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ANIOŁY NIEBIAŃSKIE
UNOSZĄCE SIĘ NAD NASZĄ PLANETĄ
         Tony Alamo

(Ciąg dalszy na str. 2)

„Rydwanów BOŻYCH jest 
dwadzieścia tysięcy, a nawet 
tysiące jest aniołów: PAN jest 
pośród nich” (Ps 68:17, Biblia 
Króla Jakuba - w wersji an-
gielskiej King James Version). 
Oczywiście rydwany BOŻE to 
współcześnie latające spodki, 
znane jako UFO. Nie przybywa-
ją z żadnej innej planety, lecz są 
aniołami BOŻYMI, które od se-
tek lat patrolują ziemię, tropiąc 
przestępstwa przeciwko prawu 
ustanowionemu przez BOGA i 
przeciwko spadkobiercom zbawienia1.

W “Liście do Hebrajczyków” (1:10-
14) czytamy: „Oraz: TYŚ, PANIE, na 
początku osadził ziemię, dziełem też 
rąk TWOICH są niebiosa: One prze-
miną, ale TY zostaniesz i wszystko 
jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je 
zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. 
TY zaś jesteś Ten sam, a TWOJE lata 
się nie skończą. Do któregoż z anio-
łów kiedykolwiek powiedział: Siądź 
po mojej prawicy [jak powiedział tyl-
ko do CHRYSTUSA], aż położę nie-
przyjaciół TWOICH jako podnóżek 
TWOICH stóp. Czyż nie są oni wszy-
scy duchami służebnymi, posłanymi 
by służyć tym, którzy mają być spad-
kobiercami zbawienia?” [Biblia Króla 
Jakuba - w wersji angielskiej King Ja-
mes Version]

Gdyby nie rydwany BOŻE (przez 
większość określane jako UFO), jak 
duchy służące BOGU mogłyby przy-
glądać się wszystkim dobrym uczyn-
kom świętych i zepsuciu czynione-
mu przez niegodziwców dwadzieścia 
cztery godziny na dobę? Skąd BÓG 
wiedziałby, mimo że jest BOGIEM 
wszechwiedzącym, które anioły po-
słać w danej chwili, aby pobłogosławi-
ły świętych lub ostrzegły, przeklęły czy 
też zniszczyły niegodziwców?

Na przykład w Księdze Rodzaju 
(32:12) BÓG rzekł do Jakuba, które-
go później nazwał Izraelem: „Będę 
ci świadczył dobro i uczynię twe po-
tomstwo jak ziarnka piasku na brzegu 
morza, których nikt zliczyć nie zdoła” 
[Biblia Króla Jakuba - w wersji angiel-
skiej King James Version]. Jednak BÓG 

wiedział, co miał na myśli król 
Dawid, gdy zdecydował się po-
liczyć wszystkie dzieci Izraela. 
Oto jak to się zaczęło. Pierwsza 
Księga Kronik 21:1-2 mówi: „Po-
wstał szatan przeciwko Izraelowi 
i pobudził Dawida, żeby policzył 
Izraela [którego, jak powiedział 
BÓG, nie da się policzyć, gdyż jest 
niepoliczalny (Hbr 11:12)]. Rzekł 
więc Dawid do Joaba i do wład-
ców ludu [przywódców]: Idźcie, 
a policzcie Izraela od Beer-Szeby 
aż do Dan i donieście mi, abym 

znał ich liczbę”. Przez posłuszeństwo 
szatanowi król Dawid skusił się w swo-
im sercu, tak jak Ewa została skuszona 
w jej sercu, żeby powiedzieli w swoich 
sercach: „Będę jak BÓG NAJWYŻSZY 
i będę znał liczbę, tak jak BÓG zna licz-
bę”. Skoro BÓG był tak rozgniewany na 
Adama i Ewę, którzy GO nie posłuchali 
i nie okazali MU posłuszeństwa, że na 
każdą duszę, która kiedykolwiek będzie 
żyła na ziemi, rzucił klątwę śmierci, pie-
kła i wieczności w jeziorze ognia, dla-
czego BÓG miałby pozwolić, aby Dawid 
nie poniósł konsekwencji swojego nie-
posłuszeństwa i grzechu, gdy wykonał 
polecenie szatana?2 BÓG nie zważa na 
osoby3. Jeśli przeklął Adama i Ewę za 
nieposłuszeństwo, i jeśli przeklął króla 
Dawida, Jego oczko w głowie, za okaza-

