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«Тут мудрість! Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське [ця людина 
– «людина гріха»1]. А число її шістсот шістдесят шість» (666) (Одкр. 13:18 – Івана 6:66).

ЧИСЛО В ЄВАНГЕЛІЇ ВІД ІВАНА 6:66 – 
НЕ ВИПАДКОВІСТЬ

Тлумачення антихриста знаходимо у 
Євангелії від Св. Івана 6:66: «Із того часу 
ВІДПАЛИ БАГАТО-ХТО З УЧНІВ ЙОГО 
[учнів Ісуса], І НЕ ХОДИЛИ ВЖЕ З НИМ».

Апостол Іван знову говорить про цю істину 
у Першому посланні від Івана 2:18-19: «Діти, 
це – остання година [кінець світу]! А що чули 
були, що АНТИХРИСТ іде, а тепер з’яви-
лось БАГАТО АНТИХРИСТІВ, з цього ми 
пізнаємо, що остання година настала! ІЗ НАС 
ВОНИ [колишні християни] ВИЙШЛИ, та 
до нас не належали. Коли б були належали до 
нас, то залишилися б з нами; але ВИЙШЛИ, 
щоб відкрилось, що не всі вони наші». У 
цьому уривку колишні учні Івана вчиня-
ють те ж саме богохульство, що вчинили 
учні Христа, які в Євангелії від ІВАНА 666 
«ВІДПАЛИ БАГАТО-ХТО З УЧНІВ ЙОГО, І 
НЕ ХОДИЛИ ВЖЕ З НИМ [ГОСПОДОМ]». 
Цей уривок вказує, що число 666 – «число  
людини», людини, яка відпадає від Христа, 
відходить від Господа, та стає одним із бага-
тьох антихристів, що складають тіло сатани, 
названого звіром.
За планом сатани ви шукатимете антихриста 
скоріш у іншій людині, ніж у собі. Апостол Іван 
говорить: «Той антихрист, хто зрікається Отця 
й Сина!» (I Івана 2:22).

ОБРАНІ ТІЛА

«Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух 
Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого 
храма, того знівечить Бог, бо храм Божий свя-
тий, а храм той то ви!» (I Кор. 3:16-17).2 Слово 
Боже говорить: «Ісус Христос у вас, хіба тільки, 
що ви не такі, якими мали б бути» (II Кор. 13:5). 

Юда, який зрадив Христа, був колись 
апостолом, який чинив діяння Христові. Він 
проповідував Євангеліє, молився за хворих, 
співав хвалебні пісні, але згодом він став відри-
нутим антихристом, «сином погибелі» (Івана 
17:12), «беззаконником» (людиною гріха) (II  
Сол. 2:3), людиною звіра з числом 666, коли «в 
нього ввійшов сатана» (Івана 13:27).

Саме Іван спитав, лежачи на грудях у Христа: 
«Хто це, Господи?» (Івана 13:25), потім він отри-
мав одкровення від Ісуса, що відносилися до 
того, хто Його зрадить, одкровення числа 666, 
«беззаконника» (людини гріха), та «сина поги-
белі», потім Риму, «звіра», «великої блудниці», 
«матері блудниць» та повну книгу Одкровення. 
Ім’я Антихрист з’являється лише 5 разів у всій 
Біблії та тільки у Писанні від апостола Івана.

Даниїл передрік появу багатьох таких людей, 
«беззаконників» (людей гріха), які візьмуть 
число звіра 666 в останні дні світу, як раз перед 
другим пришестям Христа. «...І він [сатана] вер-
неться, і погодиться [порозуміється] З ТИМИ, 
ХТО ПОКИНУВ СВЯТИЙ ЗАПОВІТ [відсту-
пається від Христа]» (Дан. 11:30). Святий завіт, 
якого Господь та християни домовилися додер-
жуватися, пояснюється далі: «Поселюсь серед 
них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть 
народом Моїм!» (II Кор. 6:16).

