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Jedyne wyjście
Tony Alamo

żyje w Was mocą SŁOZiarno, o którym
BÓG powiedział AbraWA, nigdy nie umrzecie,
jeśli do końca pozostahamowi, że pobłogosławi
wszystkie narody, było
niecie wytrwali4.
ziarnem życia wieczneWszystko, co widzimy na ziemi, zostało
go (Rdz 12:3). Wszystprzywrócone do życia za
kie ziarna mają w sobie
sprawą SŁOWA BOŻEtymczasowe i doczesne
życie, ale tylko jedno
GO, tak że możemy to
ziarno daje życie wieczwyraźnie ujrzeć, zwłaszTony Alamo, po lewej, razem z nowo nawróconymi osobami tuż
cza ci z nas, którzy znają
ne i tym „ziarnem jest przed ich chrztem w 1970 roku.
BOGA lub kiedykolwiek
SŁOWO BOŻE”, którym
1
jest JEZUS (Łk 8:11) . JEZUS jest które jest BOGIEM, który to stał GO poznali.
„Albowiem gniew BOŻY z niejedynym ziarnem i jednocześnie się ciałem i zamieszkał wśród nas
siewcą ziarna, SŁOWA BOŻEGO jako IMMANUEL, co znaczy BÓG ba objawia się przeciwko wszelkiej
(Łk 8:5-15). My, którzy jesteśmy z nami (Mt 1:23).
bezbożności i nieprawości ludzi,
Niektórzy
głupcy
mówią: którzy przez nieprawość tłumią
świątynią BOGA i Ciałem CHRYSTUSA, JEGO Oblubienicą, do- „Wiem, że nie czytam Biblii tak prawdę. Ponieważ to, co o BOGU
świadczamy JEZUSA i OJCA po- często, jak powinienem” i wyda- wiedzieć można, jest dla nich jawprzez żyjącego w nas DUCHA, tak je im się, że te bezrozumne słowa ne, gdyż BÓG im to objawił. Bo
więc przez DUCHA staliśmy się wyrażają pokorę i skromność, sta- niewidzialna JEGO istota, to jest
siewcami ziarna życia wiecznego, nowią szczere wyznanie. Mają też wiekuista jego moc i bóstwo, mogą
którym jest CHRYSTUS, SŁOWO nadzieję, że to, iż przyznali się do być od stworzenia świata oglądagnuśności, ocali ich. Jednak tak ne w dziełach i poznane umysłem,
(J 4:36)2.
Ponadto jesteśmy wybranymi naprawdę tylko ranią się na wie- tak iż nic nie mają na swoją obrotego świata, Kościołem3. Ponow- ki, ponieważ „wiara tedy jest ze nę, dlatego że poznawszy BOGA,
nie, ziarno, JEZUS, jest SŁOWEM słuchania, a słuchanie przez SŁO- [byli chrześcijanie] nie uwielbili
BOŻYM. My, święci, powołani z WO BOŻE”, które powtórnie jest GO jako BOGA i nie złożyli MU
tego świata, Kościół — wszystko ziarnem, jedyną rzeczą, która nosi dziękczynienia, lecz znikczemnieli
to życie, życie wieczne, które jest w sobie życie wieczne (Rz 10:17). w myślach swoich, a ich nierozumziarnem nieśmiertelności i po- BOGIEM jest SŁOWO (J 1:1). ne serce pogrążyło się w ciemnośnownie, jest SŁOWEM BOŻYM, BÓG jest wieczny, więc jeśli BÓG
(Ciąg dalszy na str. 2)
1 Mt 4:3-4, J 1:1, 14, 1J 1:1-3, 5:11, Ap 19:13 2 Mk 16:15-16, 1Kor 1:21-24, 6:19, 2Kor 5:17-21 3 J 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2Kor 6:14-18, 1P 2:9 4 Mt 4:4, 10:22, 24:13, J 5:24, 6:63,
11:26, Dz 14:22, Rz 11:22, Kol 1:22-23, 1Tym 4:16, 2Tym 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jk 5:10-11, 1J 2:24-25
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Jedyne wyjście
(Ciąg dalszy ze str. 1)

ci. Mienili się mądrymi, a stali się
głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego BOGA na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka,
a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy.
Dlatego też wydał ich BÓG na
łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała
swoje między sobą, ponieważ zamienili BOGA prawdziwego na
fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy,
który jest błogosławiony na wieki.
Amen. Dlatego wydał ich BÓG na
łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie
przeciwne naturze, podobnie też
mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali
jedni ku drugim żądzą, mężczyźni
z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych
należną za ich zboczenie [sprawiedliwą] karę.
A ponieważ nie uważali za
wskazane uznać BOGA, przeto
wydał ich BÓG na pastwę nie-