1 1Mojż 18:20-22, 19:1-25, 4Mojż 22:21-35,  2Sm 24:10-16, 2Krl 6:8-17, 2Kron 20:1-29, 32:1-22, Ps 34:7, 35:4-5, 68:17, Dn 06:21-22, Za 1:7-21, 2:1-5, rozdz. 4, Mt 28:1-7, Dz 5:17-24, 
12:1-12, 21-23, Ap 7:1-2, rozdz. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, rozdz. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3  2 1Mojż 2:16-17, 3:1-19, Rz 5:12-18, 1Kor 15:22, 47   3 3Mojż 19:15, 
5Mojż 1:17, 16:19, 1Sm 26:23, 1Krl 8:32, 2Kron 6:23, 19:7, Ps 9:8, Przyp 24:23, 28:21, Iz 45:21, Dz 10:34, Rz 2:11, Ef 6:9, Kol 3:25, Jk 2:1-10, 1Piotr 1:17, Ap 15:3   
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(Ciąg dalszy ze str. 1)
ne MU nieposłuszeństwo, przeklnie tak-
że Ciebie, mnie i każdego, kto nie będzie 
MU posłuszny4.

Gdy Dawid rozkazał Joabowi po-
liczyć lud Izraela, Joab odpowiedział: 
„Niech Pan przysporzy stokroć więcej 
ludu swego, niżeli go jest! Lecz, o panie 
mój, królu, czyż oni wszyscy nie są pod-
danymi mego pana? Dlaczegóż pan mój 
tego się domaga? Czemu ma się stać 
przyczyną przewinienia wobec Izra-
ela? Jednakże rozkaz króla przełamał 
Joaba. Poszedł więc Joab, a obszedłszy 
cały Izrael, przybył do Jerozolimy. Joab 
przekazał Dawidowi sumę policzone-
go ludu. Cały Izrael liczył milion i sto 
tysięcy [1100 000] mężczyzn dobywa-
jących miecza; w Judzie zaś czterysta 
siedemdziesiąt tysięcy mężczyzn [470 
000] dobywających miecza. Wśród nich 
Joab nie policzył Lewiego i Beniamina, 
ponieważ rozkaz króla był odrażający 
dla Joaba [tak jak dla BOGA].

I nie podobała się ta rzecz BOGU, 
więc ukarał Izrael. I rzekł Dawid do 
BOGA: Zgrzeszyłem bardzo tym, 
czego dokonałem. Lecz teraz daruj 
łaskawie winę TWOJEGO sługi, bo 
postąpiłem bardzo głupio. I odezwał 
się PAN do Gada, „widzącego” Da-
widowego [proroka], tymi słowami: 
Idź i przekaż Dawidowi te słowa: Oto 
mówi PAN: Daję ci trzy rzeczy [trzy 
klątwy] do wyboru, ta, którą wybie-
rzesz, zostanie spełniona. Gad przy-
szedł do Dawida i rzekł do niego: Oto 
mówi PAN: Wybierz sobie: albo trzy 
lata głodu, albo trzy miesiące porażek 
na oczach twoich wrogów, gdy miecz 
nieprzyjaciół twoich dopadnie cię, 
albo też trzy dni miecza PAŃSKIEGO 
i zarazy w kraju, gdy Anioł Pański bę-
dzie szerzył spustoszenie od morza do 
morza w całym Izraelu. A teraz roz-
waż, co mam odpowiedzieć TEMU, 
który mnie posłał. I rzekł Dawid do 
Gada: Jestem w wielkiej rozterce. 

