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«Коли вони [учні] прийшли до на-

роду, то підійшов до НЬОГО [ІСУСА] 
чоловік і, ставши перед НИМ на колі-
на, сказав: ГОСПОДИ! Помилуй сина 
мого; бо він на новий місяць біснуєть-
ся і тяжко страждає, бо часто кида-
ється у вогонь і часто у воду. Я при-
водив його до учнів ТВОЇХ, та вони 
не змогли зцілити його. ІСУС же, від-
повідаючи, сказав: «О роде невірний і 
розбещений! Доки буду з вами, доки 
терпітиму вас? ПРИВЕДІТЬ ЙОГО 
ДО МЕНЕ СЮДИ». І заборонив йому 
ІСУС, і біс вийшов з нього; і отрок 
зцілився у ту ж мить».

«Тоді  учні, приступивши до ІСУСА 
на самоті, сказали: чому ми не змогли 
вигнати його?  ІСУС же сказав їм: через 
невір’я ваше [у здібності ХРИСТА]» 
(Матв. 17:14-20). Вони запитали: «Чому 
МИ не змогли вигнати його?» Ми, учні, 
не можемо нічого зробити без НЬОГО!

У Євангелії від Іоанна 15:5 ІСУС 
сказав: «Я Є ЛОЗА, а ви гілки. Хто пе-
ребуває в МЕНІ, і Я в ньому, той при-
носить багато плоду; бо без МЕНЕ не 
можете робити нічого. Хто не буде 
в МЕНІ, той буде відкинутий геть, 
як гілка, і всохне; а такі гілки збира-
ють і кидають у вогонь, і вони згоря-
ють. Якщо перебуватимете в МЕНІ, 
і СЛОВА МОЇ у вас будуть, то, чого 
б ви не захотіли, просіть, і буде вам. 
Тим ПРОСЛАВИТЬСЯ ОТЕЦЬ МІЙ, 
якщо ви принесете багато плоду і бу-
дете МОЇМИ учнями» (Іоан. 15:5-8).

ІСУС говорить СВОЇМ учням, що 
вони не змогли вигнати біса божевілля 
з молодого чоловіка, бо вони не віри-
ли у здатність ГОСПОДА зробити це, а 
більше вірили у свою власну здатність 
це здійснити (Матв. 17:20). Однак ІСУС 
сказав їм у Євангелії від Іоанна 15:5: 
«Без МЕНЕ не можете робити нічого».

Учні розбіглись, коли солдати при-
йшли, щоб схопити ІСУСА на Єлеон-
ській Горі.1 Вони всі поховалися аж до 
тієї миті, коли ХРИСТОС воскрес.2 
Лише після воскресіння та вознесіння 
ХРИСТА у них з’явилося достатньо 
віри для того, що виганяти бісів боже-
вілля. Однак вони знали, що ІСУС був 
ГОСПОДЬ, який створив все, який 
зруйнував цілий світ водою, покарав 
Єгипет десятьма великими карами, 
відкрив Червоне Море, врятував Ізра-
їль та знищив всю Єгипетську армію.3

Ніхто не може вірити лише у само-
го себе. Ми, всі ми, повинні вірити у 
ІСУСА4. «Бо істинно кажу вам: якщо 
ви матимете віру як зерно гірчичне [в 
МЕНЕ та в МОЄ ІМ’Я] і скажете горі 
цій: перейди звідси туди, і вона пере-
йде; і не буде нічого неможливого для 
вас» (Матв. 17:20). 
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Завжди звертайтесь до ІСУСА з 
вашими потребами та бажаннями.5 
Повторюю, ІСУС сказав: «Без МЕНЕ 
не можете робити нічого» (Іоан. 15:5). 
Це означає, що ми повинні звертатися 
до ІСУСА, аби мати можливість 
виконати чи здійснити будь-що. 

