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Kościoły na całym świecieNOWE JERUZALEM

Biuletyn światowyBiuletyn światowy

Pastor Tony Alamo

(Ciąg dalszy na str. 2)

Pewnego wieczoru głosiłem świadec-
two, które BÓG dał mi w Saugus (obecnie 
Canyon Country) w Kalifornii. Przepisuję 
niewielki fragment przesłania, jakie BÓG 
dał mi tamtego wieczoru, żeby pokazać 
światu, jak małe jest moje świadectwo w po-
równaniu ze świadectwem naszego PANA i 
ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA.

Rozdział 11. Listu do Hebrajczyków 
przedstawia nam świadectwo naszych 
przodków należących do ciała CHRY-
STUSA, które także nie może równać się 
ze świadectwem CHRYSTUSA. Omówię 
szerzej rozdziały 11-12 Listu do Hebraj-
czyków, lecz najpierw powtórzę swój po-
dziw dla ogromnego dębu, który rósł po 
prawej stronie kościoła, który za sprawą 
PANA objąłem jako pastor w Canyon 
Country w okręgu Los Angeles.

Kościół był tego wieczoru pełny ludzi, a 
pogoda była tak wyśmienita, że stałem na 
zewnątrz na jego betonowym ganku, po-
dziwiając to drzewo i delektując się niezwy-
kle spokojnym i przyjemnym powietrzem. 

Powiedziałem do PANA: „PANIE, 
uczyń mnie tak silnym, jak ten dąb”. Za-
skoczyło mnie to, jak szybko PAN mi 
odpowiedział i niezwykle zdumiały mnie 
JEGO słowa: „Będziesz musiał być sto 
milionów razy silniejszy od tego dębu”. 
Właściwie przez kilka minut nie dowie-
rzałem, ponieważ drzewo wyglądało na 
tak ogromne i potężne. Wcześniej robili-
śmy zdjęcia z dziesiątkami naszych braci 
i sióstr siedzących na jego gałęziach, a 

jedną z fotografii umieściliśmy 
nawet na okładce jednego z al-
bumów muzycznych nagranych 
w Capitol Records w Capitol To-
wers na Vine Street w Hollywo-
od, w Kalifornii. 

Rozbawiło mnie to i lekko 
się uśmiechnąłem. Wszedłem 
do kościoła i stanąłem na pod-
wyższeniu za amboną. Z uśmie-
chem na twarzy opowiedziałem 
zgromadzonym w kościele co 
PAN właśnie mi zakomunikował 
i wszyscy zaczęli się śmiać, jak 
gdyby to był dowcip. Zanim się 
uspokoili, usłyszeliśmy głośny 
huk na zewnątrz. Wstrząs był 
tak silny, że poruszył budynkiem 
i wszyscy w środku go poczuli. 
Niektórzy z członków podbiegli 
do okien, żeby zobaczyć, co się 
stało, a ja powiedziałem: „Czy nie było-
by wspaniale gdyby to było to drzewo?”. 
Bracia, którzy wyglądali przez okna skie-
rowali wzrok w moją stronę i potwierdzi-
li: „To jest to drzewo, teraz leży na par-
kingu, a jego korzenie sterczą do góry”.

W tym czasie ani ja, ani ludzie w koście-
le nie zdawaliśmy sobie sprawy, że każdy, 
kto wstąpi do nieba, będzie musiał być sto 
milionów razy silniejszy niż jakiekolwiek 
cielesne czy ziemskie stworzenie, ponieważ 
posiadanie mocy DUCHA ŚWIĘTEGO, 
życie w CHRYSTUSIE, to najpotężniejsze 
stanowisko w całym wszechświecie. BÓG 

stworzył to drzewo jako symbol całego 
świata i jego wszystkich mocy. Nic w ca-
łym wszechświecie nie doprowadzi nas do 
nieba, z wyjątkiem JEZUSA poprzez DU-
CHA ŚWIĘTEGO (J 10:9, 14:6, Dz 4:12).

Moja żona Sue i ja wiedzieliśmy, że 
nasze małżeństwo pochodzi od PANA, 
ponieważ oboje mieliśmy niezwykle 
żywe wizje naszego małżeństwa. Wizje 
te były nad wyraz nadprzyrodzone i peł-
ne barw. Susie została zbawiona 25 lat 
przed naszymi wizjami, a ja zaledwie kil-
ka miesięcy wcześniej. Miałem 30 lat, a 
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(Ciąg dalszy ze str. 1)
Sue 39. Owego poranka, na chwilę przed 
moją wizją, spałem twardo w salonie, a 
grupa studiująca Biblię znajdowała się w 
pokoju. W tej sennej wizji zobaczyłem, 
że wchodzę do salonu, klękam i całuję 
Sue w usta. Była moją nauczycielką Bi-
blii. Myślałem, że to grzeszny sen, więc 
zacząłem się podnosić (leżałem na twa-
rzy) i powiedziałem: „Nie, BOŻE! Ona 
jest moją nauczycielką Biblii!”. Ujrzałem 
dwie złote rury opadające z nieba na 
moją klatkę piersiową, a mój głos szedł 
przez rurę po prawej stronie. Powiedzia-
łem: „Nie, PANIE! Jest zbawiona dłużej 
ode mnie i wie więcej ode mnie, jest ode 
mnie mądrzejsza”. PAN odpowiedział mi 
przez drugą rurę z nieba słowami: „To 
dobrze dla twojego ego”.

Zacząłem zadawać BOGU wiele py-
tań, którymi zasypywałem GO niczym 
serią z karabinu maszynowego, prosto 
przez rurę, w górę do NIEGO, z prawej 
strony. Odpowiedzi zaczęły szybko spły-
wać od BOGA, zalewały mnie niczym 
woda z węża strażackiego, napełniając 
mnie przyszłością. 

Wkrótce potem stwierdzono u Su-
sie raka piersi. Wychodziłem na ulicę 
(Hollywood Boulevard) i namawiałem 
ludzi, żeby przyszli wysłuchać Ewan-
gelii. Przed tym jak Susie nauczała ich 
Ewangelii, ja opowiadałem im o tym, jak 
BÓG skontaktował się ze mną w gabine-
cie adwokata w Beverly Hills w równie 
nadprzyrodzony sposób. 

Zanim BÓG dał nas sobie, miałem 
wizje nieba i piekła, widziałem wiele 
osób wędrujących do piekła. Gdy Susie 
była jeszcze dziewczynką, również mia-
ła wizje nieba i piekła od PANA. Gdy 
miała 9 lat została uzdrowiona z gruźli-
cy ręką PANA. Po siedemnastu wspólnie 
spędzonych latach w duszpasterstwie, 
Sue udała się do PANA. Jednak zanim 
to nastąpiło, przetrwaliśmy wspólnie 
siedemnaście lat najgorszych fałszy-
wych oskarżeń, jakie można tylko sobie 
wyobrazić. Zdobywaliśmy tysiące dusz 
dla PANA i kilkukrotnie trafiliśmy do 
aresztu. Wiele osób, które zdobyliśmy 
dla PANA, odeszło później od Pana, co 
zostało przepowiedziane w wielu frag-

mentach Pisma Świętego, np. w Dru-
gim Liście do Tesaloniczan 2:3. 

