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Tom 06000Pastor Tony Alamo

Biuletyn światowy

(Ciąg dalszy na str. 2)

Wyschłe kości
Tony Alamo

Bóg zesłał wizję starotestamentowemu prorokowi Ezechielowi. Ujrzał on dolinę wyschłych 
kości symbolizujących duchową martwotę Izraela i całego świata. W wizji pojawiło się proroc-
two pierwszego przyjścia Chrystusa, głoszenie przez Niego Ewangelii i w rezultacie pierwsze 
powstanie umarłych do życia wiecznego dla wszystkich, którzy wierzą „słowu Pana”1.

Bóg powiedział do Ezechiela: „Synu człowieczy, czy kości te powrócą do życia?” (Czy 
duchowo martwi mogą żyć?). Ezechiel odparł: „Panie Boże, Ty ich stworzyłeś, więc to 
wiesz”2. Bóg ponownie przemówił do proroka tymi słowy: „Prorokuj nad tymi kośćmi 

1 Ez 36:1, 4   2 Ez 37:3, oryg. heb.   3 Ez 37:4-5, oryg. aramejski   4 Ez 37:11   5 1Mojż 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, 2Mojż 19:6, 32:10, Ps 22:27, Iz 2:2, Jan 11:51-52, Dz 
10:34-35, Ef 1:10, Hbr 8:8-12, 1Piotr 2:9-10, Ap 5:9, 14:6 i wiele więcej   6 Jan 15:1, Rz 11:17, 19, 23, 24, Ap 7:4   7 1Piotr 2:9   8 Rz 15:12, 1Kor 15:15, 16, Kol 2:12, 3:1, 1Tes 4:16, Ap 
20:5-6   9 Mt 13:39, rozdz. 24, 1Kor 15:24, Hbr 9:26, 1Piotr 4:7   

Kościoły na całym świecieNOWE JERUZALEM

Pastor Tony Alamo 
zdjęcie z 1986 roku

ŚWIADECTWO TONY’EGO ALAMO

i mów do nich: Wyschłe kości, słu-
chajcie słowa Pana! Tak mówi Pan 
Bóg do kości: Oto Ja wam daję tchnie-
nie po to, abyście się stały żywe”3.

Izrael wiedział, że całkowicie prze-
minął jako naród4. Po dzień dzisiejszy 
jest podzielony w sposób nie do roz-
wiązania. Ale Bóg powiedział Eze-
chielowi, że powoła inny naród, po-
tężniejszy od pierwszego Izraela, który 
nie przestawał grzeszyć. Drugi Izrael 
będzie stworzony z ludzi wszystkich 
narodów świata5, resztek wybranych 
Żydów oraz mnogich przedstawicie-
li innych ludów zaszczepionych  w 
prawdziwym krzewie  winnym (Chry-
stusie)6. Będzie to wspaniały, święty 
naród tych, którzy powstali z martwe-
go życia w grzechu  do  życia wieczne-
go7. Nigdy nie podzielą się przeciwko 
Bogu. To było pierwsze zmartwych-
wstanie za sprawą wskrzeszającej 
mocy Chrystusa8.

W 1964 roku, przed moim pierw-

szym zmartwychwstaniem w Chry-
stusie, ja, Bernie Hoffman, znany 
także jako Tony Alamo, słynąłem z 
grzesznego i bezbożnego życia. Byłem 
całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek 
wiedzy na temat Boga. Nie miałem 
pojęcia, że Bóg istnieje. Słowa Boga 
były dla mnie bajkami i mitami. Nie 
mogłem zrozumieć, jak ludzie mogą 
wierzyć w Boga i Jego Syna. Nie wie-
rzyłem tym, którzy twierdzili, że wie-
rzą w Boga, ponieważ byli hipokryta-
mi. Grzeszyli tyle co ja, a może i nawet 
więcej. Wiem, bo przebywałem wśród 
nich. Wszyscy byliśmy martwymi i 
wyschłymi kośćmi. Wściekałem się, 
kiedy ktoś próbował nawrócić mnie 
na chrześcijaństwo, ponieważ Biblia 
była dla mnie stratą czasu. Życie, jakie 
wiodłem, nie dawało mi czasu na gry 
ani baśnie.

W branży marketingowej uchodzi-
łem za najlepszego. Byłem odpowie-
dzialny za sukcesy wielu światowej 

sławy piosenkarzy i aktorów, a także za 
udane promocje kilku dobrze znanych 
produktów gospodarstwa domowego. 
Moim największym koszmarem sen-
nym w owym czasie było nawrócenie 
się i rozdawanie na rogach ulic ulotek 
o Jezusie, mieszkanie w jakiejś misji w 
dzielnicy biedy, głoszenie Ewangelii i 
organizowanie kolejek do jedzenia dla  
głodnych.

W połowie lat 60-tych świat nie 
wyglądał w moich oczach zbyt dobrze. 
Nie podobały mi się narkotyki ani 
brudni ludzie o moralności świń. Nie-
nawidziłem tego, co ruch hipisowski 
robił z Hollywood, Sunset Strip i ca-
łym światem. Sam jednak też nie by-
łem święty. Tak naprawdę nie obcho-
dziło mnie to, co robili ludzie, dopóki 
nie afiszowali się ze swoimi grzechami 
przed rodzinami z dziećmi. Dla mnie 
świat był skończony, martwy, suchy, 
wstrętny i ponury9. Nic tak napraw-
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(Ciąg dalszy ze str. 1)
dę  nie miało już wartości. Wierzę, że 
inni ludzie na świecie wiedzieli o tym, 
tak samo jak ja i brali narkotyki, żeby 
uciec przed tą rzeczywistością. Ko-
ścioły były przepełnione hipokryzją, 
każdy zdawał się wiedzieć także i o 
tym. Cały świat był martwy, pogrążo-
ny w swoich występkach i grzechach10. 
Świat był ogromną doliną wyschłych 
kości, takich jak te, które zobaczył 
Ezechiel11.