Словник Вебстера зазначає, що 
безумець - це той, хто перебуває у 
психічно хворому стані, сповнений 
божевілля. ГОСПОДЬ каже, що 
народи та їхні лідери у ці останні 
дні є безумцями, психічно хворими, 

сповненими божевілля. «Пророче 
СЛОВО ГОСПОДА про Ізраїль. 
ГОСПОДЬ, ЯКИЙ розпростер небо, 
заснував землю й утворив дух людини 
всередині її, говорить: Ось, Я зроблю 
Єрусалим чашею несамовитости для 
всіх навколишніх народів, і також для 
Іуди під час облоги Єрусалима. І буде 
у той день, зроблю Єрусалим тяжким 
каменем для всіх племен; усі, що будуть 
піднімати його, надірвуть себе, а 
зберуться проти нього всі народи землі. 
У той день, — говорить ГОСПОДЬ, — Я 
уражу всякого коня [символічна назва 
націй] сказом і вершника [лідерів націй] 
його БОЖЕВІЛЛЯМ [тобто безумством, 
психічною хворобою, втратою розуму]» 
(Зах. 12:1-4). ГОСПОДЬ зробив 

це! Урядові службовці розсилають 
фотографії інтимних частин свого тіла 
електронною поштою та розташовують 
їх у Інтернеті. Вони - найбільші брехуни у 
світі. Вони пропагують гомосексуалізм, 
лесбійство, одностатевий шлюб та 
вбивство немовлят, а ще використання 
своїх мертвих, абортованих дітей для 
виробництва кремів для обличчя 
для жінок, які також божевільні, 
намащуючи ними свої обличчя. Чим 
більше вони борються з  БОГОМ, 
тим хворішими духовно вони стають. 
Безумці, божевільні, психічно хворі 
люди намагаються зруйнувати світ. 
ГОСПОДЬ зменшує чисельність 
населення усіх народів та робить їхніх 
лідерів божевільними. 

Міссурі
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Пасторські служіння Аламо онлайн

Пасторе Аламо!
Слава Господу! Мене звуть Адам 

Мессі (19 років). Я отримав дещо з 
Вашої потужної проповідницької лі-
тератури тут, у в’язниці округа Пор-
тер. Ваше вчення стало благословен-
ням для моєї душі. Воно допомогло 
мені духовно вирости та перетвори-
тися на істинного християнина. Про-
тягом багатьох років, з часів мого ди-
тинства, я був жертвою хибних вчень 

численних церков, що я відвідував.  
Але, дякувати Богові, благочестивий 
брат у Христі дав мені Вашу літерату-
ру, щоб допомогти мені побачити по-
милки, яким мене невірно навчали. Я 
прошу у Вас Біблію, книгу «Месія» та 
якомога більше літератури, яка б до-
помогла мені здобути сили. До чого 
б не привели звинувачення, висунуті 
мені зараз тут, у Індіані, я завжди без-

межно любитиму працювати у славу 
Господа, жити та служити Господу 
на форпостах Його разом с правед-
никами Божими. Я вважаю Вас своїм 
пастором и дякую Богові за Вашу вір-
ність Господу. Я молюся за Вашу без-
пеку та швидке звільнення.
Слава Господу!
Адам Мессі            Вальпараісо, Індіана

Індіана

Шановний Тоні! 
Мене звуть Джаспер Хейгер. Я писав Вам приблизно 2 

місяці тому. Я розповідав Вам, що один мій друг, Френсіс 
Вілсон, дав мені почитати один з Ваших вісників, і я отри-
мав справжнє задоволення від читання. Я спитав, чи можу 
я почати отримувати від Вас такі вісники, бо я відчував, що 
ці вісники начебто говорять зі мною. Я виріс католиком, але 
я не зовсім згоден з усім, у що вони вірять, тож згодом я 
охрестився і зараз є відродженим наново християнином. 

Я перебуваю у в’язниці у штаті Міссурі і почуваюся у 
цьому оточенні зовсім недобре, тож я з нетерпінням очі-
кую Ваших вісників, щоб через них отримати допомогу та 
відповіді. Дуже дякую Вам за Ваш час і глибоко ціную Вашу 
допомогу. 
Спасибі і доброго Вам дня!
Джаспер Хейгер
Фармінгтон, Міссурі

Євангелісте Тоні Аламо!
При нашому житті у ці напружені дні, 

коли для духовних питань залишається об-
маль часу, Ваша програма приносить по-
легшення таким заблудлим душам, як моя.

З того часу, як я знайшов цей канал, 
я слухаю його кожного тижня. Повідо-
млення, з якими Ви звертаєтесь, є водно-
час підбадьорливими та інформативни-
ми. Це - пожива для думки, а крім того, я 
отримую нові уявлення про вічне життя.

