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Kościoły na całym świecieNOWE JERUZALEM
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(Ciąg dalszy na str. 2)

Na początek chciałbym podać 
Wam słownikową definicję czasowni-
ka „miażdżyć” (z języka angielskiego 
„to overwhelm”): (1) gnieść coś lub 
kogoś na miazgę, (2) zalać i zakryć 
kompletnie. 

Żeby zdefiniować, kim jest „zły”, 
zaczniemy od Księgi Objawienia. W 
rozdziale 12:9 czytamy: „I zrzucony 
został ogromny smok, wąż starodaw-
ny, zwany diabłem i szatanem, który 
zwodzi cały świat; zrzucony został na 
ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego 
aniołowie”. Skoro diabeł lub szatan 
zwiódł cały świat, to ludzie na całym 
świecie za sprawą oszustw szatana 
stali się źli. I naprawdę mam tutaj na 
myśli „cały świat”, z wyjątkiem tych 
z nas, których imiona są zapisane w 
księdze żywota BARANKA (Ap 13:8).

Aby potwierdzić tę tezę, zajrzyjmy 
do Księgi Objawienia 12:18. Apostoł 
Jan powiedział: „I stanąłem na piasz-
czystym wybrzeżu morskim. I wi-
działem wychodzącą z morza bestię 

[królestwo], które miało dziesięć ro-
gów i siedem głów [symbolizują one 
siedem wzgórz Rzymu1, a dziesięć 
rogów to określenie na rząd ogól-
noświatowy ONZ], a na rogach jego 
dziesięć diademów [wskazujących 
dziesięć królestw, które zjednoczyły 
się, aby umocnić rząd ogólnoświato-
wy, media i Kościół kultu pod pieczą 
ONZ należącego do Rzymu. To uczy-
nił i nadal czyni szatan, aby posiąść 
miażdżące zło, poprzez które znisz-
czy, zagrzebie i zwycięży każdego, kto 
ośmieli się przeciwstawić szatańskie-
mu ogólnoświatowemu rządowi, no-
wemu, oenzetowskiemu porządkowi 
świata, Kościołowi kultu i mediom. 
Szatan posługuje się mediami, aby 
poprzez propagandę dobrzy ludzie 
wydawali się źli.], a na głowach jego 
imię bluźnierstwa”.

„A bestia, którą widziałem, była 
podobna do pantery [symbol In-
dii], a stopy jego jak u niedźwiedzia 
[symbol Rosji], a paszcza jego jak 

paszcza lwa [symbol Wielkiej Bry-
tanii]. I przekazał mu smok [diabeł] 
siłę [miażdżącą] swoją i tron swój 
[jest nim tron szatana, czyli siedziba 
Watykanu w Rzymie], i wielką moc 
[jest nią władza lub miażdżąca po-
tęga nad całym światem]. A jedna z 
głów jego była śmiertelnie raniona, 
lecz śmiertelna rana jego była wygo-
jona [BÓG przypomina i Janowi, i 
nam, że starożytny Rzym upadł i nie 
istniał (był martwy), dopóki duch 
szatana nie wkroczył do Rzymu po-
nownie w tych ostatnich dniach, 
przekazując Rzymowi, Watykanowi 
swoją miażdżącą złą moc grzebania, 
niszczenia i przezwyciężenia świę-
tych BOGA i ludzi całego świata, 
oraz bluźniąc przeciwko Świętemu 
imieniu BOGA WSZECHMOGĄ-
CEGO, EL SHADDAI]. I cała [zwie-
dziona] ziemia [złych ludzi] szła w 
podziwie za tą bestią. I oddali cześć 
smokowi [diabłu], który dał bestii 

1 Ap 17:9   

Pastorzy Tony i Susan Alamo, chór i 
orkiestra w ich międzynarodowym 
programie telewizyjnym, 
zdjęcie z 1973 roku

W Liście do Efezjan (6:16) czytamy: „a przede wszystkim, weźcie tar-
czę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego”. 
Kim jest ten „zły”? Gdy pytam o to ludzi, którzy zbierają się w kościele, 
mówią, że „zły” to diabeł. Diabeł ma miliardy zwolenników i wyznaw-
ców (złych ludzi), a BÓG ma setki milionów wyznawców i zwolenników.
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(Ciąg dalszy ze str. 1)
[miażdżąco złemu rządowi świato-
wemu] moc” (Ap 13:2-4a).

Wyraźnie widać, że cały świat jest 
zły, ponieważ czci diabła2. Należy 
pamiętać, że chodzi tu o wszystkich 
ludzi na świecie, poza tymi z nas, któ-
rych imiona są zapisane w księdze 
żywota BARANKA. Cały świat złych 
ludzi czci miażdżąco złą moc szata-
na, który zjednał się przez rzemiosło 
(media) z wszystkimi na świecie, któ-
rych imiona nie są zapisane w księdze 
żywota.

Zła ludzkość pod wodzą szatana 
usiłowała zmiażdżyć resztę nas przy 
kilku okazjach w historii świata. Jed-
nak BÓG pokazał ludzkości, którą 
stworzył z prochu3, o ile silniejszy jest 
od niej. Pozwolił, żeby powódź, zale-
wając nosy i gardła, wyssała życie z 
wszystkich nędznych ciał na świecie, 
zatapiając je — zabijając je — z wyjąt-
kiem Noego i jego rodziny4.

BÓG udaremnił także pierwszą 
próbę powołania Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych i rządu ogólno-
światowego. Miało to miejsce na Wie-
ży Babel, gdy BÓG wymieszał języki i 
ludzie nie mogli zjednoczyć się w złu 
(Rdz 11:1-9). BÓG to uczynił, ponie-
waż wiedział i nadal wie, że „podstęp-
ne jest serce, bardziej niż wszystko 
inne, i doszczętnie zepsute, któż może 
je poznać? Ja, PAN, zgłębiam serce, 
wystawiam na próbę lejce, aby oddać 
każdemu według jego postępowania, 
według owocu jego uczynków. Do 
kuropatwy, która wylęga, czego nie 
zniosła, jest podobny ten, kto zdoby-
wa bogactwo w sposób nieprawy; w 
trakcie swoich dni musi je opuścić, a u 
swojego kresu — głupieje.

