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Kościoły na całym świecieNOWE JERUZALEM

Biuletyn światowyBiuletyn światowy

Pastor Tony Alamo

(Ciąg dalszy na str. 2)

The Alamo Christian Nation Tom 19800

Tony Alamo

RZECZY PRZYJEMNE
CZY

PRAWDZIWE?

 Jezus powiedział: „Jeżeli wytrwa-
cie w SŁOWIE MOIM, prawdziwie 
uczniami MOIMI będziecie i poznacie 
PRAWDĘ, a PRAWDA was wyswobo-
dzi” (J 8:31b-32). Słodkie, przyjemne 
rzeczy Cię nie wyswobodzą ― szatan 
posługuje się nimi, żeby Cię zwieść. 

W Ewangelii Jana (14:5-6) czyta-
my: „Rzekł do NIEGO [do JEZUSA] 
Tomasz: PANIE, nie wiemy, dokąd 
idziesz, jakże możemy znać drogę? 
Odpowiedział mu JEZUS: JA jestem 
DROGA i PRAWDA, i ŻYWOT, 
nikt nie przychodzi do OJCA, tylko 
przeze MNIE”. 

Po odczekaniu czterech dni, żeby 
przyjść do miejsca, w którym po-
grzebano Łazarza, Marta powiedzia-
ła do JEZUSA: „PANIE! Gdybyś tu 
był, nie byłby umarł brat mój. Ale i 
teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił 
BOGA, da ci to BÓG. Rzekł jej JE-
ZUS: Zmartwychwstanie brat twój. 
Odpowiedziała MU Marta: Wiem, 
że zmartwychwstanie przy zmar-

twychwstaniu w dniu ostatecznym. 
Rzekł jej JEZUS: JAM jest ZMAR-
TWYCHWSTANIE i ŻYWOT; kto 
we MNIE wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. A kto żyje i wierzy we MNIE, 
nie umrze na wieki. Czy wierzysz w 
to [w PRAWDĘ]? Rzecze MU: Tak, 
PANIE! Ja uwierzyłam, że TY jesteś 
CHRYSTUS, SYN BOŻY, który miał 
przyjść na świat” (J 11:21-27). 

W Ewangelii Jana (6:47) JEZUS 
mówi: „Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam, kto wierzy we mnie, ma 
żywot wieczny”. Ponadto w Ewange-
lii Marka (16:16) JEZUS powiedział 
jeszcze: „Kto uwierzy i ochrzczony 
zostanie, będzie zbawiony, ale kto 
nie uwierzy, będzie potępiony”.

W drugim liście do Tesaloniczan, 
rozdział 2, wersety 6-12, Paweł Apo-
stoł, przez DUCHA, tymi słowy opo-
wiada o losie tych, którzy nie wierzą 
PRAWDZIE, tych, którzy tworzą 
współczesny ruch światowy, pozba-
wiony wiary w CHRYSTUSA: „A 

wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak 
iż się objawi dopiero we właściwym 
czasie. Albowiem tajemna moc nie-
prawości już działa, tajemna dopóty, 
dopóki TEN, który teraz powstrzy-
muje, nie zejdzie z pola. A wtedy 
objawi się ów niegodziwiec, którego 
PAN JEZUS zabije TCHNIENIEM 
ust SWOICH i zniweczy blaskiem 
przyjścia SWEGO.  A ów niegodzi-
wiec przyjdzie za sprawą szatana z 
wszelką mocą, wśród znaków i rzeko-
mych cudów, i wśród wszelkich pod-
stępnych oszustw wobec tych, którzy 
mają zginąć, ponieważ nie przyjęli 
miłości PRAWDY, która mogła ich 
zbawić. I dlatego zsyła BÓG na nich 
ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, 
aby zostali potępieni wszyscy, którzy 
nie uwierzyli PRAWDZIE, lecz zna-
leźli upodobanie w nieprawości”.

Czy to wszystko może być praw-
da? Czy są na to dowody w historii? 
Odpowiedź brzmi: tak!

1 Rdz 3:4-5, 1Krl 22:1-38, Iz 30:9-11, 66:4, Jr 6:13-14, 19,  23:14-27, 30-32, rozdz. 27-28, Ez 13:1-16, Za 7:7-14, Mt 7:13-14, 24:24, Rz 16:17-18, 1Tes 5:1-8, 2Tes 2:3-12, 2Tym 4:2-4   

 Wszyscy ludzie na świecie, którzy dali się zwieść, zawsze 
pragnęli słyszeć same słodkie, przyjemne rzeczy, a nie prawdę1.

Pastorzy Tony i Susan Alamo, orkiestra i chór w ich między-
narodowym programie telewizyjnym         zdjęcie z 1974 roku
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RZECZY PRZYJEMNE 
CZY PRAWDZIWE?

Jeden przykład widzimy w cza-
sach Noego, gdy Noe głosi przesła-
nie BOŻE, że za 120 lat cały świat 
zaleje powódź2. Czy tak się stało? 
Odpowiedź brzmi: tak! Istnieje wiele 
skamieniałości ryb i zwierząt, roz-
rzuconych po całym świecie, nawet 
na pustyniach i szczytach górskich.

Księga Rodzaju 6:1-2 mówi: „A 
kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się 
na ziemi i rodziły im się córki, uj-
rzeli synowie BOŻY [tacy jak Set, 
Jared, Henoch, Matuzalem i Noe ― 
innymi słowy, wierzący w BOGA są 
synami BOŻYMI], że córki ludzkie 
były piękne”. Były to grzeszne córki 
Kaina i jemu podobnych ― innymi 
słowy, córki ludzkie są córkami tych, 
którzy nie wierzą w BOGA.

 Synowie BOŻY nie są aniołami, 
są synami BOŻYMI, tak jak ci z nas, 
którzy wierzą Ewangelii3. Ponieważ 
jesteśmy synami BOŻYMI, nie wol-
no nam wiązać się niesprawiedliwie 
razem z niewierzącymi4. Gdybyśmy 
poślubili niewierzące kobiety, zgrze-
szylibyśmy, ponieważ małżeństwo 
wierzących z niewierzącymi jest 
wbrew przykazaniu BOŻEMU.

