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CZY PRZYJĘLIŚCIE JUŻ
albo czy przyjmiecie znamię bestii?
Tony Alamo

W 17. wersecie siódmego
wać nim, jak jego duch pokierorozdziału swojej Księgi Daniel
wał wężem w Edenie, gdy szatan
odkrywa przed nami przez
zwiódł Ewę. Szatan uczynił to,
DUCHA ŚWIĘTEGO, że „beżeby zdradzić Ewę i aby cała ludzstie” symbolizują państwa i
kość została przeklęta, potępiona
królestwa. „Owe wielkie cztery
i aby płaciła za grzech Adamowy
zwierzęta to czterej królowie
śmiercią oraz cierpieniem w pie[królestwa, państwa], którzy
kle i jeziorze ognia.1 Powinno to
powstaną na ziemi” od czasów
zostać uznane za największy atak
Babilonu po dzisiejsze terroryterrorystyczny na całą ludzkość,
styczne królestwo ogólnoświana nas wszystkich.], a na rogach
towe, które - jak mówi Biblia
jego dziesięć diademów [a na
- składa się w połowie z żelaza
dziesięciu rogach na głowach
i w połowie z gliny. Jednak to Pastorzy Tony i Susan Alamo, orkiestra i chór w ich dziesięciu królów dziesięciu króterrorystyczne królestwo róż- międzynarodowym programie telewizyjnym, zdjęcie z 1974 roku
lestw europejskich, które przyni się od pozostałych trzech,
łączyły się do szatańskiego oenczyli od Babilonu, Medo-Persji i Grecji. wybrzeżu morskim. I widziałem wycho- zetowskiego Watykanu w sprawowaniu
Czwartym królestwem jest wskrzeszone dzące z morza zwierzę [to samo terrory- władzy przez rząd ogólnoświatowy i nowy
Cesarstwo Rzymskie, które odrodziło się styczne państwo, o którym mówił Daniel porządek świata, umieszczonych zostało
z ducha szatana. Różni się ono od trzech i które nastanie w tych ostatnich dniach dziesięć koron], a na głowach jego bluźpozostałych bestii, czy królestw, po- czasu], które miało dziesięć rogów i sie- niercze imiona [bluźnierstwo przeciwko
nieważ dzisiejszy ogólnoświatowy rząd dem głów [w Księdze Objawienia 17:9 jest DUCHOWI ŚWIĘTEMU i wszystkieONZ obejmuje CAŁY ŚWIAT.
mowa o tych siedmiu głowach, czyli sied- mu, co dotyczy DUCHA ŚWIĘTEGO].2
W 19. wersecie Daniel pisze: „Wtedy miu wzgórzach, na których rozsiadła się A bestia, którą widziałem, była podobna
zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o kobieta (fałszywy prorok). Kobietą, którą do pantery, a stopy jej jak u niedźwiedzia,
czwartym zwierzęciu, które było inne niż BÓG nazywa wielką nierządnicą, jest Wa- a paszcza jego jak paszcza lwa [zwierzęta
wszystkie pozostałe, straszne nad miarę, tykan, a miastem na siedmiu wzgórzach te są symbolami niektórych państw, które
z żelaznymi zębami i miedzianymi [spi- – Rzym. Ta wielka nierządnica zasiada z współpracują z Rzymem]. I przekazał jej
żowymi] pazurami, pożerało i miażdży- dziesięcioma państwami europejskimi smok [który w Księdze Objawienia 12:9
ło, a to, co pozostało, deptało nogami lub królestwami, które połączyły się z nią występuje jako diabeł i szatan] siłę swo[dokładnie jak robi to dzisiejsze terrory- w tych ostatnich dniach – z bestią, czyli ją i tron swój [Rzym], i wielką moc [nad
styczne Cesarstwo Rzymskie, rząd ONZ rzymskim terrorystycznym rządem ogól- światem. Szatan (poprzez bestię i nierządi antychrysta]”.
noświatowym ONZ, znanym także jako nicę, rząd ogólnoświatowy, terrorystów)
W Księdze Objawienia 12:18 Apostoł Antychryst, rząd ogólnoświatowy szata- zwiódł cały świat (Ap 12:9)]. A jedna z
Jan mówi: „I stanąłem na piaszczystym na. W ten sposób szatan może pokiero(Ciąg dalszy na str. 2)
1 Rdz 2:16-17, 3:1-6, Rz 5:12-18, 1Kor 15:22, Ga 5:17, Ef 4:22 2 Kpł 24:11-16, Mt 12:31-32, Mk 3:22-30, Łk 12:9-10
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CZY PRZYJĘLIŚCIE JUŻ

albo czy przyjmiecie znamię bestii?
(Ciąg dalszy ze str. 1)
głów jej była śmiertelnie raniona, lecz
śmiertelna rana jej była wygojona [tu jest
mowa o upadku Rzymu. Szatan poprzez
swojego złego ducha odrodził Cesarstwo
Rzymskie, współczesny Watykan]. I cała
ziemia szła w podziwie za tą bestią [tak jak
czyni to dzisiaj cały świat, który związał
się z Rzymem szatana i dał się mu uwieść
– bestii, rządowi ONZ, państwom. Spełnia nakazy Rzymu, życzenia i rozkazy samego szatana i jego rządu]. I oddali [cały
świat] pokłon smokowi [diabłu] za to, że
dał bestii moc [rządowi ogólnoświatowemu, ONZ, Watykanowi, bestii], a także
bestii [rządowi ogólnoświatowemu Watykanu] oddali pokłon, mówiąc: Któż jest
podobny do bestii [któż jest podobny do
rządu ogólnoświatowego szatana] i któż
może z nią walczyć? [BÓG i JEGO naród
toczą wojnę z tą złą bestią i odniosą zwycięstwo3]. I dano jej [bestii, rządowi światowemu] paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze [tymi ustami, które dano
nowemu porządkowi świata, oenzetowskiemu rządowi antychrysta, jest większość mediów], dano jej też moc działania
przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyła paszczę swoją, by bluźnić przeciwko
BOGU, bluźnić przeciwko imieniu JEGO
i przybytkowi JEGO [przybytkiem tym
jesteśmy my, nowo narodzeni chrześcijanie, Ciało CHRYSTUSA tutaj na ziemi4],
przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie
[tym z nas, którzy udali się do PANA w
niebie i wszystkich aniołów]. I dozwolono
jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać
ich [ale nie zwycięży PANA]; dano jej też
władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą
jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi,
każdy, którego imię nie jest zapisane w
księdze żywota BARANKA, który był zabity od założenia świata” (Ap 13:1-8).
PAN pozwala świętym, żeby przez pewien krótki czas byli pokonywani przez

