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ŚMIERĆ
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Tony Alamo

Tony i Susan Alamo w ich międzynarodowym
programie telewizyjnym
JEZUS mówi o szatanie tak: „Złodziej
przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać
i wytracać. Ja [JEZUS] przyszedłem, aby
[MOJE owce] miały życie i obfitowały. Ja
jestem DOBRY PASTERZ. DOBRY PASTERZ życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego
owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa
je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i
nie zależy mu na owcach” (J 10:10-13).
„A szatan odpowiedział PANU, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz” (Hi 1:7b). Innymi słowy, szatan mówi, że oczernia,
kłamie i sabotuje narodzone z DUCHA
Kościoły, okradając ludzi z płacy, mienia
i dzieci, niszcząc ziemię i jej miasta, państwa, budynki i firmy, niszcząc ludzkie
zdrowie, rujnując dorobek i niesłusznie
oskarżając chrześcijan poprzez opłaco-

W Księdze Hioba 1:6-7 czytamy: „Otóż zdarzyło się pewnego dnia,
że przybyli synowie BOŻY [ci, którzy poszukują BOGA i przestrzegają
JEGO przykazań1], aby się stawić przed PANEM, a wśród nich przybył
też i szatan. I rzekł PAN do szatana: Skąd przybywasz?” (W tym miejscu
należy zaznaczyć, że tam, gdzie są prawdziwe dzieci BOŻE, tam jest i szatan, który jest oszczercą, kłamcą i złodziejem (J 8:44). Infiltruje chrześcijańskie Kościoły, żeby zbliżyć się do dzieci BOŻYCH, w nadziei, że uda
mu się dokonać sabotażu, okraść je, zniszczyć i zamordować).

nych fałszywych świadków, którzy zeznają przeciwko nim, oczerniając ich i
mordując. „Rzekł PAN do szatana: Czy
zwróciłeś uwagę na MOJEGO sługę, Joba
[człowieka doskonałego]? Bo nie ma mu
równego na ziemi. Mąż to nienaganny
i prawy, bogobojny i stroniący od złego
[nienawidzący je]. Na to szatan odpowiedział PANU, mówiąc: Czy za darmo
jest Job tak bogobojny?” (Hi 1:8-9).
Dalej szatan mówi o tym, jak BÓG
obficie pobłogosławił Hioba i uchronił
go od wszelkiego zła i pobłogosławił
sprawie jego rąk. Szatan powiedział, aby
BÓG na moment odebrał swoje błogosławieństwo, a przekona się, że Hiob będzie Mu złorzeczył prosto w oczy. BÓG
pozwolił szatanowi przekląć Hioba na
chwilę, lecz nie pozwolił mu go zabić (Hi
1:10-12). BÓG pozwolił na odebranie
Hiobowi wszystkiego, co miał, włącznie

1 J 1:12-14, 15:10, Rz 8:12-14, Ga 4:3-7, Flp 2:12-16, 1J 2:3, 3:1-10
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z dziećmi, zwierzętami, owcami, bydłem
i wielbłądami, a także służącymi. Szatan
sprawił nawet, że niektórzy z tych ostatnich zostali zabici (Hi 1:13-19).
Po wszystkich tych nieszczęściach
„Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę; potem padł na ziemię i oddał pokłon
[BOGU], i rzekł: Nagi wyszedłem z łona
matki mojej i nagi stąd odejdę. PAN dał
[mi wszystko], PAN wziął [mi wszystko],
niech będzie imię PAŃSKIE błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył
Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko PANU” (Hi 1:20-22).
Następnie BÓG pozwolił, aby szatan
odebrał Hiobowi zdrowie, poranił jego
ciało i kości, ale zachował go przy życiu.
Tak więc szatan dotknął Hioba bolesnymi
wrzodami od stóp aż do głowy. Wówczas
usiadł Hiob w popiele (Hi 2:5-8). W wer(Ciąg dalszy na str. 2)