Spotkałem Jezusa w pewnym biu-
rze w Beverly Hills w niezwykle nad-
przyrodzonych okolicznościach. Nikt 
nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak 
przerażony, a jednocześnie szczęśli-
wy byłem, gdy Bóg udowodnił mi, że 
zarówno On jak i Jego Syn napraw-
dę istnieją. Byłem zachwycony, gdy 
doświadczyłem Jego niesamowitego 
Ducha Świętego i usłyszałem Jego 
potężny głos, przeszywający każdy 
fragment mojego ciała, jakbym był 
filtrem, przez który przechodzą słowa, 
to w jedną, to w drugą stronę. Jego 
obecność była cudowna i rozgrzewa-
jąca. Poczułem się mocno przyciśnię-
ty przez jego Ducha, jak w  silnym 
uścisku ręki Boga. Powiedział mi: 
„Powstań na nogi i powiedz ludziom 
w tym pokoju  o Panu Jezusie Chry-
stusie oraz o tym, że ponownie zejdzie 
na ziemię, albo z pewnością umrzesz”. 
Kiedy Jego Duch zstąpił do biura i na-
ciskał na mnie, uświadomiłem sobie 
Jego niewypowiedzianą, niesamowitą 
inteligencję12. Był każdym atomem, 

każdą cząsteczką. Był powietrzem. 
Wiedział wszystko z przeszłości i 
wszystko, co wydarzy się w przyszło-
ści13. Byłem zakłopotany, ponieważ 
wiedziałem, że On wie o wszystkim, 
co  kiedykolwiek zrobiłem. Potem po-
kazał mi, że niebo i piekło zdecydowa-
nie istnieją. Wiedziałem, dokąd pójdę, 
jeśli nie zrobię tego, co On mi mówi... 
i wcale nie miało to być niebo.

Chociaż było to dla mnie przera-
żające14, to jednocześnie wspaniale 
było wiedzieć, że Bóg jest prawdziwy 
i żywy. Był wszystkim tym, o czym 
mówili prorocy i apostołowie. Nie 
zmienił się wcale od chwili, w której 
stworzył niebo i ziemię, i wszystko, co 
się na nich znajduje15. Wiedziałem od 
razu, że zawsze będę się Go lękał, po-
dziwiał Go, szanował, miłował i służył 
Mu. Wiedziałem, że będę bardziej niż 
chętny, żeby dla Niego żyć, być prze-
śladowanym i umrzeć — a wszystko 
to uczynię z radością i weselem16.

Gdy Bóg uwolnił mnie z tamte-
go biura, zapytałem Go: „Co chcesz, 
abym uczynił? Zrobię wszystko, co ka-
żesz”. Nie dostałem odpowiedzi, więc 
pomyślałem, że chce, żebym poszedł 
do kościoła. Uznałem, że największy 
będzie najlepszy, więc wybrałem się 
do niego, ale nie znalazłem Go tam. 
Potem poszedłem do innych kościo-
łów, ale tam też Go nie było. Następ-
nie czytałem książki z obrazkami na 
okładkach, które przedstawiały męż-
czyzn wyglądających na mądrych i 
pobożnych, z długimi brodami i w re-
ligijnych strojach. Jednak wiedziałem, 
że te książki mylą się, ponieważ było 
w nich napisane, że Boga nie trzeba 
się bać17, że Bóg nie grozi ludziom, i że 
można grzeszyć, nie trafiając do pie-
kła18. Taki Bóg mnie nie obchodził, ja 
martwiłem się, jak znaleźć Boga, któ-

ry mi pogroził19, Boga, który pokazał 
mi niebo i piekło, Boga, który skłonił 
mnie do czegoś, do czego nikt inny nie 
byłby w stanie mnie skłonić, do cze-
goś, czego nigdy nie chciałem zrobić.

Nigdy nie myślałem, że prawdę 
można odnaleźć w Biblii, ponieważ 
było ich tak wiele. Czułem, że coś, 
co większość ludzi przyjmowała, nie 
może być mądre, ponieważ wierzy-
łem, że wszyscy ludzie to głupcy. W 
końcu zacząłem czytać Biblię i zna-
lazłem w niej plan zbawienia i wska-
zówki na życie wieczne, które mówiły, 
jak rosnąć w Chrystusie i stać się du-
chowo znaczącym  zdobywcą dusz dla 
Niego20.

Kiedy po raz pierwszy zacząłem 
czytać Biblię, poczułem tę samą moc 
Boga naciskającego na mnie, którą 
czułem w tamtym biurze w Bever-
ly Hills. Potem Bóg pokazał mi inne 
wizje nieba i piekła21. Zawołałem do 
Boga: „Panie, nie wysyłaj mnie do 
piekła!”. Potem zobaczyłem niebo i 
poczułem spokój nieba22. Chociaż by-
łem duchowo ślepy, nagi i maluczki, 
powiedziałem Bogu, że jestem gotów 
pozostać ślepy, nagi i nic nieznaczący, 
jeśli tylko będę mógł wiecznie odczu-
wać ten niebiański spokój. Ujrzałem 
piekło raz jeszcze i ponownie błaga-
łem Boga o miłosierdzie i przebacze-
nie. Wtedy moc Ojca, Syna i Ducha 
Świętego wstąpiła w moje śmiertelne 
ciało23. Przez moją wiarę w Jezusa i za 
sprawą krwi, którą oddał za mnie, a 
także przez moją wiarę w słowa Boga, 
które usłyszałem, i których usłucha-
łem24, poczułem, jak każdy grzech, 
który kiedykolwiek popełniłem, od-
dziela się od mojej duszy25. Poczułem 
się czysty i nieskazitelny26. Przydarzy-
ło mi się coś niezwykle cudownego, a 
zostało to  uczynione mnie i dla mnie 
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13 Ps 44:21, 94:11, Iz 46:9-10, 1Kor 3:20, 1Jan 3:20, Ap 21:6, 22:13   14 1Mojż 35:5, 3Mojż 26:16, Hi 31:23, Jer 32:21, 
Ez 32:32, 2Kor 5:11   15 1Mojż 1:1, Ma 3:6, Dz 4:24, 2Kor 05:11, Hbr 13:8   16 Ps 5:11, 35:19, Iz 51:11, 61:10, Jan 
16:33, Dz 2:28, 20:24, Rz 12:8, 15:13, 2Kor 8:12   17 1Mojż 22:12, Ps 112:1, Przyp 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Kazn 
7:18   18 Przyp 8:36, Ez 18:2, 4, Ap 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 1Mojż 2:17, 6:7, 9, 13, 2Mojż 20:5, 32:33, 34:7, Ez 3:18, 
18:20, Mt 8:12, 22:13, Mk 16:16, Ap 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15   20 Jan 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Ap 14:18   21 Iz 5:14, 14:9, 
Łk 16:22-31, Dz 7:55-56, Ap 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 Rz 5:1, Ef 2:14, Flp 4:7, Kol 3:15, 
1Tes 5:23, 2Tes 3:16   23 3Mojż 26:11-12, Jan 14:16, 2Kor 06:16, 1Piotr 2:5, 1Jan 3:24   24 Ha 2:4, Mt 17:20, Łk 7:50, 
Dz 20:21, 26:18, Rz 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Ga 2:16, 3:11, Ef 2:8, 3:17, Hbr 10:38   25 Mk 14:24, Jan 6:53, Dz 20:28, 
Rz 3:25, 5:9, Ef 1:7, 2:13, Kol 1:14, 20, Hbr 9:12, 14, 22, 1Piotr 1:18-19, Ap 1:5, 5:9   26 Hbr 10:19-22, 1Jan 1:7, Ap 1:5, 
7:14   27 Ps 89:18, Dz 3:13-14   