wielką siłę. Jest to test, który ma na celu
sprawdzić, czy chrześcijanie będą trwali
w DUCHU ŚWIĘTYM, ufając, że BÓG
przez swoją moc zachowa ich do czasu
ponownego przyjścia JEZUSA na ziemię5. W niebie nie ma miejsca dla słabych. Przetrwają tylko wierzący. W Liście
do Hebrajczyków znajduje się fragment,
który wyraźnie o tym mówi. W rozdziale
12. (wersety 25 do 27) czytamy: „Baczcie,
abyście nie odtrącili tego, który mówi;
jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego,
który na ziemi przemawiał [Mojżesza],
nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli
się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos wtenczas
wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz,
mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko
ziemią, ale i niebem. Słowa: Jeszcze raz
wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie [będą usunięte],
ponieważ są stworzone, aby ostały się te,
którymi wstrząsnąć nie można”. Chrześcijanie, którymi nie można wstrząsnąć,
są członkami PANA, tymi, którzy spędzą
wieczność w niebie z BOGIEM OJCEM i
PANEM JEZUSEM CHRYSTUSEM.6
„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie [bądźcie
członkami CHRYSTUSA]! Przeciwnik
wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący,
szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te
same cierpienia są udziałem braci waszych
w świecie. A BÓG wszelkiej łaski, który was
powołał do wiecznej swej chwały w CHRYSTUSIE, po krótkotrwałych cierpieniach
waszych, sam was do niej przysposobi
[uczyni was idealnymi], utwierdzi, umocni,
na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc
na wieki wieków. Amen!” (1P 5:8-11).
„Jeśli kto ma uszy [żeby usłyszeć, co
mówi DUCH ŚWIĘTY], niechaj słucha.
Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli
[ponieważ bierze ludzi do niewoli], do
niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem
[SŁOWEM BOŻYM],7 musi sam zginąć

3 Dn 7:21-22, 25-27, Ap 11:2-12, 12:9-11, 13:5-7, 17:12-14, 19:11-21, 20:4-6, 21:7-8 4 J 15:1-8, Rz 7:4, 12:4-5, 1Kor
6:15-20, 10:16-17, 12:4-14, 19-20, 27, Ef 4:11-16, 5:23-33, Kol 1:24, Ap 21:2-3 5 Mt 10:22, 24:13, Łk 12:35-40, 43-46,
J 8:31-32, Dz 14:22, Rz 2:6-8, Kol 1:21-23, Hbr 3:12-14, 4:1, 6:10-15, 10:35-39, Jk 1:12, 1P 1:3-9, 1J 2:24-25, 2J 6, 8-9,
Ap 2:9-10 6 Rz 8:30-39, 1Kor 16:13, Ga 6:9, Ef 6:13-18, Flp 4:1, 1Tes 3:8, 2Tym 2:1-3, 12, Hbr 10:23, 12:1-3, 25-29, Jk
5:10-11, Ap 2:7, 10-11, 17, 25-28, 3:5, 11, 12, 21:7-8 7 Ef 6:17
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od miecza [SŁOWA BOŻEGO]. Tu się
okaże wytrwanie i wiara świętych” (Ap
13:9-10).
„I widziałem inną bestię [królestwo]
wychodzącą z ziemi, która miała dwa
rogi podobne do baranich [ukazującą się
jako CHRYSTUS, ale będącą antychrystem], i mówiła jak smok [jak prawdziwy
on, diabeł]. A wykonuje ona wszelką władzę pierwszej bestii [Rzymu szatana] na
jego oczach [przed nim]. Ona to sprawia,
że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon
pierwszej bestii [Rzymowi, który upadł],
której śmiertelna rana była wygojona. I
czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I
zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda,
jakie dano jej czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by
postawili posąg [stworzyli obraz] bestii,
która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu. I dano jej tchnąć ducha w
posąg bestii, aby posąg bestii przemówił
i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali
pokłonu posągowi bestii, zostaną zabici.
Ona też sprawia, że wszyscy, mali i
wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na swojej prawej ręce
albo na swoim czole, i że nikt nie może
kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma
znamienia, to jest imienia bestii lub liczby
jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość.
Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A
liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć”
(Ap 13:11-18).
Watykan jest przestępczą organizacją. Mógłby otrzymać zarzuty na mocy
ustawy RICO (ustawy antykorupcyjnej
działającej przeciw zorganizowanej przestępczości), gdyby nie fakt, że tak wielu
sędziów i urzędników państwowych, począwszy od Prezydenta USA po zwykłego hycla, jest częścią sieci watykańskiej.
Gdy ich księża są nakrywani na pedofilii,
zamiast ich ścigać, po prostu przenoszą
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ich z jednej diecezji do drugiej. Nigdy
ich nie sądzą, a są tysiące przypadków
homoseksualnej pedofilii w tej przestępczej, sekciarskiej organizacji.
Jest to Kościół homoseksualizmu i
pedofilii, a BÓG nazywa go MATKĄ
WSZETECZNIC
(PROSTYTUTEK),
MATKĄ OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI
(Ap 17:5). To antychryst, fałszywy prorok, Kościół terrorystyczny. Jego członkowie zagnieździli się w tkance systemu
politycznego i sądowniczego, a także w
każdej najdrobniejszej strukturze społeczeństwa amerykańskiego i światowego,
niczym roje termitów. Nikt nie ma szans
na wygranie procesu w ich sądach, opierając się na Konstytucji USA, Deklaracji
praw i Deklaracji niepodległości, które
stanowią prawo naszego kraju, ponieważ
nie ma możliwości, żeby to oni przegrali
we własnych sądach. Jeśli jesteś chrześcijaninem, którego uznano za niewinnego, to i tak skażą Cię na 175 lat więzienia, ukradną Twoje mienie, odbiorą
dzieci wszystkim członkom Twojego
zgromadzenia, a potem wyślą je do rodzin zastępczych składających się z homoseksualistów i małżonków tej samej
płci. Ci ludzie nie wierzą w Dzień Sądu,
ale w końcu w niego uwierzą. Będą po
wieczność krzyczeć w piekle i w jeziorze
ognia,8 lecz będzie już dla nich za późno.
Jest pięć rzeczy, których to przestępcze przedsiębiorstwo, Watykan, obawia
się najbardziej. Oto one: (1) SŁOWO
BOŻE/chrześcijaństwo, (2) osoby posiadające broń osobistą, (3) podżegacze

