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Kościoły na całym świecieNOWE JERUZALEM

Biuletyn światowyBiuletyn światowy

MIŁOSIERDZIA CHCĘ,
A NIE OFIARY

(Ciąg dalszy na str. 2)

„Posłuszeństwo lepsze jest niż 
ofiara” (1Sm 15:22). Jeśli nie broni-
my Świętego SŁOWA BOŻEGO, jeśli 
nie demaskujemy dzieł szatana, nie 
możemy nazywać siebie chrześcija-
nami1.

Daniel przepowiedział, że w 
ostatnich dniach, czyli w dniach na-
szego życia, nastanie straszny i bru-
talny, czwarty i ostatni rząd — rząd 
ogólnoświatowy (Daniel 7:7)2. Tym 
ogólnoświatowym rządem jest twór, 
współcześnie nazywany „Nowym 
Porządkiem Świata”. Jego Ojcem był 
człowiek o imieniu Cecil Rhodes. 
Wszyscy, którzy pragną objąć urząd 
prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
muszą należeć do tego ogólnoświato-
wego rządu, Nowego Porządku Świa-
ta. Przywódcy wszystkich państw 
zobowiązani są do pobierania nauk 
w ramach tych diabelskich progra-
mów. Wielu z nich było stypendy-
stami uniwersytetów, które nauczają 
Nowego Porządku Świata. Chodzi 
tu o takie uczelnie jak Georgetown 
University, najstarszy uniwersytet 

jezuicki, na którym studiował prezy-
dent Clinton. Otrzymał on również 
stypendium Rhodesa, dzięki które-
mu studiował na Uniwersytecie Oks-
fordzkim w Anglii.

Jeśli przywódcy jakichś państw 
nie są gorliwymi wyznawcami Cecila 
Rhodesa, podlegająca Watykanowi 
ONZ obali ich i zastąpi ludźmi nale-
żącymi do Nowego Porządku Świa-
ta, ludźmi, którzy są watykanistami 
— nie uznającymi Świętego SŁOWA 
BOŻEGO, a wręcz potępiającymi je.

Święte SŁOWO BOŻE mówi, że 
morderców należy uśmiercać, bez 
względu na to, czy są szaleńcami, 
czy też nie3. ONZ i Nowy Porządek 
Świata całkowicie się temu sprzeci-
wiają. Gwarantują wolność wszyst-
kim, którzy dopuszczają się abor-
cji. Święte SŁOWO BOŻE potępia 
także homoseksualizm i lesbijstwo, 
a Nowy Porządek Świata wręcz je 
promuje4. Dzieje się tak, ponieważ 
zdecydowana większość katolickich 
księży to homoseksualiści, a diabeł 
strzeże swego.

Prawo BOŻE potępia kłamców5, 
cudzołożników6, rozpustników7, 
złodziei  i bluźniących przeciw DU-
CHOWI ŚWIĘTEMU (Mt 12:31-
32). Prawo ONZ, przepisy szatana, 
chroni wszystkie te osoby. Wszyscy 
prezydenci są kłamcami. Jeden z nich 
powiedział: „Paliłem marihuanę, ale 
się nie zaciągałem”. Ten sam prezy-
dent powiedział też: „Nie uprawia-
łem seksu z tą kobietą”. Jak napisano 
w Piśmie Świętym, szatan „zwiódł 
cały świat” (Ap 12:9). Większość 
ludzi na świecie ucieszyłaby się, wi-
dząc, jak ten kłamca po raz kolejny 
zostaje prezydentem. On wykonuje 

Tony Alamo

1 Ez 3:17-21, 33:1-11, Mt 7:16-21, 10:32, 16:24-27, Mk 8:38, Łk 6:46-49, J 8:31-32, Dz 5:17-29, Rz 1:16-19, 2Kor 4:1-2, Ef 4:27, 5:6-13, 1Tym 6:12-14, 2Tym 4:1-5, Jk 1:22-25, 
2:17-20, 2P 1:10, Ap 2:4-7, 14-16, 19-23, 3:15-16  2 Dn 2:40-43, 7:7-25, rozdz. 8, Ap rozdz. 13, 14:8-11, rozdz. 17, 18  3 Rdz 9:4-6, Wj 21:12, 14-15, Kpł 24:17, 21, Lb 35:16-21, 
30-33, Pwt 19:11-13, Rz 1:28-32  4 Rdz 19:1-13, 24-25, Kpł 18:22, 20:13, Pwt 22:5, 23:17-18, Sdz 19:22-28, 1Krl 14:24, 15:11-12, 2Krl 22:1-2, 23:7, Ez 16:49-50, Dn 7:23-25, Rz 
1:18-32, 1Kor 6:9-10, 1Tym 1:9-10, 2Tym 3:1-5, Jud 7, Ap 22:14-15  5 Wj 20:16, 23:1, Kpł 19:11, Ps 5:6, 101:5, 7, Prz 6:16-19, 10:31, 12:22, 19:5, 9, J 8:44, 2Kor 4:1-2, Ef 4:25, 
Kol 3:9, 1Tym 1:9-10, 4:1-2, Ap 21:8, 27, 22:15  6 Wj 20:14, Kpł 18:20, 20:10, Pwt 5:18, Prz 6:32, 23:27-28, Jr 5:6-11, 7:9-10, 29:22-23, Ez 23:36-37, Oz 4:1-3, Ma 3:5, Mt 5:27-28, 
15:19-20, 19:18, Mk 7:21-23, Łk 18:20, Rz 13:9, 1Kor 6:9-10, Ga 5:19-21, Jk 2:11-12, 2P 2:12-22  7 Prz 9:13-18, 1Kor rozdz. 5, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 2Kor 12:21, Ef 5:3, 
Kol 3:5-6, 1Tes 4:3-5, Jud 7, Ap 2:14, 20-22, 9:20-21  8 Wj 20:15, 22:1-4, Kpł 19:11, 13, Pwt 5:19, Oz 4:1-2, Za 5:3, Mt 15:19-20, 19:18, Mk 7:21-23, Łk 18:20, 19:45-46, Rz 13:9, 
1Kor 6:10, Ef 4:28, Ap 9:21  
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(Ciąg dalszy ze str. 1)
polecenia głównego kłamcy, czyli 
szatana, który, jeszcze raz powtórz-
my, „zwiódł cały świat”.