cnych zmysłów, aby czynili to, co
nie przystoi; są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są
również zazdrości, morderstwa,
zwady, podstępu, podłości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący
BOGA, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom
nieposłuszni; nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; oni,
którzy znają orzeczenie BOŻE
[ponieważ byli zbawieni], że ci,
którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze
pochwalają tych, którzy to czynią” (Rz 1:18-32)5.
Współczesny świat stał się
tym samym światem, którym był
w czasach Noego (Rdz 6:5-7, Mt
24:37-44). Dziś umysły ludzkie obróciły prawdę BOŻĄ w
kłamstwo (Rz 1:21-25)6. Prawda BOŻA jest taka, że to ON
jest jedynym ziarnem, które
niesie w sobie życie wieczne.
Tak jak w czasach Noego mówią, że ta prawda BOŻA, iż to
ON jest jedynym ziarnem życia
wiecznego, jest kłamstwem, i
nauczają nasze dzieci tej podłej, zepsutej i wulgarnej perwersji we wszystkich szkołach
publicznych. Nie wystarcza
im, że zawierają homoseksu5 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, Rz 1:18-32, 1Kor 6:910, 1Tym 1:9-10, 2Tym 3:1-5, Jud 7, Ap 22:14-15
6 1Tym 4:1-3, 2Tym 4:3-4, 2P 2:1-3
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alne związki małżeńskie. Chcą
uczyć nasze dzieci, że prawda
BOŻA jest kłamstwem. Przyjęli do siebie demony (homoseksualne demony), silne demony,
które nakazują im czcić rzeczy
cielesne, a więc służą stworzeniu zamiast Stwórcy (Rz 1:25). Z
tego powodu BÓG pozwolił im
odejść. Pozostawił ich plugawym
uczuciom, ich własnym plugawym uczuciom, które tak bardzo
miłują. BÓG widzi, że odrzucili
GO i JEGO życie wieczne i jeszcze zaciekle z NIM walczą, więc
przestał się nimi interesować.
BÓG rezygnuje z nich i pozwala
im na to, czego chcą — na plugawe uczucia! Pozwala im robić
to, co wybrali — kobiety z kobie-

Nigeria
Szanowny Pastorze Tony!
Pozdrowienia w imię Jezusa. Z
radością informuję, że zostałam
Bożym sługą dzięki publikacjom
ewangelicznym Pastora, które
czytałam, a także dzięki audycji
Pastora w stacji „Radio Africa”.
Dziękuję za to, że Pastor dociera do
nas ze Słowem Bożym. Jestem nowo
nawróconą i proszę o przysłanie mi
pełnego Pisma Świętego oraz biuletynów i książek Mesjasz. Zgubiłam
drogę, ale ją odnalazłam.
Niech Pan obficie błogosławi
duszpasterstwo
Pastora.
Z
niecierpliwością oczekuję odpowiedzi.
Z poważaniem,
Mone Akinwa wraz z rodziną
Stan Sunshine, Nigeria
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tami, mężczyźni z mężczyznami,
lesbijstwo i homoseksualizm.
Jednak ziarno BOŻE, BOSKIE ziarno życia wiecznego, nie
przetrwa w plugawej duszy, gdyż
ta przemienia prawdę BOŻĄ w
kłamstwo! Demon homoseksualizmu jest silny, lecz JEZUS, ziarno
życia wiecznego, jest o wiele silniejszy7. BÓG mówi nam, żebyśmy
oparli się diabłu, a ten ucieknie od
nas (Jk 4:7)8. Jednak rząd światowy mówi, że gdy sprzeciwiamy się

homoseksualizmowi, dopuszczamy się zbrodni nienawiści.
Zanim JEZUS ponownie wstąpił do nieba, zwyciężył śmierć,
piekło, grób, szatana i wszystkie
plugawe demony, lecz ci, którzy
odrzucają życie wieczne, poniosą
konsekwencje swoich zepsutych
decyzji9. Otrzymają sprawiedliwą
zapłatę, którą są wieczne katusze w
piekle i w jeziorze ognia. Sami robią sobie krzywdę, tak jak ludzie w
czasach Noego (Łk 17:26-30).

7 Pwt 4:39, 32:39, 1Sm 2:6-8, 1Krn 29:11-12, 2Krn 20:6, Ps 46:1, Iz 44:6, 45:23, Jr 10:10, 18:6, Dn 4:35-37, J 10:29, Dz
17:24-26, Ap 1:12-18 8 Mt 4:1-11, Rz 12:9, Ef 4:27, 5:3-17, 1Tes 5:21-22 9 1Krn 28:9, Hi 4:7-9, 21:14-20, Prz 1:2232, 8:36, 10:25, Iz 1:15-20, Dn 12:2-3, Łk 12:4-9, J 3:16-21, 36, Rz 1:18, 1Kor 6:9-10, Jud 14-15, Ap 20:11-15, 21:8, 27

Kongo

(Tłumaczenie z języka francuskiego)

