
1
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Tony Alamo

– Mamo – wygłodzona i zmarznięta 
dziewczynka żydowska w obozie koncen-
tracyjnym podczas drugiej wojny świa-
towej odezwała się do matki. – Mamo, a 
myślisz, że jeszcze kiedyś zjemy krupnik? 
Jestem taka głodna, mamo!

Nigdy nie potrafiłem pojąć, jak można 
być tak złym i okrutnym, żeby pozwolić, 
aby małe dzieci, bądź ktokolwiek inny, 
głodowały i marzły, a potem były zapę-
dzane niczym bydło do komór gazowych 
i pieców, żeby tam zginąć. Wiele dzieci 
przyglądało się, gdy mordowano ich mat-
ki i ojców, a potem spotykał je ten sam los.

Gdy przebywałem w Kanadzie w Cana-
dian Healthways Ltd., jedną z instruktorek 
była kobieta z Niemiec. Mieszkała tam, 
gdy dochodziło do tych wszystkich ok-
ropności. Nie wiedziała, że jestem Żydem 
(jednym z ludu Bożego). Bez skrępowania 
opowiadała przy mnie i przy wszystkich 
innych o tym, jak cieszyła się, gdy prześla-
dowano i mordowano Żydów, ponieważ 
według niej odbierali oni  Niemcom urok 
starego świata, budując ogromne centra 
handlowe. Z tego powodu, jak mówiła, 
upadały małe sklepiki. Przyznawała, że 
nienawidzi Żydów. Ze względu na moje 
imię i nazwisko — Tony Alamo — sądzi-
ła, że jestem Włochem. Gdy rozmawiała 
z kimś, o kim wiedziała, że jest Żydem, 
mówiła, że społeczeństwo niemieckie nie 
miało pojęcia, co się dzieje! Dodawała: „A 
już na pewno nie ja!”. Podła kłamczyni.

Żydom wydaje się, że katolicy to chrze-
ścijanie, ale tak nie jest! Z tego powodu 
ciężko doprowadzić Żyda do Chrystusa. 

Dzwony katolickich kościołów biły, gdy 
Żydów i pozostałych ludzi prowadzono do 
komór gazowych i pieców. Nikt nawet nie 
kiwnął palcem, żeby im pomóc lub choć-
by napisać o tym! Ja i miliony innych osób 
dysponujemy zdjęciami katolickich księ-
ży i zakonnic maszerujących w paradach 
z nazistowskimi opaskami na ramionach 
i z nazistowskimi flagami i swastykami w 
rękach! Zdeprawowani naziści i pozostali 
Niemcy uwierzyli szatańskiej propagan-
dzie wymierzonej w Żydów, przez co cały 
naród na nich polował. Aresztowano ich, 
jakby byli wściekłymi psami. Ta niena-
wiść była spowodowana praniem mózgu, 
które przeprowadziły watykańskie media. 
„Społeczeństwo jest głupie — mówiły — i 
zachowuje się jak bydło. Ludzie uwierzą 
we wszystko, w co tylko zechcemy. To bez 
znaczenia, czy Żydzi są winni, czy też nie, 
zniszczymy ich za pomocą propagandy i 
wszyscy będą zadowoleni”. Izraelu, uwa-
żaj! Dzisiaj rząd jest niemal identyczny! 
Nienawidzą zarówno Was, jak i mnie. Nie-
nawidzą Was i chrześcijan. Ponownie na-
rodzonych, fundamentalnych chrześcijan, 
którzy kochają Żydów i wiedzą, że jeste-
ście narodem wybranym Boga!