Будь-які нові християнські журнали, 
що Ви можете запропонувати, будуть зу-
стрінуті з вдячністю.
Ваш у Христі,
Анконні Каріукі       Ніері, Кенія, Африка

Кенія

5 Йов 33:26, Пс. 34:15-17, 145:18, Матв. 18:18-20, 21:21-22, Лук. 18:1-8, Іоан. 16:23-27, Рим. 12:12, Еф. 6:18, Флп. 4:6, Кол. 4:2, 1 Тим. 2:1, 8, Євр. 4:16, 10:19-23, Якова 
5:13-18, 1 Іоан. 3:22, 5:14-15   

(Продовження із стор. 1)
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(Продовження на стор. 4)

Чилі Уганда(Переклад з іспанської)

Мені не подобаються нові Біблії, бо 
вони називають божевільних епілеп-
тиками, тоді як насправді це є озна-
кою присутності у людині демонічних 
духів. У них також говориться, що ми 
повинні підкорятися гомосексуаліс-
там у складі уряду, що забороняє нам 
ГОСПОДЬ,6 та заявляється, що ми му-
симо потурати знищенню мільйонів 
людських життів!7 Вони - божевільні! 

ГОСПОДЬ продовжує: «А на дім Іу-
дин відкрию очі МОЇ; всякого ж коня 
[націю] у народів уражу сліпотою» 
(Захарія 12:4). У словнику Вебстера за-
значається: «божевільний» - це також 
«вкрай дурний». Це - курці маріхуани, 
нюхачі кокаїну, наркомани-героїністи, 

п’яниці, брехуни, брудні збоченці, 
убивці та крадії, і вони перетворюють 
світ на нетрі, заповнені антихристами, 
безбожниками та нехристями.8

У Євангелії від Іоанна 16:7 ІСУС 
сказав СВОЇМ учням: «Краще для 
вас, щоб Я пішов. Бо, якщо Я не 
піду, УТІШИТЕЛЬ не прийде до вас. 
[Якщо Я не піду, ви не зможете от-
римати силу, ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ 
ДУХОМ, ЯКЕ Є СИЛОЮ ГОСПОД-
НЬОЮ, щоб справа ГОСПОДНЯ 
могла здійснитися у вас. Якщо Я не 
піду, ГОСПОДЬ не зможе перебувати 
у вас, щоб здійснити справу СВОЮ у 
вас.]» Нас судитимуть згідно з ділами 
нашими. (Одкровення 20:12-13).9

Якщо хтось каже вам, що ми не по-
винні приносити плід покаяння, то 
це брехуни, і вони не від БОГА! Коли 
ІСУС зійшов на Небо, ВІН став ЖИТ-
ТЄДАЙНИМ ДУХОМ (1 Послання 
до Коринтян 15:45-57).10 Доки цього 
не сталося, ВІН не мав змоги жити 
всередині нас.  ВІН сказав: «Зараз Я 
з вами, але Я буду в вас з МОЇМ ОТ-
ЦЕМ. МИ – ЦЕ ВТІШУВАЧ».11 ІСУС 
- це уся повнота БОЖЕСТВА ТІЛЕС-
НО (Послання до Колосян 2:9). Коли 
ВІН в нас, ми так само є повнотою 
БОЖЕСТВА (Послання до Ефесян 
3:14-19).12 І тоді ми можемо привести 
до ІСУСА будь-якого безумця! Тепер 

Вітаю вас, шановне братство та місія!
Знайомство з вами стало для 

мене великим благословенням. 
Насправді, нещодавно до моїх рук 
потрапило одне з видань вашої 
літератури, і ви не уявляєте, яким 
благословенням це стало для мого 
життя, моєї родини та церкви. 
Отже, з того часу, як я дізнався, що 
ви пропонуєте матеріали, я хотів 
з’ясувати, чи зможете ви надісла-
ти мені християнських матеріалів, 
хай то будуть брошури, літерату-
ра чи Біблія; коротше кажучи, все, 
що можливо. Це потрібне для того, 
щоб продовжувати справу нашо-
го могутнього Господа, оскільки 
наша робота просувається гранді-
озними темпами як під відкритим 
небом, так і у в’язницях та лікарнях 
нашого міста і країни. Ми не завж-
ди маємо ресурси, аби бути в змозі 
надати благословення брошурою 
або Біблією чи літературою душам, 
які чують Слово Боже.