Pastorze Alamo!
Pokój w Chrystusie! Nazywam się pastor Andre Hilarion, jestem jednym z
najgorliwszych czytelników Pańskich biuletynów. W roku 2006 odkryłem publikacje Pastora, które całkowicie odmieniły moją posługę. Duch Święty otworzył
mi oczy, gdy je przeczytałem. Z tego powodu w kościele, w którym jestem pastorem, korzystamy z publikacji „Tajemnice papieża” jako narzędzia do nauczania w miejscach publicznych i muszę powiedzieć, że Bóg czyni wspaniałe rzeczy.
Każdego tygodnia przyjmujemy nowe dusze, które dotyka Duch Święty po lekturze tej publikacji i po zaakceptowaniu Go poprzez oddanie serca Jezusowi, aby
rozpocząć nowe życie.
Tak więc zwracamy się z uprzejmą prośbą o częstsze przysyłanie nam regularnych przesyłek z artykułami w języku francuskim, dzięki którym będziemy
mogli otworzyć ośrodek dystrybucyjny publikacji pastora Tony’ego Alamo.
Pastorze, Twój Bóg jest naszym Bogiem. Pańska misja stała się także naszą
misją. Pańska walka jest również naszą walką. Z góry dziękujemy i modlimy
się do Boga Wszechmogącego, abyś stawał się coraz silniejszym łącznikiem
prowadzącym ku zbawieniu, zarówno dla nas, jak i dla ludzi na całym świecie.
Andre Hilarion
Kimpese, Demokratyczna Republika Konga

Missouri

Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Jestem bardzo wdzięczny za posługę Pastora i za objawienie prawd, które
Bóg zesłał na Pastora. Naprawdę otworzył mi Pastor oczy i umocnił moją
wiarę w Boga, pokazał mi Pastor oszustwa szatana, rządu światowego i jego
działania przeciwko nam, Oblubienicy, i wszystkich innych ludzi, których on
używa w tym zatraconym świecie.
Proszę przysłać mi wszystkie możliwe materiały. Chcę mieć WSZYSTKO.
Bardzo dziękuję i niech Żywy Bóg błogosławi Pastora i całe duszpasterstwo
swoją łaską i mocą!
Proszę umieścić moje nazwisko na liście modlitewnej.
W Chrystusie,
Terry Birmingham					Cameron, MO
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Modne stało się naśladowanie
szatana, który zwiódł całą ziemię
(Ap 12:9)10.
Media i rząd robią ze SŁOWA
BOŻEGO zbrodnię nienawiści, ale
to ono jest jedynym życiem i mechanizmem ucieczki przed wiecznością
w agonii i mękach w piekle i w jeziorze ognia. JEZUS i JEGO wyznawcy są jedynymi, którzy troszczą się
o Wasze dusze. Nie pozwólcie, żeby
duch szatana wmówił Wam coś innego. Nie narodziliście się takimi.
Demon mógł w Was wstąpić, gdy
byliście bardzo młodzi, ale JEZUS
wypędza demony z ludzi11. ON jest
ŻYCIEM, dużo obfitszym życiem12.
„Ja przyszedłem, aby miały życie i
obfitowały” (J 10:10).
(Ciąg dalszy na str. 4)

10 Mt 24:11-12, 24, 1Tym 4:1-2, 2Tym 3:13, 2P 2:1-3,
Ap 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23 11 Mt 8:16-17,
28-34, 9:32-33, 10:1, Mk 1:34, 39, 7:25-30, 9:17-27, 16:9,
Łk 11:14 12 J 11:25-26, 14:6

Indie
Szanowny Pastorze Tony!
Udałem się do wioski mojego
ojca, Sandipudi, dziesięć dni temu,
żeby zobaczyć nasz stary dom. Była
tam wierząca kobieta, która była
ciężko chora i leżała w swoim łożu.
Ludzie myśleli, że ona nie żyje, ale
odwiedziłem ją i modliłem się za nią.
Bóg wysłuchał modlitw i wyleczył ją
całkowicie. W rezultacie cała wioska
obdarzyła mnie wielkim szacunkiem,
ale zaufałem Bogu i powiedziałem
im: „To nie ja to zrobiłem, lecz Jezus
Chrystus. To Jemu oddajmy cześć i
chwałę”.
W pełni wierzę, że Pańskie cenne
modlitwy pomogły mi w służbie
Bogu. Wielbmy Go poprzez nasze
czyny i słowa.
Dziękuję Wam wszystkim. Proszę
jeszcze intensywniej modlić się za
mnie i za naszą misję.
W Jego miłości,
Twój Brat,
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, Indie

Jedyne wyjście
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Jeśli pokażę Wam, jak uciec przed
wiecznym potępieniem, moglibyście powiedzieć, że to zbrodnia nienawiści. Życie tutaj jest krótkie, ale
wieczność jest długa13. Nigdy się nie
kończy. Dusze ludzi będą żyć wiecznie w niebie albo w piekle14. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy otrzymaliśmy prawo wyboru życia albo
śmierci, dobra albo zła, BOGA albo
szatana15. Gdy DUCH BOŻY wstąpi
w Was i zatrzymacie GO, przyjmując
GO, JEGO SŁOWO, każdego dnia,
będziecie mogli posiąść JEGO siłę
życiową żyjącą w was i JEGO moc, aż
do śmierci. Jednak należy przyłożyć
się do tego z wszelką starannością.
Szatan nie żartuje sobie z Was! Chce,
żebyście towarzyszyli mu w piekle i
w jeziorze ognia.
Bóg też nie żartuje. Umarł za nas
na krzyżu na Kalwarii, następnie po-

wstał z martwych i wstąpił do nieba,
żeby udowodnić nam, że to ON jest
BOGIEM i to ON ma moc ocalenia
i wskrzeszenia nas ostatniego dnia16.
Miłość to nie seks. Miłość polega na przestrzeganiu przykazań
Bożych (1J 5:3)17. Jeśli będziecie to
robić, będziecie żyć. JEZUS powiedział, że ten, kto mówi, że GO zna
(kocha GO), a przykazań JEGO nie

zachowuje, kłamcą jest i prawdy
w nim nie ma (1J 2:4). „A ponieważ nie uważali za wskazane uznać
BOGA, przeto wydał ich BÓG na
pastwę [ich] niecnych zmysłów” (i
ich niecnego stylu życia), aby robili
rzeczy, których chce od nich szatan, a które za sprawą jego złego
ducha kochają czynić (Rz 1:28-32).
(Ciąg dalszy na str. 8)

