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W jednej z moich ostatnich publikacji ukazałem kilka osób ze sfer rządowych jako oszustów zajmujących się
handlem dziećmi i porwaniami, którzy
sprzedają nasze chrześcijańskie dzieci
i dzieci innych ludzi (w naszym przypadku są to chrześcijanie) tym, którzy są skłonni dać najwyższą cenę. W
przypadku osób, które są w tym złym
i grzesznym biznesie dla pieniędzy, jest
to prawda, ale nie w przypadku pozostałych. Jest to prześladowanie przez
szatana. Bóg mówi, że są wykorzystywani przez diabła.
Tym, który stoi za wszystkimi atakami na chrześcijaństwo, jest diabeł
we własnej osobie. Duch diabła (który
mieszka w ludziach) i jego armia upadłych aniołów zła (demonów) nie mają
nic przeciwko temu, żeby dostrzegano
w nich oszustów, gangsterów itd. Szatan przez telewizję i inne środki przekazu gloryfikuje seks, narkotyki, przemoc, zbrodnię, oszustwo i inne niegodziwości. Niewiele jest obecnie miejsc,
gdzie nie usłyszy się karygodnego języka i nie dostrzeże seksualnie prowokacyjnej odzieży czy zachowania.

Te rządowe diabły i ich przywódca,
duch diabła, nie chcą, aby ich zidentyfikowano jako diabła. Oni (sędziowie,
prokuratorzy, Wydział Służb Społecznych i służby zajmujące się dziećmi)
wysyłają dzieci, które najpierw uprowadzili od chrześcijańskich rodziców
NA PRANIE MÓZGU, ŻEBY WYKORZENIĆ Z NICH CHRYSTUSA.
To jest niezgodne z konstytucją. Gdy
rozpoczęto to „przeorientowywanie”,
odpowiedzialni za nie ludzie podawali się za prywatne organizacje,
choć Susie i ja doskonale wiedzieliśmy, że to organizacje rządowe, ale
oni zdawali sobie sprawę, że rząd nie
ma prawa ingerować w aktywność
kościołów. To nadal jest niezgodne z
prawem. Konstytucja USA oraz Karta
Praw zabraniają rządowi bojkotowania jakiegokolwiek kościoła. Bali się,
żeby nie wyszło na jaw, że rząd jest
zaangażowany w nielegalną próbę
niszczenia kościołów. Jednak diabeł
wyszedł z ukrycia i nie ma zbyt wiele
czasu na spokojne działanie. Obecnie
wyraźnie widać, jak działa w otwarty sposób. Niegodziwiec przybył na

1 Dn 9:26-27, 11:30-33, 12:10-11, Mt 24:15-22 2 Ap 12:12 3 2Tym 4:3-4
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miejsce! Nastała „obrzydliwość, która
sieje spustoszenie”, a świat nadal się
nie przebudził1.
Biada wam mieszkańcy świata2.
Smok, pradawny wąż, wstąpił w tych,
którzy uwielbiają wymyślać i słyszeć
kłamstwa3. Siedziba diabła znajduje się
(Ciąg dalszy na str. 2)
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(Ciąg dalszy ze str. 1)

w Rzymie, w Watykanie4. Śmiertelna
rana Rzymu otrzymała tymczasowe,
demoniczne życie duchowe tylko na
pewien okres. Księga Objawienia 13:3
przedstawia to w ten sposób: „A jedna
z [siedmiu] głów jego była śmiertelnie
raniona [śmierć antycznego Rzymu],
lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tą
bestią [rządem diabła]”.
„I oddali [cały świat] pokłon smokowi [diabłu] za to, że dał bestii [przywróconemu rzymskokatolickiemu
ogólnoświatowemu rządowi] moc, a
także bestii [ogólnoświatowemu rządowi rzymskiego smoka] oddali pokłon,
mówiąc: Któż jest podobny do bestii i
któż może z nią walczyć?” (Ap 13:4).
Odpowiedź na to bluźniercze pytanie
brzmi: Pan i Jego święci (Ap 17:14).
Księga Objawienia 13:5 mówi nam,
że antychryst otrzymał usta, aby kłamać, oczerniać i bluźnić przeciwko
Bogu i Jego ludowi. Król Salomon napisał w Księdze Przysłów 17:4, że „złośnik zważa na złośliwe wargi, fałszywy
słucha zgubnego języka”. Biblie rządowe kłamią.
„Świadek fałszywy zginie” (Prz
21:28). Diabeł nienawidzi wszystkich,
którzy go demaskują. Jego agencje, w
tym cały system szkolnictwa państwowego, nie chcą, abyście wspominali o
Bogu Wszechmogącym, Jezusie, Duchu Świętym i chrześcijaństwie. Chcą,
żebyście wierzyli w opowiastkę o ewolucji oraz inne szatańskie bajki i teorie,
lecz stanowczo zabrania się Biblii.
Słowo „Antychryst” oznacza oczywiście „przeciw Chrystusowi”. Słowo
Boże uczy, że Chrystus jest Słowem Bożym. „Na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga, a Bogiem było Słowo... A
Słowo ciałem się stało i zamieszkało
wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego,
chwałę, jaką ma jednorodzony Syn od

