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Kościoły na całym świecieNOWE JERUZALEM

ŻONA LOTA
Pastor Tony Alamo

(Ciąg dalszy na str. 2)

miasto, ponieważ BÓG nienawidzi 
grzechu. Anioł powiedział: „Mamy 
bowiem zamiar zniszczyć to mia-
sto, ponieważ oskarżenie przeciw 
niemu do PANA tak się wzmogło, 
że PAN posłał nas, aby je zniszczyć” 
(1Mojż 19:13).

W Księdze Ezechiela (16:49-50) 
czytamy, że Sodoma zgrzeszyła 
„wyniosłością [przed porażką — 
wyniosłość, duch pyszny poprzedza 
upadek (Przyp 16:8)], obfitością 
chleba [łakomstwo: było wiele luk-
susowych miejsc, w których można 
było w tym kurorcie zjeść smakoły-
ki] i wielkim próżniactwem, które 
było w niej i w jej córkach [próż-
niactwo jest warsztatem diabła], ale 
nie wspierały biednego i nieszczę-
śliwego [nawet nie pomyślały, żeby 
wykonać choćby jeden skrawek 
BOŻEGO dzieła], co więcej, unio-
sły się pychą i dopuszczały się tego, 
co wobec MNIE jest obrzydliwoś-
cią [tak powiedział BÓG]”1.

Choć Sodoma była miastem 
przesiąkniętym grzechem, to kie-

dy Lot oddzielił się wraz ze swoimi 
pasterzami od Abrahama, postano-
wił rozbić namiot i skierować go w 
jej stronę (1Mojż 13:5-13). Uczynił 
tak, ponieważ żyzna równina wo-
kół miasta była „bardzo urodzajna” 
(1Mojż 13:10), rosło tam wiele palm 
i dużo trawy. Była to oaza. Sodoma 
była jak Palm Springs, Las Vegas, 
Bel Air albo Beverly Hills. Ludzie 
prowadzili tam dostatnie życie, ale 
jakże nieszczęśliwi są oni, sodomi-
ci, dzisiaj w piekle i jeziorze ognia. 
Tam nie ma wspaniałych restaura-
cji, kurortów, nie serwują pysznych 
dań ani smakołyków. „Nie spoży-
waj chleba człowieka, który ma złe 
oko, nie pożądaj jego wyszukanych 
mięs” (Przyp 23:6, Biblia Króla Ja-
kuba – w wersji angielskiej King Ja-
mes Version).

BÓG chciał ocalić żonę Lota od 
zagłady, ale wciąż miała Sodomę w 
sercu. Nie potrafiła zrezygnować z 
atmosfery Palm Springs i Las Ve-
gas. Mateusz (6:24) pisze: „Nikt 
nie może dwóm panom służyć. Bo 

albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował, albo 
z jednym będzie trzymał, a dru-
gim wzgardzi. Nie możecie służyć 
BOGU i mamonie” ani BOGU i 
jednocześnie komuś lub czemuś 
innemu. W przypadku żony Lota 
było tak, że kochała Sodomę, a nie-
nawidziła BOGA. Dlatego „obej-
rzała się” (1Mojż 19:26). A czy Ty 
oglądasz coś? Powiedzmy, porno-
grafię? Jeśli tak, oto co jest wryte w 
Twoim sercu?

Najważniejsze przykazanie w Bi-
blii zapisane jest w Ewangelii Mar-
ka 12:28-31: „zbliżył się także jeden 
z uczonych w piśmie, który im się 
przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze 
sobą. Widząc, że JEZUS dobrze im 
odpowiedział, zapytał go: Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?’ 
JEZUS odpowiedział: ‚Pierwsze jest: 
słuchaj, Izraelu, PAN BÓG nasz, 
PAN jest jeden. Będziesz miłował 
PANA, BOGA swego, całym swo-
im sercem, całą swoją duszą, całym 
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Czy Twoim zdaniem Bóg wpuściłby sodomitów do Nieba? Dlaczego w takim 
razie zniszczył Sodomę, Gomorę, Adma i Zeboim, spalił i zrównał te miasta z 
ziemią? Zastanawiam się także, dlaczego BÓG przemienił żonę Lota w słup soli 
(1Mojż 19:24-26). Stało się tak, ponieważ obejrzała się za siebie, a Sodoma wciąż 
była zakorzeniona w jej zepsutym sercu. Anioły pouczyły ją nie oglądać się za 
siebie (1Mojż 19:17). Powiedziano jej, aby nawet nie spoglądała na to grzeszne 
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swoim umysłem i całą swoją mocą. 
Drugie jest to: będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego. 
Nie ma innego przykazania więk-
szego od tych’”2. Jest tak, ponieważ 
jeśli kochasz BOGA całym sobą, a 
bliźniego jak siebie samego, to nie 
zamordujesz go. Nie będziesz po-
żądać niczego, co należy do niego, 
niczego mu nie ukradniesz. Nie bę-
dziesz mówił fałszywego świadec-
twa lub kłamstwa przeciwko niemu 
ani nie dopuścisz się cudzołóstwa 
z jego żoną. Będziesz czcił swego 
ojca i matkę w PANU; będziesz ob-
chodzić dzień sabatu siedem dni 
w tygodniu (czyli zawsze będziesz 
chodził w duchu3). Nie dopuścisz 
się bałwochwalstwa i nie będziesz 
brać imienia PANA, BOGA swego, 
nadaremno4. A jeśli ktoś złamałby 
jedno tylko przykazanie, to duszę 
swą wyśle do piekła, tak jakby zła-
mał wszystkie (Jk 2:10).Teraz zaj-
mijmy się sercem. Mamy „miłować 
PANA, BOGA swego, całym swo-
im sercem” (Mk 12:30). Teraz serce 
jest prawdziwym ołtarzem przed 
BOGIEM. Czy żona Lota kochała 
BOGA całym sercem? Nie! Jej ser-
ce nadal było w Sodomie, gdy BÓG 
próbował ocalić ją od nadchodzą-
cej zagłady. Jej serce było ołtarzem 
przed Sodomą, nie przed BOGIEM. 
Tak samo jest dzisiaj w przypadku 
większości ludzi na ziemi, na tym 
świecie! Serce jest wewnętrzną jaź-
nią, która myśli, czuje i decyduje. 
Żona Lota postanowiła obejrzeć 
się na Sodomę, ponieważ jej myśli 