Ponadto anioły nie mają narzą-
dów płciowych5. Podobnie jak wie-
rzący, którzy odeszli do nieba, aby 
być z BOGIEM. Kiedy my, synowie i 
córki BOŻE, idziemy do nieba, żeby 
być z BOGIEM, nasze nieurodziwe 
części nie idą z nami. Jest tak, ponie-
waż w Ewangelii Mateusza 22:30 czy-
tamy: „Albowiem przy zmartwych-
wstaniu ani się żenić nie będą, ani za 
mąż wychodzić, lecz będą jak anio-
łowie w niebie”. Stosunek płciowy 
jest zarezerwowany dla małżeństwa, 
w celach reprodukcyjnych, więc je-
śli w niebie nie ma małżeństwa ani 

reprodukcji, narządy płciowe nie są 
potrzebne. Dlatego też, gdy fałszywi 
prorocy mówią Wam, że aniołowie 
uprawiali seks z kobietami, które nie 
były aniołami, ale córkami ludzki-
mi, a ze związków tych rodziły się 
olbrzymy, wieszczą kłamstwo. Jeśli 
owocem bezbożnych związków mia-
łyby być olbrzymy, to działoby się 
tak tylko dlatego, że synowie BOŻY 
(ludzie POBOŻNI) poślubili szatań-
skie kobiety, córki ludzkie niedba-
jące o BOGA, niedbające o to, czy 
grzeszą i łamią przykazania BOŻE, 
czy też nie. Taka postawa odpowiada 
postawie współczesnych mężczyzn 
i kobiet. Dlatego piekło rozwarło 
się. W Księdze Izajasza 5:13-16 na-
pisano: „Dlatego MÓJ lud [synowie 
BOŻY] pójdzie w niewolę, bo nic 
nie rozumie, jego szlachetni umrą z 
głodu, a jego pospólstwo uschnie z 
pragnienia. Dlatego piekło rozwarło 
swoją gardziel i nad miarę rozdzia-

wiło swoją paszczę [BÓG może roz-
szerzyć granice piekła, bez względu 
na to, jak szerokie muszą być dla 
Ciebie i dla mnie, jeśli postanowi-
my zgrzeszyć], i wpadnie w nie jego 
przepych i zgiełkliwe pospólstwo, 
i ci, którzy się w nim weselą. Wte-
dy ukorzy się człowiek podły i uni-
ży się mąż mocny, a oczy dumnych 
będą spuszczone. Lecz PAN ZASTĘ-
PÓW będzie wywyższony przez sąd, 
a Święty BÓG będzie świętym przez 
sprawiedliwość”.

Teraz wróćmy do Księgi Rodza-
ju (6:2): „Wzięli więc sobie za żony 
te wszystkie, które sobie upatrzyli. 
I rzekł PAN: Nie będzie przebywał 
DUCH MÓJ w człowieku na zawsze, 
gdyż jest on tylko ciałem. Będzie 
więc życie jego trwać sto dwadzieś-
cia lat [w tym miejscu PAN mówi 
ludziom, że zakończy to wszystko, 
cały świat, za sto dwadzieścia lat. 
Czy zrobił to? Tak, zrobił! Czy zro-

2 Księga Jaszera 5:7-8   3 J 1:12, Rz 8:8-17, Ga 4:3-7, 
Ef 1:4-7, 2:12-19, 1 J 3:1-2   4 Am 3:3, 1Kor 7:39, 2Kor 
6:14-18   5 Mt 22:29-30, Mk 12:24-25, Łk 20:34-36   

Drogi Pastorze!
Jestem studentem Seminarium SHS św. Karola. Od jakiegoś czasu otrzy-

mujemy i rozprowadzamy Wasze publikacje.
Zanim zacząłem czytać Pastora książkę pt. Mesjasz, ewangelizowanie było 

dla mnie trudne, ale po lekturze doznałem oświecenia i zacząłem nauczać. 
Jak dotąd zdobyłem sześć dusz dla Chrystusa, które wcześniej nie wierzyły 
w Niego. Udało mi się to zrobić, ponieważ książka odsłoniła przede mną na-
prawdę wielkie tajemnice.
Dlatego w tym liście zwracam się z prośbą o przynajmniej sześć egzempla-
rzy Pastora książki pt. Mesjasz, żeby każdy z nowo nawróconych miał swój 
egzemplarz. Proszę również o co najmniej sześć koszulek z logo duszpaster-
stwa, żebyśmy mogli założyć je podczas naszej kampanii ewangelizacyjnej w 
kampusie i żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy przedstawicielami duszpaster-
stwa propagującymi Słowo przy Waszym wsparciu. Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą o kopie nagrań audio zawierających przesłanie Pastora. Roz-
damy je studentom, dla których czytanie publikacji może stanowić kłopot, 
ponieważ i tak mają mnóstwo podręczników do przestudiowania. Niektórzy 
studenci w kampusie mają odtwarzacze płyt CD i mogą słuchać nauk Pastora 
co weekend. W ten sposób ci, którzy nie mają czasu na czytanie, będą mogli 
usłyszeć Pastora za pomocą nagrań.

