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Kiedy ludzie widzą słowo
szej liczbie ludzi zobaczyć
„rydwan”, uważają, że ma
niebiańskie latające spodki,
ono tylko jedno znaczenie:
które badają ziemię przed
„używany w starożytności
ponownym przybyciem JEdwukołowy pojazd konny,
ZUSA i na rozkaz BOGA,
wykorzystywany w działaz powodu ludzkiego bluźniach wojennych i wyścigach
nierstwa, bałwochwalstwa i
itd.” Słowniki odsyłają także
wielu innych grzechów, sieją
do definicji wyrazu „WÓZ”.
zniszczenie w różnych miejPo sprawdzeniu rzeczowscach1.
nika „wóz” okazuje się, że
Niektórzy uważają, że wypochodzi on od praindoeustarczy jedynie uwierzyć słoropejskiego „wegheti”, czywom „JEZUS CHRYSTUS”,
li „powóz”, „rydwan”. „Ryaby zostać zbawionym. Tak
dwan” oznacza ponadto: 1)
naprawdę, Bóg mówi, że muPastor Alamo i jego zmarła żona Susan w ich międzynarodowym
dowolny pojazd na kołach,
simy wierzyć we wszystko, co
programie
telewizyjnym,
zarejestrowanym
w
Grand
Ole
Opry
w
2) pojazd, który porusza się
nasz PAN JEZUS powiedział,
Nashville w stanie Tennessee.
Zdjęcie zrobione w 1975 roku.
po szynach, np. tramwaj lub
zrobił i nadal robi poprzez
wagon, 3) samochód oraz 4)
SWOJE CIAŁO, którym jest
windę. We współczesnej definicji na- usza zapytał go: „Ach, panie! Jakże po- JEGO Kościół, JEGO Oblubienica. To
leży uwzględnić także samoloty, UFO, stąpimy?” Odpowiedział: „Nie lękaj się, dlatego w Księdze Objawienia mówi
latające spodki i wszelkie inne środki bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli nam, że musimy gorliwie podążać za
transportu ludzi, aniołów itd. Hebraj- ci, co są z nimi”. Potem Elizeusz modlił NIM2.
skie tłumaczenie „rydwanu” to także się do Boga tymi słowami: „PANIE!
Wiele osób deklaruje, że wierzy
„bezmiar” lub „wagon”. Tak więc słowo Racz otworzyć oczy jego, aby widział”. JEGO imieniu. Diabeł również wierzy
Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył: JEGO imieniu i drży (Jk 2:19). Jednak
„rydwan” ma wiele znaczeń.
W Drugiej Księdze Królewskiej oto góra pełna była rumaków i rydwa- Jezus mówi nam, że wymaga od nas,
(6:15), gdy asystent (lub sługa) męża nów ognia otaczających Elizeusza. Te abyśmy podążali za NIM i dotrzymyBOŻEGO (Elizeusza) wstał wcześnie rydwany różniły się od rydwanów Sy- wali JEGO wszystkich przykazań z zarano i wyszedł na zewnątrz, zoba- ryjczyków, ponieważ znajdowały się pałem3! Jeśli złamiemy chociaż jedno
czył, że wojsko z końmi i rydwanami w nich anioły. Są to „rydwany ognia”, z JEGO przykazań, to tak jakbyśmy
otoczyło miasto (nie były to rydwany które są niewidzialne dla ludzkiego złamali je wszystkie, ponieważ złamaognia, ponieważ zasiadali w nich wy- oka, chyba że BÓG pozwoli komuś je nie nawet jednego nich, wystarczy, aby
łącznie ludzie). Asystent (sługa) Elize- zobaczyć. Dziś pozwala On coraz więk(Ciąg dalszy na str. 2)
1 1Mojż 19:1-25, 4Mojż 22:1-35, 25:1-9, 2Sm 24:1-17, 2Krl 19:35, 1Kron 21:9-30, 2Kron 32:19-22, Ap 7:1-2, rozdz. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, rozdz. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21,
20:1-3, 21:9 2 Mt 3:7-10, 7:13-23, Jan 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Rz 12:5-21, Ga 5:14-26, Ef 4:20-32, Tt 2:11-15, Hbr 2:1-3, Jk 1:21-27, 1Piotr 4:7-8, 2Piotr 1:3-11, 1Jan 2:3-11,
15-17, 3:4-12, Ap 3:14-22 3 Ap 3:14-22
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RYDWANY OGNIA
(Ciąg dalszy ze str. 1)
wysłać nasze dusze do nieprzemijającego piekła i do wieczności w jeziorze ognia4. Dlatego Jezus ostrzega nas,
że to nie są wygłupy, mówiąc: „Znam
twoje czyny, [ON wie wszystko, co mówimy i robimy] że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Wolałbym byś był zimny
albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i
ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3:15-16).
Jak to jest, że PAN wie wszystko, co
mówimy i robimy? Wiemy, że wszystko, co powiedzieliśmy i zrobiliśmy, albo
powiemy i zrobimy, jest zapisane w księdze5. Wiemy, że BÓG jest wszędzie, że
wszechświat nie może GO pomieścić6.
ON jest wszechpotężny, co oznacza, że
ma nieograniczoną moc i władzę. Jest
wszechwładny7. Jest wszechobecny, co
znaczy, że znajduje się we wszystkich
miejscach jednocześnie8. Dla BOGA
wiedzieć wszystko, co mówimy i robimy, nie jest żadnym osiągnięciem. Niemożliwe jest także, aby BÓG skłamał
(Hbr 6:18).
Najważniejsze, żebyśmy wierzyli
JEZUSOWI, gdy mówi, że zostaniemy osądzeni za każde bezużyteczne
słowo9. Jezus w Ewangelii Mateusza
(12:36) mówi: „A powiadam wam: Z
każdego bezużytecznego słowa, które
wypowiedzą ludzie, złożą sprawozdanie w dzień sądu”. W Księdze Objawienia (20:11-12) napisano: „Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim JEGO,
który zasiada, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich
nie znaleziono. I ujrzałem umarłych —
wielkich i małych — stojących przed
Bogiem, a otwarto księgi. I inną księgę
otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach
zapisano, według ich czynów”.