Niech wpadnę raczej w ręce PANA, 
bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale 
w ręce człowieka niech nie wpadnę.
Zesłał więc Pan zarazę na Izrael i 

padło z Izraela siedemdziesiąt tysięcy 
ludzi. I posłał BÓG ANIOŁA [latający 
spodek sterowany tylko przez jednego 
ANIOŁA] do Jerozolimy, aby ją znisz-
czyć, lecz gdy ten [ANIOŁ] dokonywał 
dzieła zniszczenia, wejrzał PAN i uli-
tował się nad nieszczęściem i rzekł do 
[Obserwatora] ANIOŁA-niszczyciela: 
Wystarczy! Zatrzymaj swoją rękę! Stał 
wtedy [Obserwator] ANIOŁ PAŃSKI 
blisko klepiska Ornana Jebusyty. Da-
wid, podniósłszy oczy, ujrzał ANIOŁA 
PAŃSKIEGO [Obserwatora], stojącego 
między ziemią i niebem, a w ręku jego 
— miecz wyciągnięty nad Jerozolimą.

Dawid więc i starszyzna Izraela 
obleczeni w wory [co oznacza, że po-
ścili] padli na twarze. I rzekł Dawid 
do BOGA: Czyż to nie ja rozkazałem 
policzyć naród? To ja zgrzeszyłem, to 
ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? 
PANIE, BOŻE mój, niechaj TWOJA 
ręka obróci się na mnie i na dom mo-
jego ojca, a nie nękaj TWOJEGO ludu! 
Wtedy ANIOŁ PAŃSKI rzekł do Gada 
[proroka], aby oznajmił Dawidowi, że 
Dawid powinien iść i wznieść ołtarz 
PANU na klepisku Ornana Jebusyty. 
Dawid więc poszedł na słowo Gada, 
który przemawiał w imieniu PANA.

Ornan obrócił się i ujrzał ANIOŁA, 
on i czterej synowie jego i ukryli się [to 
samo czasami robią dziś ludzie, gdy 
widzą latające spodki, UFO, ANIOŁY 
BOŻE, unoszące się nad nimi. Wcale 
nie pochodzą one z innej planety, lecz 
z Nieba!]; Ornan młócił wtedy pszeni-

cę. Gdy Dawid przyszedł do Ornana, 
Ornan obejrzał się i ujrzał Dawida, a 
wyszedłszy z klepiska, oddał pokłon 
Dawidowi [Gdy Ornan ujrzał ANIO-
ŁA, a następnie Dawida, wyczuł silną 
więź pomiędzy ANIOŁEM i Dawi-
dem. Ornan bał się i pokłonił się Da-
widowi] upadajac na twarz. Wtedy Da-
wid rzekł do Ornana: Odstąp mi teren 
tego klepiska, a zbuduję na nim ołtarz 
PANU; odstąp mi je za pełną cenę, aby 
plaga przestała się srożyć wśród ludu. 
Rzekł Ornan do Dawida: Weź, a niech 
uczyni król, pan mój, co mu się wyda 
słuszne. Spójrz! Oddaję woły na cało-
palenie, narzędzia do młócenia jako 
drwa, pszenicę na ofiarę z pokarmów, 
wszystko to daję. Król Dawid rzekł do 
Ornana: Nie! Zaprawdę kupię to za 
pełną cenę albowiem tego, co do cie-
bie należy, nie wezmę dla PANA i nie 
złożę ofiar całopalnych, które mnie nic 
nie kosztowały. Dał więc Dawid Or-
nanowi za miejsce sześćset syklów w 
złocie i David zbudował ołtarz PANU, 
i złożył ofiary całopalne, i ofiary poko-
ju, i wzywał PANA, a ON [BÓG],   od-
powiedział mu z Nieba, zsyłając ogień 
na ołtarz całopalenia. I nakazał PAN 
ANIOŁOWI, a ten wtedy schował swój 
miecz do pochwy. 

Wtedy Dawid widząc, że PAN wy-
słuchał go na klepisku Jebusyty Orna-
na, złożył tam ofiary. Tabernakulum 
zaś PAŃSKIE, które Mojżesz zbudo-
wał na pustyni, i ołtarz całopalenia 
znajdowały się wtedy na wyżynie w 
Gibeonie, ale Dawid nie śmiał tam iść, 
aby radzić się BOGA, ponieważ lękał 
się miecza ANIOŁA PAŃSKIEGO” 
(1Kron 21:3-30, Biblia Króla Jaku-

Malawi
Umiłowani w Chrystusie!

Pozdrowienia w Panu. Pragnę poinformować, że paczka, którą do mnie wysłali-
ście, dotarła w samą porę. Rozdaliśmy materiały w centrum handlowym Mthandizi, 
gdzie wielu ludzi przyjęło Jezusa jako swego Pana. Amen.