10 Ef 2:1, 5, Kol 2:13   11 Ez 37:1   12 Lb 24:16, 1Sm 
2:3, Hi 21:22, Ps 32:8, Przyp 2:6, 3:20, 9:10, Łk 1:77, Rz 
11:33, 1Kor 1:25, 2:16, 3:19, 2Kor 4:6   
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Kalifornia
Drogi Pastorze Tony Alamo!
Piszę ten list z mocą Ducha Świętego, w 
pełnym rynsztunku bojowym, w zbroi 
Bożej (Ef 6:10-17). Ostatnio, poprzez 
rozwój duchowy i wspólnotę z bratem 
w armii Boga pewne prawdy i tajemni-
ce Biblii zostały objawione przez Du-
cha Świętego. Wiem, że Bóg przygoto-
wuje teraz Swoich wybranych i natkną-
łem się na stronę z Pastora publikacji. 
Muszę powiedzieć, że Bóg przyniósł 
mi Pańską literaturę w kluczowym mo-
mencie, w którym to musiałem poznać 
pewne prawdy. Jestem pod wrażeniem 
Pana posługi. Jest Pastor surową praw-
dą, bez warstwy lukru i karmi mnie Pan 
wszystkimi smakowitymi aspektami 
proroctwa. Proszę dodać mnie do spisu 
członków i proszę także umieścić mnie 
na swojej liście adresowej, abym mógł 
wzrastać w Duchu Świętym, uzbrojony 
w miecz prawdy Bożej. Przebywam w 
więzieniu stanowym, więc proszę nie 
przysyłać książek w twardej oprawie. 
Nie jestem w stanie przekazać żadnych 
funduszy, ale moje modlitwy za potężny 
rozkwit Pastora potężnego duszpaster-
stwa i za całą organizację są z Panem. 
Z poważaniem,
B.L.                  Corcoran, Kalifornia

Pastor M.C. z Tony Alamo Christian Ministries rozdaje biuletyny pas-
tora Alamo — Demokratyczna Republika Konga

27 Ps 89:18, Dz 3:13-14  28 Rz 8:37, 1Jan 4:3-4   29 Kol 
2:10   

(Ciąg dalszy na str. 8)

za sprawą Jezusa Chrystusa, „Święte-
go z Izraela”27. Tak się ucieszyłem, że 
uwolniłem się od grzechu i posiadłem 
tę nową moc, która powstrzymywała 
mnie od grzeszenia, że zapragnąłem 
powiedzieć o tym całemu światu, aby 
i on poznał Go oraz dostąpił życia 
wiecznego.

Choć jestem w służbie Chrystusa 
od 1964 roku, za każdym razem, gdy 
czytam Biblię, nadal czuję, jak ducho-
wy szpik spływa z nieba do tych nie-
gdyś bardzo wyschniętych kości. Sło-
wo Boże zbudowało duchowe ścięgna 
wokół tych niegdyś wyschłych kości, 
pokrywając je ciałem i skórą ducho-
wej zbroi. Każde słowo Boże zaszcze-
piło Chrystusa jeszcze mocniej w 
moim sercu. Nadal czuję każde słowo 
Boże, tchnące oddech Ducha Świę-
tego do mojej duszy i dające  mi siłę, 
aby zatrzymać i zgasić wszystkie ogni-
ste pociski, które szatan od lat strze-
la w moją stronę. Z każdym dniem 
wiem coraz lepiej, że „jesteśmy więcej 
niż zwycięzcami” w Jezusie Chrystu-
sie28 i „w Nim jesteśmy wypełnieni”29. 
Wiem także, jak ważne jest, aby podą-
żać za każdym słowem Jezusa, który 

Drogi Pastorze Alamo, mój umiło-
wany i zesłany  przez Boga Pastorze!

