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Nigdy nie przyjmujcie
znamienia bestii,
bo będziecie
żałować na wieki
Pastor Alamo

W 24. rozdziale Ewangelii św. Mateusza, uczniowie JEZUSA zapytali
GO, kiedy nadejdzie koniec świata i
jakie będą znaki JEGO powrotu na
ziemię (Mt 24:3). Najważniejszym
znakiem JEGO ponownego przyjścia na ziemię są fałszywi prorocy i
kłamcy, na których z JEGO polecenia mamy uważać i których mamy
się wystrzegać. Ten znak jest na
tyle istotny, że JEZUS mówi o nim
jako o pierwszym (Mt 24:4). Powiedział: „Strzeżcie się, żeby was kto
nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie
pod MOIM imieniem i będą mówić:
Ja jestem CHRYSTUSEM. I wielu w
błąd wprowadzą” (Mt 24:4-5).
Antychryst będzie podawał się za
CHRYSTUSA i zwiedzie wielu1. JEZUS ostrzega przed tym pięciokrotnie
w samym 24. rozdziale Ewangelii św.

Tony Alamo
Mateusza, ponieważ szatan jest oszustem, który potrafi zwieść cały świat2.
Następnie JEZUS mówi o wojnach i
pogłoskach wojen, o narodach i królestwach powstających przeciw sobie,
o głodzie, zarazie i wszechobecnych
trzęsieniach ziemi (Mt 24:6-8).
„Wtedy wydadzą [czwarte i ostatnie złe mocarstwo3] was na udrękę
i będą was zabijać [mordować odrodzonych chrześcijan4 mówiąc, że
służą BOGU], i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu MEGO imienia [Imię JEZUS
jest SŁOWEM BOŻYM5 – znienawidzą Was za głoszenie JEGO SŁOWA]. Wówczas [za sprawą brutalnego prześladowania] wielu zachwieje
się w wierze; będą się wzajemnie
wydawać i jedni drugich nienawidzić” (Mt 24:9-10).

„Powstanie wielu fałszywych
proroków i wielu w błąd wprowadzą” (Mt 24:11). JEZUS, po raz drugi, ostrzega przed fałszywymi prorokami. W wersecie 12. czytamy, że
na całym świecie będzie tyle grzechu, że „oziębnie miłość wielu”. W
13. wersecie JEZUS obiecuje, że ci z
nas, którzy wytrwają do końca, zostaną zbawieni. Jednak wielu z tych,
którzy zostali zbawieni, nie wytrwa
i nie dostąpi zbawienia6. Oni upadną. „A ta Ewangelia o królestwie
będzie głoszona po całej ziemi, na
świadectwo wszystkim narodom. I
wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc
ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, trwajcie w
miejscu świętym [co oznacza, pozostanie w DUCHU i przestrzeganie
(Ciąg dalszy na str. 2)

1 Dn 11:21-45, 2Tes 2:3-4, Ap rozdz. 13 2 Rdz 3:1-6, Mt 24:4-5, 11, 23-27, J 8:44, 2Kor 11:13-15, 2Tes 2:3-12, Ap 2:9, 12:9, rozdz. 13, 16:13-14, 17:8, 18:23, 19:19-21, 20:1-3, 7-8
3 Dn 2:40, 7:19-25, 8:16-26, Ap 13:1-8, rozdz. 17 4 J 16:2 5 J 1:1, 14, Ap 19:13 6 Ez 33:12-13, Mt 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Łk 9:62, J 15:6, Rz 11:22, Kol 1:21-23, 2Tes 2:3, 1Tym
1:19, 2Tym 2:12, Hbr 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:25-31, 38-39, 2P 2:20-22, 1J 3:6-10, 2J 9, Jud 5-6, Ap 2:4-5, 3:2-3
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(Ciąg dalszy ze str. 1)

przykazań PANA]7”(Mt 24:14-15 –
fragment z Biblii Króla Jakuba).
„Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie
będzie. Gdyby ów czas nie został
skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z
powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy jeśliby wam
kto powiedział: ‚Oto tu jest Chrystus’ albo: ‚Tam’, nie wierzcie!”(Mt
24: 21-23) BIBLIA TYSIĄCLECIA.
JEZUS mówi powtórnie o fałszywych Chrystusach i fałszywych
prorokach. Jeśli bowiem im uwierzycie, spędzicie wieczność w piekle

i jeziorze ognia8. Ci świeccy fałszywi prorocy rządu szatana powiedzą
Wam, że jeśli przyjmiecie znamię
bestii, uwolnią Was z więzienia, nawet jeśli wydano na Was długi wyrok. Zatrudnią Was w administracji
państwowej, dzięki czemu będziecie
zwolnieni z wielu podatków. Nie
będziecie mieli problemu ze zdobyciem żywności lub opłaceniem
rachunków – wystarczy tylko oddać pokłon bestii (przepisom rządu
ogólnoświatowego). Przyjmijcie jej
znamię, a zostaniecie oszczędzeni.
Będziecie mogli kupować i sprzedawać, lecz pamiętajcie, jeśli przyjmiecie znamię, będzie to bluźnierstwem wobec DUCHA ŚWIĘTEGO, a za ten okropny grzech nigdy
nie ma przebaczenia9.
„Gdyby więc wam powiedzieli:
Oto jest na pustyni – nie wychodź-