Pastorze, jeśli jest Pastor w stanie udostępnić nam wszystko to, o co pro-
simy, będziemy mogli skutecznie szerzyć Słowo, aby przynieść chwałę Bogu, 
tutaj w św. Karolu. Mamy nadzieję i modlimy się o to, że będziemy mogli 
otrzymać to wszystko, co ułatwi nam realizację naszego dzieła. Niech Bóg 
obficie pobłogosławi Pastorowi za ciężką pracę. Dziękuję.
Z poważaniem,
Konam Samuel                                               Tamale, Ghana

Ghana
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bił to głównie dlatego, że zbawieni 
poślubili niezbawionych? Po części. 
Tak mówi Biblia, SŁOWO BOŻE. 
Czy wierzysz w to? Modlę się, aby 
tak było]. A w owych czasach, rów-
nież i potem, gdy synowie BOŻY 
obcowali z córkami ludzkimi, byli 
na ziemi olbrzymi, których im one 
rodziły. To są mocarze, którzy z da-
wien dawna byli sławni. A gdy PAN 
widział, że wielka jest złość człowie-
ka na ziemi i że wszelkie jego my-
śli oraz dążenia jego serca są usta-
wicznie złe, żałował PAN, że uczynił 
człowieka na ziemi, i bolał nad tym 
w sercu SWOIM. I rzekł PAN: Zgła-
dzę człowieka, którego stworzyłem, 
z powierzchni ziemi, począwszy od 
człowieka aż do bydlęcia, aż do pła-
zów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, 
że je uczyniłem” (Rdz 6:2-7).

Myślisz, że ludzie na świecie przej-
mowali się tym, co mówił BÓG, albo 
wierzyli w to? Odpowiedź brzmi: 
nie. Gdyby im zależało, pokutowali-
by, a BÓG nie zgładziłby ich wszyst-
kich, całego świata, oprócz Noego, 
jego żony, trzech synów i ich żon6.

Zróbmy małą próbę, ponieważ 
chcę sprawdzić, czy ludzie świata 
są tacy sami, jak ludzie w czasach 
Noego. BÓG powiedział, że współ-
cześni ludzie są tacy sami, jacy byli 
ludzie na świecie w czasach Noego. 
JEZUS powiedział to w ten sposób w 

Ewangelii Mateusza 24:37-39: „Al-
bowiem jak było za dni Noego, takie 
będzie przyjście SYNA CZŁOWIE-
CZEGO. Bo jak w dniach owych 
przed potopem jedli i pili, żenili się 
i za mąż wydawali, aż do tego dnia, 
gdy Noe wszedł do arki, i nie spo-
strzegli się, że nastał potop i zmiótł 
wszystkich, tak będzie i z przyjściem 
SYNA CZŁOWIECZEGO”. Czy gdy-
byś wierzył w to, to byłbyś przychyl-
ny homoseksualizmowi, lesbijstwu i 
małżeństwom tej samej płci, jak ma 
to miejsce to dzisiaj?

W Księdze Rodzaju 19:4 czytamy 
o tych lubieżnikach usiłujących wła-
mać się do domu Lota, żeby upra-
wiać seks z SAMYM PANEM. Taki 
był przebieg zdarzeń: Zanim PAN i 
JEGO towarzysz położyli się do snu, 
a nieprawość mieszkańców Sodo-
my i Gomory stała się pełna, tak jak 
w dzisiejszym świecie, w Sodomie 
ostatnia kropla przepełniła ognisty 
kielich gniewu, który miał zostać 
rozlany nad ich głowami. Uznali 
ostrzeżenie o zniszczeniu ich mia-
sta za baśń i potraktowali posłań-
ców z pogardą. To straszna rzecz tak 
zlekceważyć propozycję BOŻEGO 
zbawienia, pomimo że przeznaczo-
na jest tylko na jeden raz. Gdy dwa 
anioły miłosierdzia powrócą do 
BOGA, który przysłał je, mogą roz-
palić za sobą ogień gniewu BOŻE-
GO.

Mieszkańcy Sodomy nie sądzili, 
że robią coś niezwykłego, gdy oto-
czyli dom Lota i podeszli, aby wy-
ważyć drzwi. Nie byli bardziej roz-
pustni czy niemoralni niż wiele nocy 
wcześniej. Jednakże istnieje granica, 
której BOSKA wyrozumiałość nie 
przekroczy.  Doszli do niej, gdy pro-

testowali przeciwko Lotowi i byli go-
towi pobić go na ulicy, gdy wstawił 
się za swoimi anielskimi i boskimi 
gośćmi. Kiedy padła na nich ślepota, 
ale nadal usilnie próbowali odnaleźć 
drzwi, już wtedy znajdowali się po 
drugiej stronie niewidzialnej grani-
cy, która oddziela cierpliwość BO-
SKĄ od JEGO gniewu.

(Dziś to rząd światowy ONZ na-
ucza tej perwersji w naszych szko-
łach publicznych, dając do wyboru 
trzecią opcję w sprawach seksualno-
ści, co jest gwarancją unicestwienia 
naszych dzieci w piekle i jeziorze og-
nia. Uważa się nas za siewców nie-
nawiści, ponieważ sprzeciwiamy się 
tym lubieżnym nikczemnikom).

Wybiła godzina zagłady. PAN 
spuścił z niebios ogień i siarkę, któ-
re pochłonęły miasto i piękną rów-
ninę, która jeszcze dzień wcześniej 
wydawała się rajem. Dym wzbił się 
niczym z ogromnego pieca, a blask 
niszczycielskiego ognia widoczny 
był nawet dla pasterzy na wzgórzach 
Hebronu i w górach Moabu. W jed-
nej chwili dolina, która w swym 
pięknie i urodzajności była niczym 
ogród PANA, stała się opustoszałym 
miejscem, w którym nie zamieszkają 
żadne przyszłe pokolenia. Stała się 
doliną spustoszenia i śmierci, w któ-
rej żaden wędrowny Arab nie śmiał 
rozbić obozu, a żaden pasterz nie 
odważył się postawić zagrody. Stała 
się regionem nękanym i strasznym, 
smętnym i odzianym w dodatkową 
grozę ponurych przesądów i mrocz-
nych wyobrażeń.