Коли християни порушують цей заповіт, 
стається те, що описується у Євангелії від 
Матвія 12:44-45. Ісус розповідає про нечистий 
дух, думаючи вголос: «...вернуся [сатана] до 
дому свого [людського тіла], звідки вийшов». 
Ісус продовжує: «А як вернеться він, то хату 
знаходить порожню, заметену й прибрану. Тоді 
він іде, та й приводить сімох духів інших, люті-
ших за себе, і входять вони [у тіло колишнього 
християнина] та й живуть тут. І буде останнє 
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людині тій гірше за перше. Так буде й лукавому 
родові цьому!» (Матв. 12:44-45).

Багато Священних писань доводять, що 
Господь мав пророцтво кінця світу та велике 
відступництво багатьох антихристів, Юд, тих, 
які чули Слово Бога, отримали вічне життя, 
потім відмовилися від нього, порушили Святий 
завіт, щоб наслідувати сатану.

«І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у 
неправду повірили, щоб стали засуджені всі, 
хто не вірив у правду, але полюбив неправду» 
(II Сол. 2:11-12).

Сильна омана тлумачиться у словнику 
Вебстера як «психічний розлад», «галюцина-
ції», «ілюзія» до такого ступеня, коли людина 
й насправді вірить фальшивим галюцинаціям 
своїх же власних  ілюзій. Це схоже на сучасний 
світ, чи не так?

Гріх, який вони скоїли, є богохульство проти 
Святого Духа, що є найтяжчим та непрощенним 
гріхом, що не пробачається ані у цьому світі, ані 
у прийдешньому (Матв. 12:32). Вони воліють, 
щоб розбещений дух сатани, а не Святий Дух 
Господа жив у їхніх тілах та «...потоптав кров 
заповіту, що [колишній християнин] нею освя-
чений, за звичайну вважав, і хто Духа благодаті 
зневажив!» (Євр. 10:29). «А що вони [колишні 
християни] не вважали за потрібне МАТИ 
БОГА В ПІЗНАННІ [дотримуватися заповіту з 
Господом], видав їх Бог на розум перевернений, 
щоб чинили непристойне» (Рим. 1:28). «Тому 
що те, що можна знати про Бога, явне для них, 
бо їм Бог об’явив... Так що нема їм виправдання, 
бо, ПІЗНАВШИ БОГА [лише християни могли 
пізнати Бога], не прославляли Його, як Бога, і 
не дякували, але знікчемніли своїми думками, 
і запаморочилось нерозумне їхнє серце» (Рим. 
1:19-21). Ісус сказав: «Стережіться, щоб вас 
хто не звів! Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, 
кажучи: Я Христос. І зведуть багатьох» (Матв. 
24:4-5).

У християн, які ще не сповнилися силь-
ним почуттям страху перед Господом, немає 
розуміння глибини Святого Письма, знання, 
що звір просто складається з мільйона анти-
христів. Християни очікують, що лжепророки 
кінця світу, яких згадував Ісус, з’являться 

як пастори, проповідники та вчителі, проте 
ніколи – як представники кіно- та телеінду-
стрії. Посланцями сатани є актори, актриси, 
артисти звукозапису, ведучі ток-шоу, «екс-
перти», представники духовенства, фальшиві 
церкви та офіційні представники усіх чоти-
рьох галузей уряду, де четвертою галуззю 
виступає ЗМІ. Хто очікував, що лжепророки 
з’являться у системі освіти? І хто очікував, 
що батьки дозволять, щоб їхніх дітей навчали 
давньої, сатанинської, окультної філософії, 
чорної магії та чаклунства –  премудро-
стей сатани замість практичних та етичних 
знань? Кіноіндустрія та телебачення, газети, 
журнали та книги використовуються, щоб 
зображувати, як бути аморальною людиною, 
антихристиянином, хулити Святого Духа, 
щоб популяризувати єдину світову релігію та  
псувати справжнє християнство.

Чи не дивно, що Господь називає цей рим-
ський, єдиний світовий урядовий культ «зві-
ром»,3 «великою блудницею»,4 та «Єзавеллю»,5 
а тих, хто пов’язані з ним, «антихристами»6 та 
«нечистими духами»7? Римсько-католицький 
єдиний урядовий культ «каже, ніби вона про-
рокиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів 
Моїх [Христових], чинити розпусту [стати 
антихристами] та їсти ідольські жертви»: тобто 
вивчати догми та дії антихриста, а не Христові 
(Одкр. 2:20).