wojenni, (4) indywidualizm i (5) komunikacja. Watykan musi uporać się z tymi
pięcioma problemami, aby móc realizować swoje niegodziwe, złe plany.
Zacznijmy od SŁOWA BOŻEGO/
chrześcijaństwa (i z pewnością nie mam
na myśli katolicyzmu). Nie używam słowa „religia”, ponieważ Watykan to religia
i naczelny przywódca wszystkich religii
świata, lecz nie jest on chrześcijański, a
antychrześcijański. Wszystkie religie,
w tej czy innej formie, mają związek z
fałszywym bóstwem (fałszywym bogiem), ale na pewno nie z prawdziwym
BOGIEM, który wykracza poza i ogranicza ludzkie zachowanie. Prawdziwe
chrześcijaństwo jest absolutne. Jest tylko
jeden BÓG i jeden zestaw reguł, których
należy przestrzegać, żeby żyć dobrze w
tym stworzeniu i w tym wszechświecie,
a potem wstąpić do nieba na wieczność.
JEZUS powiedział: „Oddawajcie
więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co
BOŻEGO, BOGU” (Mt 22:21). BOGU
mamy oddać CAŁE nasze serca, CAŁE
nasze dusze, CAŁE nasze umysły i CAŁĄ
naszą siłę, a więc innymi słowy wszystko.9 Co więc pozostaje cesarzowi? Chyba
tylko podatki. JEZUS polecił jednemu ze
swoich uczniów, aby ten udał się nad rzekę, a w ustach ryby znajdzie monetę na
podatek cesarzowi.10
Według JEZUSA istnieją takie obszary
zachowania, w których nikt, a zwłaszcza
diabeł, nie może zażądać posłuszeństwa.
Wszelkie nasze posłuszeństwo należy się
BOGU w CHRYSTUSIE. Jest to anatemą

8 Koh 12:13-14, Dn 7:9-10, Mt 13:24-30, 36-43, 47-50, rozdz. 25, Mk 9:43-48, Łk 3:16-17, Dz 17:30-31, Rz 2:5-13, 16,
14:10-12, 2Kor 5:10, 2Tes 1:7-10, Hbr 10:26-31, Ap 11:18, 14:9-11, 20:11-15, 21:8 9 Pwt 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4,
26:16, 30:6, Joz 22:5, Mt 6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, 19:21, 22:36-40, Łk 5:11, 27-28, 14:26-27, 33, 18:28-30, Rz
12:1-2, 1Kor 9:26-27, 2Kor 4:8-11, Flp 3:7-11, 1J 2:15-17, Ap 12:11 10 Mt 17:24-27

Kenia

Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za Pastora program radiowy. Istotnie, Słowo Boże słychać teraz w najbardziej odległych częściach świata.
Osobiście przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela dzięki Pastora przesłaniu radiowemu i jestem gotów stracić wszystko, lecz nie Słowo Boże.
Proszę nadal szerzyć swoje przesłanie za pośrednictwem radia lub biuletynów. Proszę o przysłanie mi pomocnych publikacji chrześcijańskich oraz Biblię.
Niech Bóg Wszechmogący będzie z Pastorem.
W imię Jezusa,
Joseph Mukarakuk					
Meru, Kenia
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(rzeczą lub osobą przeklętą, potępioną
lub znacznie znienawidzoną) dla komunistów! Ich ideologia wymaga całkowitej kontroli i absolutnego posłuszeństwa
dyktatowi papieża w Rzymie i jego marionetkom, Watykanowi. Chrześcijaństwo
to gorzka pigułka, z którą muszą się rozprawić tajne zakony, konspiracyjni członkowie watykanizmu, którzy są doskonale
znani (Tajny Zakon Jezuitów, Zakon Maltański itd.), w razie konieczności odwołując się do morderstwa.
Kluczem do świętości jest dziesięć
przykazań, prawo moralne BOGA.11 Co
ma wyznaczać zasady dobrego zachowania – Watykan czy objawienia BOŻE?
Dlatego też, żeby szatański, zły plan Watykanu powiódł się, należy wyeliminować dziesięć przykazań, należy zastąpić
święta chrześcijańskie świeckimi i należy
zabronić publicznej modlitwy. Taki jest
cel zamętu, jaki sieje Watykan. Zwróćcie uwagę na określenie „swobody obywatelskie”. Jakże niewinnie ono brzmi.
Prawdziwa nazwa powinna brzmieć
„społeczeństwo rządu ogólnoświatowego Watykanu”. Ogólnoświatowy rząd
Watykanu dąży do wyeliminowania
prawdziwego chrześcijaństwa poprzez
edukację i świeckie przepisy rzymskokatolickiego prawa kanonicznego.
To niesamowite, jak słabo rzymscy katolicy rozumieją fundamentalne
chrześcijaństwo. Nigdy nie wyeliminuje
się go siłą.12 Stary Rzym usiłował tego
wielokrotnie, podobnie jak nowo odrodzony szatański rząd ogólnoświatowy
Rzymu, który usiłuje pozbyć się prawdziwego chrześcijaństwa narodzonego z
DUCHA. Chrześcijaństwo pozostawało
żywe i pełne wigoru w czasie najgorszych
czystek sowieckich.
Pierwotne przesłanie JEZUSA ustanowiło osobistą więź miłości z każdym,
kto pragnie żyć na JEGO sposób poprzez
DUCHA ŚWIĘTEGO, który polega na
przestrzeganiu przykazań BOŻYCH.13
Gdy człowiek odnajdzie tę więź miłości i
(Ciąg dalszy na str. 4)
11 Wj 20:3-17, Mt 22:36-40 Rz 13:8-10 12 Iz 54:14-17,
Dn 7:3-12, 17-27, Mt 16:15-19, Dz 5:34-39, Rz 8:34, 37,
1Kor 15:57, 2Kor 2:14, Ef 1:18-23, Flp 2:8-11, 2Tes 2:310, 1J 4:4, 5:4-5, Ap 2:26-27, 20:4, 7-10 13 J 14:15, 21-24,
15:9-10, 1J 5:2-3, 2J 6
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albo czy przyjmiecie znamię bestii?
(Ciąg dalszy ze str. 3)
chwałę życia kierowanego miłością, z radością będzie cierpiał męczeństwo, aniżeli żył pod panowaniem szatańskiego
prawa kanonicznego rzymskokatolickiego Watykanu.14
Różne tajne katolickie stowarzyszenia
usiłowały poradzić sobie z tymi zjawiskami za pomocą osłabionego lub „progresywnego” fałszywego chrześcijaństwa,
które już nie głosi prawa moralnego,
dziesięciu przykazań ani przykazań JEZUSA, zgodnie z którymi należy miłować bliźniego jak siebie samego i stawiać
innych przed siebie (Mt 7:12, 19:19, Rz
12:10, Flp 2:3). Dzisiaj można wybrać się
do wielu kościołów w dowolną niedzielę i nigdzie nie usłyszeć pełnej Ewangelii, prawa moralnego BOGA ani prawdy
na temat nieba, piekła czy jeziora ognia.
Dochodziło do licznych prób połączenia
prawdziwego chrześcijaństwa z islamem,
katolicyzmem i innymi fałszywymi religiami, jednak prawdziwe chrześcijaństwo zawsze będzie trwało na litej skale
– w JEZUSIE CHRYSTUSIE, w SŁOWIE
BOŻYM, ponieważ wszystko inne to ruchome piaski.15
Chrześcijaństwo to oparty na miłości związek życia z osobowym, żywym
i wszechmocnym BOGIEM. Wszystko,
co nie spełnia któregokolwiek z tych warunków, to już nie przesłanie, które JEZUS przyniósł na ziemię z nieba. Trwa
walka o władzę pomiędzy tymi, którzy
pozostaną wierni przesłaniu BOŻEMU
w JEZUSIE CHRYSTUSIE (które działa), a świeckością katolicyzmu i innych
fałszywych religii, które chowają się pod
parasolem Watykanu (która z kolei nigdy nie działała)! Rzymski katolicyzm
od stuleci uchodzi za grupę terrorystyczną. Chrześcijaństwo, którego nauczał
JEZUS, nigdy nie zaginie! Zawsze będą
ludzie, którzy odnaleźli taki strach przed
PANEM oraz miłość i pokój w przesła-

