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SZATAŃSKIE
GŁĘBINY
Tony Alamo
Czy naprawdę wydaje się Wam,
że znacie szatańskie głębiny? Myślicie, że znacie wysokość, głębokość,
szerokość i rozpiętość brzydoty,
grzechu, zła, zepsucia, i potępienia
władcy tego świata?1 Zarówno w
znajomości szatana, jak i BOGA jesteście jedynie amatorami.
W Księdze Objawienia PAN
mówi o jednym z siedmiu kościołów (w Tiatyrze), który pozwolił
na głoszenie nauk Izebel w swoich
czterech ścianach (Ap 2:20). Ludzie, którzy na to pozwolili wiedzieli, co zrobili, lecz JEZUS powiedział do pozostałych: „wszystkim, którzy nie macie tej nauki,
którzyście nie poznali, jak mówią,
szatańskich głębin, powiadam: Nie
nakładam na was innego ciężaru;
trzymajcie się tylko mocno tego, co
posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i
temu, kto pełni aż do końca uczynki MOJE, dam władzę nad poga-

nami [narodami], i
będzie rządził nimi
laską żelazną, i
Jeden z naszych pierwszych kościółów na Crescent Heights
będą jak skruszone
Blvd. nieopodal Sunset Strip w Zachodnim Hollywood,
naczynia gliniane;
taką władzę i JA [JEZUS] otrzyma- rodzonych chrześcijan), myśląc,
łem od OJCA MOJEGO; dam mu że oddają BOGU przysługę. W tej
też gwiazdę poranną [co oznacza chwili ignorują mnie, ponieważ
głębsze oświecenie SŁOWA BOŻE- uważają, że jeśli ujawnią to, co mi
GO]” (Ap 2:24-28).
robią, więcej osób przeczyta moją
Wszystko, co dzieje się obec- stronę internetową i dostąpi zbanie na świecie stanowi szatańskie wienia. Szatańska moc ciemności
głębiny. Mówię to do tych, którzy staje się bardzo niespokojna, gdy
myślą, że wszystko wiedzą. Pamię- się ją ujawnia, gdy pozbawia się ją
tajcie, że według BOGA, tak na- przebrania dla jej niegodziwości.4
prawdę nic nie wiecie.2 Szatańskie
Jest rok 2012, a od 1964 roku
głębiny to rząd ogólnoświatowy, Susie i ja byliśmy w centrum uwagi
nowy porządek świata i to w jaki środków masowego przekazu, które
sposób obracają dobro w zło, a zło oskarżały nas fałszywie o wszelkie
w dobro (Iz 5:20-24).3 Biblia mówi, możliwe i niewyobrażalne obrzyże w tych ostatnich dniach zabiją dlistwa, bo jak mówi JEZUS, barNas (silnych chrześcijan), myśląc, dzo prawdopodobne, że nie znacie
że dobrze służą BOGU (J 16:2). tych szatańskich głębin. Księga ObInnymi słowy, zamordują Nas (od(Ciąg dalszy na str. 2)