Tronem chwały wywyższonym od 
początku jest miejsce naszej świątyni. 
Nadziejo Izraela, PANIE! Wszyscy, 
którzy CIĘ opuszczają, będą zawsty-
dzeni, a ci, którzy od CIEBIE odstę-
pują, będą zapisani na ziemi, gdyż 

opuścili PANA, źródło wód żywych! 
Uzdrów mnie, PANIE, a będę uzdro-
wiony, wybaw mnie, a będę wyba-
wiony, gdyż TY jesteś chwałą moją! 
Oto oni mówią do mnie: Gdzie jest 
SŁOWO PANA? Niech się spełni! Ja 
przecież nie opuściłem służby Tobie 
ani też nie pragnąłem dnia utrapie-
nia. TY znasz to, co wyszło z moich 
warg, było to jawne przed TOBĄ. 
Nie bądź mi postrachem, TY, moja 
ucieczko w dniu niedoli! Niech będą 
zawstydzeni moi prześladowcy, lecz 
ja niech nie będę zawstydzony! Niech 
oni się przerażą, lecz niech ja się nie 
przerażę! Sprowadź na nich dzień 
nieszczęsny, a rozgrom ich podwój-
nym pogromem” (Jr 17:9-18).

To były dwa uderzenia, a świat na-
dal istniał. Jednak gdy nastąpi trze-
cie uderzenie — a dojdzie do niego 
już wkrótce — będzie to „czerwona 
kartka i koniec gry” dla wszystkich, 
oprócz tych z nas, których imiona są 
zapisane w księdze żywota BARAN-
KA (Ap 21:9-27). Przyjdzie ogromny 
pożar i wszyscy ci, którzy nie są za-
pisani w księdze żywota BARANKA, 
będą płonąć po wieki5.

W Księdze Objawienia 13:4b jest 
napisane, że cały świat złych ludzi czci 
rząd ogólnoświatowy ONZ lub nowy 
porządek świata: „a także bestii oddali 
pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do 
bestii i któż może z nią walczyć?”. In-
nymi słowy, kto jest w stanie walczyć z 
miażdżąco złymi łgarstwami mediów, 
miażdżąco złymi i fałszywymi oskarże-
niami systemu sądownictwa i mediów, 
miażdżąco złymi okrucieństwami, 
nieuczciwością, morderstwami, wszel-
kimi zniszczeniami, złodziejstwem, 
marnotrawstwem, grzesznością, bluź-
nierstwami, nieuzasadnionymi prze-
śladowaniami, porwaniami i z całą 
tą falą nienawiści wymierzonej w bo-
gobojnych ludzi tej ziemi, za sprawą 
miażdżącej, demonicznej i złej siły 
szatana, która kumuluje się w rządzie 
ogólnoświatowym ONZ?

Sprawiedliwi tylko w jeden spo-
sób mogą przygotować się do walki 

z tym miażdżąco złym potworem. Je-
śli kiedykolwiek wierzyliście BOGU, 
lepiej uwierzcie MU teraz, gdy na-
kazuje Wam nałożyć zbroję BOŻĄ i 
mówi: „PRZEDE WSZYSTKIM weź-
cie tarczę wiary [SŁOWO BOŻE], 
którą BĘDZIECIE MOGLI ZGASIĆ 
WSZYSTKIE OGNISTE POCISKI 
[fałszywe oskarżenia i złe prawa] 
ZŁEGO” (Ef 6:16).

Cały fragment brzmi następująco: 
„W końcu, bracia moi, umacniajcie 
się w PANU i w potężnej mocy JEGO 
[w DUCHU]. Przywdziejcie całą 
zbroję BOŻĄ, abyście mogli ostać 
się przed zasadzkami diabelskimi 
[wszystkimi miażdżąco złymi ludźmi 
tego świata]. Gdyż bój toczymy nie z 
krwią i z ciałem, lecz z nadziemski-
mi władzami, ze zwierzchnościami, 
z władcami tego świata ciemności, 
ze złymi duchami na wysokościach 
[propagowanymi przez ludzi na wy-
sokich stanowiskach, przez członków 
złej armii szatana]. 

Dlatego weźcie całą zbroję BOŻĄ 
[studiujcie w całości SŁOWO 
BOŻE6], abyście mogli stawić opór 
w dniu złym [gdy napotkacie fałszy-
we oskarżenia, dziwaczne przepi-
sy i prześladowania] i, dokonawszy 
wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, 
opasawszy biodra swoje PRAWDĄ 
[SŁOWEM BOŻYM], przywdziaw-
szy pancerz sprawiedliwości i obuw-
szy nogi, by być gotowymi do zwia-
stowania ewangelii pokoju, a przede 
wszystkim weźcie tarczę wiary, którą 
będziecie mogli zgasić wszystkie og-
niste pociski złego; weźcie też hełm 
zbawienia i miecz DUCHA, którym 
jest SŁOWO BOŻE. W każdej modli-
twie i prośbie zanoście o każdym cza-
sie modły w DUCHU i tak czuwajcie 
z całą wytrwałością i błaganiem za 

2 Mt 24:11-12, 24, Ap 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23   3 Rdz 2:7, 3:19   4 Rdz rozdz. 6-7, 1P 3:20   5 2P 3:10-12, Ap 
20:11-15   
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6 Mt 4:4, J 8:31-32, Ef 6:11-17, Kol 3:16, 2Tes 2:15, 2Tym 
2:15, 3:14-17, 1P 2:2   
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wszystkich świętych” (Ef 6:10-18). To 
znaczy, że musicie stanąć w jednym 
szeregu ze świętymi, gdy widzicie, że 
potrzebują Waszej pomocy z powodu 
nowych złych praw szatana.

W Księdze Objawienia 13:5-8 czy-
tamy: „I dano mu [miażdżąco złemu 
ogólnoświatowemu rządowi] paszczę 
mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźnier-
cze [pochodzące od miażdżąco złych 
mediów rządu ogólnoświatowego], 
dano mu też moc działania przez 
czterdzieści i dwa miesiące. I otworzy-
ło paszczę swoją, by bluźnić przeciw-
ko BOGU, bluźnić przeciwko imieniu 
JEGO i przybytkowi JEGO [my, święci, 
w których ON żyje, jesteśmy taberna-
kulum BOGA], przeciwko tym, którzy 
mieszkają w niebie [aniołom i wszyst-
kim tym świętym, którzy udali się do 
domu przed nami (media sprawiają, 
że dobrzy wydają się źli)]. I dozwo-
lono mu wszcząć walkę ze świętymi i 
zwyciężać ich; dano mu też władzę nad 
wszystkimi plemionami i ludami, i ję-
zykami, i narodami. I ODDADZĄ MU 
POKŁON WSZYSCY MIESZKAŃCY 
ZIEMI [cel ten realizują media], każdy, 
którego imię nie jest zapisane w księ-
dze żywota BARANKA zabitego od 
założenia świata”. To są ci źli — wszy-
scy, którzy żyją na powierzchni ziemi i 
wnoszą fałszywe oskarżenia przeciwko 
świętym, a także wierzą we wszystkie 
fałszywe oskarżenia przeciwko świę-
tym, będące rezultatem medialnej pro-
pagandy. Z tego powodu zatracają du-
sze. Wydaje im się, że wygrywają, ale 
tak naprawdę wszyscy przegrywają. Są 
w przegranej drużynie.