W innej publikacji pisałem, że BÓG
wysyła SWOJE anioły, aby unicestwiły
grzeszników i grzeszne miejsca na ziemi10. Księga Objawienia opisuje pierwszą i drugą z siedmiu plag, które anioły
ześlą w celu zniszczenia całej, grzesznej
ziemi (Ap 8:6 do 9:21, 11:14-19, 16:121).
Jeden anioł zniszczył także armię
Sancheryba, liczącą 185 tysięcy mężczyzn, w jedną noc. „Tejże samej nocy
wyszedł Anioł PAŃSKI i zabił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt
pięć tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali,
oto ci wszyscy byli martwymi ciałami”
(2Krl 19:35)11. Kiedy Dawid zgrzeszył,
policzywszy naród Izraela, czego BÓG
wcale nie chciał, żeby zrobiono, wysłał
BÓG anioła, który zesłał plagę na dzieci Izraela, która uśmierciła 70 tysięcy z
nich (2Sm 24:15).
BÓG, będąc wszechobecny, wysyła
SWOJE anioły, które są JEGO personelem, aby przeklinały ludzi na ziemi i niosły zniszczenie grzesznikom.
Anioły są również posłańcami, którzy
są wysyłani z misją niesienia radosnej
nowiny takim ludziom, jak Maryja i
Elżbieta12.
Teraz BÓG zsyła ogień, który płonie
niczym pożar, o czym mówi Apostoł
Piotr w swoim drugim liście (3:7-14):
„Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą
tego samego SŁOWA zachowane są
dla ognia i utrzymane na dzień sądu
i zagłady bezbożnych ludzi. Niech zaś
dla was, umiłowani, nie będzie tajne to
jedno, że jeden dzień u PANA jest jak
tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień
[To po prostu oznacza, że BÓG nie
musi się spieszyć, aby osądzić Ciebie i
mnie, ponieważ nasze życie jest bardzo
krótkie13. BÓG jest wieczny; żyje na
wieki wieków14. ON wie, że Ty i ja staniemy przed nim w przeciągu jednego
lub dwóch mgnień oka15. Ma mnóstwo

czasu. Gdy czas dobiegnie kresu, zobaczy się z Tobą i ze mną — już wkrótce].
PAN nie jest opieszały z wypełnieniem
obietnicy [osądu] — bo niektórzy widzą to jako opieszałość — ale ON jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce
bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich pragnie doprowadzić do skruchy
[zanim upłyną dwa mgnienia oka w
czasie naszego osądu]. A dzień Pański
nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z
trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na
niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec
zagładzie, jakimiż powinniście być wy
w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie
gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją
i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale
my oczekujemy, według JEGO obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w
których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie
się, abyście znalezieni zostali przed
Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju”.
Istnieje ogień BOŻY, który nie płonie
tak jak ten wyżej opisany, który pochłania całe niebo i ziemię. Oto kilka
przykładów tego rodzaju ognia. W
Księdze Objawienia (1:13-14) napisano, że widziano jednego pośród siedmiu świeczników, symbolizujących siedem kościołów: „podobnego do SYNA
CZŁOWIECZEGO [JEZUSA], obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa
JEGO i włosy — białe jak biała wełna,
jak śnieg [symbolizujące GO jako BARANKA BOŻEGO, poprowadzonego
na rzeź, przed stworzeniem świata, za
grzechy wszystkich, którzy będą żałować16], a oczy JEGO jak PŁOMIEŃ
OGNIA”.
„Wtedy ukazał mu się [Mojżeszowi]
Anioł PAŃSKI w płomieniu ognia, ze