Rząd światowy jest rzymskokatoli-
cki, a przewodniczy mu szatan (Ap 13:1-
4)! ONZ znajduje się pod panowaniem 
złej mocy, którą Bóg nazywa ogromnym 
czerwonym smokiem, starodawnym wę-
żem, diabłem, szatanem1. Wąż lub diabeł 
przekazał tę złą moc i nienawistny sposób 
myślenia Watykanowi2. Tronem smo-
ka, tronem diabła jest miasto na siedmiu 

wzgórzach bądź pagórkach, czyli Rzym. 
„Tu trzeba umysłu obdarzonego mądroś-
cią. Siedem głów to siedem pagórków, 
na których rozsiadła się kobieta [wsze-
tecznica, Rzym]” (Ap 17:9). Problemy na 
świecie, mówi Bóg, pochodzą od szatana, 
diabła i jego sekty w Rzymie, od rządu 
światowego i wydobywają się z jego ust, 
którymi są media światowe3. 

Wszyscy amerykańscy prezydenci, od 
Franklina Delano Roosevelta włącznie, 
byli jezuickimi katolikami prowadzącymi 
działalność wywrotową w stosunku do 
naszych ziem, naszych praw, Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych, Karty Praw Sta-
nów Zjednoczonych i Deklaracji niepod-
ległości Stanów Zjednoczonych.

Czy nie widzicie, jak jesteście niszcze-
ni? Ile czasu upłynie, zanim zmądrzeje-
cie? Katolicy, diabeł i jego armia milio-
nów upadłych aniołów są źli do granic 
możliwości. Doskonale zdają sobie spra-
wę, że mają niewiele czasu, zanim wszy-
scy zostaną strąceni do jeziora ognia (Ap 
14:10, 19:20, 20:10, 14-15, 21:8). Diabeł 
nienawidzi Żydów, ponieważ to nimi Bóg 
posłużył się, żeby napisali Biblię (Biblię 
Króla Jakuba, z hebrajskiego i greki). Oni 
(opętana przez demony sekta rzymsko-
katolicka i jej rząd światowy) nienawidzą 
chrześcijan, ponieważ kochamy, głosimy 
i rozpowszechniamy Słowo Boże, które 
ujawnia, kim tak naprawdę są. SŁOWO 
BOŻE naucza wszystkich, jak narodzić się 
ponownie z DUCHA4. Mówi nam rów-
nież, co Bóg lubi5 i czego nie lubi6, naucza 
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nas, że musimy być doskonali7, i mówi 
nam, że musimy trwać do samego koń-
ca, żeby być zbawionym, wejść do nieba i 
otrzymać wszystkie rzeczy Boże8. 

Napełnia mnie ogromna złość, kie-
dy widzę, gdy te diabły odbierają dzieci 
członkom fundamentalnych Kościołów 
chrześcijańskich, grabią ich domy oraz 
firmy i zamykają ich w więzieniach, tylko 
dlatego, że głoszą niesfałszowane Pismo 
Święte. Ludzie ci są niewinni tych wszyst-
kich zarzutów. Łżące media edukują ogół 
społeczeństwa. WSZYSCY ludzie stoją-
cy na czele rządów są obłąkanymi prze-
stępcami. W Biblii napisano, że nawet 
przywódcy (świeccy) narodów oszaleją 
w ostatnich dniach i tak też się dzieje9. 
„W owym dniu — mówi Pan — dotknę 
trwogą [zdziwieniem] wszystkie rumaki 
[państwa], a ich jeźdźców [przywódców 
państw] obłędem, lecz nad domem Judy 
będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę 
wszystkie rumaki [państwa] ludów” (Za 
12:4). „Babilon jest złotym kubkiem w 
ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego 
wina [grzechy] piły narody, dlatego też 
narody oszalały” (Jr 51:7). Ludzie inteli-
gentni — przez których rozumiem inte-
ligentnych fundamentalnych chrześcijan 
— wiedzą, że ludzie świeckiego świata są 
obłąkani! Czy nie dostrzegacie tego? 