Czy wierzysz, że BÓG gardzi 
tymi lubieżnymi marzycielami, tymi 
dewiantami seksualnymi, w takim 
stopniu, w jakim potwierdza to Bi-
blia7? To oczywiste, że wielu ludzi 
w to nie wierzy, ponieważ popierają 
ogromne przyzwolenie dla homo-

6 Rdz 7:11-24, Hbr 11:7, 1P 3:20, 2P 2:5   

Nowy Jork
Pewna kobieta w Nowym Jorku 

znalazła biuletyny „Rydwany ognia” 
i „Drzewo” wśród papierów, które 
przeglądała. Zaczęła je czytać i nie 
była w stanie ich odłożyć. Zadzwo-
niła na linię telefoniczną naszego 
duszpasterstwa i odmówiła z nami 
modlitwę grzesznika. Otrzymała za-
proszenie na nasze nabożeństwo. 
Pojawiła się na nim wraz z całą ro-
dziną. Wszyscy otrzymali zbawienie 
i narodzili się na nowo z Ducha Bo-
żego. Chwała Panu!

ALAMO MINISTRIES W INTERNECIE 
w w w. alamoministries.com

7 Rdz 18:20-23, 19:1-13, 24-25, Kpł 18:22, 20:13, Pwt 
22:5, 23:17, 29:23, Sdz 19:22-25, 1Krl 14:24, Rz 1:20-32, 
1Kor 6:9-10, Kol 3:5-7, 1Tym 1:9-10, 2Tym 3:1-5, Jud 
7, Ap 22:14-15   
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8 Prz 1:20-33, Mt 7:13-14, 20:16, 22:1-14, 24:11-12,  2Kor 4:3-4, 2Tes 2:3-12, 2Tym 3:13, 2P rozdz. 2, Ap 2:20-23, 
9:20-21, 12:9, 13:1-4, 16:8-11, 21   9 Iz 66:24, Mt 13:24-30, 36-43, 47-50, 25:14-46, Mk 9:43-48, Łk 3:9, 16-17, 
12:5, 16:19-26, J 15:6, 2P 2:4-9, Jud 6-7,  Ap 14:9-11, 19:20, 20:7-15, 21:8   

seksualizmu, lesbijstwa i małżeństw 
jednej płci, do takiego stopnia, że 
nawet dopuszczają nauczanie tego w 
naszych szkołach publicznych i ak-
ceptują żarty na ten temat w mediach 
kontrolowanych przez Watykan.

W liście do Rzymian (1:32) czy-
tamy: „oni, którzy znają orzeczenie 
BOŻE, że ci, którzy to czynią, win-
ni są śmierci, nie tylko to czynią, 
ale jeszcze pochwalają tych, którzy 
to czynią”. W dzisiejszym świecie 
naucza się takich rzeczy w naszych 
szkołach publicznych, w rozlicznych 
mediach watykańskich i w watykań-
skich sektach Kościoła rzymskoka-
tolickiego na całym świecie. Wszyst-
ko to są homoseksualne, lesbijskie 
i pedofilskie sekty. Modlę się, żeby 
wszyscy pokutowali, ale nie wierzę, 
że tak się stanie, ponieważ w Biblii 
jest napisane, że nie będą pokuto-
wać8. Mimo wszystko modlę się za 
Ciebie, ponieważ piekło i jezioro 
ognia są straszne9.

Apostoł Piotr przez DUCHA 
ŚWIĘTEGO mówi nam, że BÓG nie 
tylko spali kilka miast, takich jak So-
doma i Gomora oraz pozostałe mia-
sta równiny, lecz niebo i ziemia staną 
się olbrzymimi kulami ognia. Mówi 
o tym w ten sposób w swoim drugim 
liście (3:1-14): „List ten, umiłowani, 
jest już drugim listem, który do was 
piszę, a w nich chcę przez przypomi-
nanie utrzymać w czujności prawe 
umysły wasze, abyście pamiętali na 
słowa, jakie poprzednio wypowie-
dzieli święci prorocy, i na przykaza-
nie PANA i ZBAWICIELA, podane 
przez apostołów waszych. Wiedzcie 
przede wszystkim to, że w dniach 
ostatecznych przyjdą szydercy z 
drwinami, którzy będą postępować 

według swych własnych pożądliwo-
ści i mówić: Gdzież jest przyobiecane 
przyjście JEGO? Odkąd bowiem za-
snęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak 
było od początku stworzenia. Upie-
rając się przy tym, przeoczają, że od 
dawna były niebiosa i była ziemia, 
która z wody i przez wodę powstała 
mocą SŁOWA BOŻEGO, przez co 
świat ówczesny, zalany wodą, zginął. 
Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą 
tego samego SŁOWA zachowane są 
dla ognia i utrzymane na dzień sądu 
i zagłady bezbożnych ludzi. [Mu-
siałbyś być niezwykle naiwny lub 
głupi, sądząc, że BÓG zniszczył całą 
ziemię za mniej, niż ludzie obecnie 
czynią. Czy wydaje Ci się, że BÓG 
pozwoli na to, aby taki stan rzeczy 
utrzymywał się i nie zniszczy jej po-
nownie? Czy naprawdę wierzysz w 
coś takiego?] Niech to jedno, umi-
łowani, nie uchodzi uwagi waszej, 
że u PANA jeden dzień jest jak ty-
siąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 
[Piotr oznajmił to ok. dwóch tysię-
cy lat temu. Teraz nastał kres czasu. 
BÓG był cierpliwy przez te wszyst-
kie lata, ale boska cierpliwość ma 
swoje granice. Dzisiejszy świat już ją 
przekroczył. Billy Graham stwier-
dził, że BÓG musiałby przeprosić 
Sodomę i Gomorę, gdyby pozwo-
lił temu światu trwać w jego obec-
nym kształcie. Ten świat jest tak 
skonstruowany, że jego deprawa-
cja jest większa niż w starożytnej 
Sodomie i Gomorze]. PAN nie 
zwleka z dotrzymaniem obietni-
cy, chociaż niektórzy uważają, że 
zwleka, lecz okazuje cierpliwość 
względem was, bo nie chce, aby 
ktokolwiek zginął, lecz chce, aby 
wszyscy przyszli do upamiętania. 
[Wtedy bowiem (teraz) nastanie 
wielki ucisk, jakiego nie było od 
początku świata aż dotąd, i nie 
będzie. A gdyby nie były skrócone 

owe dni, nie ocalałaby żadna istota, 
lecz ze względu na wybranych będą 
skrócone owe dni (Mt 24:21-22).] A 
dzień PAŃSKI nadejdzie jak złodziej 
w nocy; wtedy niebiosa z trzaskiem 
przeminą, a żywioły rozpalone stop-
nieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej 
spłoną. Wiedząc,  że to wszystko ma 
ulec zagładzie, w jakimiż powinni-
ście być wy  świętym postępowaniu 
i w pobożności, jeżeli oczekujecie i 
pragniecie gorąco nastania dnia Bo-
żego, z powodu którego niebiosa w 
ogniu stopnieją i rozpalone żywioły 
rozpłyną się? Ale my oczekujemy, 
według obietnicy nowych niebios 

RZECZY PRZYJEMNE 
CZY PRAWDZIWE?