4 Jk 2:10-11 5 5Mojż 31:21, 1Krl 8:39, 2Krl 19:27, 1Kron 28:9, Hi 31:4, 34:21-22, 25, Ps 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Iz 29:15-16, Ez 11:5, Łk 16:15, Dz 15:18, Hbr 4:13, 1Jan
3:20, Ap 20:12-13 6 1Krl 8:27, 2Kron 2:6, Ps 139:7-16, Przyp 15:3, 11, Jer 23:23-24 7 1Mojż 17:1, 35:11-12, 1Kron 29:11-12, 2Kron 20:6, Hi 42:2, Ps 104:1-32, Iz 26:4, 40:1218, 21-28, Mt 19:26, 24:30, 28:18, Łk 1:37, Jan 17:2, Dz 26:8, Ef 1:19-22, Kol 1:12-19, 2:10, Hbr 1:1-12, Ap 4:11, 16:9, 19:6 8 Ps 139:3-10, Jer 23:23-24, Dz 7:48-49, 17:24 9 Ps
19:14, Mt 12:36-37 10 „Armia i siły powietrzne Boga (czuwający)”, „Anioły niebiańskie unoszące się nad naszą planetą”, 1Mojż 19:1-25, 2Mojż 33:1-3, 2Sm rozdz. 24, 2Krl
6:8-17, 19:1-35, 2Kron 20:1-24, 32:1-22, Ps 34:7, 35:4-6, Za 1:7-21, Mt 13:36-43, 47-50, 16:27, Dz 12:21-23, Jud 14-15, Ap 7:1-2, rozdz. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1,
rozdz. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 11 2Kron 32:19-21, Iz 37:36 12 1Mojż 16:6-15, 21:14-21, Sdz rozdz. 13, 1Krl 19:1-8, Dn rozdz. 6, Mt 1:18-25, 28:1-8, Łk 1:5-20,
26-38, 2:7-16, Dz 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44 13 1Kron 29:15, Hi 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Ps 22:29, 39:4-6, Iz 2:22, 40:6-7, Jk 1:10-11, 4:14, 1Piotr 1:24 14 2Mojż 15:18,
5Mojż 32:39-40, Hi 36:26, Ps 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Iz 44:6, Tr 5:19, Dn 4:34, Łk 1:33, Hbr 1:10-12, 1Tym 1:17, 6:15-16, Ap 1:8, 17-18, 4:8-11
15 Ps 73:18-19, Koh 12:13-14, Dn 7:9-10, Dz 17:30-31, Rz 2:5-13, 16, 14:10-12, 1Kor 15:52, 2Kor 5:10, Hbr 10:26-31, Ap 11:18, 20:11-15 16 Iz 53:4-12, Jan 1:29, 1Piotr 1:18-19,
Ap rozdz. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27
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środka krzewu. Mojżesz widział, jak
krzew płonął ogniem, a nie spłonął od
niego” (2Mojż 3:2).
„A PAN szedł przed nimi [narodem
Izraela] podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas
nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy”
(2Mojż 13:21).
„A wygląd chwały PANA w oczach
Izraelitów był jak ogień pożerający na
szczycie góry” (2Mojż 24:17).
W Ewangelii Mateusza (3:11) Jan
Chrzciciel mówi: „Ja was chrzczę wodą
ku nawróceniu; lecz TEN [JEZUS],
który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu
sandałów. On was chrzcić będzie DUCHEM ŚWIĘTYM i OGNIEM”.
„Gdy zajął z nimi miejsce u stołu
[JEZUS], wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali
GO, lecz ON zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk
24:30-32).
W Drugiej Księdze Królewskiej
(6:17) Elizeusz modlił się do BOGA,
aby otworzył oczy jego słudze: „Panie!
Racz otworzyć oczy jego, aby widział.
Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył:
oto góra pełna była OGNISTYCH [ten
sam OGIEŃ, co DUCH ŚWIĘTY, ten
OGIEŃ, którym chrzci JEZUS, gdy jesteśmy obdarzeni mocą z wysokości,
ochrzczeni DUCHEM ŚWIĘTYM i
OGNIEM] rumaków i rydwanów [wozów, UFO, latających spodków] otaczających Elizeusza”.
W Dziejach Apostolskich (1:7-9) Jezus powiedział do SWOICH uczniów:
„Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które OJCIEC ustalił swoją władzą,
ale gdy DUCH ŚWIĘTY zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc [OGIEŃ i ZAPAŁ] i będziecie MOIMI świadkami w
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Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,
i aż po krańce ziemi. Po tych słowach
uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał GO im sprzed oczu”.
DUCH ŚWIĘTY zabrał JEZUSA
do nieba. To DUCH ŚWIĘTY steruje
UFO, latającymi spodkami i rydwanami OGNIA, w których zasiadają anioły. Nie przybywają z innej planety. Są
niebiańskie, z nieba, patrolują ziemię
na chwilę przed nadejściem kresu czasu, przed ponownym zejściem JEZUSA
na ziemię. Wskazują również początek
boleściom, o których JEZUS mówi w
24. rozdziale Ewangelii Mateusza. Oto
słowa JEZUSA: „Strzeżcie się, żeby was
kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod MOIM imieniem i będą mówić: Ja jestem MESJASZEM. I wielu
w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć
o wojnach i o pogłoskach wojennych;
uważajcie, nie trwóżcie się tym. To
musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Będzie głód i zaraza [śmiertelna epidemia, plaga, wszystko, co szkodliwe],
a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to
wszystko jest dopiero początkiem boleści” (Mt 24:4-8).
Czy nie uważacie, że mamy już za
sobą początek boleści? W wersecie 9.
czytamy: „Wtedy wydadzą was na udrękę [a BÓG i anioły przyglądają się!] i

będą was zabijać [tak jak zabijali mężczyzn, kobiety i dzieci podczas masakry
w Waco — a BÓG i JEGO anioły się
przyglądały. Janet Reno i Bill Clinton
stwierdzili w krajowej telewizji, że oboje
biorą za to pełną odpowiedzialność. Bill
Clinton powiedział: „To powinno być
dla ludzi nauczką, żeby nie należeli do
sekty”. Był to bezprawny i niekonstytucyjny akt przeciwko pierwszej poprawce, którego dopuścił się Bill Clinton,
a on powiedział, że się go dopuścił.], i
będziecie [prawdziwi Chrześcijanie]
w nienawiści u wszystkich narodów,
z powodu MEGO imienia [ponieważ
kochacie JEZUSA. JEZUS i czuwający
przyglądają się wszystkiemu, co dzieje
się tutaj]. Wówczas wielu zostanie zgorszonych [ze względu na prześladowania
wynikające z tego, że jest się prawdziwym chrześcijaninem (nie katolikiem)];
będą się wzajemnie zdradzać [jak to
czynią] i jedni drugich nienawidzić [co
ma miejsce]. Powstanie wielu fałszywych proroków [od szatana] i wielu w
błąd wprowadzą [w Księdze Objawienia (12:9) napisano: „I został strącony
wielki Smok, Wąż starodawny, który
się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą
zamieszkałą ziemię, został strącony na
ziemię [z nieba], a z nim strąceni zostali
jego aniołowie”.]; a ponieważ wzmoże
się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

Ghana

(Ciąg dalszy na str. 4)

