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(Продовження на стор. 2)

Глава сьома Книги пророцтв 
Даниїла розповідає про чотири світо-
вих царства. Всі чотири з них повинні 
перейти. Три вже перейшли, а четвер-
те - це те, в якому ми живемо в тепе-
рішній час. Це царство також мусить 
скоро скінчитися, бо Риму (четверто-
му та останньому мирському царству) 
була надана влада та престол великим 
червоним драконом, також званим 
Сатаною або дияволом.1 Час Сатани ко-
роткий, і він знає про це! (Одкр. 12:3, 9, 
12b). Він, голова цього четвертого мир-
ського царства, говорить «гучні слова 
проти ВСеВишньОГО і [пригнічує] 
праведників ВСеВишньОГО» (Дан. 
7:25). Воно, його царство, скінчиться. 

У Книзі пророка Даниїла 7:7 за-
значається, що це четверте дияволь-

ське царство-звір (Рим) є «страшним 
і жахливим і дуже сильним», у нього 
великі залізні зуби; він пожирає і роз-
трощує, залишки ж топче ногами, він 
відмінний від усіх інших звірів, і де-
сять рогів є у нього.

Апостол Павло говорить нам, що 
коли наші сили перейдуть, ми за-
лишимося сильними ДУХОВнО (ІІ 
Кор. 12:10). Тож ми повинні цілком 
покладатися на ньОГО, який ніколи 
не стомлюється (ІІ Кор. 12:9-10, Флп. 
4:11-13). ГОСПОДь хоче, щоб всі ми 
мали довіру до ньОГО, залежали від 
ньОГО, вірили у ньОГО та залиша-
лися вірними лише ЙОМУ.2 

Це останнє царство (Рим), якому 
скоро прийде кінець, вважає, що може 
«змінювати часи і закони [наприклад, 

повноліття для шлюбу, тобто вік на-
стання статевої зрілості; можливість 
мати більше однієї дружини, як це до-
зволяє закон БОжиЙ;3 одностатевий 
шлюб, який є гріхом, засуджуваним 
ГОСПОДОМ; аборти, які є найстраш-
нішим вбивством і також гріхом, за-
суджуваним БОГОМ.4 Лесбійство - це 
гріх, засуджуваний ГОСПОДОМ так 
само, як і гомосексуалізм (що також 
засуджується).5 Уявне вбивство «з 
милосердя» є гріхом, засуджуваним 
ГОСПОДОМ. Розпуста у межах та 
за межами громадських та приват-
них шкіл або у інших місцях є грі-
хом, що засуджується ГОСПОДОМ.6 
ненависть до Біблії короля Якова - 
це не тільки гріх, який засуджується 
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ПРАВЕДНИКИ

Церкви по всьому світуНовий Єрусалим

Світовий бюлетень

«І буде в останні дні [тобто зараз, сьогодні], гора дому 
ГосподньоГо буде поставлена у главу гір [У Біблії 
гора символізує націю, а іноді також символізує скорбо-
ти. пагорби іноді символізують міста.], і підніметься над 
пагорбами [містами світу], і потечуть до неї усі народи. 
І підуть багато народів і скажуть: прийдіть, і зійдемо на 
гору ГосподнЮ, у дім БоГа Якова, і навчить Він нас 
сВоЇХ шляхів і будемо ходити стежками ЙоГо; бо від 
сиону вийде Закон, і сЛоВо ГосподнЄ — з Єрусалима» 
(Іс. 2:2-3). У цьому уривку зі сЛоВа БоЖоГо просто го-
вориться про те, що у останні дні (зараз) Закон БоЖИЙ 
діє так само, як і раніше.
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ПРАВЕДНИКИ

ГОСПОДОМ, а ще й богохульство 
(яке не пробачається7), так само, як і 
ненависть до істини ГОСПОДньОї, 
Десяти Заповідей, Закону БОжОГО 
та пророків, Старого Заповіту 
та законів нового Заповіту, які є 
Благословеннями (Матв. Глава 5). Це 
- гріх та беззаконна мерзота!]: і вони 
будуть [ми будемо] віддані у його [са-
танинського уряду] руку до часу і ча-
сів і напівчасу» (Дан. 7:25). 

