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Na świecie jest znacznie więcej osób
religijnych niż zbawionych, ponownie
narodzonych w DUCHU. Biblia w bardzo wielu słowach uczy nas, że religia
pochodzi od diabła, a zbawienie od
PANA1.
Różnica między wiarą w CHRYSTUSA a wiarą w religię polega na
tym, że w przypadku wiary w CHRYSTUSA to BÓG poszukuje człowieka,
natomiast w religii to człowiek poszukuje BOGA. Innymi słowy, prawda
jest taka, że to BÓG szukał człowieka
i nadal go szuka. W Starym Testamencie to BÓG pierwszy skontaktował
się z Adamem, Kainem, Setem, Enochem, Noem, Abrahamem, Izaakiem
i Jakubem. W Nowym Testamencie to
ON pierwszy skontaktował się z Mateuszem, Janem i Pawłem Apostołem.
W 1964 roku to ON skontaktował się
ze mną, a w okresie między czasami
biblijnymi a współczesnymi z jeszcze
wieloma innymi osobami. Inaczej mówiąc, BÓG wyszukał wszystkie swoje
barany, przywódców JEGO rodziny,
i wysłał ich na poszukiwanie owiec,
które w przyszłości ostatecznie dostą-

pią zbawienia i spędzą wieczność w królestwie niebieskim z
BOGIEM OJCEM, CHRYSTUTony i Susan Alamo, orkiestra oraz chór w
SEM, JEGO pierwszym jednoich programie telewizyjnym w latach 70rodzonym SYNEM i DUCHEM
tych i na początku lat 80-tych
ŚWIĘTYM.
CHRYSTUS naucza swoich ucz- cunek dla tego, co jego zdaniem może
niów, nas wszystkich, żeby poszukiwać być BOGIEM. W ludzkiej świadomości
innych, którzy będą JEGO uczniami, drzemie przekonanie, że istnieje jakiś
i którzy będą czynili to samo2. Czyni bóg, lecz ludzie nie mają pojęcia o jeto w Ewangelii Mateusza 28:18-20 w dynym prawdziwym BOGU. Dlatego
następujących słowach: „Dana MI jest JEZUS w Ewangelii Mateusza 28:19 powszelka moc na niebie i na ziemi. Idź- wiedział Swoim ówczesnym uczniom,
cie tedy i czyńcie uczniami wszystkie ale także wszystkim Swoim uczniom po
narody, chrzcząc je [w pełni zanurzając dzień dzisiejszy: „Idźcie tedy i czyńcie
w wodzie3] w imię OJCA i SYNA, i DU- UCZNIAMI WSZYSTKIE NARODY
CHA ŚWIĘTEGO, ucząc je przestrze- [i ogłoście im, kto jest prawdziwym
gać wszystkiego, co wam przykazałem. BOGIEM, którego mają wielbić i któreA oto JA jestem z wami po wszystkie mu mają służyć, jako jedynemu Bogu],
dni aż do skończenia świata. Amen”. chrzcząc je [w pełni zanurzając w woTo CHRYSTUS szuka człowieka, a nie dzie] w imię OJCA i SYNA, i DUCHA
człowiek BOGA. Człowiek poszuku- ŚWIĘTEGO”.
Aby wstąpić do nieba, musimy
jący BOGA to „religia”, lecz gdy BÓG
być doskonali4. Możemy to osiągnąć,
szuka człowieka to „zbawienie”.
Wszystkie religie wymagają, aby nie- ponieważ BÓG tak nam nakazuje, a
zbawiony człowiek poszukiwał BOGA BÓG nigdy nie nakazuje nam niczelub tego, co uważa za BOGA. Czym jest go niemożliwego5. W Ewangelii Mareligia? Religia to wiara człowieka i sza(Ciąg dalszy na str. 2)

1 Iz 1:11-16, 29:13-14, Jr 7:8-11, 23:33-40, Ez 13:1-23, Mi 3:11, Mt 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Łk 6:46, 18:10-14, J 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 2Tym 3:1-7,
Tt 1:16, Jk 2:19 2 Dn 12:3, Mt 10:7-8, 28:19-20, Łk 24:46-48, Dz 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Rz 7:4, 10:13-15, 1Kor 1:17-18, 21, 9:16-17, Ef 3:2-10, Kol 1:25-29, 2Tym 4:2, 5 3 Mt
28:19, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12 4 Pwt 18:13, 1Krl 8:61, Ps 119:1-3, Mt 5:48, 2Kor 13:11, Ef 4:11-13, 5:25-27, Flp 3:12-15, Kol 1:21-22, 1Tym 6:14, 2Tym 3:16-17, Jk 1:4, 1J 3:6-10,
Ap 21:7, 27 5 Rdz 17:1, Kpł 11:44-45, 19:2, 20:26, Pwt 18:13, 1Krl 8:61, Ps 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, J 17:17-23, Rz 6:4-14, 8:1-14, 37, 2Kor 6:14-17, 13:11, Ga 5:16, Ef 4:11-13,
5:25-27, 6:10-18, Flp 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Kol 1:10-11, 21-22, 1Tes 4:6-7, 1Tym 6:11-14, 2Tym 3:16-17, Hbr 2:18, 12:14, 13:20-21, Jk 1:4, 27, 1P 1:15-16, 5:8-10, 1J 2:14,
3:5-10, 4:4, Ap 3:1-5, 7:13-15
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RÓŻNICA POMIĘDZY
ZBAWIENIEM
A RELIGIĄ
(Ciąg dalszy ze str. 1)