W Księdze Przysłów (29:12) czy-
tamy: „Gdy władca słucha kłamstw, 
wszyscy jego słudzy są bezbożni”. 
Wszyscy prezydenci i władcy świata 
słuchają wikariusza szatana, papieża 
Rzymu9. Biblia mówi, że szatan „jest 
kłamcą i ojcem kłamstwa”. Jan (8:44) 
pisze: „Ojcem waszym jest diabeł i 
chcecie postępować według pożądli-
wości ojca waszego. On był mężobój-
cą od początku i w prawdzie nie wy-
trwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy 
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo 
jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.

Zgodnie ze Świętym SŁOWEM 
BOŻYM, tron szatana znajduje się w 
mieście na siedmiu wzgórzach (Ap 
13:1-2, 17:9). Tym miastem jest Rzym 
we Włoszech. Biblia mówi również, że 
Watykan jest macierzą każdej obrzyd-
liwości na ziemi (Ap 17:5).

W Księdze Objawienia (17:3-5) 
apostoł Jan pisze: „I zaniósł mnie w 
DUCHU na pustynię. I widziałem 
kobietę siedzącą na czerwonej jak 
szkarłat bestii [szkarłat to jeden z 
kolorów Watykanu, kolor noszony 
przez kardynałów], pełnej bluźnier-
czych imion [wszelkie bluźnierstwo 
przeciw SŁOWU BOŻEMU i JEGO 
ludowi pochodzi od wikariusza sza-
tana na ziemi, którego tron znajduje 
się w Rzymie oraz w siedzibie ONZ 
w Nowym Jorku], mającej siedem 
głów i dziesięć rogów. [Siedem głów 
symbolizuje siedem gór w Rzymie. 
Jeśli poprosicie w biurze podróży o 

bilet do miasta z siedmioma wzgó-
rzami, automatycznie dostaniecie 
bilet do Rzymu. Piosenkarz Mario 
Lanza śpiewał piosenkę pt. „Siedem 
wzgórz Rzymu”]. A kobieta była 
przyodziana w purpurę i w szkarłat 
[to również kolory Watykanu, fał-
szywego proroka, papieża], i przy-
ozdobiona była złotem, drogimi ka-
mieniami i perłami [A dlaczego nie? 
Kierują światowymi bankami, Urzę-
dem Skarbowym i każdym rządem 
na świecie. Ich celem jest zapanowa-
nie nad każdą duszą.]; a miała w ręce 
swej złoty kielich [Watykan kon-
troluje większość złota na świecie. 
Pragną także Waszego i są w stanie 
je dostać, kiedy tylko zechcą, chyba 
że zostaną wcześniej powstrzymani.] 
pełen obrzydliwości i nieczystości jej 
nierządu [nielegalnych zbrodni na 
tle seksualnym przeciwko SŁOWU 
BOŻEMU]. A na czole jej [fałszy-
wego proroka, kobiety, wikariusza 
szatana, Watykanu] wypisane było 
imię TAJEMNICA, WIELKI BABI-
LON [nie chodzi tu o Babilon w sen-
sie miasta w Iraku, lecz o Tajemniczy 
Babilon — Rzym], MATKA WSZE-
TECZNIC [ladacznic, prostytutek, 

świń, plugawych psów] I OBRZYD-
LIWOŚCI ZIEMI”.

W Księdze Objawienia (17:6) czy-
tamy: „I widziałem tę kobietę pijaną 
krwią świętych i krwią męczenników 
JEZUSOWYCH”. To Watykan pono-
si odpowiedzialność za każdą woj-
nę, do której doszło na ziemi, aż po 
współczesność. Uważa, że wojny są 
potrzebne do podtrzymania gospo-
darki. Watykan wierzy, że musi chro-
nić grzech homoseksualizmu, ponie-
waż musi chronić siebie. Wierzy, że 
musi pozwolić kobietom na aborcję, 
żeby przeciągnąć je na swoją stronę 
podczas wyborów. Wierzy, że musi 
wpajać temu i wszystkim przyszłym 
pokoleniom, że homoseksualizm jest 
„w porządku”. Wszystko to ma służyć 
zabezpieczeniu się przed przyszłymi 
prześladowaniami, przed pobiciem. 
Watykan wierzy także, że chłopcy i 
dziewczynki, którzy nie są jeszcze 
nawet nastolatkami, powinni mieć 
możliwość odbywania stosunków 
płciowych. Uczy się tego w szkołach 
publicznych poprzez rozdawanie ta-
bletek antykoncepcyjnych i prezer-
watyw, które przecież nie zawsze są 
skuteczne. Watykan nie pozwala, aby 
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ALAMO MINISTRIES W INTERNECIE 
www.alamoministries.com

Szanowny Panie!
Wierzę, że Bóg wezwał Cię, abyś Mu służył i ocalił moją duszę. Nie 

wiedziałam, jak bardzo brakuje mi Boga, dopóki nie usłyszałam Pań-
skiej audycji w Radio Africa 2. Niech Bóg Pana błogosławi. Spotkajmy 
się w niebie.
Proszę o przysłanie mi Biblii.
Z poważaniem,
Pani Fleming                  Harare, Zimbabwe

Szanowny Panie!
Pozdrowienia w imię naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa 

Króla Królów, który wkrótce do nas powróci.
Dziękuję za wspaniałe przesłanie, które przekazuje Pan za pośredni-

ctwem stacji Radio Africa 2. Przesłanie to nie tylko podniosło mnie na 
duchu, ale i zmieniło moje życie. Chcę słuchać tych audycji cały czas.

Niech Bóg obficie pobłogosławi Panu za tę wspaniałą pracę.
Z poważaniem,
Mayibougwe Ncube          Bulawayo, Zimbabwe

9 Dn 7:7, 17-25, 8:23-26, Ap 13:1-8, 17:1-15,18, 18:1-3, 
9-24  
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mówiono dzieciom i nastolatkom, 
że ten, kto dopuści się cudzołóstwa, 
spędzi wieczność w piekle i w jezio-
rze ognia10. Co więcej, nie dopuszcza, 
aby mówiono im, że aborcja jest mor-
derstwem, a wszystkie morderstwa to 
gwarancja wieczności w piekle i w 
jeziorze ognia11. Diabeł nie pozwoli, 
żeby poznali te prawdy. 

