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Czy nie martwi Was fakt, że
szatan zwiódł cały świat? Trzykrotnie, w otwarty sposób, usiłował zastąpić BOGA i JEGO
królestwo. Dwa razy poniósł
sromotną porażkę. Obecnie podejmuje trzecią próbę, ale i tym
razem polegnie.
Pierwsza próba obalenia BOGA
przez szatana miała miejsce w Edenie, gdy szatan zapytał Ewę: „Czy
rzeczywiście Bóg powiedział?”. W
Księdze Rodzaju (3:1-3) czytamy:
„A wąż [szatan] był bardziej przebiegły niż wszystkie dzikie zwierzęta,
które uczynił PAN BÓG. I rzekł do
kobiety: ‚Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu
wolno wam jeść?’ A kobieta [zamiast
go zganić i odtrącić] odpowiedziała
wężowi: ‚Możemy jeść owoce z drzew
ogrodu’”. Jednak odnośnie owoców
z drzewa pośrodku ogrodu BÓG powiedział: „Nie wolno wam z niego jeść
ani się go dotykać, abyście nie umarli”.
Gdy BÓG mówi „abyście nie umarli”,
nie uważa śmierci za krótki, niewiele
znaczący akt. Przez śmierć rozumie
wieczną śmierć duszy mężczyzny i
kobiety, wieczność w płomieniach
piekielnych, wieczną śmierć. Fakt ten
jest odnotowany w księgach Starego i
Nowego Testamentu1.

Pastorzy Tony i Susan Alamo oraz orkiestra w ich międzynarodowym programie
telewizyjnym
zdjęcie z 1974 roku

Kobieta, jak i większość ludzi na
świecie, nigdy nie przypuszczała, że
przyjmując argument szatana, przyjmuje bolesną wieczność, nigdy niekończące się piekło, które doprowadza duszę i umysł swojej ofiary do
niekończącego się szaleństwa. Piekło
po wieki będzie zionąć dymem ze
swych ofiar (Ap 14:9-11). Tych, którzy
czczą (tj. słuchają) szatana, jego rząd
ogólnoświatowy i jego Kościół światowy (Kościół katolicki) czeka ten
sam los2. Szatan pod postacią węża, w
całej swej przebiegłości, zwiódł Ewę,
a teraz zwodzi cały świat3.
W Księdze Objawienia 12:9 szatan jest ukazany jako ogromny
smok. „I zrzucony [z nieba] został
ogromny smok, wąż starodawny,

zwany diabłem i szatanem, który
zwodzi cały świat”. Szatan wiedział, że zwodząc Ewę, potępi
cały świat4. Ewa została pierwszym ewangelistą szatana, była
pierwszym kozłem. Żeby zostać
kozłem szatana, nie możesz wierzyć w JEZUSA ani być JEGO
uczniem. Nie możesz żyć życiem
ukrzyżowanego CHRYSTUSA,
musisz być wolny, aby czynić, co
tylko zechcesz. Nie możesz dawać świadectwa o CHRYSTUSIE,
musisz się GO zaprzeć, musisz
zaprzeć się TEGO, który przyszedł
na świat, aby ocalić grzeszników5.
Gdy szatan powiedział Ewie, że
nie umrze, ale będzie jak BÓG, i
ma iść i nakarmić męża tym samym
owocem, Ewa posłuchała i poszła
do męża. Wtedy otworzyły się oczy
im obojgu (Rdz 3:7). Wiedzieli, że
zgrzeszyli i dali się zwieść. Teraz
władza nad światem nie spoczywała
w ich rękach, lecz w rękach szatana
i nic poza wiarą w przyszłą śmierć
i zmartwychwstanie CHRYSTUSA
nie mogło zawrócić ich do BOGA.
Początkowo BÓG pobłogosławił Adama i Ewę ponad wszystkimi
stworzeniami. Dał im panowanie
nad całym wszechświatem, nad każ-

(Ciąg dalszy na str. 2)
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dą żywą istotą. W Księdze Rodzaju
1:28 czytamy, że BÓG powiedział do
nich: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad
rybami morskimi i nad ptactwem
niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi”.
Adam i Ewa sprawowali władzę nad
całym światem i nad wszystkim, co
istniało. Gdy zwiódł ich szatan, cały
świat legł w grzechu pod rządami
diabła, a BÓG postanowił odkupić
świat, schodząc na ziemię pod postacią człowieka6. BÓG stał się Synem
człowieczym. Wyparł się SIEBIE dla
nas, zgodził się na śmierć na krzyżu,
a potem zmartwychwstał i wstąpił
do nieba7.
W Ewangelii Jana 3:16 czytamy: „Albowiem tak BÓG umiłował
świat, że Syna SWEGO jednorodzonego dał, aby każdy, kto WEŃ wierzy [nie w szatana lub kogoś innego],
nie zginął, ale miał żywot wieczny”.
Życie wieczne jest możliwe tylko
wtedy, gdy CHRYSTUS, który jest
BOGIEM, Drogą, Prawdą i Żywotem, trwa w Tobie jako Twoje życie (J
14:6)8. Nie wystarczy odmówić modlitwy grzesznika, żeby posiąść życie
wieczne. Trzeba stać się uczniem.
PAN nakazuje nam wziąć swój krzyż
i iść za NIM (Łk 9:23-25)9. Aby posiąść życie wieczne, nie możemy nigdy zejść z krzyża10. Innymi słowy,
nie możemy już grzeszyć.
Szatan jest zwyciężonym wrogiem11. Początkowo wydawało się, że
szatan na zawsze posiadł władzę nad
światem. Jednak dziś, jeśli będziemy
posłuszni CHRYTUSOWI i wyrzekniemy się szatana, jego rządu ogólnoświatowego, Kościołów czczących
jego kult pod wodzą Watykanu,