Але Суд БОжиЙ збереться (на се-
сію) та проведе засідання, і Суд БОжиЙ 
постановить відібрати владу у Сатани, 
зруйнувати та знищити її назавжди. 
«Царство ж і влада і велич царствена 
в усій піднебесній дані будуть народу  
праведників ВСеВишньОГО, якого 
царство — царство вічне, і всі волода-
рі будуть служити і коритися ЙОМУ 
[ГОСПОДУ]» (Дан. 7:27).

Це здається занадто прекрасним, 
щоб бути правдою, але все, що гово-
рить ГОСПОДь, має здійснитися!8 
Я знаю, що праведники ГОСПОДнІ 
дуже стомилися жити під нечестивим 
правлінням диявольського уряду ан-
тихриста. Я молюся, щоб нечестивці 
найближчим часом навернули свої 
життя до ГОСПОДА задля свого ж бла-
га.  Важко дивитися на народні маси, 
знаючи, що скоро вони опиняться у 
вогняному озері (Матв. 7:13-14, Лук. 
13:23-30, Одкр. 20:14-15). Але подумай-
те про мільйони людей, які були зака-
товані до смерті та кинуті у в’язниці за 
фальшивими звинуваченнями. В них 
відібрали їхніх дітей, їхні церкви та до-
мівки та розділили їх родини. шляхом 
брехні, огидних, неправдивих свідчень 
та наклепів в них відібрали їхні гроші 
та можливість служити ГОСПОДУ. 

Дякую ТОБІ, ОТЧе БОже наш, 
ГОСПОДи ІСУСе, за те, що Ти віддав 
царство, правління та велич царюван-
ня під усіма небесами нам, людям пра-
ведників ВСеВишньОГО, і ще дякую 
ТОБІ за те, що ти зробив вічним це 
царство, де всі правителі будуть слу-

жити та коритися БОГУ жиВОМУ, 
БОГУ СПАСІннЯ, БОГУ АВРААМА, 
ІСААКА ТА ЯКОВА, ТВОРЦЮ неБА 
І ЗеМЛІ І ВСьОГО, щО нА ниХ! 

Звичайні люди, які голосували 
за прихід до мирської влади уявних 
світових лідерів, повинні пам’ятати, 
що ГОСПОДь ніколи не призначав 
їх, безбожників, правителями (Втор. 
17:14-20). У Второзаконні 17:14-15 
ГОСПОДь говорить: «Коли ти при-
йдеш у землю, яку ГОСПОДь, БОГ 
твій, дає тобі, й оволодієш нею, і осе-
лишся на ній, і скажеш: «поставлю я 
над собою царя, подібно до інших на-
родів, що навколо мене», то постав над 
собою царя, якого обере ГОСПОДь, 
БОГ твій. [Це має бути] із середови-
ща братів твоїх [істинно віруючого у 
ГОСПОДА та ЙОГО СЛОВО, ЙОГО 
єдинородного СинА] постав над со-
бою царя; не можеш поставити над 
собою царем іноземця [невіруючого, 
мусульманина або віруючого у ін-
шого бога, який не є богом], який не 
брат тобі». Якщо вони відступляться 
від БОГА після того, як ВІн їх призна-
чить, ВІн відбере їхню владу, як ВІн 
це зробив с Царем Саулом та іншими.9 

Існувало чотири світових царства, 
всі з яких були неіудейськими. Першим 
був Вавилон, символом якого стала зо-
лота голова (Дан.  2:31-38); другим було 
срібло, символ Мідо-Персії (Дан. 2:32-
39); третьою була мідь, символ Греції 
(Дан. 2:32-39); а четвертим був і досі є 
Римський єдиний світовий уряд (Дан. 
2:40-43, 7:7, 19, 23), звір, якого ось-ось 
буде знищено (Дан. 2:35, 44-45, Одкр. 
16:10, 19, 18:2-24). Цей четвертий уряд 
є залізним, з ногами частково залізни-
ми, а частково глиняними, як це при-
виділося навуходоносору уві сні про 
кінець світу (Дан. 2:31-44).