Wiele osób zastanawia się, dla-
czego BÓG pozwala na to wszystko 
i dlaczego pozwala, żeby nas, którzy 
jesteśmy chrześcijanami, tak bru-
talnie szykanowano. W Ewangelii 
Mateusza (11:12) czytamy słowa JE-
ZUSA: „A od dni Jana Chrzciciela 
aż dotąd Królestwo Niebios doznaje 
[dopuszcza] gwałtu i gwałtownicy 
[Watykan i wszyscy inni brutalni lu-
dzie] je porywają”.

Kamerdyner papieża Benedykta 
był sądzony we wrześniu 2012 roku 
pod zarzutem wykradzenia tajem-
nic Watykanu. Podobnie jak Martin 
Luther, założyciel Kościoła luterań-
skiego (nie mylić z dr. Martinem 
Lutherem Kingiem, Jr.), powiedział, 
że Watykan jest rynsztokiem zepsu-
cia. Rzym nie pozwala na obecność 
kamer w salach sądowych. Nie po-
zwala dziennikarzom wnosić długo-
pisów i ołówków na salę. Czy to nie 
zabawne, że Watykan jest w stanie 
wydawać tego typu polecenia? Jego 
ludzie nie wpuszczają na salę roz-
praw zbyt wielu osób, bo obawiają 
się, że część z tego, co mówi kamer-
dyner, dojdzie do mediów świato-
wych i dobije i tak już kulejący Wa-
tykan. Na pewno naciskają na niego, 

żeby nic nie powiedział. Watykan 
słynie z zabójstw, które określane są 
zazwyczaj mianem samobójstw. Jak 
to możliwe, że ktoś popełnił samo-
bójstwo, strzelając sobie dwa lub trzy 
razy w tył głowy????

Jak to możliwe, że przy dziesiąt-
kach tysięcy gwałtów na małych 
chłopcach żaden ksiądz nie stanął 
przed sądem? Nic dziwnego, że tak 
się dzieje, skoro Watykan ma własne 
zasady i jest ponad wszystkimi pre-
zydentami, także nad Obamą. Oba-
ma wcale nie jest bystry. Sataniści 
w Rzymie piszą mu przemówienia i 
został całkowicie zaprogramowany 
na Nowy Porządek Świata. Jest ma-
nipulowany jak marionetka.

Nowy Porządek Świata, rząd ogól-
noświatowy, który jest antychrystem, 
doskonale wie, że ludzie na całym 
świecie są ignorantami. Zwiódł ich i 
sprytnie przekręca SŁOWO BOŻE, 
aby oznaczało to, co chce, żeby ozna-

(Ciąg dalszy na str. 4)Togo
(Tłumaczenie z języka francuskiego)

Witam i bądźcie błogosławieni, moi Pastorzy!
Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze dzięki łasce naszego Pana i Zba-

wiciela Jezusa Chrystusa. My, w Togo, mamy się bardzo dobrze, w imię Je-
zusa. Pozdrawiam wszystkich braci i siostry w Ameryce. Pozdrawiam także 
pastora światowego Tony'ego Alamo. Niech Pan, poprzez Ducha Świętego, 
będzie jego opiekunem i jego przewodnikiem. Przesyłam gratulacje i wyrazy 
dalszej zachęty, ponieważ nawet z więzienia nadal szerzy wiarę w Chrystusa i 
zdobywa zagubione dusze tego świata. Miliony ludzi odnajdują dobre ścieżki 
Pana i znajdują ratunek dzięki jego publikacjom i książkom. Za jego sprawą 
tysiące ludzi trzyma Biblie w dłoniach. Bądź błogosławiony w imię Jezusa 
Chrystusa. Niech sam Pan wstawi się za jego wyswobodzeniem i zapewni 
środki finansowe i materiały niezbędne do dalszej pracy jego duszpasterstwa.

W miniony piątek otrzymałem paczkę, którą do mnie wysłano. Przesyłka 
dotarła w ten sam dzień, kiedy musieliśmy udać się na pogrzeb jednego z 
naszych zmarłych pastorów. To było tak duże wydarzenie, że skorzystaliśmy 
z okazji i rozdaliśmy pomocnikom wszystkie publikacje, egzemplarze książ-
ki Mesjasz i Biblie. Wszyscy byli zadowoleni.

Teraz oczekuję największej paczki. Obiecano mi, że zostanie wysłana jak 
najszybciej, w imieniu pastora światowego Tony'ego Alamo w celu ewange-
lizacji, o której wspominałem wcześniej. Nasza kampania ewangelizacyjna 
będzie ważnym i dużym przedsięwzięciem, podczas którego zamierzamy 
mówić dużo także o duszpasterstwie Tony'ego Alamo oraz o jego cierpieniu. 
Niech Pan Was błogosławi i strzeże w imię Jezusa.
Wasz brat i pokorny sługa w Panu,
Pastor Todegnon Yao Sergio                          Kpalimé, Togo

10 Prz 7:4-27, 9:13-18, 1Kor 6:9-10, Kol 3:5-6, Jud 7, Ap 2:14, 20:11-15, 21:27, 22:14-15  11 Rdz 9:6, Wj 20:13, Pwt 
5:17, Iz 49:5, Jr 1:5, Mt 19:18, Łk 1:15, Rz 13:9, Ga 5:19-21, Ap 22:14-15  

Brazil
(Tłumaczenie z języka portugalskiego)

Dzień dobry, Pastorze Tony Alamo!
Bardzo się ucieszyłem, gdy dowie-

działem się, że są na świecie ludzie zaan-
gażowani w dzieło wczesnego Kościoła 
Chrystusa. Brazylia nadal jest krajem, 
który potrzebuje prawdy nauczanej 
przez Jezusa Chrystusa. Wciąż pełno 
tu bałwochwalstwa. Katolicyzm jest tu 
dominującą religią. Panuje nierówność 
społeczna, ale walczymy, aby głoszono 
Ewangelię naszego Pana, a jako słudzy 
Jego królestwa żyjemy dla Chrystusa.

Niech się Pastor nie poddaje, Pa-
storze Tony Alamo, mimo trudów, po-
nieważ wszystko owocuje dobrem dla 
tych, którzy kochają Boga, a gdy kolejne 
bitwy prowadzą nas do krzyża, ofiary 
Jezusa, to znajdujemy się na właściwej 
drodze. Poprzez krzyż odnajdziemy dro-
gę do domu, do królestwa niebieskiego, 
tuż u boku naszego Mistrza Jezusa.