Szanowny Pastorze Tony Alamo,
Niech Bóg Cię obficie błogosławi za Twoje nieustanne dobre uczynki dla
wszystkich narodów. Mój Kościół, The Grace Hour Ministry International
w Ghanie dotarł do miasteczek w pobliżu Mafi-Kumasi, w których ponad 5
tysięcy mieszkańców otrzymało biuletyny Tony’ego Alamo. Przynieśliśmy
im dobrą nowinę i 500 osób oddało swoje życie Chrystusowi. Ustaliliśmy,
że będziemy spotykać się we wtorki i niedziele, żeby studiować Słowo Boże
i modlić się za służbę Tony’ego Alamo. Nasz temat przewodni roku brzmi:
„2013 Rokiem Bożego Sukcesu” (1Krl 8:56). Ja, jako przewodniczący grupy,
chcę skorzystać z okazji i poprosić o 20 tysięcy egzemplarzy publikacji, 50
Biblii dla nowych przywódców tej grupy i 300 egzemplarzy książki Mesjasz
dla naszej zbliżającej się krucjaty na otwartym powietrzu, która odbędzie
się w dniach 11-20 lutego 2013 roku, abyśmy mogli modlić się i żeby Bóg
wysłuchał naszej modlitwy o wyswobodzenie pastora Alamo z więzienia.
Stephen Kwabla Gbeve				
Region Wolta, Ghana
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RYDWANY OGNIA
(Ciąg dalszy ze str. 3)
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony [BÓG i rydwany OGNIA
przyglądają się i słuchają wszystkiego].
A ta Ewangelia [te prawdy] o królestwie
będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy
nadejdzie koniec [świata]. Gdy więc
ujrzycie ohydę spustoszenia, o której
mówi prorok Daniel, stańcie w świętym
miejscu — kto czyta, niech rozumie”
(Mt 24:9-15, Biblia Króla Jakuba, w wersji angielskiej King James Version).
Obrzydliwością, która sieje spustoszenie na całym świecie, jest zbieranie
przez papieża w Rzymie, przez Watykan,
przywódców wszystkich państw w celu
utworzenia Rządu Światowego, Nowego
Porządku Świata, który jest bestią. Działania te prowadzone są za sprawą szatana.
Oto artykuł z 10 grudnia 2012 roku
na temat komunikatu prasowego Watykanu: „Watykan wzywa do powołania
Rządu Światowego i Nowego Porządku
Świata” — Andrew Puhanic, autor, Ac-

Do Kościoła Alamo.
Dziękuję za ostatni karton z publikacjami. Przydałby się kolejny. Zostały mi
tylko trzy egzemplarze!
Kiedy jestem w miejscu, w którym jest
dużo samochodów, wręcz nie mogę się
powstrzymać, żeby nie powkładać ich
za wycieraczki! Taśma pastora Alamo o
wysiewie nasion miała wielki wpływ na
moje życie. Pastor Tony powiedział również: „Zróbcie coś, póki możecie”. Wczoraj
przed szkołą Kościoła luterańskiego stało
dużo aut, a potem wybrałem się do koledżu i na molo w Seal Beach i skończyły mi
się publikacje! To był wielki dzień w Panu
i mogłem nacieszyć się moją ulubioną
dyscypliną sportową — „kopaniem tyłka
diabłu” i jak mówi pastor Tony: „Sprawia
mi to ogromną frajdę”. Wielu ludzi, jak
wiecie, słyszy o Tonym, dzięki mediom
kontrolowanym przez Watykan! Kiedy
daję ludziom publikacje, moja w tym głowa, żeby usłyszeli prawdę o pastorze Alamo! Oszczercze kampanie prowadzone
przeciwko niemu są kompletnie fałszywe,
nienawidzą go (tak jak Jezus był nienawi-

tivist Post. „Przywódca Kościoła katolickiego [sekty], papież Benedykt XVI,
wezwał do utworzenia Rządu Światowego i Nowego Porządku Świata. W
poniedziałek 3 grudnia 2012 roku, w
wystąpieniu podczas posiedzenia Papieskiej Rady Iustitia et Pax, papież
wezwał do „zbudowania społeczności
światowej z odpowiednimi kompetencjami” celem osiągnięcia „wspólnego
dobra ludzkiej rodziny””.
Wspólnego dobra? W Księdze Objawienia (16:1-2) BÓG powiedział, że jeśli
przyłączymy się do tak przeklętej organizacji, jak ta bestia, ten Rząd Światowy,
ten Nowy Porządek Świata, to przypieczętujemy nasz los: „Potem posłyszałem
donośny głos ze świątyni, mówiący do
siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie naczynia gniewu BOGA na ziemię! I poszedł pierwszy, i wylał swe naczynie na
ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii
[które jest znakiem Rządu Ogólnoświatowego i Nowego Porządku Świata], i
na tych, co wielbią jej obraz [cały świat
oszukanych, nieocalonych ludzi]”.

W Księdze Objawienia (19:20) napisano: „I pochwycono Bestię [Rząd
Ogólnoświatowy, Nowy Porządek
Świata pod przywództwem Rzymu17], a
z nią Fałszywego Proroka [którym jest
sekta Kościoła rzymskokatolickiego],
co czynił wobec niej znaki [fałszywe
cuda, jak pojawienie się Maryi i figurki
JEZUSA krwawiące na krzyżu, a także
figurki Maryi z zakrwawionymi dłońmi], którymi zwiódł tych, co wzięli
znamię Bestii [ludzi na całym świecie,
których zwiódł szatan] i oddawali pokłon jej obrazowi [ci, którzy służą jej
rządowi i którzy są przez nią opłacani]. Oboje żywcem wrzuceni zostali do
ognistego jeziora, gorejącego siarką”.
Papież poprzez swoje czyny wiedzie
oszukany świat, aby ten czym prędzej
przyjął znamię bestii, zarówno na ręku,
jak i na czole. Wszyscy, którzy przyjmują to znamię, nie różnią się od tych,
którzy bluźnią przeciwko DUCHOWI ŚWIĘTEMU. Papież zwodzi wielu
w imię pokoju i bezpieczeństwa18. W
Księdze Objawienia (13:16-17) czyta17 Ap 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3