Łaska, miłosierdzie i pokój Tobie 
i Twemu duszpasterstwu od Boga 
Ojca naszego, i Pana Jezusa Chry-
stusa! Dziękuję Bogu, któremu służę 
od 1994 roku. Jestem ewangelistą w 
Musomie w Tanzanii. Pracuję nad 
wyjściem ze swą posługą na cały kraj, 
a nawet poza Tanzanię. Pastorze, nie 
słyszałem Twojego głosu ani jak wy-
głaszasz kazania. Nie widziałem też 
Twojej twarzy, ale z literatury, którą 
otrzymuję i czytam, a z której płynie 
tak cudowne przesłanie — weźmy 
choćby „Wyschłe kości”, „Mesjasza” 
i „Farmę Bożą” Twojego autorstwa, 
pastorze Tony Alamo — najwspa-
nialszy mówco  na skalę mię-
dzynarodową, Dzięki tym pra-
com poznałem i zrozumiałem 
Twoją troskę o obecną i przy-
szłą sytuację Kościoła, który 
jest ciałem Chrystusa. Ja i moi 
współpracownicy w Bogu oraz 
nowo nawróceni, którzy przyję-
li Chrystusa przez Twoje publi-
kacje, powołaliśmy społeczność 
o nazwie Kościół Wspólnoty 
Wierzących. Pragniemy sze-

Tanzania

rzyć Twoje duszpasterstwo w Afryce 
Wschodniej, w szczególności w Tan-
zanii i chcemy docierać do odległych 
wiosek. Prosimy o Twoją pomoc, Pa-
storze. Gdybyś mógł wyposażyć nas w 
głośniki, generator prądu oraz egzem-
plarze Biblii dla nowo nawróconych, a 
także literaturę nauczającą, aby zaspo-
koić nasze potrzeby w posłudze ewan-
gelizacyjnej. Bóg pobłogosławi Cię za 
to obficie. Niech Pan błogosławi Twoje 
duszpasterstwo i umacnia Twoje życie 
duchowe za dobrze wykonaną pracę. 
Cenimy Cię i solennie wyczekujemy 
pozytywnej odpowiedzi.
Twój w Chrystusie,
O.E.M.          Tanzania, Afryka Wschodnia
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(B) Iz 53
(9) CIERPIENIA ZASTĘPCZE 

Mesjasza, Iz 53:4-6, 8, 10-12:
„Lecz On NASZE choroby nosił, 

NASZE cierpienia wziął na siebie... On 
zraniony był za występki NASZE, po-
tłuczony za winy NASZE. Ukarany zo-
stał dla NASZEGO zbawienia, a JEGO 
ranami jesteśmy uleczeni... a Pan JEGO 
dotknął karą za winy nas wszystkich... 
za występki  MOJEGO LUDU śmier-
telnie został zraniony... Pan wydał Jego 
duszę na ofiarę za nasz grzech”. „I sam 

ICH winy poniesie... On to poniósł 
grzechy wielu”1.

Wyróżniającym się faktem przedsta-
wionym w tym rozdziale są zastępcze, 
substytucyjne cierpienia Mesjasza. 
Ten wspaniały rozdział zawiera tylko 
dwanaście wersetów, ale czternaście 
razy ogłasza doktrynę zastępczej ofia-
ry za wszystkie grzechy ludzkie. Cały 
fragment (Iz 52:13-53:12) jest przepeł-
niony tą koncepcją, a zagadka nigdy 
nie została rozwikłana, dopóki Pan Je-
zus nie został uczyniony „grzechem za 

nas” (2Kor 5:21) i „umarł za grze-
chy nasze” (1Kor 15:3).

Jehowa „Jego dotknął karą za 
winę nas wszystkich” (Iz 53:6). Me-
sjasz był Boskim Odkupicielem, na 
którego spadły wszystkie promie-

nie ogniste osądu, które spadłyby na 
ludzkość. Jak wielka jest Łaska Boża 
poprzez zastępczą pokutę Chrystusa! 
Krzyż stał się jednocześnie najgłęb-
szym upokorzeniem Chrystusa i Jego 
najwyższą chwałą — i  wyznaczonym 
środkiem  zbawienia ludzkości.

Kiedy Pan Jezus przyszedł, spełnił 
mesjańskie przepowiednie przez Swo-
ją odkupieńczą śmierć na krzyżu: „On 
grzechy nasze sam na ciele swoim po-
niósł na drzewo” (1Piotr 2:24).

(10) Mesjasz będzie cierpiał BEZ 
SPRZECIWU i nie uskarżając się, Iz 
53:7:

„Znęcano się nad Nim, lecz on zno-
sił to w pokorze i nie otworzył Swoich 
ust; jak jagnię na rzeź prowadzone i 
jak owca niema przed tymi, którzy ją 
strzygą, nie otworzył Swoich ust”.

Inni cierpiący zazwyczaj szemrają 
lub skarżą się, zwłaszcza gdy są nie-
sprawiedliwie traktowani — ale nie 

1 Boski Autor sprawia, że niemożliwe jest z żadną pomysłowością ani wiedzą wyeliminowanie z tego fragmentu doktryny zastępczej pokuty, gdyż prezentuje ją tak często i pod tak różnymi 
postaciami, a jednak wciąż w ten sam sposób, że jeśli choć w jednym miejscu komuś to się udaje, zmuszony jest natknąć się na nią w innym. 

Drogi, Umiłowany i Duchowo Ceniony 
Bracie i Liderze, Wielebny Tony Alamo,
Witam i pozdrawiam z indyjskiego brac-
twa Tony Alamo Christian Ministries w 
Indiach. Cieszę się i jestem wdzięczny 
za egzemplarze Pisma Świętego oraz za 
inne materiały, takie jak „Mesjasz”. Prze-
pełnieni modlitwą, ja oraz moi bracia 
w chrześcijaństwie, rozpowszechniamy 
prawdziwy plan zbawienia wśród tych, 
którzy znają angielski, ale jednocześnie 
staramy się tłumaczyć te niepowtarzal-
ne publikacje na nasz język ojczysty 
dla tych, którzy nie znają angielskiego i 
mieszkają na wsi. Wielu ludzi, kierowcy 
autobusów i aut, uczniowie szkół śred-
nich, studenci politechnik i szkół me-
dycznych, a także pracownicy i robot-
nicy w fabrykach, nauczyciele i wszyscy, 
którzy przyjęli te teksty z ogromnym za-
interesowaniem, są błogosławieni przez 
tę literaturę, która przekazuje prawdziwy 
plan zbawienia. Wiele osób w naszym 
mieście, za pośrednictwem Twojej lite-
ratury, przyjęło Jezusa Chrystusa jako 

INDIE

Brat T.R. rozdaje pełną dynamizmu i zdobywającą dusze książkę pastora Alamo 
pt. „Mesjasz” — Rajahmundry, Indie

Jest to fragment z książki pastora Alamo pt. „Mesjasz”.
Największy cud w druku: 

zapis 
Mesjasza

Według proroctw biblijnych
„O nim to świadczą wszyscy prorocy” (Dz 10:43). 