Jednocześnie prosimy, nie wahajcie się wysyłać więcej egzemplarzy Biblii, książ-
ki “Mesjasz” i biuletynów, abyśmy mogli je rozdawać. Prosimy także o koszulki dla 
członków naszego zespołu.

Zawsze modlimy się za pastora Alamo oraz duszpasterstwo w związku z sytu-
acją, w jakiej się znaleźliście.
Pozdrawiam w Panu,
Evance Nauliya         Limbe, Malawi
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4 1Mojż 3:1-19, 2Mojż 23:20-21, 5Mojż 11:26-28, 28:61-
63, 1Sm 12:14-15, 15:22-23, 2Sm rozdz. 11, 12:1-23, Hi 
36:7-12, Jer 12:16-17, 18:9-10, Rz 2:5-13, 6:12-16, Ef 5:3-6, 
2Tes 1:7-9, Hbr 2:1-4   
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ba - w wersji angielskiej King James 
Version). Istnieje wiele innych pism, 
które pokazują, że BÓG posługuje się 
SWOIMI aniołami, żeby rzucać klą-
twy i siać zniszczenie5.

Stary prorok Nahum opisał dzisiej-
sze autostrady i samochody w jedyny 
znany sobie sposób. Prorok Nahum (Na 
2:4) stwierdza: „Po drogach będą szala-
ły rydwany, które będą się przewracały 
jeden o drugiego na gościńcach: bedą 
one wyglądały jak pochodnie, będą 
biegały jak błyskawice” (Biblia Króla 
Jakuba - w wersji angielskiej King Ja-
mes Version). Są to proroctwa o końcu 
czasów, w których pojawiają się pojaz-
dy silnikowe i autostrady. 

Nie ma życia na żadnej innej pla-
necie ani w żadnym innym tworze 
BOGA. Dlatego absolutnie śmieszne i 
niedorzeczne jest przekonanie, że la-
tające talerze i UFO pochodzą z innej 
planety. Pochodzą z Nieba.

Nade wszystko BÓG pragnie, żeby 
ludzie MU wierzyli, i wie On, że naru-
szanie Jego przykazań oznacza, że lu-
dzie Mu nie wierzą. Oto, co BÓG mówi 
o SWOIM Niebie i o SWOJEJ Ziemi. W 
Księdze Rodzaju (1:14-15) jest napisane: 
„A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną 
ciała niebieskie, świecące na sklepieniu 
nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby 
wyznaczały pory roku [tutaj na Ziemi, 
a nie na innej planecie], dni i lata [po-
nownie, tylko na planecie Ziemi]: aby 
były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu 
nieba i aby świeciły nad ZIEMIĄ [nie 
nad Marsem, Jowiszem, Merkurym czy 
jakąś inną planetą]. I tak się stało”. Nie 
myślcie, że uciekniecie przed zepsuciem 
i przemocą, które obecnie mają miejsce 
i jeszcze się nasilą w tym miejscu, któ-
re nazywacie „matką Ziemią”. Niech się 
Wam nie wydaje, że zamieszkacie na in-
nej planecie, ponieważ życia nie da się 
podtrzymać nigdzie indziej. Nie odnaj-
dziecie pokoju na Ziemi, ponieważ je-
steśmy zepsutym ludem, a bez PANA w 
naszych sercach zawsze pozostaniemy 

zepsuci. Odrzućcie pomysły, że UFO, 
latające spodki, OBSERWATORZY i 
ANIOŁY przybywają z jakiejś innej 
planety. Jeśli wierzycie w ten fałsz, 
BÓG już zesłał na Was mocne uroje-
nie, o czym wspomina się w 2. Liście 
do Tesaloniczan (2:8-12): „Wówczas 
ukaże się Niegodziwiec [diabeł, sza-
tan, antychryst], którego PAN JEZUS 
zgładzi TCHNIENIEM SWOICH 
ust i wniwecz obróci [samym] bla-
skiem SWEGO przyjścia. Pojawieniu 
się jego towarzyszyć będzie działanie 
szatana, z całą mocą [słabą i nędzną 
mocą szatańską], wśród znaków i fał-
szywych cudów [kłamstw takich jak 
to, że ANIOŁY lub UFO pochodzą 
z innych planet, oraz że na innych 