16 Mk rozdz. 16, J 11:25-26, Dz 2:29-33, 4:10-12, 1Kor 15:3-22, 1P 1:3-5 17 Wj 20:6, Pwt 7:9, 11:1, 13-15, 30:16,
Joz 22:5, J 14:15, 21, 15:10, 2J 6

Arkansas

Szanowny Pastorze Tony!
Dzisiaj widziałem się z przyjacielem, który jest nawróconym chrześcijaninem. Był na pogrzebie. Mężczyzna, który zmarł, był wielebnym i
na jego pogrzebie było mnóstwo ludzi. Przed śmiercią, bez względu na
to, gdzie akurat był, czy to w supermarkecie, w aptece, czy po prostu na
ulicy, zawsze pytał ludzi, czy mają dobre relacje z Jezusem, albo zadawał
im pytanie: „Czy Jezus Chrystus jest twoim osobistym Zbawicielem?”.
Gdziekolwiek poszedł, robił to tak intensywnie, że ludzie zastanawiali
się, jakie ma ku temu powody.
Na pogrzebie przemówiła jego córka: „Pragnę opowiedzieć Wam
wszystkim historię mojego ojca. Gdy byłam młoda, miałam ok. 13 lat,
często z nim wychodziłam i wszędzie pytał ludzi, czy mają dobre relacje z
13 2Sm 14:14, 1Krn 29:15, Hi 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1Jezusem albo czy znają Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Czasa2, Ps 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10,
mi uważałam, że przesadza. Mówił tak do wszystkich i nie ustawał w tym.
102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Koh 1:4, 3:19-21, 6:12,
12:7, Iz 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Jk 1:10-11, 4:14, 1P 1:24
Pewnego dnia wsiedliśmy do samochodu i zapytałam: „Tato, dlacze14 Iz 66:24, Dn 12:1-3, Mt 25:31-46, Mk 9:42-48, J 5:26go
musisz mówić każdemu o Jezusie?” Tata powiedział: „Córeczko, coś
29, Rz 2:1-16, Ap 14:9-11 15 Pwt 30:14-20, Joz 24:1415, Ez 18:19-32, 33:11, Jl 3:14, Mt 16:24-27
Ci opowiem. Gdy byłem 17-latkiem, miałem wizję we śnie, że umarłem
i poszedłem do nieba. To było najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałem.
Kenia
Potem zaprowadzili mnie na krawędź nieDrogi Pastorze Tony Alamo!
ba i spojrzałem w dół, na piekło. Widziałem
Pozdrawiam uniżenie. Dostąpiłam błogosławieństwa, przeręce wyciągnięte w moją stronę i wszyscy
czytawszy biuletyn Pastora pt. „Odnalazłem Jezusa na stronie
krzyczeli do mnie: ‘Dlaczego nam nie poTony’ego”. Przeczytałam artykuł i odmówiłam modlitwę z proświedziałeś?! Dlaczego nam nie powiedziabą o przebaczenie, która znajduje się w biuletynie. Szczerze połeś?! Dlaczego nam nie powiedziałeś?!’ Byli
kutowałam za grzechy, wręcz wzruszyłam się do łez, żałując, że
to ludzie, których znałem. Sen skończył się,
zmarnowałam tyle czasu, bluźniąc przeciwko Bogu! Poczułam, że
a ja z powrotem byłem tutaj na ziemi i dlaciężar grzechu opuścił mnie. Rzeczywiście czuję się lekka i woltego mówię o tym wszystkim ludziom”.
na. Naprawdę brakowało mi tej radości, radości odpuszczenia
Mój przyjaciel powiedział, że to w dugrzechów, radości życia w Chrystusie. Dziękuję BOGU za ocależym
stopniu przypomina mu nasze dzianie mojej duszy i modlę się, żeby DUCH ŚWIĘTY prowadził mnie
łanie z publikacjami pastora Alamo, popodczas tej duchowej wędrówki. Dopiero zaczynam tę duchową
nieważ wszędzie, gdzie się wybierzemy,
wędrówkę. Proszę prowadzić mnie, gdy będę napotykać diabła,
rozdajemy je. Powiedział, że pastor Tony
odtrącając go i jego kłamstwa. Po raz kolejny jestem wdzięczna
ostrzega ludzi od wielu lat.
duszpasterstwu Pastora, które zapewnia wszystko, co w kweChwała Panu,
stiach duchowych niezbędne. Niech Bóg obficie błogosławi PaBrat Tommy
stora i całe duszpasterstwo.
Sarah Terry					 Bungoma, Kenia
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Z naszego działu tłumaczeń
Obecnie pracujemy nad tłumaczeniami na język iloko (używany w północnych Filipinach), a jednym z tłumaczy jest
młody człowiek, który został wychowany
jako zielonoświątkowiec i ukończył seminarium teologiczne, a teraz uczy w szkole
biblijnej dla dzieci. Kościół, którego jest
częścią, zrzesza 50 zborów, które znajdują
się w Północnych Filipinach, i każdy z nich
ma swojego pastora. Obecnie współpracuje z Amerykańskim Towarzystwem Biblijnym i pomaga przy tłumaczeniu poszczególnych ksiąg Biblii.
Powiedział nam, że gdy zobaczył prawa autorskie pod tekstami „Tajemnice
papieża”, „Ścigany papież”, „Jezus powiedział, że szatan będzie miał Kościół i rząd”
oraz „Królowa wszetecznic”, jego uwagę
zwrócił fakt, że pochodzą jeszcze z lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Powiedział, że to niesamowite, że pastor
Alamo opisał te fakty tak dawno temu, a
nikt wówczas nie uznał ich za prawdziwe,
choć teraz jest to takie oczywiste. Pastor
Alamo wiedział o tym wszystkim pierwszy i opisał to, żeby ostrzec każdego.
Powiedział, że Filipińczycy są tak
mocno zakorzenieni w katolicyzmie,
że nie da się z nimi dyskutować o Panu,
ale po przeczytaniu listów od ludzi pro-