Szatańskie złe duchy i ich przywódca, 
diabeł, niszczą Was, duchowo martwych 
ludzi, i Was, sprzeniewierzonych i odstęp-
czych byłych chrześcijan. Zgodnie z pra-
wem prezydent Stanów Zjednoczonych 
musi być rodowitym obywatelem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. W przeciwnym 
razie dochodzi do zdrady samej Kon-
stytucji. Zdrada obecnie polega na tym, 
że nasz prezydent jest prawdopodobnie 
nielegalnym imigrantem, który nigdy nie 
udowodnił w sposób prawny obywatel-
stwa tego kraju ani swojego pochodzenia. 
Barack Hussein Obama został naszym 
nowym prezydentem wbrew wymogom 
Konstytucji, zgodnie z którymi prezydent 
musi być rodowitym obywatelem Stanów 
Zjednoczonych. Tego aktu zdrady dopuś-
cił się wojskowy zakon Kościoła rzym-

skokatolickiego, znany jako tzw. „Towa-
rzystwo Jezusowe” lub „zakon jezuitów”, 
wraz ze swoimi koadiutorami (asysten-
tami, pomocnikami) czy właściwie kola-
borantami zasiadającymi w sądownictwie 
i w mediach, w szczególności zaś w tych, 
które pracują nad rozpowszechnianiem 
kłamstw. Przeżywamy załamanie gospo-
darcze, do którego doszło w wyniku in-
strukcji wydanych przez Kościół katoli-
cki bankom inwestycyjnym i rezerwom 
„federalnym”, które w całości należą do 
katolickiego zakonu jezuitów i ich koa-
diutorów (pomocników) z Illuminati. Ba-
rack Obama został wybrany na urząd pre-
zydenta, żeby przyspieszyć realizację celu 
zakonu jezuitów, ustanowić i umocnić de-
moniczny rzymskokatolicki sobór tryden-
cki w Ameryce i całkowicie wyeliminować 
Konstytucję Stanów Zjednoczonych, Kar-
tę Praw, a także prawdziwy fundamental-
ny protestantyzm i chrześcijaństwo oparte 
na reformatorskiej Biblii króla Jakuba z 
1611 roku i stojące w opozycji do waty-
kańskiego soboru trydenckiego, którego 
podstawowym celem jest przywrócenie 
tymczasowej demonicznej władzy rzym-
skokatolickiego papieża w roli świeckie-
go króla i przywódcy duchowego całego 
świata, owładniętego przez demony. Cel 
Baracka Obamy i katolickiego zakonu je-
zuitów, którego koadiutorem (asystentem, 
pomocnikiem) jest Obama składa się z 
następujących punktów: 

1. Osiągnięcie przez rzymskich ka-
tolików większości populacji w Stanach 
Zjednoczonych poprzez nielegalną imi-
grację z Meksyku i innych krajów rzym-
skokatolickich w Ameryce Środkowej i 
Południowej. 

2. Odrzucenie Drugiej Poprawki, która 
stanowi fundament (podporę lub filar) ca-
łej amerykańskiej Karty Praw, aby ułatwić 
wyegzekwowanie drogą amerykańskiej 
inkwizycji lub holokaustu postanowień 
soboru trydenckiego w Ameryce — praw-
dopodobnie ratyfikując umowę między-
narodową o nazwie Deklaracja Milenijna 
Narodów Zjednoczonych, która zawiera 
przepisy o obowiązkowym odebraniu 
broni i rozbrojeniu obywateli. 

3. Odebranie pieniędzy pracującej kla-
sie średniej i rozdanie ich darmozjadom, 
którzy mogą, ale nie chcą pracować. Biblia 

mówi: „Kto nie chce pracować, niechaj też 
nie je” (2Tes 3:10).

KONEKSJE OBAMY Z JEZUITAMI
Zdaniem P.D. Stuarta, autora niezwy-

kłej książki pt. Codeword Barbêlôn, dzięki 
której można naprawdę przejrzeć na oczy, 
Obama jest od wielu lat sterowany przez 
jezuitów10.