niu Ewangelii o JEZUSIE, że z radością
poniosą męczeństwo i nie ulegną siłom
ciemności.
Kolejny problem dotyczy broni osobistej. Konstytucja Stanów Zjednoczonych wyraźnie gwarantuje obywatelom
prawo do posiadania broni i do zgromadzeń straży obywatelskiej. Nie jest to
prawo pochodzące z Biblii, ale to nasze
konstytucyjne prawo do obrony przed
tyranami, innymi przestępcami i kryminalistami. (Jednak w moim Kościele nie
posiadamy broni. Nawet nie pozwalamy,
żeby nasze dzieci bawiły się zabawkowymi pistoletami). Teraz zwolennicy nowego porządku świata Rzymu zjednali
się z „zatroskanymi obywatelami” (przydatnymi głupcami!), żeby ograniczyć, a
ostatecznie zakazać jakiejkolwiek broni
pod pretekstem, że w ten sposób położy
się kres przestępczości! Jeśli ich pomysł
nie przejdzie przez Kongres, przepchną
go przez oenzetowski ogólnoświatowy
rząd Watykanu! Zanosi się na powrót
do czasów prohibicji! Czy kiedykolwiek
zrozumiemy, że tak, jak nie sprawdziła
się prohibicja, tak nie sprawdzą się też
przepisy ograniczające posiadanie broni?
Tak jak spożycie alkoholu wzrosło
podczas prohibicji, tak terroryzm i inne
przestępstwa nasilą się, gdy obywatele
zostaną pozbawieni wszelkich środków
obrony. Czy należałoby też zakazać szybkowarów i rurociągów, które mogą być
użyte do produkcji bomb? Cały problem
dotyczący broni to jedynie zasłona dymna niebiblijnego szatańskiego rzymskokatolickiego Kościoła, żeby wprowadzić
zakaz posiadania jakiejkolwiek formy
obrony obywatelskiej, dzięki czemu nie
będzie skutecznego sprzeciwu wobec
rzymskich rozkazów i dekretów czy też
wobec terroryzmu.
Za każdym razem, gdy jakiś kryminalista z bronią dopuszcza się brutalnego
przestępstwa, watykańskie lobby podno-

14 Mt 10:16-18, 21-28, 39, 24:9-13, Mk 8:34-38, Łk 21:12-19, Dz 7:52-60, Rz 8:17, 35-39, 2Kor 4:8-11, 12:10, Flp 1:2021, 29, Hbr 11:24-27, 32-38, Jk 5:5-8, Ap 2:3, 9-10, 6:9-11, rozdz. 11, 12:10-11, 17:1-6, 13-17, 20:4 15 Pwt 32:29-39,
1Sm 2:2, 2Sm rozdz. 22, 23:1-4, Ps rozdz. 18, 27:4-5, rozdz. 28, 31:1-5, 42:9-11, 61:1-4, 62:1-8, 71:1-6, 92:12-15, Mt
7:24-27, 16:15-18, J 14:6, Rz 9:33
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si głos na rzecz delegalizacji broni. Tak
jak w przypadku ekologów, kontrola broni „dla wspólnego dobra” to nic innego,
jak tylko zamaskowana próba zakazania
broni osobistej przez jakąś autorytatywną władzę. Rząd ogólnoświatowy Watykanu musi mieć rozbrojonych obywateli,
którzy nie będą w stanie stawić oporu
jego dyktatowi. Jego prawdziwym celem
jest zdobycie kontroli nad wszystkimi.
Niemcy w latach trzydziestych XX
wieku były bezsilne wobec Narodowosocjalistycznej Partii Robotników. Obywatele mieli niewiele broni. A podczas
drugiej wojny światowej Żydzi nie mieli
broni wcale. W rezultacie sześć milionów z nich zostało brutalnie zamordowanych przez tych samych ludzi, którzy
według Biblii usiłują powtórzyć ten akt.
Dzisiaj w Wielkiej Brytanii broń jest zakazana. Czy to powstrzymało przestęp-