Zaraz po śmierci Sue Departament 
Pracy pozwał mnie do sądu w Little 
Rock w Arkansas. Nie miałem nawet 
czasu na żałobę po Susie, a kochałem ją 
mocniej niż cokolwiek na ziemi, z wy-
jątkiem PANA. Była moją idealną brat-
nią duszą, była niezwykle inteligentna i 
pobożna. Moje serce rozpadło się na ka-
wałki i nadal jest w rozsypce.

Raymond J. Donovan, ówczesny szef 
Departamentu Pracy, usiłował zmu-
sić mnie do wypłaty wynagrodzenia 
wszystkim tym, których zdobyliśmy dla 
PANA. Byli to głównie dawni hipisi i 
narkomani, ludzie, których odciągnęli-
śmy od licznych zbrodni, a poprowadzi-
liśmy ku zbawieniu. Zbudowaliśmy dla 
nich domy, kościoły, szkoły, stołówki i 
budynki mieszkalne. Zapewniliśmy im 
meble, opłaciliśmy rachunki za media 
oraz rachunki medyczne za leczenie i 
narodziny ich dzieci.

Dostarczaliśmy żywność z najlep-
szej restauracji w obszarze najbliższych 
12 stanów, a także odzież z najlepszego 
sklepu na świecie. Sklep ten ubiera naj-
większe gwiazdy filmowe i wszelkiego 
rodzaju artystów. Dostarczał ubrania 
dla serialu Dallas i mnóstwa filmów, np. 
Miejski kowboj. Ubieraliśmy Lucille Ball, 
panią Douglas MacArthur, Larry’ego 
Hagmana, Elvisa Presleya, Portera Wa-
gonera, Hanka Snowa, Ronny’ego Mil-
sapa, Mr. T, Hulka Hogana, Sonny’ego i 
Mary Bono, Beatlesów, Mel Tillis, Geor-
ge’a Jonesa, Jacqueline Kennedy Onassis, 
Brooke Shields, Bono, Roda Steigera oraz 
tysiące innych osób, które nie sposób 
wyliczyć. Członkowie naszego Kościoła, 
skłądający się głównie z byłych hipisów, 
otrzymali ubrania z tego samego wspa-
niałego sklepu, który Urząd Skarbowy 
zamknął pod fałszywymi zarzutami. 

Poszedłem do więzienia na sześć lat 
za oszustwa podatkowe, jednak byliśmy 
zwolnieni z podatku, ponieważ wszyst-
kie wpływy ze sklepu i restauracji były 
przeznaczane na szerzenie Ewangelii 
na świecie i dla ludzi w Kościele, któ-
rzy zostali ocaleni przed narkotykami i 
światem przestępczym. Byliśmy zwol-
nieni z podatku na podstawie artykułu 
501(c)(3). Opłacaliśmy również nasze 
programy ewangeliczne w telewizji i 

w radiu. Dzięki wpływom ze sklepu 
odzieżowego, restauracji, gospodarstwa 
i stacji benzynowych były one nadawa-
ne przez wiele lat.

Herb Ellingwood był prawnikiem 
Ronalda Reagana. Gubernator Reagan 
przysłał Ellingwooda do naszego Ko-
ścioła, żeby pochwalił nas za znaczą-
ce rozwiązanie problemu narkomanii 
w Los Angeles oraz za naszą pomoc w 
uchronieniu miasta Los Angeles przed 
spaleniem podczas zamieszek w Watts.

Gdy gubernator Reagan został pre-
zydentem, Ellingwood wciąż był jego 
prawnikiem. Powiedziałem mu, że De-
partament Pracy chciał, żebyśmy wy-
pisali czeki wszystkim tym byłym hipi-
som, pomimo tego wszystkiego, co im 
zapewnialiśmy. Powiedział mi, że rano 
będzie jadł śniadanie z prezydentem, to 
wtedy wszystko mu wytłumaczy. 

Parę rozgłośni radiowych z Arkansas 
drwiło z mojej zmarłej żony Susan, emi-
tując nagranie zespołu Everly Brothers 
pt. „Wake Up Little Susie” (ang. Obudź 
się, mała Susie). Twierdzili, że tak na-
prawdę nie umarła, że my to wszystko 
upozorowaliśmy, że udajemy. Śmiali się i 
szydzili. Mówili także, że od lat posiada-
my broń, podczas gdy nie pozwalaliśmy 
na posiadanie nawet pistoletów-zaba-
wek na terenie naszego kościoła. 

Herb Ellingwood zadzwonił do 
mnie następnego ranka i zakomuniko-
wał mi, że prezydent powiedział, że ma 
związane ręce i nic nie może zrobić. Po-
wiedział do mnie: „Ronnie powiedział, 
że ty [Tony] możesz zrobić więcej od 
niego. Tak trzymaj!”.

Urząd Skarbowy oraz sędzia fede-
ralny Morris Arnold wkroczyli na teren 
naszego Kościoła, który oddaliśmy bar-
dzo dobrym chrześcijanom za ich dwa-
dzieścia lub więcej lat wiernej posługi w 
duszpasterstwie. Bracia i siostry zbudo-
wali dla siebie piękne domy (zbudowali 
je dla siebie, a nie dla rządu ani oczywi-
ście nie dla mnie). Urząd Skarbowy, Biu-
ro do spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni 
Palnej oraz Materiałów wybuchowych, 
FBI, Departament Pracy i inne organy 
„ścigania” wyeksmitowały naszych ludzi 
z ich domów, grożąc im bronią. Zapę-
dziły ich na ulicę razem z dziećmi i nie-
mowlętami, w środku zimy, gdy skutą 
lodem ziemię przykrywał śnieg. To była 
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ich nagroda za to, że PAN ocalił ich ży-
cie przed narkotykami i przestępstwami. 
Nagroda za to, że zamiast nosić pistolety, 
noże i bomby, nosili Biblie. 

Departament szeryfa dla Zachodnie-
go Hollywood nieustannie, codziennie, 
przeprowadzał naloty na nasz kościół na 
Crescent Heights Boulevard w Zachod-
nim Hollywood, tuż przy Sunset Strip. 
Wrzucili granaty z gazem łzawiącym 
do naszej sali modlitewnej i zamknęli 
drzwi, żeby modlący się ludzie nie mogli 
się z niej wydostać. Bili ich i wpychali do 
więzienia, ponieważ biuro szeryfa było 
opłacane przez kluby nocne na Sunset 
Strip, bary ze striptizem i właścicieli kin 
z pornografią. Wszystko dlatego, że PAN 
nawrócił tak wielu narkomanów i cofnął 
ich z przestępczej drogi.