Odkryliśmy także, iż nawet papież 
Benedykt XVI dał Obamie błogosławień-
stwo, gdy ten wygrał wybory w listopa-
dzie. Z tego, co mi wiadomo, papież po 
raz pierwszy tak otwarcie pobłogosławił 
jakiegoś amerykańskiego prezydenta. 

Zacznijmy jednak od przybliżenia 
przeszłości Obamy. Wiele lat temu przy-
szła żona Obamy, Michelle Robinson, 
obiecująca pracowniczka kancelarii ad-
wokackiej Sidley Austin w Chicago, zo-
stała przyjaciółką i mentorem młodego 
prawnika, który dopiero zaczynał karierę 
— Mike’a Strautmanisa. Podobnie zro-
bił jej przyszły mąż, Barack H. Obama. 
Strautmanis, który obecnie ma 39 lat i 
jest starszym doradcą prawnym zespołu 
prezydenckiego Obamy, uczęszczał do 
wyjątkowej szkoły — prowadzonej przez 
jezuitów — St. Ignatius College Prep, jed-
nej z wpływowych katolickich szkół w 
Chicago. Może się wydawać, że to zbieg 
okoliczności, ale Strautmanis nie jest je-
dynym ani nawet najważniejszym jezuic-
kim powiernikiem Obamy!

Mniej więcej w tym czasie (gdy Oba-
ma pracował jako organizator Developing 
Communities Project [DCP] dla Calumet 
Community Religious Conference [CCRC] 
w Chicago) Obama zawarł trwałą więź z 
Kościołem katolickim i jego najbardziej 
przebiegłymi agentami — jezuitami. Nie 
mógł więc nie zaprosić jezuitów do kręgu 
swoich najbliższych doradców i menedże-
rów. Wszyscy ci jezuici są ludźmi, których 
cechuje amfibologia (tj. dwuznaczność, 
niejasność wypowiedzi, brak precyzji, pu-
stosłowie) oraz najcudowniejsza zawzię-
tość, a ich jedynym celem, według jednego 
z ich byłych uczniów, jest  „obsadzenie na 
najwyższym urzędzie państwowym czło-
wieka, którego zatruli swoimi maksymami 
[wersją prawdy]”. (Patrz: Jean Lacouture, 
Jesuits: A Multibiography, str. 340. Uwaga: 
Jean Lacouture sam jest ancien élève jezui-
tów — tj. byłym uczniem).

(Ciąg dalszy ze str. 1)
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Nic więc dziwnego, że Edmund Burke 
napisał, iż jezuici są „zaraźliwą plagą, któ-
ra ze względów bezpieczeństwa wymaga 
wprowadzenia najbardziej bezwzględnej 
kwarantanny”. Nawet papież Grzegorz 
IX musiał przyznać: „Jezuickie lisy mają 
zróżnicowane twarze, ale mają takie same 
ogony”.

Wystarczy. Zobaczmy, co autor Co-
deword Barbêlôn ujawnia na temat je-
zuickich lisów Obamy: „Mentor Obamy 
z Chicago to Gregory Galluzzo — były 
jezuicki ksiądz...” (tak Webster Tarpley, 
tymczasowy koadiutor jezuicki [asystent 
lub pomocnik] oraz publicysta piszący 
dla amerykańskiego neofaszystowskiego 
pisma papieża Executive Intelligence Re-
view wspomina Galluzo w swojej książce 
pt. Barack H. Obama: The Unauthorized 
Biography). „Główny autor przemówień 
Obamy, Jon Favreau, został przeszkolo-
ny przez jezuitów”. „Doradca Obamy ds. 
wojskowości i polityki zagranicznej, gen. 
J. Scott Gration, został przeszkolony przez 
jezuitów”. „Wicedyrektor ds. komunikacji 
w gabinecie Obamy, Dan Pfeiffer, został 
przeszkolony przez jezuitów”.