Malawi
Drodzy Bracia i Siostry w Tony Alamo
Christian Ministries,
Radzimy sobie dobrze, a i dzieło
rozprowadzania publikacji Pastora
Alamo ma się doskonale. W zeszłym
tygodniu wraz z moim zespołem Machinjiri Tony Alamo Ministries wyszliśmy z przesłaniem ewangelicznym
Jezusa i publikacjami Pastora Alamo
do muzułmanów. Rozdaliśmy wiele
egzemplarzy, co spowodowało, że
coraz więcej muzułmanów przychodzi na codzienne spotkania biblijne
w naszych domach. Wielu przyjęło
Pana Jezusa Chrystusa i odbywa kursy dydaktyczne w duszpasterstwie
Pastora Alamo.
Modlimy się za naszego ukochanego Pastora Tony’ego Alamo o to
wszystko, co przeżywa. Cieszymy się,
że modlicie się o nas i o nasz projekt
budowy centrum edukacyjnego pod
nazwą Zomba TACM Church.
Z niecierpliwością czekam na kolejne Wasze materiały edukacyjne.
Wasz w Chrystusie,
Charles Chingwalo TACM w Malawi

czość? Wystarczy przyjrzeć się statystykom. Przestępczość w Wielkiej Brytanii
wzrosła. Ostatnio starszy mężczyzna postrzelił włamywacza i zranił inną osobę.
Został on aresztowany i skazany na dożywocie za morderstwo! A do tego ranny
włamywacz pozwał go za postrzelenie!
Stwierdzenie, że „policja potrafi zająć
się przestępczością”, to ponury, kiepski
żart. Do czasu przyjazdu policji na miejsce, sprawcy zbrodni dawno uciekną.
Nasi ojcowie założyciele bardziej ufali
obywatelom niż łotrom i tyranom! Broni
nie da się kontrolować bardziej niż alkoholu czy samowarów! Celem tego całego
prania mózgów jest kontrola terrorystycznego rządu światowego nad rozbrojonymi obywatelami, pod pretekstem
zapobiegania przestępczości przez zakaz
posiadania broni.
Kolejnym problemem są podżegacze wojenni. Orędownicy świata pod
rządami Watykanu są pewni, że wszyscy marzą o sprawiedliwym społeczeństwie i każdy będzie pracował nad jego
powstaniem. Prawda jest taka, że wielu
osobom nie podoba się, że muszą postępować zgodnie z nakazami rządu,
zwłaszcza gdy sprzeciwiają się egoistycznej chciwości, dążeniu do władzy i
przyjemnym, lecz niemoralnym zachowaniom albo po prostu mówieniu im,
co mają robić.

Jest jeszcze problem zła. Zło jest definiowane jako zachowanie sprzeczne
z prawem moralnym BOGA – co nie
sprawdza się na dłuższą metę. Pewien
filozof wypowiedział kategoryczny imperatyw, który rodzi pytanie: „Co by się
stało, gdyby wszyscy tak postępowali?”.
Co by się stało, gdyby każdy, kto ma
na to ochotę, kradł? Co by się stało, gdyby każdy, gdy mu to pasuje, kłamał? Co
by było, gdyby każdy zabijał ludzi, którzy
wejdą mu w drogę? Co by było, gdyby
seks był wolny i dostępny dla każdego
pożądającego?
A ponadto, czy naprawdę wierzycie,
że każdy przywódca w społeczeństwie
będzie działał na rzecz dobra innych, gdy
poprzez przymus może dostać to, czego
chce? Są ludzie, którzy są podżegaczami
wojennymi! Niewielkie znaczenie ma to,
ile władzy mają. Liczy się sposób wykorzystania tej władzy. Wielu jest gotowych
posłużyć się katolickimi jezuitami, żeby
poprzez przymus wyegzekwować to, co
- jak mówią - jest dla dobra ludzi! Co by
było, gdyby katoliccy jezuici byli po stronie zwolenników Watykanu (a przecież
są)? Co mogą na to poradzić rozbrojeni
obywatele?
Jest zło na tym świecie. Doświadczamy
go jako pragnienia do czynienia tego, co
nie współgra ze ŚWIĘTYM PRAWEM
MORALNYM BOGA, z dziesięcioma

Teksas

Szanowni Tony Alamo Christian Ministries!
Pragnę szczerze z całego serca podziękować wszystkim, którzy modlili się
za mnie. Wyszedłem ze śmiertelnej infekcji gronkowcem złocistym... Gdyby
dotarła do mojej krwi, umarłbym. Dziękuję Bogu Wszechmogącemu, przez
Jezusa Chrystusa, za naszego pastora Tony’ego Alamo, do którego za pośrednictwem duszpasterstwa mogą zwracać się ludzie tacy, jak ja, z prośbą o modlitwę i duchowe przewodnictwo, które pochodzi z tronu żywego Boga. Stanowię
żywy dowód na to, że Wasze modlitwy nie pozostają bez odpowiedzi.
Gdy nie czuję się zbyt dobrze, myślę o naszym pastorze Tonym i sięgam po
jego biuletyny i Biblię. Lektura podnosi mnie na duchu i sprawia, że od razu
lepiej się czuję.
Będę modlił się i pościł w intencji pastora Tony’ego za braci i siostry, a także
ich dzieci, które ukradło Gestapo.
Chwalcie wspaniałe imię Jezusa,
Wally Cameron					
Dallas, Teksas
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przykazaniami. Co powstrzymałoby świat
przed przeobrażeniem się w ten z powieści Orwella pt. Rok 1984 – świat nieustającej wojny o nieustające korzyści płynące
z walki? Wystarczy dać władzę osobie o
narcystycznym zaburzeniu osobowości,
a granice moralności, jak dziesięć przykazań, zostaną przesunięte, aby tylko
spełnić życzenia demagoga (demagog to
osoba, która usiłuje wpłynąć na uczucia
ludzi, aby przeciągnąć ich na swoją stronę. W tym przypadku to terrorystyczna
bestia Watykanu, nowy porządek świata i
im podobne zdobywają władzę). Wszystko można zrobić pod pretekstem działania dla dobra ludzi! Propagandziści ONZ
brzmią bardzo przekonująco dla wielu ludzi, ale nie dla prawdziwych chrześcijan.
Przypomnijcie sobie masakrę w Waco,
której dopuściły się te zbiry. Propagandziści Watykanu nie mają odpowiedzi na
problem zła, poza stosowaniem większego przymusu, który zawsze prowadzi do
frustracji, gniewu, wrogości, podziałów,
konfliktów we wszystkich grupach ludzkich, a potem do piekła.
Kolejnym problemem jest indywidualizm. Chrześcijaństwo próbuje poprowadzić nas, w naszej ludzkiej postaci,
oraz nasze dusze ku pozytywnym zachowaniom moralnym zgodnym z prawem
moralnym BOGA. Zamiarem antychrysta, rządu ogólnoświatowego Watykanu,
wobec człowieka jest wyhodowanie sobie
uległych ludzi, którzy będą wydajnie pracować w społeczeństwie na rzecz szatana.
Mają oni być posłuszni, ukierunkowani na
społeczność i nigdy nie mogą przysparzać
kłopotów, z którymi nie poradziliby sobie
pracownicy rządowi jezuitów. Gdy już nie
będą potrzebni, można ich poddać eutanazji (morderstwu, śmierci, terroryzmowi).
Życie koncentruje się na służbie planecie
pod imieniem „Matka Dia”, nie BOGU.
Wszystko sprowadza się do naszej wizji ludzkości. Czy jesteśmy pszczołami
robotnicami w ulu ludzkości? Taka jest
koncepcja jednego świata. Zakapiory nowego porządku świata, ludzie Watykanu
żyją inaczej. Pławią się w bogactwie, przyjemnościach i władzy, która pochodzi
(Ciąg dalszy na str. 6)