cie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie” (Mt 24:26). W tym miejscu JEZUS ponownie ostrzega nas przed
fałszywymi prorokami. Za sprawą
cudów zdziałanych ręką człowieka,
zwiodą samych wybranych10. JEZUS
mówi nam, po czym poznamy, że to
naprawdę ON: „Gdyż jak błyskawica
pojawia się od wschodu i jaśnieje aż
na zachód, tak będzie z przyjściem
SYNA Człowieczego” (Mt
24:27). „Bo gdzie jest padlina, tam
zlatują się orły [Orzeł jest padlinożercą, jak sęp. Ilekroć jakiś kościół
jest niszczony przez propagandę,
kryje się za tym szatan. On to robi, a
ludzie kościoła w to wierzą.]”.
„A zaraz po udręce owych dni
słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy
spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy [nie

7 Ez 11:19-20, 36:26-27, J 3:4, Rz 8:1-14, Ga 5:16-18, 25 8 2P 2:1-3, 1J 4:1, Ap 19:20, 20:10-15, 21:8 9 Mt 12:31-32, Ap 14:9-11, 20:4 10 Mk 13:22, 2Tes 2:8-10, Ap
13:11-15, 16:12-14, 19:20
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Światowy Pastorze Alamo!
Natknąłem się na egzemplarz Pańskiego biuletynu i zafascynował mnie. Wyraz „obłąkany”, zapisany pogrubioną
czcionką, zwrócił moją uwagę. Zdjęcia Hitlera, Obamy i papieża to strzał w dziesiątkę! Widzę, jak te wampiry wysysają
krew z ludzi, którzy z powodu swojej niewiedzy są bezradni.
Zapomnieli o Bogu i Jego dziele i muszą za to zapłacić!!!
Tacy ludzie nie są mi obcy, a wręcz pracuję ramię w ramię
z tymi zagubionymi duszami, które jak sądzę, czekają, aż zostaną odnalezione.
Po przeczytaniu zaledwie jednego Pańskiego biuletynu,
wierzę że wybrano Pastora do wyrażenia uczuć, które drzemią w wielu z nas.
Z szacunkiem zwracam się o umieszczenie mnie na liście korespondencyjnej. Deszcz słów prawdy jest niezwykle
orzeźwiający.
Niech Bóg błogosławi Pastora, Światowy Pastorze Alamo
i dziękuję za udowodnienie, że nie jestem jedyną osobą na
tej planecie, która podziela takie poglądy.
Z poważaniem,
Dom Carpentieri
Floral Park, NY

Wielebny D.R. Moses rozprowadzający ewangelizacyjną
literaturę pastora Alamo w wioskach Andhra Pradesh w Indiach
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Jestem bardzo zadowolony z dystrybucji
publikacji pastora Alamo w naszym Kościele
i wśród ludności plemiennej, która otrzymuje
tłumaczenie w telugu. Jeśli to możliwe, proszę
o więcej prac w telugu, ponieważ wszyscy jesteśmy pastorami i młodymi ludźmi.
Z podziękowaniem dla Pastora,
Twój w Jego służbie,
Wielebny D.R. Moses, Dom modlitwy Głos Syjonu
Andhra Pradesh, Indie Płd.

wcześniej, lecz wtedy – zaraz PO
udręce] ukaże się na niebie znak
SYNA Człowieczego, i wtedy
biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą SYNA Człowieczego, przychodzącego na obłokach
nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle
aniołów SWOICH z wielką trąbą, i
zgromadzą wybranych JEGO [przy
pomocy odgłosu trąby] z czterech
stron świata z jednego krańca nieba
aż po drugi” (Mt 24:28-31).
PAN powiedział szatanowi, a
także i nam, że nie samym chlebem
żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust BOŻYCH (Mt 4:4). Dlatego nie możemy pozwolić, aby proroctwa wielkiej udręki, przedstawione w 24.
rozdziale Ewangelii św. Mateusza, w
7. rozdziale Księgi Daniela i w Księdze Objawienia, nas przestraszyły
i popchnęły w objęcia szatana, ale
musimy żyć każdym Słowem BOŻYM. Psalm 37 mówi: „Nie gniewaj
się na niegodziwych [nie przejmuj
się nimi], nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo uschną
szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj PANU i czyń
dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o
wierność! Rozkoszuj się PANEM, a
da ci, czego życzy sobie serce twoje!
Powierz PANU drogę swoją, zaufaj
MU, a ON wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo [sąd] twoje
jak słońce w południe. Zdaj się w
milczeniu na PANA i złóż w NIM
nadzieję. Nie gniewaj się na tego,
któremu się szczęści, na człowieka,
który knuje złe zamiary! Zaprzestań
gniewu i zaniechaj zapalczywości!

Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do
złego... Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w PANU, odziedziczą ziemię.
Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; spojrzysz na miejsce jego,
a już go nie będzie. Lecz pokorni
odziedziczą ziemię i rozkoszować
się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i
zgrzyta na niego zębami. Ale PAN
śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby
powalić ubogich i biednych, aby
wymordować tych, którzy idą drogą prawą, lecz miecz ich wbije się
w ich własne serca, a łuki ich będą
połamane.
Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, niż mnóstwo dostatków
u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych PAN podeprze. PAN
troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na
wieki. Nie będą zawstydzeni w złym
czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste, bezbożni wyginą, a
nieprzyjaciele PANA są jak ogień w
piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.
Bezbożny pożycza i nie oddaje,
sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje.
Bo ci, którym ON błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których ON przeklina, będą wytępieni.
PAN kieruje krokami męża,
wspiera tego, którego droga MU
się podoba. Choćby się potknął, nie
przewróci się, gdyż PAN podtrzyma
go ręką SWOJĄ. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby
sprawiedliwy był opuszczony, ani
potomków jego żebrzących chleba.
Codziennie lituje się i pożycza, a
potomstwo jego jest błogosławione.
Stroń od złego i czyń dobrze, a zaALAMO MINISTRIES W INTERNECIE wsze będziesz mieszkał bezpiecznie.
www.alamoministries.com Bo PAN miłuje prawo i nie opusz-
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cza swoich wiernych, na wieki ich
strzeże; potomstwo bezbożnych
zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w
niej na wieki. Usta sprawiedliwego
wypowiadają mądrość, a jego język
głosi prawo. Nauka BOGA jego jest
w sercu jego, kroki jego nie chwieją
się. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić.
PAN nie zostawi go w ręku jego i nie
dopuści, by przegrał sprawę w sądzie [nie potępi go, nawet podczas
sądu].
Miej nadzieję w PANU i strzeż
drogi JEGO, a ON cię wywyższy,
abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz
zagładę bezbożnych! Widziałem
okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu. Ale przeminął i nie ma go, szukałem go, ale
nie można było go znaleźć. Przeto
wzoruj się na niewinnym i popatrz
na prawego, bo przyszłość należy do
męża pokoju. Natomiast przestępcy
zginą pospołu, potomstwo [koniec]
bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, ON jest ich obroną w
czasie niedoli. PAN wspomaga ich
i ratuje; ratuje ich od bezbożnych i
wybawia, bo w NIM szukali schronienia” (Ps 37).
Istotą poznania „jak mówią, szatańskich głębin” jest bestia (rząd
ogólnoświatowy) i znamię bestii
(Ap 2:24). Każdy, kto grzeszy świadomie, nie może wstąpić do nieba11.
Nikt, kto z jakiegokolwiek powodu
przyjmie znamię bestii, nie może
wstąpić do nieba (Ap 14:9-11). Czytajcie i studiujcie SŁOWO BOŻE12.
Jedyny obowiązek każdego człowieka brzmi następująco: „Bój się
BOGA i przestrzegaj JEGO przykazań” (Koh 12:13).
(Ciąg dalszy na str. 4)

11 Mt 12:31-32, J 5:14, 8:11, Hbr 6:4-8, 10:26-31, 2P
2:20-22, Jud 5-6 12 Rz 15:4, 2Tym 2:15, 3:14-17
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Przyjmijcie PANA JEZUSA CHRYSTUSA, odmawiając tę modlitwę, a
zostaniecie zbawieni (Dz 16:31):
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się
nad moją grzeszną duszą13. Wierzę, że
Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga14. Wierzę, że umarł na krzyżu i przelał Swoją cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych
grzechów15. Wierzę, że Bóg wskrzesił
Jezusa z martwych za sprawą Ducha
Świętego16, oraz że teraz zasiada
po prawicy Boga i wysłuchuje mojego
wyznania grzechów oraz tej modlitwy17.
Otwieram drzwi mojego serca i zapraszam Cię do niego, Panie Jezu18. Zmyj
moje wszystkie brudne grzechy w Swojej cennej krwi, którą przelałeś zamiast
mnie na krzyżu na Kalwarii20. Ty mnie
nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz
mi moje grzechy i uratujesz moją duszę.

Wiem, ponieważ Twoje Słowo, Biblia tak mówi21. Twoje Słowo mówi,
że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze
mną22. Dlatego też wiem, że usłyszałeś
mnie i wiem, że odpowiedziałeś mi i
wiem, że jestem zbawiony23. I dzięki Ci
składam, Panie Jezu za ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą okazywać
będę, czyniąc jak każesz i nie dopuszczając się już więcej grzechu24.
Teraz, gdy jesteście zbawieni, służcie BOGU całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą (Mk 12:30)25. Dajcie się ochrzcić w imię OJCA, SYNA i
DUCHA ŚWIĘTEGO26 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 śmierci27.
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 mi-

liony 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).

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, 10:1718, 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 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 26 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12 27 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:
© Czerwiec 2012, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Czerwiec 2012, 2015

POLISH—VOLUME 16100—NEVER TAKE THE MARK OF THE BEAST OR YOU WILL BE ETERNALLY SORRY
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