Nigdy nie dowiemy się, ilu jeszcze jezu-
ickich agentów znajduje się w zespole pre-
zydenta Obamy, ponieważ, jak pisze ame-
rykański historyk J. Wayne Laurens: „Oni 
[jezuici] nie są tylko kapłanami czy osoba-
mi zajmującymi się sprawami religijnymi, 
są kupcami [bankierami na Wall Street]... 
i wydawcami, ludźmi zajmującymi się 
wszelkimi profesjami, nie mają żadnych 
znaków zewnętrznych, po których można 
ich rozpoznać...” (J. Wayne Laurens, The 
Crisis in America: or the Enemies of Ame-
rica Unmasked [Filadelfia:G. D. Miller, 
1855], str. 265; cyt. w Codeword Barbêlôn).

Należy także zauważyć, że 
Global Poverty Act Obamy ogłoszono 
podczas konferencji w San Francisco, 
aby zyskać poparcie dla tej ustawy. Kon-
ferencja odbyła się na University of San 
Francisco, jezuickiej instytucji katolickiej 
„o globalnej perspektywie” (znajdującej 
się trochę ponad 100 km na południe od 
należącego do zakonu Bohemian Grove), 
pod patronatem Lane Center for Catho-
lic Studies and Social Thought [Centrum 
studiów katolickich i myśli społecznej].

Powyżej znajdujemy wskazówki od-
nośnie planu Obamy i wiemy, kto go 
wsparł: został przeszkolony i poprowa-
dzony przez jezuitów (bez wątpienia 
związanych z zakonem poprzez antysemi-

cką Fundację Forda, dla której pracowała 
jego biała matka, ateistka. Fundacja Forda 
nadzorowała mieszającą wiarę, rasę i kul-
turę Fundację Gamaliel, dla której praco-
wał Barry Davis Obama wraz ze współza-
łożycielem, jezuickim księdzem, Gregiem 
Galluzzo, który obecnie jest „eksjezuitą” 
i dyrektorem Fundacji). Przez większość 
życia pracował dla Kościoła katolickie-
go, a nawet wybrał na wiceprezydenta 
kontrolowanego przez jezuitów katolika, 
Joe Bidena. O czym to świadczy? Myśli-
cie, że wszystkie te katolickie powiązania 
są przypadkowe i nic nie znaczą? Można 
dojść do wniosku, że związki Obamy z je-
zuitami przyczyniły się do jego wygranej 
w tych wyborach w dużo większym stop-
niu, niż wielu sądzi. Przypadkowo Joe Bi-
den wykłada na Uniwersytecie Jezuickim 
w Scranton (znaczącym punkcie rekruta-
cyjnym Black Pope’s Central Intelligence 
Agency [centralna agencja wywiadowcza 
czarnego papieża]), a jego syn, jak wyni-
ka z oficjalnego federalnego dokumentu 
finansowego, otrzymał w zeszłym roku od 
jezuitów ponad 80 tys. dolarów za lobbo-
wanie na ich rzecz w Białym Domu!!

Syn Joe Bidena został przeszkolony 
przez jezuitów w Georgetown University i 
jest opłacany za prowadzenie lobbingu na 
rzecz Uniwersytetu Jezuickiego w Scran-
ton. Joe Biden otrzymał także tytuł dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Jezuickiego 
w Scranton (1979) oraz jezuickiego Uni-
wersytetu Św. Józefa w Filadelfii (1981).

Oto fragment ze wstępu do Codeword 
Barbêlôn, który pojawił się w niedawnej 
informacji prasowej oraz na stronie inter-
netowej wydawcy: „Dobrzy historycy — 
napisał Horace Walpole — są największą 
rzadkością wśród wszystkich pisarzy i nic 
w tym dziwnego! Dobry styl nie jest po-
wszechny, a dokładne informacje nie są 
podawane nazbyt często, ale gdy już uda 
się spełnić te warunki, jak dobrze, gdy 
jeszcze towarzyszy im bezstronność!”. Pra-
ca P.D. Stuarta posiada wszystkie te cechy.