W końcu sędzia w Zachodnim Hol-
lywood oświadczył, że jesteśmy uciążli-
wi dla porządku publicznego i musimy 
opuścić ten obszar. Razem z Sue wybra-
liśmy się do Canyon Country i kupiliśmy 
restaurację, która od lat stała nieczynna. 
Stała się naszym kościołem. Kupiliśmy 
także bar motocyklowy obok kościoła i 
przerobiliśmy go na internat. Nasi człon-
kowie zaczęli zawierać małżeństwa i 
mieli dzieci, więc kupiliśmy dwa budyn-
ki mieszkalne przy skrzyżowaniu, za któ-
re zapłaciliśmy z pieniędzy, które bracia 
zarobili, pracując na roli w Bakersfield. 

Rząd ukradł ich wszystkie nierucho-
mości w Arkansas i Tennessee, spalili też 
nasz dom w Nashville, który znajdował 
się na rogu Leland i Tyne w Oak Hill. Za-

mknęli naszą restaurację, trzy stacje ben-
zynowe i nasze gospodarstwo, które bra-
cia prowadzili w Union Town. Sprzedali 
nasz kościół na Music Row w Nashville 
i wszystkie nieruchomości braci i sióstr 
w Tennessee, Arkansas, Teksasie i Okla-
homie. Sprzedali to wszystko za bezcen. 
Dodatkowo niesłusznie oskarżono nas o 
przemoc wobec dzieci. Sędzia federalny 
Morris Arnold z Fort Smith w Arkan-
sas, obecnie z St. Louis w Missouri (w 
Ósmym Okręgu) oświadczył, że wszyst-
kie nieruchomości należą do mnie, do 
mojego alter ego. Nawet nazwał nas ko-
munistami, „czerwonymi”. 

Wyszedłem z więzienia po odbyciu 
kary czterech lat pozbawienia wolności 
(dwa lata mniej za dobre sprawowanie) za 
wymyślone przez Urząd Skarbowy zarzuty. 

Sędzia Morris Arnold oznajmił, że 
chciałem go porwać i zamordować. 
Dzięki BOGU wygrałem tę sprawę 12 
września 1991 roku. Ten sędzia federal-
ny zjednał się z rodziną Millerów (prze-
stępców), która ukradła setki tysięcy do-
larów naszemu Kościołowi po tym, jak 
wspieraliśmy ich przez wiele lat. Korzy-
stali z naszych ciężarówek w celu dostar-
czania załadunku i wpłacali na własne 
konta bankowe pieniądze należące do 
naszego Kościoła. Sędzia Arnold wezwał 
ich do siebie i powiedział: „Mam plan. 
Powiemy, że wszystkie nieruchomości w 
posiadaniu Tony’ego Alamo nie są prze-
znaczone dla członków Kościoła, że na-
leżą do jego alter ego. Wszystkie pienią-
dze damy Wam i Waszemu prawnikowi 

Peterowi Georgiade-
sowi z Pittsburgha w 
Pennsylvanii”.

W tym momencie 
zacząłem rozumieć, 
co PAN miał na my-
śli, gdy powiedział, 
że będę musiał być 
sto milionów razy 
silniejszy od tamte-
go wielkiego dębu. 
Jedynym sposobem, 
żeby być sto milio-
nów razy silniejszym 
od tamtego wielkie-
go dębu jest życie w 
PANU przez DUCHA 
ŚWIĘTEGO. Gdy ży-
jecie w PANU, jeste-

ście nie tylko sto milionów razy silniejsi 
od tamtego dębu, lecz jesteście sto mi-
lionów razy silniejsi od całego ogólno-
światowego rządu, ponieważ BÓG jest 
setki milionów razy potężniejszy niż 
cały wszechświat. Jednak ogólnoświato-
wy rząd jeszcze tak nie uważa, ponieważ 
nadal w wielu miejscach robią naloty na 
kościoły PANA: w Los Angeles, Arkan-
sas, Tennessee i w innych miejscach, 
posługując się setką lub więcej człon-
ków FBI, Biura do spraw Alkoholu, 
Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów 
wybuchowych, Urzędu Skarbowego, 
Departamentu Pracy i innych organów 
„ścigania”. Zmusili małe dzieci, których 
rodzice byli braćmi i siostrami w swoich 
kościołach, aby zdjęły wszystkie ubra-
nia, żeby sprawdzić, czy nie były ofiara-
mi przemocy – a nigdy nie były. 

Sześć lat temu moce szatana powie-
działy, że uprawiałem seks z nieletnimi 
dziewczętami, co oczywiście jest kłam-
stwem. Nigdy nie uprawiałem seksu z 
żadną niepełnoletnią kobietą. Mimo to 
skazali mnie na 175 lat w więzieniu fe-
deralnym. Zapłacili tym kobietom mnó-
stwo pieniędzy. Każda z nich otrzymała 
100 tys. dolarów. Teraz próbują sprzedać 
wszystkie nieruchomości chrześcijan, 
żeby zyskać dla siebie wiele milionów. 
Wyrządzono nam tysiące krzywd w 
oparciu o kłamstwa szatana. Było ich tak 
wiele, że nie dałbym rady wymienić ich 
wszystkich w tej publikacji. Jednak jak 
już wspomniałem wcześniej, nasi bracia 
i siostry oraz ja sam, w porównaniu z na-
szym PANEM i ZBAWICIELEM JEZU-
SEM CHRYSTUSEM, padliśmy ofiarą 
bardzo niewielkich prześladowań.

Rozdział 11. Listu do Hebrajczyków 
uczy nas, jak wielu ludzi, poprzez wia-
rę, było w stanie znieść ucisk i prześla-
dowania. W wersetach 1-3 czytamy: 
„A wiara jest pewnością tego, czego się 
spodziewamy, przeświadczeniem o tym, 
czego nie widzimy. Wszak jej zawdzię-
czają przodkowie chlubne świadectwo. 
Przez wiarę poznajemy, że światy zostały 
ukształtowane SŁOWEM BOGA, tak iż 
to, co widzialne, nie powstało ze świata 
zjawisk [tego, co się tylko wydaje]”.

W wersetach 32-40 rozdziału 11. Li-
stu do Hebrajczyków czytamy: „I cóż 
powiem jeszcze? Zabrakłoby mi prze-

(Ciąg dalszy na str. 4)

