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wszystkie narody na świecie], z 
którą nierząd uprawiali królowie 
ziemi [symbolicznie to znaczy, że 
przyjęli jej fałszywe nauki. Do-
puścili się każdej obrzydliwości 
(okropnego grzechu) na ziemi 
i ponoszą odpowiedzialność za 
wszystkie wojny i morderstwa, 
również za morderstwo CHRY-
STUSA, proroków i świętych.]” 
(Ap 17:1-2). 

W wizji prorok Daniel ujrzał 
tego potwora. Zobaczył bestię, 
ten rząd ogólnoświatowy, zwie-
rzę, które było „straszne i groź-
ne, i nadzwyczaj silne; miało ono 
potężne żelazne zęby: pożerało i 
miażdżyło, a co pozostało, depta-

ło swoimi nogami, było ono inne 
aniżeli wszystkie poprzednie 
zwierzęta (królestwa), a miało 
dziesięć rogów” (Dn 7:7). Nigdy 
nic podobnego do tego rządu nie 
miało miejsca na świecie.

Niektórzy w Tajemniczym Ba-
bilonie (w Watykanie, Kościele 
Rzymskokatolickim) naprawdę 
kochają PANA. Są oni jednak 
niezdającymi sobie z niczego 
sprawy podwładnymi. A hierar-
chowie są grzeszni i źli w nie-
wyobrażalnym wręcz stopniu! 
Twierdzą, że zło, którego dopu-
ścili się kiedyś, jest przeszłością, 
jednak po kryjomu, do dnia dzi-
siejszego, mordują więcej ludzi 

niż kiedykolwiek. Twierdzą, że 
sprzeciwiają się aborcji, homo-
seksualizmowi i pornografii, ale 
przecież to oni tworzą rząd ogól-
noświatowy i to oni go kontrolu-
ją, a jednocześnie stoją za całym 
złem świata2. Dlatego BÓG prze-
mawia do wszystkich niewinnych 
świeckich ludzi: „WYJDŹCIE Z 
NIEGO [z wszetecznicy], LUDU 
MÓJ, abyście nie byli uczestnika-
mi jego grzechów i aby was nie 
dotknęły plagi [gniew BOŻY] na 
niego spadające” (Ap 18:4)3. „[...] 
a winem jej nierządu [wszystki-
mi grzechami. Ponieważ jest ona 
upolityczniona i fałszywie reli-
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1 Ap 15:1, 5-8, 16:1-4, 8-12, 17-21   2 Ap 12:9, 13:1-8, 11-18, 17:1-6, 18, 18:3, 23-24   3 Jr 51:44-45, Ap 16:10-11, 18:5-24   
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Biuletyn światowy

Apostoł Jan powiedział: „I przyszedł jeden z sied-
miu aniołów, mających siedem czasz [gniewu BO-
ŻEGO, który już wkrótce zaleje ziemię1], i tak się 
do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką 
wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu woda-
mi [określenie „wiele wód” ma wymiar symbolicz-
ny i oznacza wiele państw; będzie miała wpływ na 

Pastor Alamo i jego zmarła żona Susan w ich międzynarodowym 
programie telewizyjnym, zarejestrowanym w Grand Ole Opry w 
Nashville, stan Tennessee                                                     zdjęcie—1975 r.
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gijna] upijali się mieszkańcy zie-
mi [całej ziemi]” (Ap 17:2). 

W Księdze Objawienia 17:9 
czytamy: „Tu trzeba umysłu ob-
darzonego mądrością. Siedem 
głów, to siedem pagórków, na 
których rozsiadła się kobieta 
[Watykan, fałszywy prorok, wiel-
ka wszetecznica]”. Jeśli poprosi-
cie w biurze podróży o bilet do 
miasta z siedmioma wzgórzami, 
dostaniecie bilet do Rzymu we 
Włoszech! 