„W zwoju księgi napisano o Mnie” 
(Ps 40:8, Hbr 10:7). 

swojego osobistego Zbawiciela. Prosimy, 
pamiętaj o naszej posłudze w swoich 
cennych modlitwach. Z wyrazami sza-
cunku, Twój sługa w winnicy Pana,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal
Indie
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cierpiący Mesjasz. Dobrowolnie pod-
dał się wyznaczonemu  Mu zadaniu 
„niesienia naszych grzechów” i po-
szedł jak baranek na rzeź. We wzniosłej 
i szlachetnej ciszy Mesjasz wytrzyma 
do samego końca, ponieważ tak chce 
Jehowa. I oto zaglądamy do  nieroz-
wiązanej tajemnicy wiecznej miłości.

W Nowym Testamencie, gdy Jezus 
Chrystus był bity, fałszywie oskarżany, 
i kiedy znęcano się nad nim, wyśmie-
wano go, opluwano, prześladowano, 
poniewierano nim, biczowano i ukrzy-
żowano, nie zapłonął w Nim płomyk 
gniewu, nie miał pretensji do Swoich 
katów, nie uskarżał się na głos, lecz tyl-
ko się modlił.

Gdy stanęło  naprzeciw Niego wielu 
fałszywych świadków, arcykapłan po-
wiedział: „Nic nie odpowiadasz?... Ale 
Jezus milczał” (Mt 26:59-63).

Oto modlitwa Jezusa, gdy cierpiał 
męki ukrzyżowania: „Ojcze, odpuść 
im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 
23:34).

(Ciąg dalszy na str. 6)

Pastor Mike Omoasegun z częścią wiernych otrzymują od Tony Alamo 
Christian Ministries publikacje pastora Alamo, które zdobywają dusze oraz 
egzemplarze Biblii Króla Jakuba — Suleja, Nigeria

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna — (661) 252- 4362

To wszystko jest tak niezwykłe, tak 
sprzeczne z naturą i ludzkim doświad-
czeniem, że trudno nie być zasko-
czonym i jednocześnie pod wielkim 
wrażeniem zarówno tego osobliwego 
proroctwa, jak i jego jeszcze bardziej 
niezwykłego spełnienia.

(11) Po wyprowadzeniu z więzie-
nia i po osądzeniu, Mesjasz nie ma 
ADWOKATA, który broniłby Jego 
sprawy, nie ma przyjaciela, który 
świadczyłby o jego niewinności, Iz 
53:8:

„Z więzienia i sądu zabrano Go, a 
któż o Jego losie pomyślał?”.

Sanhedryn miał w zwyczaju  w pro-
cesach o życie wzywać tych, którzy 
wiedzieli o czymś, co przemawiało na 
korzyść oskarżonego, aby przemówili. 
Podczas wyrokowania o losie Jezusa z 
Nazaretu nie miało to miejsca, a po-
spieszny i ukartowany proces przed 
Sanhedrynem odbywał się w rażącej 
sprzeczności z jego przepisami oraz 

wbrew wszelkim standardom prawo-
ści i sprawiedliwości.

Jezus zmuszony był stawić się sam 
i bez obrony przed skorumpowany-
mi hierarchami żydowskimi i przed-
stawicielami najpotężniejszej władzy 
nieżydowskiej na ziemi w owym cza-
sie. Nikt nie stanął, aby wziąć Go 
w obronę. Judasz zdradził Go, Piotr 
wyparł się Go pod przysięgą, a inni 
uczniowie „opuścili Go i uciekli” (Mt 
26:56). I wiele kobiet, które w czasie 
Jego posługi usługiwały mu, stanęły i 
„z daleka się przypatrywały”, gdy Go 
ukrzyżowano (Mt 27:55). W godzinie 
największej potrzeby, mówiąc ludz-
kim językiem, ANI JEDNA OSOBA 
NIE STANĘŁA PO JEGO STRONIE. 
Faktycznie, gdy wielogodzinne męki i 
cierpienie odrętwiły  Jego połamane 
ciało, Maryja, matka Jego, oraz kilka 
wiernych kobiet i Jego umiłowany 
uczeń Jan „stanęli po Jego stronie” 

Z naszej całodobowej linii 
modlitewnej i informacyjnej:

D.R. z Biblioteki McAllister przy 
Seminarium Teologicznym Fullera 
w Pasadenie w Kalifornii zadzwo-
nił i powiedział, że znalazł na ziemi 
kilka biuletynów i je przeczytał. Po-
wiedział, że bardzo mu się spodoba-
ły i prosi o umieszczenie go na liście 
adresowej. Powiedział, że chciałby, 
abyśmy przysyłali mu każdy biule-
tyn i każdą inną publikację pastora 
Alamo. Chce mieć zbiór wszystkich 
prac pastora Alamo, aby badacze, 
którzy przyjdą do jego biblioteki 
mogli dowiedzieć się więcej o sło-
wie Bożym i o pastorze Alamo. Był 
bardzo podekscytowany. Powie-
dział, że z radością zapełniłby jedną 
ze swoich półek wyłącznie pracami 
pastora Alamo. Powiedział też, że 
pastor Alamo mówi po prostu tak, 
jak jest.
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(Ciąg dalszy ze str. 5)
pod krzyżem. Jednak w czasie proce-
su i we wczesnych godzinach ukrzy-
żowania pozostał sam — całkowicie 
sam. Nigdy w historii świata nikt 
nie został tak całkowicie opuszczony 
przez przyjaciół i bliskich, jak Jezus.

Jezus został aresztowany, NIE 
przez odpowiednie władze, lecz przez 
tłum, motłoch: „liczny tłum z mie-
czami i z kijami, od arcykapłanów i 
od starszych ludu” (Mt 26:47). Nawet 
Jezus skomentował brak konsekwen-
cji w ich podejściu: „Jak na zbójcę wy-
szliście z mieczami i kijami, aby Mnie 
pochwycić;  a przecież codziennie sia-
dywałem z wami w świątyni i naucza-
łem, a nie pochwyciliście  Mnie. Ale 
to wszystko się stało, aby się wypełni-
ły Pisma proroków” (Mt 26:55-56).