W drugim rozdziale drugiego listu 
Piotra czytamy: „Lecz byli też fałszy-
wi prorocy między ludem, jak i wśród 
was będą fałszywi nauczyciele [me-
dia], którzy wprowadzać będą potę-
pienia godne herezje [np. nowe sza-
tańskie prawa, jak małżeństwa jednej 
płci, aborcja itd.] i zapierać się PANA, 
który ich odkupił, sprowadzając na 
się rychłą zgubę. I wielu ulegnie ich 
szkodliwym [i niezwykle zgubnym 
i śmiertelnym] wpływom, a droga 
PRAWDY [droga JEZUSA] będzie 
przez nich obmawiana i pohańbiona 
[przez znajdujące się w rękach sza-
tana światowe media, rząd i Kościół 
kultu rzymskiego]. Z chciwości wy-
korzystywać was będą przez zmyślo-
ne opowieści; lecz wyrok potępienia 
na nich od dawna zapadł i zguba ich 
nie drzemie.

BÓG bowiem nie oszczędził anio-
łów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciw-
szy do piekła, umieścił ich w mrocz-
nych lochach, aby byli zachowani 
na sąd; również starożytnego świata 
nie oszczędził, lecz ocalił jedynie oś-
mioro wraz z Noem, zwiastunem 
sprawiedliwości, zesławszy potop na 
świat bezbożnych; miasta Sodomę 
i Gomorę spalił do cna i na zagładę 
skazał jako przykład dla tych, któ-
rzy by mieli wieść życie bezbożne 
[według szatańskiego prawa dopusz-
czającego małżeństwa tej samej płci 
oraz egzaltację homoseksualizmu i 
lesbijstwa przez rząd7, a wszystko to 
promowane przez szatańskie media 
Watykanu], natomiast wyrwał spra-
wiedliwego Lota, udręczonego przez 

rozpustne postępowanie bezbożni-
ków [homoseksualistów, lesbijek i 
sodomitów], gdyż sprawiedliwy ten, 
mieszkając między nimi, widział bez-
bożne ich uczynki i słyszał o nich, i 
trapił się tym dzień w dzień w prawej 
duszy swojej. Umie PAN wyrwać po-
bożnych z pokuszenia, bezbożnych 
zaś zachować na dzień sądu celem 
ukarania, szczególnie zaś tych, którzy 
oddają się niecnym pożądliwościom 
cielesnym, a zwierzchnością pogar-
dzają. Bezczelni, samowolni nie lęka-
ją się nawet bluźnić mocom niebie-
skim. Chociaż aniołowie siłą i mocą 
są więksi od nich, nie wydają na nich 
przed PANEM wyroku potępienia. 
Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, 
które z natury są po to, by je łapano 
i zabijano, bluźnią temu, czego nie 
znają; toteż zginą jak one i poniosą 
karę za nieprawość. Oddawanie się w 
dzień rozpuście uważają za rozkosz, a 
gdy współbiesiadują z wami, są zakałą 
i hańbą, ponieważ nurzają się w swo-
ich pożądliwościach. Oczy ich wypa-
trują tylko cudzołożnic i nigdy im nie 
dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce 
mają wyćwiczone w chciwości, syno-
wie przekleństwa. Opuściwszy drogę 
prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę 
Balaama, syna Beora, który ukochał 
zapłatę za czyny nieprawe, lecz został 
zganiony za swoją nieprawość; nieme 
bydlę juczne, przemówiwszy głosem 
ludzkim, zapobiegło nierozumnemu 
postępkowi proroka. 

Ludzie ci to źródła bez wody i ob-
łoki pędzone przez wicher; czeka ich 
przeznaczony najciemniejszy mrok. 
Przemawiając bowiem słowami na-
dętymi, a pustymi, nęcą przez żądze 
cielesne i rozwiązłość tych, którzy 
dopiero co wyzwolili się od wpływu 
pogrążonych w błędzie, obiecując im 
wolność, chociaż sami są niewolni-
kami zguby; czemu bowiem ktoś ule-
ga [czym zostaje zmiażdżony], tego 
niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem 
przez poznanie PANA i ZBAWICIE-
LA, JEZUSA CHRYSTUSA wyzwolili 
się od brudów świata, lecz potem zno-

(Ciąg dalszy na str. 4)

Indie
Drogi Bracie w Chrystusie!

Pozdrawiam w imię Jezusa Chrystusa. Modlimy się o Twoje duszpasterstwo. 
Wielu Hindusów zostało cudownie zbawionych poprzez łaskę Boga, gdy prze-
czytali Twoje przesłanie w magazynach.

We wsi Bobbillanka organizowaliśmy pod jednym z drzew nabożeństwa dla 
nowo nawróconych. Bardzo potrzebujemy punktu modlitewnego. Prosimy o 
wspieranie nas w rozwoju duchowym.
Niech Bóg błogosławi Cię obficie.
Twój brat w Chrystusie,
Solman Raju Kola     Andhra Pradesh, Indie

7 Rdz 19:1-13, 24-25, Kpł 18:22, 20:13, Pwt 22:5, 23:17-18, Sdz 19:22-28, 1Krl 14:24, 15:11-12, Ez 16:49-50, Rz 1:18-
32, 1Kor 6:9-10, 1Tym 1:9-10, 2Tym 3:1-9, Jud 7-8   
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wu w nie uwikłani dają im się opano-
wać, to stan ich ostateczny jest gorszy 
niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby 
dla nich nie poznać drogi sprawiedli-
wości, niż poznawszy ją, odwrócić się 
od przekazanego im świętego przy-
kazania. Sprawdza się na nich treść 
owego przysłowia: ‚Wraca pies do 
wymiocin swoich’ oraz: Umyta świ-
nia znów się tarza w błocie” (2P 2). 