szących o publikacje do dystrybucji i
świadczącym innym o Bogu , zwrócił się
z prośbą o sto egzemplarzy każdego tekstu, który pomógł przetłumaczyć, żeby
je im przekazać. Zamówił również egzemplarze książki Mesjasz. Powiedział
nam: „Tłumaczę dla Towarzystwa Biblijnego, ale to ta literatura zdobywa dusze”. Powiedział, że jest dumny, że bierze
w tym udział i wykorzystuje publikacje
podczas swoich zajęć. Powiedział: „Byłem w seminarium i mam to w sobie, ale
te publikacje są prawdziwe i poważne.
Dostrzegam powagę tego, co dzieje się
w moim własnym życiu. Widzę, że to, o
czym mówią te publikacje, dzieje się w
tej chwili”.
Tłumaczka języka suahili jest matką trójki dzieci, a jej mąż jest pastorem. Przyznała
szczerze, że gdy pracowała nad niektórymi
publikacjami na temat papieża, sądziła, że
część z oskarżeń przeciwko papieżowi i
Kościołowi katolickiemu jest naciągana i
wyolbrzymiona. Powiedziała, że wiedziała,
iż katolicyzm jest fałszywą doktryną, tak
więc dopóki udawało się odciągnąć od niej
ludzi, prawdziwość tłumaczonego przez
nią przesłania nie miała dla niej znaczenia,.
Jednak nadal mu nie wierzyła.

Nigeria

Szanowne duszpasterstwo Alamo!
Pozdrawiam Was w imię naszego błogosławionego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Światowy biuletyn Tony Alamo Christian Ministries znacząco
zmienia życie miasta Igodan Lisa w Nigerii. Namaszczenie w tym biuletynie jest
wielkie. Umocnił on moje życie duchowe, dając mi nowy poziom rozumienia
rzeczy Bożych. Od Waszego dystrybutora otrzymałem biuletyn pt. „Trzęsienie
ziemi”. Skorzystałem ze sposobności i przekazałem go innym ludziom i każdy,
kto go przeczytał, przyjął Jezusa jako osobistego Pana. Chwała i uwielbienie
za to dla Pana.
Zwracam się z prośbą o więcej biuletynów, aby było nam łatwiej zdobywać
kolejne dusze. Niech Bóg błogosławi Wasze dzieło. Dziękuję.
Wasz w Chrystusie,
Jasaau Imamu						
Stan Ondo, Nigeria