Kalifornia
dzony), bo jest wrogiem publicznym nr 1,
ponieważ ujawnia prawdę o Watykanie,
sekcie szatana.
To wojna na słowa — jak powiedział
pastor Alamo — prawda Boża przeciwko
kłamstwom szatana! Jednak wiele osób,
którym rozdaję publikacje, słucha prawdy o duszpasterstwie Alamo! Im bardziej
prześladują Tony’ego, tym bardziej jestem
pewny, że przybywa on od Pana. Wystarczy wysłuchać przesłania, żeby wiedzieć,
że jest naprawdę prorokiem Bożym! Wielka jest Twoja nagroda w niebie, pastorze
Tony, który oddałeś swoje życie Bogu,
żeby inni zostali zbawieni i poszli do nieba
na wieczność i uniknęli nieprzemijającego ognia piekielnego! Nawet jeśli Cię zamordują, wiem, że dzieło Boże, które ustanoustanowiłeś, będzie trwało i głoszenie
Ewangelii nie ustanie! Szatan nie może
powstrzymać prawdziwego dzieła Bożego! Chociaż jesteś w więzieniu, Ewangelia
jest wciąż głoszona, silniej niż kiedykolwiek, za sprawą Twoich publikacji i oddanych chrześcijan na całym świecie, którzy
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są podobni do Ciebie, Pastorze. Szatan
jest pokonanym wrogiem. Chwała Bogu!
Watykan, wielka nierządnica, nie zmienił się i nigdy się nie zmieni! Modlę się,
aby Bóg uchronił pastora Alamo przed
tą szatańską bestią i wiem, że tak będzie!
„Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna”. Cóż za obietnica! „Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim
nie czyńcie krzywdy!”. Księga Objawienia (18:24) mówi: „i w niej [w Watykanie]
znalazła się krew proroków i świętych, i
wszystkich zabitych na ziemi”. Jednak my
wiemy, kto wygra na końcu i nie będzie
to diabeł! Proszę nie ustępować! Wiem, że
nie ustąpicie, ani Kościół, ani Tony, który
powiedział: „Na pewno słyszeliście o nowym prawie nienawiści — jeśli będziecie
przeciwko małżeństwom tej samej płci, to
popełnicie przestępstwo”. Jestem pewien,
że niebawem je wprowadzą.
Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Czekam na kolejne publikacje, żebym mógł
dalej atakować szatana! Chwała Panu!
W. D.		
Lakewood, Kalifornia

my: „I sprawia [szatan w ciele papieża,
jego fałszywy Kościół, jego Nowy Porządek Świata i Rząd Ogólnoświatowy], że wszyscy: mali i wielcy, bogaci
i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują
znamię na prawą rękę lub na czoło i że
nikt nie może kupić ni sprzedać, kto
nie ma znamienia — imienia Bestii lub
liczby jej imienia”.
W swoim komunikacie prasowym
papież dodaje, że jest to „sposób obrony pokoju i sprawiedliwości na świecie”
[Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie
wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo

jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Jan 8:44)].
Wizja papieża dotycząca ustanowienia
Rządu Światowego i Nowego Porządku
Świata przypuszczalnie nie przewiduje
utworzenia nowego supermocarstwa,
lecz organu zarządzającego [dla potępionego, nieocalonego świata (ale święci
będą uratowani)], który podsunie tym
(przebiegłym politykom), którzy odpowiadają za podejmowanie decyzji, kryteria osądu i praktyczne wytyczne. Cytat
z wypowiedzi papieża: „Proponowane
ciało (Rząd Światowy) nie byłoby supermocarstwem, skupionym w rękach nielicznych, którzy zdominowaliby wszystkie narody, wykorzystując najsłabszych”
[dokładnie to planują zrobić i to właśnie

robią]. Papież przedstawił swoją wizję
jako „siłę moralną [niemoralną]” lub
władzę moralną [skoro jest taki moralny,
to dlaczego ten rząd nie dopuszcza dziesięciu przykazań w szkołach albo w budynkach administracji rządowej, np. w
sądach?], która dysponuje „mocą wpływania zgodnie z rozumem, jest władzą
uczestniczącą, ograniczoną prawem w
swej jurysdykcji ”19.
BÓG mówi nam, abyśmy trzymali
się z dala od wszelkich organizacji szatana, przede wszystkim od szatańskiego
Rządu Ogólnoświatowego, który otrzymał od szatana władzę nad Nowym Porządkiem Świata20. Uwierzycie BOGU
(Ciąg dalszy na str. 8)

18 Jer 6:13-14, 8:11, Ez 13:9-10, Mt 10:34, 1Tes 5:1-9 19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html

Świadectwo Suzette Brown
Nazywam się Suzette Brown i jestem członkiem Tony Alamo Christian
Ministries od prawie pięciu lat. Jest to
najlepsze pięć lat mojego życia. Poprzez
nauczanie mojego pastora, Tony’ego
Alamo, nauczyłam się modlić i przebywać z Panem, nauczyłam się czytać Biblię w sposób modlitewny i dawać świadectwo innym ludziom. Jestem bardzo
wdzięczna Tony Alamo Christian Ministries, bo gdy otrzymałam zbawienie,
zapragnęłam służyć Panu z całego serca
i oddać Mu swoje życie, a drzwi tego
Kościoła były dla mnie otwarte.
Wychowywałam się w różnych Kościołach chrześcijańskich od bardzo
młodego wieku. Gdy byłam mała, uwielbiałam muzykę gospel. Mój wujek Mike
był pastorem i powiedział mi o piekle,
kiedy miałam pięć lat. Powiedział mi o
ogniu i wiecznych mękach. Zapytałam:
„Jak mogę zostać zbawiona?”. Modlił się
ze mną. Pamiętam modlitwę: „Panie,
wierzę, że umarłeś na krzyżu za moje
grzechy i zmartwychwstałeś trzeciego
dnia. Przyjdź do mojego serca, Panie
Jezu”. Nigdy nie powiedziano mi, że
krew Jezusa ma moc obmywania z grzechu, ani że muszę przestrzegać Przykazań Bożych. Wujek powiedział mi, że
jestem wybawiona i nie mogę utracić

zbawienia. Wierzyłam w zasadę „raz
zbawiony, na zawsze zbawiony”, oraz że
nikt nie jest doskonały. Tak mówiły mi
Kościoły. Naprawdę myślałam, że aby
zostać zbawioną, wystarczy, że będę odmawiała modlitwę i wierzyła, że Jezus
umarł na krzyżu za moje grzechy. Od
chwili, gdy skończyłam 5 lat, wierzyłam, że jestem zbawiona.
Kiedy byłam starsza i chodziłam do
liceum, uczęszczałam do Południowego
Kościoła Baptystów. Pastor i szef chóru
dopuszczali się grzechów, które odepchnęły mnie od chrześcijaństwa. Wcale nie byłam lepsza, bo też grzeszyłam.
Przestałam chodzić do kościoła.
W ostatniej klasie liceum chciałam
dobrze się bawić i być lubiana. Byłam
piątkową uczennicą. W ostatniej klasie szkoły zaczęłam zadawać się z niewłaściwymi ludźmi i uzależniłam się
od metamfetaminy. Zaczęłam ją brać
każdego dnia. Kłamałam, kradłam i
sprzedawałam narkotyki. Staczałam się
po równi pochyłej. Byłam zagubiona i
przybita. Czułam się pusta i samotna.
Porzuciłam dom rodzinny, żeby zamieszkać z moim chłopakiem, który
był dilerem i czułam się nieszczęśliwa.
Rzuciłam studia i przestałam pracować.
Żyłam narkotykami. Brałam metamfe-
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Siostra Suzette Brown