CZY PRZYJĘLIŚCIE JUŻ

albo czy przyjmiecie znamię bestii?
(Ciąg dalszy ze str. 5)
z przynależności do nowego porządku.
Ich zdaniem ktoś musi myśleć za masy!
Prawo moralne, wyrażane przez chrześcijańskie zachowanie w czasach Mojżesza, opiera się na strachu przed PANEM
i miłością – więzią miłosną z BOGIEM
i wszystkim, co BÓG reprezentuje. Więź
miłosna przyczynia się do cnót strachu
przed PANEM – miłości, radości, spokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci,
wierności, łagodności i samodyscypliny.
Po latach spędzonych na nauce, jak żyć za
przykładem JEZUSA, Ewangelii i JEGO
całego SŁOWA (miłości do siebie nawzajem, tak jak ON umiłował nas),16 możemy zasiąść z NIM w okręgach niebieskich
(Ef 2:6). Po co wybierać szatańską drogę
Watykanu, skoro można cieszyć się pięknem ŻYCIA za sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO, w miłości CHRYSTUSA, która
przewyższa wszelkie poznanie? Dlaczego
nie chcieć „poznać miłość Chrystusową,
która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią
BOŻĄ” (Ef 3:19), gdy Biblia pokazuje, że
JEZUS żył i nauczał?
Ostatni problem dotyczy środków
komunikacji osobistej. Powyżej zostało
już pokazane, że do niedawna wystarczało, iż autokraci („autokrata” to władca absolutny, każda władcza osoba), aby sprawować kontrolę nad ludźmi, trzymali ich
w izolacji, uniemożliwiali komunikację
i tym samym podejmowanie wspólnych
działań. Poczta elektroniczna, Facebook
i Internet zmieniły to wszystko. Komitety korespondencyjne tworzące ruch
oporu, który doprowadził do rewolucji
amerykańskiej, potrzebowały czasu. Podróż pomiędzy koloniami była powolna. Teraz już taka nie jest. Teraz można
z łatwością dostrzec wszystkie absurdy,
kłamstwa oraz szczegóły planów Watykanu i poradzić sobie z nimi! Koniec
anonimowości! Jest to druzgocący cios
dla diabła, jego rzymskiego kultu i jego

rządu ogólnoświatowego. Co więc pozostaje propagandzistom Watykanu?
Inwigilacja! Gdy pozna się źródła kłopotów, można się ich pozbyć, w taki czy
inny sposób. Obecnie w celu monitorowania zagospodarowania gruntów, obserwowania zgromadzeń i ruchu ulicznego korzysta się z dronów. FBI i CIA opracowały
specjalnego drona. Jest to dron w formie
insekta o nazwie MAV (Micro Air Vehicle
– ang. powietrzny mikropojazd). Jest bardzo mały, bo ma zaledwie trzy centymetry
(ok. 1,2 cala). Potrafi wlecieć przez otwarte drzwi i okna, zrobić zdjęcia i przesłać
to, co widzi, a nawet potrafi pobrać próbkę DNA z krwi. Siły powietrzne finansują
badania nad tym narzędziem wywiadowczym w Johns Hopkins University i University of Pennsylvania.
Chyba najbardziej palącą kwestią są
tzw. „inteligentne liczniki”. Każdy użytkownik energii elektrycznej musi taki
mieć. Służą uproszczeniu odczytywania
zużycia elektryczności dzięki zastosowaniu transmisji radiowej. Mogą też
posłużyć do kontrolowania ilości zużywanej elektryczności! Mogą przekazywać wszystko, co dzieje się w domu.
To doskonałe narzędzie inwigilacyjne!
Podporządkuj się albo nie dostaniesz
prądu! Poza inwigilacją istnieje problem
zdrowia. Impulsy elektryczne, które są
na tyle silne, że są w stanie przekazać informacje do centralnej wieży odbiorczej,
mogą spowodować szereg problemów
zdrowotnych. Ale jakie ma to znaczenie
dla rządu, który musi wiedzieć, co robią
jego obywatele?
Trzeba gromadzić informacje i przygotowywać je do analizy. Tutaj przydatny jest komputer. W ten sposób można
bez problemów stworzyć bazę danych
o każdej osobie mieszkającej w USA. A
co z pocztą elektroniczną i Internetem?
Próbuje się kontrolować emisje satelitarne, regulować korzystanie z poczty
elektronicznej i nakładać licencje na