Цар не забув свого сновидіння, і воно 
хвилювало його, тож цар оголосив, що 
вб’є всіх мудреців Вавілону, в тому чис-
лі чотирьох молодих ізраїльтян, Даниїла 
та трьох єврейських дітей, якщо вони не 
зможуть розтлумачити йому цей сон. 
Хвала ГОСПОДУ, після того, як вони 
помолилися, ГОСПОДь повністю роз-
крив Даниїлу сутність сновидіння та 
надав його тлумачення, завдяки чому 
всі вони врятувалися (Дан. 2:18-19). 

«І сказав Даниїл: нехай буде благо-
словенне ім’я ГОСПОДА від віку і до 
віку! бо у ньОГО мудрість і сила; І ВІн 
[а не мирський уряд антихриста] змі-
нює часи і літа, скидає царів і поставляє 
царів; дає мудрість мудрим і розуміння 
розумним; ВІн відкриває глибоке і та-
ємне, знає, що у мороці, і світло живе 
з ниМ. Славлю ТеБе і величаю ТеБе, 
БОже батьків моїх, що Ти дарував 
мені [Даниїлу] мудрість і силу і відкрив 
мені те, про що ми благали ТеБе; бо Ти 
відкрив нам справу царя» (Дан. 2:20-
23). ГОСПОДь врятував їхні життя, а 
також життя всіх інших «мудреців».

Даниїл сказав царю: «Але є на не-
бесах БОГ, ЯКиЙ відкриває таємниці; 
і ВІн відкрив цареві навуходоносору, 
що буде в останні дні» (Дан. 2:28). А 
тоді Даниїл розповів царю, що йому 
приснилося, а також тлумачення цьо-
го сну (Дан. 2:29-45). 

Даниїл сказав царю, що він (Даниїл) 
знав не більше, ніж будь-яка інша лю-
дина, і що він спромігся розповісти 
царю його сновидіння та розтлумачи-
ти його лише завдяки тому, що БОГ 
небесний, ГОСПОДь показав йому 
цей сон (Дан. 2:27-28). «Тобі, царю, 
було таке видіння: ось, якийсь вели-
кий ідол;  величезний був цей ідол, у 
надзвичайному блиску стояв він перед 
тобою, і страшний був вигляд його. У 
цього ідола голова була з чистого золо-
та, груди його і руки його — зі срібла, 
черево його і стегна його мідні, гомілки 
його залізні, ноги його частково заліз-
ні, частково глиняні». [Повторимося: 
золотом був Вавилон, сріблом - Мідо-
Персія; міддю - Греція; а залізом та гли-
ною був і залишається Рим]. 

«Ти бачив його, доки камінь не ві-
дірвався від гори без допомоги рук 
[Цим каменем є ГОСПОДь, наріжний 
камінь споруди ГОСПОДньОї, а ми 
є живими каменями, надбудованими 
над ХРиСТОМ, наріжним каменем, 
і складаємо тіло ХРиСТОВе, храм 
ГОПОДнІЙ,10 істину відроджену, фун-
даментальну, ортодоксальну християн-
ську церкву]».   Цей камінь (ХРиСТОС) 
«ударив у ідола [чотирьох світових 
царств], у залізні і глиняні ноги його, і 
розбив їх. Тоді все разом роздробилося: 

7 Матв. 12:31, Марк  3:29, Іоан. 6:63  8 II Цар. 15:12, Пс. 33:11, 119:89-90, еккл. 3:14, Плач Єремії 2:17, Єзек. 12:25, Матв. 5:18, 24:35, Марк 13:31, Лук. 21:33, Євр. 6:18  9 I 
Сам. 15:23, I Цар. 11:9-12, Дан. 5:18-30  10 Іс. 28:16, II Кор. 6:16, еф. 2:19-22, I Петра 2:5-7, Одкр. 3:12  
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шановний духовний брате у Христі 
Тоні Аламо!