tam były. Postanowiła zatrzymać 
je tam. W Biblii słowo „serce” ma 
znacznie szersze znaczenie, niż dla 
współczesnego umysłu. Serce jest 
tym, co jest kluczowe dla człowie-
ka. Prawie wszystkie odwołania do 
serca w Biblii odnoszą się do pew-
nych aspektów ludzkiej osobowo-
ści. W Biblii wszystkie emocje są 
doświadczane przez serce: miłość i 
nienawiść  (Ps 105:25, 1P 1:22), ra-
dość i smutek (Koh 2:10, Jan 16:6), 
spokój i gorycz (Ez 27:31, Kol 3:15), 
odwaga i strach (1Mojż 42:28, Am 
2:16). Mówi się, że nawet procesy 
myślowe są przeprowadzane przez 
serce. Ta aktywność intelektualna 
odpowiada temu, co można na-
zwać „umysłem”. W ten sposób ser-
ce może myśleć (Est 6:6), rozumieć 
(Hi 38:36), wyobrażać sobie (Jer 
9:14), pamiętać (5Mojż 4:9), być 
mądrym (Przyp 2:10) i mówić do 
siebie (5Mojż 7:17).

Podejmowanie decyzji również 
odbywa się w sercu. Żona Lota po-

stanowiła obejrzeć się, choć powie-
dziano jej, żeby tego nie robiła. Po-
dobnie jak dzisiaj mężatki decydują 
się na cudzołóstwo. Ich serca rów-
nież znajdują się w Sodomie, wraz z 
żoną Lota. Można wręcz rzec, że są 
„siostrami”. W sercu postanowiły 
dawać fałszywe świadectwo prze-
ciwko mężczyznom, mówiąc, że 
zostały przez nich zgwałcone, gdy 
wcale tak nie było. Jest to epidemia, 
tsunami kłamstw, które pokryło 
ziemię.

Ponadto rząd światowy z sie-
dzibą w Rzymie5 zdecydował się 
za wszelką cenę przejąć kontrolę 
nad każdym krajem, pozbywając 
się autentycznych przywódców i 
zastępując ich swoimi ludźmi, któ-
rzy zostali przeszkoleni w nowym 
porządku świata, za cenę setek mi-
lionów żyć. Jednak BÓG, który jest 
wszędzie w tym samym czasie, wi-
dzi to wszystko, tak jak jego święte 
anioły6. Bóg zna nasze serca7. Wi-
dzi, że nie ma modlitwy ani nawet 
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2 5Mojż 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Joz 
22:5, Mt 22:37-40, Łk 10:27, Jk 2:8-93 Rz 8:1-14, Ga 
05:14-25   4 2Mojż 20:1-17, 5Mojż 5:1-22   

5 Dn 2:40, 7:19-25, Ap 13:2-8, 17:1-9, 18   6 1Sm 16:7, 2Kron 16:9, Hi 34:21, Ps 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Iz 46:9-10, 
Jer 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Am 9:1-4, Za 4:10, Mt 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, Mk 4:22, Łk 8:17, 12:2, Dz 
15:18, Hbr 4:13, 1Jan 3:20, Jud 14-15   7 1Mojż 6:5-7, 1Kron 28:9, 2Kron 19:2-3, 32:31, Ps 44:20-21, 73:1, Koh 11:9-
10, Iz 14:9-17, Ez 11:17-21, 14:1-8, Mt 5:8, 2Kor 9:7, Hbr 4:12-13, 1Piotr 3:1-4, 1Jan 3:18-21   

Jestem uzależniony od Kościoła Alamo. Czuję, że jestem częścią duszpaster-
stwa pastora Tony’ego Alamo. Jest to jedyny Kościół, który według mojej wie-
dzy głosi prawdziwe Słowo Boże. Byłem w wielu Kościołach, ale nie udało mi 
się uzyskać prawdy, lecz gdy zacząłem czytać literaturę ewangeliczną pastora 
Tony’ego Alamo, mój Boże, moje życie uległo drastycznej zmianie. Nawiasem 
mówiąc, niedawno odnowiłem swoje życie po 
przeczytaniu tylko jednego biuletynu – tyle 
wystarczyło, żebym się zmienił. Żal mi tych, 
którzy zdecydowali się zignorować prawdę, 
walcząc z tym Kościołem. Im bardziej walczą, 
tym bardziej oddalają się od prawdy i wkrót-
ce wpadną w przepaść. Przykro mi to mówić, 
ale to prawda. Wystarczy zadać sobie pytanie, 
czy jest się jednym z nich. Jeśli Bóg zabierze Ci 
Swoje tchnienie, to czy spędzisz z Nim wiecz-
ność, czy będziesz raczej krzyczał wniebogło-
sy w jeziorze ognia przez resztę swojego życia 
wiecznego??!! Daje do myślenia :)
Nuwaha Oscar           Mbarara, Uganda

ŻONA LOTA
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woni modlitwy wznoszącej się z 
serc tych grzesznych mężczyzn i 
kobiet.

Inne działania serca to cel (Dz 
11:23), zamiar (Hbr 4:12) i wola 
(Ef 6:6). Naszym celem, zamiarem 
bądź naszą wolą będzie podążać za 
PANEM lub nie podążać za NIM. 
Wreszcie serce często oznacza czy-
jąś prawdziwą naturę lub osobo-
wość. Dotyczy to takich przymio-
tów, jak czystość lub zło (Jer 3:17, 
Mt 5:8), szczerość lub zatwardzia-
łość — dla przykładu serce żony 
Lota było szczere ku Sodomie, ale 
zatwardziałe ku BOGU, PANU, tak 
jak to jest obecnie w przypadku 
większości ludzi na świecie (2Mojż 
4:21, Kol 3:22) — i dojrzałość lub 
buntowniczość (Ps 101:2, Jer 5:23). 
Wszystkie one opisują serca lub 
prawdziwą naturę ludzi. BÓG zna 
serce każdego człowieka.