wtedy panowanie będzie nasze, w
CHRYSTUSIE12.
Druga próba obalenia BOGA i
JEGO królestwa w niebie miała miejsce w Babilonie. Oczywiście także
zakończyła się fiaskiem. W Księdze
Rodzaju 11:1-9 znajduje się zapis, że
„Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
I mówili jeden do drugiego: Nuże,
wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w
ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem
rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i
wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie
rozproszyli się po całej ziemi! Wtedy
zstąpił PAN, aby zobaczyć miasto i
wieżę, które budowali ludzie.
I rzekł PAN: Oto jeden lud i
wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już
dla nich nic nie będzie niemożliwe,
cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich
język, aby nikt nie rozumiał języka
drugiego [tak jak partie polityczne
nie rozumieją siebie nawzajem i nie
udaje się zbudować niczego konstruktywnego]! I rozproszył ich PAN
stamtąd po całej ziemi, i przestali
budować miasto. Dlatego nazwano
je Babel, bo tam pomieszał PAN język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi”.
Trzecia i ostatnia próba obalenia BOGA i JEGO królestwa przez
szatana dokonuje się właśnie teraz.
Niektórzy fałszywie twierdzą, że
niezidentyfikowane obiekty latające
(UFO), które widują, pochodzą z innych planet, ale to nieprawda. UFO
nie przybywa z innych planet, lecz z
nieba. Przekonałem się o tym, gdy
późno w nocy jechaliśmy z Susie do
Las Vegas, żeby się pobrać, i byliśmy
na autostradzie pomiędzy Los Ange-

les a Las Vegas. Było ciemno, gdy Susie, która prowadziła, chwyciła mnie
za lewą rękę i powiedziała: „Tony,
pomódlmy się do BOGA i zapytajmy
GO, czy UFO istnieje. Niech pozwoli
nam je zobaczyć”. Z całą pewnością
istoty z innych planet nie usłyszałyby naszych modlitw skierowanych
do BOGA ani nie odpowiedziałyby
na nasze modlitwy do BOGA. W tej
samej chwili przed naszą szybą przeleciały całe eskadry UFO. Leciały tak
blisko, że myślałem, że zderzą się z
nami. BÓG natychmiast odpowiedział na naszą modlitwę. Gdy BÓG
odpowiedział na naszą modlitwę,
moja wiara w NIEGO i w to, że odpowiada na modlitwy, umocniła się.
Te okrągłe obiekty latające pojawiają się w Biblii kilka razy13. Są to
królewskie siły powietrzne BOGA,
które tworzą Anioły przyglądające
się nikczemnościom współczesnego świata, na chwilę przed tym, jak
BÓG, ponownie zsyłając CHRYSTUSA, położy kres złu, które pleni
się tutaj na ziemi. BÓG wysyła Anioły w tych czasach ucisku (a my znajdujemy się w ucisku). Anioły zdają
relację przed BOGIEM, a następnie
ON zsyła niszczycielskie Anioły,
aby zniszczyły niektóre złe miejsca
na ziemi14. Dokonują one zniszczeń
poprzez zarazę (którą są choroby),
głód, powodzie, trzęsienia ziemi,
tornada i wiele innych katastrof.
Znaczna część mieszkańców ziemi wierzy, że ludzkość przechytrzy
BOGA. Zapomnieli jednak przeszłość, gdy BÓG udaremnił ich próby. Szatan powiedział Ewie, że nie
umrze, lecz „będzie jak bogowie”.
Kłamał. Wiemy to, ponieważ zarówno Ewa, jak i jej mąż umarli. Ponadto Nimrod i ludzkość nie dokończyli
budowy swojej wieży. Nie zbudowali
też swojego miasta w niebie. Nie doszło do tego.
Większość ludności świata wydała