To proroctwo już się wypełniło. Mi-
liony ludzi odstąpiły od CHRYSTU-
SA i mam tu na myśli ogromną falę 
odejścia od CHRYSTUSA, co zresztą 
prorokowano w związku z niedalekim 
przyjściem CHRYSTUSA. Jest o tym 
mowa w drugim liście do Tesaloni-
czan 2:3. Proroctwo mówi: „Niechaj 
was nikt w żaden sposób nie zwodzi; 
bo nie nastanie [powrót PANA] pier-
wej, zanim nie przyjdzie odstępstwo”. 
Czy można powiedzieć, że fakt, iż 
cały świat czci szatana jest znakiem 
odstąpienia od CHRYSTUSA? Czy 
można powiedzieć, że odstąpieniem 
od CHRYSTUSA jest to, iż rzekomi 
słudzy Ewangelii odrzucają ustawo-
wy wiek małżeństwa, którym jest 
okres dojrzewania, oraz to, że odrzu-
cają wiele innych zapisów Biblijnych 
i kroczą w jednym szeregu z szatań-
skim rządem antychrysta i popierają 
jego prawa? Czy można powiedzieć, 
że gdy słudzy PANA trafiają do wię-
zienia lub gdy stawia się im fałszywe 
zarzuty i nikt nie sprzeciwia się temu, 
to mamy do czynienia z odstąpieniem 
od CHRYSTUSA?

Czy można powiedzieć, że gdy 
rząd zabija dzieci, ich matki i ojców 
w Waco, w Teksasie i w wielu innych 
miejscach na świecie, a nikt nie sprze-
ciwia się temu, to jest to znakiem od-
stąpienia od CHRYSTUSA? Czy moż-
na powiedzieć, że mamy do czynienia 
z odstąpieniem od CHRYSTUSA, gdy 
byli chrześcijanie atakują swoich pa-
storów, zdradzają ich, mówiąc na ich 

temat oszczerstwa, bo wiedzą, że sy-
stem sądowniczy i rząd nagrodzą ich 
szczodrze i wyślą bogobojnych pasto-
rów do więzienia na całe życie? Czy 
można powiedzieć, że to znak, gdy 
ludzie widzą UFO unoszące się nad 
miastami na całym świecie, wiedząc, 
że niebiańskie istoty to anioły, które 
obserwują ziemię, zanim ją zniszczą8? 
Byli chrześcijanie powiedzieliby, że te 
obiekty latające przybywają z innych 
planet, choć wiedzieliby, że to kłam-
stwa, ponieważ mieliby świadomość, 
że pochodzą one z nieba. Czy można 
powiedzieć, że jest to znak odstąpie-
nia od CHRYSTUSA? 

Czy gdy prezydenci, królowie i 
tak zwane Kościoły popierają mał-
żeństwa tej samej płci, to jest to znak 
odstąpienia od CHRYSTUSA? Czy 
to znak odstępstwa od CHRYSTU-
SA, gdy rząd ogólnoświatowy mówi, 
że nie wolno dyscyplinować włas-
nych dzieci, gdy te zachowują się 
niepoprawnie, a co nakazuje Biblia? 
Gdy rząd wykrada dzieci od rodzi-
ców i z Kościoła BOGA w oparciu 
o kłamstwa niezadowolonych by-
łych chrześcijan, którzy stali się an-
tychrystem, a następnie przekazuje 
je do adopcji homoseksualistom, to 
czy można uznać to za znak odstą-
pienia od CHRYSTUSA? Gdy widzi 
się, że dzieci w szkołach publicznych 
są uczone, iż homoseksualizm i les-
bijstwo to trzecia możliwa orientacja 
seksualna — choroba, a nie perwer-
sja — oraz gdy rząd ogólnoświato-
wy Watykanu wciela tę demoniczną, 
maniakalną politykę w życie, to czy 
można uznać to za znak odstąpienia 
od CHRYSTUSA?

Gdy zepsuty rząd antychrysta 
mówi, że Konstytucja USA nie ma już 
znaczenia, a Pierwsza Poprawka, wol-
ność wyznania, nie liczy się i chrześ-
cijanie nie mogą już wierzyć Biblii ani 
temu, co w niej napisane, ani żyć we-
dług niej, to czy można powiedzieć, że 
to znak odstąpienia od CHRYSTUSA?

Jeśli ktoś prowadzi zakład foto-
graficzny lub kwiaciarnię i odmówi 

sfotografowania ślubu osób tej samej 
płci lub nie zgodzi się przygotować 
kwiatów na taki perwersyjny ślub, 
rząd wymusi wynaturzenie na takiej 
osobie i pozbawi ją prawa decydo-
wania, kogo będzie lub nie będzie 
obsługiwać. Czy można to nazwać 
znakiem odstąpienia od CHRYSTU-
SA, końcem ziemi wolnych i domu 
odważnych? Wszystkie te zepsute 
wynaturzenia sprawiedliwości, które 
napotykamy na co dzień, są owocem 
rządowych mediów Kościoła kultu 
rzymskokatolickiego. To, co przed-
stawiłem powyżej, stanowi zaledwie 
wierzchołek góry lodowej. 

Jak nie nazwać tego miażdżącym 
złem? Czyż nie jest nim oenzetow-
ski rząd antychrysta? Czyż nie jest 
to przygniatanie i wręcz miażdżenie? 
Czy rząd nie niszczy i nie przejmuje 
władzy nad Twoją wolnością?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak bli-
sko jesteśmy nadejścia CHRYSTU-
SA, czytaj Biblię. Nie możemy po-
zwolić, żeby ktokolwiek nas zwiódł, 
jak czytaliśmy w drugim liście do 
Tesaloniczan 2:3. Dalej w tym samym 
liście napisano: „bo nie nastanie [ten 
dzień] pierwej, zanim nie przyjdzie 
odstępstwo i nie objawi się człowiek 
niegodziwości, syn zatracenia”.

Biblia mówi nam o dwóch ludziach: 
jednym z nich jest pierwszy Adam, a 
drugim jest OSTATNI ADAM, któ-
rym jest CHRYSTUS (1Kor 15:45-47). 
Ludzie są albo w CHRYSTUSIE, w 
OSTATNIM ADAMIE, albo w pierw-
szym Adamie i podążają ku piekłu i je-
ziorze ognia9.