Apostoł Jan ujrzał „drugi 
znak na niebie: Oto ogromny 
rudy smok, mający siedem głów 
[siedem wzgórz Rzymu] i dzie-
sięć rogów, a na jego głowach 
siedem diademów [smok ukaza-
ny jako szatański władca (bestia) 
siedmiu kontynentów świata]; a 
ogon jego zmiótł trzecią część 
gwiazd niebieskich [metafo-
ra nieposłusznych grzesznych 
aniołów. W Księdze Objawienia 
1:20 wyjaśniono, że gwiazdy są 
aniołami] i strącił je na ziemię” 
(Ap 12:3-4)4. 

BÓG nazywa Rzym nie Babi-
lonem, lecz „TAJEMNICZYM 
WIELKIM BABILONEM”5. Żad-
na inna fałszywa kościelna sekta 
nie została tak jasno określona w 
SŁOWIE BOŻYM, jak ta (Wa-
tykan), o której mowa w Księ-
dze Objawienia 17:3-9. Tak więc 
anioł zaprowadził Jana „w DU-
CHU [BOŻYM] na pustynię. I 
widziałem [Jan] kobietę siedzącą 
na czerwonym jak szkarłat zwie-
rzęciu (bestii) [fałszywa prorokini 

Rzymu i polityczna sekta rozsia-
dła się na kardynalskim szkarła-
cie, a szkarłatną bestią jest rząd 
ogólnoświatowy pod przywódz-
twem Watykanu], pełnym bluź-
nierczych imion, mającym siedem 
głów [siedem wzgórz Rzymu] i 
dziesięć rogów [dziesięć państw 
europejskich, które dołączyły do 
niej na pewien czas, a następnie ją 
spaliły (Ap 17:16)]”. 

„[A oto wymienia się barwy 
tej sekty.] A kobieta była przy-
odziana w purpurę i w szkarłat, 
i przyozdobiona złotem, drogimi 
kamieniami i perłami [zaś jej wy-
znawcy żyją w ubóstwie i nędzy]; 
a miała w ręce swej złoty kielich 
pełen obrzydliwości [którymi są 
najgorsze grzechy] i nieczystości 
jej nierządu. A na czole jej wy-
pisane było imię: TAJEMNICZY 
WIELKI BABILON, MATKA 
WSZETECZNIC I OBRZYDLI-
WOŚCI ZIEMI.”

„I widziałem [Jan] tę kobie-
tę pijaną krwią świętych i krwią 
męczenników JEZUSOWYCH. 
A ujrzawszy ją, zdumiałem się 
bardzo [zwodniczość diabła jest 
tak silna, że nawet Apostoła Jana 
wypełnił podziw podczas wizji 
diabelskiego kultu, z całą jego 
pompą, rytuałami, muzyką, fan-
tazyjnymi szatami, złotem, per-
łami, bogactwem itp.]. I rzekł do 
mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś 
się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobie-
ty [fałszywej prorokini] i zwie-
rzęcia (bestii), które ją nosi [jest 
nim rząd światowy, który wyko-
nuje jej polecenia. Jej moc płynie 
od wielkiego czerwonego smoka, 
diabła (Ap 13:4)] i ma siedem 
głów [siedem wzgórz Rzymu] i 

dziesięć rogów [dziesięć państw 
europejskich]. 

Zwierzę [przywrócona bestia], 
które widziałeś, było [w pewnym 
okresie Rzym był światowym im-
perium] i już go nie ma [Rzym 
upadł], i znowu wyjdzie [zostanie 
przywrócona] z otchłani, i pójdzie 
na  zatracenie [Rzym, mocą ducha 
szatana, diabła, ponownie powsta-
je jako rząd ogólnoświatowy, w 
przebraniu kościoła i jest o wiele 
bardziej grzeszny niż można sobie 
wyobrazić6]. I zdumieją się miesz-
kańcy ziemi [szatan jest niezwykle 
przebiegły7. Nawet Apostoł Jan 
dał się na chwilę zwieść szatanowi. 
Wszystkie oszustwa znikną, gdy 
poznacie CHRYSTUSA, KTÓRY 
JEST SŁOWEM BOŻYM, w Biblii 
Króla Jakuba8 (Biblii Warszaw-
skiej w języku polskim).], których 
imiona nie są zapisane w księdze 
żywota od założenia świata, gdy 
ujrzą, że zwierzę (bestia) to było i 
że go nie ma, i że znowu będzie.” 