1. Rdz 3:1-15, Iz 14:12-17, Ez 28:12-19, Mat 4:1-11, 12:43-45, 13:19, 38-39, J 8:44, 10:10, 14:30, 16:11, 2Kor 4:4, 11:3, 14-15, Ef 2:2, 6:11-12, 16, 2Tes 2:9, 2Tm 2:26, Hbr 2:14, 1P
5:8, 1J 3:8, Ap 2:10, 12:3-4, 9-13, 15, 17, 16:13-14 2. 1Kor 2:14, Ef 4:17-19, 1P 1:13-14 3. Dn 7:7-9, 23-25, 8:23-25, 12:1, Ap 13:1-8, rozdz. 17 4. J 3:19-21, Ef 5:13
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jawienia mówi, że szatan „zwiódł
cały świat” (Ap 12:9). W jaki sposób szatan mógł zwieść cały świat?
Aby odpowiedzieć na to pytanie,
trzeba zacząć poznawać szatańskie
głębiny, głębiny grzechu i sposoby,
jakimi on wciąż manipuluje tym
światem. Pełnię posługę od niemal
50 lat, a szatan atakował i manipulował prawdą, kłamał na temat
mojej zmarłej żony Susie, na temat
mnie samego i naszego Kościoła
setki razy w tym czasie. Za każdym
razem kiedy byliśmy poddawani
tym szatańskim atakom, diabeł odwoływał się do tych samych metod.
Oto, jak to się odbywa: Pierwszym
etapem są niedorzeczne fałszywe
oskarżenia (demonizujące nas),
które przekazuje do mediów. Robi
to, aby świat, który słucha mediów,
uznał, że jesteśmy jakimiś łotrami.
Do tych kłamstw zawsze dodaje stwierdzenie, że jesteśmy sektą.
Być może będzie Wam trudno w
to uwierzyć, ale wszystko to zostało
wymyślone i zaaranżowane przez
Rzym, Watykan, który otrzymał
swoją moc od szatana.5 Pewnie zastanawiacie się, jaki Watykan ma
interes w tym, żeby oczerniać małego i starego Tony’ego Alamo, jego
żonę Susie i ich staroświecki wiejski kościółek. Wynika to zapewne
z tego, że szatan wie, jak potężne
jest SŁOWO BOŻE, które głosimy.
SŁOWO BOŻE to najpotężniejsza
broń w całym wszechświecie (Hbr
4:12-13).6 To ta sama broń, którą
JEZUS wybrał, aby toczyć walkę z
szatanem (Mt 4:1-11), i którą przy
okazji zniszczył i pokonał diabła.7

„Bo SŁOWO BOŻE jest żywe
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, zdolne osądzić
zamiary i myśli serca” (Hbr 4:12).
Nie wyobrażam sobie lepszej broni do walki z diabłem niż SŁOWO BOŻE. Przez lata powtarzali,
że posiadamy broń palną, ale my
nigdy jej nie mieliśmy. Przez lata
mówili, że jesteśmy niebezpieczni,
ale nie jesteśmy, chyba że dla diabła, ponieważ głosimy światu sposoby jego działania.
W połowie lat sześćdziesiątych
ratowaliśmy narkomanów, hipisów i wszelkich degeneratów, takich jak handlarze narkotyków,
osoby z branży pornograficznej i
kogo tylko jeszcze chcecie. Zabieraliśmy ich z drogi przestępstwa i
prowadziliśmy ich do PANA. Ludzie popełniali samobójstwa. Setki
osób walczyły z policją, wywracając radiowozy, co razem z Sue widzieliśmy na własne oczy na Sunset Strip. Widzieliśmy, jak ci naćpani hipisi odbierają policjantom
latarki i pałki, a następnie biją ich
nimi po głowach, a potem podnoszą z ziemi i odbijają nimi jak piłką. Widok tłumu (setek) narkomanów, hipisów, nad którymi nikt nie
ma kontroli, jest przerażający. Były
tam gangi, takie jak Crips, Bloods i
wiele innych. Razem z Sue przebiliśmy się do tego tłumu, uzbrojeni
jedynie w nasze traktaty ewangelizacyjne. Powiedzieliśmy hipisom i
narkomanom, żeby przestali, oraz
że JEZUS CHRYSTUS ponownie
przyjdzie na ziemię. Powiedzieliśmy im, że jeśli nie przestaną, to
skończą na wieki w piekle.
Nasz drugi kościół mieścił się na
Crescent Heights Blvd., w pobliżu