Ojca, pełne łaski (mocy) i prawdy” (J
1:1, 14). „A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś Jego
brzmi: Słowo Boże” (Ap 19:13).
„Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na
ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne,
czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności;
wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1:16).
Apostoł Jan użył słowa „antychryst”
i „antychryści” w dwóch swoich listach
(1J oraz 2J). Jeśli mówimy o osobach,
które podają się za chrześcijan, a naprawdę są diabłami, naturalnie są fałszywymi chrześcijanami (nieczystymi
duchami). Stoją w opozycji do Chrystusa i Jego ludu (który jest Jego ciałem,
kontynuacją Jego wcielenia i dzieła na
ziemi). Jeśli sprzeciwiają się Chrystusowi, Jego Słowu lub nam (chrześcijanom), są antychrystami, antychrześcijanami – działają w ukryciu, a nie
jawnie. Czasami mówią, że są przyjaźni, tak jak do ostatniej chwili robił to
Judasz. Są „fałszywymi braćmi, którzy
po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie,
żeby nas podbić w niewolę” (Ga 2:4).
Apostoł Jan rozróżnia „antychrystów” oraz „Antychrysta” (1J 2:18). Jan
mówi: „nawet teraz powstało wielu antychrystów”, lecz „Antychryst nadchodzi”. To miało miejsce dwa tysiące lat
temu. Antychryst, Niegodziwiec przybył na miejsce.
Powtórzmy, antychryst lub antychrześcijanin to ten, który sprzeciwia się
Chrystusowi i to Chrystusowi żyjącemu
w chrześcijanach lub ten, który przyjął
Znamię Bestii w swoim umyśle, sercu, na
prawej dłoni lub czole. Ludzie ci mówią,
że diabeł jest królem, dając sobie do tego
prawo, żeby unieważnić prawo Boże.
Antychryści to chrześcijanie, którzy odeszli od Chrystusa. Służą pomocą antychrystom rządu. Oddają swoją siłę bestii.
Opuszczają Chrystusa i już z Nim nie
kroczą (jak w Ewangelii św. Jana 6:66)5.
W Pierwszym Liście Jana 2:22-23
czytamy: „Któż jest kłamcą, jeżeli nie

4 Ap rozdz. 17 i 18 5 Dn 11:30
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ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy,
kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma
i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca”.
„Wszelki zaś duch, który nie wyznaje,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie
jest z Boga. Jest to duch antychrysta,
o którym słyszeliście, że ma przyjść, i
teraz już jest na świecie” (1J 4:3). „Bo
wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus
przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem” (2J 7:7).
Antychryst jest diabelskim ciałem
stworzonym z antychrześcijan. Jest on
bezprawnym ciałem Antychrysta, antyBoga, antychrześcijan. Chrystus posiada jedno ciało składające się z wielu
chrześcijan, a szatan – diabeł – ma ciało
z diabłów i atakuje ostatki oblubienicy,
duchowego Izraela, kościoła6. To ciało
Chrystusa i ciało szatana toczą wojnę
o duszę człowieka. To walka zła przeciwko dobru. My (dobrzy) wygrywamy! Przeczytajcie Księgę Objawienia.
Zobaczcie sami.
Ponieważ Chrystus ich niszczy
(2Tes 2:8), nie będą bluźnić przeciwko Najwyższemu ani nie będą rzucać
oszczerstw przeciwko świętym. Przekonacie się, że to prawda, jeśli powiążecie Pierwszy i Drugi List Jana
z opisami wielkiego Boga w Księdze
Daniela i Objawienia, który sprzeciwia
się wszystkim, którzy dziś są przeciwni Jego świętym. Przeczytajcie również
słowa Apostoła Pawła o „człowieku
niegodziwości” (2Tes 2:3-10). Przewidywania Pana odnośnie czasów współczesnych (ostatniej epoki świata) zostały zawarte w Ewangelii św. Mateusza
24:24 i w Księdze Objawienia 13:1-8.
6 Ap 12:17
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Diabły Watykanu górują w rzemiośle intrygi, razem ze wszystkimi
swoimi tajnymi stowarzyszeniami i
zakonami (Dn 8:23). Gdy zło dojrzeje, „powstanie zuchwały i podstępny
król” jednego świata (Dn 8:23). Szatan
jest samowolnym (złym) królem (Dn
11:36). Jego nowotestamentowe imiona to „człowiek niegodziwości”, „syn
zniszczenia” (2Tes 2:3-8), „Antychryst”
(1J 2:18) i „bestia” (Ap 13:1-10).
Ten opętany przez diabła rząd ogólnoświatowy ze swoimi złowrogimi
przywódcami stanowi ogólnoświatowe ciało ludu pod panowaniem diabła,
prowadzącego świat ku zniszczeniu.
Całe ciało Antychrysta składa się z
trzech duchów przypominających żaby
(Ap 16:13). Apostoł Jan ujrzał trzy nieczyste duchy rządu i sekty skierowane
przeciwko Chrystusowi. Mówi o tym
w tych słowach: „I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z
paszczy smoka i z paszczy bestii [jego
rządu], i z ust fałszywego proroka [papieża i wszystkich towarzyszących mu
antychrystów]” (Ap 16:13). „A są to
duchy demonów” (Ap 16:14). Widzicie, ludzie ci są opętani przez diabła.
Oni i ci, którzy porzucili Chrystusa, prześladują nas od lat i zasypują
oszczerczymi kłamstwami. Diabły te
mają teraz ucztę, lecz przez wieczność
będą krzyczały wniebogłosy i zagryzały
zęby z bólu7.
W Biblii czytamy, że światem rządzą trzy duchy przypominające żaby,
które są duchami diabłów8. Nic dziwnego, że ludzkość na całym świecie nie
może zrozumieć, co się dzieje!!! Są to
duchy diabelskie, które obecnie prześladują tych z nas, którzy są święci,
którzy stanowią duchowy Izrael. Antychryst pragnie zniszczyć nas (chrześcijan) i wszystkich Żydów. Dzieje się
tak, ponieważ Chrystus jest Żydem,
a Bóg jest Bogiem Żydów i Żydzi,
natchnieni Duchem Bożym napisali
Biblię, która mówi wszystko o Bogu,
człowieku i diable – także o ostatecznym końcu. Biblia mówi nam, że zły
system chce zakazać na ziemi imienia Boga i Jego Chrystusa. Wydaje

