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РІЗНИЦЯ МІЖ 
 спасінням І 
реліелігією

автор Тоні Аламо  
У світі набагато більше релігій-

них людей, ніж тих, які спасенні, 
заново народжені від ДУХА. Біблія 
неодноразово вказує нам на те, що 
релігія – від диявола, а спасіння – 
від ГОСПОДА.1 

Різниця між вірою в ХРИСТА і ві-
рою в релігію полягає в тому, що ві-
руючи в ХРИСТА, ми віримо в те, що 
БОГ шукає людину. Тобто, це БОГ 
завжди шукав і шукає людину. У 
Старому Заповіті БОГ першим звер-
нувся до Адама, Каїна, Сета, Еноха, 
Ноя, Авраама, Ісаака і Якова. У Но-
вому Заповіті ВІН перший звернув-
ся до Матвія, Івана і апостола Павла. 
У 1964 році ВІН звернувся до мене, 
і таких звернень було чимало, почи-
наючи з біблейських часів і до сьо-
годнішнього дня. Іншими словами, 
Бог завжди шукав поводирів, членів 
СВОЄЇ родини, посилаючи їх шука-
ти вівців, які в майбутньому будуть 
останніми спасенними і проведуть 
вічність у Царстві Небесному із БО-
ГОМ ОТЦЕМ, ХРИСТОМ, ЙОГО 
першим народженим СИНОМ, і 
СВЯТИМ ДУХОМ.

ХРИСТОС наказує СВО-
ЇМ учням, усім нам шукати 
інших людей, щоб вони та-
кож ставали ЙОГО учнями і 
робили те саме.2 ВІН робить 
це у Євангеліє від Матвія 
28:18-20, говорячи: «Дана МЕНІ 
всяка влада на Небі й на землі. Тож 
ідіть і навчіть всі народи,  охрещу-
ючи їх [через повне занурення у 
воду3] в ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯ-
ТОГО ДУХА; навчаючи їх спові-
дувати все те, що Я вам заповів. І 
ото, Я перебуватиму з вами повсяк-
денно аж до кінця віку! Амінь». 
Це ХРИСТОС шукає людину, а не 
людина шукає БОГА. Коли людина 
шукає БОГА – це «релігія», а коли 
БОГ шукає людину – це «спасіння». 

Усі релігії заповідають, щоб 
люди, які ще не спасенні, шукали 
БОГА або того, кого вони вважа-
ють за БОГА. Що таке релігія? Релі-
гія – це віра людини в те і благого-
віння перед тим, кого вона вважає 
за БОГА. У свідомості людини існує 
переконання, що є якийсь бог, але 
люди не мають й гадки про єдино-

го, справжнього БОГА. Саме тому, 
у Євангеліє від Матвія 28:19, ІСУС 
сказав СВОЇМ тодішнім учням і 
всім СВОЇМ учням сьогодення: 
«Тож ідіть і навчіть ВСІ НАРОДИ 
[хто є справжній БОГ, якому тре-
ба молитися, і що треба молитися 
і служити тільки ЙОМУ], охрещу-
ючи їх [через повне занурення у 
воду] в ім’я ОТЦЯ і СИНА, і СВЯ-
ТОГО ДУХА».

Щоб потрапити до Раю, ми по-
винні бути досконалими.4 Ми мо-
жемо бути досконалими, тому що 
БОГ наказує нам бути досконали-
ми, а БОГ ніколи не наказує нам 
бути тим, чим бути неможливо.5 У 
Євангеліє від Матвія 5:48 ІСУС го-
ворить: «Отож, будьте досконалі, 
як досконалий ОТЕЦЬ ваш Небес-
ний». Якщо ми ходимо у СВЯТОМУ 

1 Іса. 1:11-16, 29:13-14, Єрем. 7:8-11, 23:33-40, Єзек. 13:1-23, Mих. 3:11, Матв. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Луки 6:46, 18:10-14, Івана  5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 2 
Тим. 3:1-7, Тит 1:16, Якова 2:19  2 Дан. 12:3, Матв. 10:7-8, 28:19-20, Луки 24:46-48, Діяння 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Рим. 7:4, 10:13-15, 1 Кор. 1:17-18, 21, 9:16-17, Еф. 3:2-10, Кол. 1:25-29, 
2 Тим. 4:2, 5   3 Матв. 28:19, Рим. 6:3-5, Кол. 2:10-12   4 Втор. 18:13, 1 Царів 8:61, Псал. 119:1-3, Матв. 5:48, 2 Кор. 13:11, Еф. 4:11-13, 5:25-27, Филип. 3:12-15, Кол. 1:21-22, 1 Тим. 
6:14, 2 Тим. 3:16-17, Якова 1:4, 1 Івана 3:6-10, Одкр. 21:7, 27   5 Буття 17:1, Лев. 11:44-45, 19:2, 20:26, Втор. 18:13, 1 Царів 8:61, Псал. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Івана 17:17-23, Рим. 6:4-14, 
8:1:14, 37, 2 Кор. 6:14-17, 13:11, Гал. 5:16, Еф. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Филип. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Кол. 1:10-11, 21-22, 1 Фелас. 4:6-7, 1 Тим. 6:11-14, 2 Тим. 3:16-17, Євр. 2:18, 
12:14, 13:20-21, Якова 1:4, 27, 1 Пет. 1:15-16, 5:8-10, 1 Івана 2:14, 3:5-10, 4:4, Одкр. 3:1-5, 7:13-15   
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ДУСІ, то ми досконалі. У посланні 
до Римлян 8:1-2 говориться: «Тож 
немає тепер осуду [Пекла або Озера 
Вогняного] тим, хто ходить у ХРИ-
СТІ ІСУСІ не за тілом, а за ДУХОМ. 
Бо закон ДУХА ЖИТТЯ в ІСУСІ 
ХРИСТІ визволив мене від закону 
гріха і смерті». Зверніть увагу, що це 
писання не каже про те, що ми віль-
ні від морального закону. Ми може-
мо бути вільними тільки від закону 
гріха та смерті. Закон гріха та смерті 
каже, що, якщо ми порушимо закон 
моралі після того, як ми були зано-
во народжені від ДУХА, то більше 
не буде жертви (прощення) за гріхи.