użytkowanie telefonów komórkowych
– wszystko, żeby tylko przejąć kontrolę nad transmisją informacji! Jak dotąd
nic nie jest ostateczne, ale w Biblii (Dn
7, Ap 13) jest napisane, że zwolennicy
jednego świata nie spoczną, dopóki nie
będą znali wszystkich słów, wypowiedzianych przez każdą osobę. Ci, którzy
mogą kontrolować informacje, mogą
kontrolować ludzi. Brak takiej możliwości poważnie osłabił anonimowość jezuickich jednoświatowców. Możliwość
wyjawienia przeróżnych programów i
planów sprawiła, że zaczęły powstawać
komisje korespondencyjne XXI wieku,
które za pomocą Internetu demaskują
działaczy rzymskokatolickiego kultu.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego,
ponieważ nasz BÓG monitoruje każdego, nawet myśli, od początku czasów, za
sprawą DUCHA ŚWIĘTEGO.17 SŁOWO
BOŻE jest DUCHEM i ŻYCIEM. JEZUS
powiedział w Ewangelii Jana 6:63: „SŁOWA, które powiedziałem do was, są DUCHEM i ŻYWOTEM”.
Znajduje to potwierdzenie w Liście
do Hebrajczyków (4:12): „Bo SŁOWO
BOŻE jest żywe i skuteczne, ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny [którym
dysponuje Watykan bądź ktokolwiek
inny], przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne
osądzić zamiary i myśli serca”.
Podobne potwierdzenie znajdujemy
w Drugim Liście do Koryntian (10:4):
„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie
jest cielesny [nie jest z tego świata], lecz
ma MOC burzenia warowni dla sprawy
BOŻEJ; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu BOGA i zmuszamy wszelką
myśl do poddania się w posłuszeństwo
CHRYSTUSOWI, gotowi do karania
wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite”.
Teraz wiesz, że człowiek ma wiele narzędzi do prowadzenia obserwacji, dzięki lokajom szatana i musisz uwierzyć, że
BÓG ma większe umiejętności niż zwy(Ciąg dalszy na str. 8)

16 J 13:34-35, 15:12, 17, Rz 12:10, 13:8-10, Gal. 5:13-14, Ef 4:1-3, 1Tes 3:12, 4:9, 1P 1:22, 3:8-9, 1J 3:10-11, 22-24, 4:7-21, 2J 5 17 Pwt 31:21, 1Sm 16:7, 2Krl 19:27, 1Krn 28:9, 2Krn
16:9, Hi 34:21, Ps 44:21, 66:7, 139:1-6, 12-16, Prz 15:3, 11, Iz 42:9, 46:9-10, Jr 16:17, Za 4:10, Mt 10:26, 12:36, Mk 4:22, Dz 15:18, Hbr 4:13, 1J 3:20
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Świadectwo Gary’ego Halleta

blikacje ewangeliczne od braci i sióstr
z Kościoła chrześcijańskiej fundacji
Tony’ego i Susan Alamo. Publikacje te
były osobistym świadectwem pastora
Tony’ego Alamo, który dzielił się tym,
jak Pan ocalił jego duszę. Przechowywałem te publikacje ewangeliczne przez
dwa lata i przeczytałem je jakieś cztery
albo pięć razy. Pan posłużył się nimi,
żeby wskazać mi drogę i żebym oddał
się służbie na Jego rzecz.
Dwa tygodnie po tym, jak Pan ocalił moje życie, jednocześnie uratował
moją duszę przed ogniem piekielnym.
Oddałem serce i życie Jezusowi Chrystusowi w Kościele chrześcijańskiej
fundacji Tony’ego i Susan Alamo w
Los Angeles, 26 kwietnia 1973 roku.
Pan swoją mocą trzyma mnie przy
sobie od ponad 40 lat. Nigdy nie zdołam odwdzięczyć się Bogu za ocalenie
mnie przed piekłem i za to, że dał mi
nadzieję na życie z Nim w królestwie
niebieskim.
Dziękuję Ci, Jezu, że dałeś się ukrzyżować oraz przelałeś krew i umarłeś za
mnie, żebym mógł żyć z Tobą w niebie
na wieki!!!
Chwała Panu,
Gary Hallet

tzw. przyjaciół, gdybym
Pragnę zacząć, odnie sięgnął po alkohol i
dając Jezusowi Chrynarkotyki.
stusowi pochwałę i
Pewnej nocy przepodziękowanie za ocadawkowałem
środlenie mojej duszy przed
ki uspokajające, które
życiem w grzechu, desprawiły, że moje całe
presji i rozpaczy. Zanim
ciało całkowicie zdręPan ocalił moją duszę,
twiało. Czułem, że moje
prawdziwego szczęścia
Brat Gary Hallet
tętno zwalnia i nie bydoświadczyłem, będąc
łem w stanie podnieść
mniej więcej pięcioletnim dzieckiem. A to dlatego, że jeszcze się z ulicy, na której siedziałem. Mój
nie pochłonęły mnie otchłanie grzechu. brat i jeden z kolegów podnieśli mnie,
Jednak z wiekiem moje serce stawało się chwycili pod ramiona i zaprowadzili do domu. Położyli mnie do łóżka i
coraz twardsze i bardziej grzeszne.
Kiedy byłem małym chłopcem, wyszli z pokoju. Gdy leżałem na łóżku,
modliłem się do Pana, a moje serce było przeszło mnie ciepło, które sprawiło,
zwrócone ku Niemu. Nikt jednak nie że całkowicie otrzeźwiałem. Pan Jezus
wskazał mi ścieżek Pana ani nie powie- Chrystus dotykał mnie przez Ducha
dział mi, co mam robić, żeby przypodo- Świętego i przepełniła mnie wspaniała
bać się Panu, czcić Go i służyć Mu. Gdy radość. Zacząłem chwalić Pana i oddaodczuwałem miłość do Pana i modliłem wać Mu cześć. Pan Jezus tchnął w moje
się do Niego, wróg mojej duszy, szatan, serce ciepłe uczucie miłości do Niego.
atakował mnie i czynił moje życie nie- Naprawdę wierzę, że owej nocy oszczęszczęśliwym. Nie wiedziałem nawet, że dził On moje życie i sprawił, że bardzo
szatan istnieje i dlatego nie wiedziałem, mocno zapragnąłem Mu służyć.
Mniej więcej dwa lata przed tym dojak z nim walczyć. W moim życiu brakowało wystarczającej siły, żeby oprzeć znaniem wpadały mi w ręce różne pusię pokusom szatana. Dlatego zacząłem
brać narkotyki i pić alkohol, chociaż
Indie
na początku nie chciałem robić tych
Umiłowany Bracie Tony Alamo!
grzesznych rzeczy. Poza tym w latach
Pozdrowienia dla Was wszystkich w imię Jezusa. Drodzy i hojni Bracia,
sześćdziesiątych ruch narkotykowy rozdziękujemy Wam za Wasze duchowe dary i modlitwy, za nasze misyjne
przestrzeniał się w Kalifornii, gdzie się
duszpasterstwo. Dzięki mojej posłudze, życie wielu osób uległo przemianie
wychowywałem. Straciłbym wszystkich
w tym tygodniu. Dziękujemy Bogu i chwalimy Go za liczne odpowiedzi naszych czytelników, ponieważ odwiedziliśmy 290 domów i poznaliśmy ponad 500 osób. Nauczamy o Jezusie i rozdajemy Wasze publikacje. Pragnę podkreślić, że angażujemy się w pracę
misyjną i odmienianie życia ludzi. Zawsze napełnia nas radość,
gdy dystrybucja Waszej literatury ewangelicznej odbywa się
bez przeszkód. Posługę naszą sprawujemy wyłącznie dzięki Łasce Bożej i Waszym listom pełnym zachęty, abyśmy nie ustawali
w naszym dziele, dopóki Pan da nam zdrowie i siłę. Dziękuję
serdecznie za listy zachęty i cenne podarki, które przyjęliśmy z
wdzięcznością. Proszę o modlitwę o nas. Szczególnie modlimy
się o Wasze duszpasterstwo i o zwolnienie Tony’ego Alamo z
więzienia. Niech Bóg błogosławi Wasze duszpasterstwo. AMEN.
Wasz brat w Chrystusie,
Pastor Vardhanapu Samuel John Babu Andhra Pradesh, Indie