teusza (5:48) JEZUS mówi: „Bądźcie
wy tedy doskonali, jak OJCIEC wasz
niebieski doskonały jest”. Jeśli kroczymy w DUCHU ŚWIĘTYM, jesteśmy
doskonali. W Liście do Rzymian 8:1-2
czytamy: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia [żadnego piekła, żadnego jeziora ognia] dla tych, którzy są w
CHRYSTUSIE JEZUSIE [nie dla tych,
którzy chodzą w Nim według ciała, ale
dla tych, którzy chodzą w Nim według
Ducha]. Bo zakon DUCHA, który
daje ŻYCIE w CHRYSTUSIE JEZUSIE, uwolnił cię od zakonu grzechu i
śmierci”. Należy zwrócić uwagę, że we
fragmencie tym nie ma mowy o tym,
że możemy być wolni od prawa moralnego. Możemy być wolni jedynie od
prawa grzechu i śmierci. Prawo grzechu i śmierci mówi, że jeśli złamiemy
prawo moralne, gdy odrodzimy się ponownie w DUCHU, nie pozostaje już
żadna ofiara (przebaczenie) za grzechy.
W Liście do Hebrajczyków (10:2631) możemy przeczytać: „Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie
grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary
za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi
przeciwników [wrogów BOGA]. Kto
łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć
bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; o ileż
sroższej kary, sądzicie, godzien będzie
ten, kto SYNA BOŻEGO podeptał i
zbezcześcił krew przymierza, przez
którą został uświęcony, i znieważył
DUCHA łaski! Znamy przecież Tego,
który powiedział: Pomsta do MNIE
należy, JA odpłacę; oraz: PAN sądzić
będzie lud Swój. Straszna to rzecz
wpaść w ręce BOGA żywego”. Dlatego
strach przed PANEM jest początkiem
mądrości6. Musimy postępować, jak
nam przykazuje, musimy trzymać się
z dala od religii i narodzić się ponow6 Hi 28:28, Ps 111:10, Prz 1:7, 9:10, 15:33

nie z DUCHA. To jest zrozumieniem,
czego ON chce od nas, a strach przed
PANEM jest zrozumieniem.
W Ewangelii Jana 3:5 JEZUS powiedział Nikodemowi, że ten MUSI
narodzić się z DUCHA. JEZUS nigdy nie powiedział, że trzeba przyłączyć się do jakiejś religii. Wiara w
CHRYSTUSA w żaden sposób nie
przypomina żadnego rodzaju religii.
Powtórzmy, wiara w CHRYSTUSA to
BÓG poszukujący człowieka, pragnący, aby ten MU służył.
Ludzie często pytają: „Czym różni
się chrześcijaństwo od religii?”. Mogą
zapytać: „Czy chrześcijaństwo jest religią?”. Odpowiadając szczerze na to
pytanie, powiem, że chrześcijaństwo
nie jest religią. Prawdziwe chrześcijaństwo jest zbawieniem. Mimo że
nieoświeceni duchowo ludzie uważają, że chrześcijaństwo jest jedną z
pięciu głównych religii na świecie, w
rzeczywistości wiara w CHRYSTUSA nie jest wiarą w religię. Możemy
to wyjaśnić także w ten sposób, że ci,
którzy naprawdę wierzą w CHRYSTUSA, są chrześcijanami, lecz nie
wyznawcami jakiejś domniemanej
religii chrześcijańskiej. Jak dotąd, religie zapisały się w historii jako agresja wobec chrześcijaństwa.
Kościół rzymskokatolicki zamordował miliony ludzi podczas trzech
różnych inkwizycji. A przez ostatnie
dwa tysiące lat dopuścił się wielu innych morderstw, takich jak masakra
w Waco, w której zamordowano wiele
dzieci wraz z ich matkami i ojcami. Ta-

kie działania Kościoła rzymskokatolickiego są prowadzone do dziś.
Możemy cofnąć się do hiszpańskiej inkwizycji oraz do wielu innych
zbrodni popełnionych przez Watykan. Należy zaliczyć do nich zamordowanie sześciu milionów Żydów w
Auschwitz i innych nazistowskich
obozach koncentracyjnych. Obecnie
trwająca wojna z chrześcijaństwem
wywodzi się z Watykanu7. Z powodu
religii katolickiej wielu z nas odebrano mienie, którego wartość liczy się
w setkach milionów dolarów i wielu
z nas, którzy są prawdziwymi ponownie narodzonymi chrześcijanami odbywa w więzieniu karę dożywocia, na
podstawie fałszywych zarzutów. Nie
mam tutaj na myśli drobnych starych
katolickich mam i ojców, którzy należą do sekty Kościoła rzymskokatolickiego. Oni nie zdają sobie sprawy z
tych rzeczy, podobnie jak reszta ludzi
współczesnego świata. Niemniej jednak to, co mówię, jest prawdą.
Podczas gdy w Polsce rozbrzmiewały katolickie i ewangelickie [luterańskie] dzwony, w niemieckich komorach gazowych i piecach uśmiercano miliony niewinnych ludzi, którzy
następnie lądowali w wielkich dołach
(masowych grobach). Niektórzy, jak
mi opowiadano, nadal żyli. Anioły
widziały i słyszały to wszystko8. BÓG
widział i słyszał to wszystko9. Dzięki
7 Dn 7:7, 19-27, Ap 13:1-7, 17:1-18 8 Jr 4:16 Dn rozdz.
4, Mt 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Łk 15:4-10, 1Kor
11:10, 1Tym 5:21, Ap 14:13-20 9 Pwt 31:21, 2Krl 19:27,
1Krn 28:9, Hi 31:4, 34:21-22, 25, Ps 44:21, 139:1-6, 1216, Prz 15:3, 11, Iz 29:15-16, Łk 16:15, Hbr 4:13, 1J 3:20