Przekupiono fałszywych świad-
ków, którzy zaświadczyli przeciwko 
Niemu, „aby Go skazać na śmierć” 
(Mt 26:59) i sądzono Go w nocy, co 
było niezgodne z prawem.

W rzymskim sądzie Piłat, szuka-
jąc  bezskutecznie powodu, aby Go 
skazać zgodnie z prawem, zapytał lu-
dzi: „Cóż więc złego uczynił?”. Jedy-
ną odpowiedzią, jaką otrzymał, były 
nieusprawiedliwione okrzyki tłumu, 
namówionego przez przywódców: 
„Niech będzie ukrzyżowany!” (Mt 
27:23). Piłat widząc, że głos rozsąd-
ku i sprawiedliwości nic nie da, a 
wzburzenie tłumu wzrasta, umył ręce 
od tej sprawy i oddał im Jezusa, aby 
mogli Go ukrzyżować (Mt 27:22-26). 
Było to najgorsze wypaczenie syste-
mu sprawiedliwości we wszystkich 
rocznikach historii.

Ale niewinność Chrystusa po-
twierdził nie tylko Piłat — „Ja bowiem 
winy w Nim nie znajduję” (Jan 19:6) 
— ale także dawny prorok mesjański: 
„aktów przemocy nie popełnił ani nie 
było fałszu na Jego ustach” (Iz 53:9).

MESJASZ Zambia
Drogi Pastorze Tony Alamo!

Z radością piszę do Pana ten list. 
Jak się Pan miewa, Pastorze? Mam 
nadzieję, że z łaską Boga Wszechmo-
gącego wszystko u Pana jest dobrze. 
Czytałam Pana biuletyn: „Przywódcy 
i baśnie”. Za sprawą Bożą, jakimś cu-
dem natknęłam się na niego. Po prze-
czytaniu go poczułam się pobłogosła-
wiona i zapragnęłam napisać do Pana. 
Dziękuję za wspaniałe przesłanie, 
skierowane  do zagubionych i nieoca-
lonych, aby mogli odnaleźć w swoim 
życiu Chrystusa. Za pośrednictwem 
Pańskiej literatury wielu ludzi zostało 
odnalezionych dla Chrystusa i zosta-
ło ocalonych przed diabłem. Niech 
Bóg błogosławi Pastora finansowo, 
fizycznie i duchowo.

Pastorze, jestem młodą kobietą. 
Pięć lat temu wyszłam za mąż. Od-
dałam swoje życie Jezusowi Chrystu-
sowi dwa lata temu i Bóg był łaska-
wy dla mnie. Mam wizję, aby głosić 
prawdziwą Ewangelię Jezusa. Z uwagi 
na to, że my, kobiety w Afryce, przez 
wzgląd na tradycyjne mity jesteśmy 
od stuleci skute łańcuchami, napraw-
dę pragnę oddać się Bogu. Pastorze, 
proszę o egzemplarze Biblii, książki, 
biuletyny, przesłanie Boże na taśmach 
i jeszcze więcej publikacji, które po-
mogą mi pójść między zagubione du-
sze i głosić im Ewangelię. Na koniec 

chciałabym prosić o materiały do stu-
diowania Biblii i o pieśni na taśmach.
Twoja w Chrystusie,
L.M.               Isoka, Zambia

Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Przekazuję radosne i szczere pozdro-
wienia w imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Dziękuję Bogu za Pań-
skie życie i sposób, w jaki zaplano-
wał wykorzystać najlepsze głoszenie 
Słowa, aby docierało do wszystkich 
zakątków świata i ocaliło wiele żyć. 
Panie Pastorze Alamo, byłem poga-
ninem zanim współpracownik oca-
lił mnie przed złymi rzeczami. Gdy 
przeczytałem Pańskie przesłanie w 
biuletynie, moje serce zostało właści-
wie ukierunkowane i jestem pewien, 
że Bóg odmienia moje życie. Szybko 
pojąłem, że Bóg chce, żebyśmy za-
szczepili w sobie Jego prawość. Pa-
storze Alamo, zwracam się z prośbą 
o jeden lub dwa egzemplarze Biblii 
po angielsku dla mojego przyjacie-
la i dla mnie, abyśmy czytali Słowo 
Boga Wszechmogącego. Niech pokój 
naszego Pana będzie z Tobą i Twoim 
duchem. Dziękuję Panu, Pastorze za 
serdeczność i za życzliwe osoby, które 
odpowiadają na listy. 
G.N.             Kitwe, Zambia

Meksyk
Bardzo Doceniany Pastorze Tony Alamo

Twoje publikacje dotarły nawet do miejsca, w którym przebywam. 
Znajdują się w nich bardzo ciekawe przesłania i świadectwa z 
różnych części świata. Bez wątpienia Bóg intensywnie wykorzystuje 
Cię, aby Jego przesłanie o zbawieniu dotarło do każdej istoty 
ludzkiej. Przebywam w więzieniu od siedmiu lat i sześciu miesięcy za 
przewóz marihuany. W ostatnich dwóch latach mojego pobytu tutaj 
Bóg objawił się w mojej nędznej egzystencji w naprawdę niezwykły 
sposób. Mam nadzieję, że zostanę zwolniony w tym roku i chciałbym 
dowiedzieć się, czy możesz przysłać mi swoją książkę pt. „Mesjasz”, a 
także inne prace, które pomogą w nawróceniu moich synów.
M.A.        Monclova, Coahuila, Meksyk

Ciąg dalszy w biuletynie t. 06100
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Ghana
Umiłowany  i dobry Pastorze!

