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ZWYCIĘSTWO NAD
PORNOGRAFIĄ!
Tony Alamo

Pastor Tony Alamo chrzci nawróconą
osobę w Pacyfiku.

Księga Psalmów 119:9-16 (BET): „Jak zachowa młodzieniec w czystości
życie swoje? Gdy przestrzegać będzie SŁÓW TWOICH. Z całego serca szukam CIEBIE, nie daj mi zboczyć od przykazań TWOICH! W sercu moim
przechowuję SŁOWO TWOJE, abym nie zgrzeszył przeciwko TOBIE.
Błogosławiony TYŚ, PANIE. Naucz mię ustaw TWOICH! Wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust TWOICH. Raduję się z drogi, którą
wskazują mi ustawy TWOJE jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o roz-

kazach TWOICH i patrzę na drogi
TWOJE. Mam upodobanie w przykazaniach TWOICH, nie zapominam SŁOWA TWEGO”.
W Psalmie 120:1 czytamy: „Do
PANA wołałem w swej niedoli i wysłuchał mnie”. Ocal PANIE mą duszę od pornografii. Pornografia jest
kłamstwem!
W PANU, w SŁOWIE BOŻYM
jest nadzieja na wyzwolenie od
pornografii. Znajdujemy się u kresu czasu i szatan wie, że nie ma go
za wiele1. Jest pełen gniewu, więc
wypuszcza strzały w świętych i
tych, którzy chcą być święci, tych,
którzy chcą uwolnić się spod wpływu szatańskich „ostrych strzał wojownika i rozżarzonych węgli z jałowca” (Ps 120:4).

Bóg powołał nas wszystkich do
walki z szatanem, lecz jest to nieustająca walka2, jeśli chce się zaznać
codziennej ulgi od tej ognistej strzały pornografii szatana, który pragnie, abyście spędzili z nim wieczność w jeziorze ognia, które wiecznie płonie piekielną lawą i siarką3.
Jednak w jaki sposób współcześni
mężczyźni i kobiety mogą przezwyciężyć diabła i jego potężną broń
rozwiązłości i pożądania, jaką jest
pornografia?
W Księdze Psalmów 119: 9 (BET)
Dawid zadaje to samo pytanie: „Jak
zachowa młodzieniec [lub młoda
kobieta] w czystości życie swoje?
[Daje nam tylko jeden sposób, którym jest SŁOWO BOŻE4. Jego odpowiedź brzmi:] Gdy przestrzegać

będzie SŁÓW TWOICH. Z całego
serca szukam CIEBIE, nie daj mi
zboczyć od PRZYKAZAŃ TWOICH! [I tu jest wielka tajemnica:] W
sercu moim przechowuję SŁOWO
TWOJE, abym nie zgrzeszył przeciwko TOBIE. Błogosławiony TYŚ,
PANIE. Naucz mię USTAW TWOICH! [Zapamiętujcie jeden z tych
wersetów co tydzień. Psalmy nie są
poezją, lecz mocą BOŻĄ, dzięki której Wasza dusza przezwycięży diabła! Tak uczynił Dawid, w przeciwnym razie nie mógłby powiedzieć:]
Wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust TWOICH. Raduję
się z drogi, którą wskazują mi ustawy
TWOJE jak z wielkiego bogactwa.
[Aby uciec od mocy złej pożądliwo(Ciąg dalszy na str. 2)

1 Ap 12:9-12, 20:10 2 Ez 33:12-13, 18, Łk 9:23, 62, Dz 14:22, Rz 11:22, Ef 6:10-18, 1Tes 5:22, 2Tes 2:13-15, 1Tym 4:16, 6:12, Hbr 3:12-14, 1P 1:13-17, 2J 8 3 Iz 30:33, Mt
13:24-30, 37-43, 47-50, Mk 9:43-48, Łk 3:17, 16:19-31, Hbr 10:26-31, Ap 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8 4 Prz 6:22-23, Mt 4:3-11, 8:16, J 8:31-32, 14:6, 17:17, 2Tym 3:14-17,
Hbr 4:12, Jk 1:21-22
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ZWYCIĘSTWO NAD
PORNOGRAFIĄ!
(Ciąg dalszy ze str. 1)