У посланні до Євреїв 10:26-31 
говориться так: «Бо як ми грішимо 
самовільно, одержавши пізнання 
правди, то вже за гріхи не знахо-
диться жертви, а страшливе якесь 
сподівання суду та гнів палючий, 
що має пожерти противників [во-
рогів БОГА]. Хто відкидає закон 
Мойсея, той немилосердно вми-
рає при двох чи трьох свідках: ви 
подумаєте, наскільки ж більшої 
муки заслуговує той, хто потоптав 
СИНА БОЖОГО, і хто кров запо-
віту, що нею освячений, за звичай-
ну вважав, і хто ДУХА благодаті 
зневажив? Бо знаємо ТОГО, ХТО 
сказав: Мені помста належить, Я 
відплачу, говорить ГОСПОДЬ. І 
ще: ГОСПОДЬ буде судити народ 
СВІЙ! Страшна річ упасти в руки 
БОГА живого». Ось чому боязнь 
БОГА – це початок мудрості.6 Ми 
повинні робити те, що ВІН каже, 
сторонитися релігій і заново на-
родитися від ДУХА. Це розуміння 
того, що ВІН хоче від нас, і боязнь 
БОГА – це розуміння.

У Євангеліє від Івана 3:5 ІСУС 
сказав Никодиму, що той ПОВИ-
НЕН народитися від ДУХА. ІСУС 

ніколи не казав, що треба приєд-
натися до будь-якої релігії. Віра в 
ХРИСТА зовсім не схожа на будь-
яку релігію. Віра в ХРИСТА озна-
чає те, що БОГ шукає людину і ба-
жає, щоб людина служила ЙОМУ. 

Люди часто запитують: «Яка 
різниця між християнством і ре-
лігією?» Вони питають: «Христи-
янство – це релігія?»  Якщо прав-
диво відповідати на це запитання, 
скажу: християнство – не релігія. 
Справжнє християнство – це спа-
сіння. Хоча духовно неосвічені 
люди вважають, що християнство 
є однією із п’яти головних релігій 
світу, факт полягає в тому, що віри-
ти в ХРИСТА не означає вірити в 
релігію. Також це можна пояснити, 
сказавши, що ті, хто по-справжньо-
му вірують у ХРИСТА, є христия-
нами, а не послідовниками якоїсь 
християнської релігії. Як показує 
історія, релігії були лютими супро-
тивниками християнства. 

Римо-католицька церква знищи-
ла мільйони людей протягом трьох 
різних інквізицій. І протягом остан-
ніх двох тисячоліть вона скоїла чи-
мало вбивств, наприклад, різанину 
у м. Вако, коли було вбито чимало 
дітей, їх матерів та батьків. Подібні 
дії римо-католицької церкви про-
довжуються по сьогоднішній день.

Можемо згадати Іспанську ін-
квізицію чи інші звірства, скоє-
ні Ватиканом. Серед них також 
вбивство шести мільйонів євреїв 
у концтаборі Аушвіц та інших на-
цистських концтаборах. Сьогод-
нішня війна проти християнства 
бере витоки із Ватикану.7 З вини 
саме католицької релігії у бага-
тьох з нас було відібрано майна на 
сотні мільйонів доларів; чимало з 
нас, хто є істинними і народжени-
ми знову християнами, відбува-
ють довічне ув’язнення за сфаль-
сифікованими звинуваченнями. Я 
навіть не говорю про стареньких 
католицьких мам і тат, які відві-
дують культи римо-католицької 
церкви. Вони, як і решта населен-
ня цього світу, не знають цих фак-
тів. Як би там не було, все, що я 
кажу – правда.

Коли католицькі і лютеранські 
дзвони дзвонили у Польщі, мільйо-
ни безвинних людей знищувались 
в німецьких газових камерах чи 
пічках, а потім їх тіла було скинуто 
бульдозером у великі ями (масо-
ві захоронення). Мені казали, що 
деякі із цих людей були при цьому 
ще живі. Янголи-охоронці бачили і 
чули все це.8 БОГ все бачив, і БОГ 
все чув.9 Дякую БОГУ за Судний 
День, який незабаром настане.10

6 Йов 28:28, Псал. 111:10, Прит. 1:7, 9:10, 15:33   

Демократична республіка Конго

7 Дан. 7:7, 19-27, Одкр. 13:1-7, 17:1-18   8 Єрем. 4:16, Дан. гл. 4, Матв. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Луки 15:4-10, 
1 Кор. 11:10, 1 Тим. 5:21, Одкр. 14:13-20   9 Втор. 31:21, 2 Царів 19:27, 1 Хрон. 28:9, Йов 31:4, 34:21-22, 25, Псал. 44:21, 
139:1-6, 12-16, Прит. 15:3, 11, Іса. 29:15-16, Луки 16:15, Євр. 4:13, 1 Івана 3:20   10 Eккл. 12:13-14, Дан. 7:9-10, Матв. 
3:12, 24:3-15, 29-44, Марка 4:22, Рим. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Кор. 5:10-11, 2 Фелас. 1:7-10, 2 Тим. 4:1, 8, Євр. 10:30-31, Юди 
14-15, Одкр. 1:7, 11:18, 20:11-15   

Ми вважаємося прийнятими Вашою місією!
Хоробрість допомагає відстоювати свою позицію. Через цю літе-

ратуру, з того, як Ви зображуєте цей антихристиянський уряд, уряд 
поліцейської держави, я бачу, що Ви – справжній боєць за Христа. Це 
доказує, що що Ви - хоробра людина. Ще трохи хоробрості – і Ви пе-
реможець, Ви знаєте це. 