Апостол Павло попереджує: «Хай ніхто 
жодним способом вас не зведе! Бо той день не 
настане [друге пришестя Христа], АЖ ПЕРШЕ 
ПРИЙДЕ ВІДСТУПЛЕННЯ, і виявиться 
БЕЗЗАКОННИК, СИН ПОГИБЕЛІ [багато 
Юд Іскаріотів, які приєдналися до єдиного 
світового урядового культу звіра], що [оби-
два] противиться та несеться над усе, зване 
Богом чи святощами, так що в Божому храмі 
[тіла колишніх учнів Христових] він сяде, як 
Бог, і за Бога себе видаватиме» (Бога колишніх 
учнів Христових) (II Сол. 2:3-4). Це продовжу-
ватиметься «аж поки не буде усунений він із 
середини. І тоді то з’явиться той Беззаконник 
[сатана та його послідовники-антихристи], що 
його Господь Ісус заб’є Духом уст Своїх і зни-
щить з’явленням приходу Свого... бо любові 

3 Одкр. 13:1   4 Одкр. 17:1   5 Одкр. 2:20   6 1 Івана 2:18   7 Одкр. 16:13   
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правди вони не прийняли, щоб їм спастися» 
(II Сол. 2:7,8,10). Ці колишні учні віддадуть 
усе їхнє розбещене серце, душу, розум та міць 
– силу – звірові. «І їй [звірині] дано владу...» 
(Одкр. 13:5). Вони стали ворогами Христа та 
Його церкви.

Ці антихристи робитимуть усе, що завгодно, 
щоб зруйнувати справу Господню. Сатана 
використовує знання Священного Писання, 
яке вони досі зберігають, аби перекрутити його 
зміст та зрадити справжніх християн, надаючи 
проти них хибні свідчення у мирських судових 
залах. Ця зрада вчиняється з метою знищення 
церкви, так само як і зрада Юди відправила 
Христа на розп’яття.8

Святий Дух сказав Івану: «Хто говорить: «Я 
пізнав Його», але заповідей Його не виконує, 
той неправдомовець i немає в ньому правди» 
(I Івана 2:4). Ісус сказав: «Хто заповіді Мої 
має та їх зберігає, той любить Мене» (Івана 
14:21).

Господь надає кожній людині вільний 
ВИБІР, щоб обрати, слугуватиме вона Христу 
чи антихристу. Як написано: «Бо як ми грі-
шимо САМОВІЛЬНО, одержавши пізнання 
правди [ставши християнами], то вже за 
гріхи не знаходиться жертви [нема прощення 
гріхам]» (Євр. 10:26). «Бо гнів Божий з’явля-
ється [передається] з неба [через Його Слово] 
на ВСЯКУ БЕЗБОЖНІСТЬ І НЕПРАВДУ 
людей, що правду [Слово Боже] гамують 
неправдою» (Рим.  1:18). Їхньою нагородою 
є «і страшливе якесь сподівання суду та 
гнів палючий, що має пожерти противни-
ків» (Євр. 10:27). «Мені помста належить, Я 
ВІДПЛАЧУ, говорить Господь» (Рим.  12:19). 
«Страшна річ упасти в руки Бога Живого!» 
(Євр. 10:31).

Сьогодні світ знаходиться на розпутті, вирі-
шуючи, служити Христу чи антихристу. Багато 
хто прийняли рішення вже давно. Це очевидно, 
судячи з сучасного завзятого повстання рим-
сько-католицького єдиного світового уряду 
проти Бога та Божих людей та з духовного 
опору, з яким справжні християни протистоять 
сатані, його уряду, його нареченій-блудниці та 

кожному антихристу, людині, сповненій сатани. 
Війна Армагеддона – це війна між Господом та 
сатаною за людську душу. Війна скінчиться, 
коли сатана з його послідовниками-антихри-
стами буде кинутий у вогняне озеро (Одкр. 
19:20).  До того часу триватиме духовна війна.9 
Саме у цей момент Господь та сатана прагнуть 
отримати твоє тіло, де духовно оселиться один 
чи інший. 