ści, fantazji, należy czynić, jak Dawid
Psalmista.] Rozmyślam o rozkazach
TWOICH i patrzę na drogi TWOJE.
Mam upodobanie w PRZYKAZANIACH TWOICH, NIE zapominam
SŁOWA TWEGO” (Ps 119:9-16).
Wyleczenie się z ohydy jaką jest
uzależnienie seksualne i pożądliwość, ze zła, nałogu pornografii i
wszelkich zbrodni seksualnych, wymaga zachowania czystości umysłu,
co można osiągnąć jedynie poprzez
nieustanną medytację nad SŁOWEM BOŻYM5! W ten sam sposób można uwolnić się od alkoholu,

narkotyków i wszelkich grzechów –
poprzez SŁOWO BOŻE!
Wierność żonie lub mężowi, gdy
nie ma go lub jej w pobliżu oraz leczenie ran uzależnienia seksualnego można osiągnąć WYŁĄCZNIE
za sprawą czystości umysłu, dzięki
SŁOWU BOŻEMU, które napełnia
ukojeniem, nadzieją i leczy z uzależnienia od seksu i pornografii6.
Każdego dnia musicie stawać do
walki. „[SŁOWEM BOŻYM] unicestwiamy złe zamysły i wszelką
pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu BOGA, i zmuszamy wszelką
myśl do poddania się w posłuszeństwo CHRYSTUSOWI [podległość
SŁOWU BOŻEMU]” (2Kor 10:5)
Księga Psalmów 119:1-3 (ALEF):
„Błogosławieni ci, którzy żyją nie-

nagannie, którzy postępują według
ZAKONU PANA! [Diabeł, który
przynosi myśli złej pożądliwości to
ten sam diabeł, który mówi Wam,
że prawo moralne BOGA dobiegło końca7! To KŁAMSTWO, tak
samo jak twierdzenie szatana, że
czerpiecie korzyść z pornografii.
JEZUS powiedział: »Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać
ZAKON albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie
przeminie z ZAKONU, aż wszystko to się stanie« (Mt 5:17-18). Diabeł nie chce, żebyście uwierzyli w
moc wyzwolenia, która drzemie
w SŁOWIE BOŻYM, lecz wystar-

5 Joz 1:8, Ps 1:1-3, 19:7-11, 63:5-6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, Prz 3:1, 6:20-23, 23:12, Mt 4:4, Łk 11:28, J 8:31-36, 15:3-7, 17:17, Dz 20:32, Ef 5:25-27, Kol 3:16, 2Tym 2:15, Jk 1:2122, 1J 2:14 6 Iz 26:3-4, Mt 5:6, J 6:63, 14:23-24, 15:3, Kol 3:1-2, 16 7 Ps 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Koh 3:14, Iz 24:5, 40:8, Jr 31:31-33, Mt 5:17-48, Mk 13:31, Łk 10:25-26,
Rz 3:31, Hbr 10:16, 13:8, Ap 22:18-19

Listy do pastora Alamo

Włochy
Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Jeszcze raz dziękuję Bogu za Twoje życie i posługę.
Pastorze, muszę podziękować
Ci za ostatnie otrzymane od Ciebie
cenne dary: Biblię, książki Mesjasz i
publikacje, które wysłałeś do mnie.
Jestem dumny, że należę do tej wspaniałej i chwalebnej rodziny Bożej.
Pastorze Alamo, za sprawą specjalnej łaski naszego Pana Jezusa
Chrystusa i z pomocą Twoich modlitw i publikacji, Pan wezwał mnie,
abym Mu służył, a dzięki Jego wyjątkowej łasce zgromadziłem całkiem
sporą kongregację. W związku z tym
zwracam się z prośbą o zgodę na
działalność w ramach Pastora duszpasterstwa. W związku z tym nazwę
duszpasterstwo zgodnie z imieniem
Pastora i to Pastor będzie moim bezpośrednim duchowym ojcem. Liczę