Будемо вдячні за пожертвування літератури. Вітаємо з Великоднем 
усіх християн із місій Тоні Аламо.
Зігашане Маройі Ізраїль,
Провінція Суд-Ківу, Демократична Республіка Конго.

(переклад із французької мови)

РІЗНИЦЯ МІЖ 
 РЕЛІГІЄЮ І 

СПАСІННЯМ 

(Продовження із стор. 1)
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Пасторські служіння Аламо онлайн

У Євангелії від Луки, у віршах 
1-5 глави 12 написано: «Того часу, 
як зібралися десятитисячні натов-
пи народу, аж топтали вони один 
одного, ВІН [ІСУС] почав промов-
ляти перш до учнів СВОЇХ: Сте-
режіться закваски Фарисеїв [на-
божних євреїв], що є лицемірство 
[гріх]! Бо немає нічого захованого, 
що не відкриється, немає нічого та-
ємного, що не виявиться. Тому все, 
що казали ви потемки, при світлі 
почується  [янголами БОЖИМИ], 
що ж шептали на вухо в коморах, на 
дахах оголошено буде. Кажу ж вам, 
СВОЇМ друзям: Не бійтеся тих, хто 
тіло вбиває, а потім більш нічого 
не може вчинити! Але вкажу вам, 
кого треба боятися: Бійтесь ТОГО, 
хто має владу, убивши, укинути в 
Пекло. Так, кажу вам: ЙОГО [БОГА 
ВСЕМОГУТНЬОГО] бійтеся!» 

БОГ прийшов до Адама, який не 
знав, що робити. БОГ сказав йому 
їсти із дерева ЖИТТЯ, щоб жити 
вічно; натомість він їв із дерева 
пізнання добра і зла, з якого БОГ 
заборонив йому їсти.11 БОГ знову 
прийшов до Адама зі знанням про 
спасіння, але Адам надав перевагу 
релігії (знанню) сатани. Бог при-
ходить до всього світу і до тебе зі 
знанням про спасіння, але ж, як 
кліщі, що чіпляються за шкіру тва-
рин і людей, ти, напевно, теж будеш 
чіплятися до якоїсь сатанинської 
релігії, чи не так? 

БОГ прийшов до Сета зі знан-
ням про спасіння, і Сет почав 
служити БОГУ. Потім БОГ при-
йшов до Еноха, який ходив з БО-
ГОМ, і БОГ взяв його до СЕБЕ на 
Небеса.12 Потім БОГ прийшов до 
Нойя.13 Не Ной прийшов до БОГА, 

не інші прийшли до БОГА. БОГ 
прийшов до них. Авраам служив 
ідолам, був членом релігії, але 
БОГ прийшов до нього. Не Авра-
ам прийшов до БОГА.14 Мойсей не 
прийшов до БОГА, а БОГ з’явився 
і прийшов до Мойсея.15 БОГ при-
йшов до сотень інших людей, на-
приклад, до учнів. ВІН прийшов 
до Апостола Павла – релігійної 
людини – через що він був спа-
сенний.16 Павло став корисним 
БОГУ у своєму спасінні, відваж-
но борючись із силами темряви, 
включаючи написання двох тре-
тин повного Нового Заповіту. Усі 
отримали істинне спасіння. 

У книзі пророка Даниїла, трьох 
хлопчиків-євреїв (Шадраха, Ме-
шаха і Авед-Него) було кинуто 
у вогняну піч, бо вони не захоті-
ли служити золотому ідолу царя, 
відмовились належати до релігії 
царя.17 «Вогонь не мав сили [над 
їхніми тілами], і не опалилося во-
лосся на головах, і їхні плащі не 
змінилися, і запах огню не ввій-
шов у них. Потім Навуходоносор 
заговорив та й сказав: «Благосло-
венний БОГ Шадраха, Мешаха 
та Авед-Неґо, що послав СВОГО 
Янгола і врятував СВОЇХ слуг, які 
вірили в НЬОГО. І вони не послу-
халися царського слова, і дали свої 
тіла на вогонь, аби не служити й 
не кланятися іншому богові [іншій 
релігії], крім БОГАсвого»

(Даниїл 3:27-28). У Новому За-
повіті апостолІван також пройшов 
через подібне випробування. Його 
варили в маслі, але він не згорів. І 
не помер від варіння. 

11 Буття 2:16-17, 3:1-6   12 Буття 5:22-24, Євр. 11:5   13 Буття 6:11-18, 22, Євр. 11:7   

14 Буття 12:1-8, 17:1-9, Діяння 7:2-3, Євр. 11:8    
15 Вихід, гл. 3, Діяння 7:29:34   16 Діяння 9:1-22, Гал. 
1:13-19   17 Дан. гл. 3   

Малаві
Шановні місії Тоні Аламо, 

Насамперед і передусім хочу привітати вас в ім’я Господа Ісуса Христа.
Вірю і сподіваюсь, що у вас все гаразд. Щодо нас, ми не скаржимося. 

Господь з нами вдень і вночі. 
У справі поширення літератури Тоні Аламо Святий Дух завжди з 

нами, як написано в Діяннях 1:8 і в Євангелії від Марка 16:15-16, тому 
що Господь Всемогутній надав Пастору Тоні Аламо силу дістатись до 
кожного кутка світу, проповідуючи літературу, Біблію та інші книги. 
І у нас також з’являється ця сила, з якою ми йдемо на вулиці, і люди 
– мусульмани, індуси, свідки Єгова та інші –  дійсно починають 
повертатися до Бога в містах, селах, а також і у в’язницях.

