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ПЕРЕМОГА НАД 
ПОРНОГРАФІЄЮ!

Автор – Тоні Аламо

У Псалмі 120:1 йде мова про на-
ступне: «В своєму розпачі я воз-
звав до Господа, і Він почув мене». 
Звільни мою душу, о Господи, від 
порнографії. Порнографія – це 
обман! 
Існує надія на спасіння від пор-
нографії; ця надія - на Господа та 
Слово Боже. Ми знаходимось в 
кінці часу, і сатана знає, що його 
час також короткий.1 Він по-
вен люті, отже, він кидає стріли 
у праведних і в тих, хто прагне 
бути праведним, в тих, хто прагне 
звільнитись від впливу дияволь-
ських вогняних «загострених 
стріл потужного із ялівцевим ву-
гіллям!» (Псалом 120:4).
Ми всі покликані Богом боротись 
з дияволом, але це боротьба, яка 
ніколи не закінчується,2 якщо ви 

дійсно жадаєте щоденного звіль-
нення від цієї вогняної стріли 
порнографії, що має диявольське 
«коріння». Диявол прагне того, 
аби ви провели з ним вічність у 
вічно киплячій лавоподібній сір-
ці пекла у Вогняному Озері.3
Але яким чином сучасні чоловіки 
та жінки мають подолати демона 
та цю могутню зброю його розпу-
сти, похоті, якою є порнографія?

В Псалмі 119:9 (БЕТА) Давид 
задав те ж саме питання: «Чим 
додержить юнак (чи жінка) у чи-
стоті свою стежку?» Він вказує 
всім нам на єдиний шлях, яким 
є Слово Боже.4 Його відповідь є 
такою: «Як держатиметься Тво-
їх слів! Усім моїм серцем я Тебе 
шукаю; не дай мені відхилитись 
від заповідей Твоїх». І в цьому 

полягає велика таємниця: «Я в 
серці своїм заховав Твоє слово, 
щоб мені не грішити проти Тебе. 
Благословен єси, Господи! Навчи 
мене Твоїх установ». Вивчайте по 
одному такому віршеві кожно-
го тижня. Ці Псалми не є поезі-
єю, але сила Бога, аби допомогти 
вашій душі подолати диявола! 
Давид це зробив, інакше він не 
зміг би сказати: «Устами своїми 
я проголошую всі судження від 
вуст Твоїх. З дороги свідоцтв Тво-
їх радію я, як маєтком великим». 
Звільнитись від сили дияволь-
ської хтивості, фантазій - це те, 
що треба зробити, як зробив 
псалмист Давид. «Про накази 
Твої розмовлятиму я і на стежки 
Твої буду дивитись. Я буду радіти 

1 Одкр. 12:9-12, 20:10   2 Єз. 33:12-13, 18, Луки 9:23, 62, Діяння 14:22, Рим. 11:22, Еф. 6:10-18, 1 Сол. 5:22, 2 Сол. 2:13-15, 1 Тим. 4:16, 6:12, Євр. 3:12-14, 1 Пет. 1:13-17, 
2 Івана 8   3 Іс. 30:33, Мф. 13:24-30, 37-43, 47-50, Марка 9:43-48, Луки 3:17, 16:19-31, Євр. 10:26-31, Одкр. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   4 Прип. 6:22-23, Мф. 4:3-11, 
8:16, Івана 8:31-32, 14:6, 17:17, 2 Тим. 3:14-17, Євр. 4:12, Як. 1:21-22   

Псалом 119:9-16 (БЕТА): «Чим додержить юнак у чистоті свою стеж-
ку? Як держатиметься Твоїх слів! Усім моїм серцем я Тебе шукаю; не 
дай мені відхилитись від заповідей Твоїх. Я в серці своїм заховав 
Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».