Demokratyczna Republika Konga

(Tłumaczenie z języka francuskiego)
Możemy uważać się za zaakceptowanych przez Twoje duszpasterstwo!
Odwaga zajmuje stanowisko. Z Twoich publikacji wnioskuję, że jesteś wojownikiem Chrystusa, co wynika ze sposobu, w jaki przedstawiasz bezbożny rząd państwa policyjnego. To dowodzi Twojej odwagi.
Odrobina odwagi; jesteś zwycięzcą i wiesz to.
Darowizna w postaci publikacji byłaby mile widziana. Wesołych
Świąt Wielkanocnych wszystkim chrześcijanom z Alamo Ministries.
Zigashane Maroyi Israel
Prowincja Sud-Kivu, Demokratyczna Republika Konga.
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BOGU za Dzień Sądu, który wkrótce
nadejdzie10.
Łukasz w rozdziale 12., wersety
1-5, mówi: „A gdy się zgromadziły
niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, [JEZUS] zaczął
mówić najpierw do uczniów Swoich: Strzeżcie się kwasu [zaczynu]
faryzeuszów [religijnych Żydów], to
jest obłudy [grzechu]. Bo nie ma nic
ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani
tajnego, co by nie stało się wiadome.
Dlatego, co mówicie w ciemności,
będzie słyszane w świetle dziennym
[przez Anioły i BOGA], a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie
rozgłaszane na dachach. Powiadam
zaś wam, przyjaciołom MOIM, nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać

macie! Bójcie się Tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie
[BOGA WSZECHMOGĄCEGO]!”.
BÓG przyszedł do Adama, który
nie wiedział, co uczynić. BÓG powiedział mu, żeby zjadł z drzewa ŻYCIA,
aby żyć wiecznie, jednak zamiast tego
zjadł z drzewa poznania dobra i zła, z
którego BÓG mu zabronił jeść11. Tak
więc BÓG przyszedł do Adama z poznaniem zbawienia, lecz Adam wybrał
religię (poznanie) szatana. BÓG przychodzi także do całego świata, również
do Was, niosąc poznanie zbawienia,
ale wy niczym kleszcze, które wpijają
się w skórę zwierząt i ludzi, z pewnością będziecie woleli przylgnąć do jakiejś szatańskiej religii, prawda?
BÓG przyszedł do Seta z poznaniem zbawienia i Set zaczął czcić

10 Koh 12:13-14, Dn 7:9-10, Mt 3:12, 24:3-15, 29-44, Mk 4:22, Rz 2:5-13, 16, 14:10-12, 2Kor 5:10-11, 2Tes 1:7-10,
2Tym 4:1, 8, Hbr 10:30-31, Jud 14-15, Ap 1:7, 11:18, 20:11-15 11 Rdz 2:16-17, 3:1-6

Malawi

Szanowne duszpasterstwo Tony Alamo Ministries!
Na wstępie przyjmijcie przede wszystkim pozdrowienia w imię Pana
Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję i w co wierzę, że wszystko u Was dobrze. My nie możemy się skarżyć. Pan prowadzi nas co dzień i co noc.
Gdy rozprowadzamy publikacje Tony’ego Alamo i poświadczamy za nie, zawsze dotyka nas Duch Święty, jak napisano w Dziejach
Apostolskich 1:8 i w Ewangelii Marka 16:15-16, ponieważ pastor Tony
otrzymał w pełni moc Boga Wszechmocnego, aby poprzez publikacje,
nauczanie Biblii i głoszenie ksiąg dotrzeć do całego świata. Ponieważ
przekazujemy tę moc na ulice, ludzie naprawdę zwracają się ku Bogu –
muzułmanie, hinduiści, świadkowie Jehowy itd. – zarówno w miastach
i jak na wsi, ale także w więzieniach.
Tutaj w Malawi każdego dnia modlimy się za pastora Alamo, bo choć
teraz znajduje się w więzieniu, nastanie taki dzień, gdy zostanie zwolniony w imię Pana. Prawnicy zmieniają daty rozpraw, stracił wzrok, ale nie
powinien martwić się tym wszystkim, ponieważ Bóg jest mocny i pewnego dnia wszystkie te ciężkie próby dobiegną końca. Hiob i Józef byli poddawani trudnym próbom. Józefa sprzedali krewni, ale Bóg go umocnił.
A więc jeśli rząd Ameryki wystawia pastora Alamo na ciężką próbę, Bóg
panuje nad sytuacją. Pewnego dnia wszystko będzie dobrze w imię Pana.
Modlimy się za Was dzień i noc i pościmy, aż Tony zostanie oswobodzony.
Wasz w Panu,
Pastor Danileck Harry Mitepa
Tony Alamo Ministries, Blantyre City, Malawi, Afryka
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BOGA. Następnie BÓG udał się do
Enocha, który poszedł z BOGIEM i
BÓG zabrał go ze Sobą do nieba12.
Później BÓG przyszedł do Noego13.
Ani Noe, ani żaden z pozostałych
nie przyszedł do BOGA. To BÓG
przyszedł do nich. Abraham oddawał cześć bałwanom, był członkiem
religii, lecz BÓG przyszedł do niego.
Abraham nie przyszedł do BOGA14.
Mojżesz nie przyszedł do BOGA, to
BÓG ukazał się Mojżeszowi i przyszedł do niego15. BÓG przyszedł do
setek innych osób, takich jak uczniowie. Przyszedł do Apostoła Pawła,
religianta [osoby żarliwie religijnej],
przynosząc mu zbawienie16. Paweł
przydał się BOGU w swym zbawieniu. Walczył mężnie przeciwko siłom
ciemności, co również wyrażało się
przez napisanie niemal dwóch trzecich Nowego Testamentu. Wszystko
to było związane z prawdziwym zbawieniem.
W Księdze Daniela troje żydowskich dzieci (Szadrach, Meszach i
Abed-Nego) zostało wtrąconych do
rozpalonego pieca, ponieważ nie
chcieli oddawać czci złotemu posągowi króla – odmówili przynależności
do religii króla17. „I zgromadzili się
satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że
ogień nie ogarnął ciał tych mężów i
włos ich głowy nie był spalony, a ich
odzienia nie były zniszczone ani też
swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie BÓG Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który
posłał Swojego anioła i wyratował
Swoje sługi, którzy na Nim polegali,
(Ciąg dalszy na str. 4)