Siostra Sania rozdaje publikacje pastora 
Alamo, które zdobywają dusze, oraz eg-
zemplarze książki „Mesjasz” ― Pendżab, 
Pakistan
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(Ciąg dalszy na str. 8)

i nowej ziemi, w których mieszka 
sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, 
oczekujcie tego pilnie, abyście zna-
lezieni zostali przed NIM bez skazy 
[grzechu] i bez nagany, w pokoju”.

Jeśli pragniesz ucieczki przed 
wiecznością w najbardziej przeraża-
jącym miejscu ― w piekle i jeziorze 
ognia ― a chcesz spędzić wiecz-
ność w królestwie niebieskim, 
gdzie „czego oko nie widziało i 
ucho nie słyszało, i co do serca 
ludzkiego nie wstąpiło, to przy-

Zambia
Drogi Pasotrze Alamo!

Modlę się, żeby wszystko było dobrze u Pastora i w ciele Chrystusa, 
w cudowne i łaskawe imię naszego jedynego Pana i Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa. Pastorze, Twój list oraz objawienie, że cały szatański ruch rzym-
skokatolicki wkrótce runie, które odnalazłem w załączonych publikacjach 
ewangelicznych Pastora, wprawiło mego ducha w taniec nieopisanej i 
niewytłumaczalnej radości, ponieważ głoszę tę samą prawdę, lecz nigdy 
nie miałem takiego duchowego Taty jak Ty. Chwała Panu za tak boską 
więź! Zobowiązuję się do pracy na rzecz Twojego objawienia, Pastorze, i 
za Pastora namaszczeniem, dopóki Pan nie wezwie mnie na drugą stronę 
wieczności.

Ja oraz dwudziestu pięciu kaznodziejów pod moim nadzorem, tutaj, w 
więzieniu, dogłębnie przeanalizowaliśmy publikacje i natychmiast obwie-
ściliśmy dobre wieści w nich zawarte zgromadzeniu siedmiuset więźniów, 
którzy w odpowiedzi spalili artykuły rzymskokatolickie, które zawierały ― 
jak śmiem to nazwać ― szatańskie treści, oraz różańce rozdane podczas 
świąt wielkanocnych. Po odmówieniu modlitwy wyzwolenia i zbawienia 
znajdującej się w publikacjach ewangelicznych, demony zaczęły się obja-
wiać i zostały wypędzone. Wyswobodziliśmy setki dusz, które zapragnęły 
teraz doktryny Tony Alamo Christian Ministries oraz następujących mate-

riałów: wielu egzemplarzy różnych publikacji, Biblii, ksią-
żek Mesjasz, płyt CD i koszulek.

Po raz kolejny mogę z dumą zawiadomić, że narodził się 
tutaj nowy oddział duszpasterstwa i jego rozwój w pełni 
zależy od modlitw i pomocy Pastora. Jako zesłane dzieci 
żywego Boga zawierzyliśmy Ci jako posłańcowi zesłanemu 
przez Boga w tej ostatniej godzinie, żeby ostrzec to wymie-
rające pokolenie przed powrotem najwyższego Sędzie-
go, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego chcemy być 
świadkami Pana, jak napisano w Dziejach Apostolskich 1:8 i 
w liście do Filipian 4:8 i 9.

Natomiast w sprawie fałszywych oskarżeń wobec Pa-
stora i duszpasterstwa, proszę pamiętać cały czas, że tych, 
którzy czynią prawdę na ziemi, nie czeka lekkie życie, ale 
mamy za to obietnicę bezpiecznej przystani po drugiej 
stronie wieczności. Nawiązuję tu do pierwszego listu Pio-
tra 4:12-19. Liczymy na rozpatrzenie tego listu, za co bę-
dziemy ogromnie wdzięczni, ponieważ z niecierpliwością 
oczekujemy odpowiedzi Pastora. Pozdrowienia dla ciała 
Chrystusa.
Z wyrazami szacunku,
Sakala            Chipata, Zambia

Zorganizowaliśmy nabożeństwo w domu opieki. Wybrała się tam z nami ko-
bieta, która uczestniczy w nabożeństwach na Manhattanie. Zaprosiliśmy także 
jej 21-letniego syna, który nie był chrześcijaninem. To było cudowne nabożeń-
stwo, a gdy rezydenci odmawiali modlitwę grzesznika, Trevor ― syn tej kobie-
ty ― także zaczął się modlić i otrzymał zbawienie. Jego matka była niezwykle 
szczęśliwa. Po nabożeństwie bracia i siostry modlili się o uzdrowienie Trevora. 
Miesiąc wcześniej przeszedł operację nadgarstka, który wciąż jest opuchnięty 
i obolały. Módlcie się, żeby kroczył za Chrystusem oraz o jego uzdrowienie.

New Jersey

Pakistan
Szanowi Tony Alamo Christian Ministries!

 Piszę, żeby zawiadomić Was, że otrzymałam pacz-
kę, którą do mnie wysłaliście, i bardzo cieszę się z tak 
cennego prezentu. Mówię o prezencie, ponieważ po-
siadanie Słowa BOŻEGO naprawdę znaczy dla mnie 
wiele!