«Благословен єси, Господи! Навчи мене Твоїх установ. Устами своїми 
я проголошую всі судження від вуст Твоїх. З дороги свідоцтв Твоїх радію 
я, як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я і на стежки Твої 
буду дивитись. Я буду радіти Твоїми постановами, слова Твого не забуду!»

Пастор Тоні Аламо, хрестячи 
наверненого в Тихому Океані. 

Християнськi

  Тоні Аламо

Світовий бюлетень
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Твоїми постановами, слова Твого 
не забуду!» (Псалом 119:9-16).

Одужання від незаконної сек-
суальної залежності, від хтивості, 
від зла, обтяжливого характеру 
порнографії та всіх сексуальних 
злочинів вимагає від кожного з 
нас збереження здорового глузду, 
що можливо зробити лише через 
постійні роздуми над Словом Бо-
жим!5 Звільнення від алкоголь-
ної, наркотичної залежності та 
всіх гріхів ми знайдемо на тому ж 
шляху – через Слово Боже!

Збереження вірності вашій 
дружині чи чоловікові, коли він 
або вона не поруч, та зцілення 
ран від сексуальної залежності 
можливо досягти ЛИШЕ завдяки 
ясному розуму, очищеному Сло-
вом Божим, яке зберігає повно-
цінність завдяки зціленню, надії 
та звільненню від сексуальної 
залежності, порнографії.6 Ви по-
винні боротись з цим кожного 
дня. «Ми руйнуємо задуми [Сло-
вом Божим], і всяке винесення, 
що підіймається проти пізнання 
Бога, і полонимо всяке знання 
на послух Христові [підкорення 
Слову Божому]» (2 Кор. 10:5). 

Псалом 119:1-3 (АЛЬФА): 
«Блаженні непорочні в дорозі, 

що ходять Законом Господнім!» 
Сатана, що спонукає до розду-
мів про диявольську похіть, і є 
той самий диявол, який говорить 
вам, що моральний закон Бога 
добіг кінця!7 Це – БРЕХНЯ, така 
сама, як і сатанинська брехня 
про те, що ви якимось чином от-
римуєте користь від порнографії. 
Христос сказав: «Не подумайте, 
ніби Я руйнувати Закон чи Про-
років прийшов, Я не руйнувати 
прийшов, але виконати.» (Мв. 
5:17-18). Диявол не хоче, аби ви 
повірили в силу спасіння у Сло-
ві Божому, але спробуйте це, і 
ви побачите, що це – ІСТИНА! 
«Блаженні ті, що дотримуються 
Його заповідей і шукають ЙОГО 

5  Нав. 1:8, Пс. 1:1-3, 19:7-11, 63:5-6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, Прип. 3:1, 6:20-23, 23:12, Мф. 4:4, Луки 11:28, Івана 8:31-36, 15:3-7, 17:17, Діяння 20:32, Еф. 5:25-27, Кол. 
3:16, 2 Тим. 2:15, Як. 1:21-22, 1 Івана 2:14   6 Іс. 26:3-4, Мф. 5:6, Івана 6:63, 14:23-24, 15:3, Кол. 3:1-2, 16   7 Пс. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Еккл. 3:14, Іс. 24:5, 40:8, 
Єр. 31:31-33, Мф. 5:17-48, Марка 13:31, Луки 10:25-26, Рим. 3:31, Євр. 10:16, 13:8, Одкр. 22:18-19   

Шановний Пасторе Тоні Аламо,
Я знову дякую Богу за Ваше 

життя та місію, Пасторе. 
Пасторе, я хотів би подякувати 

Вам за нещодавно надіслані Вами 
цінні дарунки: Біблію, примірни-
ки книги «Месія» та іншу літера-
туру. Я гордий з того, що являюсь 
членом такої чудової та славетної 
Божої родини. 