12 Rdz 5:22-24, Hbr 11:5 13 Rdz 6:11-18, 22, Hbr 11:7
14 Rdz 12:1-8, 17:1-9, Dz 7:2-3, Hbr 11:8 15 Wj rozdz.
3, Dz 7:29-34 16 Dz 9:1-22, Ga 1:13-19 17 Dn rozdz. 3
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RÓŻNICA POMIĘDZY
ZBAWIENIEM
A RELIGIĄ
(Ciąg dalszy ze str. 3)

którzy zmienili rozkaz królewski, a
swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie
służyć i nie oddać pokłonu żadnemu
innemu bogu [żadnej religii] jak tylko
Swojemu” (Dn 3:27-28). W Nowym
Testamencie Jan Apostoł doświadczył
czegoś podobnego. Został ugotowany
w oleju i nie poparzył się. Nie zginął
też we wrzątku.
To cudowne, że w całej Biblii, gdy
mowa o kontakcie człowieka z BOGIEM, zawsze dochodzi do niego,
ponieważ to BÓG kontaktuje się z
człowiekiem jako pierwszy. BÓG także pierwszy odnalazł Hioba, a ten MU
służył. Nie ma w Biblii przypadku,
żeby człowiek służył BOGU, ponieważ pierwszy o tym pomyślał. W całej
Biblii jest mowa wyłącznie o tym, że
BÓG poszukuje człowieka. Pewnego
dnia Izajasz miał wizję i usłyszał głos
PANA: „Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6:8). Po widzeniu Jeremiasz prorokował Izraelitom
słowa, które JEHOWA nakazał mu
głosić (Jr 1:4-19). Daniel także miał
wizję, zanim zaczął pościć i modlić
się, prosząc JEHOWĘ o przywrócenie Jerozolimy (Dn rozdz. 7-9). W całej Biblii widać, że to BÓG najpierw
przychodzi do człowieka, zanim ten
zacznie MU służyć.
BÓG kontaktuje się z Wami przeze mnie i innych zbawionych pastorów i ewangelistów, a więc nie ma dla
Was wymówki. DUCH BOŻY, żyjący
i działający w nas i przez nas, zbawionych, chce skontaktować się z Wami,
nie dla religii, lecz dla Waszego i innych zbawienia.
W Liście do Rzymian 10:12-15
jest jasno napisane, że kaznodzieje
przysłani przez BOGA muszą zostać
posłani w świat, żeby ludzie uwierzyli w zbawienie: „Nie masz bowiem
różnicy między Żydem a Grekiem
[poganinem], gdyż jeden jest PAN

wszystkich, bogaty dla wszystkich,
którzy GO wzywają. Każdy bowiem,
kto wzywa imienia PAŃSKIEGO,
zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? A
jak mają uwierzyć w Tego, o którym
nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie
ma tego, który zwiastuje? A jak mają
zwiastować, jeżeli nie zostali posłani?
Jak napisano: O jak piękne są nogi
tych, którzy zwiastują dobre nowiny!”
JEZUS przysłał nas do Was. BÓG
Was szuka, nie Wy szukacie BOGA.
Fakt ten przedstawia Wam Łukasz w
rozdz. 10, wersety 1-12, które brzmią
następująco: „A potem wyznaczył PAN innych, siedemdziesięciu
dwóch [uczniów], i rozesłał ich po
dwóch przed Sobą do każdego miasta
i miejscowości, dokąd Sam zamierzał się udać. I powiedział im: Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście więc PANA żniwa, aby
wysłał robotników na żniwo Swoje.
Idźcie! Oto posyłam was jako jag-

nięta między wilki. Nie noście z sobą
sakiewki ani torby, ani sandałów; i
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
A gdy do jakiegoś domu wejdziecie,
najpierw mówcie: Pokój domowi
temu. A jeśli tam będzie Syn pokoju,
spocznie na nim pokój wasz, a jeśli
nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich
jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu
do domu. A jeśli do jakiegoś miasta
wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich:
Przybliżyło się do was Królestwo
BOŻE. Jeśli zaś do któregoś miasta
wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie: Nawet proch z
miasta waszego, który przylgnął do
nóg naszych, strząsamy na was, lecz
wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo
BOŻE. Powiadam wam, iż w dniu
owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu”.