ŚMIERĆ SZATANA
(Ciąg dalszy ze str. 1)
setach od dziewiątego do dziesiątego jego
nieszczęśliwa żona powiedziała mu: „Czy
jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz BOGU i umrzyj! Odpowiedział jej:
Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne.
Dobre przyjmujemy od BOGA, czy nie
mielibyśmy przyjmować i złego? W tym
wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty”.
O całym nieszczęściu, które spotkało Hioba usłyszeli jego trzej przyjaciele.
Przybyli więc, aby „wyrazić mu współczucie i pocieszyć go”. „I siedzieli z nim
na ziemi siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa;
widzieli bowiem, że jego ból był bardzo
wielki” (Hi 2:11b, 13).
Złoszczę się na swoich prawników, że
ci zwracają się do diabła o łaskę dla mnie.
BÓG jest jedynym, który ześle łaskę na
swoich niewinnych świętych. Jeśli jednak
nie ześle łaski, wierzę, że postąpi tak, ponieważ wystawia ON do końca na próbę
SWOICH ludzi pokroju Hioba. Już przechodziłem podobną próbę wcześniej,
choć nie była tak okrutna jak Hioba.
Niemniej jednak wszystkie nieruchomości naszego Kościoła zostały skradzione,
oddane złodziejom, za sprawą sędziego
federalnego Morrisa Arnolda. Wszyscy
ludzie należący do Kościoła i ich dzieci –
a są ich setki – zostali wyrzuceni na bruk
w środku zimy. Rząd wyrządził im i mnie
jeszcze wiele innych krzywd, na przykład
skazano mnie na sześć lat więzienia i niesłusznie oskarżono o oszustwa podatkowe, których wcale się nie dopuściłem. Posługując się rządowymi groźbami, udało
im się jednak zebrać wielu fałszywych
świadków, którzy zeznawali przeciwko
mnie i ludziom w naszym Kościele. Rząd
nie był w ogóle zainteresowany prawdą
i sprawiedliwością. Pragnie pozbyć się
Ewangelii – prawdziwej Ewangelii. Przejął nieruchomości o wartości ponad stu
milionów dolarów, w których mieszkali
ludzie (chrześcijanie).
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Kurtki i inne ubrania, które projektowałem i produkowałem, żeby wesprzeć
duszpasterstwo, były sprzedawane w dziesięciu tysiącach sklepów. FBI udało się
do nich wszystkich, kłamiąc, że ubrania
te szyły dzieci w niewolniczych obozach
pracy. Właściciele dostali ostrzeżenie,
że jeśli będą nadal kupować i sprzedawać moje produkty, to ich sklepy zostaną zamknięte. Ukradli naszą własność,
zniszczyli naszą firmę, która wspomagała
tysiące chrześcijan. Odebrali im domy,
które daliśmy im, bo zapracowali na nie
swoją ciężką pracą. Kiedyś byli narkomanami i dilerami, ale stali się prawdziwymi
chrześcijanami, a więc jest dla nas oczywiste, że rząd antychrysta nie lubi BOGA
ani ludzi, którzy MU służą2.
Dziś, gdy już otrząsnęliśmy się po
pierwszej napaści, ten wywrotowy rząd
ponownie robi to samo. Sędzia Barnes,
który wie, że jestem niewinny, skazał
mnie na 175 lat więzienia na podstawie
fałszywych zarzutów FBI. Wymierzają
kary dla każdego, kto przychodzi do mojego kościoła. Ponadto nałożyli na nas
wielomilionowe grzywny. Twierdzą, że
sprzedadzą nasze nieruchomości, a pieniądze uzyskane z tej sprzedaży przekażą
tym, którzy nas fałszywie oskarżają, tym,
których opłacono i zastraszono, żeby zeznawali przeciwko nam! Przed procesem
wysłano ich do Wellspring, do ośrodka,
w którym robi się pranie mózgu.
CHRYSTUS pomaga i ratuje grzeszników3. Rząd szatana, którego tron znajduje
się w Rzymie i ma liczne placówki na całej
ziemi, nienawidzi BOGA i JEGO ludzi4.
Już wkrótce zapłaci raz na zawsze za to, co
robił i nadal robi chrześcijanom i wszystkim innym ludziom. BÓG przygotował
jezioro ognia dla tego, który prowadzi ten
mroczny świat, dla jego demonów, którzy
nim rządzą i dla wszystkich jego zwolenników5. Płynne jezioro ognia jest trzysta
milionów razy gorętsze od słońca.
BÓG oddał Hiobowi6 i nam dwa razy
więcej, ale rząd mówi nam, że ponownie
weźmie wszystko, co mamy i zamknął
mnie w więzieniu, tym razem na dłużej
niż na dożywocie – na podstawie spreparowanych zarzutów. Ciebie też chcą
zniszczyć. Wszystko, co dzieje się dzisiaj