Господній Завіт з тими, хто приймає Його 
Сина за Його правилами, з тими, хто прислу-
хається до Його заповідей та дотримується їх. 

Лише Христос має таку силу, щоб примирити 
вашу вічну душу з Отцем, щоб ви могли бути 
духовним храмом Господнім, тілом Христа, 
який знаходиться всередині вас, ви можете 
насолоджуватися радістю вічного життя та 
благословеннями, згаданими у Господньому 
завіті.10 Це – найважливіше рішення, яке ви 
колись приймали: вічність на Небесах або віч-
ність у Пеклі. 

ГОСПОДЬ Є ЩЕ МИЛОСЕРДНИМ ДО ТИХ, 
ХТО НЕ ЗНЕВАЖИВ СВЯТИЙ ДУХ 

Християни, якщо ви залишили ваш найпер-
ший обов’язок (завзятість у служінні Христу), 
Ісус пропонує вам останній шанс возз’єднатися 
з Отцем, доки не запізно. Поставтеся серйозно 
до цієї пропозиції та будьте вдячними за те, що 
вам надали духовний слух, щоб чути Господа, 
інакше Господь особисто введе вас у сильну 
оману та пошле вам перевернений розум, так 
що ви повірите брехні. «Отож, пам’ятай, звідки 
ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли 
ж ні, то до тебе прийду незабаром, і зрушу 
твого свічника з його місця, якщо не покаєшся 
[Христос відійде від Його храму, тобто від 
вас!!!] ... Хто має вухо, хай чує, що Дух промов-
ляє Церквам [храмам Господнім]» (Одкр. 2:5,7).

Зараз Ісус із Духом Святим стоїть під две-
рима вашого серця, стукаючи, щоб ви відчи-
нили двері, та він зміг увійти. Ісус каже: «Ось 
Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує 
Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, 
і буду вечеряти з ним, а він зо Мною» (Одкр. 
3:20). Читайте цю молитву до Господа, Отця 

8 Одкр. 17:6   9 «Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь» (2 Кор. 10:4).   10 Втор. 28:1-14   
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нашого. Відчиніть двері до вашого серця заради 
вічного життя у Христі: 

Мій ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, змилуйся над моєю 
грішною душею.11 Я вірую, що ІСУС ХРИСТОС – 
це СИН живого БОГА.12 Я вірую, що ВІН помер 
на хресті і пролив СВОЮ святу кров за прощення 
всіх моїх минулих гріхів.13 Я вірую, що БОГ 
воскресив 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 від-
чиняю двері свого серця і запрошую ТЕБЕ увійти 
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 спа-
сеш мою душу. Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛОВО, 
Біблія, говорить так.18 ТВОЄ СЛОВО говорить, 
що ТИ нікого не відвернеш, 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 дякую 
ТОБІ, ГОСПОДИ ІСУСЕ, за спасіння моєї душі, і 
я проявлятиму свою вдячність тим, що робитиму 
так, як ТИ наказуєш, і більше не грішитиму.21

Після спасіння ІСУС сказав здійснити обряд хре-
щення  через 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 розповідали іншим про 
своє спасіння. Ви можете почати розповсюджувати 
євангельську літературу Тоні Аламо. Ми надіш-
лемо вам літературу безкоштовно. Щоб отримати 
більш детальну інформацію, дзвоніть або пишіть 
нам. Поділіться цим повідомленням з іншими.  

Якщо хочете, щоб світ було врятовано, як наказує 
ІСУС, то не грабуйте у БОГА ЙОГО десятину і пожер-
твування. БОГ сказав: «Чи грабуватиме людина 
БОГА? Ви вже пограбували Мене. Але ви кажете: 
“Чим ми ТЕБЕ пограбували?” Десятиною і пожер-
твуваннями. Ви прокляті прокляттям, бо ви пограбу-
вали 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 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 доко-
рятиму пожирателеві заради вас, і він не буде знищу-
вати 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). 

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 праtво і реєстрацію:
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