mu się, że w ten sposób szatan będzie
mógł przejąć władzę. Gdyby było to
możliwe, nastałby kres tysiącletniego
Królestwa, ostatecznego zwycięstwa
Bożego, odrodzenia Izraela (Dz 1:6)
i światowego pokoju. Diabeł zostaje
zniszczony wraz z ponownym przyjściem Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela (Ap 19:11-16). Ma to miejsce w
chwili, gdy Jezus ustanawia Swoje królestwo na ziemi (Ap 20:1-3).
Antychrześcijaństwo polega na różnych formach wrogości wobec chrześcijan i chrześcijaństwa. Nie odbiega
od antychrysta, ponieważ Chrystus,
Duch Święty żyje w nas. Jeśli nas prześladują, prześladują Chrystusa. Chrystus objawił się Pawłowi w drodze i
przemówił do niego, pytając: „czemu
mnie prześladujesz?” (Dz 9:4). Paweł
nie uważał, aby prześladował Chrystusa, lecz chrześcijan, ale to w nich
mieszkał Chrystus. Tym samym prześladował Chrystusa. Tak powiedział
Chrystus. Henoch i Noe potępili prześladowania w swoich kazaniach i naukach (Jd 14-16, 2P 2:5-7). Wrogowie
Boga dręczyli prawą duszę Lota9 i byli
mu przeciwni (Rz 8:7-8). Tajemnica
9 2P 2:7

niegodziwca zostaje wyjawiona Pawłowi (2Tes 2:7-10). Dotyczy ona teraźniejszości, nie tylko przeszłości. Kres
czasu nadszedł – teraz!!!
Nie bądźcie głupi niczym pięć z
dziesięciu panien, które zasnęły o północy, nie mając oliwy w lampach, podczas gdy przybył oblubieniec – nie dajcie się przyłapać bez Ducha Bożego w
sercu (Mt 25:1-13). Oliwa symbolizuje
(Ciąg dalszy na str. 8)

Brazylia
Drodzy przyjaciele w Chrystusie!
Niech łaska i pokój będą z Wami.
Chciałbym otrzymywać bezpłatną
literaturę w języku portugalskim
w celu dystrybucji w więzieniach,
szpitalach i miastach w południowej Brazylii.
Jestem nauczycielem i ewangelistą,
a nasza misja głosi Słowo Boże w Brazylii. Proszę o przysłanie nam kolejnych egzemplarzy publikacji po portugalsku. Będę wdzięczny za Waszą
pomoc. Niech Bóg Was błogosławi.
W Chrystusie,
C.J.
Paulo Lopes, Brazylia

Zambia

Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Pozdrawiam Cię w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję,
że u Pastora wszystko dobrze. Wspaniale było ponownie dostać Pańską odpowiedź.
Pastorze, zostałem przeniesiony z więzienia o zaostrzonym rygorze z powodu przepełnienia. Tak więc obecnie przebywam w państwowym zakładzie karnym w Kamfinsa.
Pastorze, zawsze dziękuję Twojemu duszpasterstwu i wszystkim braciom, którzy poprzez miłość Bożą i dla Jego chwały pracują ciężko, aby pomagać potrzebującym, których jest tak wielu na całym świecie. Niech Bóg Cię błogosławi za
cudowną pracę, jaką wykonujecie, ratując zagubione dusze.
Zawsze myślę o tym, jak beznadziejne byłoby moje życie bez Jezusa, który
umarł za mnie. Gdy znajdowałem się na wolności, nie miałem pojęcia, że powoli
zmierzam do grobu i ostatecznie do wiecznego piekła. To wyłącznie zasługa duszpasterstwa Pastora, że w więzieniu w pełni zrozumiałem, czym w moim życiu jest
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Bóg jest bardzo łaskawy.
Pastorze, zwracam się z prośbą o przysłanie mi kolejnych publikacji i dwóch Biblii. Jestem gotowy zacząć dystrybucję tych publikacji w więzieniu, aby poprzez pełne siły przesłanie Pastora szerzyć Słowo Boże. Jestem pewny, że gdy zacznę rozdawać prace Pastora tutaj w więzieniu Kamfinsa, będę mógł ocalić zagubione dusze.
Proszę pamiętać o przysłaniu nam egzemplarzy książki Mesjasz. Zwracam się z tą
prośbą do Pastora, ponieważ chcę przekazywać światu Ewangelię Chrystusa.
Z wyrazami powagi, Twój brat w Chrystusie,
E.K.
				