planetach jest życie i wkrótce będzie-
cie mogli uciec przed złem zepsucia 
tej ziemi na inną planetę], z wszelkim 
podstępnym oszustwem [mówieniem, 
że małżeństwa tej samej płci są dopusz-
czalne, aborcja, morderstwa z preme-
dytacją są dopuszczalne6, lesbijstwo i 
homoseksualizm są dopuszczalne7, cu-
dzołóstwo8 i nierząd są dopuszczalne9, 
trucie się alkoholem i narkotykami jest 
dopuszczalne,10 komedia jest dopusz-
czalna11, kradzież12 i bluźnierstwo są 
dopuszczalne13, brak miłości do PANA 
BOGA WASZEGO całym sercem, 
duszą, umysłem i mocą jest dopusz-
czalny14, dopuszczalne jest niesłużenie 
PANU, pożądliwość jest dopuszczal-
na15] nieprawości tych, którzy giną, 
ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, 
aby dostąpić zbawienia. I dlatego Bóg 
zsyła na nich silne urojenie i  uwierzą 
oni kłamstwu [takiemu jak to, że UFO 
pochodzi z innej planety, tak jakby na 
innych planetach było życie]: aby mogli 
być potępieni wszyscy, którzy nie uwie-
rzyli prawdzie, ale upodobali sobie nie-
prawość [Biblia Króla Jakuba - w wersji 
angielskiej King James Version]”.

Wróćmy do 1. rozdziału Księgi Ro-
dzaju: „BÓG uczynił dwa duże światła: 
większe, aby rządziło dniem [słońce], i 
mniejsze, aby rządziło nocą [księżyc], i 
stworzył ON również gwiazdy. I umie-
ścił je BÓG na sklepieniu niebios, aby 
świeciły nad ZIEMIĄ [nie nad inną 
planetą]; aby rządziły dniem i nocą i 
oddzielały światłość od ciemności. A 
widział BÓG, że to było dobre” (1Mojż 
1:16-18). [Biblia Króla Jakuba - w wersji 
angielskiej King James Version]

A w co wy wierzycie? Wierzycie w to, 
co dobre czy w to, co złe? Wierzycie, że 
Bóg stworzył nas z gliny czy wierzycie 

(Ciąg dalszy na str. 4)

6 1Mojż 9:5-6, 2Mojż 20:13, 21:12-15, 22-23, 3Mojż 24:17, 4Mojż 35:16-21, 30-33, 5Mojż 5:17, 27:24-25, Ps 139:13-
16, Przyp 1:10-16, 6:16-18, Jer 1:5, Mt 19:18, Mk 10:19, Łk 18:20, Rz 13:9, Ga 5:19-21, 1Tym 1:9-10, Jk 2:11, 1Jan 
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22:1-4, 3Mojż 19:11, 13, 5Mojż 5:19, Za 5:3, Mt 15:19-20, 19:18, Mk 7:21-23, Łk 18:20, 19:45-46, Rz 13:9, 1Kor 06:10, Ef 
4:28, Ap 9:21   13 3Mojż 24:11-16, 23, Mt 12:22-32, 15:19-20, Łk 12:9-10, Ap 13:1-9, 14:8-11, 17:1-9   14 5Mojż 4:29, 
6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Joz 22:5, Mt 22:37-40   15 2Mojż 18:21, 20:17, 5Mojż 5:21, Ps 10: 3, Mi 2:1-3, Mk 
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Indie
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Przesyłamy Wam święte pozdrowienia. 
Dziś otrzymaliśmy Wasze wspaniałe publi-
kacje. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponie-
waż w biuletynie znalazły się nawet moje 
zdjęcia z ceremonii udzielania chrztu!

Przy Waszym wsparciu modlitewnym 
zorganizowaliśmy bardzo udane spotkania 
ewangeliczne w dniach 4-6 marca. Rów-
nież pragnę przesłać zdjęcia. Podczas tych 
spotkań głosiliśmy moc Bożą i Jego maje-
stat. W trakcie tych spotkaniach wielu hin-
duistów otrzymało Boski plan zbawienia.