Пасторе Аламо, завдяки осо-
бливій милості Господа нашого, 
Ісуса Христа, та завдяки Вашим 
молитвам та літературі Господь 
призвав мене служити Йому; і 
завдяки Його особливій мило-
сті мені вдалось зібрати значну 
кількість прихожан. Отже, я про-
шу Вашого дозволу на діяльність 
у рамках Вашого пасторства. У 
зв’язку з цим, я би хотів, щоб моє 
пасторство носило ім’я Вашо-
го пасторства, а Ви стали моїм 
безпосереднім духовним отцем. 
Сподіваюсь якомога швидше от-

римати від Вас відповідь. 
В дійсності, Ваші книги мають 

великий вплив на людей, особли-
во італійців. 

Спочатку більшість з них не-
охоче приймали літературу, яку 
їм пропонували. Однак, з часом 
та молитвою розповсюдження лі-
тератури рухається добре і з мен-
шим опором. 

Пасторе, з огляду на це, я б 
хотів попросити надіслати нам 
наступну літературу: два примір-
ника Святої Біблії на італійській 
мові, записи на аудіоносіях та 
DVD-дисках на англійській мові. 
Я сподіваюсь, що завдяки силі 
Святого Духа Ваші благословенні 
книги поступово відкриють очі 
багатьом італійцям та спрямують 
їх до Царства Сина Божого, Ісуса. 
Щиро Ваш, 
Пастор, Б. К. Сакий
Геді, Італія

Дорогий Тоні, 
Пане, я просто хотів написати і 
сказати Вам, що праці, які Ви пи-
шите, - надихаючі, сповнені Бо-
жої благодаті, повчальні, сповнені 
надією, істинністю та радістю! Я 
прославляю Бога за них та за Вас!
Ваші праці завжди натхненні Бо-
гом і стають все кращими і кра-
щими з кожним новим твором. 
Ми не можемо дочекатись, коли 
отримаємо Ваші нові твори, щоб 
читати її разом. Ваші праці пре-
красні!
Ми всі любимо Вас та дуже суму-
ємо за Вами. 
В.Л.                               Тексаркана, АР

Італія Арканзас

(Продовження із стор. 1)
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Філіппіни
Шановний Євангелісте Тоні Аламо, 
Я одна з тих, хто включає радіо, коли хоче, щоб в домі просто 
тихо грала музика. Я люблю слухати класичну музику. Одно-
го разу до мене заглянула моя подруга і розповіла мені про 
Вашу програму і про те, яке просвітлення вона отримала. За її 
порадою я також послухала Вашу програму. З тих пір мій ви-
бір слухати ці програми змінив моє життя. 
Прослуховування Ваших програм якимось чином надихає 
мене, і я дізнаюсь більше про нашого Господа Ісуса Христа. 
Я слухаю уважніше і стаю Християнкою в справжньому розу-
мінні цього слова. 
Ви - мій поводир, коли я молюсь. Слів недостатньо, щоб подя-
кувати Вам. Благослови Вас Господи. 
Вірджинія, Дж. Торіо                                Пандакан, Маніла, Філіппіни

всім серцем своїм. Вони також 
не вчиняють беззаконня: вони 
йдуть Його шляхами».

Сатана, якщо ви йому дозво-
лите, воскресить у вашій пам’яті 
сексуальний досвід. Це саме той 
момент, коли ви негайно повин-
ні розпочинати боротьбу з ним 
Словом Божим. Візьміть вашу 
Біблію короля Якова та читайте 
відразу ж Псалми. Не вагайтесь. 
Сатана жадає заполучити вашу 
душу. На війні, де в вас стріля-
ють, ви маєте відстрілюватись. 
Сатана стріляє в вас, отже, ви 
повинні відстрілюватись Словом 
Божим.8 «Зброя бо нашого вою-
вання не тілесна, але міцна [ДУ-
ХОВНО] Богом на зруйнування 
твердинь, ми руйнуємо задуми, і 

всяке винесення, що підіймаєть-
ся проти пізнання Бога, і полони-
мо всяке знання на послух Хри-
стові» (2 Кор. 10:4-5). 