Haiti

(Tłumaczenie z języka francuskiego)
Szanowny Pastorze Tony Alamo, Sługo Boży!
Niech Pan Jezus dopomaga Ci jeszcze bardziej w każdym aspekcie Twojej
posługi, zwłaszcza jeśli chodzi o ewangelizację, aby nieustannie zdobywać
dla Jezusa dusze na całym świecie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przesyłki (publikacje, książki Mesjasz i Biblie), które otrzymaliśmy i dzięki którym
możemy sprawiać, że Ewangelia Jezusa Chrystusa rozkwita. Dziękuję. Niebo
nie jest puste; Pan pamięta o tym. Wkrótce Groupe Fiancée De Christ przyśle
pocztą Pastorowi niespodziankę, aby umocnić Pastora w dziele Pana Jezusa.
Prosimy o wiadomość, gdy niespodzianka dotrze.
Chcemy rozpowszechniać publikacje w formie ewangelizacji w następujących dniach: 1, 2, 7, 8, i 10 kwietnia 2013, co nazwaliśmy jako: Wielka Kampania Ewangelizacyjna w Pont-Rouge. Przez dwa dni będą odprawiane nabożeństwa na otwartym powietrzu i z nagłośnieniem, a przez trzy dni będziemy
prowadzić ewangelizację dla Pana. Prosimy o wsparcie nas w modlitwie, ponieważ diabeł nie ustaje w walce z nami, jednak zwycięstwo jest nasze.
Gdy już zabraknie nam publikacji, zwrócimy się do Pastora po kolejne prace.
Nieustannie modlimy się za Pastora i proszę się nie obawiać, ponieważ ma
Pastor schronienie w Chrystusie. Zwycięstwo jest Pastora i Pastora rodziny.
Proszę zawsze trwać w uświęceniu, wstawiennictwie, poście i braterskiej
miłości. Uchrońcie się przed tym zgorszonym pokoleniem.
Cesar Francis Junior
Koordynator generalny (Groupe Fiancée De Christ)
Pont-Rouge, Haiti
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Ci, którzy wierzą w religię, podejmują się służby temu, co ich zdaniem jest bogiem, a ci, którzy wierzą w CHRYSTUSA służą BOGU po
tym, jak BÓG dotknął ich i skłonił do
tego dzieła. Z tego powodu powtarzam, żeby nie spieszyć się ze służbą
bogu, który jest fikcją, nie spieszyć
się ze służbą samej religii. Służymy
tylko BOGU, gdy ON, poprzez DUCHA, wstąpi w nas18. Jeśli służymy
BOGU, który nie zamieszkał w nas
jako pierwszy, oddajemy się religii, a
nie zbawieniu. Mówiąc metaforycznie, wiele osób wywiesza na zewnątrz
etykietkę z napisem „chrześcijanin”,
ale w środku angażują się w religijne
przedsięwzięcie. Są chrześcijanami

we własnym przekonaniu, ale w rzeczywistości są tylko religijni.
Co to znaczy być chrześcijaninem?
Chrześcijanin to ten, w którym żyje
i działa CHRYSTUS, poprzez DUCHA, a DUCH ŚWIĘTY popycha go
ku służbie BOGU19. Z drugiej strony,
osoba religijna to taka, która wierzy,
że służy bogu i pragnie robić to, czego
jej zdaniem oczekuje od niej jej bóg.
Współcześnie w takiej sytuacji znajduje się wielu nominalnych chrześcijan. Wierzą w chrześcijaństwo, ale
nie narodzili się na nowo. Nie są zbawieni, więc nie znają CHRYSTUSA i
nie mają pojęcia, w jaki sposób MU
służyć. Nie mogą podążać za CHRYSTUSEM, ponieważ GO nie słyszą20.

18 Ez 36:27, J 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Rz 8:1, 10-11, 26-28, 1Kor 3:9, 16-17, 6:19-20, 2Kor 6:16-18,
Ef 2:18-22, Flp 2:12-13, Kol 1:27-29, 2Tym 1:14, 1J 4:4, 5:12 19 Iz 30:21, J 15:1-5, 17:21-23, 26, 1Kor 15:10, 2Kor
5:17-21, Ga 2:20, Ef 3:16-21, 1J 2:20, 27 20 J 8:42-43, 10:27