Codeword Barbêlôn składa się z 46 roz-
działów i z setek przypisów, które obej-
mują rozległy okres historii — od II-III 
wieku po czasy współczesne. W książce 
poświęcono uwagę trzem kontynentom, 
przy szczególnym uwzględnieniu Eu-
ropy i Ameryki Północnej, oraz omó-
wiono ukryte wpływy działających tam 
tajnych stowarzyszeń. Przedstawiono 
także wiele innych krajów. Czytając Co-
deword Barbêlôn, czytelnik ma wrażenie, 

że podróżuje wehikułem czasu z powieści 
H.G. Wellsa — raz trafia do szesnasto-
wiecznego Rzymu, innym razem znajdu-
je się w niemieckiej Bawarii w XVIII w., 
a jeszcze kiedy indziej ląduje w samym 
centrum politycznych intryg w Ameryce 
Północnej XIX, XX i XXI wieku.

Korzystając ze swojej ulubionej techni-
ki, P.D. Stuart wstrzymuje się przed wyra-
żaniem osądów, a czytelnicy, wyczekujący 
w napięciu, otrzymują do dyspozycji wa-
chlarz możliwych interpretacji danego wy-
darzenia — poprzez połączenie licznych 
warstw insynuacji, aluzji i ukrytych zna-
czeń, a także przez sprzężenie kontrastują-
cych ze sobą faktów i wyjaśnianie antytez.

Opisuje największe osobistości w hi-
storii tajnych stowarzyszeń, od Jakuba de 
Molaya po Ignacego Loyolę, od Adama 
Weishaupta po Adolfa Hitlera, od Ceci-
la Rhodesa po Alberta Pike’a, od Jerzego 
Waszyngtona po niedawnych prezyden-
tów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bil-
la Clintona i George’a W. Busha Jr.. W ten 
sposób odsłania przed czytelnikiem spi-
sek tak zbrodniczy, że — jak ujął to były 
założyciel i dyrektor FBI, J. Edgar Hoover 
— jednostka [...] stająca twarzą w twarz z 
tak monstrualnym spiskiem [...] nie jest 
w stanie w niego uwierzyć [...] P.D. Stuart 
ujawnia powiązania pomiędzy Illuminati, 
Skull and Bones, Phi Beta Kappa, Coun-
cil of Foreign Relations i innymi tajnymi 
bractwami — amerykańskimi stowarzy-
szeniami studenckimi. 

Codeword Barbêlôn to bez wątpienia 
„twarda lektura”. Jest bezpośrednia, szcze-
ra i skłania do myślenia. Jest bezkompro-
misowa, nie ma w niej miejsca na przepra-
szanie czy grymaszenie. Autor nikogo nie 
oszczędza — wszystkim dostaje się równo. 
W rezultacie książka jest niezwykle wia-
rygodna, bogata w informacje i całkowi-
cie pochłaniająca. Wykorzystano w niej 
możliwie najpełniej dostępne materiały, 
uporządkowano i, co było szczególnie 
potrzebne, usystematyzowano całą masę 
dostępnych na rynku książek na temat taj-
nych stowarzyszeń.

(Ciąg dalszy na str. 4)
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W rzeczywistości nie znamy innej książ-
ki tego rodzaju, którą dałoby się porównać 
z tą leżącą przed nami. Wiąże fakty w spo-
sób pełny, dokładny i inteligentny. Jest to 
przykład dużej erudycji, popartej staran-
nymi badaniami, dzięki czemu P.D. Stuart 
napisał książkę, którą należy uznać za jed-
ną z najbardziej wiarygodnych publikacji o 
wielkich tajnych stowarzyszeniach. A po-
nadto zrobił to z wyjątkową finezją. Korzy-
stając z zapisów, które były niedostępne in-
nym autorom lub które przeoczyli, Stuart 
ujawnia potęgę, o której Woodrow Wilson 
niegdyś powiedział: „nieliczni, którzy są jej 
świadomi, gdy wyrażają swoją dezaprobatę 
dla niej, nie ośmielają się mówić głośniej, 
aniżeli oddychają”.