6 J 1:4-13, 12:46, Rz 5:6-21, Ga 4:4-5, Hbr 2:14-18 7 Mt 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mk 10:32-34, Łk 9:23, J 10:7-18, Dz 1:1-11, Ga 2:20, Flp 2:5-11, Hbr 12:1-3,
1J 3:16 8 Ez 36:27, J 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rz 8:10-11, 12:1-2, 1Kor 3:9, 16-17, 2Kor 6:16-18, Ga 2:20, Ef 2:10-22, 3:16-21, Flp 2:13, Kol 1:27-29, 2Tym 1:14, 1J
3:24, 4:4, Ap 3:19-21 9 Mt 16:24-26, Mk 10:17-30, Łk 9:59-62, 14:26-27, 33, J 12:24-26, Rz 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1Kor 9:26-27, 2Kor 5:9-21, 6:1-10, Ga 5:16-17, 24, Flp 3:7-9,
Kol 3:5-17, 2Tym 2:4, Tt 2:12, Hbr 11:8-26, 1P 4:1-2, Ap 12:10-11 10 Mt 10:22, 24:13, Dz 14:22, Rz 11:22, Kol 1:22-23, 1Tym 4:16, 2Tym 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jk 2:17-26, 5:1011, 1J 2:24-25 11 Iz 14: 9-20, Ez 28:11-19, J 12:31, 2Tes 2:3-10, Hbr 2:14, 1J 2:13-14, 3:8, 4:4, Ap 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2Kor 6:14-18, Ap 18:1-5 13 Ps 68:17, Ez
1:1-24, 3:12-13, rozdz. 10, 11:14-25, Dn 7:7-9 14 Rdz 19:1-25, 2Sm 24:1-17, 2Krl 19:35, 2Krn 32:19-22, Ps 78:49, Mt 13:41-42, Dz 12:23, 2Tes 1:7-9, Ap rozdz. 8, 9:1-5, 13-15,
14:8-11, 15-20, 15:1, rozdz. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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miliardy dolarów i jest skłonna wydać kolejne tryliony dolarów, żeby
przenieść ludzkość na inną planetę,
na planetę, która ich zdaniem ma
cechy Ziemi. Ale żadna z planet nie
ma takich cech. Oszukany świat z
zapartym tchem wyczekuje tego absurdu. Ludzie uwierzyli w fałszywą
doktrynę rządu ogólnoświatowego
i demonicznego Kościoła – jedno i
drugie pod wodzą szatana, który, jak
powiedział BÓG, zwiedzie cały świat
w tych ostatnich dniach (Ap 12:9).
BÓG powiedział, że jeden światowy Kościół szatana, który kontroluje
rząd ogólnoświatowy szatana, znajdzie się w mieście na siedmiu wzgórzach (oczywiście chodzi o Rzym,
Watykan, ONZ)15. Jeśli nie wiecie, że
to Watykan jest tym miastem, wystarczy, że udacie się do biura podróży i poprosicie o bilety do miasta na
siedmiu wzgórzach. Dostaniecie bilety do Rzymu we Włoszech. To sam
Rzym w szatański sposób kontroluje
ONZ, która jest rządem ogólnoświatowym zwącym się również „Nowym
Porządkiem Świata” i „tronem szatana” (Ap 2:13). SŁOWO BOŻE, za
sprawą Anioła niosącego siedem plag
i innych Aniołów, zniszczy wkrótce
ziemię (i wszystkich niegodziwych
ludzi, którzy na niej żyją)16.
W Księdze Objawienia 17:1-6, 8
czytamy: „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz
[czasze te są pełne siedmiu ostatecznych plag niesionych przez UFO,
które tak naprawdę są zidentyfikowanymi obiektami latającymi. Potrafimy je zidentyfikować, jeśli znamy
BOGA i JEGO SŁOWO. BÓG jest
SŁOWEM (J 1:1, Ap 19:13).] i tak się
do mnie odezwał [ten Anioł, który
rozmawiał z Janem]: Chodź, pokażę
ci sąd nad wielką wszetecznicą [Ko15 Dn 2:40, 7:19-25, Ap 13:1-8, 14:8, rozdz. 17, 18
16 Ap 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21
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ściołem rzymskokatolickim, Watykanem], która rozsiadła się nad wielu
wodami [wszystkimi państwami na
ziemi], z którą nierząd [każdy podły
grzech, prześladowania, oskarżenia
wobec niewinnych (ludu BOŻEGO)]
uprawiali królowie ziemi [szefowie
rządów oraz sędziowie i prokuratorzy Watykanu], a winem jej nierządu
upijali się mieszkańcy ziemi. [Czyli
to, co rozumieją przez poprawność
polityczną (np. małżeństwa jednej
płci, homoseksualizm), antysemityzm, anty-chrześcijaństwo, pragnienie krwi, morderstwo, kradzież i
wszystko inne niezgodne z BOGIEM
i JEGO SŁOWEM].
I zaniósł mnie [Jana] w DUCHU
na pustynię [świat]. I widziałem
kobietę siedzącą na czerwonej jak
szkarłat bestii [kobietą jest Watykan,

jedna światowa religia, a szkarłatną
bestią jest ONZ, która pełni funkcję
pojazdu Watykanu służącego jej do
niszczenia dzieł ludu BOŻEGO za
sprawą prawa kanonicznego.], pełnym bluźnierczych imion [np. jeśli opętana osoba czuje się urażona
SŁOWEM BOŻYM, Watykan i jeden
światowy rząd uznają za przestępstwo mówienie o BOGU w szkołach
państwowych, sądach, arenach politycznych, miejscach pamięci i innych
strategicznych miejscach świata. A
ponieważ większość hierarchów w
Kościele rzymskokatolickim to homoseksualiści, wprowadzili nową
zasadę, że oto postawa anty-homoseksualna oznacza okropny grzech
(zbrodnię nienawiści). Żeby tak myśleć, musielibyście przyjąć na czoło
(Ciąg dalszy na str.4)

Kenia
Do Alamo Ministries.
Jeśli chodzi o pastora Alamo,
Pozdrawiamy w imię Jezusa, wierzę, że wyjdzie z więzienia. Jako
Pana naszego. Wierzę, że wszystko zespół modlimy się i pościmy. Pan
dobrze się układa w Waszym dusz- nas nie opuści, a w Księdze Psalpasterstwie. Chcielibyśmy podzię- mów 34:18-19 czytamy, że: „Bliski
kować za przysłanie publikacji oraz jest Pan tym, których serce jest złaza modlitwę. Nasz Kościół i społecz- mane, a wybawia utrapionych na
ność przyjęli je z wielką wdzięcz- duchu. Wiele nieszczęść spotyka
nością. Wiele osób zdecydowało się sprawiedliwego, ale Pan wyzwala
zmienić swoje życie i uznać Jezusa go ze wszystkich”. Bitwa nie jest
za Zbawiciela. Z całą pewnością nasza, lecz Pana. Proszę przeczytać
publikacje Alamo niosą prawdziwe także List do Filipian 4:4-9.
przesłanie, ponieważ gdy je rozNiech Bóg Was błogosławi.
dajemy, wielu ludzi nawraca się.
Z poważaniem,
To oznacza, że zawierają duchowe pastor Moses Kwemboi
przesłanie od Pana (czyli, że są na- Endebess, Kenia
maszczone).
Tak więc, bracia, postanowiliśmy nieść przesłanie do
wszystkich wiosek i kościołów,
bo jak dobrze wiecie, w Afryce
wiele osób wciąż żyje według
starych tradycji. Na chwilę
obecną jest nas 20 osób, które
są w stanie komunikować się z
ludźmi i mądrze rozprowadzać
te materiały. Odprawiliśmy nabożeństwa i nadal oczekujemy
Pastor Moses Kwemboi z częścią wiernych
na przesyłkę od Was.