Byłem bardzo podekscytowany tym, 
że wysłał mi Pan swoje biuletyny. Pudełko 
z nimi przyszło w zeszłym tygodniu. Sza-
nowny Sługo Boży, ludzie byli tak zado-
woleni, że mogli je przeczytać. Nasi przy-
jaciele z wioski, z którymi zawsze dzielimy 
się darami, i których odwiedzamy podczas 
spotkań modlitewnych, nie mogli się do-
czekać, żeby je przeczytać. Niektóre z dusz 
zostały ożywione, przeczytawszy listy od 
innych. Jesteśmy bardzo zadowoleni i bła-
gamy o umieszczenie nas na liście adreso-
wej, abyśmy mogli otrzymywać materiały 
ewangelizacyjne. Potrzebujemy pewnej 
liczby egzemplarzy Biblii, Pańskich prac i 
uradujemy się, jeśli otrzymamy materiały 
nauczające z Pańskiego duszpasterstwa. 
Modlimy się za Pana, , za Pańskiego umiło-

Drogi Pastorze!
Pozdrawiam w imię Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. Amen. Rozdałem biu-
letyny, które ostatnio otrzymałem od 
Pana, Pastorze i zaskoczyły mnie zmia-
ny, jakie wprowadzają one do życia 
ludzi. Obiecują służyć Bogu całym ser-
cem, a niektórzy deklarują, że napiszą 
do Pastora. Zwracam się z prośbą o 25 
egzemplarzy książki pt. „Mesjasz” oraz 
150 różnych biuletynów, parę Biblii oraz 
wszelkie inne publikacje, które pomogą 
mi w ewangelizacji oraz przydadzą się 
moim przyjaciołom, rodzinie i innym za-
interesowanym osobom, które chcą do-
wiedzieć się więcej o Panu Jezusie Chry-
stusie. Pragnę być jednym z Pańskich 
pastorów tutaj w Nigerii. Chcę wiedzieć, 
co jest potrzebne. Widziałem, że ręka 
Boga czuwa nad życiem Pastora i całym 
duszpasterstwem. Pragnę dostąpić tego 
namaszczenia i łaski, które towarzyszą 
życiu i służbie Pastora. Oczekuję na od-
powiedź i przesyłkę.
Pozdrawiam w Panu,
R.M.      Port Harcourt, Nigeria 

Nigeria

Listy do pastora Alamo Togo

dością mogę powiedzieć, że w koń-
cu przyjąłem Jezusa Chrystusa jako 
mojego osobistego Zbawiciela, który 
przyszedł i umarł na krzyżu za mnie. 
Wcześniej chodziłem po świecie, nie 
znając Boga. Nie miałem też pojęcia o 
Jego Synu, Mesjaszu, ale po przeczyta-
niu Twojej literatury wiem, że byłem 
zagubiony, ale teraz zostałem odnale-
ziony. Znajdowałem się w ciemności, 
ale Pan Bóg wyprowadził mnie do 
światła. Dlatego jestem nowonarodzo-
nym chrześcijaninem i synem żywe-
go Boga. Jak na razie nie mam Biblii 
i jeśli to możliwe proszę o przysłanie 
mi jednej wraz z Twoją książeczką pt. 
„Mesjasz”. Jeśli możesz mi przysłać 
także inne książki, które pozwolą mi 
dobrze poznać Boga, będę wdzięczny. 
Obecnie uczęszczam do kościoła zie-
lonoświątkowego w Koforidua. Niech 
Pan Bóg obficie błogosławi Cię za Twe 
dobre uczynki.
Z poważaniem,
D.F.           Koforidua, Ghana

Drogi Pastorze Tony!
Dziękuję za przysłanie mi książki pt. 

„Mesjasz” oraz dziesięciu biulety-
nów. Materiały te wniosły ducho-
wą świadomość i nowy zapał do 
dzieła Bożego w moim życiu. Da-
łam kilka biuletynów przyjacio-
łom chrześcijanom, którzy oziębli 
w wierze. Gdy ich odwiedziłam, 
wszyscy wyrazili wielką radość, 
ponieważ ożywili się w Duchu i 
mają się dobrze, dzięki lekturze 
Twoich biuletynów. Ci ludzie są 
wręcz głodni biuletynów, więc 
proszę uprzejmie o ok. 150 egzem-
plarzy oraz o Biblie dla nowo na-
wróconych, którym Pismo Święte 
jest niezwykle potrzebne. Jestem 
bardzo wdzięczna za wysłanie tych 
materiałów. Dziękuję za obszerne 
nauczanie Słowa Bożego, co czy-
nisz z tak wielką wiarą. Niech Bóg 
Wszechmogący nadal Cię błogo-
sławi. Wiara przenosi góry.
Twoja córka w Chrystusie,
T.O.                        Kumasi,  Ghana

wanego syna, Siona, a także za wszystkich, 
którzy pracują z Panem w duszpasterstwie. 
Niech Bóg Cię obficie błogosławi. Przede 
wszystkim i na wszystkie sposoby  módl się 
za nami. Modlitwa porusza silnym i potęż-
nym ramieniem Boga Wszechmogącego. 
Bez modlitwy tylko tracimy czas. Niech 
Pastor modli się za naszych wolontariuszy, 
którzy udają się do odległych wiosek i gór 
w służbie Boga. Módl się, by mieli odwagę, 
wiarę i miłość. Niech Duch Pana będzie 
u Pastora za przewodnika i przywódcę. 
Niech On pamięta błogosławić Pastora ob-
ficie. Modlimy się do Boga, aby żył Pastor 
długo, w pokoju i dobrobycie.
Kochający w miłości Chrystusa,
A.S.        Akra, Ghana

Umiłowany w Chrystusie!
Niezmiernie cieszymy się z otrzy-
manego listu. Cieszymy się z 
przysłanych nam publikacji. Bóg 
naprawdę przez nie działa. Przy-
wiedliśmy do Chrystusa około 
15 dusz, poprzez Twoje książecz-
ki i modlimy się, aby Bóg obficie 
błogosławił Was wszystkich.
Jeśli chodzi o płyty CD, to bę-
dziemy ich potrzebować, a także 
Biblii dla nowo nawróconych. 
W obecnej sytuacji nie możemy 
sobie na nie pozwolić. Togo jest 
bardzo biednym krajem.
Będziemy wyczekiwać płyt CD 
oraz Biblii przed krucjatą wielka-
nocną.
Pozostań błogosławiony w imię 
Jezusa, Amen.
Wielebny Henry James     
Lome, Togo

Drogi Pastorze,
Przesyłam pozdrowienia aż 

z Ghany. Po przeczytaniu Two-
jej publikacji pt. „Mesjasz” z ra-
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(Ciąg dalszy ze str. 3)
na chwilę przed swym wniebowstą-
pieniem w obłoku powiedział: „Idąc 
przez  cały świat, głoście Ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu!”30 (Głoście 
ją wszystkim wyschniętym kościom, 
tym, którzy są duchowo martwi, aby 
mogli  „usłyszeć słowo Pańskie”.31).

