5 Псал. 4:7-8, Ісая 26:3, 32:15-18, 33:6, Лука 1:76-79, Іван 16:33, Рим. 5:1-2, 8:6, Гал. 5:22-23, Ефес. 2:12-22, Фил. 4:7
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ЛИСТИ ДО ПАСТОРА АЛАМО

Уганда
Шановний Пасторе Тоні,
Дякую Вам, що надіслали журнали. Ці матеріали
посприяли духовній обізнаності. Група вдів, які
дещо відійшли від віри, отримали журнали. І коли я
навідався до них, я побачив на обличчях жінок велику
радість, бо вони вивчали матеріали із Духом, і тепер
все у них гаразд завдяки Вашим журналам. Чимало
людей потребують більше журналів.
Дуже Вас прошу, Пасторе, надішліть ще примірники
Біблії для нових навернених, бо їм це вкрай потрібно.
Дуже Вам за це вдячний. Надсилаю Вам фотографії,
на яких я зображений, коли поширюю душеспасенні
журнали серед вдів, що стоять навколо [на фотографії], серед групи чоловіків і юних
сиротів, поділяючи разом із ними любов Ісуса Христа. Я на фото у жовтій футболці
і синіх джинсах.
Пасторе, і надалі моліться за мене і за команду, яка називається «Руки добрих
Самарян»: цю групу сформовано об’єднаними християнами, щоб разом працювати з
молоддю, сиротами та вдовами села.
Дорогий Пасторе, мені потрібно декілька футболок – дуже зручно ідентифікувати
себе, коли роздаєш журнали.
Дякую Вам за глибоке навчання Слову Божому, яке Ви так вірно і старанно
проводите. Хай Бог і надалі благословляє Вас Своїми скарбами.
Дуже Вам дякую.
Ваш брат у Христі,
Браян Аламет, «Руки добрих Самарян»,
Сороті, Уганда, Африка

Малаві
Проповіднику Євангелія Тоні Аламо,
Вітаю Вас в ім’я Ісуса Христа. Я
вже тривалий час слухаю Ваші програми, які допомогли мені отримати спасіння та зміцнити віру. Дуже
приємно слухати відверту правду
про пророцтва Бога. Я дякую Богу,
що Ви проповідуєте, зовсім не приховуючи правди.
У нас тут є тридцять вождів, і
вони потребують Слова Божого,
і мені хотілося б, щоб Ви зробили
мене центром розповсюдження в
моєму регіоні. Будь ласка, надсилайте регулярно літературу, щоб я
міг її регулярно розповсюджувати.
Ваш у Христі; з любов’ю ми віримо
в Нього.
Діксон Нкосі
Малаві, Африка

Каліфорнія

Тоні,
Я дякую Ягве за Вас. Я вийшов із ірландської католицької церкви. Протягом
15 років я розповідав людям про Америку,
і куди вона рухається. Небагато з них вірять. Але це все збувається так само, як ми
сидимо тут сьогодні, і я молюсь, щоб Єгова
і надалі продовжував тримав Вас під Своїм крилом, аби Ви могли проповідувати
справжнє Євангеліє і розкривати темряву.
Буду вдячний за будь-яку літературу
або диски, щоб бути в змозі поширювати Слово зі знанням справи і розумінням через Святий Дух. Наразі, коли мені
відомий час, коли Ви приїжджаєте до
Лос-Анджелесу, зможу слухати Вас регулярніше. Я надішлю деякі гроші, щоб
допомогти Вам покрити витрати на матеріали для мене.
Ваш у Месії,
Расс Салліван
Редлендс, Каліфорнія
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Брат Браян Аламет розповсюджує літературу Пастора
Аламо по селах в Уганді

Гана

Шановний Пане,
Хочу висловити Вам щиру
подяку за лист і журнал. Я
вдячний, що маю нагоду читати цей проповідницький
матеріал. Господь вилікував
мене, і після отримання Вашої
відповіді та журналу я бачу, як
в моєму житті відбуваються
неймовірні духовні зміни. Я
перечитав проповідь рядок за
рядком, і Дух Господа розкрив
мені правду Біблії. Раніше я не
знав такої правди. Найкраще,
що трапилось зі мною, це те,
що я отримав хрещення Святим Духом. Слава Господу!
Ваш вдячний брат у Христі,
Годсвей Андерсон,
Манкессім, Гана, Африка