rozdaje publikacje pastora Tony’ego Alamo,
które zdobywają dusze, w Endebess w Kenii.
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OBALENIA BOGA
(Ciąg dalszy ze str. 3)

znamię bestii (Ap 14:9-11). Jest to
niezwykle zła kwestia duchowa.],
mającym siedem głów i dziesięć rogów [„Z tego wynika, że jeden światowy rząd składa się z wielu rządów,
zjednoczonych jako jeden.” Wszystkie one myślą w ten sam sposób,
ślepo przyjmują wszystko, co mówi
szatan (Ap 17:12-15). Przyjmowanie
wszystkiego, co mówi, sprawia, że
wygląda to na postawę patriotyczną, a gdy nie przyjmujecie tego, co
mówi, jest to niepatriotyczne].
A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat [są to kolory kultu
rzymskokatolickiego], i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i
perłami [Wszystkie pieniądze zgromadzone w nielegalny sposób przez
Urząd Skarbowy należą do Watykanu. Mają dosłownie tryliony dolarów do zmarnowania.]; a miała w
ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu
[Watykan, który jest tronem szatana, popiera każdy grzech na świecie
i w piekle]. A na czole jej wypisane
było imię: ZAGADKA, WIELKI BABILON, MATKA WSZETECZNIC I
OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI [sformułowanie „na czole jej wypisane było”
oznacza po prostu, że jej umysł jest
przesiąknięty szatańskim złem].
I widziałem tę kobietę pijaną krwią
świętych [szatański Watykan słynie
z rozlewu krwi na ziemi, włącznie z
aborcją, Holokaustem, hiszpańską
inkwizycją i każdą wojną, jaka kiedy-

kolwiek miała miejsce] i krwią męczenników JEZUSOWYCH [Anioł
PAŃSKI powiedział to Janowi]. A
ujrzawszy ją [Watykan],... zdumieją
się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że
bestia ta była i że jej nie ma, a jednak jest”. „Bestia była” odnosi się do
Rzymu, zanim upadł, a dziś szatan
wskrzesił Rzym swoim szatańskim
duchem, który rozrósł się do wielkich rozmiarów.
Kiedy mówię o prześladowaniach
i oskarżeniach przeciwko mojemu
Kościołowi przez ostatnie pięćdziesiąt lat, nie robię tego, żeby się
skarżyć lub szukać współczucia,
lecz aby pokazać wszystkim, jak
łatwo jest znosić wszelkie zło kultu rzymskokatolickiego, ponieważ
BÓG dał mi wizję. Gdzie nie ma
wizji, tam lud ginie (Prz 29:18).
Powinniśmy się radować, gdy jesteśmy prześladowani za JEZUSA.
Musiałbym zapełnić całe tomy,
żeby opowiedzieć Wam o zaledwie części prześladowań. BÓG
powiedział mi, że będę musiał
być sto milionów razy silniejszy
duchowo niż ogromny dąb, który
runął w pobliżu mojego kościoła
jakieś 15 minut po tym, gdy opowiedziałem zgromadzonym, co
powiedział mi PAN17. „Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was
17 Zobacz „Drzewo” tom 6500, „Najpotężniejsze
stanowisko w całym wszechświecie” tom 19700

nienawidzić będą i gdy was wyłączą
ze zgromadzenia, i lżyć was będą,
i gdy imieniem waszym pomiatać
będą jako bezecnym z powodu Syna
Człowieczego. Radujcie i weselcie się
w tym dniu; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich”
(Łk 6:22-23).
I mówię Wam przed BOGIEM i
wszystkimi mieszkańcami świata,
że to, co ludzie nazywają UFO, nie
przybywa z innych planet, lecz są to
Anioły niebiańskie. Gwarantuję to
swoją duszą. Ci, którzy mówią Wam

(Ciąg dalszy na str. 8)

Indie
Drodzy Bracia w Chrystusie!
Niech Bóg błogosławi Was i całe
ciało Chrystusa w Waszym duszpasterstwie. Cudownie dostrzegać wielkie
dzieła, które Bóg czyni poprzez Wasze
publikacje.
Dzięki łasce Boga, z pomocą naszej
kongregacji, dziś odbyliśmy podróż
ewangelizacyjną do wioski plemienia
Dondapudi. Podróżowaliśmy (40 km)
łodzią po wodzie, było nas 36 osób.
Bóg, poprzez Wasze publikacje, wykonał najwspanialszą pracę na odległych
terenach wiejskich. Mamy nadzieję, że
dzięki nim uda się ocalić na tym terenie
znacznie więcej zagubionych dusz.
Pragnę wysłać nasze zdjęcia, aby
ukazać naszą pracę tutaj.
Modlimy się za zdrowie naszego
brata Tony’ego i za jego szybkie uwolnienie.
Wasz brat w Chrystusie,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indie