Вітання Вам! Я радий повідомити Вам, 
що я отримав літературу, яку Ви мені на-
діслали. Я розповсюдив її за один день з 
допомогою членів нашої парафії. Літе-
ратура дуже важлива і принесе спасіння 
багатьом гинучим душам. Ваші твори по-
дібні до двоякогострого ножа, який про-
никає глибоко у серця людей, що живуть 
у духовній темряві. Це закономірно для 
тих, хто ще не навернувся до Ісуса Хрис-
та. Це благословення Господнє - вміти 
так писати! Хай Господь наш дарує Вам 
вінець, обіцяний ним у Другому послан-
ні до Тимофія 4:8. Я дякую Богові за те, 
що Він привів мене до Вашої церкви.

Індія
Я проповідую Слово Боже у найвід-

даленіших небезпечних селах, заселе-
них племенами, у пагористій лісовій 
місцевості. У цих селах проживають 
представники різноманітних племен: 
койя, кондаредді та адівасі. Багато лю-
дей просять у мене літературу, тож, 
будь ласка, надішліть 10 000 видань, 
книгу «Месія» та плівки з вашими 
зверненнями. Ми потребуємо Вашої 
молитовної підтримки та участі. Ми 
продовжуємо молитися за Вас та за 
церкву.
Ваш брат на службі Божій,
Пастор Каннабатула Джозеф  
Буттайягудем, Округ Західний Годаварі, 
Андхра Прадеш, Індія

ЛИСТИ ДО ПАСТОРА АЛАМО

www.alamoministries.com
Пасторські служіння Аламо онлайн

Уганда
Євангелісте Тоні Аламо!

Перш за все, я хотів би подякувати Вам, шанов-
ний Ведучий, за можливість, яку Ви надали багатьом 
мешканцям Уганди, повністю подолати гріх у їхньому 
житті. Я серед тих, про кого не перестають говорити 
у зв’язку з тим, що вони досягли щасливого життя у 
Ісусі. Ваша радіопрограма на Радіо Східної Африки 
справді дуже багата священними речами, тож вона 
збагачує і нас. Церква Тоні Аламо дійсно досягла сво-
єї мети, і я молюся Богу, щоб Ваша програма продо-
вжувала виходити у ефір вічно. Амінь.
Черіті Рутаремва
Кампала, Уганда, Африка

Шановний пане!
Вітання із Замбії! Радий скористатися можли-

вістю написати Вам. Я вдячний Вам за роботу, яку 
Ви виконуєте, проповідуючи по радіо. Ми тут слу-
хаємо Радіо Східної Африки.

Тому я вважаю своїм обов’язком повідомити 
Вам, що Ваші проповіді не є марними, бо багато 
людей слухають цю програму.

Я закликаю Вас продовжувати робити це з тим 
же Духом звільнення людей Божих. Я хотів би отри-
мати від Вас звістку у найближчому майбутньому.
Ваш
Віллі Чінгвенембе     
Лівінгстоун, Замбія, Африка

Замбія

Його велебність М. Джайарай 
з Індії отримує літературу, 
книги «Месія» та Біблії від 
Християнської церкви Тоні Аламо.

Тоні Аламо, тому, ким я захоплююсь. 
Господь поставив Вашу церкву на моєму шляху, аби допомогти мені навчитися 

давати свободу іншим жінкам тут, у в’язниці, ділячись своїм свідченням з іншими, 
бо Господь не створював в’язниць або позбавлення волі. Мене було ув’язнено через 
пристрасть до грошей та  через те, що, бажаючи бути визнаною однолітками, я ство-
рила собі кумира. Господь показав мені, що єдиним, кого я потребую, є Ісус Христос 
на небесах, і з Його любов’ю та співчуттям я зможу віддавати те, що було дано мені. 

Словами не виразити, яку вдячність я 
відчуваю. Дякую за те, що допомогли 
мені побачити ті достоїнства, які я маю. 
Ісус - Господь!!! Я молюся за Вас і Вашу 
церкву. Благослови Вас Боже! 
Анджеліна Сааведра 
Корона, Каліфорнія

Нігерія
Шановний Пасторе Аламо!

Ваша церква працює чудо-
во! Я прочитав багато Вашої 
літератури, і вона здійснила 
прекрасні зміни у моєму жит-
ті. Це змусило мене прийняти 
рішення відродитися заново. 
А тепер мені потрібна Біблія 
для підтримки свого духу та 
постійного зв’язку з Господом.
A.O. 
Ікороду, Штат Лагос, 
Нігерія, Африка

Каліфорнія
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залізо, глина, мідь, срібло і золото зро-
билися як порох на літніх токах, і вітер 
[ДУХ, подих ГОСПОДнІЙ] розніс їх, і 
сліду не залишилося від них; а камінь, 
який розбив ідола, зробився великою 
горою [символ великої всесвітньої нації] 
і наповнив усю землю» (Дан. 2:31-35).