Księga nad księgami to znacznie wię-
cej niż wszystkie książki razem wzięte. 
To życie Boga, Chrystusa, nasze życie tu-
taj na ziemi i życie wieczne w niebie. Sza-
tan by Was odsiał, odepchnął do pozo-
stałych. Biblia Warszawska (Biblia Króla 
Jakuba, w języku angielskim) mówi nam 
wszystko, także jak zostać zbawionym i 
zachować równowagę w tym chwiejnym 
świecie. Odmówcie tę modlitwę, aby 
otrzymać zbawienie: 

Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się nad 
moją grzeszną duszą11. Wierzę, że Jezus 
Chrystus jest syneM żywego Boga12. 
Wierzę, że umarł na krzyżu i przelał sWo-
Ją cenną krew na odpuszczenie wszyst-
kich moich dawnych grzechów13. Wierzę, 
że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych 
za sprawą DuCha ŚWiętego14, oraz że 
teraz zasiada po prawicy Boga i wysłu-
chuje mojego wyznania grzechów oraz tej 
modlitwy15. otwieram drzwi mojego serca 
i zapraszam Cię do niego, Panie Jezu16. 
zmyj moje wszystkie brudne grzechy w 
swojej cennej krwi, którą przelałeś zamiast 
mnie na krzyżu na Kalwarii17. ty mnie 
nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz 
mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. 
Wiem, ponieważ tWoJe słoWo, Biblia, 
tak mówi18. tWoJe słoWo mówi, że ty 
nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną19. 
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie, i 
wiem, że odpowiedziałeś mi, i wiem, że 
jestem zbawiony20. i dzięki Ci składam, 
Panie Jezu, za ocalenie mojej duszy, a 
wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc, 
jak każesz, i nie dopuszczając się grzechu21.

JEZUS powiedział, że po zbawieniu mu-
simy być ochrzczeni poprzez całkowite za-
nurzonie w wodzie, w imię OJCA i SYNA, 
i DUCHA ŚWIĘTEGO22. Z uwagą studiuj 
Pismo Święte (Biblię Warszawską lub Biblię 
Króla Jakuba, King James Version w języku 

angielskim) i postępuj zgodnie z NIM do 
końca swojego życia23.

PAN chce, abyś opowiedział innym o 
swoim zbawieniu (Mk 16:15). Możesz zo-
stać dystrybutorem literatury ewangelicz-
nej pastora Tony’ego Alamo. Wyślemy Ci 
publikacje za darmo. Zadzwoń lub napisz 
do nas, aby dowiedzieć się więcej. Podziel 
się tą wiadomością z kimś jeszcze.

Jeśli chcesz zbawienia świata, jak na-
kazuje JEZUS, nie okradaj 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 ofia-
rach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy — i 
to cały naród [i świat] — ustawicznie MNIE 
oszukujecie! Przynieście całą dziesięcinę 
[dziesięcina — 10% dochodu brutto] do spi-
chlerza, 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 błogo-
sławieństwa ponad miarę. I zgromię dla wa-
szego dobra szkodnika polnego, aby wam nie 
niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już 
pozbawiona owoców, mówi PAN ZASTĘ-
PÓW. I nazywać was będą błogosławionymi 
wszystkie narody, gdyż będziecie dla mnie 
rozkosznym krajem, mówi PAN ZASTĘ-
PÓW” (Mal 3:8-12).

(Ciąg dalszy ze str. 3)

ZDRADA

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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