„Tu [ponownie] trzeba umysłu 
obdarzonego mądrością. Siedem 
głów, to siedem pagórków, na któ-
rych rozsiadła się kobieta”. Smok 
(szatan, diabeł) dał jej to miej-
sce i (szatańską) moc, aby zwieść 
cały świat (Ap 13:2, 4). Wszystko 
to dzieje się już teraz! Pokutujcie 

(Ciąg dalszy na str. 4)
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4 2P 2:4, Jud 6, Ap 12:7-9   5 Ap 17:5   

(Ciąg dalszy ze str. 1)

6 Ap 13:3   7 Rdz 3:1-6, Mt 24:11-12, 24, J 8:44, 2Kor 
11:13-15, 2Tes 2:3-12, 2Tym 3:13, 1J 4:1, 2J 7, Ap 2:9, 
12:9, 13:1-8, 11-15, 16:13-14, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-8   
8 Ps 119:105, Prz 6:23, J 1:1-3, 10-14, 1J 1:1-3, 5:7, 20, 
Ap 19:11-16

TAJEMNicZy BABiLON 
MATkA WsZETEcZNic



3

Szanowne duszpasterstwo Tony 
Alamo Ministries! 

Piszę, aby podziękować za bro-
szury, które mi wysłaliście. Są nie-
zwykle przydatne. Jestem nowym 
chrześcijaninem i rzeczy, które pa-
stor Alamo opisuje w biuletynach 
światowych, naprawdę poruszyły 
moje serce. Kiedyś chodziłem do 
kościoła, ale nigdy nie miałem 
wrażenia, że pasuję tam, ale teraz 
odnalazłem swoje miejsce. Gdy 
zostanę zwolniony, pragnę być 
częścią Tony Alamo Christian Mi-
nistries. Proszę o dalsze przysyła-
nie broszur, abym mógł wzrastać 
w wierze chrześcijańskiej i abym 
stał się człowiekiem, jakim Jezus 
oczekuje, że będę. 
Daniel Wilson
Zakład karny w Farmington
Farmington, MO

Missouri

Pakistan

Afryka

Korzystając z tej wspaniałej okazji, pragnę podziękować Pastorowi za 
wszystko to, co robi Pastor dla nas, słuchaczy Radio East Africa. Wcześniej, 
przyznaję, nie byłem nic wart w oczach Boga. Jednak audycje Pastora cał-
kowicie odmieniły moje życie. Teraz pracuję jako dobry sługa Boży.
Luka Chaiwira
Livingstone, Zambia

Drogi Pastorze! 
Pragnę powiadomić Cię o ogromnej radości, jaka nam towarzyszy. Nasi 

muzułmańscy bracia przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana, 
dzięki Twoim publikacjom chrześcijańskim i biuletynom. Jest ich 30 – po-
chodzą z północy kraju. Potrzebuję Biblii dla nich. Drogi Pastorze, potrzeb-
ne nam również książki Mesjasz i 2 kartony publikacji. 
Ella Engelbert 
Republika Kamerunu

Zambia

kamerun

Drogi Bracie w Chrystusie, Tony Alamo!
Pozdrowienia w imię Jezusa. Jestem bardzo wdzięczny za przesłanie nam lite-

ratury ewangelicznej. Dzisiaj otrzymałem przesyłkę z wszystkimi publikacjami. 
Teraz przesyłam zdjęcia otrzymanej paczki. Jeszcze raz pragnę podziękować 

za nie Pastorowi. Jutro zacznę rozdawać te publikacje w różnych regionach. 
Mamy nadzieję, że za Bożym błogosławieństwem odnajdziemy duchową od-
mianę w naszym państwie. Przeczytałem je i będą przydatne w realizacji moich 
projektów na rzecz niewierzących. 
Niech Bóg Pastora błogosławi,
Pastor R.B.                                                              Lahore, Pakistan

(Tłumaczenie z języka francuskiego)

Szanowny Pastorze Alamo,
Na świecie jest tylko duszpasterstwo Tony Alamo Christian Mi-

nistry, a jego służba jest dobra. Dzięki biuletynom światowym po-
zyskujemy wielu ludzi dla Jezusa. Dystrybuuję Pańską literaturę w 
Pendżabie i wielu ludzi dostało tu już Pańskie biuletyny i książki. 
Zapotrzebowanie na Pańskie przesłanie od Boga jest ogromne.