Nowy Jork
Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Otrzymałem biuletyn Pastora w metrze w Nowym Jorku i tak się
złożyło, że trafił do mnie, gdy akurat najbardziej tego potrzebowałem. Informacje w publikacjach Pastora są niezwykle ważne.
Proszę także o książkę Mesjasz, 100 biuletynów oraz o płyty CD.
Dziękuję,
Eric F.						
Rhinebeck, NY
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Powiedziała, że pewnego wieczoru
jej mąż przeczytał publikacje i zapytał:
„Dlaczego to zamówiłaś?” Odpowiedziała
mu: „Żebym mogła rozdać, gdy pójdę z
dziećmi do parku”. Bez wahania odparł:
„Nie ma mowy! Zatrzymasz je! Nie możesz
ich tak po prostu rozdać. To wszystko
jest prawdą! Musimy je przeanalizować”.
Powiedział też: „Chodziłem do koledżu
biblijnego i tam uczą tych rzeczy. To
wszystko jest dobrze udokumentowane i
wszystko, co jest tu napisane, jest prawdą”.
Powiedziała, że spojrzała na niego i
pomyślała w duchu: „Chodziłeś do koledżu
biblijnego wiele lat temu i wiedziałeś, że
to prawda? Co ty albo koledż zrobiliście,
żeby ostrzec świat? Ani ty, ani nikt inny
nic w związku z tym nie zrobiliście. Ten
człowiek (pastor Alamo) został powołany
przez Boga, żeby przemówić, ponieważ
ani ty, ani nikt inny tego nie zrobił i nie
zrobi”. Powiedziała: „Teraz wierzę tym
publikacjom i jestem oburzona, że ci
którzy znali prawdę, nie ujawnili jej, tylko
zachowali ją w tajemnicy”.
Szwedzki tłumacz wychowywał się
jako protestant, ale przez wiele lat nie
miał nic wspólnego z Kościołem, religią
ani Bogiem. Jest działaczem politycznym
walczącym ze złem w rządzie Szwecji.
Pisze polityczne blogi i uczestniczy w
konferencjach, a dodatkowo zajmuje się
tłumaczeniem publikacji. Jest bardzo
pewny swoich przekonań, ale czytając
fragment książki Mesjasz, zaczął płakać,
gdy dotarł do fragmentu: „Tłum zawołał:
ukrzyżować Go! Ukrzyżować Go!”.
Powiedział nam: „Przeanalizowałem
różne teorie spiskowe, ale nigdy nie
natknąłem się na nikogo łączącego to
wszystko w ten sposób z Watykanem. To
niesamowite. Lubię się tym zajmować.
Zaczynacie wywierać na mnie wpływ.
Pisałem na swoim blogu i w pewnym
momencie zorientowałem się, że cytuję
Apokalipsę”.
Serbski tłumacz, który ma licencjat
z historii, powiedział, że udział w tym
przedsięwzięciu jest ekscytujący oraz że
w historii Serbii dochodziło do licznych
prześladowań religijnych i morderstw na
tym tle, a pastor Alamo, choć doświadcza
tego religijnego prześladowania, nadal przemawia. Powiedział, że to jest ekscytujące.

Świadectwo uzdrowienia
27 października 2014 roku
Nazywam się pastor Isaque Roberto. Jestem z Londriny w stanie
Parana w Brazylii i chciałbym podzielić się czymś w
tym liście. Od 15 lat
jestem pastorem w
Londrinie. Przed trzema laty naszą rodzinę
spotkało tragiczne,
lecz wspaniałe wydarzenie.
24 lipca 2011 roku
nasza córka Beatriz
Gabriela (w wieku
7 lat) ucierpiała w
poważnym wypadku drogowym. Została potrącona
przez taksówkę, gdy przechodziła
przez przejście dla pieszych. Uderzenie było tak silne, że według
śledczych odrzuciło ją na odległość
ponad 6 metrów. Pobiegłem do
niej. Nie oddychała i pamiętam, że
krzyknąłem: „Niech ktoś wezwie
pomoc!”.
Gdy ponownie spojrzałem w jej
kierunku, zobaczyłem oponę motocyklu i usłyszałem głos mówiący:
„Ja pomogę. Jestem strażakiem”.
To Bóg zesłał nam w tamtym momencie pomoc przedmedyczną.
Mężczyzna obrócił Beatriz na plecy
i zrobił jej sztuczne oddychanie, odkaszlnęła krwią. Przyjechało pogotowie, a gdy zajmowali się nią w karetce, zacząłem się modlić. Diabeł
stanął ze mną do konfrontacji i ukazał mi w myślach
obraz znanego mi chłopca, który został potrącony
przez samochód i stracił
mowę i koordynację ruchową. Teraz jego rodzina wozi
go w wózku inwalidzkim. W
tamtej chwili diabeł pokazał mi jego obraz, mówiąc:
„To czeka Twoją córkę”.
Została zabrana do szpitala, gdzie postawiono następującą diagnozę: złama-