Fragment, który mówi o tym czło-
wieku zatracenia, odnosi się do całego 
zwiedzionego świata. Ci, którzy czczą 
szatana, zostali członkami pierwszego 
Adama. Są tymi, którzy zmierzają do 
piekła i jeziora ognia. Są tymi, którzy 
mówią: „Któż jest podobny do bestii i 
któż może z nią walczyć?” (Ap 13:4). 
Nie uznają BOGA i faktu, że może 
zgładzić wszystkich złych ludzi za jed-
nym zamachem, jednym uderzeniem, 
tak jak zrobił to kiedyś z ludzkością 

(Ciąg dalszy ze str. 3)

8 Rdz 19:1, 13, 2Sm 24:15-16, 2Krl 19:35, 2Krn 32:21, Ps 78:49, Mt 13:41-42, Dz 12:23, 2Tes 1:7-10, Ap 7:1-2, 9:15, 15:1   9 1Kor 15:21-22, 44-50   
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w czasach Noego10. BÓG zniszczy 
wszystkie te stworzenia, które powo-
łał na świat z prochu11, posługując się 
ogniem12.

Jest napisane, że ten pierwszy 
Adam, którego BÓG stworzył z pro-
chu „wynosi się ponad wszystko, co się 
zwie BOGIEM lub jest przedmiotem 
boskiej czci, a nawet jako BÓG zasią-
dzie w świątyni BOŻEJ [Ci członko-
wie świątyni BOGA to ci, którzy stali 
się świątynią szatana. Szatan poprzez 
swego ducha zasiada wśród tych by-
łych członków świątyni BOGA, którzy 
zostali antychrystami. Zanim odeszli, 
byli częścią świątyni BOGA. Dla tych 
z nas, którzy odrodzili się z DUCHA, 
którzy pozostali świątynią BOGA, Pis-
mo mówi: „Czy nie wiecie, że świąty-
nią BOŻĄ jesteście i że DUCH BOŻY 
mieszka w was?” (1Kor 3:16). Jednak 
ci, którzy kiedyś byli świątynią BOGA, 
miejscem, w którym mieszkał BÓG 
poprzez DUCHA, odstąpili i wpuścili 
do siebie ducha szatana. Stali się ca-
łym zwiedzionym światem, czcicielami 
smoka, diabła (Ap 12:9). Powtórzmy, 

(Ciąg dalszy na str. 6)

zostali antychrystem, zjednoczonym 
rządem ogólnoświatowym, zjednali się 
ze zwiedzionymi ludźmi], podając się 
[razem] za Boga [pokazują, że szatan 
zmieni prawa BOŻE13 na skrajne per-
wersje, jak ma to miejsce dzisiaj, i zmu-
si każdego, poza tymi, których imiona 
są zapisane w księdze żywota BARAN-
KA, do uznawania małżeństw tej samej 
płci, aborcji (która jest morderstwem 
pierwszego stopnia), cudzołóstwa, nie-
rządu oraz do braku poszanowania dla 
małżeństwa, i będą bluźnić przeciw 
BOGU, zaprzeczając JEGO SŁOWU, 
JEGO prawom, JEGO statutom i JEGO 
przykazaniom.] (2Tes 2:4)”.

Apostoł Paweł, w wersetach od 5 
do 12, poprzez DUCHA ŚWIĘTEGO 
mówi: „Czy nie pamiętacie, że jeszcze 
będąc u was, o tym wam mówiłem? A 
wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak 
iż się objawi dopiero we właściwym 
czasie [BÓG wstrzymał się ze znisz-
czeniem tych ludzi do czasu ujawnie-
nia się antychrysta, ale czas ten już 
nastąpił. Teraz wy, ludzie całego świa-
ta, nie znajdziecie wymówki, z powo-

du której moglibyście być usprawied-
liwieni za  brak pokuty tego grzechu i 
wszystkich swoich grzechów.].

Albowiem tajemna moc niepra-
wości już działa, tajemna dopóty, do-
póki TEN, który teraz powstrzymuje, 
nie zejdzie z pola. A wtedy objawi 
się ów niegodziwiec, którego PAN 
JEZUS zabije TCHNIENIEM ust 
SWOICH i zniweczy blaskiem przyj-
ścia SWEGO. A ów niegodziwiec 
przyjdzie za sprawą szatana z wszel-
ką mocą, wśród znaków i rzekomych 
cudów [To ostatnia próba szatana, 
zanim zostanie zesłany do piekła i je-
ziora ognia, robi więc wszystko, co w 
jego mocy, żeby zdeprymować ludzi 
i sprawić, że uwierzą, iż jest wszech-
mocny, podczas gdy tak naprawdę 
jest najsłabszą jednostką w całym 
wszechświecie14. Niemniej sprawił, że 
miliardy dusz towarzyszą mu w piekle 
i w jeziorze ognia.], i wśród wszelkich 
podstępnych oszustw wobec tych, 
którzy mają zginąć, ponieważ nie 
przyjęli miłości prawdy, która mo-
gła ich zbawić. [Niektórzy zapytają: 
„zbawić od czego?”. Oto odpowiedź: 
zbawić od wiecznego gotowania i 
smażenia się w ogniu, siarce i lawie, 
bez chwili wytchnienia. Bez tabletek 
przeciwbólowych, wody i drinków 
z lodem. Bez jedzenia, bez cienia i 
bez ani jednej chwili odpoczynku. 
Oto przed czym powinniście chcieć 
zbawienia. Jeśli macie choć trochę 
rozsądku, to zechcecie go!] I dlatego 
zsyła BÓG na nich ostry obłęd, tak iż 
wierzą kłamstwu [cały świat wierzy w 
kłamstwo, inaczej cały świat nie dałby 
się zwieść i nie czciłby szatana, dia-
bła, bestii, rządu światowego ONZ, 
jak czyni to obecnie], aby zostali po-
tępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli 
prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w 
nieprawości” (2Tes 2:5-12).

W swoim drugim liście (6-11) Jan 
pisze: „A to jest miłość, abyśmy po-
stępowali według przykazań JEGO 
[BOGA]. Takie jest to przykazanie, 
które słyszeliście od początku, aby 

10 Rdz 6:11-13, 7:4-23   11 Rdz 2:7, 3:19, 18:27, Hi 10:9, 34:15, Ps 103:14, 104:29, Koh 3:20, 12:7   12 Ma 3:2, Mt 
3:10, 12, 13:42, 25:41-42, J 15:6, 2Tes 1:6-9, 2P 3:3-12, Jud 7, Ap 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8   13 Dn 7:23-25, Mt 
5:17-18   

Świadectwo Paula Bolpy
Prawda na mój temat jest taka, że w 

wieku 32 lat miałem myśli samobójcze i 
autodestrukcyjne, a ponadto byłem prze-
grany i zagubiony. Byłem po rozwodzie 
i po siedmiu latach zakończyłem służbę 
wojskową. Wcześniej, w wieku 26 lat, by-
łem szczęśliwie żonaty i miałem zdrowe-
go synka, jedyny nowy dom w okolicy i 
dwa nowe samochody w garażu. Pewnej 
nocy do późna, zastanawiałem się razem 
z żoną, skąd weźmiemy pieniądze, żeby 
rozbudować ganek, bo sąsiedzi obok po-
większali swój. To w tamtym momencie 
moje życie zaczęło się strzępić. Zastana-
wiałem się, dokąd ono zmierza. Co teraz? 
Przenieść się na drugi koniec miasta do 
ładniejszego domu i wziąć większą hipo-
tekę? Czy o to chodzi?