 Ми в Малаві постійно молимося за Пастора Аламо; ми молимося, 
аби прийшов той день, коли його буде звільнено з в’язниці в ім’я 
Господа. Юристи змінюють дати слухань, він втратив зір, але йому не 
потрібно хвилюватися про це, тому що Бог може все, і колись усі ці 
важкі часи випробувань закінчаться. 

Йов і Іосиф також пройшли через випробування. Родичі продали 
Іосифа, але Бог духовно підняв його. Навіть якщо уряд Америки піддає 
Пастора Аламо таким випробуванням, Бог все одно тримає це під 
контролем. Колись все буде добре в ім’я Господа. 

Ми молимося за Вас вдень і вночі і постимося до тих пір, поки Тоні 
не випустять із в’язниці. 
Ваш у Господі,
Пастор Данілек Гаррі Мітепа, 
Місії Тоні Аламо, місто Блантайр,           Малаві, Африка.

(Продовження на стор. 4)
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Цікаво, що в усій Біблії, коли б 
людина не контактувала з БОГОМ, 
це відбувалось саме тоді, коли БОГ 
приходив до людини перший. Пер-
шим БОГ прийшов також і до Йова, 
і потім Йов служив ЙОМУ. У Біблії 
немає жодного випадку, коли лю-
дина служила БОГУ тому, що пер-
ша вирішила служити БОГУ. Вся 
Біблія говорить тільки про БОГА, 
який приходить до людини. Од-
ного дня Ісая мав видіння і почув, 
як голос ГОСПОДА сказав: «Кого 
Я пошлю, і хто піде для НАС? А я 
відказав: Ось я, пошли ТИ мене!» 
(Ісая 6:8). Після того, як Єремія мав 
видіння, він почав проповідувати 
ізраїльтянам те, що ІЄГОВА нака-
зав йому проповідувати (Єремія 
1:4-19). Даниїл також мав видіння 
перед тим, як почав поститися і 
молитися, просячи ІЄГОВА відно-
вити Єрусалим (Даниїл, глави 7-9). 
Уся Біблія показує, що першим БОГ 
приходить до людини – потім лю-
дина починає служити БОГУ.

БОГ контактує з вами через мене 
та через інших спасенних пасторів 
та євангелістів, отже, у вас немає ви-
правдань. БОЖИЙ ДУХ, що живе і 
діє в нас і через нас – тих, хто спа-
сенний, – намагається контактувати 
з вами не заради релігії, а заради ва-
шого спасіння і спасіння інших. 

У посланні до Римлян 10:12-15 
чітко говориться, що проповід-
ників, які послані від БОГА, треба 
посилати світу, щоб люди вірили в 
спасіння: «Бо нема різниці поміж 
іудеєм та гелленом [поганом], бо 
той же ГОСПОДЬ є ГОСПОДОМ 
усіх, хто кличе ЙОГО. Бо кожен, 
хто покличе ГОСПОДНЄ ім’я, 
буде спасенний. Але як покличуть 
ТОГО, в КОГО не ввірували? А як 
увірують у ТОГО, про КОГО не 
чули? А як почують без проповід-

ника? І як будуть проповідувати, 
коли не будуть послані? Як напи-
сано: «Які гарні ноги благовісників 
миру, благовісників добра».

Ще раз треба згадати, що ІСУС 
послав нас вам. БОГ шукає вас, не 
ви шукаєте БОГА. Цей факт проі-
люстровано у Євангеліє від Луки, 
у віршах 1-12 десятої глави: «Після 
того призначив ГОСПОДЬ і інших 
сімдесят [учнів] і послав їх по двох 
перед СЕБЕ до кожного міста та 
місця, куди САМ мав іти. І промо-
вив до них: «Хоч жниво велике, та 
робітників мало; тож благайте ГО-
СПОДАРЯ жнива, щоб робітників 
вислав на жниво СВОЄ. Ідіть! Оце 
посилаю Я вас, як ягнят між вовки. 
Не носіть ні калитки, ні торби, ні 
сандаль, і не вітайте в дорозі ніко-
го. Як до дому ж якого ви ввійдете, 
то найперше кажіть: Мир дому цьо-
му! І коли СИН миру там буде, то 
спочине на ньому ваш мир, коли ж 

ні – до вас вернеться. Зоставайтеся 
ж у домі тім самім, споживайте та 
пийте, що є в них, бо вартий робіт-
ник своєї заплати. Не ходіть із дому 
в дім. А як прийдете в місто яке, і 
вас приймуть, споживайте, що вам 
подадуть. Уздоровлюйте хворих, 
що в нім, промовляйте до них: «На-
близилося Царство БОЖЕ до вас!». 
А як прийдете в місто яке, і вас не 
приймуть, то вийдіть на вулиці 
його та й кажіть: «Ми обтрушує-
мо вам навіть порох, що прилип до 
нас із вашого міста. Та знайте оце, 
що наблизилося Царство БОЖЕ!». 
Кажу вам: того дня легше буде со-
домлянам, аніж місту тому!»