(Tłumaczenie z języka portugalskiego)
na lewa noga, lewa kość ramienna
oraz prawy i lewy obojczyk, pęknięta śledziona, uszkodzone płuca oraz
uraz głowy trzeciego
stopnia (stopień 4
oznacza śmierć).
Kiedy dotarliśmy
na oddział intensywnej terapii, zobaczyliśmy, że nasza córka
jest podłączona do
kilku urządzeń, oddycha dzięki aparaturze
i jest w śpiączce.
Trzy dni po wypadku, 27 lipca, neurochirurg, który opiekował się nią,
zadzwonił do nas i powiedział: „Nie
mam dobrych wiadomości. Jej stan
pogorszył się. Beatriz nie reaguje
na leki i powstało u niej wzmożone
ciśnienie śródczaszkowe. Doszło
do obrzęku mózgu. Z tego powodu
krew nie krąży w mózgu i za kilka
godzin czeka ją śmierć mózgowa”.
Lekarz powiedział: „Mamy tylko
jedno rozwiązanie. Musimy usunąć
chirurgicznie kawałek czaszki z jednej i drugiej strony, żeby obniżyć
ciśnienie w jej wnętrzu, dzięki temu
mózg Beatriz zyska więcej przestrzeni. Jednak nie ma gwarancji,
że jej stan się zmieni lub że dobrze
zniesie tę operację”.
Zgodziliśmy się na operację, bo
wiedzieliśmy, że ostatnie słowo
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należy do Boga. Gdy personel szpitalny przygotowywał wszystko, kazano nam zostać przy Beatriz, żebyśmy mogli się z nią pożegnać. Moja
żona zaczęła się modlić, a ja zadzwoniłem do naszych znajomych,
którzy modlili się o naszą córkę,
żeby powiedzieć im o operacji. Podczas gdy moja żona pochylała się w
modlitwie nad ciałem Beatriz, ktoś
podszedł do niej i powiedział: „Matko, lepiej módl się, żeby Bóg ją zabrał, bo jeśli przeżyje, będzie tylko
wegetować w łóżku”. Kilka godzin
później, nie wiedząc, co się stało,
dostałem od bratowej wiadomość,
w której napisała, że modliła się po
południu i miała wizję. Zobaczyła
złego ducha, który podchodzi do
mojej żony i wypowiada dokładnie
te słowa, które usłyszała moja żona.
Operacja trwała prawie pięć godzin.
Gdy przywieźli Beatriz na oddział
intensywnej opieki medycznej, jej
głowa była cała owinięta bandażami, a twarz oszpecona. Teraz mogłem wyłącznie czekać. Modliliśmy
się do Boga, aby ją uleczył, ale złe
wiadomości wciąż napływały — zapalenie płuc, zakażenie szpitalne.
Na dzień przed urodzinami Beatriz (8 sierpnia) lekarz powiedział,
że odstawi jej środki uspokajające, żeby zobaczyć, czy obudzi się
ze śpiączki. Zapytałem: „Jak długo
pana zdaniem to potrwa, zanim
się obudzi?”. „Nie da się
jednoznacznie stwierdzić”
— odpowiedział. — „Może
obudzić się dzisiaj, jutro,
w przyszłym tygodniu, za
miesiąc, za rok, ale równie
dobrze może nigdy się nie
obudzić” — stwierdził.
Kilka dni później odłączono aparaturę odpowiedzialną za sztuczne
oddychanie. Świętowaliśmy, ponieważ zaczęła się
wybudzać. Jednak w nocy

do płuc Beatriz dostał się płyn i jej
oddech pogorszył się. Gdy przyjechaliśmy do szpitala, widzieliśmy,
że ciężko jej było oddychać. Zespół
medyczny robił wszystko, co w ich
mocy, żeby jej się polepszyło. Poszliśmy na lunch, a gdy wróciliśmy i
chcieliśmy wejść do niej, zatrzymano nas. Spojrzałem przez drzwi i zobaczyłem, że cały zespół zebrał się
wokół jej łóżka i płakał. Musieliśmy
poczekać kilka minut, a gdy nas
wpuszczono, zobaczyliśmy, że Beatriz ponownie ma rurkę do oddychania. Jeden z lekarzy powiedział:
„Być może będziemy musieli zrobić
tracheotomię i Beatriz będzie musiała przyjmować tlen przez rurkę.
Nie będzie już mogła oddychać samodzielnie”. Więcej złych wieści —
kolejny powód, aby się modlić. Kilka dni później Beatriz obudziła się
ze śpiączki i trafiła na izbę chorych.
Żarliwie modliliśmy się do Boga
i cały czas pościliśmy. Gdy Beatriz
poszła do szpitala, zmieniliśmy jej
salę w całodobowy ośrodek modlitewny. Słuchaliśmy nagrań z pieśniami religijnymi. Modliliśmy się co
godzinę. Gdy ludzie przychodzili
i widzieli Beatriz leżącą w łóżku z
nogą w gipsie, podłączoną do maszyn, które umożliwiały jej oddychanie i dostarczały pożywienie,
zawsze dziwili się i pytali: „Skąd w
tym miejscu tyle spokoju?”. Hospitalizacja trwała łącznie 53 dni.
Gdy wypisano Beatriz, wróciła do domu bez większych oznak
poprawy stanu zdrowia. Mieliśmy
w domu łóżko szpitalne, krzesło
prysznicowe i wózek inwalidzki.
Gdy moja żona rozmawiała z fizjoterapeutą, zapytała: „Doktorze,
ile czasu minie, zanim Beatriz zacznie chodzić?”. Lekarz odpowiedział: „Pracuję już wiele lat i nigdy
nie słyszałem ani nie czytałem w
opracowaniach medycznych, żeby
ktoś przeżył taki wypadek jak ten,
który przydarzył się Beatriz. Być
może pewnego dnia będzie mogła chodzić o kulach lub z balkoni-