na szybką odpowiedź.
Książki Pastora mają ogromny
wpływ na ludzi, zwłaszcza na Włochów. Na początku większość z nich
niechętnie przyjmowała publikacje,
gdy były im wręczane. Jednak z czasem i kolejnymi modlitwami, dystrybucja zaczęła odbywać się znacznie lepiej i z mniejszym oporem.
Pastorze, w związku z tym pragnę
prosić o to, co następuje: dwa egzemplarze Pisma Świętego po włosku,
małą kasetę magnetofonową i nagrane przesłanie, a także płyty DVD po
angielsku. Zawierzając mocy Ducha
Świętego, mam nadzieję, że Twoje
namaszczone książki będą stopniowo otwierać oczy wielu Włochom i
zaprowadzą ich do Królestwa Syna
Bożego, Jezusa.
Z poważaniem,
Pastor B.K. Sakyi
Ghedi, Włochy
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Arkansas

Drogi Tony,
pragnę jedynie napisać i powiedzieć, że Pańskie publikacje są niesamowite, takie inspirujące, przepełnione Bogiem, bogate we wskazania,
nadzieję, prawdę i radość. Chwalę
Boga za nie i za Pana!
Pańskie prace zawsze były inspirowane przez Boga, ale każda
kolejna jest jeszcze lepsza od poprzedniej. Nie możemy się doczekać, aż dostaniemy pocztę i będziemy mogli je wspólnie przeczytać.
Są cudowne.
Bardzo Pana kochamy i tęsknimy.
V.L.
Texarkana, AR

ALAMO MINISTRIES W INTERNECIE
www.alamoministries.com

czy, abyście sami się przekonali i
zobaczyli, że to PRAWDA!] Błogosławieni ci, którzy stosują się
do napomnień JEGO, szukają GO
z całego serca, którzy nie czynią
niesprawiedliwości, ale chodzą
drogami JEGO”.
Szatan, gdy mu tylko na to pozwolicie, przywoła dawne wspomnienia seksualnych doznań. Wtedy musicie natychmiast go pokonać
SŁOWEM BOŻYM. Sięgnijcie po
swoją BIBLIĘ i czytajcie KSIĘGĘ
PSALMÓW. Nie zwlekajcie. Szatan
walczy oWaszą duszę. W czasie wojny, gdy do Was strzelają, Wy musicie
strzelić w odwecie. Szatan do Was
strzela, a więc Wy musicie odpowiedzieć SŁOWEM BOŻYM8. „Gdyż
oręż nasz, którym walczymy, nie jest

cielesny, lecz ma moc [DUCHOWĄ]
burzenia warowni dla sprawy BOŻEJ; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą
się przeciw poznaniu BOGA, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się
w posłuszeństwo CHRYSTUSOWI”
(2Kor 10:4-5).
Ten sam diabeł, który daje Wam
ogniste strzały lub pociski pornografii, mówi Wam, że SŁOWO
BOŻE nie sprawdza się i PRAWO
BOŻE, PRAWO moralne nie musi
być przestrzegane, ponieważ już
nie jest prawdziwe. To ten sam diabeł, który Was oczernia i fałszywie oskarża, jednocześnie bluźniąc
BOGU. Musimy pamiętać, że jest
kłamcą i ojcem wszystkich kłamców
i trzeba z nim walczyć (J 8:44).

BIBLIA mówi, że jesteśmy w
stanie wojny, co oznacza, że musimy walczyć zgodnie z prawem, ze
SŁOWEM BOŻYM9. Diabeł mówi
całemu światu, że BÓG już zatroszczył się o wszystko albo ma to zrobić, sugerując, że my nie musimy
już nic robić! To kłamstwo. Będziemy sądzeni według naszych CZYNÓW10. Przeczytajcie List Jakuba,
jak i całą BIBLIĘ.
Jak mamy czcić BOGA? Jak możemy udowodnić naszą MIŁOŚĆ do
NIEGO? „Jeśli MNIE miłujecie, przykazań MOICH przestrzegać będziecie” (J 14:15). „Kto mówi: Znam GO,
a przykazań JEGO NIE zachowuje,
kłamcą jest i PRAWDY [CHRYSTUSA] w nim NIE ma” (1J 2:4).
(Ciąg dalszy na str. 4)