Той же диявол, що дає вам вог-
няні стріли чи стріли порногра-
фії, говорить вам, що Слово Боже 
не має сили, і що Закону Божого, 
морального Закону, не потрібно 
дотримуватись, оскільки він вже 
не є істинним. Це все той же ди-
явол, що зводить наклеп на вас, 
висуває неправдиві звинувачення 
проти вас, а також зводить наклеп 
на Бога. Ми маємо пам’ятати, що 
він неправдомовець і батько всіх 
неправдомовців, і з ним потрібно 
боротись (Івана. 8:44). 

Біблія, Версія короля Якова, 
говорить, що ми перебуваємо на 

війні, і це означає, що ми повинні 
боротись законно, застосовуючи 
Слово Боже.9 Диявол говорить 
всьому світові, що Бог вже про 
все подбав чи ще подбає про все, 
роблячи висновок, що нам взага-
лі нічого непотрібно робити! Це 
неправда. Нас судитимуть за на-
шими СПРАВАМИ.10 Прочитайте 
книгу Якова, а також всю Біблію. 

Як ми шануємо Бога? Як ми до-
водимо нашу ЛЮБОВ до Нього? 
«Якщо любите МЕНЕ, то дотри-
муйтесь МОЇХ заповідей» (Івана. 
14:15). «Хто говорить: «Я пізнав 
Його», але заповідей Його НЕ ви-
конує, той неправдомовець, i НЕ-
МАЄ в ньому ПРАВДИ [Христа]» 
(1 Івана. 2:4). 

8 2 Кор. 10:3-6, Еф. 6:10-18, 1 Тим. 6:12, Як. 4:7, 1 Пет. 5:8-9   9 Мф. 26:52, 2 Кор. 10:3-6, Еф. 6:10-18, Флп. 1:27-30, 1 Тим 6:12, 2 Тим. 2:3-5, Євр. 4:12, 1 Івана 2:13-17, 
4:3-4, 5:4   10 Бут. 17:1, 26:4-5, Вих. 15:26, Лев. 22:31, Чис. 15:40, Втор. 4:2, 40, Йов. 34:11, Іс. 56:1-2, Єз. 3:17-21, 33:1-9, Мф. 25:31-46, 1 Кор. 3:9-17, Гал. 6:7-9, 2 Тим. 
4:5-8, Тит. 2:11-14, Як. 2:12-26, 1 Пет. 1:17, Одкр. 3:2, 15-19, 20:12-13   

Уганда
Шановний Пасторе Тоні Аламо, 

Прийміть вітання за добрі справи, які Ви та 
Ваше пасторство робите. Я отримав Ваші бю-
летені від мого друга з Касесе, міста в Уганді. 
Я переклав їх на нашу рідну (місцеву) мову 
(луконьйо), щоб таким чином допомогти 
тим, хто не може читати англійською мовою, 
прочитати ці бюлетені на мові, яку вони ро-
зуміють. Ваші бюлетені стали для мене най-
кращим ресурсом, коли кожного разу я йду з 
будинку в будинок проповідувати Євангеліє. 
Багато загублених душ прийняли Ісуса Хри-
ста, та життя багатьох людей змінилось. 

Надішліть мені, будь ласка, стільки бюле-
тенів і примірників Біблії, скільки Ви можете 
надіслати. Церква, в якій я служу пастором, 
та учні (школа-інтернат «Маленькі Янголи», 
де я працюю священиком) потребують їх. 

Дякую дуже за Вашу відповідь. Нехай 
Всемогутній Бог винагородить Вас за Вашу 
добре зроблену роботу. 
Ваш у Його служінні, 
Пастор Куле Експедіто,
Священик, школа-інтернат «Маленькі Янголи».
Касесе, Уганда, Африка 

Я дуже радий повідомити Вам, що я нарешті прийняв Ісуса 
Христа як свого особистого Спасителя, та що Він помер на хресті. 
Після прослуховування Вашої програми я знаю,що я був загубле-
ний, але Господь привів мене до світла. 