5. Ap 13:1-8, 11-15, 17:1-18, 18:1-3, 9, 18, 24 6. J 12:31, 16:33, 1Kor 15:57, 1J 2:13-14, 3:8, 4:4, Ap 17:1-4 7. J 12:31,
16:33, 1Kor 15:57, 1J 2:13-14, 3:8, 4:4, Ap 17:1-4
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Sunset Strip koło klubu Whiskey i
Go Go, gdzie działy się różne szalone rzeczy. W owym czasie nasz
kościół mieścił się w ogromnym
budynku, który wynajmowaliśmy
za 500 dolarów miesięcznie. Kościół mógł pomieścić około pięciuset osób – bosych hipisów i gwiazdy filmowe, takie jak Elvis Presley,
Burt Reynolds i Candice Bergen.
W podziękowaniu za uratowanie
życia tamtym funkcjonariuszom z
Zachodniego Hollywood, aresztowano mnie i Sue, a skorumpowani
sędziowie w Beverly Hills i Zachodnim Hollywood wydali wyrok, że
zakłócamy porządek publiczny,
ponieważ rozdajemy nasze publikacje handlarzom narkotyków i
prostytutkom na Sunset Strip przed
barami ze striptizem. Każdy z tych
sędziów trzymał Biblię i zdaniem
szatana grzeszyliśmy, więc musieliśmy przenieść nasz kościół do Sierra Highway w Saugus w Kalifornii,
około czterdzieści minut od Hollywood i około dziesięć minut od
Newhall. Ludzie w okolicy byli na
nas wściekli, bo byli z nami czarni,
Meksykanie, biali i Azjaci – przedstawiciele wszystkich ras. Miejscowa policja robiła na nas naloty. Burmistrz Los Angeles zaczął nękać nas,
ale nie zamierzaliśmy się poddać,
ponieważ JEZUS umarł za wszystkich ludzi.8 Według NIEGO nikt nie
jest lepszy od kogoś innego.9
Od tamtej pory oskarżano nas
o więzienie ludzi, prowadzenie
niewolniczych obozów pracy dla
dzieci, posiadanie tuneli z więź8. Mk 16:14-16, J 3:15-17, 2P 3:9 9. Rdz 4:6-7, Dz
17:24-28, Ga 3:28, Ap 20:13
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niami, bycie komunistami, uchylanie się od płacenia podatków,
chęć porwania sędziego federalnego (Morrisa Arnolda), wykorzystywanie i molestowanie dzieci i
fałszerstwa. Padało również wiele
innych oskarżeń, a każde z nich
było kłamstwem. Teraz oskarżają każdego w moim kościele o to,
że wspomagają mnie i umożliwiają mi popełnianie wymyślonych
przestępstw, których ich zdaniem
dopuściłem się. Sprzedają również
nieruchomości tych osób. Gazety informują, że jeśli ktoś zobaczy
naszych ludzi rozdających moje
publikacje, powinien zadzwonić
na policję.10 To wręcz niespotykane, bo na policję dzwoni się w nagłych sytuacjach, a nie jeśli widzi
się, jak ktoś rozdaje publikacje o

JEZUSIE. To tylko niewielki wycinek z tych szatańskich głębin.
Wybory prezydenckie to kolejny ich wycinek, zabieg dywersyjny,
żebyście skupili uwagę na czymś,
co tak naprawdę nie ma znaczenia. Wszystko po to, żebyście nie
myśleli o tym, że JEZUS powraca
na ziemię. Nie chcą, żebyście dowiedzieli się, że każdy na ziemi
jest przegranym, ponieważ szatan
zwiódł ich wszystkich11, a więc ich
dusze są stracone i wszyscy spędzą
wieczność w jeziorze ognia, jeśli się
nie nawrócą.12 „Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów” (Mt 25:30).
Jezus ostrzega nas, że „wszyscy,
którzy chcą żyć Pobożnie w CHRYSTUSIE JEZUSIE, prześladowanie
znosić będą” (2Tym 3:12).13 Jednak
my, którzy zostaliśmy zbawieni, bę-

dziemy się radować, ponieważ spędzimy wieczność w królestwie niebieskim (Mt 5:10-12). „Czego oko
nie widziało i ucho nie słyszało, i co
do serca ludzkiego nie wstąpiło, to
przygotował BÓG tym, którzy GO
miłują [i przestrzegają JEGO przykazań]” (1Kor 2:9).
Właściwe chrześcijańskie życie
jest zgodne ze wzorcem, który Bóg
przedstawił w Dziejach Apostolskich. Prowadzimy takie życie od
niemal pięćdziesięciu lat i nigdy
nie głodowaliśmy ani nie brakowało nam dachu nad głową. Życie
w społeczności, o jakiej mowa w
Dziejach Apostolskich, to spartańskie, ale również Pobożne życie, w
którym nie brakuje tego, co niezbędne (Dz 2:42-47, 4:31-37).
(Ciąg dalszy na str. 4)