W pierwszej księdze Samuela 
(16:7) czytamy: „PAN jednak rzekł 
do Samuela: nie zważaj ani na jego 

wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż 
nie wybrałem go, nie tak bowiem 
człowiek widzi, jak widzi BÓG, bo 
człowiek patrzy na to, co widoczne 
dla oczu, PAN natomiast patrzy na 
serce”.

Ponieważ wszystko, co ludzie 
mówią i robią, pochodzi z ich serc, 
muszą dobrze je chronić (Mt 15:18-
19). „Z całą pilnością strzeż swego 
serca, bo z niego płyną wszystkie 
sprawy życia” (Przyp 4:23, Biblia 
Króla Jakuba – w wersji angielskiej 
King James Version).

Najważniejszym obowiązkiem 
każdego jest kochać BOGA całym 
sercem (Mt 22:37). Sercem czło-
wiek wierzy w CHRYSTUSA i w 
sercu doświadcza zarówno miłości 
bożej jak i obecności CHRYSTUSA 
(Jer 29:13, Rz 5:5, 10:9-10, Ef 3:17-
19).

Ołtarz w Starym Testamencie jest 
symbolem naszych serc. W czasach 
Mojżesza dwa ołtarze kapłańskie 
odgrywały ważną rolę podczas ry-

tuału w przybytku na pustyni. Był to 
ołtarz całopalenia (symbol śmierci 
CHRYSTUSA za wszystkich, któ-
rzy pokutują za swoje grzechy8) oraz 
ołtarz kadzenia (który symbolizuje 
modlitwy z głębi serca o wysłucha-
nie naszych próśb, będące wyrazem 
naszej wiary w BOGA i CHRYSTU-
SA9). Ołtarz całopalenia (2Mojż 
27:1-8) został umieszczony przed 
wejściem do przybytku (2Mojż 
40:6). (przybytek symbolizuje nas, 
którzy wierzymy, którzy jesteśmy 
ciałem CHRYSTUSA, JEGO świąty-
nią lub przybytkiem10).

Odnośnie ołtarza wspomniane-
go w księdze Objawienia 8:3 oraz 
naszych modlitw płynących z serc, 
czytamy: „i przyszedł inny anioł, i 
stanął przy ołtarzu, mając złote na-
czynie na żar, i dano mu wiele ka-
dzideł, aby dał je w ofierze wraz z 
modlitwami wszystkich świętych, 
na złoty ołtarz [symbol naszych 
serc], który jest przed tronem”.

(Ciąg dalszy na str. 4)

Meksyk
(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)

Witam Cię, Pastorze Tony i całe zgromadzenie!
Niech Was Bóg błogosławi i chroni od wszelkiego zła. Umi-

łowany Pastorze, wkrótce spełnią się ostatecznie wydarzenia 
z biblijnych proroctw. JEZUS PRZYJDZIE JUŻ WKRÓTCE. Dzięki 
składam mojemu OJCU NIEBIESKIEMU przez CHRYSTUSA za 
Wasze duszpasterstwo i publikacje, które Pastor pisze i które 
są rozprowadzane na skalę globalną jako ŚWIADECTWO DLA 
KAŻDEGO NARODU. Sam nadal rozprowadzam te publikacje.

Chcę Wam powiedzieć, że już otrzymałem duże pudło biu-
letynów i dwa T-shirty. Dziękuję. Nadal modlę się za Was i za 
duszpasterstwo. Wspólnie z żoną pościmy, aby BÓG czynił spra-
wiedliwość i nieustannie dostarczał duszpasterstwu wszystko, 
co niezbędne, aby przesłanie o zbawieniu cały czas szło w świat.

Umiłowany Pastorze, niech Bóg obficie Was błogosławi, a ja 
będę rozpowszechniał publikacje tutaj.
Wasz w Jezusie Chrystusie,
Abel Gutierrez                   Guanajuato, Meksyk

8 Ps 40:5-8, Mt 20:28, 26:28, Łk 24:46-47, Jan 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Dz 5:30-31, 20:28, 26:23, Rz 3:22-26, 5:6-21, 1Kor 15:3-4, Ga 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef 1:7, 
2:13-18, 5:2, Kol 1:14, 20-23, 2:13-15, 1Tes 5:9-10, 1Tym 2:5-6, Tt 2:13-14, Hbr 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1Piotr 1:18-21, 3:18, Ap 1:5-6   9 Ap 
8:3-4   10 1Kor 3:16-17, 6:19-20, 2Kor 6:16, Ef 2:19-22   

Brat Gutierrez rozdaje publikacje pastora Alamo 
na pchlim targu w Guanajuato, w Meksyku
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Teraz przyjrzyjmy się duszy. Ży-
cie duszy jest życiem dla siebie. Pan 
nakazuje nam zaprzeć się siebie 
samych, co oznacza, że mamy za-
przeć się naszego życia duszy i żyć 
naszym duchem11. Gdy zaakceptu-
jemy PANA jako naszego osobiste-
go Zbawiciela, JEGO DUCH wstą-
pi w naszego ducha12. Wtedy bę-
dziemy żyli w DUCHU ŚWIĘTYM 
i zaprzemy się naszego życia duszy, 
które jest naszym poprzednim, 
grzesznym życiem. Nasze życie du-
szy zostaje automatycznie odrzuco-
ne, gdy żyjemy naszym duchem, co 
następuje, gdy duch PANA mieszka 
i działa w naszym duchu13.