„Kto uwierzy i ochrzczony zosta-
nie, będzie zbawiony ale kto nie uwie-
rzy, będzie potępiony”32.

Jeśli jesteście podobni do mnie i 
nie chcecie zostać potępieni, ale raczej 
wybieracie zbawienie, odmówcie tę 
modlitwę do Boga:

Mój PANIE i mój BOŻE, zmiłuj się 
nad moją grzeszną33 duszą. Wierzę, 
że JEZUS CHRYSTUS jest SYNEM 
żywego BOGA34. Wierzę, że umarł na 
krzyżu i przelał SWOJĄ cenną krew 
na odpuszczenie wszystkich mo-
ich dawnych grzechów35. Wierzę, że 
BÓG wskrzesił JEZUSA z martwych 
za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO36, 
oraz że JEZUS TERAZ zasiada po 
prawicy BOGA i wysłuchuje mojego 
wyznania grzechów oraz tej modli-
30 Mk 16:15, Łk 14:23   31 2Krl 20:16, Iz 1:10, Jer 2:4, Ez 37:4   32 Mk 16:16, 2Tes 2:12   33 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23   34 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, Jan 9:35-37, Rz 1:3-4   
35 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1Jan 1:7, Ap 5:9   36 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7   37 Łk 22:69, Dz 2:25-36, 
Hbr 10:12-13   38 1Kor 3:16, Ap 3:20   39 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1Jan 1:7, Ap 1:5, 7:14   40 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   41 Mt 21:22, Jan 6:35, 37-40, Rz 
10:13   42 Hbr 11:6   43 Jan 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14   44 Mt 28:18-20, Jan 3:5, Dz 2:38, 19:3-5   45 5Mojż 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tym 2:15, 3:14-17, 
Jk 1:22-25, Ap 3:18

twy37. Otwieram drzwi mojego serca 
i zapraszam CIĘ do niego, PANIE 
JEZU38. Zmyj moje wszystkie niego-
dziwe grzechy w cennej krwi Swojej, 
którą przelałeś zamiast mnie na krzy-
żu na Kalwarii39. TY mnie nie odtrą-
cisz, PANIE JEZU; przebaczysz mi 
moje grzechy i uratujesz moją duszę. 
Wiem, ponieważ TWOJE SŁOWO, 
Biblia, tak mówi40. TWOJE SŁOWO 
mówi, że TY nikogo nie odtrącisz, 
włącznie ze mną41. Dlatego też wiem, 
że  usłyszałeś mnie i wiem, że od-
powiedziałeś mi i wiem, że jestem 
zbawiony42. I dzięki CI składam, PA-
NIE JEZU za ocalenie mojej duszy, a 
wdzięczność swą okazywać będę, czy-
niąc jak Ty każesz i nie dopuszczając 
się więcej grzechu43.

Po zbawieniu JEZUS powiedział, 
że musimy być ochrzczeni przez cał-
kowite zanurzenie w wodzie, w imię 
OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTE-
GO44. Z uwagą studiujcie Biblię War-
szawską [w wersji angielskiej King 
James Version – Biblia Króla Jakuba] 
i postępujcie zgodnie z nią.

PAN chce, abyś opowiedział in-
nym o swoim zbawieniu. Możesz zo-
stać dystrybutorem literatury ewan-

gelicznej pastora Tony’ego Alamo. 
Wyślemy Ci publikacje za darmo. 
Zadzwoń lub napisz do nas maila, 
aby dowiedzieć się więcej. Podziel się 
tą wiadomością z kimś jeszcze.

Jeśli chcesz zbawienia świata, jak 
nakazuje JEZUS, nie okradaj BOGA z 
JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg powie-
dział: „Czy człowiek może oszukiwać 
BOGA? Bo wy MNIE oszukujecie! 
Lecz wy pytacie: W czym CIĘ oszu-
kaliśmy? W dziesięcinach i daninach. 
Jesteście obłożeni klatwą, ponieważ 
MNIE oszukujecie, wy, cały naród. 
Przynieście całą dziesięcinę [dziesię-
cina — 10% waszego dochodu brutto] 
do spichlerza, aby był zapas [pokarm 
duchowy] w MOIM domu [zbawio-
ne dusze] i w ten sposób wystawcie 
MNIE na próbę! — mówi PAN ZA-
STĘPÓW — czy wam nie otworzę 
okien niebieskich i nie wyleję na was 
błogosławieństwa ponad miarę. I za-
bronię potem szarańczy pożerać wa-
sze plony rolne, wasz winograd zaś w 
polu nie będzie bez owocu -- mówi 
PAN ZASTĘPÓW. Wszystkie naro-
dy będą was nazywać szczęśliwymi, 
bo będziecie krajem uroczym - mówi 
PAN ZASTĘPÓW.” (Mal 3:8-12).

ŚWIADECTWO
TONY’EGO ALAMO

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne do życia tym, którzy w 
naszych oddziałach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Nabożeństwa odbywają się w Nowym Jorku w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także każdego wieczoru.
Zadzwoń pod nr (908) 937-5723, aby uzyskać informacje.  PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE POSIŁEK.

Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.
Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.

Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.
Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer (661) 252-5686. na koszt odbiorcy.

LITERATURA TA NIESIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12).
NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.

Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na ojczysty język. W przypadku przedruku, prosimy o umieszczenie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:
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