Нехай Всемогутній Бог благословить Вас за добру справу, яку 
Ви робите. 

Будь ласка, надішліть мені декілька споміжних християнських 
журналів. 
Ваш в Хресті, 
Аннрібаг Гацері       Меру, Кенія, Африка

Кенія 

(Продовження на стор. 4)
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Сповідайте ваші гріхи перед 
Богом і покайтесь, промовляючи 
цю молитву:

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, 
змилуйся над моєю грішною ду-
шею.11 Я вірую, що ІСУС ХРИ-
СТОС – це СИН живого БОГА.12 
Я вірую, що ВІН помер на хре-
сті і пролив СВОЮ святу кров 
за прощення всіх моїх минулих 
гріхів.13 Я вірую, що БОГ воскре-
сив ІСУСА із мертвих силою 
СВЯТОГО ДУХА,14 і що тепер 
ІСУС сидить по праву руку від 
БОГА і слухає моє каяття та цю 
молитву.15 Я відчиняю двері сво-
го серця і запрошую ТЕБЕ увій-
ти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.16 
Змий усі мої брудні гріхи святою 
кров’ю, яку ТИ пролив за мене 
на Голгофському хресті.17 ТИ 
не відвернеш мене, ГОСПОДИ 
ІСУСЕ; ТИ простиш мої гріхи 
і спасеш мою душу. Я знаю це, 

тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, 
говорить так.18 ТВОЄ СЛОВО 
говорить, що ТИ нікого не від-
вернеш, в тому числі і мене.19 
Тому я знаю, що ТИ почув мене, 
і я знаю, що ТИ відповів мені, і 
я знаю, що я спасенний.20 І дя-
кую ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, 
за спасіння моєї душі, і я прояв-
лятиму свою вдячність тим, що 
робитиму так, як ТИ наказуєш, 
і більше не грішитиму.21

Після спасіння ІСУС сказав 
здійснити обряд хрещення  че-
рез повне занурення у воду в 
ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯТОГО 
ДУХА.22 Уважно вивчайте Біблію 
короля Якова і робіть так, як там 
написано.23  

ГОСПОДЬ хоче, щоб ви роз-
повідали іншим про своє спасін-
ня. Ви можете почати розповсю-
джувати євангельську літературу 
Тоні Аламо. Ми надішлемо вам 
літературу безкоштовно. Щоб 
отримати більш детальну інфор-
мацію, дзвоніть або пишіть нам. 
Поділіться цим повідомленням 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 пограбува-
ли?” Десятиною і пожертвування-
ми. Ви прокляті прокляттям, бо ви 
пограбували МЕНЕ, навіть увесь 
цей народ [і увесь цей світ]. При-
несіть ви всю десятину [десятина – 
це 10% від загального доходу] в ко-
мору, 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 про-
ллю благословення, що не буде до-
статньо місця прийняти його. І Я 
докорятиму пожирателеві заради 
вас, і він не буде знищувати плоди 
вашої землі; а також і ваша вино-
градна лоза не скидатиме свої пло-
ди передчасно на полях, каже ГО-
СПОДЬ САВАОТ. І всі народи наз-
вуть вас благословенними, бо ви 
будете чудовою землею, каже ГО-
СПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12).  

ПЕРЕМОГА НАД 
ПОРНОГРАФІЄЮ!

11 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   12 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4   13 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9   14 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   15 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13   16 1 
Кор. 3:16, Одкр. 3:20   17 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   18 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14   19 Матв. 21:22, Івана 
6:35, 37-40, Рим. 10:13   20 Євр. 11:6   21 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   22 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5   23 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, жовтень 2011 року. Всі права зберігаються за Світовим Пастором Тоні Аламо ® Зареєстровано у жовтні 2011 року. 
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