Перу
(переклад з іспанської)

Любий Пасторе Тоні Аламо,
Я – Ваш духовний син, тому що через Вашу літературу я пізнав
Спасителя. І з тих пір я слідую за Христом і дякую Богу. Я зараз
відбуваю покарання у в’язниці, у м. Піура, де серед в’язнів цілої
секції камер я є головним.
Дякую Вам за все, що Ви надіслали нам. Робота в Піурі – це
благословення Боже. Кожного дня все більше людей познають
Бога. Чимало секцій в’язниці вже навернені до Бога. Мене незабаром звільнять.
Моліться за моє життя, тому що Ви помазані Господом, послані Ним заради важливої місії Божої. Я дякую Богу, бо завдяки Вашим молитвам ми спасенні.
Благословення Пастору Тоні Аламо, хай Бог благословить Вас.

Адріель Арауйо Родрігес

Піура, Суллана, Перу

Об'єднане Королівство
Дорогий Пасторе Аламо,
Мене глибоко вразили деякі
Ваші бюлетені, які мені надіслала подруга з Нігерії. Будь ласка, надішліть підбірку Ваших
бюлетенів та шість примирників книги «Месія».
Дякую, і нехай Бог щиро благословить Вас і Вашу церкву.
Ваша у Христі,
Міс Ровена Осмонд
Вортінгтон, Західний Сассекс,
Об’єднане Королівство

Нікарагуа
Нехай Бог благословить Пастора
Тоні Аламо і його благородну місію.
Я дякую Богу, що знайшов веб-сайт
цієї прекрасної місії. Від усього серця хочу також подякувати Вам, що
надіслали мені матеріали. Ваша література стала справжнім благословенням у моєму житті та в житті
моєї родини і стане благословенням
у житті тих багатьох людей, які ще
навернуться до Христа завдяки Вашій літературі.
Ваші твердження фундаментально міцні і безперечні у своїй доктрині, і завдяки їм я знаю, що Бог
використовує Вас як рупор, щоб
поширювати Своє Слово серед людей. Нехай Бог Вас благословить,
Пасторе Аламо. Я у Вашому розпорядженні і вже вважаю себе частиною Вашої місії у Нікарагуа – місії,
яка допомагає доносити Божі напучення тим, хто зараз служить у нікарагуанській армії та національній

Пасторські служіння Аламо онлайн
www.alamoministries.com

(переклад з іспанської)

поліції, а також усім тим, хто прагне
до Слова Господнього. Я сподіваюсь
і надалі отримувати літературу і записані матеріали, які я, з Вашого дозволу, планую транслювати на радіо
щовівторка о 19.00.
Ось моє свідчення:
Я не соромлюсь Євангелія. Я був
спасенний сім років тому. Мої колеги і друзі спочатку насміхалися з
мене, коли я казав, що я спасенний.
На їх думку, спасіння – це щось
таке, що має відношення до людей
похилого віку, жінок, неосвічених,
розчарованих та пригнічених людей. Я був полковником нікарагуанської армії, людиною, яка має
досвід у бою. Ніхто не міг зрозуміти моє навернення. Але завдяки
Богу я не соромлюсь єдиного того,
що наповнило моє життя сенсом,
метою і миром. Бог змилувався не
тільки наді мною, коли спас мене,
Він також змилувався над суспільством, яке наразі дуже неспокійне.
Після тривалої війни і багатьох років на полі бою я запитав себе: яку
користь отримали ті, хто пережив
нікарагуанську війну? Скільки людей загинуло? Скільки скалічено?
Скільки стало вдовами і сиротами?
Навколо мене панувала тільки несправедливість.
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Глибоко в душі панувала тривога,
бо грішні, як здавалося, процвітали
більше ніж праведні. Мені здавалося, що сенсу жити вже не було, і я
вирішив піти з життя. Я намагався
застрелити себе, але коли поцілив у
себе, зброя не вистрілила; хоча вона
спрацювала, коли я поцілив у небо.
Я не міг цього зрозуміти до тих пір,
поки Бог не спас мене. Я пробудився і зрозумів правду про існування
Бога, коли побачив, як Бог навернув
мою дружину, і коли почав сам вивчати Писання. Нині я знаю, що Бог
призвав і обрав мене, щоб служити
Йому. Через Бога я отримав нове
життя. Я знаю, що на мене покладено відповідальність перед Всемогутнім Богом, Який знає мої навіть
найглибші думки. Ця зміна в моєму
житті була такою значною, що я навіть не міг описати її, поки не прочитав Друге послання до коритян 5:17,
в якому йдеться про те, що ми – нові
створіння в Христі, що стародавнє
минуло, і все стає новим. Я повинен
притримуватися обіцянок продовжувати справу, і благословенням є
знати і вірити, що вірити у Христа
– це слідувати Його заповідям.
Пастор Сільвіо
«Ворота в Небесну Церкву»
Манагуа, Нікарагуа