na świecie zostało przepowiedziane w
Biblii wiele lat temu.
Izajasz (Iz 14:1) pokazuje nam, że
„PAN zlituje się nad Jakubem [BÓG
zmienił imię Jakuba na Izrael. Izraelem
są wszyscy, którzy wierzą w SŁOWO
BOŻE, które jest CHRYSTUSEM], i znowu [PAN] wybierze Izraela, i osadzi ich
we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się
do nich obcy przybysz [który był poganinem, a teraz jest nawróconym i wierzącym chrześcijaninem] i przystanie do
domu Jakuba [Izraela, Ciała CHRYSTUSA, chrześcijan, nie katolików].
I wezmą ich ludy, i przyprowadzą ich
na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi
władał w ziemi PANA jako niewolnikami i
niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych,
u których byli w niewoli, i będą panowali
nad swoimi ciemięzcami. I stanie się to w
owym dniu, gdy PAN da ci odpoczynek
po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś” (Iz 14:2-3).
„PAN złamał laskę bezbożnych, berło
tyranów. [Szatan, który] smagał ludy w
złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie [odbiera teraz swoją zapłatę]. Cały
świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął
radosnym okrzykiem” (Iz 14:5-7).
Niebo to trwała przyjemność, radość,
szczęście, sprawiedliwość, spokój, pokój
i wieczna młodość7. Tam nigdy nie ma
bólu, chorób, ucisku, znoju pracy ani
śmierci – wszystko jest cudowne. Tak
więc BÓG chce sprawdzić wszystkich,
żeby przekonać się, czy znajdzie się dla
nas miejsce w niebie. Jesteśmy poddawani próbie – czy nam się to podoba, czy
nie. Nie oblej tego testu! Nie będziesz zadowolony, jeśli Ci się nie uda.
Tak BÓG mówi o szatanie: „Kraina
umarłych [piekło] zadrżała w dole przez
ciebie, by wyjść na twoje spotkanie,
gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy
wszystkich zmarłych władców ziemi,
wszystkim królom narodów każe wstać
z ich tronów, ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty
zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!
Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych [piekła]. Twoim
posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim

2 Ap 12:12-17, 13:1-7, 17:1-15, 18:24, 19:1-2 3 Mk 16:15-16, J 3:14-17, 10:7-11, Dz 2:21, 4:10-12, 16:31, Rz 5:6-11,
10:9-13, Ef 2:4-8, 11-22, 1Tym 1:15, Tt 3:4-7 4 Dn 7:19-27, Ap 13:1-8, 11-18, 17:1-9, 15, 18, rozdz. 18, 19:1-2, 19-20
5 2P 2:4, Ap 14:8-11, 19:20, 20:10-15, 21:8 6 Hi 42:10 7 Hi 3:17, Ps 16:11, Iz 64:4, 1P 1:4, 2P 3:13, Ap 2:7, 7:9-17,
21:1-4, 22:1-5
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okryciem. O, jakże spadłeś z nieba, ty,
gwiazdo jasna [Lucyferze], synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco
narodów! A przecież to ty mawiałeś w
swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój
tron wyniosę ponad gwiazdy BOŻE i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z NAJWYŻSZYM. A oto strącony jesteś do krainy umarłych [piekła],
na samo dno przepaści. Ci, którzy cię
widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują
ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który
był postrachem ziemi, trząsł królestwami? Ziemię obracał w pustynię, grody jej
burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na
wolność?” (Iz 14:9-17).
Tym obecnie zajmuje się szatan i jego
wyznawcy, ale my musimy koncentrować
się na rzeczach powyżej, nie poniżej8.
Szatan został „wyrzucony ze swojego
grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem,
stratowany jak ścierwo. Z tymi, którzy
zstępują do kamiennego grobowca,
ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo
zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś
swój lud. Ród złośników [złoczyńców]
niech nigdy nie będzie wspominany!”
(Iz 14:19-20)9.
„A tak, jeśliście wzbudzeni z CHRYSTUSEM, tego co w górze szukajcie,
8 Rz 2:5-11, 12:1-2, Ga 5:16, Ef 2:1-7, Flp 4:4-9, Kol
1:21-23, 3:1-4 9 Ez 28:9-19

gdzie siedzi CHRYSTUS po prawicy BOŻEJ; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym,
co na ziemi. Umarliście bowiem [zakończyliście swoje grzeszne życie], a życie
wasze jest ukryte wraz z CHRYSTUSEM
w BOGU; gdy się CHRYSTUS, który jest
życiem naszym, okaże, wtedy się i wy
okażecie razem z NIM w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach
jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, [złą] namiętność, złą pożądliwość
i chciwość, która jest bałwochwalstwem,
z powodu których przychodzi gniew
BOŻY na nieposłuszne dzieci. Niegdyś i
wy postępowaliście podobnie, kiedy im
się oddawaliście; ale teraz odrzućcie i wy
to wszystko: gniew, zapalczywość, złość,
bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust

waszych; nie okłamujcie się nawzajem,
skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie
ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył” (Kol 3:1-10).
Jestem silny w DUCHU, ponieważ
pamiętam, że tych, którzy zostaną przy
PANU czeka niebo, a dla wszystkich pozostałych, którzy polegną, jest tylko piekło10. Jeśli będziemy trwali w JEZUSIE, w
DUCHU, to nie może nam się nie udać.
Mamy zwycięstwo w DUCHU, zwycięstwo w JEZUSIE, nawet z wyrokiem 175
lat w więzieniu! Jak to możliwe? Za sprawą
JEZUSA, który mówi, że to wszystko niedługo dobiegnie końca, a wtedy będę na
(Ciąg dalszy na str. 4)