Serdeczne pozdrowienia od brata 
Pastora w Chrystusie,

Renato Craveiro
São Paulo, Brazylia 

12 Ap 12:9, 13:1-4, 11-15, 17:1-2, 18:2-3, 23  



4

czało12.
Jezus mówi do nas wszystkich 

w Ewangelii Mateusza 11:28-30: 
„Pójdźcie do MNIE wszyscy, którzy 
jesteście spracowani i obciążeni, a 
JA wam dam ukojenie [sabat]. Weź-
cie na siebie MOJE jarzmo [pracę] i 
uczcie się ode MNIE, że jestem po-
tulny i pokornego serca, a znajdzie-
cie ukojenie dla dusz waszych. Albo-
wiem jarzmo [praca] moje jest łatwe, 
a brzemię MOJE lekkie”.

Mateusz (12:1) mówi: „W tym 
czasie szedł JEZUS w sabat wśród 
zbóż, a uczniowie JEGO byli głod-
ni i poczęli rwać kłosy i jeść”. Pa-
miętam czasy, kiedy mieszkałem w 
Izraelu. W piątek wszyscy kończyli 
pracę około 16:00, przed zachodem 
słońca. Wszystko było zamknięte do 
soboty, do zachodu słońca. To jest 
prawdziwy sabat — nie niedziela. 
Przez cały piątkowy wieczór i przez 
całą sobotę człowiek ma wrażenie, 
że w Izraelu czas się zatrzymał. W 

sobotę, po zachodzie słońca, zaczy-
nają się tańce, śpiewy i ucztowanie, 
jak podczas jakiegoś festiwalu. Gdy 
JEZUS i JEGO uczniowie szli przez 
pole zboża, zrywali kłosy i jedli je w 
sabat, robili tak, bo to JEZUS jest sa-
batem13. Przychodzimy do NIEGO 
po ukojenie (sabat). To nie jest już 
jeden czy dwa dni w tygodniu. Sabat 
jest wtedy, gdy przychodzimy do JE-
ZUSA, który daje nam stałe ukojenie 
od naszego poprzedniego, grzeszne-
go życia i możemy w końcu czynić 
dobro w sabat14.

W Ewangelii Mateusza (12:2-6) 
czytamy takie słowa: „A gdy to ujrze-
li faryzeusze, rzekli do NIEGO: Oto 
uczniowie TWOI czynią, czego nie 
wolno czynić w sabat. A ON rzekł 
im: Czyż nie czytaliście, co uczynił 
Dawid, kiedy był głodny, on i ci, któ-
rzy z nim byli? Jak wszedł do Domu 
BOŻEGO i jadł chleby pokładne, 
których nie wolno było jeść jemu ani 
tym, którzy z nim byli, tylko samym 
kapłanom? Albo czy nie czytaliście w 
zakonie, że w sabat kapłani w świąty-
ni naruszają sabat, a są bez winy? Ale 
mówię wam, że tutaj jest ktoś więk-

(Ciąg dalszy ze str. 3)

Turcja

Łotwa

szy niż świątynia”.
JEZUS jest PANEM całego wszech-

świata, a więc także świątyni, w prze-
ciwnym razie byłby niczym15. My, któ-
rzy przyszliśmy do JEZUSA, aby żył 
w nas ze SWOIM OJCEM przez DU-
CHA, jesteśmy świątynią BOGA16. 
Jak powiedział Jan Chrzciciel, ON jest 
potężniejszy niż świątynia, w której 
mieszka (Łk 3:15-17). Tak więc, nie-
zbawieni, jak faryzeusze i Watykan 
ze swoimi przywódcami światowymi 
nie powinni pouczać JEZUSA. JEZUS 
mówi im w Ewangelii Mateusza 12:7: 
„I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: 
Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie 
potępialibyście niewinnych [tych zba-
wionych, którzy przyszli do JEZUSA 
po ukojenie, sabat]”. 

W wersetach 8-10 czytamy: „Al-
bowiem SYN Człowieczy jest PA-
NEM sabatu [który trwa teraz sie-
dem dni w tygodniu]. I odszedłszy 
stamtąd, przyszedł do ich synago-
gi. A był tam człowiek, który miał 
uschłą rękę. I zapytali GO, mówiąc: 
Czy wolno w sabat uzdrawiać? 
Chcieli GO bowiem oskarżyć”. 

Dalej, z wersetów 11-18, dowia-

MIŁOSIERDZIA CHCĘ,
A NIE OFIARY

Pastor Kouacou Marhurin (w krawacie) obok dystrybutora 
publikacji Tony Alamo Ministries, brata Bena Kodjo (w 
granatowej koszuli z czerwonymi paskami) wraz z członkami 
jego Kościoła, który otrzymał właśnie biuletyny od Alamo 
Ministries — Daoukro, Wybrzeże Kości Słoniowej

13 Mt 11:28-30, Mk 2:23-28, Hbr 4:3-11  14 Mt 12:1-13, Mk 3:1-5, Łk 6:1-10, 13:10-16, 14:1-6, J 5:1-17, 7:22-23  15 Iz 45:21-25, Mt 28:18-20, Łk 9:1, 10:19, J 5:18-29, 17:1-3, Dz 
17:31, Ef 1:17-23, Flp 2:5-11, Kol 1:12-20, 2:8-15, 1Tym 6:14-16, Hbr 1:1-
4, Ap 1:18, 19:11-16  16 1Kor 3:16-17, 6:19-20, 2Kor 6:14-16, Ef 2:18-22  

Witam!
Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem pracy 
brata Tony'ego i o ile to możliwe, chciałbym móc 
przyglądać się jego wysiłkom w niesieniu Słowa 
Bożego.
Dziękuję bardzo,
C.O.            Turcja

Dzień dobry!
Z wielką radością zapoznałem się z witryną 

www.alamoministries.com. Niech Bóg Was bło-
gosławi! Myślę, że to byłaby doskonała okazja, żeby 
nawiązać z Wami współpracę. Bardzo mi na tym 
zależy. Traktuję to jako prawdziwy znak od Pana. 
Z poważaniem,
G.L.                 Łotwa
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(Ciąg dalszy na str. 8)

dujemy się: „A On im rzekł: Któż z 
was, mając jedną owcę, gdyby mu 
ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej 
nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż 
więcej wart jest człowiek niż owca! A 
zatem wolno w sabat dobrze czynić. 
Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wy-
ciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i 
stała się znów zdrowa jak druga.