ПОКРОВ
МИРУ
(Продовження із стор. 1)

[покладена] за [мій] мир, Його
ж ранами [мене] оздоровлено»
(Ісая 53:5).
Читайте цю молитву до Бога,
щоб знайти Владику Світу, Царя
усього добра, Ісуса:

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю грішною душею.6
Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС –
це СИН живого БОГА.7 Я вірую,
що ВІН помер на хресті і пролив
СВОЮ святу кров за прощення
всіх моїх минулих гріхів.8 Я вірую,
що БОГ воскресив ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО ДУХА9, і що
тепер ІСУС сидить по праву руку
від БОГА і слухає моє каяття та цю
молитву.10 Я відчиняю двері свого
серця і запрошую ТЕБЕ увійти в
нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.11 Змий
усі мої брудні гріхи святою кров’ю,
яку ТИ пролив за мене на Голгофському хресті.12 ТИ не відштовхнеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ

простиш мої гріхи і спасеш мою
душу. Я знаю це, тому що ТВОЄ
СЛОВО, Біблія, говорить так.13
ТВОЄ СЛОВО говорить, що ТИ
нікого не відштовхнеш, в тому числі і мене.14 Тому я знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що ТИ відповів
мені, і я знаю, що я спасенний.15 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.16
І тепер, коли ви отримали Божу
благодать, послужіть БОГУ всім вашим серцем, всією душею, всім розумом та всією силою (Марка 12:30).17
Прийміть хрещення, повністю зануртесь у воді у ім’я ОТЦЯ, СИНА і ДУХА
СВЯТОГО.18 Сумлінно вивчіть версію
Біблії короля Якова і те що вона говорить аж до дня загибелі.19
Потім, як наказує ІСУС, будьте переможні душею. Ви можете робите це,
ставши розповсюджувачем літератури
Пастора Аламо. Ми друкуємо літературу Пастора Аламо на багатьох мовах
і ми розповсюджуємо її по всьому світові. Ми витрачаємо мільйони доларів

на папір та перевезення, то ж нам дуже
потрібні ваші молитви та фінансова
допомога.
Якщо хочете, щоб світ було врятовано, як наказує ІСУС, то не грабуйте
у БОГА ЙОГО десятину і пожертвування. БОГ сказав: «Чи грабуватиме
людина БОГА? Ви вже пограбували
Мене. Але ви кажете: «Чим ми ТЕБЕ
пограбували?» Десятиною і пожертвуваннями. Ви прокляті прокляттям, бо
ви пограбували 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 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 скидатиме свої плоди передчасно на
полях, каже ГОСПОДЬ САВАОТ. І всі
народи назвуть вас благословенними,
бо ви будете чудовою землею, каже
ГОСПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12).

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

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 2010 року. Всі права збережені за Світовим Пастором Тоні Аламо
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