Рим протримався більш ніж дві ти-
сячі років, набагато довше, ніж три інші 
світові царства, і він зайшов у тупик.  Ми, 
праведники, зараз (дуже скоро) отри-
маємо вічне правління, під вічною вла-
дою ГОСПОДА ВСеМОГУТньОГО!!11 
Продовжимо жити з ХРиСТОМ на 
небесах!!12 Ми переможемо!!13 З нами 
ІСУС!! Царство - наше навіки!

Якщо ви ще не прийняли ІСУСА як 
свого особистого Спасителя, прокажіть 
цю молитву до вашого ОТЦЯ БОГА на 
небі, і ви будете правити разом з нами!

Мій  ГОСПОДИ і мій БОЖЕ, зми-
луйся над моєю грішною душею.14 Я 
вірую, що ІСУС ХРИСТОС – це СИН 
живого БОГА.15 Я вірую, що ВІН по-
мер на хресті і пролив СВОЮ святу 
кров за прощення всіх моїх минулих 
гріхів.16 Я вірую, що БОГ воскресив 

ІСУСА із мертвих силою СВЯТОГО 
ДУХА17, і що тепер ІСУС сидить по 
праву руку від БОГА і слухає моє 
каяття та цю молитву.18 Я відчиняю 
двері свого серця і запрошую ТЕБЕ 

увійти в нього, ГОСПОДИ ІСУСЕ.19 

Змий усі мої брудні гріхи святою 
кров’ю, яку ТИ пролив за мене на 
Голгофському хресті.20 ТИ не відштов-
хнеш мене, ГОСПОДИ ІСУСЕ; ТИ 
простиш мої гріхи і спасеш мою душу. 
Я знаю це, тому що ТВОЄ СЛОВО, 
Біблія, говорить так.21 ТВОЄ СЛОВО 
говорить, що ТИ нікого не відштов-
хнеш, в тому числі і мене.22 Тому я 
знаю, що ТИ почув мене, і я знаю, що 
ТИ відповів мені, і я знаю, що я спа-
сенний.23 І дякую ТОБІ, ГОСПОДИ 
ІСУСЕ, за спасіння моєї душі, і я про-
являтиму свою вдячність тим, що ро-
битиму так, як ТИ наказуєш, і більше 
не грішитиму.24

І тепер, коли ви отримали Божу бла-
годать, послужіть БОГУ всім вашим 
серцем, всією душею, всім розумом та 
всією силою (Марка 12:30).25 Прийміть 
хрещення, повністю зануртесь у воді 
у ім’я ОТЦЯ, СинА і ДУХА СВЯТО-
ГО.26 Сумлінно вивчіть версію Біблії 
Короля Якова і те що вона говорить 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 пожертвування. 
БОГ сказав: «Чи грабуватиме людина 
БОГА? Ви вже пограбували Мене. Але 
ви кажете: «Чим ми ТеБе пограбували?» 
Десятиною і пожертвуваннями. Ви про-
кляті прокляттям, бо ви пограбували 
Мене, навіть увесь цей народ [і увесь 
цей світ]. Принесіть всю десятину [де-
сятина – це 10% від загального доходу] 
в комору, щоб була їжа [Духовна їжа] в 
МОЄМУ домі [врятовані душі] і випро-
буйте цим Мене тепер, каже ГОСПОДь 
САВАОТ, 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 по-
лях, каже ГОСПОДь САВАОТ. І всі на-
роди назвуть вас благословенними, бо 
ви будете чудовою землею, каже ГОС-
ПОДь САВАОТ» (Малахії 3:8-12).

(Продовження із стор. 2)

ПРАВЕДНИКИ

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, травень 2010, 2015  Всі права захищено. Світовий Пастор Тоні Аламо  ® Зареєстровано у травні 2010, 2015
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