Brat Solman Raju Kola wraz z zespołem
ewangelizacyjnym rozdają publikacje
pastora Alamo na terenach wiejskich
Andhra Pradesh w Indiach.
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Świadectwo Scotta Durningav
Kiedy miałem 11 lub 12 lat, doświadczyłem strasznych rzeczy pochodzących
z niewłaściwego królestwa duchowego,
których wolałbym nie przechodzić po
raz drugi. Wiele lat później przyjechałem
do Los Angeles i zacząłem brać LSD i na
kilka lat urwał mi się kontakt z rzeczywistością. Miałem wrażenie, że to trwa
wieczność. Dosłownie myślałem, że nie
żyję, egzystowałem w narkotykowym zamroczeniu.
Pewnego dnia, z łaski Bożej, oglądałem telewizję u kogoś w mieszkaniu.
Znudziłem się, więc wyłączyłem odbiornik. Wyjrzałem przez okno wykuszowe
na trzecim piętrze i otrzymałem wizję od
Boga. Patrzyłem na siebie w wieku 11 lat,
stojącego na trawniku przed domem w

Cleveland, w Ohio (skąd pochodzę). W
przyspieszonym tempie (trwało to ok. 10
sekund) widziałem, jak dorastam i osiągam mój obecny wiek. Teraz stałem na
trawniku przed budynkiem mieszkalnym
obok. Zanim zdążyłem zastanowić się nad
tym wszystkim, Bóg przemówił do mnie.
Powiedział: „Bóg stworzył słońce, Bóg
stworzył księżyc, Bóg stworzył ziemię,
Bóg stworzył gwiazdy, Bóg stworzył trawę
i Bóg sprawił, że trawa rośnie”. Byłem w
szoku. Powiedziałem na głos: „To jest to
samo słońce, ta sama ziemia, ten sam ja.
Po prostu dorosłem i zwariowałem”.
Zacząłem chodzić nocą po ulicach i
mówiłem do Boga. A Bóg przeraził mnie
dwukrotnie do granic wyobraźni, ponieważ nadal grzeszyłem. Pewnego dnia,

Birma
Drogi Tony Alamo!
Najcieplejsze pozdrowienia dla Ciebie z Birmy w naszym zmartwychwstałym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Modlę się żarliwie, aby wszystko
było dobrze u Pastora.
Od 2002 roku duszpasterstwo Rod
and Staff angażuje się w zakładanie Kościoła, ewangelizację, opiekę zdrowotną,
pomoc, kształcenie, w programy opieki
nad dziećmi i sierotami, w publikowanie i dystrybucję wśród wierzących i
niewierzących w Birmie. Naszym celem
jest dotrzeć do plemiennych grup w Birmie, do których nikt jeszcze nie dotarł.
Pragniemy poprowadzić niewierzących
do Chrystusa, dając im publikacje, książeczki i Biblie, nauczając Pisma Świętego
poprzez kontakt osobisty w niewielkich
grupach i duszpasterstwach, a także tłumacząc i drukując publikacje chrześcijańskie. Pragniemy z pełnym zaangażowaniem dotrzeć do ludzi z Chrystusem i
założyć nowe kościoły.
Lektura Mesjasza według proroctw
Biblijnych zainspirowała mnie i dała
błogosławieństwo. Od tego czasu mam
ogromne pragnienie, aby przetłumaczyć tę książkę na język birmański,
hakha-chin i mizo (języki plemienne
Birmy). Ponieważ książka ma w sobie
moc i duchowe przesłanie. Wierzę, że
sprawi, iż na mój lud spłynie wielkie