Ті люди, які вірять у релігію, по-
чинають служити тому, кого вважа-
ють за бога; а ті, хто вірить у ХРИ-
СТА, починають служити БОГУ 
після того, як БОГ спонукав їх до 
цього, доторкнувся до них. Тому я 
говорю, що не треба поспішати слу-

Гаїті

Шановний Пасторе Тоні Аламо, слуга Божий,
Хай Господь Ісус допомагає Вам у кожній справі Вашої місії, особливо у 
справі проповідування Євангелія, щоб спасти для Ісуса ще більше душ 
по всьому світі. Ми дуже Вам вдячні за посилки, що Ви надіслали (літелі-
тературу, книги «Месія» та примірники Біблії), завдяки чому наша справа 
проповідування Євангеліє в ім’я Ісуса Христа процвітає. Дякуємо. Небо 
не порожнє; Господь все бачить. Незабаром група «Наречена Христа» 
надішле Вам сюрприз поштою, аби підбадьорити Вас у роботі в ім’я Го-
спода Ісуса. Коли отримаєте сюрприз, повідомте нам.
Ми хочемо розповсюджувати літературу, проповідуючи Євангеліє, у такі 
числа: 1, 2, 7, 8 і 10 квітня 2013 року; ми назвали це «Велика кампанія по 
проповідуванню Євангеліє в Понт-Руж». Протягом двох днів ми плануємо 
працювати під відкритим небом, з гучномовцями, а потім три дні – пропо-
відувати Євангеліє для Господа. Будь ласка, допоможіть нам молитвою, бо 
диявол бореться проти нас, але перемога наша.
Коли закінчиться література і потрібна буде нова, ми Вам повідомимо.
Ми не перестаємо молитися за Вас, і не хвилюйтесь ні про що, бо Вас 
охороняє Христос. Перемога за Вами і Вашою родиною. 
Завжди залишайтесь у присвяті, молитві, пості, братерській любові.  Бе-
режіться цього порочного покоління. 
Цезар Францис молодший, 
Головний координатор групи «Наречена Христа»,
Понт-Руж, Гаїті.

(переклад із французької мови)

РІЗНИЦЯ МІЖ 
 РЕЛІГІЄЮ І 

СПАСІННЯМ 

(Продовження із стор. 3)
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жити такому богові, який є вигад-
кою, чи просто служити якійсь релі-
гії. Ми служимо БОГОВІ тільки тоді, 
коли ВІН, всім СВОЇМ ДУХОМ, зна-
ходиться в нас.18 Якщо ми служимо 
БОГОВІ, коли БОГ у нас ще не живе, 
то це більш схоже на релігію, а не 
на спасіння. Говорячи образно, чи-
мало людей у наші дні чіпляють на 
себе табличку «Християнин» ззовні, 
але внутрішньо вони мають справу 
з релігійним підприємством. Вони 
є християни в своєму особистому 
уявленні, але в реальності вони є 
просто релігійними людьми. 

Що означає бути християнином? 
Християнин – це людина, яка має в 
собі ХРИСТА, який живе і діє в ній 

ДУХОМ; християнин – це людина, 
яка зворушена СВЯТИМ ДУХОМ 
служити БОГУ.19 Релігійна людина, 
з іншої сторони,  – це людина, яка 
вважає, що служить богу і бажає 
робити те, що, на її думку, бог хотів 
би, щоб вона робила. Це відносить-
ся до багатьох людей сьогодення, 
що сповідують християнство. Вони  
сповідують християнство, але вони 
не народжені заново. Вони не спа-
сенні, тому вони не знають ХРИ-
СТА і не мають жодного уявлення, 
як ЙОМУ служити. Вони не мо-
жуть йти за ХРИСТОМ, тому що 
не можуть чути ЙОГО.20 Через те 
вони норовливі, і справжній БОГ 
не може знайти їм застосування. 

Вони непридатні. Однак у житті 
справжніх християн ГОСПОДЬ – 
це ТОЙ, хто направляє їх у всьому. 
Вони просто кажуть: «Так. Амінь». 
ГОСПОДЬ – їх провідник і їх БОГ. 
Це суттєво відрізняє християн від  
релігійних людей.

Коли апостол Павло зустрів ГО-
СПОДА по дорозі в Дамаск, його 
першими словами були: «Хто ТИ 
є, ГОСПОДИ?» (Павло знав, що 
це був ГОСПОДЬ, інакше він би 
ніколи не запитав: «Хто ТИ є, ГО-
СПОДИ?»). Потім ГОСПОДЬ ска-
зав йому: «Я ІСУС, якого ти пере-
слідуєш [якщо будь-хто переслідує 
члена церкви ХРИСТОВОЇ, він 
переслідує ХРИСТА. Це тому, що 
ми є ЙОГО тіло, ЙОГО храм, Тіло 
ХРИСТА]». У Першому посланні 
до Коринтян 3:16-17 написано: «Чи 
не знаєте ви, що ви БОЖИЙ храм, 
і ДУХ БОЖИЙ у вас перебуває? Як 
хто нівечить БОЖОГО храму [тіло 
ГОСПОДА, що ми є], того зніве-
чить БОГ, бо храм БОЖИЙ Святий, 
а храм той то ви!». Він Святий, тому 
що ви не сповідуєте мертву релігію, 
у якій ХРИСТОС не живе ОТЦЕМ 
і ДУХОМ, а тому що ви спасенний, 
народжений заново християнин. 
ХРИСТОС дійсно живе ОТЦЕМ 
і ДУХОМ у вас – у тих, хто, якщо 
ви спасенний, є храмом БОЖИМ. 
Тому ТІЛО, у якому живе БОГ, Свя-
те; а тіло, у якому БОГ не живе, не 
Святе, а нечестиве. Безсумнівно, 
що ви більш за все захочете бути 
Святим на Суді БОЖОМУ.

У світі чимало чвар та плутани-
ни. Ця плутанина від Сатани, який 
робить все, щоб відволікти вашу 
увагу від єдиної головної речі в 
світі – усією душею служити БОГУ 
і мати ХРИСТА і ОТЦЯ ЙОГО в 
собі. «Відкинься ж собі від людини, 
що віддих у носі її, бо за що її пова-
жати?» (Ісая 2:22).