Kitwe, Zambia, Afryka

7 Mt 13:41-42, Ap 16:10-11 8 Ap 16:13-14
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Pakistan
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Oznajmiam całemu światu, że rozpocząłem nowe
życie w 1963 roku, głosząc Biblię, co wydaje owoce. Pisałem do Was wcześniej i w odpowiedzi przysłaliście mi
Biblię i publikacje, które przeczytałem i przekazałem innym potrzebującym ludziom tutaj. Publikacje są bardzo
dobre i pokazują nam, jak żyć i ukoić nasze dusze. Działają niczym światło w ciemności. Ukazują Waszą gościnność wypływającą od Pana Jezusa Chrystusa.
Wiele osób na świecie podąża drogą Jezusa Chrystusa i zostaje uzdrowionych i pobłogosławionych. Modlę
się, abyście mieli jeszcze wiele publikacji, które będzie
można przekazać ludziom. Amen. Proszę o przysłanie
nam innych prac i płyt CD, abyśmy mogli przekazać je
za darmo potrzebującym. Pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach, aby Bóg wykorzystał mnie jako Swojego pomocnika. Boże błogosławieństwo niech będzie
z Wami i Waszymi wszystkimi pracownikami.
B.J.				
Faisalabad, Pakistan

Urodzona i
wychowana w
Tony Alamo
Christian Ministries
Do naszego umiłowanego Pastora.
Chciałabym tyle rzeczy napisać
Pastorowi, ale nie jestem elokwentna.
Wiem jedynie w głębi swojego serca,
że naprawdę kochamy Cię w Panu za
to, że zawsze stałeś i stoisz za Panem.
Dziękujemy, że nauczyłeś nas całego Słowa Bożego i nigdy nie układałeś się z diabłem. Nasze serca zostały złamane, gdy zmuszono nas do
ucieczki, aby ratować życie naszych
dzieci. Musieliśmy opuścić miejsce,
w którym zostaliśmy przyprowadzeni
do zbawienia, ponieważ źli ludzie nie
cofną się przed niczym, żeby uciszyć
Słowo Boże, które głosisz. Jesteśmy
z Tobą w 100%. Rozbijanie domów
wypełnionych miłością i wyrywanie
dzieci i niemowląt z rąk matek jest
dla nich niczym. Żerują na współczuciu wielu bezrozumnych, miłujących
grzech ludzi tego świata, którzy nie
dopuszczają do siebie prawdy i po-

Brat Samson rozdaje publikacje pastora Alamo, które zdobywają
dusze w Faisalabadzie, w Pakistanie

wtarzają w kółko, że
dzieci są wykorzystywane! W rzeczywistości jednak to
wyłącznie rząd dopuszcza się nadużyć wobec naszych
dzieci, które z uwagi na taki, a nie
inny demoniczny system światowy
przechodzą przez traumę.
Ponieważ od urodzenia wychowywaliśmy się w bezpiecznej przystani, którą poprzez Ciebie zapewnił
nam Pan, a później wychowywaliśmy
w niej nasze własne dzieci, możemy
potwierdzić, a nawet przysiąc przed
naszym Bogiem, przed którym stoimy i który osądzi całą ludzkość, że
NIGDY, PRZENIGDY nie doświadczyliśmy nadużycia z Twoich rąk lub
z Twojego polecenia, ani nie doszło
do żadnych innych ohydnych rzeczy,
o które jesteś oskarżany.
Zawsze czułam się bezpiecznie,
dopóki pewnej zimy, gdy byłam jeszcze nastolatką, nasz rząd, w iście nazistowskim stylu, nie kazał przystawić nam do głów celowników i wyrzucić nas na ulicę podczas mrozów.
To jednak nie powstrzymało prawdziwego dzieła Bożego. Umocniliśmy
się w Panu pod Twoim kierunkiem,
zgłębiając prawdziwe Słowo Boże,
nie bacząc na szykany rządu. Potem
zamknęli Cię w więzieniu na podsta-
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wie kolejnych kłamstw, lecz dzieło
Boże stało się jeszcze silniejsze. Nie
powstrzymają Cię, więc teraz próbują
tego – KŁAMSTW i to coraz bardziej
podłych KŁAMSTW!
Ostatnio mam wrażenie, że bez
względu na to, w którym miejscu
otwieram Biblię i który fragment czytam, zawsze dotyczy on tych samych
grzesznych kłamców. Pismo Święte
staje się jeszcze bardziej żywe, ponieważ nie czytamy o kimś innym, lecz o
tym, co dziś dzieje się z prawdziwym
ciałem Chrystusa i prorokiem Bożym! Teksty napisane tysiące lat temu
w doskonałych szczegółach opisują
to, co widziałam na owej sali sądowej
i podczas zeznań.
Wydaje się, że im silniejsze Słowo
Boże Pan przekazuje przez Ciebie,
tym bardziej ci ludzie odwracają się
ku diabłu, cofając się od Boga i odchodząc w tych ostatnich dniach. To
straszne patrzeć, jak zaprzedali swoje
dusze w zamian za kilka lat grzechu,
który wydaje im się tak cudowny.
Pasożyty te są skłonne zniżyć się do
wszystkiego, aby uciszyć Twoje przekonania, które mogłyby popsuć im
to, co uważają za dobrą zabawę. Gdy
znaleźli się w domu Bożym, pragnęli
zaspokoić swoje nieczyste pragnienia, ale gdy okazało się to niemożliwe, w swoich nikczemnych sercach