błogosławieństwo. W Birmie literatura
chrześcijańska jest rzadkością, a ludzie
szerzący Ewangelię zajęli się tłumaczeniem, drukiem i dystrybucją za darmo. Publikacje te są bardzo skuteczne
i owocne. Zaledwie cztery procent ludzi w Birmie to wierzący, a większość
regionu żyje w ciemności. Modlimy
się, aby poprowadzić liczne dusze do
stóp Jezusa poprzez publikacje Pastora.
Wierzę, że głód ich serc zostanie zaspokojony. Haka-Chin i Mizo to plemiona
żyjące w zachodnim górzystym regionie. Posługują się własnymi dialektami
i większość ludzi z tych plemion nie
czyta w języku birmańskim. Jeśli może
Pastor przysłać więcej materiałów na
potrzeby naszej biblioteki, będziemy
niezwykle uradowani.
Bardzo chcemy rozszerzyć duszpasterstwo Pastora na Birmę. Jesteśmy
gotowi do współpracy na Jego rzecz
i zachęcamy Pastora do rozszerzenia
działalności duszpasterstwa na nasz
kraj. Jeśli dysponuje Pastor czasem,
serdecznie zapraszamy do Birmy dla
chwały Jego Królestwa.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Niech Bóg Pastora błogosławi.
W Jego służbie,
Wielebny Bawi H. Thang, dyrektor
Rod and Staff Ministries
Yangon, Birma
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zdesperowany, wybrałem się do kościoła Tony’ego Alamo w Hollywood, w Kalifornii. Nigdy wcześniej nie byłem na
ich nabożeństwie, bo nie był to Kościół
„głównego nurtu”. Była mniej więcej godzina 23:30. Był tam także Tony Alamo.
Podszedł do mnie i powiedział: „Powinieneś zostać”. Tak też zrobiłem. Następnego
wieczoru w nabożeństwie uczestniczyli
pastorowie Tony i Susan Alamo. Tony dał
pełne świadectwo tego, jak przemówił do
niego Bóg. Nigdy wcześniej nie słyszałem
o krwi Jezusa Chrystusa przelanej na odpuszczenie grzechów. Wyraźnie wyczuwałem Ducha Świętego. Tamtego wieczoru zostało zbawionych trzydzieści osób,
wśród nich także ja. Udałem się do sali
modlitw i przyjąłem chrzest Ducha Świętego. Wiedziałem, że jestem w domu. Był
11 maja 1970 roku.
Ponad półtora roku później napisałem list do pastora Tony’ego Alamo, ponieważ miałem pewne problemy. Około
2:00 w nocy jeden z braci powiedział mi,
że Tony Alamo jest na linii i chce ze mną
rozmawiać. Byłem w naszym kościele w Saugus, w Kalifornii. Podniosłem
słuchawkę i powiedziałem: „Halo, z tej
strony Scott”. Nikt nic nie powiedział.
Jeszcze raz się przedstawiłem: „Halo,
z tej strony Scott”. Usłyszałem głos Tony’ego Alamo: „Bóg stworzył słońce,
Bóg stworzył księżyc, Bóg stworzył ziemię, Bóg stworzył gwiazdy, Bóg stworzył trawę i Bóg sprawił, że trawa rośnie”.
Wyczułem obecność Ducha Świętego,
niczym ogromny mur otaczający mnie.
Tony Alamo mówił do mnie przez ok. 45
minut. Nigdy nikomu nie wyznałem, że
Bóg przemówił do mnie, a tym bardziej
nie mówiłem, co mi powiedział.
Przez lata Duch Święty wypełniał
SOBĄ wszystkie publikacje ewangeliczne pastora Alamo i jego przesłanie kierowane do różnych Kościołów. Tony i Susan Alamo dosłownie założyli „miasta”
w różnych częściach Stanów Zjednoczonych z wszelkimi codziennymi udogodnieniami dla członków duszpasterstwa.
Jego traktaty ewangeliczne zostały rozesłane do 200 krajów wraz z tym, co
niezbędne ludziom. Dziękuję Bogu, że
zostałem ocalony i mam ten przywilej
znajdować się w duszpasterstwie.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Papież Franciszek uznany winnym
handlu dziećmi, gwałtu i morderstwa

Niedziela, 20 lipca 2014, godz. 7:28
autorka: Judy Byington

Wczoraj oskarżeni — papież Franciszek Bergoglio, przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego Adolfo Pachon
oraz arcybiskup Canterbury Justin Welby — zostali uznani za
winnych gwałtu, tortur, morderstwa i handlu dziećmi. Pięciu
sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Prawa Powszechnego w Brukseli (ICLCJ) ustaliło, że do zbrodni
doszło niedawno, bo zaledwie w 2010 roku. Od marca zgłosiło się ponad 48 naocznych świadków, którzy złożyli zeznania
przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości Prawa Powszechnego na temat poczynań oskarżonych należących do satanistycznego kultu Dziewiątego Kręgu.
Uważa się, że satanistyczny kult Dziewiątego Kręgu składał
ofiary z dzieci w rzymskokatolickich katedrach w Montrealu,
Nowym Jorku, Rzymie, Szkocji, Londynie, w Zamku Caernarfon w Walii, a także w pewnym pałacu francuskim w Holandii
oraz w katolickich i anglikańskich szkołach dla Indian kanadyjskich w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej oraz w Brantford w
prowincji Ontario. Uważa się, że satanistyczny kult Dziewiątego Kręgu korzystał z prywatnych lasów w USA, Kanadzie, Francji oraz Holandii w celu organizowania zabaw polegających na
„polowaniu na ludzi” dla światowych elit, w tym dla członków
europejskich rodzin królewskich. Podobno mafia dostarczała
nastoletnie dzieci, które rozbierano do naga i gwałcono. Następnie odbywała się pogoń, która kończyła się śmiercią ofiar.
Prokurator główny stwierdził: „Kościół rzymskokatolicki to największa na świecie korporacja i jak się wydaje, jest w zmowie z
mafią, rządami, policją i sądami na całym świecie”.
Dwie młode kobiety zeznały przed Trybunałem, że papież
Franciszek zgwałcił je i brał udział w składaniu ofiar z dzieci.
Ośmiu innych świadków potwierdziło zarzuty o gwałt i mordowanie dzieci. Obrzędy Dziewiątego Kręgu miały odbywać się
wiosną 2009 i 2010 roku na terenach wiejskich Holandii i Belgii.
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Okazało się również, że papież Franciszek, gdy jeszcze występował w roli argentyńskiego księdza i biskupa, aktywnie
uczestniczył w rytuałach składania ofiar z dzieci, co potwierdza zapieczętowany dokument z archiwum Watykanu. Z
drugiego dokumentu, z dnia 25 grudnia 1967 roku, o nazwie
„Magisterial Privilege” („Uprzywilejowani arbitrzy”), 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 przedstawił Międzynarodowemu Trybunałowi
Sprawiedliwości Prawa Powszechnego znaczący urzędnik
Watykanu oraz były pracownik Kurii Rzymskiej.
W poprzednim miesiącu śledczy irlandzkiej policji Garda
zeznał przed pięcioma sędziami i 27 przysięgłymi, że ślady na
kościach niemal 796 dzieci znalezionych w szambie na terenie
rzymskokatolickiego klasztoru w Irlandii wskazują na to, że
zostały one rytualnie zabite. Świadek zeznał, iż eksperci medycyny sądowej potwierdzili, że pozbawione głów i rozczłonkowane ciała niemowląt ze zbiorowego grobu przypominały
typowe ofiary rytualnego mordu lub ofiary z dzieci.
W filmie dokumentalnym BBC ujawniono, że przez pięćdziesiąt lat Kościół rzymskokatolicki w Hiszpanii uprawiał
proceder handlu dziećmi. Do lat dziewięćdziesiątych skradziono rodzicom ponad 300 tys. dzieci. Matkom powiedziano, że ich dzieci zmarły i zostały pochowane w masowych
grobach. Szacuje się, że Kościół rzymskokatolicki zarobił na
adopcjach 20 miliardów dolarów.
Inny świadek zeznał, że był obecny podczas spotkań papieża Franciszka z juntą wojskową w czasie tzw. „brudnej
wojny” w Argentynie w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Według świadka papież Franciszek pomógł sprzedać 30 tys.
dzieci zaginionych więźniów politycznych na rzecz międzynarodowego kręgu wykorzystywania dzieci, nadzorowanego z biura w Watykanie.
W artykule ABC News pojawiła się sugestia, że diabeł mieszka w Watykanie. „Dokumenty z tajnego archiwum Watykanu,
które przedstawiono Trybunałowi, wyraźnie wskazują, że od
wieków jezuici rozmyślnie planowali rytualne mordowanie
uprowadzonych noworodków i wypijanie ich krwi” — powiedział pięciu sędziom międzynarodowym i 27 przysięgłym Prokurator Główny Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Prawa Powszechnego. „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 papież dopuszczają
się ich co najmniej od 1773 roku”.
Wszczęto nieprzerwane, ciagłe śledztwo, które miało
doprowadzić do postawienia zarzutów innym zaangażowa-