Наразі це все. Сподіваюсь, що 
мого листа буде сердешно прийнято.
З повагою,
ваш брат у Христі,
Еліас Мансілла 
Пуерто Монтт, Чилі
Нехай Господь безмежно благо-
словить вас!

Пастор Ембвата Ямунгу розповсюджує 
літературу Пастора Аламо в Мулонгве, Увіра, 
ДР Конго.

Шановний та улюблений 
у Христі Пасторе Аламо!

Вітання Вам від хри-
стиянської місії «Віфез-
да» в Уганді! Пасторе 
Аламо, я хотів би допо-
вісти Вам про мою місію 
у Демократичній Респу-
бліці Конго. Моя місія у 
Демократичній Респу-
бліці Конго була успіш-
ною. Я провів там два 
місяці. За ці два місяці я 
відкрив три невеличкі офіси, розповсюдив багато Вашої літератури у 15 
селах, на ринках та у лікарнях. Слава Господу, багато людей прийняли 
Ісуса як свого особистого Спасителя.

У містечку Камвівіра родина з п’яти осіб, які до цього були католика-
ми, отримала спасіння після проповідування їм змісту Вашого бюлете-
ня під назвою «Секрети Папи Римського». Я поїхав до іншого містечка 
під назвою Кіромоні. Там двоє мусульман прийняли Ісуса як свого осо-
бистого Спасителя.

Пасторе Аламо, людям у Демократичній Республіці Конго дуже по-
добається Ваше вчення. Вони казали мені, що Ваше вчення цілком від-
різняється від вчень інших сучасних проповідників. Вони просили мене 
повернутися туди ще раз до кінця цього року. Тож я прошу Вас молити-
ся за цю місію у Демократичній Республіці Конго.

Нарешті, я також хотів би проінформувати Вас щодо церкви у Демо-
кратичній Республіці Конго. Парафіяни цієї церкви врятувалися завдяки 
Вашій літературі. Вони прославляють Господа, зібравшись під деревом, 
і коли йде дощ, люди промокають. Будь ласка, помоліться за цю церкву.
Ваш у Христі,
Пастор Ембвата Ямунгу                                                   Кампала, Уганда

6 Лев. 18:22, 20:13, 1 Цар. 15:11-12, Рим. 1:18-32, 1 Кор. 6:9-10, Юд. 7  7 Бут. 9:6, Вих. 20:13, Чис. 35:30-33, Втор. 5:17, Суд. 13:5, Йов 31:15, Іс. 49:5, Єр. 1:5, Матв. 19:18, 
Лук. 1:15, Рим. 13:9, Одкр. 22:14-15  8 Іс. 14:12-17, 1 Іоан. 2:18, 2 Іоан. 1:7  9 Втор. 7:9-10, Пс. 62:12, Прип. 11:31, 12:14, 24:11-12, Еккл 11:9, Іс. 3:8-11, Єр. 17:9-10, 32:18-19, 
Єзек. 7:3-4, 27, 33:18-20, Ос. 4:9, 12:2, Наум 1:2-3, Матв. 12:36-37, Рим. 2:5-13, 1 Кор. 3:8, 2 Кор. 11:13-15, Кол. 3:23-25, Євр. 10:26-31, Одкр. 2:23  10 Іоан. 5:21, 24-26, 6:51, 
7:38-39, 8:51, 11:25-26, 14:6, 17:1-3, Рим. 8:11, 1 Кор. 15:20-23, 1 Іоан. 5:11-13, Одкр. 1:18  11 Іоан. 14:16-21, 26-27, 15:26, 16:7-16, 17:20-23, 1 Іоан. 5:1-13  12 Рим. 12:5, 1 
Кор. 3:16-17, 6:19-20, 10:17, Еф. 2:19-22, 5:30, 2 Тим. 1:14, 1 Іоан. 3:24  
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ми можемо зробити так, щоб ІСУС 
жив і працював всередині нас! 