Ewangelista Kennedy Mwanku (na dole z prawej) rozdaje
zdobywające dusze publikacje pastora Alamo w Ndola, w Zambii.
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CZY PRZYJĘLIŚCIE JUŻ

albo czy przyjmiecie znamię bestii?
(Ciąg dalszy ze str. 6)
kły człowiek. Zostaniemy osądzeni za
każde wypowiedziane kiedykolwiek słowo i za każdą myśl, jaką pomyśleliśmy.18
Jesteśmy u kresu czasu. Bądźmy
grzecznymi chłopcami i dziewczynkami, mężczyznami i kobietami. Pokutuj za
grzechy już teraz, zanim okaże się, że jest
za późno. Zrób to teraz, odmawiając tę
modlitwę do BOGA w imię JEZUSA.

Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się
nad moją grzeszną duszą19. Wierzę, że
Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga20. Wierzę, że umarł na krzyżu i przelał Swoją cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych
grzechów21. Wierzę, że Bóg wskrzesił
Jezusa z martwych za sprawą Ducha Świętego22, oraz że teraz
zasiada po prawicy Boga i wysłuchuje mojego wyznania grzechów oraz
tej modlitwy23. Otwieram drzwi mojego serca i zapraszam Cię do niego,
Panie Jezu24. Zmyj moje wszystkie
brudne grzechy w Swojej cennej krwi,
którą przelałeś zamiast mnie na krzyżu

na Kalwarii25. Ty mnie nie odtrącisz,
Panie Jezu; przebaczysz mi moje
grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem,
ponieważ Twoje Słowo, Biblia,
tak mówi26. Twoje Słowo mówi, że
Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze
mną27. Dlatego też wiem, że usłyszałeś
mnie, i wiem, że odpowiedziałeś mi,
i wiem, że jestem zbawiony28. I dzięki
Ci składam, Panie Jezu, za ocalenie
mojej duszy, a wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc, jak każesz, i nie dopuszczając się grzechu29.
JEZUS powiedział, że po zbawieniu
musimy być ochrzczeni poprzez całkowite zanurzonie w wodzie, w imię OJCA i
SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO30. Z uwagą studiuj Pismo Święte (Biblię Warszawską lub Biblię Króla Jakuba, King James
Version w języku angielskim) i postępuj
zgodnie z NIM do końca swojego życia31.
PAN chce, abyś opowiedział innym o swoim zbawieniu (Mk 16:15).
Możesz zostać dystrybutorem literatury ewangelicznej pastora Tony’ego
Alamo. Wyślemy Ci publikacje za

darmo. Zadzwoń lub napisz do nas,
aby dowiedzieć się więcej. Podziel się
tą wiadomością z kimś jeszcze.
Jeśli chcesz zbawienia świata, jak
nakazuje JEZUS, nie okradaj BOGA
z JEGO dziesięciny i ofiary. Bóg powiedział: „Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE
oszukujecie. Pytacie: W czym oszukaliśmy CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach.
Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy — i
to cały naród [i świat] — ustawicznie
MNIE oszukujecie! Przynieście całą
dziesięcinę [dziesięcina — 10% dochodu brutto] do spichlerza, aby był zapas
[pokarm duchowy] w MOIM domu
[zbawione dusze], a wtedy możecie
MNIE wypróbować w tym — mówi
PAN ZASTĘPÓW — czy wam nie
otworzę okien niebieskich i nie wyleję
na was błogosławieństwa ponad miarę.
I zgromię dla waszego dobra szkodnika
polnego, aby wam nie niszczył owocu
pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi PAN ZASTĘPÓW. I nazywać was będą błogosławionymi wszystkie narody, gdyż będziecie
dla mnie rozkosznym krajem, mówi
PAN ZASTĘPÓW” (Mal 3:8-12).

18 Prz 24:12, Koh 11:9-10, 12:13-14, Dn 7:9-10, Mt 12:36-37, 16:27, 25:31-46, Mk 4:22, Rz 2:5-13, 16, 1Kor 3:13, 4:5, 2Kor 5:10-11, Jud 14-15, Ap 2:23, 20:11-15 19 Ps 51:5, Rz
3:10-12, 23 13 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 20 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 21 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 22 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 23 1Kor 3:16, Ap 3:20 24 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 7:14 25 Mt 26:28,
Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 26 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 27 Hbr 11:6 28 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 29 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 30 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38, 19:3-5, Rz 6:3-5, Kol 2:10-12 31 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: (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:
© listopad 2013, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® listopad 2013, 2015
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