Do tego momentu mojego życia da-
łem się całkowicie wciągnąć w amery-
kański sen: wojsko, studia, małżeństwo, 

rodzina i kariera, a po sześciu miesiącach 
to wszystko prysło. Pięć lat później spę-
dziłem cały rok na intensywnej psycho-
terapii. Raz w tygodniu spotykałem się 
z dwoma różnymi terapeutami. Owego 
roku postanowiłem również co tydzień 
czytać książki o samodoskonaleniu i tak 
też robiłem. Byłem zdeterminowany, 
żeby wyzdrowieć i pozbierać się, jednak 

Brat Paul Bolpa

14 Iz 14:12-20, Ap 12:12   
(Ciąg dalszy na str. 7)
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Ghana

było zasadą waszego postępowania. 
Bo wyszło na świat wielu zwodzicie-
li, którzy nie chcą uznać, że JEZUS 
CHRYSTUS przyszedł w ciele. Taki 
jest zwodzicielem i antychrystem. 
Miejcie się na baczności, abyście nie 
utracili tego, nad czym pracowaliśmy, 
lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. 
Kto się za daleko zapędza i nie trzy-
ma się nauki CHRYSTUSOWEJ, nie 
ma BOGA. Kto trwa w niej, ten ma 
i OJCA, i SYNA. Jeżeli ktoś przycho-
dzi do was i nie przynosi tej nauki, 
nie przyjmujcie go do domu i nie po-
zdrawiajcie [błogosławcie]. [Na pew-
no PAN nie chciałby, żebyście robili 
z nimi interesy, więc pozwala Wam 
wybrać, z kim będziecie je robić]. Kto 
go bowiem pozdrawia [błogosławi], 
uczestniczy w jego złych uczynkach”.

A więc jeśli ich pozdrawiacie [bło-
gosławicie], otrzymacie taką „nagro-

dę” jak homoseksualiści i inni zatwar-
dziali grzesznicy, a jest nią wieczność 
w płomieniach piekielnych i w jezio-
rze ognia, przy akompaniamencie 
przeraźliwych okrzyków, bez chwili 
wytchnienia. Szatan chce, żebyście 
zbratali się z homoseksualistami i 
aborcjonistami (mordercami)15, 
chce także, żebyście opowiedzieli się 
za małżeństwami tej samej płci, żeby 
czekał Was taki sam los na wieki jak 
wszystkich innych zatwardziałych 
grzeszników16.

Jesteśmy w stanie wojny z szatanem, 
który pragnie zniszczyć Wasze dusze i 
duszę każdego17. Jeśli chcesz, żeby BÓG 
Cię ocalił, musisz rozpocząć walkę, 
zwracając się do BOGA, żeby podjął 
walkę za Ciebie, ponieważ jeśli tego nie 
zrobi, nie wygrasz, czy Ci się to podo-
ba, czy nie. Albo poprosisz BOGA, żeby 
walczył za Ciebie, albo nie. Powtórzę: 
jeśli BÓG nie podejmie walki za Ciebie, 
nie możesz wygrać. Wszystkie bitwy w 
Biblii wygrał BÓG, nie zaś człowiek. Bę-
dziesz walczył dla szatana lub poprosisz 

BOGA, aby walczył za Ciebie przeciw-
ko szatanowi. Nie ma nic pomiędzy. To 
walka o Twoją duszę i albo wygrasz, albo 
przegrasz. Jeśli BÓG będzie walczył za 
Ciebie, wtedy wygrasz. Musisz wybrać 
pomiędzy BOGIEM a szatanem, po-
między niebem a piekłem. Musisz się 
zdecydować na wieczność w niebie albo 
w piekle18. Możesz próbować wypchnąć 
ten fakt z umysłu, ale staniesz przed nim 
w Dniu Sądu. Staniesz przed ławą sę-
dziowską BOGA, czy Ci się to podoba, 
czy nie, i nie chcę, żebyś powiedział, że 
nikt Cię o tym nie uprzedził.

Ten świat poszedł za daleko. 
Chcę, żebyś zdał sobie sprawę, że 
nadejdzie dzień zapłaty19. BÓG ocali 
nawet najgorszych grzeszników, jeśli 
tylko będą pokutować przed NIM 
za swoje grzechy (Iz 1:18). Jeśli bę-
dziesz pokutować za swoje grzechy 
przed BOGIEM, pozwolisz MU, 
żeby odmienił Twoje życie raz na za-
wsze i każdego dnia będzie to Two-
im celem20. Będziesz karmić się, spać 

15 Rdz 9:6, Wj 20:13, 21:12, Kpł 24:17, Lb 35:16-21, 30-33, Pwt 5:17, Mt 19:18, Mk 10:19, Rz 13:9, Ga 5:19-21, Jk 2:11, Ap 22:14-15   16 Rdz 19:1-13, 24-25, Kpł 18:22, 20:13, Pwt 
22:5, 23:17-18, Sdz 19:22-28, 1Krl 14:24, 15:11-12, Ez 16:49-50, Rz 1:18-32, 1Kor 6:9-10, 1Tym 1:9-10, 2Tym 3:1-5, Jud 7   17 Rdz 3:1-6, Iz 14:9-17, J 8:44, 2Kor 4:3-4, 11:13-15, 
2Tes 2:3-12, Ap 12:9-10, 12-13, 17:8   18 Joz 24:15, Dn 12:1-3, Mk 16:16, Łk 14:15-33, J 3:14-18, 12:23-26, Rz 8:35-39, 1Tym 6:6-12, 2Tym 2:3-5, 2J 9   19 Mt 7:21-27, 13:37-43, 
47-50, 16:27, 25:31-46, Łk 13:23-30, J 12:48, 2Kor 5:10, 2Tes 1:4-10, Hbr 9:27, 2P 2:4-9, 3:7-14, Jud 5-21, Ap 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20   20 Łk 9:23-25   
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(Ciąg dalszy ze str. 5)

Umiłowany Pastorze Tony Alamo!
Pozdrawiam Cię w imię naszego Pana i Mistrza Jezu-

sa Chrystusa. Mam nadzieję, że gdy czyta Pastor ten list, 
jest Pastor zdrów. Otrzymaliśmy wysłaną do nas paczkę i 
jesteśmy bardzo wdzięczni. Dostaliśmy jedno pudło biu-
letynów i egzemplarzy książki Mesjasz. Niech Bóg obficie 
pobłogosławi Pastorowi za dobrą pracę.