Zawsze z entuzjazmem i pasją podchodziłam do 
głoszenia i rozpowszechniania Słowa BOŻEGO, a Wy 
jesteście pierwszymi ludźmi, którzy dali mi taką moż-
liwość. Dzięki Wam moje marzenie spełniło się. Nie 
potrafię wyrazić słowami swojej radości.

Dołączyłam zdjęcia, na których widać, jak z naj-
większym zaangażowaniem rozprowadzam biuletyny 
i książki wśród różnych Kościołów.

Proszę, abyście umożliwili mi kontynuowanie tego 
zadania, poprzez które widzę siebie w roli SŁUŻĄCEJ 
BOGU, co raduje moją duszę.
Pozdrawiam,
Siostra Sania              Pendżab, Pakistan
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Świadectwo brata 
Chrisa Foleya

Miałem bardzo dobre dzieciń-
stwo. Dorastałem w niewielkiej, ci-
chej i spokojnej okolicy na północ-
nych przedmieściach New Jersey. W 
owym czasie moje życie było beztro-
skie. W okolicy zamieszkiwanej przez 
wyższą średnią klasę spędzałem czas 
na zabawach z kolegami. Wydawało 
się, że życie dziecka jest całkiem do-
bre. Świat był dla mnie taki duży, do-
okoła było tak wielu ludzi, tyle idei, 
przekonań, zajęć, ale gdzie w tym 
wszystkim był Bóg? Gdzie był Bóg? 
Nie widziałem Go! Byłem wychowy-
wany jako katolik, a nikt mi nigdy 
nie przekazał prawdziwej Ewangelii 
Pana Jezusa Chrystusa.

Z wiekiem zacząłem szukać włas-
nej drogi, swojej ścieżki, ale zawsze 
zastanawiałem się, jak Biblia ma się 
do czasów współczesnych i gdzie 
dziś jest biblijny Bóg. Pan przez 
Swego Ducha Świętego wziął się za 
mnie na poważnie, gdy skończyłem 
studia. Byłem tak głęboko pogrą-
żony w grzechu, że zapragnąłem 
pokonać ciemność, którą odczuwa-
łem, i postanowiłem zrobić coś ze 
sobą na tym świecie.

Próbowałem wypracować so-
bie pozycję w świecie finansów i w 
końcu znalazłem pracę w Nowym 
Jorku. Pracując tam, przekonałem 
się, jak naprawdę smakuje cha-
otyczny świat, przed którym byłem 
ochraniany przez większość życia. 
Pamiętam, że codziennie prze-
jeżdżałem przez Tunel Lincolna, a 
wjazdów pilnowały opancerzone 
wozy, psy policyjne i dziesiątki poli-
cjantów z karabinami maszynowy-
mi. Człowiek miał poczucie niesta-
bilności, niepewności. Każdego ty-
godnia w pobliżu mojego biura do-
chodziło do wypadków, w których 
ludzie tracili życie. Zdałem sobie 

sprawę, że ży-
cie jest ulotne, 
krótkie i kruche. 
Nie mogłem 
mieć pewności, 
że doczekam 
kolejnego dnia. 
W każdej chwi-
li mogło mnie spotkać dosłownie 
wszystko. To mnie dręczyło, a myśl 
o śmierci była ogromnie przera-
żająca. Myślałem sobie, że może 
ze mną jest coś nie tak, przecież 
śmierć to naturalna rzecz i muszę 
się z tym pogodzić.

Z każdym dniem czytałem i sły-
szałem coraz więcej doniesień o 
tragediach i śmierci. W wiadomo-
ściach, a także od ludzi wokół mnie 
słyszałem same przerażające histo-
rie. Codziennie myślałem o śmierci. 
Starałem się z tym uporać, ale nie 
potrafiłem żyć w zaprzeczeniu. Coś 
tu się nie zgadzało! Zajęcia, w które 
się angażowałem, nie pomagały mi 
uciec przed rzeczywistością. Zaczą-
łem zdawać sobie sprawę, że które-
goś dnia mnie to spotka, że dosię-
gnie mnie któraś z tych rzeczy, które 
kruszą ludzkie życia. Wiedziałem, że 
nie jestem na to gotowy. Przez krót-
ki czas próbowałem różnych rzeczy, 
poszukując desperacko spokoju 
umysłu. Polegało to między innymi 
na rozmawianiu z ludźmi o swoich 
problemach, sięganiu po leki i zgłę-
bianiu różnych filozofii. Zacząłem 
nawet chodzić na msze do katolic-
kiego kościoła, ale w żaden sposób 
nie znalazłem zapewnienia, które by 
mnie uspokoiło. Czułem, że muszę 
się czemuś poświęcić, ale nie wie-
działem czemu.

Pewnej nocy w desperacji zawo-
łałem do Boga, moje serce krzycza-
ło: „Jezu, pomóż mi!”. Uznałem, że 

jeśli Bóg istnieje, to tylko On może 
mi pomóc. Zacząłem Go szukać. 
Pan zaczął zajmować się mną przez 
Księgę Objawienia. Natknąłem się 
na nią w Internecie i w jeden dzień 
przeczytałem całą księgę na kom-
puterze w pracy. Wydała mi się ta-
jemnicza, ale przyciągnęły mnie 
słowa o ostatnich dniach. „Czy to 
ostatnie dni?” ― zapytałem sie-
bie ― „Czy Biblia w rzeczywistości 
mówi o czasach, w których ja żyję?”.

Pewnego dnia, w piątek, wycho-
dziłem z pracy, gotowy na kolejny 
burzliwy weekend. Zazwyczaj moi 
koledzy staliby o tej porze w gru-
pie, śmiali się i żartowali. Jednak 
gdy wychodziłem, uderzyło mnie, 
że tym razem byli bardzo cicho. Po-
stanowiłem zobaczyć, co oglądają i 
spostrzegłem, że było to nagranie 
z 11 września, na którym widać za-
walające się wieże World Trade Cen-
ter. Ciągle słyszałem różne teorie 
spiskowe na temat tego zdarzenia, 
ale uznawałem je za głupotę. Gdy 
przyglądałem się nagraniu, było na 
nim widać małe, białe obłoki dymu, 
które wystrzeliwały jednocześnie, z 
doskonałą precyzją, mniej więcej 
co dziesięć pięter, podczas gdy 
budynek się osuwał, tak jak pod-
czas wyburzania. To była iskra, któ-
rej Pan użył, żebym zrozumiał, że 
moje życie jest kłamstwem, tak jak 
wszystko, co wiedziałem i wszyst-
ko, dla czego żyłem.