Arkansas

Pastorze Tony,
Kilka dni temu zadzwoniła do mnie Vera, która jest kierowniczką hotelu w
Nowym Orleanie. To ona zawsze pomagała braciom i siostrom, gdy byli w potrzebie, np. gdy potrzebna była operacja i szli do szpitala w Nowym Orleanie.
Vera nigdy nie zapomniała rady, którą usłyszała od Pastora, gdy miała
mnóstwo kłopotów ze swoimi podwładnymi w hotelu. Powiedział Pastor: „A
może zatrudnij chrześcijan, którzy potrzebują dobrej pracy i razem będziecie
poszukiwali Pana? Wierzę, że Twoja firma będzie dobrze prosperowała”. Vera
natychmiast posłuchała rady Pastora i już wkrótce cały personel tworzyli
wierzący w Biblię chrześcijanie, którzy codziennie przed rozpoczęciem pracy
spotykali się w hotelu, żeby czytać Biblię i wspólnie się modlić.
Stał się cud – wszyscy pracowali z zapałem, sprzątali i dokonywali napraw
z uśmiechem na twarzach. Hotel zaczął szybko rozkwitać i otrzymali nagrodę
z Biura Regionalnego.
Pan obudził Verę ok godz. 1:00 tej nocy, gdy huragan Katrina uderzył w
Nowy Orlean. Powiedział jej, żeby zabrała do auta ubrania i parę niezbędnych
rzeczy dla siebie i męża, a także żeby udali się do Jackson w stanie Mississippi
“NATYCHMIAST!!!”. Wraz z mężem spędzili noc w hotelu, ponieważ dopiero co sprzedali dom w Gulfport.
Bóg nie tylko wtedy ocalił jej życie, przeszła także wcześniej raka piersi.
Jak sam Pastor powiedział, okazała miłosierdzie, pomagając przez lata braciom i siostrom, którzy byli w potrzebie i Bóg okazał jej łaskę.
Słucha przesłań od Boga na płytach CD. Chciała mieć pewność, że będzie Pastor wiedział, że kocha Pastora w Panu i modli się za Pastora. Wierzy, iż Bóg zrobi
coś wielkiego, ponieważ Pastor jest nam dany od Pana i rozdał tyle miłosierdzia.
Chwała Panu!
Merry Anne						 Texarkana, Arkansas
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Dlatego są samowolni i prawdziwy
BÓG nie może się nimi posłużyć. Są
bezużyteczni. Jednak w doświadczeniach prawdziwych chrześcijan PAN
jest JEDYNYM, który prowadzi ich
we wszystkim. Zwyczajnie mówią:
„Tak. Amen”. PAN jest ich przewodnikiem i BOGIEM. W przypadku ludzi religijnych jest całkowicie inaczej.
Gdy Paweł Apostoł spotkał
PANA na drodze do Damaszku,
jego pierwsze słowa brzmiały: „Kto
jesteś, PANIE?” (Paweł wiedział, że
to PAN. W przeciwnym razie nie zapytałby: „Kto jesteś, PANIE?”). PAN
mu odpowiedział: „Ja jestem JEZUS, którego ty prześladujesz [gdy
ktoś prześladuje członków Kościoła
CHRYSTUSA, prześladuje Samego CHRYSTUSA. Dzieje się tak,
ponieważ jesteśmy JEGO ciałem,
JEGO świątynią, Ciałem CHRYSTUSA]”. Pierwszy List do Koryntian (3:16-17) mówi nam: „Czy nie
wiecie, że świątynią BOŻĄ jesteście
i że DUCH BOŻY mieszka w was?
Jeśli ktoś niszczy [hańbi] świątynię
BOŻĄ [ciało PANA, którym jesteśmy], tego zniszczy BÓG, albowiem
Świątynia BOŻA jest święta, a wy
nią jesteście”. Jest Święta, ponieważ
nie wyznajecie martwej religii, w
której CHRYSTUS z OJCEM, poprzez DUCHA, nie mieszka, lecz
jesteście zbawieni, jesteście ponownie narodzonymi chrześcijanami.
CHRYSTUS przez OJCA, przez DUCHA, mieszka w tych z Was, którzy
jeśli jesteście zbawieni, stanowicie
świątynię BOGA. Dlatego CIAŁO,
w którym mieszka BÓG jest Święte,
a ciało, w którym nie mieszka BÓG
nie jest Święte, lecz nieświęte. Z
pewnością zechcecie Świętości bardziej niż czegokolwiek innego, gdy
staniecie przed trybuną sędziowską
BOGA.
`Macie następujący wybór: chcecie być Świętym CIAŁEM BOŻYM,
czy chcecie być kolejnym nieświętym ciałem zamieszkanym przez
(Ciąg dalszy na str. 8)

Filipiny

Indie

Drodzy Bracia w Chrystusie!
Zawiadamiam, że ku chwale Boga nasze spotkania zakończyły się wspaniałymi cudami. Udział w
nich wzięło ponad 1000 członków. Podczas spotkań
przedstawiłem Wasze publikacje ogromnej rzeszy ludzi i wiele osób przyjęło Pana.
Niech będzie chwała Panu. Każdy modlił się w intencji naszego Pastora. Proszę o modlitwę za nas.
Wasz miłujący brat,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indie

Bardzo dziękuję, Pastorze Tony za ten cudowny artykuł
pt. „Zgrzytanie zębów”. Niech Bogu będzie chwała! Bardzo
mi się podoba, bo napomina ku dyscyplinie.
Chrześcijanie na całym świecie potrzebują dziś
dyscypliny.
Pastor Cecilio H. Asis, Jr.		
Albay, Filipiny

Darakonda Vidya Sagar rozdaje zdobywające dusze
publikacje pastora Alamo, przetłumaczone na telugu,
w wioskach i miasteczkach w pobliżu Visakhapatnam,
Andhra Pradesh w Indiach
Do moich Braci w Chrystusie,
mam nadzieję, że jesteście zdrowi i
macie się dobrze w Chrystusie. Zawsze
tak mi błogo, gdy mam kontakt z zespołem zajmującym się korespondencją.
Dziękuję za modlitwę za mnie. Nie ma
dnia, w którym nie pamiętałbym o Was
w swoich modlitwach, a w szczególności o Pastorze Tonym. Otrzymałem dzisiaj pudełko publikacji i tak bardzo się
ucieszyłem, widząc, ile nowych rzeczy
otrzymałem. Czułem się, jakbym dostał
prezent gwiazdkowy. Czułem obecność
Boga w tych publikacjach. Chwyciłem
za „Bóg nie ma matki” i zacząłem czytać
na głos, aby wszyscy, którzy mają uszy
do słuchania – usłyszeli. Niech Bogu będzie chwała.
Nie więcej niż tydzień temu rozmawiałem z żoną o koszcie paliwa, które
zużywamy żeby jeździć do kościoła w
Los Angeles. Później dostałem Wasze zaproszenie, więc postanowiłem je przyjąć.