nym w możliwe przestępstwa, które nie zostały ujawnione
przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości Prawa Powszechnego. Na dzień 1 września 2014 roku zaplanowano rozpoczęcie prac Komisji Stałej ds. Handlu Dziećmi i
Rytualnych Mordów. Spodziewano się, że następnie zostanie wszczęte postępowanie sądowe.
48 świadków zidentyfikowało wśród sprawców rzymskokatolickich papieży Franciszka Bergoglio, Jana Pawła II i Josepha
Ratzingera, hierarchów Kościoła anglikańskiego, Zjednoczonego Kościoła Kanady oraz Kościoła rzymskokatolickiego, w
tym kardynałów i przełożonego generalnego Towarzystwa
Jezusowego Adolfo Pachona, brytyjską królową Elżbietę i
księcia Filipa, anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Justina
Welby’ego i Sędziego Sądu Najwyższego Fulforda. W Holandii: holenderskich i belgijskich kardynałów i członków rodziny
królewskiej, m.in. księcia Korony Holandii Alfrinka Bernharda,
króla Hendricka, małżonka królowej Wilhelminy, królową Beatrix, jej ojca i wicekróla, księcia Johana Friso i jego żonę Mabel Wisse Smit, byłych ministrów, ważnego dowódcę armii
holenderskiej oraz podsekretarza Rady Państwa, urzędników
wojskowych i państwowych Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii
i USA, włącznie z amerykańską CIA, a ponadto prominentnych
ministrów, sędziów, polityków i biznesmenów amerykańskich,
belgijskich, holenderskich, kanadyjskich, australijskich, francuskich, irlandzkich i brytyjskich.
19 lipca 2014 roku wydano nakazy aresztowania w sprawie przeciwko Bergoglio i wszystkim pozostałym. Zgodnie
z podanym wczoraj przez Międzynarodowy Trybunał do
Spraw Zbrodni Kościelnych i Państwowych (ITCCS) komunikatem prasowym, akta sądowe pozostaną zapieczętowane. Na pierwszym posiedzeniu Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości Prawa Powszechnego uznał zaginięcie 50
tys. dzieci rdzennych mieszkańców Kanady. Rozprawa zakończyła się w lutym 2013 roku ogłoszeniem winy 40 osób
należących do światowej elity, włącznie z królową Elżbietą.
Ze szkół, które głównie należały do katolików, zaginęło 50
tys. dzieci rdzennych Kanadyjczyków. Na terenie niektórych
z 80 szkół, w całej Kanadzie, znaleziono ponad 34 masowe
groby dzieci. Od 2008 roku królowa Elżbieta oraz rząd Kanady konsekwentnie odmawiają udzielenia ITCCS zgody na
przeprowadzenie prac wykopaliskowych.
Prawdopodobny powód takiej decyzji nie jest zaskakujący.
Królowa Elżbieta i książę Filip zostali uznani winnych zniknięcia dziesięciorga dzieci rdzennych Kanadyjczyków ze szkoły w

Malawi

Drogi Pastorze Alamo!
Dziękujemy za przesłanie nam aktualnych informacji odnośnie poczynań Kościoła rzymskokatolickiego.
Korzystając z okazji, pragnę powiadomić Pastora, że
większość osób, które do nas dołączyły po przeczytaniu
publikacji Pastora, wywodzi się z Kościoła rzymskokatolickiego. Proszę nie ustawać w uświadamianiu świata.
Innocent Mtambo		
Chitipa, Malawi

Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej 10 października 1964 roku.
Od tamtego czasu rodzice nie widzieli swoich dzieci. Proces
sądowy doprowadził także do rezygnacji papieża Ratzingera.
Dowody zebrane w tych sprawach można odnaleźć w książce
Kevina Annetta: „Hidden No Longer [Już nie ukryty]”.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Prawa Powszechnego ma ponad 450 funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego w 13 krajach i 51 lokalnych grup członkowskich. Fundusze organizacyjne były dostępne dla grup prawa
powszechnego, które chciały ubiegać się o nie. Aby skontaktować się z ITCCS, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości Prawa Powszechnego w Brukseli, jego lokalnymi oddziałami albo aby zgłosić się na ochotnika, wystarczy napisać lub
zadzwonić: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@
gmail.com, 386-323-5774 (USA) lub 250-591-4573 (Kanada).
O autorce
Judy Byington, magister w zakresie prac socjalnych, licencjonowany pracownik społeczny, autorka książki „Twenty Two
Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and Her Twenty Two Multiple Personalities [Dwadzieścia dwie twarze: Niezwykłe życie Jenny Hill i jej dwudziestu dwóch złożonych osobowości]” (www.22faces.com) jest emerytowaną terapeutką,
wykładowcą, aktywistką i dziennikarką śledczą, której artykuły
na temat międzynarodowych kręgów wykorzystywania dzieci
są cytowane na setkach blogów i witryn internetowych. Była
opiekunka w ośrodku zdrowia psychicznego Alberta Mental
Health i kierownik Provo Family Counseling Center, obecnie
jest dyrektorem wykonawczym organizacji Child Abuse Recovery and Speakers Bureau (www.ChildAbuseRecovery.com).
Jeśli masz jakieś informacje dotyczące zagadnień związanych
z wykorzystywaniem dzieci, napisz do Judy: info@22faces.
com. Zapraszamy do podpisania naszej petycji do Kongresu
o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie kontrolowania
umysłów dzieci przez CIA. Wystarczy kliknąć link: http://www.
change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children.

Wybrzeże Kości Słoniowej
(Tłumaczenie z języka francuskiego)
Drogi Pastorze Tony Alamo!
Jestem pastor Goma Gba Lévi. Na Wybrzeżu Kości
Słoniowej zamknęliśmy drzwi królestwa niebieskiego
przed pewnymi rodzinami pod pretekstem tego, że poligamiści nie mają wstępu do królestwa Bożego.
Po przeczytaniu publikacji Pastora na temat poligamii
i po porównaniu jej z nauką zawartą w Biblii, oświadczam
że jestem po stronie Pastora. Postanawiam szeroko otworzyć drzwi. Niech Bóg wybaczy nam w całej swej łasce.
Zwracam się z prośbą o publikację na ten temat oraz
o „Pozostałe dzieci Maryi”. Chciałbym również otrzymać
dziesięć egzemplarzy książki Mesjasz dla kaznodziejów,
których nauczam.
Z braterskim pozdrowieniem,
Pastor Lévi
Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej
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TRZY NIEUDANE PRÓBY
OBALENIA BOGA

Cię do niego, Panie Jezu23. Zmyj
moje wszystkie brudne grzechy w
Swojej cennej krwi, którą przelałeś
(Ciąg dalszy ze str. 4)
zamiast mnie na krzyżu na Kalwainaczej, są wyznawcami szatana, rii24. Ty mnie nie odtrącisz, Panie
którzy dali się zwieść, tak jak Ewa, Jezu; przebaczysz mi moje grzechy
lud Babilonu oraz ONZ, i zabiorą i uratujesz moją duszę. Wiem, poWas ze sobą do piekła. Ludzkość nieważ Twoje Słowo, Biblia, tak
nie może i nigdy nie zajmie miejsca mówi25. Twoje Słowo mówi, że
BOGA. Ludzkość przegrała w prze- Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze
mną26. Dlatego też wiem, że usłyszaszłości i zawsze będzie przegrywać.
JEZUS CHRYSTUS jest SŁOWEM łeś mnie, i wiem, że odpowiedziałeś
BOŻYM. Uwierz w SŁOWO BOŻE mi, i wiem, że jestem zbawiony27. I
(w JEZUSA CHRYSTUSA), a bę- dzięki Ci składam, Panie Jezu,
dziesz zbawiony (Dz 16:31). Aby za ocalenie mojej duszy, a
przyjąć CHRYSTUSA, SŁOWO wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc, jak kaBOŻE, odmów tę modlitwę:
Mój Panie i mój Boże, zmi- żesz, i nie dopuszczając się
łuj się nad moją duszą grzeszną18. grzechu28.
JEZUS powiedział, że po zbawieWierzę, że Jezus Chrystus jest
Synem żywego Boga19. Wierzę, niu musimy być ochrzczeni poprzez
że umarł na krzyżu i przelał Swo- całkowite zanurzenie w wodzie, w
ją cenną krew na odpuszczenie imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘwszystkich moich dawnych grze- TEGO29. Z uwagą studiuj Biblię Warchów20. Wierzę, że Bóg wskrze- szawską (Biblię Króla Jakuba w języsił Jezusa z martwych za sprawą ku angielskim) i postępuj zgodnie z
Ducha Świętego21, oraz że te- NIĄ do końca swego życia30.
PAN chce, abyś opowiedział inraz zasiada po prawicy Boga i
wysłuchuje mojego wyznania grze- nym o swoim zbawieniu (Mk 16:15).
chów oraz tej modlitwy22. Otwieram Możesz zostać dystrybutorem literadrzwi mojego serca i zapraszam 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 powiedział: „Alboż godzi się człowiekowi 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! 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 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 19 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 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz 2:38,
19:3-5 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

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:
© Sierpień 2014, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Sierpień 2014, 2015
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