Zacząłem dociekać na własną 

Brat Chris Foley rozdaje publikacje pastora 
Alamo, które zdobywają dusze, w metrze na 
Manhattanie

Nazywam się Chris Foley. W tym roku, tj. w 2014, 
skończę 32 lata. 1 listopada 2008 roku przyjąłem do ser-
ca Jezusa i narodziłem się na nowo z Ducha Świętego. 
Jako młody chłopak zawsze zastanawiałem się, czy Bóg 
istnieje. Pamiętam, że gdy spoglądałem w niebo, zasta-
nawiałem się, czy gdzieś tam,  u góry, jest Bóg.
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rękę i dowiedziałem się o ogrom-
nym złu Watykanu i rządu świato-
wego, a także przekonałem się, że 
wszystko to zostało przepowie-
dziane w Biblii. Uzyskałem odpo-
wiedź na moje pytanie: to są ostat-
nie dni! Ostatnie sekundy czasu! 
Jezus powraca. Teraz uwierzyłem, 
że Bóg jest prawdziwy, Jego Słowo 
jest prawdziwe, ale kto zna Boga?! 
Kto może mi powiedzieć, co robić? 
Jak mam dotrzeć do Boga? Pyta-
łem sam siebie.

Tydzień później odkryłem stronę 
Tony Alamo Ministries. Publikacje, 
które przeczytałem, były wyjątko-
we. Miały moc i autorytet płynący z 
nauki Słowa Bożego. Okazało się, że 
nabożeństwa odbywają się zaled-
wie osiem przecznic od mojego biu-
ra na Manhattanie. Tamtej niedzieli 
wybrałem się na nabożeństwo. Wie-
działem, że Pan także uczest-
niczy w tym nabożeństwie. W 
kościele wysłuchałem świa-
dectwa braci i sióstr i uświa-
domiłem sobie, że nie jestem 
tam przez przypadek. Bóg 
mnie tam zaprowadził. Uwie-
rzyłem, że istnieje takie miej-
sce jak piekło, a gdy zdałem 
sobie sprawę, że zmierzam do 
niego, przeraziłem się. Teraz 
zrozumiałem, że podążałem 
za diabłem. Szatan prowadził 
mnie ku zniszczeniu, ale za-
pragnąłem zrobić to, czego 
oczekiwał ode mnie Bóg, i to, 
czego żądał! Na koniec nabo-
żeństwa w modlitwie poprosi-
łem Jezusa, żeby odpuścił mi 
grzechy i zmył je Swoją cen-
ną krwią. Wiedziałem, że Bóg 
ocalił mnie i przemienił, na-
pełniając Duchem Świętym.

Wiedziałem, że muszę 
przyjąć to zobowiązanie. By-
łem ocalony i musiałem podą-
żać za Bogiem, Jego Słowem, 
Jego Nauką, musiałem lękać 
się Go, opowiadać o Nim i 
przestrzegać Jego przykazań, 
w przeciwnym razie trafiłbym 
po śmierci do piekła, na wie-
ki! Wyszedłem z nabożeństwa 
i strach przed śmiercią, któ-

ry nękał moją duszę, opuścił mnie. 
Odnalazłem prawdziwy spokój! 
Uświadomiłem sobie, że strach ten 
był powodowany brakiem właści-
wej relacji z Bogiem. Moja dusza 
była grzeszna i zmierzałem do pie-
kła, ale teraz zdarzył się najwspa-
nialszy cud, bo Jezus na krzyżu na 
Kalwarii przelał Swoją bezgrzeszną 
krew, żeby odkupić moje dawne 
grzechy. Narodziłem się ponownie 
z Ducha, miałem w sobie światłość 
(miałem Jezusa!). Wkroczyłem na 
ścieżkę prowadzącą do Królestwa 
niebieskiego. Moje imię znalazło 
się w Księdze Życia. Chwała Panu! 
Dwa dni później, przestawiając sa-
mochód w Hoboken w New Jersey, 
gdzie mieszkałem, znalazłem za wy-
cieraczką publikację ewangeliczną 
z duszpasterstwa Tony Alamo Chri-
stian Ministries, o którego istnieniu 

dowiedziałem się zaledwie dwa dni 
wcześniej. Bóg potwierdził miejsce, 
w którym chciał mnie zatrzymać, i 
udowodnił mi siłę Swojej wszech-
wiedzy i wszechmocy!

Wiem, że to duszpasterstwo jest 
dziełem Bożym, a dzięki przesłaniu i 
natchnionych Duchem publikacjom 
pastora Alamo poznaję prawdzi-
wą Ewangelię Pana Jezusa. Chwalę 
Pana i dziękuję Mu za zbawienie i za 
to, że poprowadził mnie do Swego 
wielce namaszczonego pastora i 
duszpasterstwa. On (Jezus) był tam 
cały czas i dla Ciebie też może tam 
gdzieś być ― tylko wezwij Go. Jeśli 
nie jesteś zbawiony, wiedz, że cza-
su jest mało, a wieczność jest taka 
ogromna, więc przyjmij Jezusa jako 
swojego Zbawiciela już teraz!
Chwała Panu!
Chris Foley

Kuba
Pastorze Tony Alamo!

Błogosławieństwo. Pragniemy przedstawić się i poinformować, że jesteśmy 
pastorami Kościoła Chrześcijańsko-Ewangelickiego na Kubie i z całą miłością słu-
żymy Bogu. Jesteśmy małżeństwem z 25-letnim stażem i ze wspaniałą rodziną 
w Chrystusie.