Kalifornia
Wcześniej podróż w dwie strony kosztowała 100 dolarów, ale teraz kosztuje 200
dolarów. Jednak wiem, że Bóg nad bogami i Pan nad panami otworzy drzwi,
jeśli tylko zechce. Dziękuję za to zaproszenie. Czułem się pobłogosławiony,
gdy w przeszłości za wezwaniem Boga
spakowałem się i pojechałem na 3 tygodnie do Kościoła. To było i nadal jest najbardziej duchowe doświadczenie, jakie
kiedykolwiek miałem. Towarzyszyła nam
piękna muzyka, a podczas każdego nabożeństwa czułem obecność Boga. Czułem Boga już, gdy przejeżdżałem przez
dolinę prowadzącą do kościoła i naprawdę chciałbym ponownie tego doświadczyć. Już nie wspomnę, że jedzenie było
doskonałe i wspaniale było wysłuchać
tych wszystkich świadectw, a później
wyruszyć z braćmi do pracy na ulicy. Gdy
widziałem, jak za pomocą Słowa Bożego
odpowiadają na wszelkie pytania, wtedy
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zrozumiałem, że chcę tego, co oni mają.
Teraz po kilku latach i po długiej nauce,
jestem prawie tam, gdzie oni.
Pierwszą rzeczą, jaką ogłosił masom
ich papież-celebryta było to, że będzie
modlił się do Matki Boskiej. Ślepi prowadzą ślepych prosto w przepaść! Dlatego
uznałem, że właściwie będzie przeczytać
artykuł „Bóg nie ma matki”. Pastor ma
zawsze słuszność w sprawach dotyczących mojego życia. Chciałbym podzielić
się swoim świadectwem odnośnie UFO i
Pastora oraz Susie. W kolejnym liście napiszę o tym i opowiem, jak to wszystko
przekłada się na moje życie. Proszę Pana
o błogosławieństwo dla Was dziś i każdego dnia i zdobywajcie kolejne owieczki do stada, bo robicie to w cudowny
sposób.
Niech Bogu będzie chwała.
Dobranoc.
Brat Tom C.		
Kalifornia

Australia

Zambia

Drogi Pastorze!
Pozwolę sobie zacząć od wyrażenia mojego podziwu dla pracy, do której powołał Cię Pan Jezus Chrystus. Po raz pierwszy publikacje biblijne z
Twojego Kościoła otrzymałem mniej więcej w czerwcu 2012 roku. W sumie otrzymałem 382 biuletyny i inne prace, 6 egzemplarzy książki Mesjasz
i jedną Biblię. Doskonała robota! To było niesamowite i oszałamiające! Nie
mam słów, żeby w pełni wyrazić moją wdzięczność, ale wszechwiedzący
Pan jest moim świadkiem, jak bardzo Twoje natchnione publikacje wpłynęły na życie moje i tych, którym prace te zostały przekazane.
Gdy tylko Pan dał mi możliwość i czas, rozdawałem publikacje w
akademikach i autobusach, a czasami, gdy jestem na wycieczce robię
to także na ulicy, na targowiskach itd. Zajmuję się tym zarówno podczas ewangelizacji jak i w trakcie prywatnych wyjazdów.
Niektórzy spośród moich przyjaciół (braci w Panu) otrzymali książki
Mesjasz i inne publikacje, z których korzystają podczas ewangelizacji,
gdy raz na jakiś czas Pan powierzy im to zadanie. To oznacza, że skoro
Twoje natchnione prace dotarły do różnych zakątków świata, o człowiecze Boży, tak my modlimy się i wierzymy, że publikacje te należy rozpowszechniać w naszym kraju (w Zambii) i poza jego granicami. Tak! Ci,
którzy czytają i wierzą płaszczowi łaski tak jasno wyłożonej w Twoich
pracach na temat Jezusa Chrystusa, z pewnością zostaną zbawieni!
Mężu Boży, mogę zaświadczyć, że tajemnice miłości Bożej doskonale wyjaśnione w Twoich pracach stanowią dowód, iż nie jesteś
jedynie pastorem i ewangelistą, który płonie w Duchu Świętym, aby
Bóg mógł odstąpić Swoje życie innym. Wielu spośród tych, którzy
przeczytali Twoje prace i wrócili, zaświadczyło o potędze stojącej
za pismami pastora Alamo. Wyszli z niewiedzy i napełniła ich mądrość, aby z większą powagą traktować sprawy dotyczące nieba.
Niech Bóg Wszechmogący, który wezwał Cię do czynienia tego
doskonałego dzieła, i który trzyma nasze życie i drogi w Swoich
potężnych rękach (Dn 5:23) daje Ci siłę i nieomylność, aż do pojawienia się naszego wspaniałego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Amen (Jud 24-25, Tt 2:11-15, 1Kor 1:7-9).
W związku z tym proszę o nowe namaszczone publikacje Pastora
z kolejnych lat, o ile Kościół jest w stanie je wysłać we wskazanej
ilości. (pominięto listę publikacji)
Twój wysiłek i najwyższa gotowość do działania zostaną głęboko
docenione.
Twój w wezwaniu Jezusa Chrystusa,
Zimba Moses					
Lusaka, Zambia