У вас такий вибір: чи хочете ви 
бути Святим ТІЛОМ БОГА, чи хо-
чете ви бути ще одним нечестивим 

18 Єзек. 36:27, Івана 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Рим. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Кор. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Кор. 6:16-18, 
Еф. 2:18-22, Филип. 2:12-13, Кол. 1:27-29, 2 Тим. 1:14, 1 Івана 4:4, 5:12   19 Іса. 30:21, Івана 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 Кор. 
15:10, 2 Кор. 5:17-21, Гал. 2:20, Еф. 3:16-21, 1 Івана 2:20, 27   20 Івана 8:42-43, 10:27   

Пасторе Тоні,
Віра, менеджер готелю із Нового Орлеану, зателефонувала мені кілька 

днів тому. Це та жінка, що завжди допомагала братам і сестрам у нужді, а 
також, коли їм була необхідна операція в лікарні Нового Орлеану.

Віра ніколи не забувала поради, які Ви їй дали, коли в неї було чимало 
проблем із персоналом готелю. Ви тоді сказали: «Чому б тобі не найняти 
християн, яким потрібна хороша робота, таким чином ви всі разом змо-
жете служити Господу? Я вірю, що твій бізнес процвітатиме». Віра одразу 
прислухалась до Вашої поради, і згодом у неї був повний штат працівни-
ків-християн, які вірять у Біблію; разом вони збиралися перед роботою 
кожного дня, щоб читати Біблію і молитися.

Сталося диво – усі разом працювали із завзяттям, з радістю прибирали 
і ремонтували, і готель почав процвітати; готель навіть отримав нагороду 
Регіонального управління.

Господь розбудив Віру приблизно о першій годині ночі, коли ураган 
«Катріна» налетів на Новий Орлеан. Господь сказав їй кинути в автомобіль 
необхідні речі та одяг і їхати з чоловіком до міста Джексон, штат Міссісіпі, 
«ОДРАЗУ, ШВИДКО!!!» Тієї ночі вони з чоловіком залишились в готелі, бо 
тільки що їх будинок у місті Гольфпорт було продано. 

Бог не тільки врятував її життя в ту ніч, вона також змогла перемогти 
тяжку хворобу – рак грудної залози. Як Ви говорили, Пасторе Тоні, вона 
посіяла милосердя, коли подбала про братів і сестер, які були у нужді бага-
то років, і Бог змилувався над нею.

Вона слухає повідомлення на комп’ютерних дисках, які Бог надав Вам, 
і хоче, щоб Ви знали, що вона любить Вас у Господі, що вона молиться за 
Вас і вірить, що Бог зробить для Вас все, бо Ви – від Господа, і Ви посіяли 
чимало милосердя.
Слава Господу.
Меррі Анне,                Тексаркана, Арканзас. 

Арканзас 

(Продовження на стор. 8)
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Індія Філіппіни 

Каліфорнія

Шановні Брати у Христі,
Хочу вам повідомити, що дякуючи Богові наші 

зустрічі пройшли дивовижно. Приймало участь 
більше, ніж 1 000 членів. Під час зустрічей я пред-
ставив вашу літературу великій кількості людей, і 
чимало з них прийняли Господа. 

Слава Господу. Усі молилися за справу нашого 
Пастора. Моліться за нас.
Ваш люблячий брат,
Солман Раджу Кола,           Андхра Прадеш, Індія.

Дараконда Від’я Сагар розповсюджує душерятівну 
літературу Тоні Аламо, що перекладена на мову Телугу, у 
селах і містах біля Візакхапатнам, Андхра Прадеш, Індія.

Моїм братам у Христі,
Сподіваюсь, що все у вас із допомо-

гою Христа гаразд. Я завжди благосло-
вен, коли отримую листи. Також щиро 
вам вдячний, що ви молитесь за мене. 
Не буває жодного дня, щоб я також за 
вас не молився, особливо за Пастора 
Тоні. Сьогодні я отримав коробку літе-
ратури, і був дуже схвильований, коли 
побачив великий асортимент, якого 
в мене ще немає. Це дійсно було, як 
отримати різдвяний подарунок. Я міг 
відчувати Бога у цій літературі. Я схо-
пив «Бог не має Матері» і одразу почав 
читати уголос, щоб почули всі, хто має 
вуха, щоб чути. Слава Богу.

Не більше ніж тиждень тому я роз-
мовляв із дружиною про витрати  на 
паливо, щоб дістатися до церкви у 
Лос-Анджелесі. Коли від вас прийшло 
запрошення, я подумав, що треба 
неодмінно їхати. Раніше мені було 
потрібно 100 доларів на дорогу туди 

і назад, а назаразі – 200 доларів, але 
я знаю, що Бог богів і Господь всіх го-
сподів знайде якийсь вихід, якщо на 
те Його воля.  Дякую за запрошення. 
Голос Бога каже мені пакувати речі 
і їхати до церкви на три тижні; я був 
благословен, коли відвідував вас у 
минулому, і це був найкращий духов-
ний досвід, що я будь-коли мав. Му-
зика була чудова, на кожній службі я 
відчував присутність Бога. Я відчував 
Бога, коли їхав долиною до церкви, 
і мені б дуже хотілося знову відчу-
ти все це. Не кажучи вже про їжу, 
яка була відмінною, і як чудово було 
слухати свідчення, разом трудитися 
з братами на вулицях і бачити, як це 
працює. Дивовижно, як на будь-яке 
запитання вони відповідали Словом 
Божим, і це тоді я зрозумів, що то 
було саме те, чого мені не вистачало. 
Наразі, через декілька років і після 

тривалого навчання, я зараз знову 
майже там.