Tłumaczenie języków, Susan Alamo 
1 stycznia 1973 roku

Tak, albowiem powiadam wam, będziecie osą-
dzeni. Duch Boga Żywego został wam darowany 
jako mądrość, wiedza i zrozumienie. Tak, Ja, Pan, 
Bóg wasz, wyprowadziłem was z ciemności ku 
Mojemu życiu wiecznemu. Usadowiłem was na 
najwyższej górze. Zbudowałem wokół was mur 
ognia. Tak, zabezpieczyłem was; lecz dookoła 
muru czeka wróg. Tak, jest on nawet pośród was. 
Nie lękajcie się. Jeśli oprzecie się na Mnie i spoj-
rzycie jedynie ku Mnie, poprowadzę was, moje 
dzieci, do wód wiecznych. Zaprowadzę was do 
życia wiecznego. Albowiem, Ja, Pan, Bóg wasz, 
jestem z wami.
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cież czasu, gdybym miał opowiadać o 
Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, 
Dawidzie i Samuelu, i o prorokach, 
którzy przez wiarę podbili królestwa, 
zaprowadzili sprawiedliwość, otrzyma-
li obietnice, zamknęli paszcze lwom, 
zgasili moc ognia, uniknęli ostrza mie-
cza, podźwignęli się z niemocy, stali się 
mężni na wojnie, zmusili do ucieczki 
obce wojska. Kobiety otrzymały z po-
wrotem swoich zmarłych przez wskrze-
szenie; inni zaś zostali zamęczeni na 
śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby 
dostąpić lepszego zmartwychwstania. 
Drudzy zaś doznali szyderstw i biczo-
wania, a nadto więzów i więzienia; byli 
kamienowani, paleni, przerzynani piłą, 
zabijani mieczem, błąkali się w owczych 
i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, 
uciskani, poniewierani; ci, których świat 
nie był godny, tułali się po pustyniach 
i górach, po jaskiniach i rozpadlinach 
ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary 
zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzy-
mali tego, co głosiła obietnica, ponieważ 
BÓG przewidział ze względu na nas coś 
lepszego, mianowicie, aby oni nie osią-
gnęli celu bez nas [bycia doskonałymi]”.

Dalej w rozdziale 12. Listu do He-
brajczyków czytamy: „Przeto i my, mając 
około siebie tak wielki obłok świadków, 
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, 
który nas usidla, biegnijmy wytrwale w 
wyścigu, który jest przed nami, patrząc 
na JEZUSA, Sprawcę i Dokończyciela 
wiary, Który dla należytej MU radości, 
wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hań-
bę, i usiadł na prawicy tronu BOŻEGO. 
Przeto pomyślcie o Tym, który od grzesz-
ników zniósł tak wielkie sprzeciwy wo-
bec Siebie, abyście nie upadli na duchu, 
utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze 
aż do krwi w walce przeciw grzechowi 
[tak jak JEZUS] i zapomnieliście o napo-
mnieniu, które się zwraca do was jak do 
synów: Synu MÓJ, nie lekceważ karania 
PAŃSKIEGO ani nie upadaj na duchu, 
gdy ON cię doświadcza; bo kogo PAN 
miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego 

syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie 
karanie, to BÓG obchodzi się z wami 
jak z synami; bo gdzie jest syn, którego 
by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez 

karania, które jest udziałem wszystkich, 
tedy jesteście dziećmi nieprawymi [dzieć-
mi bez ojców], a nie synami. Ponadto, sza-
nowaliśmy naszych ojców według ciała, 
chociaż nas karali; czy nie daleko więcej 
winniśmy poddać się OJCU duchów, aby 
ŻYĆ? Tamci bowiem karcili nas według 
swego uznania na krótki czas, TEN zaś 
czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli 
uczestniczyć w JEGO ŚWIĘTOŚCI”. 

„Żadne karanie nie wydaje się chwi-
lowo przyjemne, lecz bolesne, później 
jednak wydaje błogi owoc sprawiedli-
wości tym, którzy przez nie zostali wy-
ćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe 
kolana znowu wyprostujcie, i prostujcie 
ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chro-
me, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione 
zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi 
i do UŚWIĘCENIA, bez którego nikt nie 
ujrzy PANA, bacząc, żeby nikt nie po-
został z dala od łaski BOŻEJ, żeby jakiś 
gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrzą-
dził szkody i żeby przezeń nie pokalało 
się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub 
lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną 
potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. 
A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać 
błogosławieństwo, został odrzucony, nie 
uzyskał bowiem zmiany swego położe-
nia, chociaż o nią ze łzami zabiegał”.

„Wy nie podeszliście bowiem do góry, 
której można dotknąć, do płonącego 
ognia, mroku, ciemności i burzy ani do 
dźwięku trąby i głośnych słów1, na których 
odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już 
do nich nie przemawiano; nie mogli bo-
wiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę 
dotknęło się góry, ukamienowane będzie. 
A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz 
powiedział: Jestem przerażony i drżący. 
Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do 
miasta BOGA żywego, do Jeruzalem nie-
bieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, 
do uroczystego zgromadzenia i zebrania 
pierworodnych, którzy są zapisani w nie-
bie, i do BOGA, SĘDZIEGO wszystkich, 
i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy 
osiągnęli doskonałość, i do pośrednika no-
wego przymierza, JEZUSA [JEZUS cier-

piał więcej prześladowań niż my wszyscy 
razem wzięci, nie zgrzeszył i nie skarżył 
się2. Dlatego jedynie ON może być naszym 
pośrednikiem3], i do krwi, którą się kro-
pi, a która przemawia lepiej niż krew Abla 
[krew JEZUSA obmywa nas z grzechu, 
dlatego nie mamy ponownie zgrzeszyć, już 
nigdy4, nigdy nie możemy narzekać i skar-
żyć się, ponieważ otrzymaliśmy wieczność 
w niebie, na zawsze5]”.

„Baczcie, abyście nie odtrącili TEGO 
[BOGA], który mówi [Bądźcie gotowi 
słuchać CHRYSTUSA, ponieważ ON dał 
nam życie wieczne w zamian za przyję-
cie, a nie odtrącenie tego, co mówi, tego, 
co nam nakazuje6. Albowiem to ON po-
wiedział: »Kto mówi: Znam GO, a przy-
kazań JEGO nie zachowuje, kłamcą jest 
i prawdy w nim nie ma« (1J 2:4). »Jeśli z 
Nim wytrwamy, z NIM też królować bę-
dziemy; jeśli się GO zaprzemy, i ON się 
nas zaprze« (2Tym 2:12). W Ewangelii 
Mateusza 10:33 JEZUS powiedział: »ale 
tego, kto by się MNIE zaparł przed ludź-
mi, i JA się zaprę przed OJCEM MOIM, 
który jest w niebie«].

Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, 
który na ziemi przemawiał [Mojżesza], 
nie uszli kary, to tym bardziej my, je-
żeli się odwrócimy od TEGO [BOGA], 
który przemawia z nieba. Ten, którego 
głos wtenczas wstrząsnął ziemią, za-
powiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz 
wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. 
Słowa: »Jeszcze raz« wskazują, że rzeczy 
podlegające wstrząsowi ulegną prze-
mianie [zostaną usunięte], ponieważ 
są stworzone, aby ostały się te, którymi 
wstrząsnąć nie można [Jeśli ze względu 
na próby i udręki życia odejdziecie od 
CHRYSTUSA i od przestrzegania JEGO 
przykazań, będziecie zbyt słabi i ducho-
wo zepsuci, aby pójść do nieba, dlatego 
spędzicie wieczność w piekle, a potem 
w jeziorze ognia w ogromnych, niewy-
obrażalnych mękach (Ap 20:15, 21:8, 
27). Nie ja tak powiedziałem, lecz BÓG. 
Ja jedynie to głoszę]”.

„Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, 
którzy otrzymujemy królestwo niewzru-
szone [DUCHOWĄ moc, sto milionów 
razy większą niż siła jakiegokolwiek 
dębu], i oddawajmy cześć BOGU tak, 
jak MU to miłe: z nabożnym szacun-

(Ciąg dalszy ze str. 3)

1 Wj 19:16-19  2 Iz 42:1-4, 52:14, rozdz. 53, Mt 26:38-45, 62-64, 27:11-50, J 12:23-33, Flp 2:8, 14-15, Hbr 4:15  3 1Tym 2:5-6, Hbr 8:1-6, 9:11-26  4 J 5:14, 8:11, Rz 6:1-7, 1J 3:6-10  
5 Iz 64:4, Rz 8:17-18, 1Kor 10:10-11, Ef 1:3-14, 2:4-7, Flp 2:14-16  6 Lb 14:26-38, 1Sm 15:22-23, Rz 1:5-6, 6:16, 12:1-2, 2Kor 10:3-6, Hbr 3:7-15, 1J 2:17  
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(Ciąg dalszy na str. 8)

kiem i bojaźnią [»Początkiem mądrości 
jest bojaźń Pana« (Prz 9:10). »Oto bo-
jaźń Pańska, ona jest mądrością, a uni-
kanie złego rozumem [zrozumieniem]« 
(Hi 28:28). »Poznanie Świętego – to ro-
zum« (Prz 9:10).]. Albowiem Bóg nasz 
jest ogniem trawiącym” (Hbr 12:1-29).

Jeśli zaczniemy narzekać na próby, 
udręki i prześladowania, jakie musimy 
znosić, żeby zwyciężyć w DUCHU i 
wstąpić pewnego dnia do niebios, to 
prawda jest taka, że istnieje zagroże-
nie, iż upadniemy. Dlatego też pomru-
kiwanie i narzekanie jest naprawdę 
złe. To początek odczuwania litości 
dla siebie samego, przez co gliniane 
naczynie lub ciało, w którym miesz-

ka nasz duch, zaczyna myśleć, że ma 
prawo odstąpić od BARANKA BOŻE-
GO, naszego PANA i ZBAWICIELA. 
Jest to wiekuiste zagrożenie dla naszej 
duszy. Duchowo przypomina to próbę 
przejścia po cienkiej linie rozciągnię-
tej nad Wielkim Kanionem. Jeden po-
dmuch wiatru złej doktryny może nas 
z niej zrzucić, a pod spodem nikt nie 
rozwiesił siatki, na której można wylą-
dować. Dużo gorzej jest znaleźć się w 
piekle i jeziorze ognia, ale to czeka nas, 
jeśli w naszym duchu wyrośnie gorz-
ki korzeń, który nas zhańbi, przez to, 
że żałujemy samych siebie, uskarżamy 
się i narzekamy na swoje próby i udrę-
ki. Nic, przez co będziemy przecho-

dzili, nie będzie gorsze od tego, przez 
co przechodził CHRYSTUS, żebyśmy 
otrzymali szansę pójścia do nieba, o ile 
nie odejdziemy od Niego. 

Czy cały naród skierował nienawiść 
ku Wam, wołając do prokuratora general-
nego: „Ukrzyżować go! Ukrzyżować go! 
Ukrzyżować go! Ukrzyżować ją! Ukrzy-
żować ją! Ukrzyżować ją!”7? Czy napluli 
Wam na twarz, zionąc zgnilizną8? Czy 
bili Was po twarzy swoimi wielkimi rol-
niczymi dłońmi i pięściami9? Mężczyźni, 
czy ktokolwiek wyrwał Wam brodę za to, 
że głosicie SŁOWO BOŻE? Czy przebili 
Wam głowę koroną z kilkucentymetro-
wych cierni10 albo pobili Was do takiego 
stopnia, że byliście nie do poznania, że 
ciężko było dostrzec w Was człowieka11? 
Czy przybito kiedykolwiek Wasze ręce 
i stopy gwoździami i grotami do krzy-
ża12? A może jakiś opryszek wbił Wam 
kiedyś w bok włócznię13? Czy szydzono 
z Was14 i powieszono nago na krzyżu za 
sprawą najgorszych szumowin na ziemi? 
Czy wszystkie te rzeczy i jeszcze więcej 
zła wyrządzono Wam za szumowiny tej 
ziemi, za wszystkich tych grzeszników? 
CHRYSTUS zrobił to wszystko i o wiele 
więcej za nas wszystkich, a przecież nie 
zgrzeszył w swoim życiu ani razu. Niko-
go, poza NIM, nie spotkał taki los za wy-
konywanie dzieła BOŻEGO.

PAN jest wszechobecny15. Przez DU-
CHA ŚWIĘTEGO znajduje się wszędzie 
o tym samym czasie. ON zna każdą myśl 
i zamiary Waszych serc16. Był tam, gdy 
popełnialiście każdy podły grzech, który 
kiedykolwiek popełniliście. ON zna każ-
dą nieczystą, wstrętną myśl, jaka kiedy-
kolwiek przyszła Wam do głowy i zna te, 
o których myślicie dzisiaj, całymi dniami 
i nocami. Jeśli myślicie, że uda się Wam 
GO oszukać w Dniu Sądu, to okłamuje-
cie siebie samych. Czy na pewno chce-
cie nadal żyć, tak jak żyjecie? Pamiętaj-
cie, że nadejdzie Dzień Sądu i że czeka 
Was albo niebo, albo piekło. Czy jest w 

Drogi Pastorze Tony,
Bardzo mi Ciebie brakuje, a myśl, że jesteś w więzieniu z powodu sterty 

kłamstw, zasmuca mnie. Jesteś „dobrym szafarzem” i raduje mnie fakt, że 
od 42 lat należę do Twojego duszpasterstwa.

Tony, kiedy byłam mała, mój tata był alkoholikiem. Bił moją mamę, aż była 
opuchnięta i posiniaczona. Te dźwięki i cienie przerażały mnie. Przemoc przy-
ćmiewała wszystko to, co było dobre w moim życiu. Moje serce przepełniała 
gorycz i nienawiść. Zabroniłam swojemu sercu kochać. Udawało się.

Gdy miałam 14 lat, gdy ojciec pobił mnie i moich braci, niemal trafiłam do 
szpitala z powodu załamania nerwowego. Awantura była tak poważna, że 
przyjechała policja. Ciężko mi o tym pisać i myśleć, a po twarzy płyną mi łzy.

Tony, gdybym kiedykolwiek zobaczyła, że Ty lub ktokolwiek inny znęca 
się nad kimś, lub go wykorzystuje, moje serce nie zaakceptowałoby tego. 
Nie zostałabym.Twoje i Susie świadectwo dało mi siłę.

Gdy byłam młodą chrześcijanką, czytałam w Piśmie Świętym o ostat-
nich dniach, zaczęłam się martwić i głęboko modlić.