„Nie sądźcie, że przyszedłem 
pokój przynieść na ziemię. Nie 
przyszedłem przynieść pokoju, ale 
miecz [mieczem jest Słowo Boże14]. 
Bo przyszedłem poróżnić syna z 
jego ojcem, córkę z matką, synową 
z teściową; i będą nieprzyjaciółmi 
człowieka jego domownicy. Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż 
MNIE, nie jest mnie godzien. I kto 
kocha syna lub córkę bardziej niż 
MNIE, nie jest mnie godzien. Kto 
nie bierze swego krzyża i nie idzie 
za MNĄ, nie jest mnie godzien [to 
wyboista droga do kroczenia nią, 
ale musimy ją obrać, jeśli pragnie-
my spędzić wieczność w niebie]. 
Kto chce znaleźć swe życie [duszy 
lub ciała], straci je, a kto straci swe 
życie [duszy lub ciała] z MEGO 
powodu, znajdzie je [swoje życie 
wieczne]” (Mt 10:34-39).

Tracimy nasze życie duszy lub 
życie ciała, gdy stajemy się tak 
uduchowieni i żyjemy w DUCHU 
PANA w takim stopniu, że nasze 
życie duszy lub ciała przyjmuje tyl-
ko DUCHA ŚWIĘTEGO, a więc 

nasze życie duszy lub życie ciele-
sne staje się całkowicie BOGIEM, 
pochłonięte przez BOGA. Oto, co 
znaczy kochać PANA, BOGA na-
szego, całą duszą. Ma to miejsce, 
gdy nasze życie duszy lub życie cia-
ła zostają całkowicie zawładnięte 
przez DUCHA BOŻEGO. Gdy tak 
się stanie, oznacza to, że pozwolili-
śmy PANU, aby spełniły się słowa z 
listu do Efezjan, rozdział 4, wersety 
11-13, gdzie czytamy: „i ON usta-
nowił jednych apostołami, innych 
prorokami, innych ewangelistami, 
innych pasterzami i nauczycielami 
dla uświęcenia świętych do wyko-
nywania posługi, celem moralnego 
budowania ciała chrystusowego, aż 
dojdziemy wszyscy razem do jed-
ności wiary i poznania Syna Boże-
go, do człowieka doskonałego, do 
miary wielkości pełni CHRYSTU-
SA”. Ponownie chodzi o to, aby ko-
chać PANA, BOGA swego, z całego 
serca i z całej duszy swojej.

W kwestii kochania PANA, 
BOGA naszego, całym umysłem 
w pierwszym liście do Koryntian 
(2:15-16) czytamy: „człowiek zaś 
duchowy rozsądza wszystko, lecz 
sam przez nikogo nie jest sądzony. 
Któż więc poznał umysł Pana tak, 
by go mógł pouczać? My właśnie 
mamy umysł Chrystusowy (Bi-
blia Króla Jakuba – King James 
Version)”. W liście do Efezjan 
4:3-7 czytamy: „usiłujcie zacho-
wać jedność ducha w więzi po-
koju [w rzeczywistości oznacza 
to posiadanie umysłu CHRY-
STUSA]. Jedno jest ciało i jeden 
duch, bo też zostaliście wezwani 
do jednej nadziei, jaką daje wa-
sze powołanie [życie wieczne w 
niebie z BOGIEM trójjedynym, 
JEGO aniołami i wszystkimi 
zbawionymi]. Jeden jest PAN, 
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden 

(Ciąg dalszy ze str. 3)
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15 Ps 34:1, Mt 26:41, Łk 18:1, 21:36, 22:40, 46, Dz 6:4, 
Rz 12:12, Ef 6:17-18, Flp 4:6, Kol 4:2, 1Tes 5:17, 1Tym 
2:8, Jk 5:16, 1Piotr 4:7   

jest BÓG i OJCIEC wszystkich, 
który jest ponad wszystkimi, przez 
wszystkich i w was wszystkich. 
Każdemu zaś z nas została dana ła-
ska według miary daru Chrystuso-
wego”.

Ludzie mogą mieć umysły, które 
są odnowione (Rz 12:2) i czyste (2P 
3:1). Mogą kochać BOGA całym 
umysłem (Mt 22:37, Mk 12:30, Łk 
10:27). (Tylko o tym myślą. Mo-
dlą się nieustannie, zawsze.)15 mają 
prawa Boże wszczepione w umysły 
(Hbr 8:10). Ponieważ my chrze-
ścijanie mamy „umysł Chrystuso-
wy” (1Kor 2:16), nakazuje nam się 
jednomyślność (Rz 12:16, 1P 3:8).
Kochać PANA, BOGA naszego, 
całą mocą oznacza wykorzystywać 
każdą chwilę. W liście do Efezjan 
(5:1-16) czytamy: „bądźcie więc 
naśladowcami BOGA jako dzieci 
umiłowane. I chodźcie w miłości, 
jak i CHRYSTUS umiłował was 
i siebie samego wydał za nas jako 
dar i ofiarę BOGU [z waszego ser-
ca, ołtarza, BOGU] ku miłej won-
ności. A rozpusta i wszelka nieczy-
stość lub chciwość niech nawet nie 

Salwador
(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)
Ukochani bracia w Jezusie Chrys-

tusie!
Dziękuję za pamięć o mnie, 

ponieważ modlimy się za Was i za 
Wasze duszpasterstwo. Dziękuję za 
pomoc w doskonaleniu się oraz za 
to, że możemy dotrzeć do większej 
liczby ludzi, dzięki wszystkim pub-
likacjom w Chrystusie. Proszę o 
dalsze nadsyłanie Biblii i kolejnych 
publikacji, ponieważ używamy ich 
do ewangelizowania kolejnych osób 
i zachęcamy do przyjścia do stóp 
Chrystusa.
Ukochani, bądźcie błogosławieni.
Xavier Campos
San Salvador, Salwador

11 Mt 6:22-24, Łk 9:23-25, Jan 6:63, Rz 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1Kor 10:21, 2Kor 6:14-18, Jk 4:4, 7-8, 1Piotr 
2:9   12 Jan 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Dz 1:1-8, 2:1-18, 38-39   13 Ez 36:27, Jan 14:15-21, 23, 26, 15:4-5, Rz 
8:10-11, 1Kor 3:9, 16, Ga 2:20, Ef 3:16-21, Flp 4:13, Kol 1:27-29, 2Tym 1:14, 1Jan 4:4   14 Ef 6:17, Hbr 4:12, Ap 
1:16, 2:12, 16, 19:13-15   
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Oklahoma