 Drogi Pastorze Alamo, niech Pan, Bóg nasz, nieustannie błogosławi Ci obfi-
cie. Niech miłość Chrystusa gości w Tobie i w Twoim duszpasterstwie. Jesteśmy 
pastorami, mój mąż, Julián Diaz Perez i ja, Rosario Rodriguez Ravelos. Mamy 
dużą rodzinę i w naszym stadku mamy wiele uduchowionych dzieci, które rozu-
mieją, czym jest Królestwo Boże, i potrafią dotrzeć do zagubionych dusz. Wła-
śnie skończyłam czytać jeden z biuletynów pt. „Rydwany ognia” i lektura mnie 
pochłonęła. Widzę dzielnego i mężnego człowieka głoszącego Słowo Boże. Wi-
dzę też, że ma Pastor serce ojca, duszpasterstwo miłosierdzia i wiele marzeń i 
wizji, które pragnie Pastor, aby się urzeczywistniły. Myślimy w ten sam sposób. 
W Ewangelii Marka (16:15) Pan powiedział: „Idąc na cały świat, głoście ewange-
lię wszystkiemu stworzeniu” i widzę, że Pastor realizuje to przesłanie, Pastorze 
Alamo. Dostrzegam Pastora szlachetność, pokorę i sposób, w jaki Królestwo 
Boże rozszerza się na cały świat. Mieszkam na Kubie, a biuletyn dotarł do moich 
rąk właśnie dzisiaj i dziękuję za to Bogu.

Jesteśmy pastorami (dziećmi Boga) i mamy służyć Bogu. Ja również pragnę 
pomagać w duszpasterstwie miłosierdzia i jeśli wspomoże mnie Pastor publika-
cjami, które będzie można rozprowadzić na całej Kubie, każdy dostanie szansę 
otrzymać Słowo Boże.

 Nie żegnam się, ponieważ tylko Bóg wie, jak jestem wdzięczna i gotowa 
oddać Mu wszystko. Pozostaniemy w kontakcie. Tutaj na Kubie Bóg czyni wie-
le cudów i uzdrowień i pragnę podzielić się nimi z Pastorem, Pastorze Alamo. 
Pozdrowienia od mojego męża, pastora Juliána i niech Bóg nadal błogosławi 
Pastora.
Pastor Rosario Rodriguez Ravelos                        Hawana, Kuba

Tłumaczenie z języka hiszpańskiego
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(Ciąg dalszy ze str. 5)
gotował BÓG tym, którzy GO miłują 
[przestrzegają JEGO przykazań]”10, 
to pokutuj za grzechy, odmawiając tę 
modlitwę:

Mój Panie i mój Boże, zmi-
łuj się nad moją grzeszną duszą11. 
Wierzę, że Jezus Chrystus jest 
syneM żywego Boga12. Wierzę, 
że umarł na krzyżu i przelał sWo-
Ją cenną krew na odpuszczenie 
wszystkich moich dawnych grze-
chów13. Wierzę, że Bóg wskrze-
sił Jezusa z martwych za sprawą 
DuCha ŚWiętego14, oraz że te-
raz zasiada po prawicy Boga i 
wysłuchuje mojego wyznania grze-
chów oraz tej modlitwy15. otwie-
ram drzwi mojego serca i zapra-
szam Cię do niego, Panie Jezu16. 
zmyj moje wszystkie brudne grze-
chy w swojej cennej krwi, którą 
przelałeś zamiast mnie na krzyżu 
na Kalwarii17. ty mnie nie odtrą-
cisz, Panie Jezu; przebaczysz 
mi moje grzechy i uratujesz moją 

duszę. Wiem, ponieważ tWoJe 
słoWo, Biblia, tak mówi18. tWo-
Je słoWo mówi, że ty nikogo 
nie odtrącisz, włącznie ze mną19. 
Dlatego też wiem, że usłyszałeś 
mnie, i wiem, że odpowiedziałeś 
mi, i wiem, że jestem zbawiony20. 
i dzięki Ci składam, Panie Jezu, 
za oCalenie MoJeJ Duszy, 
a WDzięCznoŚć sWą oKa-
zyWać BęDę, CzyniąC, JaK 
Każesz, i nie DoPuszCzaJąC 
się grzeChu21.

JEZUS powiedział, że po zba-
wieniu musimy być ochrzczeni 
poprzez całkowite zanurzenie w 
wodzie, w imię OJCA i SYNA, i 
DUCHA ŚWIĘTEGO22. Z uwagą 
studiuj Biblię Warszawską (Biblię 
Króla Jakuba w języku angielskim) 
i postępuj zgodnie z NIĄ do końca 
swego życia23.

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 człowie-
kowi oszukiwać BOGA? Bowiem  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! Przy-
nieście całą dziesięcinę [dziesięcina 
― 10% dochodu brutto] do spichle-
rza, 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).

RZECZY PRZYJEMNE 
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Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zapoznać się z innymi ciekawymi publikacjami.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Całodobowa linia modlitewna i informacyjna: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide zapewnia kwaterunek ze wszystkim co niezbędne do życia tym, którzy w 
naszych oddziałach w USA pragną szczerze służyć PANU całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Nabożeństwa odbywają się w Nowym Jorku w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także każdego wieczoru.
Zadzwoń pod nr (908) 937-5723, aby uzyskać informacje.  PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE POSIŁEK.

Zapytaj o książkę pastora Alamo „Mesjasz”, w której ukazuje CHRYSTUSA ze Starego Testamentu, objawionego w ponad 333 proroctwach.
Zostań robotnikiem podczas żniw dusz, stając się dystrybutorem literatury pastora Alamo.

Wszystkie nasze publikacje oraz nagrania są darmowe, włącznie z przesyłką.
Jeśli ktoś spróbuje pobrać od Ciebie opłatę za nie, zadzwoń pod numer (661) 252-5686, na koszt odbiorcy.

LITERATURA TA NIESIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12).
NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.
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