10. Texarkana Gazette, wydanie 132, 08.11.2008, str. 2A 11. 2Kor 4:3-4, Ap 12:9, 13:1-14, 18:23 12. Ez 18:27-32, Łk 13:1-5, J 3:18, Dz 17:30-31, 1J 1:8-10, Ap 20:10-15 13. Flp
1:29, 1Tes 3:3-4, 1P 2:19-23

Szatańskie głębiny, listy:

Indie
Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Chwała Panu! Niech On pomoże uzdrowić Cię z
choroby, o której mnie zawiadomiono w liście. Bardzo dziękuję. Czekam na paczkę.
Twoje przesłanie i publikacje poruszyły miliony
dusz i żyć. Dziękuję Ci za dzieło Boże. Niech Bóg
jeszcze bardziej błogosławi Ciebie i Twoją witrynę
internetową.
Zawsze modlę się o zdrowie Twoje i Twojej rodziny. Proszę o modlitwę za mnie.
Dziękuję.
D. Bapi Raju rozdaje Hindusom publikacje ewangelizacyjne D. Bapi Raju
Jaggampeta, Indie
pastora Alamo w mieście Kakanada w Indiach

Missouri

Drodzy Tony Alamo Christian Ministries,
Nie potrafię wystarczająco podziękować za odpowiedź na mój list. To błogosławieństwo, a Wy zawsze jesteście na mojej liście modlitewnej. Upłynęło
tak wiele czasu od kiedy razem z Tonym byliśmy w
Texakarana. To Pastor Alamo pomógł mi ominąć tę
chrześcijańską hipokryzję. Nadal wszędzie ją dostrze-

gam, ale znam prawdę. Tony mówił o tym w swoim
świadectwie „Wyschłe kości”. Pozdrówcie Tony'ego
ode mnie i przekażcie Mu, że zawsze pamiętam o Nim
w modlitwie. Niech Bóg Was błogosławi.
Z poważaniem,
Arthur Weil 			
Jefferson City, MO
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Jestem jednym z dwóch świadków, którzy stają przed bogiem
tego świata (którym jest szatan).
Stańcie razem z nami poprzez ponowne narodziny z DUCHA, odmawiając tę modlitwę:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się nad moją duszą grzeszną.14
Wierzę, że Jezus Chrystus jest
Synem żywego Boga.15 Wierzę,
że umarł na krzyżu i przelał Swoją cenną krew na odpuszczenie
wszystkich moich dawnych grzechów.16 Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych za sprawą
Ducha Świętego17, oraz że
teraz zasiada po prawicy Boga
i wysłuchuje mojego wyznania
grzechów oraz tej modlitwy.18 Otwieram drzwi mojego serca i zapraszam Cię do niego, Panie Jezu.19
Zmyj moje wszystkie brudne grzechy w Swojej cennej krwi, którą
przelałeś zamiast mnie na krzyżu

na Kalwarii.20 Ty mnie nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz mi
moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, ponieważ Twoje Słowo, Biblia, tak mówi.21 Twoje
Słowo mówi, że Ty nikogo nie
odtrącisz, włącznie ze mną.22 Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie,
i wiem, że odpowiedziałeś mi, i
wiem, że jestem zbawiony.23 I dzięki
Ci składam, Panie Jezu, za ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą
okazywać będę, czyniąc, jak każesz,
i nie dopuszczając się grzechu.24
JEZUS powiedział, że po zbawieniu musimy być ochrzczeni poprzez
całkowite zanurzenie w wodzie, w
imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO.25 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 życia.26
PAN chce, abyś opowiedział innym o swoim zbawieniu (Mk 16:15).
Możesz zostać dystrybutorem literatury ewangelicznej 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
nakazuje 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 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).

14 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 15 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 16 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 17 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 18 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 19 1Kor 3:16, Ap 3:20 20 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 7:14 21 Mt 26:28, Dz 2:21,
4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 22 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 23 Hbr 11:6 24 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 25 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5 26 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: (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 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, (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.: (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 (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:
© Czerwiec 2012, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Czerwiec 2012, 2015
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