taminę przez osiem lat mojego życia.
Nigdy nie chciałam być uzależniona od
czegokolwiek, ale szatan mnie złapał i
nie mogłam się uwolnić.
Kilka lat po 11 września obejrzałam
film „11 września: niewygodne fakty”.
Patrzyłam, jak Bliźniacze Wieże walą
się i wiedziałam, że to kontrolowane
wyburzenie. Zaczęłam szukać informacji na temat tego ataku terrorystycznego. Chciałam poznać prawdę, kto odpowiada za te wydarzenia. Nie wierzyłam
naszemu rządowi. Poświęciłam temu
cztery, pięć lat — to daje tysiące godzin
(Ciąg dalszy na str. 6)

Świadec two Suzette Brown
(Ciąg dalszy ze str. 5)
pracy. To było ucieczką od mojego życia i stało się moją obsesją. W tamtym
okresie mojego życia brałam metamfetaminę i poszukiwałam informacji o
tym ataku. Pewnego dnia zrozumiałam,
że to, co czytam, jest kłamstwem. Siedziałam przy komputerze i zaczęłam się
modlić: „Panie, ukaż mi prawdę o 11
września, odczuwam tak wielkie brzemię, żeby ją poznać. Zebrałam tak wiele
informacji. Pokaż mi prawdę i wypleń
kłamstwa”. Pan odpowiedział mi natychmiast. Zaczęłam znajdować informacje na temat jezuitów i Watykanu.
Nigdy nic nie wiedziałam o Kościele katolickim. Obejrzałam w Internecie nagranie Alberto Rivery (byłego jezuity),
przemawiającego w Tony Alamo Christian Ministries w 1984 roku. Zapisałam
na żółtej karteczce hasło: „Tony Alamo
Christian Ministries”, odłożyłam ją na
bok i całkowicie o niej zapomniałam.
Poszukiwałam dalszych informacji na
temat jezuitów i Watykanu. Wierzyłam

w pochwycenie Kościoła przed czasem
wielkiego ucisku, więc myślałam, że nie
będzie mnie tutaj, gdy powstanie rząd
ogólnoświatowy. Bóg otworzył mi oczy
i zaczęłam rozumieć, że to ostatnie dni
naszego życia i Watykan jest macierzą
obrzydliwości. Nie chciałam w to wierzyć.
Mniej więcej w tym czasie mój chłopak przyszedł do mnie pewnego dnia
i powiedział, że pochwycenie Kościoła
przed czasem wielkiego ucisku nie jest
prawdą. Zdenerwowałam się, ale nie
znałam Biblii i nie mogłam poprzeć
moich przekonań żadnym fragmentem
Pisma Świętego. Zaczęłam więc czytać
Biblię, aby udowodnić mu, że się myli.
Nie potrafiłam znaleźć żadnego fragmentu na poparcie tego, w co wierzyłam. Przeczytałam Ewangelię Mateusza,
rozdział 24, wersety 29-30: „Zaraz też
po ucisku owych dni słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy
zaczną padać z nieba i moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wówczas

ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie
narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą”. Pomyślałam: „Pan przyjdzie po wielkim
ucisku, nie wcześniej!”. Poza tym czytałam Pisma, w których mówił Swoim
uczniom, aby „czuwali” i „byli gotowi”:
„Nie znacie dnia ani godziny Mojego
przyjścia”. Zapytałam Pana: „Dlaczego
każesz Swym uczniom czuwać i być
gotowymi, skoro nie możemy utracić
naszego zbawienia? Dlaczego mamy
czuwać?”. Pan przemówił do mojego
serca i powiedział: „Ponieważ możecie
utracić zbawienie”. Byłam wściekła na te
wszystkie Kościoły. Okłamywano mnie
i zwodzono. Nie chciałam wrócić do
Kościoła.
W tamtym czasie nadal byłam zagubiona, martwa przez grzechy i uzależniona od metamfetaminę. Przestałam czytać o jezuitach, bo się bałam.
Chciałam wyrzucić to ze swojego umysłu. Pewnego dnia, leżałam na haju w

Uganda

Niemcy
Drogi Pastorze Alamo!
Pozdrowienia w imieniu Pana. Doświadczyłem błogosławieństwa, czytając stronę internetową Pastora. Chciałbym zapytać, czy mogę otrzymać
jakieś publikacje Pastora po angielsku i po niemiecku. Byłoby mi miło, gdyby mógł Pastor przysłać materiały dla 100 osób, ponieważ chcę, aby każdy
w moim Kościele miał książkę Mesjasz. Proszę o wysłanie 50 egzemplarzy
po niemiecku i 50 po angielsku. Poza tym potrzebujemy 10 Biblii po angielsku albo po niemiecku. Potrzebne są nam również ulotki dla 1000 ludzi,
ponieważ chcemy poszerzać nasze kręgi! Niech Bóg obficie Ci pobłogosławi, ponieważ pomagasz nam dotrzeć ze słowem Bożym do zagubionych!
Oczekuję Twojej rychłej odpowiedzi!
Twój w Chrystusie,
Andre J. Schoen				
Kolonia, Niemcy