Pastorze Tony, dystrybucja jest tutaj na zaawansowanym 
etapie i dzięki cudownym biuletynom Pastora zdobywa-
my wiele dusz dla Chrystusa. Zdobyliśmy ponad dwieście 
dusz dla Chrystusa i mamy nadzieję zdobywać kolejne. 
Odwiedziłem wiele sklepów i centrów handlowych. W 
załączeniu przesyłam zdjęcia, na których rozdaję Pastora 
biuletyny. Pastorze, ci ludzie łakną Słowa Bożego i głęboko 
wierzę, że nagrania na CD też mogą bardzo pomóc. Roz-
dajemy publikacje w sposób mądry, prosząc osoby, którym 
je wręczamy, aby po lekturze przekazywały je dalej, dzięki 
temu wciąż zostaje nam ich jeszcze trochę.

Pastorze Tony, będę wdzięczny, jeśli przyśle nam 
Pastor koszulki i bluzy oraz płyty CD, gdyż w naszym 

zespole jest dwadzieścia osób. Pastorze Tony, nieustan-
nie modlimy się za Pastora i za całe duszpasterstwo. 
Proszę jak najszybciej dać znać, kiedy wyśle Pastor 
wszystkie materiały.
Dennis Dilon  Donkorkrom, Afram Plains, Ghana

Brat Dennis Dilon rozdaje publikacje pastora Alamo, które 
zdobywają dusze, oraz egzemplarze książki Mesjasz w 
Donkorkrom w Ghanie

(Ciąg dalszy na str. 8)
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Filipiny

(Ciąg dalszy na str. 5)

Kalifornia
Drogi Ewangelisto Tony Alamo!

Jestem matką siedmiorga dzieci i 
pracuję w urzędzie państwowym. Nie 
zarabiam zbyt dużo i żeby zwiększyć 
swój dochód, sprzedaję współpracow-
nikom takie rzeczy jak: jedzenie, ciast-
ka i kanapki.

Zeszły rok był dla mnie ciężki, 
szczególnie połowa grudnia 2012 roku, 
gdy powódź i osuwająca się ziemia 
zniszczyły nasz dom i uprawy w prowincji 
Mindanao. Całe szczęście, że mój stary 
ojciec dał radę wybiec z domu i ukryćsię. 
W przeciwnym razie dach naszego domu 
runąłby na niego i zabiłby go.

Tak więc pojechałam z mężem do 
domu na prowincji, żeby przywieźć 
mojemu owdowiałemu ojcu ryż, je-
dzenie w puszkach i ubrania. Tylko on 
jeden został w tym domu i doświad-
czenie to było dla niego druzgoczące. 
To były jedne z najsmutniejszych Świąt 

brnąłem coraz głębiej w autodestrukcyjne 
zachowanie.

Wkrótce potem wybrałem się nad 
strumyk w Południowej Kalifornii, gdzie 
towarzyszyło mi ćwierkanie ptaków i 
piękna zieleń. Jestem pewny, że byłem 
całkowicie sam i w pewnym momencie 
zawołałem: „Czy może mi ktoś pomóc?”.

Trzy dni później przechadzałem się 
przez Hollywood Boulevard i oglądałem 
wystawy sklepowe. Byłem śmiertelnie 
znudzony. Jedyne, co trwało w moim ży-
ciu, to moja praca. Kochałem swoją pracę. 
Nigdy nie mogłem doczekać się, aż minie 
weekend i przyjdzie poniedziałek, kiedy 
będę z powrotem w pracy. Wkrótce po-
tem podszedł do mnie brat z Chrześcijań-
skiego Kościoła Tony’ego Alamo. Zapytał 
mnie: „Czy nie zechciałbyś przyjść do ko-
ścioła, żeby posłuchać o tym, jak Chrystus 
umarł na krzyżu, żebyśmy dostąpili życia 
wiecznego?”. Powiedział też coś o posiłku i 
pamiętam, że jego prezentacja była szcze-
ra. Zajmowałem się sprzedażą i potrafiłem 
docenić dobrą prezentację. Zapytałem, 
gdzie znajduje się ten kościół. Powiedział, 
że w Taugus w Kalifornii. Uświadomiłem 

sobie, że to blisko Lancaster i zacząłem 
myśleć, że gdybym wybrał się do tego ko-
ścioła, to jakoś zabiłbym około 4 albo i 5 
godzin weekendu. Wsiadłem do autobusu 
i pojechałem tam. 

Pamiętam, że gdy dotarłem na miej-
sce i przeszedłem przez drzwi kościoła, 
poczułem iskierkę nadziei. Nie zostałem 
zbawiony podczas pierwszej wizyty, ale 
przez kolejne dwa tygodnie uczestniczy-
łem w nabożeństwach. W końcu ugiąłem 
swoje uparte kolana i zostałem cudownie 
zbawiony. Czułem się, jakby uwolniono 
mnie spod ogromnego ciężaru. Nie mia-
łem już poczucia winy i nie odczuwałem 
bólu. Czułem taką jasność umysłu, jakiej 
nie odczuwałem od lat. Byłem nowo na-
rodzoną istotą w Jezusie Chrystusie. Psy-
choterapia i książki o samodoskonaleniu 
przestały być mylącym czynnikiem. Za-
warłem osobistą więź ze Wszechmocnym 
Stwórcą. Byłem spokojny. Pan umieścił 
mnie w najbardziej kochającym i opie-
kuńczym środowisku, w którym od 28 lat 
wzrastam i poznaję Pana Jezusa Chrystu-
sa. 

Pastorze Tony, dziękuję Ci, że przez 
te wszystkie lata jesteś moim ducho-
wym ojcem.

Bożego Narodzenia w naszym życiu, 
a na dodatek Nowy Rok 2013 przywi-
taliśmy w ciemności (bez prądu).

Postanowiłam z mężem zabrać 
ojca do nas, do miasta. Początkowo 
był samotny, brakowało mu roślin, 
kur, świń i bawołów carabao, ale życie 
musiało się toczyć dalej. Mam pracę 
i muszę być silna dla mojej rodziny. 
Pomagamy sobie nawzajem.