Nowy Jork
Tony jest dobrym człowiekiem Bożym. Znam go od 43 lat. Niech Bóg go
błogosławi. Znałem Tony’ego Alamo osobiście. Tony ma rację w kwestii Kościoła
katolickiego i jest z tego powodu niezwykle prześladowany, ponieważ nie kryje
swoich poglądów, jest mesjańskim Żydem Chrystusa. Tony jest dobrym człowiekiem Chrystusa i został wystawiony na podstawie fałszywych zeznań przez siły
szatana za swoją wiarę w Niego. Wszyscy powinniśmy modlić się za niego. Niech
Bóg Cię błogosławi, Tony, za to, że stoisz za Jezusem i opierasz się złu szatana.
Ted Whitus						
NY, NY
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(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)
Do Brata Tony’ego Alamo,
Drogi Bracie w Chrystusie, bardzo spodobała
mi się Twoja strona internetowa i całkowicie zgadzam się z Twoimi twierdzeniami. Wierzę, że nadszedł czas, abyśmy zagłębili się w Pismo Święte.
Błagam Cię o przysłanie mi książki Mesjasz,
która przedstawia 333 proroctwa. A także, jeśli
dysponujesz nagraniami wideo lub książką na
te tematy, które są tak istotne, proszę o przysłanie ich tym, co wierzą.
Bardzo dziękuję i będę modlić się za Twoje
duszpasterstwo i głoszenie tych prawd.
Błogosławieństwo w Chrystusie,
Beatriz Martinez
Ferntree Gully, Victoria, Australia

Nowy Meksyk

Kilka lat temu Peter Hernandez był w więzieniu, był także poważnie chory na nowotwór mózgu. Lekarze powiedzieli, że zostało mu 90 dni życia.
Napisał do pastora Alamo, który zaczął prowadzić
z nim korespondencję, umacniał jego wiarę, zachęcał do zwrócenia się ku Bogu i wiary w uzdrowienie dzięki Jego mocy. Cały Kościół modlił się
za niego. Peter napisał podziękowanie, ponieważ
jak powiedział, Pan posłużył się pastorem Alamo
w potężny sposób i został uzdrowiony. Peter nadal chodzi po ziemi w zwycięstwie, bez żadnych
skutków raka mózgu, który miał rozmiar piłki do
golfa. Pan uzdrowił go w 100%, a wkrótce potem
wyszedł na wolność i wrócił do żony i córki.
Niedawno para członków Kościoła podczas
rozprowadzania publikacji ewangelicznych w
Las Cruces w Nowym Meksyku natknęła się na
niego przez przypadek. Powiedział im, że pamięta, jak pastor Alamo zawsze pomagał potrzebującym i pomógł jego rodzinie, wysyłając ubrania
i oferując zakwaterowanie przy kościele podczas
jego pobytu w więzieniu. Peter powiedział, że
Tony pomógł mu w potrzebie. Powiedział, że
chciałby przysłużyć się Tony’emu i Kościołowi
pomagając w jego sądowej sprawie i rozdając
nasze ewangeliczne publikacje w swojej okolicy.

Wielka Brytania
Gdy brat Tony przemawia, Watykan zaczyna trząść portkami. Pokonałeś diabła,
bracie Tony, w imię Jezusa. Amen.
Johnathan Bailey
Newcastle, Wielka Brytania

RÓŻNICA POMIĘDZY
ZBAWIENIEM
A RELIGIĄ
(Ciąg dalszy ze str. 5)

szatana? Jeśli zechcecie zostać CIAŁEM CHRYSTUSA, odmówcie tę
modlitwę:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się
nad moją grzeszną duszą21. Wierzę, że
Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga22. Wierzę, że umarł na
krzyżu i przelał Swoją cenną krew
na odpuszczenie wszystkich moich
dawnych grzechów23. Wierzę, że Bóg
wskrzesił Jezusa z martwych za
sprawą Ducha Świętego24, oraz
że teraz zasiada po prawicy Boga
i wysłuchuje mojego wyznania grzechów oraz tej modlitwy25. Otwieram
drzwi mojego serca i zapraszam Cię
do niego, Panie Jezu26. Zmyj moje
wszystkie brudne grzechy w Swojej
cennej krwi, którą przelałeś zamiast
mnie na krzyżu na Kalwarii27. Ty
mnie nie odtrącisz, Panie Jezu;
przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, ponieważ

Twoje Słowo, Biblia tak mówi28.
Twoje Słowo mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną29.
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie
i wiem, że odpowiedziałeś mi i wiem,
że jestem zbawiony30. I dzięki Ci składam, Panie Jezu za ocalenie mojej
duszy, a wdzięczność swą okazywać
będę, czyniąc jak każesz i nie dopuszczając się już więcej grzechu31.
Teraz, gdy jesteście zbawieni, służcie BOGU całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą (Mk 12:30)32. Dajcie się ochrzcić w imię OJCA, SYNA i
DUCHA ŚWIĘTEGO33 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 śmierci34.
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 miliony 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).

21 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 22 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 23 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 24 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 25 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 26 1Kor 3:16, Ap 3:20 27 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 7:14
28 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 29 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 30 Hbr 11:6 31 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 32 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 33 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12 34 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, (661) 251-9424
Darmowy transport na i z nabożeństwa jest zapewniany na rogu
Hollywood Blvd. oraz Highland Ave., Hollywood, CA codziennie o 18:30, a w niedzielę o 13:30 i 18:30.
Nabożeństwa w Nowym Jorku odbywają się w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także w godzinach
wieczornych. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: (908) 937-5723.
PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE PODAWANY JEST POSIŁEK
Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.
Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.
Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.
Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer +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:
© Kwiecień 2013, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Kwiecień 2013, 2015
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