Pewnej nocy śniło mi się, że Susie siedzi na pryczy naprzeciwko pię-
trowego łóżka, na którym spałam. Wyglądała przepięknie. Susie nachyliła 
się i łagodnie zawołała mnie po imieniu, co mnie obudziło. Usiadłam, a 
Susie pochyliła się i powiedziała: „Idź za mną i Tonym, bo my podążamy 
za Panem”. Patrzyłam na nią, starając się zrozumieć to, co mówiła do mnie. 
Wtedy Susie powtórzyła: „Idź za mną i Tonym, bo my podążamy za Panem”. 
Tym razem zrozumiałam. Skinęłam do niej głową. Wiedziałam, że Ty i Susie 
przeprowadzicie mnie bezpiecznie przez czasy ucisku i spokojnie wróci-
łam do snu.

Sen ten przypomniał mi się, gdy czytałam i studiowałam Twoją pracę 
pt. „Zamożni”. W rozprawie tej widziałeś siebie w niebie „niezwykle sil-
nego, niezwyciężonego i pewnego siebie”. Tak też teraz Cię postrzegam. 
Współwłaściciel nieba i dziedzic Jego królestwa.

Pastorze Tony, gdy pisałam te słowa, w moim sercu zabrzmiały wersy Twojej 
piosenki „Stań przy mnie”. „Ty, który władasz wiatrem i wodą, stań przy mnie”.
Jestem spokojna, wiedząc, że Bóg panuje nad sytuacją.
Do zobaczenia,
Siostra Anna            Canyon Country, Kalifornia

Kalifornia

7 Mt 27:22-23, Mk 15:13-14, Łk 23:21, J 19:6  8 Iz 50:6, 
Mt 26:67-68, 27:30, Mk 14:65, 15:19  9 Mt 26:67-68, 
27:30, Mk 15:19, Łk 22:63-64, J 19:3  10 Mt 27:29, Mk 
15:17, J 19:2, 5  11 Iz 52:14  12 Ps 22:12-18, Łk 23:33, J 
20:25, Kol 2:14  13 J 19:34  14 Mt 27:29, 31, Mk 15:20, Łk 
22:63, 23:11, 36  15 1Krl 8:27, Ps 139:1-16, Jr 23:23-24, 
Am 9:1-4, Mt 18:20, 28:20, Dz 17:24-27, Ef 1:23  16 Rdz 
6:5-6, 1Krn 28:9, Iz 66:18, Mt 15:16-20, 1Kor 3:18-21, 
Hbr 4:12-13  
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Oskarżony o odprawianie czarnych mszy i składanie 
ofiar z dzieci generał jezuitów ustępuje ze stanowiska

Generalny przełożo-
ny Towarzystwa Jezu-
sowego Adolfo Pachon 
ogłosił w tym tygodniu 
swoją rezygnację po 
tym, jak Międzynarodo-
wy Trybunał Sprawie-
dliwości Prawa Po-
wszechnego w Brukseli 
powiązał go z rytuałami 
składania ofiar z dzieci 
przez satanistyczną 
sektę Dziewiąty Krąg. W 
zeszłym miesiącu pięciu 

sędziów „przesłuchało wielu świadków naocznych oraz zbadało 
archiwalną dokumentację Watykanu, z której jasno wynika, że 
Pachon, papież Franciszek, były papież Ratzinger oraz arcybi-
skup Canterbury Justin Welby mają związek z rytualnymi gwał-
tami i zabójstwami dzieci, które miały miejsce nie dawniej niż 
w 2010 roku” – czytamy we wczorajszym biuletynie Międzyna-
rodowego Trybunału do spraw zbrodni Kościoła i państwa. W 
poprzednim miesiącu pięciu sędziów ITCCS oraz 27 członków 
ławy przysięgłych rozpoczęło rozpatrywanie tej sprawy.

– Papież Franciszek w trakcie zeszłotygodniowej wizyty na 
Bliskim Wschodzie poczynił dziwną uwagę, że »nadużycia sek-
sualne przypominają szatańską czarną mszę«. Świadczy to tylko 
o tym, że zdaje sobie sprawę, iż gwałty na dzieciach w jego Ko-
ściele są powiązane z satanistycznymi obrzędami, w których sam 
uczestniczy – powiedział z Brukseli prokurator. – Uwagi papieża 
uważamy za milczące przyznanie się do winy oraz za kolejny 
dowód na jego zaangażowanie w tę potworną zbrodnię.

Z watykańskich archiwów dostarczono Sądowi jezuicki do-
kument pt. „Uprzywilejowani Arbitrzy” z 25 grudnia 1967 roku, 
w którym jest mowa o czarnych mszach. Z dokumentu miało 
wynikać, że każdy nowo wybrany papież musiał uczestniczyć 
w rytuale Satanistycznego Kultu Dziewiątego Kręgu, w którym 
składano ofiary z noworodków oraz pito ich krew.

– Dokumenty Watykanu jasno wskazują, że jezuici od 
wieków rozmyślnie planowali rytualne mordy uprowadzo-
nych noworodków i wypijanie ich krwi – powiedział przed 
Sądem Prokurator Główny. – Plan narodził się z wypaczonego 
wyobrażenia o czerpaniu duchowej mocy z krwi niewinnych, 
zapewniając w ten sposób polityczną stabilizację papiestwa 
w Rzymie. Akty te nie są wyłącznie ludobójstwem, lecz mają 
systemowy i zinstytucjonalizowany charakter. Wydaje się, że 
Kościół rzymskokatolicki, jezuici i każdy kolejny papież dopusz-
czają się ich co najmniej od 1773 roku.

– Uwagi papieża dotyczące czarnych satanistycznych mszy 
stanowią najniższy rodzaj sadystycznej nieczułości – zgodzi-
ła się Ruth Leopold, 51-letnia Amerykanka utrzymująca, że 
przeżyła tortury podczas katolicko-satanistycznej czarnej mszy. 
– Każdy głupiec wie, że choćby przywołanie takich słów wytry-

chów, jak „satanistyczna msza” wywoła ponowną traumę ofiar 
satanistycznych tortur. Być może jego słowa zostały celowo tak 
dobrane, ponieważ oskarżamy go o udział w rytualnych zabój-
stwach dzieci przez Dziewiąty Krąg. Czas, aby ustąpił.

Grupa Leopold o nazwie „Przeciwko Terrorowi Kościoła” wy-
słała delegację świadków do sądu w Brukseli. Sąd w 2014 roku 
prowadził sprawę przeciwko przedstawicielom światowej 
elity, wśród której znajdowali się papież Franciszek, Pachon 
i Welby, mający tworzyć Satanistyczny Kult Dziewiątego 
Kręgu składający ofiary z dzieci. Co najmniej ośmiu świadków 
zeznało, że albo papież Franciszek, były papież Ratzinger, 
albo Pachon byli z nimi, gdy ci jako dzieci byli obecni podczas 
rytuałów składania ofiar.

W biuletynie ITCCS z 27 maja poinformowano, że Sąd otrzy-
mał nowe dowody od źródeł w Watykanie, że papież Franciszek 
usiłował ukryć działalność Dziewiątego Kręgu i „próbował zakłó-
cić pracę Sądu za pośrednictwem tajnych środków”.