Pod przewodnictwem audycji Pa-
stora i przesłania co niedzielę wiemy, 
że Bóg mówi nam, abyśmy trzymali 
się Jego obietnicy życia wiecznego i że 
zawsze będzie dbał o nas, bez wzglę-
du na wszystko.

Jest Pastor jedną z naszych obiet-
nic Boga, że On zawsze czuwa nad 
nami. Dziękuję, że jest Pastor wspar-
ciem dla naszej rodziny.
Susan Comaling
Pasay City, Filipiny

Świadectwo Paula Bolpy

Szanowny Pastorze Tony,
7 maja 2013 roku Pan doprowadził 

mnie do kobiety potrzebującej Słowa 
życia. Pan nakazał mi, abym rozdawał 
biuletyn Pastora pt. „Samobójstwo jest 
grzechem” w Glendale w Kalifornii na 
parkingu, na którym już wielokrotnie 
rozdawałem inne publikacje. Pan spra-
wił, że wręczyłem „Samobójstwo jest 
grzechem” kobiecie siedzącej w tere-
nowym Lexusie. Na imię miała Jackie. 
Gdy przekazałem jej Słowo Boże i mia-
łem już odejść do kolejnego auta, do-
biegło mnie jej pytanie: „Kim jesteś?”. 
Powiedziałem, że jestem uczniem Je-
zusa Chrystusa. Ona na to odpowie-
działa: „To nierealne. Czy to dzieje się 
naprawdę? Właśnie miałam zadzwo-
nić do rodziny i powiedzieć im, że nie 
wrócę jutro do domu. Miałam zamiar 
skoczyć z estakady”. Powiedziała mi, że 
ma nieuleczalnego raka, który pochło-
nął jej kość biodrową i musiała mieć 
operację wymiany stawu biodrowego, 
a członkowie rodziny okradają ją, jak-
by już była martwa. Do tego wszyst-
kiego chłopak zostawił ją i ożenił się z 
inną dla pieniędzy, a ona umiera.

Zapytała, co ma robić. Powiedziałem 
jej, że tylko Pan Jezus Chrystus szczerze 
ją kocha, usłyszał jej wołanie i pragnie 
ocalić ją przed piekłem, a także dać jej 
nowe życie. Odmówiliśmy razem modli-
twę grzesznika i modliliśmy się wspólnie 
jeszcze przez kilka minut. Ostatecznie 
odczuła ogromną ulgę. Chciała mi za-
płacić, ale Duch kazał mi odmówić.

Podzieliłem się z nią swoim świa-
dectwem i opowiedziałem, jak to Pan 
musiał odsunąć mnie od rodziny, żeby 
mógł zacząć posługiwać się mną. Opo-
wiedziałem jej, jak to na początku nie 
wierzyłem, ale zacząłem wierzyć, gdy po 
tym, co Bóg dla mnie zrobił, okazało się, 
że Słowo Boże jest prawdziwe.

Miałem wrażenie, że odnalazła po-
cieszenie w moim świadectwie. Powie-
działem Jackie, że musi spotkać się z 
innymi wierzącymi i zaprosiłem ją na 
nabożeństwo.
Wszelka cześć Bogu. Chwała Panu.
David Palmisano



8

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

i poić się SŁOWEM BOŻYM i nie 
będzie w tym żadnego zakłamania21. 
A wszystko to, żeby zapewnić swojej 
duszy życie wieczne. Jeśli pragniesz, 
żeby to właśnie BÓG odmienił Cię i 
żył w Tobie dla Ciebie, zacznij od od-
mówienia tej modlitwy: 

Mój Panie i mój Boże, zmi-
łuj się nad moją grzeszną duszą22. 
Wierzę, że Jezus Chrystus jest 
syneM żywego Boga23. Wierzę, 
że umarł na krzyżu i przelał sWo-
Ją cenną krew na odpuszczenie 
wszystkich moich dawnych grze-
chów24. Wierzę, że Bóg wskrze-
sił Jezusa z martwych za sprawą 
DuCha ŚWiętego25, oraz że te-
raz zasiada po prawicy Boga i 
wysłuchuje mojego wyznania grze-
chów oraz tej modlitwy26. otwieram 
drzwi mojego serca i zapraszam 
Cię do niego, Panie Jezu27. zmyj 
moje wszystkie brudne grzechy w 
swojej cennej krwi, którą przelałeś 
zamiast mnie na krzyżu na Kalwa-

rii28. ty mnie nie odtrącisz, Panie 
Jezu; przebaczysz mi moje grze-
chy i uratujesz moją duszę. Wiem, 
ponieważ tWoJe słoWo, Biblia, 
tak mówi29. tWoJe słoWo mówi, 
że ty nikogo nie odtrącisz, włącz-
nie ze mną30. Dlatego też wiem, że 
usłyszałeś mnie, i wiem, że odpo-
wiedziałeś mi, i wiem, że jestem 
zbawiony31. i dzięki Ci składam, 
Panie Jezu, za ocalenie mojej du-
szy, a wdzięczność swą okazywać 
będę, czyniąc, jak każesz, i nie do-
puszczając się grzechu32.

JEZUS powiedział, że po zbawie-
niu musimy być ochrzczeni poprzez 
całkowite zanurzonie w wodzie, w 
imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘ-
TEGO33. Z uwagą studiuj Pismo 
Święte (Biblię Warszawską lub Biblię 
Króla Jakuba, King James Version w 
języku angielskim) i postępuj zgod-
nie z NIM do końca swojego życia34.

PAN chce, abyś opowiedział in-
nym o swoim zbawieniu (Mk 16:15). 
Możesz zostać dystrybutorem litera-
tury ewangelicznej pastora Tony’ego 
Alamo. Wyślemy Ci publikacje za 
darmo. Zadzwoń lub napisz do nas, 

aby dowiedzieć się więcej. Podziel się 
tą wiadomością z kimś jeszcze.

Jeśli chcesz zbawienia świata, jak 
nakazuje JEZUS, nie okradaj BOGA 
z JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg po-
wiedział: „Alboż godzi się człowieko-
wi oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE 
oszukujecie. Pytacie: W czym oszu-
kaliśmy CIĘ? W dziesięcinach i ofia-
rach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo 
wy — i to cały naród [i świat] — usta-
wicznie MNIE oszukujecie! Przynie-
ście 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 nie-
bieskich i nie wyleję na was błogosła-
wieństwa 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 błogosławiony-
mi wszystkie narody, gdyż będziecie 
dla mnie rozkosznym krajem, mówi 
PAN ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

(Ciąg dalszy ze str. 6)
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