Тобто, перше, що сказав масам їх 
новий священик рок-зірка, було те, 
що він збирається помолитися Діві 
Марії. Поговорити про сліпих, які ве-
дуть інших сліпих у прірву! О це так! 
Дуже влучно. Саме тому я вирішив, що 
треба прочитати «Бог не має Матері». 
Пастор завжди «влучає в саму точку» в 
моєму житті. У мене є деякі думки, яки-
ми мені б хотілося з вами поділитися 
в подальшому листуванні; вони сто-
суються НЛО, Пастора і Сьюзі, і того, 
як все це матеріалізувалось у моєму 
житті. Я благаю Господа благословити 
вас, щоб кожного дня ви приводили в 
загін ще більше овець, що ви всі роби-
те так чудово. 
Слава Господу.
На добраніч.
Брат Том С.,     Каліфорнія.

Щиро Вам дякую, Пасторе Тоні, за чудову статтю 
«Скрип та скрегіт зубів». Слава Богу нашому! Мені вона 
дуже сподобалась, бо в ній йдеться про дисципліну. 

Усім християнам світу сьогодні дисципліна конче 
потрібна. 
Пастор Сециліо Х. Асіс молодший,      Албай, Філіппіни.
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Замбія

Об’єднане Королівство 

Австралія

Нью-Мексико

Нью-Йорк

Дорогий Пасторе,
Спочатку мені б хотілося подякувати за роботу, до якої Го-

сподь Ісус Христос призвав Вас. Уперше я отримав біблейську 
літературу Вашої церкви десь у червні 2012 року. Загалом я от-
римав 382 інформаційних бюлетенів та іншу літературу, 6 книг 
«Месія»і одну Біблію Короля Якова. Яка чудова робота! Це було 
дивовижно і приголомшливо! У мене немає слів, щоб висловити 
мою вдячність, але Всезнаючий Господь є моїм свідком того, як 
багато корисного Ваша натхненна література зробила в моєму 
житті і в житті всіх тих, хто її отримав. 

Кожного разу, коли Господь давав мені нагоду і час, я роз-
повсюджував літературу в студентських гуртожитках, авто-
бусах, на вулицях, на базарах і т.д. Це відбувалося чи під час 
проповідування Євангеліє, чи просто так –  у мій вільний час. 

Деякі мої друзі (брати у Господі) отримали примірники 
«Месії» і іншу літературу, щоб проповідувати Євангеліє при 
будь-якій нагоді, яку Бог їм надає. Це означає, що так само, як 
Ваша натхненна література досягла різних частин світу, о, лю-
дино Бога, то ми також молимось і віримо, що ця література 
має бути цілком розповсюджена у Замбії і за її межами. Так! Ті 
люди, які читають і вірять у покрив слави, так чітко пояснений 
у Ваших працях про Ісуса Христа, будуть неодмінно спасенні!   

Людина від Бога, я можу засвідчити, що таємниці любові Бо-
жої, так добре пояснені у Вашій літературі, демонструють, що Ви 
не тільки пастор і проповідник, який згоряє у Святому Дусі, да-
ючи Богу можливість розподіляти  Його життя людям. Чимало 
людей, які читали Вашу літературу, свідчать про неабияку силу 
праць пастора Аламо. Ті, хто прочитав, – просвітлені від неосві-
ченості і наповнені мудрістю, яка допомагає серйозніше ставити-
ся до справи Небесної.

Хай Господь Всемогутній, Який призвав Вас на цю чудову 
справу, у Всемогутній руці Якого знаходяться все життя наше і 
всі дороги (Даниїла 5:23), завжди надає Вам сили і оберігає Вас 
від гріха аж до приходу Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. 
Амінь (Юда 24-25, Тит 2:11-15, I Коринтяни 1:7-9).

Тому я б хотів знову попросити деяку Вашу священну літера-
туру на майбутні роки, якщо тільки церква в змозі її надіслати 
в указаній кількості (список літератури відсутній).

Ваші зусилля і виключна готовність допомагати будуть ви-
соко оцінені.
Ваш у великому покликанні Ісуса Христа, 
Зімба Мозез,              Лусака, Замбія.

Коли говорить брат Тоні, Ватикан починає 
трястись від страху. Ти не на жарт налякав 
диявола, брате Тоні, в ім’я Ісуса, Амінь.
Джонатан Бейлі,
Ньюкасл, Об’єднане Королівство.

Тоні – хороша людина від Бога. Я знайомий з ним вже 43 роки. 
Хай Бог благословить його. Я знав Тоні Аламо особисто. Тоні має 
рацію щодо Католицької Церкви та страждав від чималих переслі-
дувань за те, що був занадто гучним з приводу цього, що він є Ме-
сіанський єврей, який вірить у Христа. Тоні – хороша людина.  За 
Христа, і за його віру в Христа сатанинські сили засудили його. Нам 
усім слід молитися за нього. Хай Бог благословить тебе, Тоні, за те, 
що ти завжди відстоюєш Ісуса і воюєш проти сатанинського зла. 
Тед Вітус,          Нью-Йорк.

Брате Тоні Аламо, 
 Дорогий брате у Христі, мені дуже сподобався 

Ваш веб-сайт, і я повністю згоден із Вашими вислов-
люваннями. Вважаю, що зараз той час, коли нам по-
трібно більше й більше заглиблюватися у вивчення 
Писання. 

Будь ласка, я благаю Вас, якщо можливо, то на-
дішліть мені книгу «Месія», яка містить 333 про-
роцтва. Також, якщо у Вас є будь-які відео чи книж-
ки на ці життєво важливі теми, будь ласка, вишліть 
їх для віруючих.  

Дуже Вам дякую. Я молитимуся за Вас і Вашу мі-
сію, доносячи до людей цю правду.