Ghana

(Ciąg dalszy na str. 8)

Drogi w Chrystusie!
Przesyłam uświęcone pozdrowienia, błogosławiony, nie ustawaj 

w zdobywaniu kolejnych dusz na rzecz dzieła Pana Wszechmogące-
go. Pastorze, jestem młodym Ghańczykiem, mam 24 lata i uczę się 
w liceum ogólnokształcącym. Wcześniej należałem do Kościoła, ale 
zapanował nade mną diabeł i przez kilka lat zajmowałem się okul-
tyzmem. Dzień mojego zbawienia przyszedł, gdy znajdowałem się 
w sali wykładowej, a dobry samarytanin wręczył mi trzy biuletyny 
Boże. Nie mogłem doczekać się końca wykładu, żeby je przeczytać. 
W rzeczywistości Duch Święty dotknął mnie, gdy czytałem o cudow-
nych rzeczach, które Pan uczynił Dobremu Samarytaninowi oraz gdy 
poznawałem nauki Pastora.

Mówię to na chwałę Pana, że w pełni się nawróciłem i jestem 
chrześcijaninem. Nie jestem w tym sam, bo dotyczy to także moich 
10 przyjaciół, z którymi praktykowałem okultyzm, którzy nigdy nie 
mieli czasu na zajmowanie się sprawami wiary, ale teraz uczą wie-
lu ludzi Słowa Bożego. Mój ojciec spalił wszystkie drewniane rzeź-
by bogów, a moja matka i wszyscy członkowie rodziny, w sumie 10 
osób, są teraz chrześcijanami.

Moje życie uległo kompletnej zmianie i jestem pełen wiary w 
Pana. Myślę, że Pan chce wykorzystać mnie jako swojego posłańca i 
mając taką świadomość, chciałbym nawet przerwać naukę rachun-
kowości i służyć Panu. Obecnie, ja, moja rodzina i przyjaciele nie 
mamy Biblii i niczego, co pomoże nam poznać Słowo Boże, z wyjąt-
kiem biuletynów. Mamy kilka istotnych pytań, np.: „Czy można być 
dobrym bez Boga?” oraz „Dokąd stąd pójdziemy?”.

Ja i moja rodzina zamierzamy czytać, więc proszę o przysłanie 
nam kilku Biblii i biuletyny, żebyśmy mogli poznać Słowo Boże. Pro-
szę o pomoc i wskazówki w wypełnianiu dzieła Pana.
Dziękuję.
Twój w Chrystusie,
Nana Koofa                               Kumasi, Ash-Town, Ghana

będą wymieniane wśród was, jak 
przystoi świętym, także bezwstyd 
i błazeńska mowa lub nieprzy-
zwoite żarty, które nie przystoją, 
lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to 
wiedzcie na pewno, iż żaden roz-
pustnik albo nieczysty, lub chci-
wiec, to znaczy bałwochwalca, nie 
ma udziału w królestwie CHRY-
STUSA i BOGA. Niechaj was nikt 
nie zwodzi próżnymi słowy, z po-
wodu nich bowiem spada gniew 
boży na nieposłusznych synów. Nie 
bądźcie tedy wspólnikami ich. Byli-
ście bowiem niegdyś ciemnością, a 
teraz jesteście światłością w PANU. 
Postępujcie jako dzieci światłości, 
bo owocem światłości jest wszelka 
dobroć i sprawiedliwość, i praw-
da. Dochodźcie tego, co jest miłe 
PANU, i nie miejcie nic wspólnego 
z bezowocnymi uczynkami ciem-
ności, ale je raczej karćcie, bo to na-
wet wstyd mówić, co się potajem-
nie wśród nich dzieje. Wszystko to 
zaś dzięki światłu wychodzi na jaw 
jako potępienia godne; wszystko 

Witajcie, moi bracia i siostry w Jezu-
sie Chrystusie!

Dziękuję Bogu za pastora Ala-
mo! Jezus powiedział: „Jeżeli was 
świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie 
pierwej znienawidził. Gdybyście 
byli ze świata, świat by was kochał 
jako swoją własność. Ale ponieważ 
nie jesteście ze świata, bo Ja was 
wybrałem sobie ze świata, dlatego 
was świat nienawidzi. Pamiętajcie 
Słowo, które do was powiedziałem: 
‚Sługa nie jest większy od swego 
pana’. Jeżeli Mnie prześladowali, 
to i was będą prześladować. Jeżeli 
Moje słowo zachowali, to i wasze 
będą zachowywać”.

Dziękuję Ci, Jezu, za Twój Koś-
ciół, Twoje ciało.
Chwała Panu!
Fred Schafer                    Oklahoma

bowiem, co się ujawnia, jest świa-
tłem. Dlatego powiedziano: ‚obudź 
się, który śpisz, i powstań z mar-
twych, a zajaśnieje ci CHRYSTUS’. 
Baczcie więc pilnie, jak macie po-
stępować, nie jako niemądrzy, lecz 
jako mądrzy wykorzystując czas, 
gdyż dni są złe”. (Biblia Warszaw-
ska) Oto krótkie podsumowanie, 
jak służyć naszemu panu całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swo-
ją mocą. W wielu Kościołach, a 
także od wielu ludzi poza Kościo-
łem usłyszycie dziś, że nie musicie 
kochać PANA, BOGA waszego, 

całym swoim sercem, duszą, umy-
słem i mocą. Oni są kłamcami. Są 
fałszywymi prorokami, przed któ-
rymi JEZUS, w samej ewangelii 
Mateusza w rozdziale 24, ostrzega 
nas pięć razy. Jego ostrzeżenia mają 
na celu nasze dobro.