Indie

Młodzi Hindusi wysiadający z autobusu otrzymują Biuletyn Światowy od kolportera Tony Alamo Christian Ministries w regionie Andhra Pradesh w Indiach
stanęli przeciwko prorokowi Pana i
zapragnęli zniszczyć dom Boży. Bóg
jednak zawsze zwycięży i biada tym,
którzy popełniwszy błąd Balaama
spieszą po nagrodę! Ludzie szatana
po tej stronie wynagradzają ich sowicie za wyklęcie proroka Bożego,
ale nie chciałabym znaleźć się na ich
miejscu po drugiej stronie, gdy otrzymają nagrodę od Boga.
Dziękujemy za zwrócenie nas ku
zbawieniu i karmienie Chlebem Życia przez te wszystkie lata. To sprawiło, że mamy siłę. Serce mi się kraje,
gdy widzę płaczące dzieci wyrywane z rąk rodziców i kiedy słyszę ich
krzyk. Kocham wszystkie dzieci jakby były moje, a mój smutek byłby nie
do zniesienia, gdyby nie modlitwa
do Pana, która jako jedyna przynosi
ulgę. To byli moi uczniowie, koledzy
i koleżanki moich dzieci, kompani z
piaskownicy i ze szkoły, z wyjątkiem
jednego, a potem przyszli po Ciebie,
po naszego ukochanego pastora i
mentora. Anthony, gdy widzi Twoje zdjęcie, cieszy się i mówi: „To mój

tatko Tony”, potem się smuci i mówi:
„Złe wojsko zabrało tatka Tony’ego i
skuli go!” Potem wylicza swoich kolegów i mówi: „złe wojsko zabrało”
i pyta, czy oni wrócą i chce modlić
się ze mną. To nasza jedyna pociecha. Nasza córeczka płacze, ponieważ
chce wrócić do naszego kościoła, z
którego te zimne, okrutne i wyrachowane diabły nas wypędziły, abyśmy
ratowali własne dzieci. Kiedy jest jej
za ciężko, wdrapuje się na moje kolana i mówi: „mamusiu, nie chcę już
tu być, chcę iść do nieba!” Całkowicie
się z nią zgadzam!!!
Wszyscy od tak dawna i tak bardzo pragniemy znowu być z naszym
pastorem, z naszymi prawdziwymi
braćmi i siostrami w Chrystusie, którzy dążą do osiągnięcia tego samego
celu, co my. Brakuje nam solidarności w Duchu z podobnie myślącymi
chrześcijanami, brakuje nam wielbienia Pana podczas nabożeństw z
Ciałem Chrystusa oraz codziennego
przesłania. Jest tyle błogosławieństw,
o których nawet nie myślimy, gdy
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Drogi i umiłowany Bracie Tony Alamo!
Pozdrowienia w cudowne imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Stwórcy wszechświata. Otrzymałem Twoją przesyłkę z Biuletynami Światowymi i z największą przyjemnością rozprowadziliśmy je wśród ludności hinduskiej. Rozdaliśmy już publikacje
pt. Grzech niewiary, Wyschłe kości, Trzęsienie
ziemi i Mesjasz na rynku w Katrenikona.
Wszyscy ucieszyli się z Twoich publikacji i
po lekturze przyjęli Chrystusa jako swojego
osobistego Zbawiciela. Niech będzie chwała Panu najwyższemu!
Proszę o przysłanie kolejnych egzemplarzy Biuletynu Światowego w celu dalszej dystrybucji na nowym obszarze. Wiele
osób w Indiach pyta o Twoje publikacje,
które zdobywają dusze, więc proszę o przysłanie kolejnych w najbliższym czasie. Pragniemy rozprowadzać je bez końca.
Modlimy się za Twoje duszpasterstwo.
W chrześcijańskiej miłości,
J.R.
Geddanapalli, Katrenikona, Indie

jesteśmy daleko, jak choćby przebywanie wśród prawdziwych chrześcijan, którzy nie toczą jadu co drugie
słowo. Świat jest zimnym, samotnym
lochem i tylko w Panu znajdujemy
światłość, schronienie, bezpieczeństwo i nadzieję. Ten świat nie jest naszym domem i im dłużej tutaj przebywamy, tym bardziej czujemy się
wyobcowani i tęsknimy za domem!
Zaglądamy na witrynę internetową tak często, jak tylko możemy,
w oczekiwaniu na przesłania, a każde z nich jest jak zimny łyk wody dla
naszej spragnionej duszy. Tak bardzo
nam ich brakuje. Całymi nocami
odtwarzam nagrania biblijne. Słowo
Boże jest naszym pokrzepieniem.
Biuletyny są cudowne i tęsknimy za
dniem, w którym ponownie będziemy mogli pomóc w ich dystrybucji.
Nic na tym świecie nie jest w stanie
odwrócić nas od prawdy, jakiej nas
nauczyłeś ze Słowa Bożego. Bardzo
Cię kochamy i tęsknimy.
Z miłością w Chrystusie,
AiM