A faryzeusze wyszedłszy, naradza-
li się co do NIEGO, jak by GO zgła-
dzić. A gdy się o tym JEZUS dowie-
dział, odszedł stamtąd i szło za NIM 
wielu, i uzdrowił ich wszystkich. I 
przykazał im, aby GO nie ujawniali, 
żeby się wypełniło, co powiedziano 
przez proroka Izajasza w słowach: 
Oto sługa MÓJ, którego wybrałem, 
umiłowany MÓJ, w którym MOJA 
dusza ma upodobanie. Złożę na nie-
go DUCHA MEGO, a ON obwieści 
narodom sąd” (Iz 42:1).

Prawdziwy osąd należy do BOGA, 
nie do diabła, czyli nie do ONZ, rzą-
du ogólnoświatowego i Watykanu. 

Indie

Nie możemy im wierzyć, bo jeśli 
chcemy zostać zbawieni, musimy 
wierzyć PANU17. Praktycznie cały 
chrześcijański świat wierzy, że BÓG 
pozwala ludziom robić to, co naka-
zuje im rząd światowy. Powie także, 
że ma on władzę, ale w tekstach Bi-
blijnych przeczytamy, że prawdziwa 
władza należy do sług Bożych, do 
ludzi bogobojnych (Rz 13:1-4). A ja-
kie jest Twoje zdanie? Czy rząd świa-
towy nakazuje Ci czynić dobro czy 
zło? Ze Świętego SŁOWA BOŻEGO 
wynika, że każe czynić zło. 

„Każdy człowiek niech się poddaje 
władzom zwierzchnim [PANU]; bo 
nie ma władzy, jak tylko od BOGA, 
a te, które są, przez BOGA są usta-
nowione. Przeto kto się przeciwsta-
wia władzy [BOGA], przeciwstawia 
się BOŻEMU postanowieniu; a ci, 
którzy się przeciwstawiają [BOGU], 
sami na siebie potępienie ściągają. 

Rządzący bowiem nie są postra-
chem dla tych, którzy pełnią dobre 

uczynki [PANA], lecz 
dla tych, którzy pełnią 
złe [szatana]. Chcesz się 

nie bać władzy [BOGA]? Czyń do-
brze, a będziesz miał od niej pochwa-
łę [od BOGA]; jest ona bowiem na 
służbie u BOGA, tobie ku dobremu. 
Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na 
próżno miecz [SŁOWO BOŻE] nosi, 
wszak jest sługą BOGA, który odpła-
ca w gniewie temu, co czyni źle. Prze-
to trzeba jej się poddawać [BOGU], 
nie tylko z obawy przed gniewem, 
lecz także ze względu na sumienie. 
Dlatego też i daninę płacicie, gdyż 
są sługami BOŻYMI po to, aby tego 
właśnie strzegli” (Rz 13:1-6).

Rebeka miała 10 lat, gdy została 
żoną Izaaka, który z kolei miał wte-
dy 40 lat18. Było to dopuszczalne na 
świecie, zanim do władzy doszedł 
homoseksualny Watykan. Izaak po-
darował fortunę matce i ojcu Rebe-
ki, aby zgodzili się wydać mu ją za 
mąż. W oczach BOGA małżeństwo 
to było zgodne z prawem, skoro on 
był bogaty, kochał ją i był w stanie 
utrzymać ją oraz dzieci, które miały 
być owocem ich małżeństwa19.

Dzisiaj obowiązuje to, co w Biblii 

17 Pwt 8:3, Mk 16:15-16, Łk 4:4, 8:11-15, J 6:47-58, 12:44-50, Dz 16:30-31, Rz 10:8-13, 1Kor 
5:6-8  18 Rdz 25:20, Księga Jaszera 24:39-45  19 Rdz 24:34-36, 53  

Kenia
Witam w imię Jezusa Chrystusa. Mam na-

dzieję i wierzę, że Pan jest z Wami. Jestem 
wdzięczny Panu, że połączył mnie z Alamo 
Ministry, abym służył Mu, widząc owoce Du-
cha Świętego. Pragnę zawiadomić, że dzięki 
Waszym publikacjom i książce Mesjasz od 
tamtego dnia zdobyłem wiele dusz na rzecz 
Pana.

Wielu chrześcijan przychodzi do mojego 
kościoła z prośbą o publikacje, które im po-
kornie, ale i mądrze przekazuję.
Niech Bóg Was błogosławi.
Moses Sikowa               Endebess, Kenia

Drogi Ewangelisto Tony Alamo!
Pragnę podziękować Ci za to, że poma-

gasz mi wzrastać w siłę w Panu i w wierze 
chrześcijańskiej.

Twój przekaz daje prawdziwą siłę do radze-
nia sobie w tym kompletnie zaburzonym świe-
cie. Niech dobry Pan błogosławi Twoją pracę.
W imię Jezusa,
Julius Kiamb                       Meru, Kenia

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Chwała Panu naszemu i Zbawicielowi Jezusowi Chry-

stusowi. Dziękuję Wam za miłość i modlitwy, a także za 
życzliwą pomoc w rozsyłaniu ludziom publikacji, aby po-
znali prawdę i prawdziwą miłość naszego Świętego Pana.

Nadeszła pora, aby ludzie poznali prawdę kryjącą się w 
Ewangelii. To prawdziwe błogosławieństwo dla mnie i ludzi, 
którzy doznają oświecenia za sprawą Waszych publikacji.

Moi drodzy, zwracam się do Was z gorącą prośbą, aby-
ście pamiętali o mnie w swoich modlitwach. Proszę o 
przysłanie choćby kilku egzemplarzy Biblii, abyśmy mogli 
je rozdać podczas Wigilii. Jeszcze raz dziękuję za Wasze 
pełne miłości wsparcie w docieraniu ze Świętą Ewangelią 
do potrzebujących.
Wasz w Chrystusie,
Brat Roshan Virgil Vasa           Andhra Pradesh, India
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Uwielbiam opowiadać o tym, co Je-
zus Chrystus uczynił z moim życiem — 
to najprawdziwszy cud!