10 Dn 12:1-3, Mt 10:22, 25:31-46, 2Kor 5:9-11, Ga 6:7-8, 2P 3:7-14, Ap 20:11-15

Listy do pastora Alamo:

Missouri

Do Kościoła,
Moi drodzy, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Studiuję Biblię, którą
mi przysłaliście. To prawdziwe błogosławieństwo. To pierwszy egzemplarz Biblii,
który jest moją własnością. Zanim poprosiłem Jezusa, aby wkroczył w moje życie, byłem narkomanem. Jednak publikacje Tony’ego i Biblia zmieniły mnie. Jezus
wskazał mi rzeczy, które muszę zmienić w swoim życiu, dlatego rzuciłem palenie
papierosów i przestałem brać narkotyki.
Pamiętam o Tonym w moich modlitwach. Będę modlił się za Kościół i za Tony’ego.
Dziękuję za wszystko i za modlitwę. Proszę o przesłanie mi kolejnych publikacji.
Z wyrazami umiłowania,
Bert Hill							
Farmington, MO

Drogi Pastorze Alamo!

Brat G.G. Banda rozdaje publikacje pastora Alamo,
które zdobywają dusze w Mwanza, Malawi, w Afryce

Indie

Niech Bóg błogosławi Pastora, zarząd i całe ciało Chrystusa w
Waszym duszpasterstwie.
Choć jest Pastor w więzieniu, cudownie jest widzieć wielkie
dzieła, które Bóg czyni poprzez Pastora ewangeliczne publikacje.
Pragniemy wiedzieć, co u naszego umiłowanego brata Tony’ego.
Prosimy o odpowiedź. Wraz z członkami mojego zgromadzenia
wyczekujemy odpowiedzi.
Członkowie mojego zgromadzenia oraz moja rodzina z zapałem
prowadzą dystrybucję publikacji i biuletynów. Wielu nawraca się
i przystępuje do chrztu. Chrzcimy wiele osób w rzece. Proszę o
przysłanie egzemplarzy Biblii dla ludzi, którzy pokutują za grzechy.
Udałem się na tereny położone nad rzeką, aby głosić o Pastora
pracy. Ludzie przyjęli Jezusa i chrzest w rzece Godavari.
Niech wiele błogosławieństw od Boga będzie z Pastorem i tymi
wszystkimi ludźmi, którzy służą w duszpasterstwie.

Wasz brat,
K. Solman Raju				Andhra Pradesh, Indie
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ŚMIERĆ SZATANA
(Ciąg dalszy ze str. 3)
wieki w raju niebieskim! Chwała PANU!
Ty także możesz tam trafić, ale musisz przestrzegać SŁOWA, którym jest
CHRYSTUS11. Zacznij od odmówienia
tej modlitwy do BOGA:

Mój Panie i mój Boże, zmiłuj
się nad moją grzeszną duszą12. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga13. Wierzę, że
umarł na krzyżu i przelał Swoją
cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych grzechów14.
Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z
martwych za sprawą Ducha Świętego15, oraz że teraz zasiada po
prawicy Boga i wysłuchuje mojego
wyznania grzechów oraz tej modlitwy16. Otwieram drzwi mojego serca
i zapraszam Cię do niego, Panie
Jezu17. Zmyj moje wszystkie brudne
grzechy w Swojej cennej krwi, którą
przelałeś zamiast mnie na krzyżu
na Kalwarii18. Ty mnie nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz mi
moje grzechy i uratujesz moją duszę.

Wiem, ponieważ Twoje Słowo,
Biblia, tak mówi19. Twoje Słowo mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną20. Dlatego też
wiem, że usłyszałeś mnie, i wiem, że
odpowiedziałeś mi, i wiem, że jestem
zbawiony21. I dzięki Ci składam, Panie Jezu, za ocalenie mojej duszy,
a wdzięczność swą okazywać będę,
czyniąc, jak każesz, i nie dopuszczając się grzechu22.
JEZUS powiedział, że po zbawieniu musimy być ochrzczeni poprzez
całkowite zanurzonie w wodzie, w
imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO23. 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 życia24.
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).

11 J 1:1, 14, Rz 1:1-6, 6:16, 1J 1:1-3, Ap 19:13 12 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 13 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 14 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9
15 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 16 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 17 1Kor 3:16, Ap 3:20 18 Ef 2:1322, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 7:14 19 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 20 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 21 Hbr 11:6 22 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap
7:14, 22:14 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
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Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
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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.
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