Malawi

Włochy

Drogi Sługo Boży!
Pragnę podziękować Pastorowi i całemu ciężko pracującemu duszpasterstwu, które jako jedno z najlepszych
szerzy Ewangelię Jezusa. Dziękuję za
Biblię w dużym formacie oraz za Biuletyny Światowe, do których nigdy w
życiu bym nie dotarł tutaj w Malawi.
Dziękuję i niech nasz Bóg błogosławi
Pastora.
Jestem przywódcą kościoła i opiekuję się 47 miejscowymi kościołami i 18
punktami ewangelizacyjnymi tutaj w
północno-środkowej prowincji Malawi.
Wcześniej miałem 42 kościoły, ale na
skutek publikacji Pastora nasze dzieło
urosło do 47 kościołów. Mam 47 pastorów i dzięki Bogu Pastor rozwiązał nasz
problem braku Biblii. Jednak potrzebujemy jeszcze więcej. Zwracamy się z
prośbą o 500 Biuletynów Światowych
oraz o używaną odzież dla sierot. Twoje
dalsze wsparcie jest naszą modlitwą.
Z wyrazami szacunku, służący Panu,
Pastor L.M.
Mzimba, Malawi, Afryka

Szanowny ojcze w Chrystusie!
Kalwaryjskie pozdrowienia w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Mam nadzieję, że wszystko dobrze się układa. Proszę nie ustawać.
Jeszcze raz pragnę podziękować po stokroć za Biblię i inne publikacje, które otrzymałem w przeszłości. Teraz, gdy pozostaje czas siewu i
żniw, proszę o przysłanie nam kolejnych egzemplarzy Biblii i publikacji.
Pańskie prace dają dużo do myślenia, a przesłanie jest niezwykle wartościowe. Proszę przysłać nam publikacje z lat 1982–1997. Będziemy niezmiernie wdzięczni.
Niech pokój Pański obdarzy pastora obficie.
Twój w Nim,
V.I. 					
Montebelluna, Treviso, Włochy

Drogi Pastorze!
Piszę ten list, abyś wiedział, że modlę się za Ciebie. Wierzę, że spełni się
to, o co się modlę. Podczas nabożeństw
modlitewnych czuję Ducha Bożego i
obecność królestwa Bożego w sobie.
Daje mi to poczucie spokoju i pewności. Dziękuję, że nauczyłeś mnie,
jak toczyć dobrą walkę w imię wiary.
Niebo jest moim przeznaczeniem, bez
względu na to, co mnie spotka tutaj.
Bóg zapowiedział, że nigdy mnie nie
zostawi i to mnie zachęca . Jeśli wszyscy, których kocham tutaj na ziemi,
porzuciliby Boga i mnie, wierzę, że
Bóg mnie poprowadzi. W życiu tym
zdarzają się smutki, lecz moje serce jest
stałe i zawierza Panu.
Toczysz tę walkę przez całe swoje
chrześcijańskie życie. Chociaż dostąpiłam zbawienia wiele lat temu, jeszcze
do niedawna nie doświadczyłam ognia
walki na pierwszej linii frontu, na której

Niemcy
Szanowny Pastorze Tony Alamo i całe Duszpasterstwo!
Pozdrowienia w imię Pana Jezusa Chrystusa. Cieszymy się z przysłanych nam
publikacji. Zwracamy się z prośbą o przysłanie jeszcze 10 egzemplarzy książki Mesjasz
oraz 10 Biblii dla naszych braci, którzy przyszli do Pana, aby i oni byli gotowi ze
Słowem Bożym.
Niech Bóg Was zawsze umacnia,
Pastor A.S.
Monachium, Bawaria, Niemcy

Arkansas
walczysz. To pokazuje mi, jak silny jesteś
w Bogu. Zawsze byłam chroniona, gdy
Ty i Susie (a później Ty sam) braliście na
siebie cały niemiłosierny gniew wrogów i
walczyliście w obronie Ewangelii i prawdziwych chrześcijan. Chwała Panu!
Dziękuję za Twoje poszukiwania
Boga przez te wszystkie lata i nauczanie nas o ścieżkach Pana. Tak wielu z
nas ceni Cię, tutaj i na całym świecie.
Bóg wychował generała i nigdy nie
doznamy klęski.
Cóż za ekscytujący czas, aby żyć!
Bóg działa. Nigdy nie przegrał żadnej
bitwy i nigdy nie przegra. Przeczytałam
rozdział pierwszy Ewangelii św.
Mateusza i Bóg pokazał mi, że historia
małego Jezusa prześladowanego przez
Heroda przypomina sytuację, w której
obecnie znajduje się nasz kościół.
Tak bardzo się cieszę, że mędrcy nie
wskazali Herodowi, gdzie znajdował
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się Jezus (ciało Chrystusa). W rozdziale
tym były też inne fragmenty podobne
do tego, co robi nam wróg. Słowo Boże
jest dla mnie wielkim ukojeniem.
Tak wiele dusz zostało uratowanych
przez te dziesięciolecia, dzięki Twojej
nauce Ewangelii, że szatan postanowił
przeprowadzić na Ciebie ten okrutny,
oszczerczy atak, by Cię uciszyć, lecz nigdy mu się to nie uda!!! Wiele z tych
dusz odeszło, aby być z Panem, gdzie
szatan ich nie skrzywdzi. Ludzie, którymi posługuje się szatan, powinni przeczytać Biblię, aby zobaczyli, że ataki na
lud Boży są daremne.
Mój mąż i ja kochamy Cię w Panu.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wygranie mej duszy na rzecz Pana trzydzieści dziewięć lat temu. Dziękuję
Panu za Ciebie.
Niech Bóg Cię błogosławi.
A.T.
Texarkana, AR

Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Pozdrowienia dla Ciebie i wszystkich
pracowników Twojego duszpasterstwa
na całym świecie. Niech Pan nadal Cię
błogosławi, bo szerzysz ziarno dobrej
nowiny o Królestwie poprzez członków
Twojego kościoła na całym świecie.
Dawno nie pisałem do Pastora. To
dlatego, że opuściłem swoją wioskę i
udałem się na spotkanie z moim bratem i jego rodziną na jednej z naszych
wysp o nazwie Choiseul. W poniedziałek 2 kwietnia 2007 roku na Wyspach
Salomona doszło do trzęsienia ziemi
o sile 8,1 w skali Richtera. Następnie w wybrzeże zachodniej prowincji
uderzyły trzy dziesięciometrowe fale,
które zabiły pięćdziesiąt dwie osoby, a
szesnaście tysięcy pozostawiły bez dachu nad głową. Mój brat i jego rodzina
ocaleli, ale są teraz bezdomni.
Ponieważ zostałem u rodziny brata,
zbudowałem im chatę z liści i pociesza-

Wyspy Salomona
łem ich Słowem Bożym. Ostrzegłem
ich również przed wielkimi plagami w
przyszłości, jeśli nie będą pokutować
za grzechy. Rozdałem wielu ludziom
biuletyn pt. Trzęsienie ziemi. Muszę
szczerze powiedzieć, że Twoje przesłanie było wszechmocne i skuteczne.
Większość ludzi wraca do Pana i przyjmuje Jezusa do swojego życia. Niektórzy z nich, gdy przeczytali i przestudiowali Twój Biuletyn Światowy pt.
Trzęsienie ziemi, przerazili się, a część
nawet krzyczała z powodu wizji zbliżających się katastrof. Tak więc wrócili
do Pana i oddali Mu swoje serca i przyjęli Go w swoim życiu. Przychodzili do
mnie z płaczem nawet w środku nocy
albo nad ranem, prosząc o poradę.
Wierzę, że to, co Pan powiedział przez
Ciebie, to potężne słowa. Odnalazłem
potwierdzenie tego w Księdze Izajasza
55:11.

Pastorze Tony Alamo, mówię Ci
to wszystko, ponieważ wiem, że jesteś
człowiekiem Bożym, który troszczy się
o dzieci Boże. W celu mojego dalszego
rozwoju duchowego muszę polegać na
Tobie i Twoich materiałach. Poza tym
Bóg bardzo skutecznie posługuje się
Twoimi materiałami, które zdobywają
kolejne dusze dla królestwa Króla Jezusa. Teraz proszę Cię o przysłanie nam
Biblii, wielu Biuletynów Światowych,
nagrań, koszulek i bluz.
To wszystko, czym mogę się podzielić
w tej chwili. Nie jestem w stanie przekazać żadnej darowizny pieniężnej na rzecz
duszpasterstwa, ale mogę modlić się do
Boga za Ciebie i Twoje duszpasterstwo.
Niech Pan obficie błogosławi Cię za Twoją dobrą pracę. Dziękuję.
Z poważaniem,
H.M.
Prowincja Malaita, Wyspy Salomona

Filipiny

Nigeria

Drogi Ewangelisto Tony Alamo!
Nazywam się Dana i jestem jedną z Pastora zapalonych słuchaczek z Filipin. O audycji Pastora dowiedziałam się od znajomej,
Joy, a także od mojego męża, Ernesta, który
obecnie pracuje w Arabii Saudyjskiej.
Niedawno awansowałam w pracy oraz
przeniosłam biuro do innego miasta. Uważam ten awans za błogosławieństwo od
Boga i nagrodę za to, że cały czas wierzyłam
w Jego obietnicę, że pomoże mnie i mojemu synowi, i będzie troszczył się o nas.
To poprzez audycję Pastora poznaliśmy
Go znacznie lepiej i przekonaliśmy się, że
zawsze o nas zadba. Słowa nie wystarczą,
aby podziękować Jemu i Pastorowi. Bóg jest
naprawdę miłosierny dla swojego ludu i to
On jest naszym Królem.
Chwała Jego imieniu na wieki!!!
D.A.
Metro Manila, Filipiny

Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Pozdrowienia w imię Jezusa z wyrazami miłości. Jestem pełen podziwu, jak umiejętnie potrafi Pastor opowiadać o Panu Jezusie Chrystusie i wiązać w chronologicznym porządku wydarzenia w Biblii i na
świecie, czego wyraz daje Pastor w Kolejnym Pearl Harbor. Naprawdę
jestem pod wrażeniem. Niewątpliwie jest Pastor pastorem światowym.
Nie jest to rzecz łatwa, ale Biuletyny Światowe docierają wszędzie. Wyobrażam sobie, jak wiele musiał Pastor zainwestować w projekt związany z królestwem naszego Pana, a dowody tego są na całym świecie, to
jak wasze duszpasterstwo nawraca ludzi z mroku do światła.
Posługuję się tym medium, żeby zapewnić Pastora, iż ja oraz wielu
innych przekonanych o słuszności tego przesłania, stoimy u boku Pastora i modlimy się o porażkę ciemnych mocy rządzących narodami.
Ich broń wojenna jest cielesna, a w Biblii jest napisane, że na nic się nie
zda, w imię Jezusa. Amen.
Proszę o zaproszenie, abym mógł odwiedzić Wasze zgromadzenie.
Niech Bóg Pastora błogosławi.
Twój w Jego służbie,
Pastor J.O.
Stan Edo, Nigeria, Afryka
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ANTYCHRYŚCI
ANTYCHRZEŚCIJANIE
BEZBOŻNI
(Ciąg dalszy ze str. 3)
Ducha Świętego. Niech Chrystus napełni was teraz Swoją oliwą, Duchem
Świętym, życia wiecznego przez odmówienie tej modlitwy do Boga Wszechmogącego:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się
nad moją grzeszną duszą10. Wierzę,
że Jezus Chrystus jest Synem
żywego Boga11. Wierzę, że umarł na
krzyżu i przelał Swoją cenną krew
na odpuszczenie wszystkich moich
dawnych grzechów12. Wierzę, że Bóg
wskrzesił Jezusa z martwych za
sprawą Ducha Świętego13, oraz
że teraz zasiada po prawicy Boga
i wysłuchuje mojego wyznania grzechów oraz tej modlitwy14. Otwieram
drzwi mojego serca i zapraszam Cię
do niego, Panie Jezu15. Zmyj moje
wszystkie brudne grzechy w Swojej
cennej krwi, którą przelałeś zamiast
mnie na krzyżu na Kalwarii16. Ty
mnie nie odtrącisz, Panie Jezu;

przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, ponieważ
Twoje Słowo, Biblia tak mówi17.
Twoje Słowo mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną18.
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie
i wiem, że odpowiedziałeś mi i wiem,
że jestem zbawiony19. I dzięki Ci składam, Panie Jezu za ocalenie mojej
duszy, a wdzięczność swą okazywać
będę, czyniąc jak każesz i nie dopuszczając się już więcej grzechu20.
Teraz, gdy jesteście zbawieni, służcie BOGU całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą (Mk 12:30)21. Dajcie się ochrzcić w imię OJCA, SYNA i
DUCHA ŚWIĘTEGO22 poprzez pełne
zanurzenie w wodzie. Z uwagą studiujcie Pismo Święte (Biblię Warszawską i
Biblię Króla Jakuba – King James Version w języku angielskim) i postępujcie
zgodnie z NIM aż do śmierci23.
Następnie, jak nakazuje JEZUS, zostańcie zdobywcami dusz. Jest to możliwe, jeśli zostaniecie dystrybutorami
publikacji pastora Alamo. Drukujemy
publikacje pastora Alamo w wielu językach i wysyłamy je za darmo na cały

świat. Wydajemy miliony dolarów na
papier i przesyłkę, więc potrzebujemy
Waszej modlitwy i pomocy finansowej.
Jeśli chcecie zbawienia świata, jak
nakazuje JEZUS, nie okradajcie BOGA
z JEGO dziesięciny i ofiary. BÓG powiedział: „Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE
oszukujecie. Pytacie: W czym oszukaliśmy CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach.
Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy — i
to cały naród [i świat] — ustawicznie
MNIE oszukujecie! Przynieście całą
dziesięcinę [dziesięcina — 10% dochodu brutto] do spichlerza, aby był zapas
[pokarm duchowy] w MOIM domu
[zbawione dusze], a wtedy możecie
MNIE wypróbować w tym — mówi
PAN ZASTĘPÓW — czy wam nie
otworzę okien niebieskich i nie wyleję
na was błogosławieństwa ponad miarę. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył
owocu pól, a winorośl nie będzie już
pozbawiona owoców, mówi PAN ZASTĘPÓW. I nazywać was będą błogosławionymi wszystkie narody, gdyż będziecie dla mnie rozkosznym krajem,
mówi PAN ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

10 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 11 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 12 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 13 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, J
2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7 14 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 15 1Kor 3:16, Ap 3:20 16 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7,
Ap 1:5, 7:14 17 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 18 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 19 Hbr 11:6 20 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 21 Pwt 4:29,
6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Joz 22:5, Mt 22:37-40, Mk 12:29-31, Łk 10:27 22 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12 23 Pwt 4:29, 13:4, 26:16,
Joz 1:8, 22:5, 2Tym 2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18

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: +1(661) 252-5686 • Fax +1(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 co wieczór o 20:00, a w niedzielę o 15:00 i 20:00 w kościele na terenie Los Angeles:
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, +1(661) 251-9424
Darmowy transport na i z nabożeństwa jest zapewniany na rogu
Hollywood Blvd. oraz Highland Ave., Hollywood, CA codziennie o 18:30, a w niedzielę o 13:30 i 18:30.
Nabożeństwa w Nowym Jorku odbywają się w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także w godzinach
wieczornych. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: +1(908) 937-5723.
PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE PODAWANY JEST 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 +1(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:
© Kwiecień 2009, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Kwiecień 2009, 2015
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