Urodziłam się w 1940 roku w Połu-
dniowej Kalifornii w okolicach Los An-
geles. Moja matka była bibliotekarką w 
Occidental College, a ojciec pracował 
jako renowator zabytków w Muzeum 
Historii Naturalnej. Oboje byli bardzo 
konserwatywnymi Amerykanami. Moja 
mama została uratowana w nadprzyro-
dzony sposób, jeszcze przed moimi na-
rodzinami.

Nigdy nie brakowało mi niczego. 
Byłam jednym z dwojga dzieci i jedyną 
dziewczynką. Zostałam obficie pobłogo-
sławiona. Uczono mnie, że Boga należy 
się bać, trzeba przestrzegać Jego przyka-
zań, szanować Jego stworzenie i kochać 
nasz kraj i jego wartości. Matka zawsze 
modliła się za mnie, dzięki Bogu, i jestem 
pewna, że jej modlitwy utrzymały mnie 
przy życiu i ocaliły przed krzywdą.

Nie jestem do końca pewna, w któ-
rym momencie mojego życia wszystko 
zaczęło iść źle. Dosłownie wszystko, co 
robiłam, było nie tak. Nie znałam umia-
ru. W ogóle nie rozumiałam, czym on 
jest. Gdy skończyłam szkołę średnią w 
1958 roku w wieku 18 lat, mogłam pójść 
na studia, kontynuować karierę wokal-
ną albo zająć się aktorstwem i filmem. 
Mój brat był słynnym scenarzystą, pro-
ducentem i reżyserem. Był w stanie za-
bezpieczyć moją karierę. Każdy był mną 
rozczarowany. Jedyne, czego chciałam, 
to wyjść za mąż i założyć rodzinę. Ży-
łam w świecie marzeń. Według moich 
wyobrażeń małżeństwo miało być źród-
łem niezmąconego szczęścia. Ponieważ 
byłam naiwna, wyszłam za trzeciego 
mężczyznę, który mi się oświadczył. Po-
dobało mi się, że miał dobre maniery, 
ale okazało się, że to nie był ten. Jednak 
przez 13 lat robiłam, co w mojej mocy. 
Głównie ze względu na nasze 3 córki.

Byłam młodą matką i gospodynią 
domową i byłam kompletnie żałosna. 
Byłam obciążona grzechem i gdy w Wi-
gilię 1970 roku stanęłam twarzą w twarz 
ze śmiercią, wiedziałam, że zmierzam 
do piekła i gorejącego jeziora ognia. 

Wracaliśmy w Święta od mojego bra-
ta około 2:00 w nocy. Jechaliśmy razem 
z mężem i trójką dzieci przez Sepulveda 
Blvd. Nagle, nie wiadomo skąd, z pręd-
kością ponad 130 km/h wyjechał inny 
samochód. Uderzył w bok naszego auta, 
które zaczęło wirować na szosie. Byłam 
przerażona!! Jedyne, na co było mnie 
stać, to okrzyk „O BOŻE!!!”. Mężczyzna, 
który w nas uderzył, przeleciał przez 
przednią szybę swojego samochodu. Nie 
wiem, czy przeżył. W naszym aucie tyl-
ko ja ucierpiałam. Na skutek uderzenia 
ucierpiał mój kręgosłup i bardzo mnie 
bolał. Dziewczynki spały i, dzięki Bogu, 
nie odniosły obrażeń. Potrząsnęło nimi, 
ale nie zostały ranne. Teraz wiem, dla-
czego doszło do tego wszystkiego. Bóg 
czasami pozwala na drastyczne rzeczy, 
żebyśmy się przebudzili. Mogłam szyb-
ko zginąć i trafić prosto do piekła.

Nie spałam całą noc. Przeżywałam 
wypadek i męczyłam się z bólu. Mąż z 
samego rana zabrał dzieci do dziadków 
na Święta. Mieszkaliśmy w Simi Valley, 
były 23 stopnie, piękny słoneczny dzień. 
Leżałam w łóżku i patrzyłam na wzory 
na dywanie, które tworzyły promienie 
słońca przebijające się przez firany. Nag-
le całe światło zaczęło opuszczać pokój. 
Miałam wrażenie, jakby odkurzacz wsy-
sał każdy promyk światła. Nagle znala-
złam się w próżni, w całkowitej ciem-
ności. Próbowałam wstać z łóżka, żeby 

zobaczyć, co się dzieje. Podmuch ciepła, 
taki jak podczas otwierania drzwiczek 
piekarnika, buchnął mi w twarz i nie 
mogłam już się ruszyć. Byłam przyku-
ta do łóżka. Uszczypnęłam się (może to 
był sen), ale to nic nie dało. W pokoju 
zaczęło robić się coraz cieplej, a powie-
trze wypełniały najbardziej przerażające 
i duszące zapachy. Pomyślałam: „Boże, 
dom się pali!!!”. Łapałam oddech, a 
uczucie gorąca stawało się coraz sil-
niejsze. Następnie pojawiły się efekty 
dźwiękowe. Mówię o tym w ten sposób, 
ponieważ wyglądało to jak horror. Sły-
szałam jęki, krzyki i błagania o litość, i 
nagle coś mnie tknęło. Uświadomiłam 
sobie, co się dzieje — jestem w piekle!!! 
„O nie, mój Boże, mój Boże, mój Boże, 
nie!!!”. Przed oczami przemknęło mi 
całe moje zepsute życie. Zasługiwałam 
na piekło. Serce waliło mi tak mocno, że 
czułam ból w klatce piersiowej. Czułam 
zapach płonącego żywcem ciała i prak-
tycznie nie oddychałam. Było tak gorą-
co, że moja skóra na ręku wrzała. Myśla-
łam, że ból w plecach był silny, ale teraz 
ból ogarnął całe moje ciało.

W mgnieniu oka, gdy pomyślałam, 
że nie ma już nadziei, światło zaczęło 
powracać i w pokoju zrobiło się jaśniej 
niż kiedykolwiek. Straszliwe dźwięki 
ucichły. Słyszałam, jak ptaki ćwierkają 
w ogrodzie. Nie było już gorąco, czułam 
na sobie cudowną, błogosławioną bryzę. 
Wiatrak pod sufitem chłodził powietrze 
i czułam się jak w niebie.