kiem, ale moim zdaniem nigdy nie
będzie mogła chodzić normalnie”.
Jednak byliśmy zdeterminowani i
postanowiliśmy, że na pewno tak
nie skończy. Z całą mocą szukaliśmy Pana, czasami w wierze, czasami ze łzami w oczach, ale zawsze z
ufnością. Pewnego dnia zabraliśmy
ją do przychodni, ponieważ było
nam potrzebne skierowanie. Powiedziałem lekarzowi, że to pilne.
Lekarz zechciał obejrzeć Beatriz i
gdy wniosłem ją na rękach, zapytał:
„Dlaczego się Pan tak spieszy? W
jaki sposób stan tego dziecka może
ulec zmianie?”.
Beatriz musiała przebyć operację
wszczepienia protezy w miejscu, w
którym usunięto kość czaszkową.
Mieliśmy mniej więcej 147 500 brazylijskich reali (ok. 60 tys. dolarów
amerykańskich). Nie była to wystarczająca kwota, więc mieliśmy
kolejny powód, żeby się modlić.
Otrzymawszy poprzez znajomego
wytyczne od Boga, rozpoczęliśmy
zbiórkę pieniędzy. W czwartek zadzwoniła do mnie kobieta, która
zaczęła wypytywać o Beatriz. Zapytała, ile nam brakuje. Odpowiedziałem jej, że 57 tys. brazylijskich
reali (23 tys. dolarów). Powiedziała,
że zobaczy, czy może coś dla nas
zrobić. W kolejny poniedziałek, gdy
poszedłem do banku, żeby wypłacić to, co było na koncie, okazało
się, że ta kobieta wpłaciła brakującą kwotę. W 40 dni udało nam się
zebrać tyle, ile potrzebowaliśmy.
Chwała Panu!
Operacja odbyła się 23 grudnia
2011 roku. Mniej więcej w tym czasie Beatriz mogła już usiąść, podpierając się poduszkami oraz mogła siedzieć w wózku inwalidzkim.
Przed pójściem do kościoła 27
grudnia poszedłem pożegnać się
z Beatriz. Złapałem ją za dłonie i
powiedziałem, gdzie idę. Pociągnęła mnie wtedy za rękę. Trzymałem ją mocno i nagle wstała.
Przestraszyłem się i zrobiłem krok
w tył, ale ona w tym samym czasie
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zrobiła krok do przodu i szła dalej.
Bóg jest lojalny!
Mijały kolejne dni i Beatriz odzyskiwała sprawność. Zaczęła mówić i
pisać. W maju 2012 roku wróciła do
szkoły.
Dziś, trzy lata później, jest żywym
świadectwem nadprzyrodzonego
cudu, dowodem, że Bóg pozostaje
wierny Swojemu Słowu i działa na
rzecz wszystkich tych, którzy wierzą. Słowa, o których powinniście
pamiętać przez całe swoje życie,
brzmią: WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
DLA WIERZĄCEGO (Mk 9:23).
Kilka dni temu moja żona była u
fizjoterapeutki, która pokazała Beatriz jednej ze swoich uczennic i powiedziała: „To cud, ponieważ gdyby
nie Bóg, nie byłoby jej tu dzisiaj.
Medycyna nie potrafiła jej pomóc
w żaden sposób”.
Medycyna nic nie mogła, ale
BÓG MÓGŁ! ON MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ W TWOIM ŻYCIU!
Pastor Isaque Roberto
To świadectwo zostało wygłoszone przed całym kościołem w Londrinie i stanowi przykład Bożej mocy do
wystawiania naszej wiary na próbę.
Świadectwo to zostało sfilmowane,
więc możecie je obejrzeć w serwisie YouTube: http://www.youtube.
com/watch?v=YHqbBk0A4nA

Kuba
(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)

Pozdrowienia z Kuby!
Pokój Pański niech będzie ze
wszystkimi. Dzięki Panu, za sprawą
błogosławieństwa odebraliśmy dziś
dwie kolejne przesyłki.
Przekazuję podziękowania wszystkim sługom Bożym, którzy mają
błogosławieństwo i niosą Słowo
całemu światu poprzez to duszpasterstwo. Specjalne podziękowania
wszystkim.
Niech Bóg Was błogosławi,
Wielebny Marrero
Hawana, Kuba

Jedyne wyjście
(Ciąg dalszy ze str. 4)

Niech głupcy będą królami i niech
władają światem za sprawą złota,
perwersji, polityki i innych rzeczy, ale
niech serce moje niesie miłość, która
nie może się zestarzeć. Przyjmijcie
ziarno życia wiecznego. Zacznijcie
od odmówienia tej modlitwy:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj
się nad moją grzeszną duszą18. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga19. Wierzę, że
umarł na krzyżu i przelał Swoją
cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych grzechów20.
Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych za sprawą Ducha
Świętego21, oraz że teraz zasiada po prawicy Boga i wysłuchuje mojego wyznania grzechów
oraz tej modlitwy22. Otwieram
drzwi mojego serca i zapraszam
Cię do niego, Panie Jezu23. Zmyj
moje wszystkie brudne grzechy w
Swojej cennej krwi, którą przelałeś
zamiast mnie na krzyżu na Kalwarii24. Ty mnie nie odtrącisz, Panie

Jezu; przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem,
ponieważ Twoje Słowo, Biblia, tak mówi25. Twoje Słowo
mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz,
włącznie ze mną26. Dlatego też
wiem, że usłyszałeś mnie, i wiem,
że odpowiedziałeś mi, i wiem, że
jestem zbawiony27. I dzięki Ci składam, Panie Jezu, za ocalenie mojej duszy, a wdzięczność swą okazywać będę, czyniąc, jak każesz, i nie
dopuszczając się grzechu28.
JEZUS powiedział, że po zbawieniu
musimy być ochrzczeni poprzez całkowite zanurzonie w wodzie, w imię
OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO29. Z uwagą studiuj Pismo Święte
(Biblię Warszawską lub Biblię Króla
Jakuba, King James Version w języku
angielskim) i postępuj zgodnie z NIM
do końca swojego życia30.
PAN chce, abyś opowiedział
innym o swoim zbawieniu (Mk
16:15). Możesz zostać dystrybutorem literatury 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? Jak 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:
© Listopad 2014, 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo
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