Republika Południowej Afryki
Jak wspaniały jest On, Bóg Jakuba i nasz Żywy Święty Bóg! Zawsze
dziękuję Bogu, ponieważ Pańska służba naprawdę przybliża ludzi do
Boga i zaczynają Mu służyć całym sercem, umysłem, duszą i mocą.
Dziękuję Pastorze Alamo. Niech łaska i miłosierdzie Boże będą z Tobą i
Twoją służbą.
Gift Limban Nangwale
Johannesburg, Republika Południowej Afryki
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Szanowny Pastorze Alamo!
Pozdrawiam w imię naszego Jezusa
Chrystusa. Nazywam się pastor Embwata
Yamungu, zajmuję się dystrybucją Pana
publikacji w Kampali w Ugandzie.
Pragnę podziękować Bogu za dzieło, które stworzył poprzez Pańskie publikacje. Rozpowszechniłem Pana prace w koledżu City
Center oraz w szkole podstawowej Nakivubo. Ponad 30 uczniów zostało w ten sposób ocalonych. Z kolei w Demokratycznej
Republice Konga ocalonych zostało 15 osób.
Proszę o przesłanie mi publikacji i 20
egzemplarzy Biblii po angielsku, 20 Biblii
po francusku, 20 książek Mesjasz po francusku, 20 książek Mesjasz po angielsku, 25
koszulek dla zespołu w Ugandzie i Kongo.
Biblie zostaną przekazane naszym umiłowanym nowo nawróconym.

Twój w Chrystusie,
Pastor Embwata Yamungu
Kampala, Uganda

salonie, gdy spłynęło na mnie to przytłaczające przekonanie. Wyczuwałam
obecność Pana. Zaczęłam płakać w niekontrolowany sposób. Upadłam na kolana i zawołałam do Pana z całego serca:
„Panie, jak mogę mówić, że Cię kocham
i nadal grzeszyć? Jak mogę nazywać się
chrześcijanką i nadal grzeszyć?”. Moje
serce pękło na milion kawałków. Czułam się tak zawstydzona, rozbita i taka
brudna. Pan pokazał mi, że nie jestem
zbawiona, a raczej znajduję się na drodze do piekła. Poprosiłam Pana, aby
wskazał mi w jakiś sposób co jest słuszne, którędy iść, aby dotrzeć do Niego.
Powiedziałam Panu, że wszystkie Kościoły okłamały mnie, ale musi być jakaś właściwa droga. Nie chciałam trafić
do piekła, nie chciałam już brać narkotyków, ale nie potrafiłam przestać. Nie
chciałam też już grzeszyć, ale nie potrafiłam przestać.

Brat Joseph Banda rozdający publikacje
pastora Tony’ego Alamo, które zdobywają dusze,
w centrum miasteczka Chipata — Zambia.

Floryda
Dziękuję bardzo! Proszę przekazać
pastorowi Alamo, że pobrałem i
nagrałem na płyty CD wiele z jego
przesłań, żeby móc ich słuchać.
Powodują, że nie chce mi się słuchać
radia (z telewizji zrezygnowałem już
w 2003 roku). Słucham kazań pastora
Alamo cały czas i uczę się o SŁOWIE
bardzo dużo. To dla mnie wielkie
błogosławieństwo!
Z miłością w Jeszui,
Hank Christen
St. Petersburg, Floryda

Natknęłam się na żółtą karteczkę,
którą napisałam kilka miesięcy wcześniej: „Tony Alamo Christian Ministries”. Włączyłam komputer i zaczęłam
czytać literaturę ewangeliczną w internecie. Nie miałam dość. Teksty były
wypełnione Duchem Świętym i były
niczym balsam dla mojej poranionej
duszy. Czytałam cały dzień i całą noc.
Czułam moc. Przeczytałam „Tajemnice
papieża”, „Agentów złego rządu ogólnoświatowego udających agentów Stanów
Zjednoczonych” oraz „Kolejny Pearl
Harbor” i wiedziałam, że nasz pastor
zna prawdę.
Namówiłam chłopaka, żeby zawiózł
mnie w sobotę wieczór z San Francisco Bay Area. Wybrałam się na dwa
nabożeństwa w niedzielę. Czułam Ducha Świętego. Wiedziałam, że to tu Pan
chciał mnie widzieć, ale nie byłam gotowa. Pojechałam do domu i Pan pracował
nade mną trzy tygodnie. Trzymałam się narkotyków i mojego chłopaka. Pewnego dnia
czytałam publikację pt. „Droga
ku władzy”, otrzymałam wiarę i
padłam na kolana. Szatan mówił mi, że wrócę do narkotyków, więc nie chciałam odmawiać modlitwy grzesznicy. Jed-

nak tym razem kajdany zostały zerwane.
Wierzyłam z całego serca, że Pan wybawi mnie od moich grzechów i narkomanii. Z całego serca odmówiłam modlitwę
grzesznicy, podejmując w duchu decyzję: „Będę służyła Panu całym sercem i
nigdy nie powrócę do życia w grzechu”.
Klęczałam w pokoju hotelowym. Jezus
Chrystus mnie uwolnił. Wiedziałam,
że jestem zbawiona. Czułam, jak Jego
Święty Duch wstępuje we mnie, a Jego
krew zmywa moje grzechy. Byłam taka
szczęśliwa. Płakałam z radości. Chciałam pobiec i powiedzieć wszystkim, co
mi się przydarzyło. Nie miałam ochoty
brać narkotyków ani grzeszyć. Chciałam
jedynie czytać Biblię i służyć Panu. Dołączyłam do duszpasterstwa dwa dni po
moim ocaleniu, tj. 11 stycznia 2008 roku.
Spakowałam dwie walizki, wsiadłam do
pociągu i przyjechałam tutaj. Nigdy nie
byłam taka szczęśliwa. Nadal jestem
wolna od narkotyków. Przyjęłam chrzest
Ducha Świętego i to jest to, co chcę robić
przez resztę mojego życia, chcę oddać się
Panu, ponieważ On oddał Swoje życie za
mnie na Golgocie. Pan naprawdę może
Cię ocalić i dać siłę do pokonania grzechu. Zrobił to dla mnie i może zrobić to
dla każdego, kto wezwie Go ze szczerego,
przepełnionego skruchą serca.