Wszystko na ziemi jest w du-
żym stopniu fałszywe. Ziemia ma 
tylko 6000 lat. Wierzysz datowaniu 
radiowęglowemu czy BOGU? Mo-
żesz myśleć, że żona Lota nie prze-
mieniła się w słup soli, ale tak po-
wiedział BÓG i wierzę w to całym 
sercem, duszą, umysłem i mocą. 
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Członkowie europejskich rodzin królewskich mordują 
dla zabawy nagie dzieci podczas polowań na ludzi?  
Wtorek, 17 czerwca 2014 r., godz. 7:29
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Jest to jeden z serii artykułów powstałych na podstawie 
zeznań naocznych świadków, którzy stanęli przed Międzyna-
rodowym Trybunałem Sprawiedliwości Prawa Powszechnego 
(ICLCJ) w Brukseli. Pięciu sędziów międzynarodowych ana-
lizuje dowody gwałtów dzieci, tortur, morderstw i porwań, 
których rzekomo mieli dopuścić się należący do światowej 
elity członkowie Satanistycznego Kultu Dziewiątego Kręgu 
składającego ofiary z dzieci. Regularne obrzędy składania 
ofiar z dzieci przez Dziewiąty Krąg miały odbywać się w kata-
kumbach katedr katolickich, w Watykanie, w prywatnych po-
siadłościach i lasach, a także w bazach wojskowych w Belgii, 
Holandii, Hiszpanii, Australii, Irlandii, Francji, Anglii oraz USA. 
Znaleziono co najmniej 34 masowe groby dzieci w Irlandii, Hi-
szpanii i Kanadzie — poszczególne rządy, Królestwo Brytyjskie 
oraz Kościół katolicki odmówiły przeprowadzenia ekshuma-
cji. Wśród osób zaangażowanych w działalność Dziewiątego 
Kręgu wymienia się papieża Franciszka, byłego papieża Rat-
zingera, hierarchów Kościoła anglikańskiego, Zjednoczonego 
Kościoła Kanady oraz Kościoła katolickiego, włącznie z kar-
dynałami, członkami europejskich rodzin królewskich. Mowa 
m.in. o królowej Elżbiecie i księciu Filipie. Ponadto mówi się o 
przedstawicielach wojskowych i rządowych Wielkiej Brytanii i 
USA, a nawet CIA, a także o ministrach, sędziach, politykach i 
biznesmenach z USA, Belgii, Holandii, Kanady, Australii, Fran-
cji, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Według naocznego świadka, który zeznawał w tym ty-
godniu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedli-
wości Prawa Powszechnego (ICLCJ) w Brukseli, członkowie 

europejskich rodzin królewskich podawali nastolatkom 
narkotyki, rozbierali ich do naga, gwałcili i urządzali polo-
wania w lesie, a następnie zabijali. Kobieta, będąca czwar-
tym świadkiem naocznym zeznającym w sprawie polowań 
na ludzi organizowanych przez należących do światowej 
elity członków Satanistycznego Kultu Dziewiątego Kręgu 
składającego ofiary z dzieci, która była członkiem holen-
derskiego kartelu narkotykowego znanego pod nazwą 
Octopus (ang. ośmiornica), zeznała, że ofiary na potrzeby 
polowań pozyskiwano z ośrodków zatrzymania nieletnich 
w Belgii i Holandii.

„W 2004 roku byłam mimowolnym świadkiem aktów 
torturowania, gwałcenia i mordowania odurzonych dzieci, 
których dopuszczali się wysocy rangą obywatele Holandii” 
— mówi kobieta.  „Zostałam zabrana na polowanie na ludzi 
w Belgii, niedaleko Brukseli, gdzie widziałam dwóch chłop-
ców i dziewczynę w wieku 14–16 lat, którzy zostali zabici 
przez przedstawicieli światowej elity. Polowanie na ludzi 
było mocno pilnowane przez Gwardię Królewską Holandii. 
Powiedziano mi, że obecny był król Belgii Albert”.

Czterech naocznych świadków potwierdziło, że jako 
dzieci i nastolatkowie byli zmuszani do udziału w polo-
waniach na ludzi, podczas których zarówno ich, jak i inne 
dzieci gwałcono, a niektóre zabijano, ponadto martwym 
chłopcom odcinano genitalia. Rzekomo gdzieś na terenach 
wiejskich Holandii miał znajdować się pałac, w którym pre-
zentowano penisy chłopców niczym trofea. Niektóre polo-
wania organizowano na terenie pałacu królowej Holandii 
Beatrix.

Holenderska terapeutka Toos Nijenhuis powiedziała, że 
jako czterolatka została zmuszona do oglądania morderstw 
dzieci, w których brali udział były papież Ratzinger, holen-
derski kardynał katolicki, a także ojciec królowej Beatrix oraz 
założyciel Grupy Bilderberg, książę Korony Holandii Bern-
hard.  „Widziałem, jak były papież Joseph Ratzinger mordu-
je małą dziewczynkę” — potwierdza inny świadek. — „Mia-
ło to miejsce we francuskim zamku jesienią 1987 roku. To 
było obrzydliwe, straszne i nie był to jedyny taki przypadek. 
Ratzinger i Bernhard byli jednymi z bardziej znanych ludzi, 
którzy brali w tym udział”.

W Irlandii, Hiszpanii i Kanadzie odkryto 34 masowe gro-
by dzieci i wydają się one mieć związek z działalnością Dzie-
wiątego Kręgu. Największy z nich znajdował się na terenie 
szkoły dla Indian Mohawk w Brantford, w prowincji Ontario, 
gdzie w 2008 roku zidentyfikowano dół ze szczątkami dzie-
ci, ale wykopaliska prowadzone przez zawodowych archeo-
logów zostały szybko zatrzymane na polecenie Kościoła ka-
tolickiego, rządu Kanady i Korony Brytyjskiej. W 2013 roku 
sąd ICLCJ uznał królową Elżbietę oraz księcia Filipa winnymi 
zaginięcia dziesięciorga dzieci rdzennych Kanadyjczyków 
ze szkoły katolickiej w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej 10 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VhirLohgDRc&feature=youtu.be
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html


7

Wybrzeże Kości Słoniowej

października 1964 roku. Podczas dwóch pierwszych tygo-
dni posiedzenia sądu w 2014 roku świadkowie rozpoznali 
członków holenderskiej i belgijskiej rodziny królewskiej, 
którzy uczestniczyli w gwałcie i zabójstwie dzieci i nowo-
rodków Mohawków.  Wymieniono Bernharda oraz księcia 
Hendricka, małżonka królowej Holandii Wilhelminy.