Gdy Pachon postanowił ustąpić, papież Franciszek, podczas 
wizyty w Ziemi Świętej, dał dziennikarzom do zrozumienia, 
że być może pójdzie śladami papieża Ratzingera i przejdzie 
na emeryturę. Gdy 15 lutego 2013 roku Sąd w Brukseli uznał 
Ratzingera za winnego zbrodni przeciwko ludzkości, ten 
zrezygnował kilka dni później, 28 lutego. Z dowodami przed-
stawionymi Sądowi w 2013 roku można zapoznać się, czytając 
publikację Kevina Annetta „Hidden No Longer”, dostępną za 
darmo pod adresem www.hiddennolonger.com.

Wśród członków Satanistycznego Dziewiątego Kręgu 
składającego ofiary z dzieci świadkowie wymieniają holen-
derskiego kardynała katolickiego Alfrinka i księcia Holandii 
Bernharda, członków brytyjskiej, holenderskiej i belgijskiej 
rodziny królewskiej, w tym królową Elżbietę, księcia Filipa, 
holenderską królową Wilhelminę i jej rodzinę oraz małżon-
ka króla Hendricka, papieża Franciszka, byłego papieża 
Ratzingera, arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego, 
dwóch sędziów Brytyjskiego Sądu Najwyższego, m.in. 
sędziego Fulforda, kanadyjskiego biskupa katolickiego i 
starszych ministrów rządowych Belgii i Anglii.

W zeszłym tygodniu Sąd odroczył na kilka dni rozprawę, 
gdy otrzymał informację, że Satanistyczny Kult Dziewiątego 
Kręgu zaplanował rytualne złożenie ofiary z dziecka na 15 
sierpnia 2014 roku w podziemnym skarbcu katolickiej Bazyliki 
katedralnej Matki Bożej Królowej Świata w Montrealu w Kana-
dzie. Świadkowie zeznali także, iż jako dzieci byli zmuszani do 
oglądania rytuałów składania ofiar z dzieci w krypcie Zamku 
Caernarfon w Walii, w katakumbach zachodniego skrzydła 
szkoły kanadyjskich Indian Mohawk w Brampton w Ontario 
oraz w lasach we Francji, Holandii i USA.

Niektórzy z nich są niedawnymi ofiarami Satanistycz-
nego Kultu Dziewiątego Kręgu tworzonego przez świato-
we elity. Jamajski i brytyjski żołnierz Vivian Cunningham 
pozostawał pod wpływem silnych leków w szpitalu św. 
Jerzego w Stafford w Anglii (tel. 44 01785 257888) tylko dla-

Były papież Joseph Ratzinger całuje 
młodego parafianina.

Judy Byington, 28 maja 2014 
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tego, że zadawał pytania o nakaz aresztowania królowej 
Elżbiety w związku z uprowadzeniem 10 dzieci. Obywatel 
brytyjski David Compan i jego żona zostali napadnięci, 
odurzeni, aresztowani i uwięzieni w londyńskim ośrodku 
zdrowia psychicznego Park Royal za umieszczenie nakazu 
aresztowania królowej Elżbiety na kościele katolickim. 
Aresztowanie i zwolnienie Companów zostało zareje-
strowane na tym nagraniu: https://www.youtube.com/
watch?v=asxvy4SxK4s.

W październiku ubiegłego roku w Kitchener w Ontario w 
Kanadzie, Steve Finney próbował ujawnić sprawę 50 000 za-
ginionych dzieci, w którą zamieszany był Satanistyczny Kult 
Dziewiątego Kręgu i w związku z którą zarzuty o porwanie 
postawiono królowej Elżbiecie. Finney został aresztowany i 
zatrzymany w celi przez trzy dni bez jakichkolwiek zarzutów. 
Protesty zorganizowane przez ITCCS na całym świecie przy-
czyniły się do zwolnienia Finneya i Companów.

Były rezydent szkoły w Kamloops William Combes i 
inni nie mieli tyle szczęścia. Rdzenny mieszkaniec Kanady 
został wprowadzony w stan śpiączki i zmarł po wywiadzie 
radiowym w 2010 roku, w którym opowiedział, że widział, 
jak królowa Elżbieta i książę Filip opuszczają szkołę razem 
z jego dziesięcioma przyjaciółmi ze szkoły w Kamlo-
ops. Wódz Louis Daniels, Harriet Nahanee, Jonny Bingo 
Dawson i Ricky Lavillee również zmarli w tajemniczych 
okolicznościach przed złożeniem w 2013 roku zeznań w 

www.alamoministries.com
ALAMO MINISTRIES W INTERNECIE

Nigeria
Drogi Pastorze Alamo i współpracownicy!

Pozdrawiam w imię naszego zbliżającego się Króla Pana Jezusa Chrystusa, 
który umarł na krzyżu. Kiedyś byłem typowym muzułmaninem nakłaniającym 
ludzi do islamu. Ludzie Boga przekazali mi część biuletynów Pastora podczas 
jednej ze swoich krucjat, w której uczestniczyłem w miasteczku Igodan Lisa. Po 
przeczytaniu prac Pastora Bóg otworzył mi oczy i przyjąłem Jezusa Chrystusa 
jako mojego Pana i osobistego Zbawiciela.

Teraz należę do chrześcijańskiej wspólnoty biblijnej i zacząłem dzielić się sło-
wami żywego Boga ze znajomymi, którzy są muzułmanami. Nauczam także w 
niektórych szkołach, w których nie ma klubu biblijnego. Nauczyciele zebrali się, 
żeby utworzyć kluby biblijne w sześciu islamskich szkołach. Powołaliśmy zespół 
siedmiu zaufanych osób, które uczęszczają do innych szkół, żeby nauczać o Je-
zusie Chrystusie i zbawieniu w Nim. Także tam spróbują założyć kluby biblijne. 
Większość z nas, w Afryce, jest biedna. Tym samym zwracamy się do Pastora z 
prośbą o przysłanie nam materiałów, abyśmy mogli rozwinąć naszą działalność. 
Najbardziej potrzeba nam Biblii i różnych publikacji Pastora, które będziemy 
mogli rozdawać ludziom w potrzebie. Modlę się, aby błogosławiony Pan umożli-
wił Wam wysłanie nam wszystkiego, co potrzebujemy, żebyśmy mogli z Waszym 
wsparciem nauczać Ewangelii i zdobyć zagubione dusze dla Chrystusa. Proszę o 
pobłogosławienie naszego klubu przynajmniej szesnastoma egzemplarzami Bi-
blii dla naszych liderów oraz możliwie największą liczbą publikacji.