Dosłownie niemal sfrunęłam na ko-
lana przy moim łóżku, a łzy zalały moją 
twarz. Cała się trzęsłam i nie panowa-
łam nad tym: „Panie Jezu, zmiłuj się i 
wybacz mi moje wszystkie obrzydliwe 
grzechy, i zbaw mnie poprzez swoją 
cenną krew, którą przelałeś za mnie na 
Kalwarii. Wstąp na zawsze do mojego 
serca i pokaż, jak Ci służyć”. Gdy tylko 
odmówiłam tę modlitwę, poczułam Du-
cha Świętego całą sobą — ciepła i pięk-
na, wszechogarniająca wiedza o Boskiej 
obecności. Mając niemal 30 lat, zosta-
łam w końcu zbawiona. Potem spłynę-
ła na mnie wiedza, z presją ogromnego 
ciśnienia. Muszę służyć Bogu całym 

Świadectwo Merry Anne Barnett
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swoim sercem, duszą, umysłem i mocą 
przez resztę życia i nigdy nie wolno mi 
zapomnieć, co Bóg dla mnie uczynił. 
Muszę dzielić się tym z innymi, aby zo-
stali zbawieni.

Dokąd mam pójść? Co mam robić? 
Mój umysł otworzył się i Bóg przypo-
mniał mi, co moja serdeczna przyja-
ciółka Granny Cook powiedziała mi o 
Tonym i Susan Alano — o dwójce ży-
dów, którzy w nadprzyrodzony sposób 
poznali Jezusa Chrystusa i otrzymali 
najwspanialsze duszpasterstwo ratują-
ce liczne dusze, jakie kiedykolwiek ist-
niało na świecie. Bóg zesłał ich na ulice 
Los Angeles i Hollywood, do hipisów, 
narkomanów, pijaków, prostytutek i 
bezdomnych grzeszników. Tysiące, a 
nawet setki tysięcy dusz, zostały ocalo-
ne. Tony i Susie, poprzez potężną moc 
Boga, oczyścili Hollywood i Los Ange-
les. Starsze panie mogły ponownie bez 
strachu wychodzić na zakupy, a ludzie 
przestali bać się o swoje życie, wycho-
dząc z domu.

Otrzymałam odpowiedź od Boga i 
wiedziałam o tym. Wdrapałam się do 
mojego starego oldsmobila, wyjechałam 
na autostradę Hollywood i zatrzymałam 
się przed North Crescent Heights Blvd. 
numer 1412 w Hollywood. Piękny dom 
w stylu rezydencji, z napisem „Tony and 
Susan Alamo Christian Foundation” 
nad drzwiami, promieniujący dużo 
większą jasnością niż mogło dać we-
wnętrzne oświetlenie. Była to latarnia 
morska pośród ciemności. Bił od niego 
blask.

Gdy weszłam do środka, powitała 
mnie piękna młoda dama, której przed-
stawiłam swoje świadectwo. Wspólnie 
czytałyśmy Biblię, dopóki nie rozpoczę-
ło się nabożeństwo. Towarzyszyła nam 
cudowna muzyka gospel i każdy zba-
wiony przedstawił krótko swoje świade-
ctwo. Miejsce było wypełnione ludźmi, 
którzy stłoczyli się pod ścianami i na ca-
łej długości schodów. Rozbrzmiała pieśń 
i pochwały do Boga Wszechmogącego. 
Pastor Tony Alamo wygłosił przeszywa-
jące duszę przesłanie. Mówił o czasach 
ostatecznych, o naszym życiu w nich 
według Słowa Bożego. Powiedział o wy-
pełnieniu wszystkich znaków i proroctw 

Biblijnych. Szczegółowo przedstawił 
piekło, aż mi się włosy na głowie zjeżyły 
na to wspomnienie. Następnie mówił o 
miłosierdziu Boga i o tym, jak w swojej 
miłości do ludzkości wzywa wszystkich 
do zbawienia. Pięćdziesiąt lub więcej 
osób wyszło do przodu, aby na kolanach 
przyjąć Chrystusa. To było niesamowite. 
Vickie, młoda kobieta, z którą tam by-
łam, powiedziała, że co wieczór ratuje 
się tutaj wiele dusz.

Od tamtej pory moim celem stała się 
służba Bogu wspólnie z tym duszpaster-
stwem. Musiałam czekać trzy długie mie-
siące, zanim mogli nabyć nieruchomość, 
która pomieści wszystkie rodziny, jak ja i 
moje dzieci. Dzień przed tym, jak dostali 
klucze do nieruchomości, którą nazwali-
śmy numerem 2, zgromadzenie odbyło 
całonocne spotkanie modlitewne, pod-
czas którego modliliśmy się również o 
przeprowadzkę mojej rodziny. 3 kwietnia 
1971 roku przeprowadziłam się z całym 
moim dobytkiem. Od tamtej pory jestem 
w Tony and Susan Alamo Christian Mi-
nistries. To już 43 lata i nie zamieniłabym 
żadnej sekundy z nimi na nic, co oferuje 
ten zatracony świat.

Podczas tych wszystkich 
trudnych prób i cudownych 
zwycięstw Bóg zawsze tam 
był, nigdy nie zawiódł, ni-
gdy nie zawahał się i zawsze 
był wierny. Wiecie co? Bez 
odpowiedzi pozostaje tylko 
jedna modlitwa — ta, któ-
ra nie została odmówiona. 
Modlę się, aby miliony i mi-
liony milionów dusz zosta-
ły ocalone przed powrotem 
Jezusa Chrystusa. Modlę się 
o unicestwienie wszystkich 
demonicznych dzieł szatana: 
aborcji, małżeństw tej samej 
płci, homoseksualizmu, les-
bijstwa, morderstw, eutana-
zji, porywania zdrowych i 
szczęśliwych dzieci naprawdę 
chrześcijańskim rodzicom, 
więzienia niewinnych pa-
storów, którzy nauczają Bi-
blii, i którzy żyją dla swojego 
chrześcijaństwa i demaskują 
niecne czyny szatana.

Każdego dnia dążę i pracuję na rzecz 
królestwa niebieskiego, pamiętając, z ja-
kiego dołu wyciągnął mnie Jezus. Jestem 
również wdzięczna za oddanie i mi-
łość, jaką Tony i Susan Alamo żywią do 
wszystkich dusz. Doceniam także cenę, 
która była i nadal jest płacona, aby du-
sze, takie jak ja, mogły usłyszeć prawdę i 
zostać zbawione. 