Rzekomo w polowaniach na ludzi uczestniczyli także 
nieżyjący już książę Jan Friso i jego żona Mabel Wisse Smit, 
byli ministrowie, czołowi dowódcy armii holenderskiej, ho-
lenderski podsekretarz Rady Państwa, namiestnik królowej 
Beatrix i inni przedstawiciele firm z całego świata oraz przy-
wódcy polityczni, włącznie z amerykańskimi. „Na pewno 
obecny król Willem Alexander, król Filip i ich żony wiedzą o 
tym wykorzystywaniu i mordowaniu dzieci” — mówi jeden 
z naocznych świadków. — „Nic z tym nie robią i pewnie to 
oni doprowadzą do zamknięcia dochodzenia i postępowa-
nia”.

W sierpniu 2013 r. brat króla Holandii, książę Jan Friso, 
zmarł w śpiączce po tym, jak trzy niderlandzkojęzyczne 
strony internetowe podane tutaj znalazły się w Internecie. 
Na stronach internetowych ujawniono, że Friso uczestniczył 
w polowaniach na ludzi i w ich zabijaniu. „Historia pojawi-
ła się w Internecie po latach prób nakłonienia polityków, 
a także holenderskiego departamentu sprawiedliwości do 
działania w sprawie przestępstw” — mówi świadek. — „Nikt 
nic nie zrobił, żeby to powstrzymać, pewnie dlatego, że kró-
lowa Beatrix i król Albert ingerowali w śledztwo”.

Polowania na ludzi podobno organizowano na terenie 
pałacu królowej  Beatrix w Holandii. Dwóch świadków wska-
zało imiennie byłego papieża Josepha Ratzingera i ojca kró-
lowej Beatrix, nieżyjącego księcia  Bernharda,  którzy mieli 
uczestniczyć w składaniu ofiar z dzieci. Obu podejrzewano 
o bycie sympatykami nazizmu.

Sąd ICLCJ otrzymał zbiór jezuickich zapisów archiwal-
nych o sekcie składającej ofiary z dzieci, znanej jako Rycerze 
Mroku. W 1933 roku Rycerze zostali powołani przez katoli-
ckich jezuitów i nazistowską dywizję Waffen SS. Z zapisów 
wynika, że Ratzinger był członkiem Rycerzy,  gdy pracował 
jako asystent kapelana SS w obozie koncentracyjnym Ra-
vensbrück w Niemczech. Z zapisów wynika również, że Rat-
zinger uczestniczył w rytuałach składania w ofierze dzieci 
uprowadzonych z obozów lub odebranych więźniom poli-
tycznym.

Z innego dokumentu, o nazwie „Magisterial Privilege” 
(„Uprzywilejowani Arbitrzy”), wynika, że składanie ofiar z 
dzieci było regularnym rytuałem w Watykanie. Mająca za-
ledwie 12 lat „Svali”, z okręgu San Diego w Kalifornii, oznaj-
miła, że zaprowadzono ją do katakumb pod Watykanem, 
gdzie była świadkiem złożenia ofiary z 3-letniego chłopca 
odurzonego narkotykami. Prowadzący z nią wywiad powie-
dział, że 24 lata wcześniej „Maria” powiedziała mu, że była 
świadkiem innego satanistycznego rytuału składania ofiary 
z dziecka w tych samych katakumbach Watykanu.

W zeszłym tygodniu śledczy irlandzkiej policji powie-
dział sądowi ICLCJ, że niemal 800 dzieci pogrzebanych w 
szambie na terenie rzymskokatolickiego klasztoru zostało 
rozczłonkowanych, pozbawionych głów i pociętych na ka-
wałki — oznacza to, że mogły zostać zamordowane w sata-

nistycznym rytuale składania ofiar z dzieci. W ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy sąd ICLCJ wysłuchał wstrząsających 
zeznań na temat gwałtów, torturowania i mordowania dzie-
ci przez przywódców katolickich, członków europejskich 
rodzin królewskich i innych przedstawicieli światowej elity, 
które odbywały się nie dalej niż w 2010 roku. Miejsca mor-
derstw dokonywanych przez Dziewiąty Krąg miały znajdo-
wać się w katakumbach katedr katolickich w Watykanie, w 
prywatnych posiadłościach, a także w bazach wojskowych 
i lasach w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Australii, Francji, Anglii 
oraz USA.

Sąd ICLCJ został zasypany nowo odkrytymi dowodami 
i oblężony przez rzeszę nowych świadków, którzy zgłasza-
ją się, żeby składać zeznania na temat działalności Satani-
stycznego Kultu Dziewiątego Kręgu składającego ofiary z 
dzieci. Ujawniono możliwe zaangażowanie członków Sa-
tanistycznego Kultu Dziewiątego Kręgu w składanie ofiar z 
dzieci, porwania, wykorzystywanie i przestępczość narko-
tykową na skalę międzynarodową. Pięciu sędziów między-
narodowych i 27 ławników miało uczestniczyć w posiedze-
niu przez co najmniej rok, z uwagi na złożoność spraw.
Zaproponowano amnestię obywatelom lub pracownikom 
Watykanu, Anglii, Kościołów lub rządów, którzy zechcą pod 
przysięgą przedstawić zeznania lub dowody mające do-
prowadzić do skazania  przedstawicieli elit, których podej-
rzewa się o popełnienie przestępstwa. Za pośrednictwem 
sądu ICLCJ ogłoszono nagrody o wysokości nawet 10 000 
euro, czyli około 13 660 dolarów.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Prawa Po-
wszechnego ma ponad 450 funkcjonariuszy pokoju prawa 
powszechnego w 13 krajach i 51 lokalnych grup członkow-
skich. Fundusze organizacyjne były dostępne dla grup pra-
wa powszechnego, które ubiegały się o nie poprzez Mię-
dzynarodowy Trybunał do spraw Zbrodni Kościoła i Pań-
stwa. Aby skontaktować się z przedstawicielami sądu lub z 
sekretarzem terenowym ITCCS Kevinem Annettem, można 
napisać na jeden z podanych adresów e-mail: itccscentral@
gmail.com, info@iclcj.com, admin@iclcj.com, hiddenfrom-
history1@gmail.com, a także  zadzwonić pod numery: 250-
591-4573 (Kanada) lub 386-323-5774 (USA).