8 2Kor 10:3-6, Ef 6:10-18, 1Tym 6:12, Jk 4:7, 1P 5:8-9 9 Mt 26:52, 2Kor 10:3-6, Ef 6:10-18, Flp 1:27-30, 1Tym 6:12, 2Tym 2:3-5, Hbr 4:12, 1J 2:13-17, 4:3-4, 5:4 10 Rdz 17:1,
26:4-5, Wj 15:26, Kpł 22:31, Lb 15:40, Pwt 4:2, 40, Hi 34:11, Iz 56:1-2, Ez 3:17-21, 33:1-9, Mt 25:31-46, 1Kor 3:9-17, Ga 6:7-9, 2Tym 4:5-8, Tt 2:11-14, Jk 2:12-26, 1P 1:17, Ap 3:2,
15-19, 20:12-13

Filipiny
Drogi Ewangelisto Tony Alamo!
Przeważnie włączam radio tylko wtedy, gdy chcę, żeby w tle
grała jakaś muzyka. Bardzo lubię słuchać muzyki klasycznej. Pewnego razu zajrzała do mnie znajoma i powiedziała mi o audycji
Pastora i o tym, jak przejrzała na oczy. Posłuchałam jej i wysłuchałam audycji Pastora. Decyzja ta wniosła zmianę w moje życie.
Słuchanie audycji Pastora jest dla mnie inspirujące i dowiedziałam się dużo więcej o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Słucham uważniej niż kiedykolwiek wcześniej i staję się chrześcijanką w pełnym znaczeniu tego słowa.
Jest Pastor moim przewodnikiem, gdy się modlę. Słowa nie
wystarczą, aby podziękować. Niech Bóg Pastora błogosławi.
Virginia J. Torio
Pandacan, Manila, Filipiny

Kenia
Z radością mogę powiedzieć Pastorowi, że w końcu przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela, który
umarł za mnie na krzyżu. Teraz, po wysłuchaniu audycji Pastora,
wiem, że byłem zagubiony, ale Pan zaprowadził mnie do światła.
Niech Bóg Wszechmogący błogosławi Pastora za dobrą pracę.
Proszę o przysłanie mi przydatnych chrześcijańskich publikacji.
Pozostaję Twój w Chrystusie,
Annribah Gaceri
Meru, Kenia, Afryka
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Uganda
Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Gratuluję Pastorowi i całemu duszpasterstwu doskonałej posługi. Otrzymałem biuletyny Pastora od znajomego z miasta w Ugandzie o nazwie Kasese. Przetłumaczyłem je na
nasz rodzimy język (lukonjo), aby ci, którzy nie
potrafią czytać po angielsku, mogli przeczytać
je w zrozumiałym dla siebie języku. Biuletyny
Pastora są moim najlepszym materiałem, kiedy ewangelizuję, chodząc od drzwi do drzwi.
Wiele zagubionych dusz przyjęło Jezusa Chrystusa i życie wielu osób zmieniło się.
Uprzejmie proszę o przysłanie mi możliwie
największej liczby biuletynów i Biblii. Kościół,
w którym jestem pastorem oraz uczniowie (ze
szkoły Little Angels Model Boarding School, w
której jestem kapelanem) potrzebują ich.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Niech Bóg
Wszechmogący nagrodzi Pastora za dobrze
wykonywaną pracę.
Twój w Jego służbie,
Pastor Kule Expedito
Kapelan, Little Angels Model Boarding School
Kasese, Uganda, Afryka

ZWYCIĘSTWO NAD
PORNOGRAFIĄ!
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wyznajcie swoje grzechy BOGU i
pokutujcie, odmawiając tę modlitwę:
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 Swoją
cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych grzechów13.
Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z
martwych za sprawą Ducha Świętego14, oraz że teraz zasiada po
prawicy Boga i wysłuchuje 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 Sło-

wo 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 już więcej grzechu21.
Teraz, gdy jesteście zbawieni,
służcie BOGU całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą (Mk
12:30)22. Dajcie się ochrzcić w imię
OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO23 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 śmierci24.
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 przesył-

kę, 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).

11 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 12 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 13 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 14 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, J 2:19, 21, 10:1718, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7 15 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 16 1Kor 3:16, Ap 3:20 17 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 7:14 18 Mt 26:28, Dz
2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 19 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 20 Hbr 11:6 21 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 22 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 23 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12 24 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:
© Październik 2011, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Październik 2011, 2015
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