Filipiny

Drogi Ewangelisto Alamo!
Piszę to z pomocą córki mojego
pracodawcy, która jest dla mnie jak
młodsza siostra, ponieważ nie potrafię dobrze pisać i mówić po angielsku.
Mam dziewiętnaście lat, skończyłam
szkołę średnią w prowincji Antique
na Filipinach i od ponad roku pracuję jako pomoc domowa u tej miłej
rodziny.
Rodzina słucha Pastora audycji
radiowych „Tony Alamo Ministries”
w każdą niedzielę i zachęcili również
mnie do słuchania jej. Czasami nie
mogę zrozumieć wszystkich słów,
ale pomagają mi i tłumaczą, o czym
jest mowa w audycji Pastora. Gdy już
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to zrozumiem, zaczynam rozmyślać
nad przesłaniem i doceniam je jeszcze bardziej.
Mam nadzieję, że nie przestanie
Pastor szerzyć miłości Bożej poprzez swoje audycje. Życzę jeszcze
więcej sił i proszę o modlitwę w
mojej intencji, zwłaszcza o zdrowie mojej rodziny. Proszę również
o modlitwę w intencji rodziny, dla
której pracuję. Są dla mnie bardzo
dobrzy i traktują mnie jak członka
swojej rodziny.
Salamat po [„dziękuję” po filipińsku].
Liezzle Esponilla
Quezon City, Filipiny

RYDWANY OGNIA
(Ciąg dalszy ze str. 5)

czy tej rzymskokatolickiej satanistycznej
sekcie Watykanu i papieżowi? Nie ma
żadnej korzyści z wiary w szatańskiego
papieża. Końcem tych, którzy wierzą
mu i za nim podążają, jest wieczność w
jeziorze ognia.
Uwierzcie BOGU, który wyraźnie
mówi, że nie ma życia na innej planecie.
Ponadto uwierzcie, że UFO to anioły z
Nieba, obserwatorzy, i uwierzcie BOGU
WSZECHMOGĄCEMU, który, co należy ponownie podkreślić, jest wszechobecny, czyli jest wszędzie w tym samym czasie.
Jeśli wybieracie BOGA, odmówcie tę
modlitwę. Następnie dajcie się ochrzcić
poprzez pełne zanurzenie w wodzie, w
imię OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO21. Studiujcie Biblię Warszawską (Biblię
Króla Jakuba, w wersji angielskiej King
James Version) i postępujcie według niej22.
Mój PANIE i mój BOŻE, zmiłuj się
nad moją grzeszną23 duszą. Wierzę, że
JEZUS CHRYSTUS jest SYNEM żywego BOGA24. Wierzę, że umarł na
krzyżu i przelał SWOJĄ cenną krew
na odpuszczenie wszystkich moich
dawnych grzechów25. Wierzę, że BÓG

wskrzesił JEZUSA z martwych za
sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO26, oraz
że JEZUS TERAZ zasiada po prawicy
BOGA i wysłuchuje mojego wyznania
grzechów oraz tej modlitwy27. Otwieram drzwi mojego serca i zapraszam
CIĘ do niego, PANIE JEZU28. Zmyj
moje wszystkie niegodziwe grzechy
w cennej krwi Swojej, którą przelałeś
zamiast mnie na krzyżu na Kalwarii29.
TY mnie nie odtrącisz, PANIE JEZU;
przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, ponieważ
TWOJE SŁOWO, Biblia, tak mówi30.
TWOJE SŁOWO mówi, że TY nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną31.
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie
i wiem, że odpowiedziałeś mi i wiem,
że jestem zbawiony32. I dzięki CI składam, PANIE JEZU za ocalenie mojej
duszy, a wdzięczność swą okazywać
będę, czyniąc jak Ty każesz i nie dopuszczając się więcej grzechu33.
Po zbawieniu JEZUS powiedział, że
musimy być ochrzczeni przez całkowite zanurzenie w wodzie, w imię OJCA
i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO34. Z
uwagą studiujcie Biblię Warszawską [w
wersji angielskiej King James Version
– Biblia Króla Jakuba] i postępujcie
zgodnie z nią.35

PAN chce, abyś opowiedział innym
o swoim zbawieniu. Możesz zostać
dystrybutorem literatury ewangelicznej pastora Tony’ego Alamo. Wyślemy
Ci publikacje za darmo. Zadzwoń lub
napisz do nas maila, 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: „Czy
człowiek może oszukiwać BOGA? Bo wy
MNIE oszukujecie! Lecz wy pytacie: W
czym CIĘ oszukaliśmy? W dziesięcinach
i daninach. Jesteście obłożeni klatwą, ponieważ MNIE oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę [dziesięcina — 10% waszego dochodu brutto] do
spichlerza, aby był zapas [pokarm duchowy] w MOIM domu [zbawione dusze] i
w ten sposób wystawcie MNIE na próbę!
— mówi PAN ZASTĘPÓW — czy wam
nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję
na was błogosławieństwa ponad miarę. I
zabronię potem szarańczy pożerać wasze
plony rolne, wasz winograd zaś w polu
nie będzie bez owocu — mówi PAN ZASTĘPÓW. Wszystkie narody będą was
nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym - mówi PAN ZASTĘPÓW.”
(Mal 3:8-12).

20 2Kor 6:14-18, 2Tes 2:3-12, Ap 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, rozdz. 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 20:4, 10 21 Mt 28:19-20, Jan 3:5, Dz 2:38, 19:3-5 22 2Tym 2:15, 3:14-17, Jk
1:22-25, Ap 3:18 23 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 24 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, Jan 9:35-37, Rz 1:3-4 25 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1Jan 1:7, Ap 5:9 26 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk
16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Dz 2:24, 3:15, Rz 8:11, 1Kor 15:3-7 27 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 28 1Kor 3:16, Ap 3:20 29 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21,
1Jan 1:7, Ap 1:5, 7:14 30 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 31 Mt 21:22, Jan 6:35, 37-40, Rz 10:13 32 Hbr 11:6 33 Jan 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 34 Mt
28:18-20, Jan 3:5, Dz 2:38, 19:3-5 35 5Mojż 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 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.

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:
© Copyright Luty 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Zarejestrowano Luty 2013
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