ІСУС говорить нам: «Приведіть 
його до МЕНЕ СЮДИ», і НЕХАЙ 
ІСУС вижене того біса божевілля, так 
само, як і всіх хибних, злих духів. Не 
вірте у себе, але вірте в ІСУСА. Коли 
всередині вас СИЛА, «ВІН викриє 
світ за гріх, і за правду, і за суд» (Іоан. 
16:8). Врятуйтеся ж! Почніть просто 
зараз,  читаючи цю молитву:

Мій  ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, зми-
луйся над моєю грішною душею.13 Я 
вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН 
живого БОГА.14 Я вірую, що ВІН по-
мер на хресті і пролив СВОЮ святу 
кров за прощення всіх моїх минулих 
гріхів.15 Я вірую, що БОГ воскресив 
ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО 
ДУХА16, і що тепер ІСУС сидить по 
праву руку від БОГА і слухає моє каят-
тя та цю молитву.17 Я відчиняю двері 
свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти 
в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.18 Змий усі 
мої брудні гріхи святою кров’ю, яку 

ТИ пролив за мене на Голгофському 
хресті.19ТИ не відштовхнеш мене, 
ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ простиш мої 
гріхи і спасеш мою душу. Я знаю це, 
тому що ТВОЄ СЛОВО, Біблія, гово-
рить так.20 ТВОЄ СЛОВО говорить, 
що ТИ нікого не відштовхнеш, в тому 
числі і мене.21 Тому я знаю, що ТИ 
почув мене, і я знаю, що ТИ відпо-
вів мені, і я знаю, що я спасенний.22 
І дякую ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за 
спасіння моєї душі, і я проявлятиму 
свою вдячність тим, що робитиму 
так, як ТИ наказуєш, і більше не грі-
шитиму.23

І тепер, коли ви отримали Божу бла-
годать, послужіть БОГУ всім вашим 
серцем, всією душею, всім розумом 
та всією силою (Марка 12:30).24 При-
йміть хрещення, повністю зануртесь 
у воді у ім’я ОТЦЯ, СИНА і ДУХА 
СВЯТОГО.25Сумлінно вивчіть версію 
Біблії Короля Якова і те що вона гово-
рить аж до дня загибелі.26

Потім, як наказує ІСУС, будьте пе-
реможні душею. Ви можете робите 
це, ставши розповсюджувачем літе-
ратури Пастора Аламо. Ми друкуємо 
літературу Пастора Аламо на бага-
тьох мовах і ми розповсюджуємо її по 

всьому світові. Ми витрачаємо міль-
йони доларів на папір та перевезення, 
то ж нам дуже потрібні ваші молитви 
та фінансова допомога. 

Якщо хочете, щоб світ було врято-
вано, як наказує ІСУС, то не грабуйте 
у БОГА ЙОГО десятину і пожертвуван-
ня. БОГ сказав: «Чи грабуватиме лю-
дина БОГА? Ви вже пограбували Мене. 
Але ви кажете: «Чим ми ТЕБЕ пограбу-
вали?» Десятиною і пожертвуваннями. 
Ви прокляті прокляттям, бо ви погра-
бували МЕНЕ, навіть увесь цей народ [і 
увесь цей світ]. Принесіть всю десятину 
[десятина – це 10% від загального до-
ходу] 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 благосло-
вення, що не буде достатньо місця при-
йняти його. І Я докорятиму пожирате-
леві заради вас, і він не буде знищувати 
плоди вашої землі; а також і ваша ви-
ноградна лоза не скидатиме свої плоди 
передчасно на полях, каже ГОСПОДЬ 
САВАОТ. І всі народи назвуть вас бла-
гословенними, бо ви будете чудовою 
землею, каже ГОСПОДЬ САВАОТ» 
(Малахії 3:8-12).

13 Пс. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   14 Мф. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Іоана 9:35-37, Рим. 1:3-4   15 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Іоана 1:7, Одкр. 5:9   16 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   17 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13   18 1 Кор. 3:16, Одкр. 3:20   
19 Еф. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Іоана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   20 Мф. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Еф. 1:7, Кол. 1:14   21 Мф. 21:22, Іоана 6:35, 37-40, Рим. 10:13   22 Євр. 11:6   
23 Іоана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   24 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   25 Мф. 
28:18-20, Іоана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5   26 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.

(Продовження із стор. 3)

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:
© Охороняється авторським правом, листопад 2011, 2015  Всі права захищено. Світовий Пастор Тоні Аламо  ® Зареєстровано у листопаді 2011, 2015
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