(Tłumaczenie z języka francuskiego)
Jestem naprawdę wdzięczny za biuletyny, które roz-

prowadzam, a które zmieniają życie mężczyzn i kobiet 
postanawiających je czytać.

Niech strzeże Cię Pan wszechmogący i nie ustawaj w 
odkrywaniu prawdy, której służysz z powołania Pana. 
Sercem jesteśmy z Tobą. Więzienie nie powstrzyma Cię 
przed służeniem Panu na rzecz tych, którzy znajdują 
się na wolności, a są znacznie bardziej uwięzieni, niż 
im się wydaje. Wspieramy Cię w naszych modlitwach. 
Pan będzie pamiętał o Tobie we właściwym czasie.
Konan Alexi
Lagune, Wybrzeże Kości Słoniowej

http://capoditutticapi008.blogspot.nl/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://itccs.org/
http://itccs.org/
http://itccs.org/
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16 Iz 24:19-23, Mt 24:3-35, 2Piotr 3:10-12, Ap 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 16:2-4, 8-10, 12, 17-21, 21:1 17 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23   18 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, Jan 9:35-37, Rz 
1:3-4   19 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1Jan 1:7, Ap 5:9   20 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, Jan 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, 1Jan 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, Jan 6:35, 
37-40, Rz 10:13   26 Hbr 11:6   27 Jan 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14   28 Mt 28:18-20, Jan 3:5, Dz 2:38, 19:3-5   29 5Mojż 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tym 
2:15, 3:14-17, Jk 1:22-25, Ap 3:18

Chcesz wyjść ze świata czy obejrzeć 
się za nim, jak zrobiła to żona Lota? 
Świat i wszystko na nim zostało po-
tępione16.

Jeśli pragniesz otrzymać życie 
wieczne i nie zostać potępionym, 
odmówcie tę modlitwę:

Mój PANIE i mój BOŻE, zmi-
łuj się nad moją grzeszną17 duszą. 
Wierzę, że JEZUS CHRYSTUS jest 
SYNEM żywego BOGA18. Wierzę, 
że umarł na krzyżu i przelał SWO-
JĄ cenną krew na odpuszczenie 
wszystkich moich dawnych grze-
chów19. Wierzę, że BÓG wskrzesił 
JEZUSA z martwych za sprawą 
DUCHA ŚWIĘTEGO20, oraz że 
JEZUS TERAZ zasiada po pra-
wicy BOGA i wysłuchuje mojego 
wyznania grzechów oraz tej mo-
dlitwy21. Otwieram drzwi mojego 
serca i zapraszam CIĘ do niego, 
PANIE JEZU22. Zmyj moje wszyst-
kie niegodziwe grzechy w cennej 
krwi Swojej, którą przelałeś za-
miast mnie na krzyżu na Kalwarii23. 
TY mnie nie odtrącisz, PANIE 

JEZU; przebaczysz mi moje grze-
chy i uratujesz moją duszę. Wiem, 
ponieważ TWOJE SŁOWO, Bi-
blia, tak mówi24. TWOJE SŁOWO 
mówi, że TY nikogo nie odtrącisz, 
włącznie ze mną25. Dlatego też 
wiem, że  usłyszałeś mnie, i wiem, 
że odpowiedziałeś mi, i wiem, 
że jestem zbawiony26. I dzięki CI 
składam, PANIE JEZU, za ocalenie 
mojej duszy, a wdzięczność swą 
okazywać będę, czyniąc jak Ty ka-
żesz i nie dopuszczając się więcej 
grzechu27.

Po zbawieniu JEZUS powiedział, 
że musimy być ochrzczeni przez 
całkowite zanurzenie w wodzie, 
w imię OJCA i SYNA, i DUCHA 
ŚWIĘTEGO28. Z uwagą studiuj Bi-
blię Warszawską [w wersji angiel-
skiej King James Version – Biblia 
Króla  Jakuba] i postępuj zgodnie z 
nią.29

PAN chce, abyś opowiedział in-
nym o swoim zbawieniu. Możesz 
zostać dystrybutorem literatury 
ewangelicznej pastora Tony’ego 
Alamo. Wyślemy Ci publikacje za 
darmo. Zadzwoń lub napisz do nas 
maila, 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 ofia-
ry. Bóg powiedział: „Czy człowiek 
może oszukiwać BOGA? Bo wy 
MNIE oszukujecie! Lecz wy py-
tacie: W czym CIĘ oszukaliśmy? 
W dziesięcinach i daninach. Je-
steście obłożeni klatwą, ponieważ 
MNIE oszukujecie, wy, cały na-
ród. Przynieście całą dziesięcinę 
[dziesięcina — 10% waszego do-
chodu brutto] do spichlerza, aby 
był zapas [pokarm duchowy] w 
MOIM domu [zbawione dusze] 
i w ten sposób wystawcie MNIE 
na próbę! — mówi PAN ZASTĘ-
PÓW — czy wam nie otworzę 
okien niebieskich i nie wyleję na 
was błogosławieństwa ponad mia-
rę. I zabronię potem szarańczy 
pożerać wasze plony rolne, wasz 
winograd zaś w polu nie będzie 
bez owocu -- mówi PAN ZASTĘ-
PÓW. Wszystkie narody będą was 
nazywać szczęśliwymi, bo będzie-
cie krajem uroczym - mówi PAN 
ZASTĘPÓW.” (Mal 3:8-12).

(Ciąg dalszy ze str. 5)

ŻONA LOTA

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:

© Październik 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo  ® Październik 2014
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