Wszyscy tutaj modlimy się za zdrowie 
pastora Tony’ego i za całe Wasze duszpa-
sterstwo. Niech Bóg Was błogosławi.
Wasz brat w Chrystusie,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indie
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naukowcom? Wierzycie w BOGA czy w 
datowanie radiowęglowe? Innymi słowy, 
wierzycie, że świat ma 6 tysięcy lat, jak 
twierdzi PAN, czy wierzycie w kłam-
stwo, że świat ma miliony albo miliar-
dy lat, jak mówią ateiści? Jeśli wierzycie 
kłamstwom zamiast SŁOWU BOŻE-
MU, poddaliście się działaniu silnej ilu-
zji i jesteście przeklęci16. Miejmy nadzie-
ję, dla Waszego dobra, że to nieprawda. 
Jeśli chcecie zostać zbawieni i spędzić 
wieczność w Niebie z BOGIEM OJCEM, 
SYNEM i DUCHEM ŚWIĘTYM oraz ze 
wszystkimi, którzy uwierzyli w BOGA 
poprzez JEGO SYNA JEZUSA CHRY-
STUSA, odmówcie tę modlitwę:

Mój PANIE i mój BOŻE, zmi-
łuj się nad moją grzeszną duszą 17. 
Wierzę, że JEZUS CHRYSTUS jest 
SYNEM żywego BOGA18. Wierzę, 
że  umarł na krzyżu i przelał SWO-
JĄ bezcenną krew na odpuszczenie 
wszystkich moich dawnych grze-
chów19. Wierzę, że BÓG wskrzesił 
JEZUSA z martwych za sprawą DU-
CHA ŚWIĘTEGO20, oraz że w tym 
momencie zasiada ON po prawicy 
BOGA i wysłuchuje mojego wyzna-

nia grzechów oraz tej modlitwy21. 
Otwieram drzwi mojego serca i 
zapraszam CIĘ do niego, PANIE 

JEZU22. Zmyj moje wszystkie nie-
godziwe grzechy bezcenną krwią 
Twoją, którą przelałeś zamiast mnie 
na krzyżu na Kalwarii23. TY mnie nie 
odtrącisz, PANIE JEZU; TY prze-
baczysz mi moje grzechy i uratu-
jesz moją duszę. Wiem to, ponieważ 
TWOJE SŁOWO, Biblia tak mówi24. 
TWOJE SŁOWO mówi, że TY niko-
go nie odtrącisz, i to mnie też doty-
czy25. Dlatego też wiem, że usłyszałeś 
mnie i wiem, że odpowiedziałeś mi i 
wiem, że jestem zbawiony26. I dzięki 
CI składam, PANIE JEZU za ocalenie 
mojej duszy, a wdzięczność swą oka-
zywać będę, czyniąc jak TY każesz i 
nie dopuszczając się więcej grzechu27.

Teraz, gdy jesteście zbawieni, służ-
cie Bogu całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem i 
całą swoją mocą (Mk 12:30).

Zostańcie ochrzczeni przez pełne za-
nurzenie w wodzie, w imię OJCA, SYNA 
i DUCHA ŚWIĘTEGO28. Studiujcie Bi-
blię Króla Jakuba - w wersji angielskiej 
King James Version (Biblię Warszawską) 
i postępujcie według niej, aż po dzień, w 
którym opuścicie tę planetę29.

Następnie, jak nakazuje JEZUS, zo-

stańcie zdobywcami dusz. Możecie to 
robić zostając dystrybutorami publika-
cji pastora Alamo. Drukujemy publi-
kacje pastora Alamo w wielu językach 
i wysyłamy je na cały świat. Wydajemy 
miliony dolarów na papier i przesyłkę, 
więc potrzebujemy Waszej modlitwy i 
pomocy finansowej. Jeśli chcecie zba-
wienia świata, jak nakazuje JEZUS, nie 
okradajcie 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 da-
ninach. Jesteście obłożeni klatwą, ponie-
waż MNIE oszukujecie, wy, cały naród. 
Przynieście całą dziesięcinę [dziesięcina 
— 10% waszego dochodu brutto] do 
spichlerza, aby był zapas [pokarm du-
chowy] w MOIM domu [zbawione du-
sze] 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 szarań-
czy pożerać wasze plony rolne, wasz wi-
nograd 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).

(Ciąg dalszy ze str. 3)
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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:
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