Благословення во  Христі,
Беатріз Мартінез,
Фернтрі Галлі,      Вікторія, Австралія. 

(переклад з іспанської мови) 

 Кілька років тому Петер Гернандез перебував 
у в’язниці, він тоді був дуже хворий: в нього була 
пухлина мозку. Лікарі стверджували, що йому за-
лишилось жити 90 днів. Він написав Пастору Ала-
мо, і вони почали листуватися.  Тоні Аламо зміцню-
вав віру Петера, підбадьорював його триматися за 
будь-яких умов та одужувати. Уся церква молилася 
за нього. Петер відповів листом подяки, тому що, 
як він сказав, Господь використав Пастора Аламо 
всемогутнім чином і Петер одужав. Петер продов-
жує святкувати перемогу; від пухлини, яка була 
розміром у м’яч для гри в гольф, не залишилось 
жодного сліду. Господь вилікував його на 100%, а 
невдовзі після цього його звільнили з в’язниці, і він 
возз’єднався з дружиною і донькою. 

Нещодавно, коли він розповсюджував євангель-
ську літературу в Лас-Крусес, Нью-Мексико, він ви-
падково зустрівся з парою із церкви. Петер розповів 
їм про те, що згадав, як Пастор Аламо завжди до-
помагає усім, хто цього потребує; про те, як Пастор 
допомагав його сім’ї, надсилаючи одяг і пропоную-
чи помешкання в церкві його сім’ї, коли Петер був у 
в’язниці. Петер сказав, що Тоні допоміг йому саме у 
той час, коли це було потрібно . Також Петер сказав, 
що хоче, щоб його юридичний бізнес слугував Тоні 
та церкві, і що він хоче розповсюджувати євангель-
ську літературу у своєму районі.
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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, квітень 2013 року. Усі права захищенні.    Всесвітній Пастор Тоні Аламо. ® Зареєстровано в квітні 2013 року.

21 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23   22 Матв. 26:63-64, 27:54, Луки 1:30-33, Івана 9:35-37, Рим. 1:3-4   23 Діяння 4:12, 20:28, Рим. 3:25, 1 Івана 1:7, Одкр. 5:9   24 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   25 Луки 22:69, Діяння 2:25-36, Євр. 10:12-13   26 1 Кор. 
3:16, Одкр. 3:20   27 Єфес. 2:13-22, Євр. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Івана 1:7, Одкр. 1:5, 7:14   28 Матв. 26:28, Діяння 2:21, 4:12, Єфес. 1:7, Кол. 1:14   29 Матв. 21:22, Івана 
6:35, 37-40, Рим. 10:13   30 Євр. 11:6   31 Івана 5:14, 8:11, Рим. 6:4, 1 Кор. 15:10, Одкр. 7:14, 22:14   32 Матв. 28:18-20, Івана 3:5, Діяння 2:38, 19:3-5   33 Втор  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

тілом, в якому живе Сатана? Якщо 
ви обираєте бути ТІЛОМ ХРИСТА, 
то прочитайте цю молитву:

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, 
змилуйся над моєю грішною ду-
шею.21 Я вірую, що ІСУС ХРИ-
СТОС – це СИН живого БОГА.22 
Я вірую, що ВІН помер на хресті 
і пролив СВОЮ святу кров за 
прощення всіх моїх минулих грі-
хів.23 Я вірую, що БОГ воскресив 
ІСУСА із мертвих силою СВЯ-
ТОГО ДУХА,24 і що тепер ІСУС 
сидить по праву руку від БОГА і 
слухає моє каяття та цю молит-
ву.25 Я відчиняю двері свого серця 
і запрошую ТЕБЕ увійти в нього, 
ГОСПОДИ ІСУСЕ.26 Змий усі мої 
брудні гріхи святою кров’ю, яку 
ТИ пролив за мене на Голгоф-
ському хресті.27 ТИ не відвернеш 
мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ про-
стиш мої гріхи і спасеш мою душу. 

Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛО-
ВО, Біблія, говорить так.28 ТВОЄ 
СЛОВО говорить, що ТИ нікого 
не відвернеш, в тому числі і мене.29 
Тому я знаю, що ТИ почув мене, і 
я знаю, що ТИ відповів мені, і я 
знаю, що я спасенний.30 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.31

Після спасіння ІСУС сказав 
здійснити обряд хрещення через 
повне занурення у воду в ім’я ОТЦЯ 
і СИНА, і СВЯТОГО ДУХА.32 Уваж-
но вивчайте Біблію короля Якова і 
робіть так, як там написано.33  

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 пові-
домленням з іншими.

Якщо хочете, щоб світ було вря-

товано, як наказує ІСУС, то не гра-
буйте у БОГА ЙОГО десятину і 
пожертвування. БОГ сказав: «Чи 
грабуватиме людина БОГА? Ви вже 
пограбували Мене. Але ви кажете: 
“Чим ми ТЕБЕ пограбували?” Деся-
тиною і пожертвуваннями. Ви про-
кляті прокляттям, бо ви пограбува-
ли МЕНЕ, навіть увесь цей народ [і 
увесь цей світ]. Принесіть ви всю 
десятину [десятина – це 10% від за-
гального доходу] в комору, щоб була 
їжа [Духовна їжа] в МОЄМУ домі 
[врятовані душі] і випробуйте цим 
МЕНЕ тепер, каже ГОСПОДЬ СА-
ВАОТ, чи Я не відчиню вам вікна не-
бес 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 ГО-
СПОДЬ САВАОТ» (Малахії 3:8-12). 

РІЗНИЦЯ МІЖ 
 РЕЛІГІЄЮ І 

СПАСІННЯМ 

(Продовження із стор. 5)
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