Bóg obdarzył mnie cudownym bogo-
bojnym mężem, którego cenię i kocham 
całym sercem od 39 lat. Bóg pobłogosła-
wił mi niewiarygodnie.

Radość przepełniła serce mojej matki, 
gdy zostałam zbawiona i wraz z jej dro-
gimi i ukochanymi wnuczkami zamiesz-
kałam w Alamo Ministries, aby żyć dla 
Chrystusa. Susie modliła się z moją mat-
ką i dodawała jej otuchy na łożu śmierci 
w 1973 roku. Chwała Bogu, moja mama 
jest w niebie i wraz z Susie dopingują 
nas wszystkich w Kościele z królestwa 
niebieskiego. Chwała Żywemu Bogu.

Wszystko powyższe jest absolutną 
prawdą. 
Merry Anne Barnett

Gdy przeczytałem, przez jakie cierpienie 
musi przechodzić Wasze zgromadzenie i Tony 
Alamo, zdałem sobie sprawę, że stoicie w 
pierwszym szeregu w walce przeciwko siłom 
szatana sekty rzymskokatolickiej i Watykanu. 
Jestem za to niezmiernie wdzięczny, ponieważ 
wiem, że walczycie także za mnie i za moją ro-
dzinę. Zawsze wspominam Was w moich mod-
litwach, proszę Boga, aby dał Wam siłę i zesłał 
do pomocy swoje anioły. Mój kraj znajduje się 
obecnie w dość specyficznym położeniu, po-
nieważ będziemy pierwszym przykładem No-
wego Porządku Świata. Neguje się naszą toż-
samość, język i istnienie jako narodu. Taki mają 
plan. Chcą stworzyć nowy typ ludzi, którzy nie 
będą przejmowali się narodowością, tradycją 
i tożsamością. W ten sposób będzie można z 
łatwością zaprowadzić nowy porządek świata 
i ustanowić Kościół światowy. Jeszcze raz skła-
dam wielkie podziękowania za to, co robicie!

Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi ku 
zwycięstwu z mrocznymi siłami szatana!!!  
Emil R.                      Skopje, Macedonia

Macedonia
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jest określane jako „nauki szatań-
skie”, które zabraniają tego rodzaju 
małżeństw (1Tym 4:1-3). Jednak to-
leruje się sytuację, gdy młodzi chłop-
cy mają kontakty płciowe z dziećmi. 
Chłopcy, którzy nie mają pieniędzy, 
nie są w stanie utrzymać żony i dzie-
ci, dopuszczają się morderstwa, wy-
syłając swoje rzekomo ukochane na 
zabieg aborcyjny (1Tym 5:8). Oni, 
rząd światowy, to, co złe, uczynili do-
brym, a to, co dobre, uczynili złym20. 
Wszystko wywrócili.

Jeszcze możesz zostać zbawiony, 
jeśli nie chcesz trafić do piekła i je-
ziora ognia, a pragniesz znaleźć się w 
niebie po wsze czasy. Zacznij od od-
mówienia tej modlitwy:

Mój Panie i mój Boże, zmiłuj 
się nad moją duszą grzeszną21. Wie-
rzę, że Jezus Chrystus jest sy-
neM żywego Boga22. Wierzę, że 
umarł na krzyżu i przelał sWoJą 
cenną krew na odpuszczenie wszyst-
kich moich dawnych grzechów23. 
Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezu-
sa z martwych za sprawą DuCha 

ŚWiętego24, oraz że teraz za-
siada po prawicy Boga i wysłuchu-
je mojego wyznania grzechów oraz 
tej modlitwy25. otwieram drzwi mo-
jego serca i zapraszam Cię do niego, 
Panie Jezu26. zmyj moje wszyst-
kie brudne grzechy w swojej cennej 
krwi, którą przelałeś zamiast mnie 
na krzyżu na Kalwarii27. ty mnie 
nie odtrącisz, Panie Jezu; prze-
baczysz mi moje grzechy i uratujesz 
moją duszę. Wiem, ponieważ tWo-
Je słoWo, Biblia, tak mówi28. 
tWoJe słoWo mówi, że ty niko-
go nie odtrącisz, włącznie ze mną29. 
Dlatego też wiem, że usłyszałeś 
mnie, i wiem, że odpowiedziałeś mi, 
i wiem, że jestem zbawiony30. i dzię-
ki Ci składam, Panie Jezu, za oca-
lenie mojej duszy, a wdzięczność swą 
okazywać będę, czyniąc, jak każesz, i 
nie dopuszczając się grzechu31. 

JEZUS powiedział, że po zbawie-
niu musimy być ochrzczeni poprzez 
całkowite zanurzenie w wodzie, w 
imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘ-
TEGO32. Z uwagą studiuj Biblię War-
szawską (Biblię Króla Jakuba w języ-
ku angielskim) i postępuj zgodnie z 
NIĄ do końca swego życia33.

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 powie-
dział: „Alboż godzi się człowiekowi 
oszukiwać BOGA? Jak wy MNIE oszu-
kujecie. Pytacie: W czym oszukaliśmy 
CIĘ? W dziesięcinach i ofiarach. Jeste-
ście zupełnie przeklęci, bo wy — i to cały 
naród [i świat] — ustawicznie MNIE 
oszukujecie! Przynieście całą dziesięcinę 
[dziesięcina — 10% dochodu brutto] do 
spichlerza, aby był zapas [pokarm du-
chowy] w MOIM domu [zbawione du-
sze], a wtedy możecie MNIE wypróbo-
wać w tym — mówi PAN ZASTĘPÓW 
— czy wam nie otworzę okien niebie-
skich i nie wyleję na was błogosławień-
stwa ponad miarę. I zgromię dla wasze-
go dobra szkodnika polnego, aby wam 
nie niszczył owocu pól, a winorośl nie 
będzie już pozbawiona owoców, mówi 
PAN ZASTĘPÓW. I nazywać was będą 
błogosławionymi wszystkie narody, gdyż 
będziecie dla mnie rozkosznym krajem, 

(Ciąg dalszy ze str. 5)

MIŁOSIERDZIA CHCĘ,
A NIE OFIARY

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.
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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, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Październik 2014, 2015
POLISH—VOLUME 20400—I WILL HAVE MERCY AND NOT SACRIFICE