Chciałbym dotrzeć dzięki Pańskim biuletynom do wszystkich 
ludzi w Pakistanie i dzięki Bogu otwieramy nowe ośrodki w Toba 
Tek Singh i Karaczi, mając nadzieję że w przyszłości będzie ich w 
Pakistanie jeszcze więcej. Proszę o możliwie szybką odpowiedź. 
Dziękuję i niech Bóg Pana błogosławi, Pastorze Alamo.
W imię Chrystusa,
Pastor A.R.                                                                       Pendżab, Pakistan

Listy do pastora Alamo

Pastor RB i jego córka otrzymują Biblie,  egzem-
plarze książki Mesjasz i biuletyny w celu dystry-
bucji w Lahore, w Pakistanie
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(Ciąg dalszy ze str. 2)
za swoje grzechy. Rozpocznijcie 
drogę zbawienia, odmawiając tę 
modlitwę:

Mój PAnIE i mój BOŻE, zmiłuj się 
nad moją grzeszną duszą9. Wierzę, że 
JEzus Chrystus jest synEM żywe-
go BOGA10. Wierzę, że umarł na krzy-
żu i przelał sWOJą cenną krew na od-
puszczenie wszystkich moich dawnych 
grzechów11. Wierzę, że BóG wskrzesił 
JEzusA z martwych za sprawą Du-
ChA ŚWIętEGO12, oraz że tErAz 
zasiada po prawicy BOGA i wysłu-
chuje mojego wyznania grzechów oraz 
tej modlitwy13. Otwieram drzwi mo-
jego serca i zapraszam CIę do niego, 
PAnIE JEzu14. zmyj moje wszystkie 
brudne grzechy w swojej cennej krwi, 
którą przelałeś zamiast mnie na krzyżu 
na Kalwarii15. ty mnie nie odtrącisz, 
PAnIE JEzu; przebaczysz mi moje 
grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, 
ponieważ tWOJE słOWO, Biblia tak 

mówi16. tWOJE słOWO mówi, że 
ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze 
mną17. Dlatego też wiem, że usłysza-
łeś mnie i wiem, że odpowiedziałeś mi 
i wiem, że jestem zbawiony18. I dzięki 
CI składam, PAnIE JEzu za ocalenie 
mojej duszy, a wdzięczność swą okazy-
wać będę, czyniąc jak każesz i nie do-
puszczając się już więcej grzechu19.

Teraz, gdy jesteście zbawieni, służ-
cie BOGU całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem 
i całą swoją mocą (Mk 12:30)20. Daj-
cie się ochrzcić w imię OJCA, SYNA i 
DUCHA ŚWIĘTEGO21 poprzez pełne 
zanurzenie w wodzie. Z uwagą stu-
diujcie Pismo Święte (Biblię Warszaw-
ską i Biblię Króla Jakuba – King James 
Version w języku angielskim) i postę-
pujcie zgodnie z NIM aż do śmierci22.

Następnie, jak nakazuje JEZUS, zo-
stańcie zdobywcami dusz. Jest to moż-
liwe, jeśli zostaniecie dystrybutorami 
publikacji pastora Alamo. Drukujemy 
publikacje pastora Alamo w wielu ję-
zykach 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 po-
wiedział: „Alboż godzi się człowiekowi 
oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE oszu-
kujecie. Pytacie: W czym oszukaliśmy 
CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach. Jeste-
ście 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 du-
chowy] w MOIM domu [zbawione du-
sze], a wtedy możecie MNIE wypróbo-
wać w tym — mówi PAN ZASTĘPÓW 
— czy wam nie otworzę okien niebie-
skich i nie wyleję na was błogosławień-
stwa ponad miarę. I zgromię dla wasze-
go 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).

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

TAJEMNicZy BABiLON 
MATkA WsZETEcZNic

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:
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