Niech Bóg błogosławi Pastora i całe duszpasterstwo. Proszę o umieszczenie nas na 
liście dystrybucyjnej i o przysłanie dwóch dużych pudeł Biblii i publikacji w możliwie 
najkrótszym czasie. Z niecierpliwością oczekuję szybkiej odpowiedzi. Bardzo dziękuję.
Z wyrazami chrześcijańskiej miłości,
Joseph Akin             Stan Ondo, Nigeria

Mój drogi Bracie w Chrystusie!
Pozdrowienia dla Was wszystkich w imię Jezusa. Dziękuję 

Bogu za Ciebie i Twoje wspaniałe duszpasterstwo. Dziękuję 
za przysłanie publikacji biblijnych. Po tym, jak je rozdaliśmy, 
otrzymujemy odpowiedzi od wszystkich czytelników. Moje 
serce jest zdumione, doświadczyłem cudownej przemiany.

Wszyscy czytelnicy nadal przychodzą do mnie i proszą o 
kolejne teksty. Podczas naszego ostatniego spotkania modli-
tewnego wiele osób oddało swoje życie Chrystusowi. Kilka 
osób podzieliło się swoim świadectwem, mówiąc o Tobie i 

Bożej dobroci.
Cieszę się, że część Hindusów po 

przeczytaniu Twoich namaszczonych 
prac przyłączyła się do nas. Są to lu-
dzie z hinduskiej społeczności.

Proszę Cię o przysłanie publikacji 
i Biblii w języku telugu dla nowych 
osób, które oddały życie Chrystusowi. 
Zwracam się również z prośbą o mo-
dlitwę za moją ciężką pracę na tym 
plemiennym obszarze oraz za służbę w 
sierocińcu. Proszę o modlitwę za nas. 
Wszyscy modlimy się za nasze wspa-
niałe ogólnoświatowe duszpasterstwo. 
Poprzez Ciebie Bóg czyni na świecie 
wiele dobra, żeby ocalić wiele zagubio-
nych dusz. Niech Bóg, Pan nasz, umac-
nia Cię i błogosławi obficie za wykony-
waną pracę. Wielkie podziękowania.
Z wyrazami szacunku, 
Twój współpracownik przy Jego żni-
wach,
Kattila Rao
Undrajavaram Mandal, A. P., Indie

międzynarodowym procesie dotyczącym zaginięcia 50 000 
dzieci Indian kanadyjskich.

Więcej dowodów na działalność Satanistycznego Kultu 
Dziewiątego Kręgu składającego ofiary z dzieci zostanie przed-
stawionych w przyszłych biuletynach informacji publicznej Biura 
Prokuratora przy Sądzie ICLCJ. Sprawa potrwa prawdopodobnie 
ponad rok w związku z koniecznością przesłuchania dużej liczby 
ujawniających się świadków i licznych dowodów przedstawia-
nych przed Sądem. Aby skontaktować się z funkcjonariuszami 
Międzynarodowego Trybunału w Brukseli, należy wysłać e-mail:

hiddenfromhistory1@gmail.com, info@iclcj.com, admin@
iclcj.com, lub zadzwonić: 250-591-4573, 386-323-5774

http://childabuserecovery.com/catholic-jesuit-superior-resign-
s-after-charged-with-black-mass-child-sacrifices/#.U4Y9gyimU1J

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

tym życiu coś tak cennego, że jesteście 
gotowi sprzedać za to duszę? Czy nar-
kotyki są takie ważne – na tyle ważne, 
żeby spędzić za nie wieczność w piekle? 
Albo czy oglądanie filmów pornogra-
ficznych, w których ludzie przekazują 
sobie AIDS jest dla Was na tyle ważne, 
żeby sprzedać za to duszę? Czy pienią-
dze, sport albo alkohol, czy wszelkiego 
rodzaju własna przyjemność jest na tyle 
ważna, żeby spędzić przez to wieczność 
w piekle, a następnie zostać wtrąconym 
do jeziora ognia? Nie sądzę! Zdecyduj-
cie się ostatecznie ocalić swoje dusze, 
zawierając umowę z PANEM – nie z dia-
błem, lecz z PANEM. Niech ON wstąpi 
w Waszą duszę, a Wy w NIEGO. Gdy-
byście rozumieli, jaka jest za to nagroda 
wieczna, nigdy byście nie narzekali i nie 
skarżyli się na to, przez co będziecie mu-
sieli przejść, żeby wstąpić do raju niebie-
skiego. Nie zwlekajcie ani minuty dłużej. 
Odmówcie tę modlitwę i zostańcie bło-
gosławieni na wieki:

Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się 
nad moją grzeszną duszą17. Wierzę, że 
Jezus Chrystus jest syneM żywe-
go Boga18. Wierzę, że umarł na krzy-
żu i przelał sWoJą cenną krew na od-

puszczenie wszystkich moich dawnych 
grzechów19. Wierzę, że Bóg wskrzesił 
Jezusa z martwych za sprawą Du-
Cha ŚWiętego20, oraz że teraz 

zasiada po prawicy Boga i wysłuchuje 
mojego wyznania grzechów oraz tej mo-
dlitwy21. otwieram drzwi mojego serca i 
zapraszam Cię do niego, Panie Jezu22. 
zmyj moje wszystkie brudne grzechy w 
swojej cennej krwi, którą przelałeś za-
miast mnie na krzyżu na Kalwarii23. ty 
mnie nie odtrącisz, Panie Jezu; prze-
baczysz mi moje grzechy i uratujesz moją 
duszę. Wiem, ponieważ tWoJe sło-
Wo, Biblia tak mówi24. tWoJe sło-
Wo mówi, że ty nikogo nie odtrącisz, 
włącznie ze mną25. Dlatego też wiem, 
że usłyszałeś mnie i wiem, że odpowie-
działeś mi i wiem, że jestem zbawiony26. 
i dzięki Ci składam, Panie Jezu za 
ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą 
okazywać będę, czyniąc jak każesz i nie 
dopuszczając się już więcej grzechu27.

Teraz, gdy jesteście zbawieni, służcie 
BOGU całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą (Mk 12:30)28. Dajcie się 
ochrzcić w imię OJCA, SYNA i DUCHA 
ŚWIĘTEGO29 poprzez pełne zanurzenie 
w wodzie. Z uwagą studiujcie Pismo 
Święte (Biblię Warszawską i Biblię Kró-
la Jakuba – King James Version w języ-
ku angielskim) i postępujcie zgodnie z 
NIM aż do śmierci30.

Następnie, jak nakazuje JEZUS, zo-
stańcie zdobywcami dusz. Jest to możli-
we, jeśli zostaniecie dystrybutorami pu-
blikacji pastora Alamo. Drukujemy pu-
blikacje 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 po-
wiedział: „Alboż godzi się człowiekowi 
oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE oszu-
kujecie. Pytacie: W czym oszukaliśmy 
CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach. Jeste-
ście 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 du-
chowy] w MOIM domu [zbawione du-
sze], a wtedy możecie MNIE wypróbo-
wać w tym — mówi PAN ZASTĘPÓW 
— czy wam nie otworzę okien niebie-
skich i nie wyleję na was błogosławień-
stwa ponad miarę. I zgromię dla wasze-
go 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).

(Ciąg dalszy ze str. 5)

NAJPOTĘŻNIEJSZE STANOWISKO 
WE WSZECHŚWIECIE

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, +1 (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.: +1 (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:
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