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Moja dusza wielbi PANA BOGA,
gdy widzę w Piśmie Świętym, jak
błogosławi ON wszystkim, którzy
w NIEGO wierzą, i przeklina tych,
którzy w NIEGO wątpią (Pwt 28:12, 15, Mk 16:16). Tłum, większość,
zawsze się myli. Dlatego demokracja
(teoria rządów tłumu) nigdy nie będzie słuszna!
Dzięki współczesnym mediom
szatan bez trudu może szerzyć swoje kłamstwa, bluźnierstwa i wypaczony punkt widzenia1. Im bardziej
zbliżamy się do kresu czasu, tym
bardziej intensywna staje się jego
kampania zwodzenia całego świata
(Ap 12:9, 12-17).
Jak ludzie mogą wierzyć albo chociaż kultywować wiarę, skoro nie czytają SŁOWA BOŻEGO? Wiarę w BOGA
można osiągnąć wyłącznie poprzez słuchanie SŁOWA BOŻEGO (Rz 10:17).
Ludzie mogą czytać SŁOWO BOŻE,
lecz czy SŁUCHAJĄ GO? „Kto ma
uszy [którymi wysłucha DUCHA BOŻEGO], niechaj SŁUCHA, co DUCH
[BOŻY] mówi do zborów [i do świata]” (Ap 2:7). Dużym problemem jest

Tony i Susan Alamo, orkiestra oraz chór w ich programie

fakt, że ludzie chęttelewizyjnym w latach 70-tych i na początku lat 80-tych
nie słuchają tego, co
duch świata mówi im z ich wnętrza, a im też po swojej męce objawił się
niechętnie wsłuchują się w to, co mówi jako żyjący i dał liczne tego dowody,
CHRYSTUS poprzez DUSZĘ, DU- ukazując się im przez czterdzieści
CHA i ŻYCIE BOŻE, które mieszka dni i mówiąc o Królestwie BOŻYM.
w NIM, a także które wzbudziło go A spożywając z nimi posiłek, nakaz martwych. Współcześnie, gdy ktoś zał im: Nie oddalajcie się z Jerozoliwierzy w BOGA, skąd czerpie odwagę, my, lecz oczekujcie obietnicy OJCA,
aby stanąć przed bogiem tego świata, o której słyszeliście ode MNIE; Jan
mówiąc: „TO MÓWI PAN”? Czy to bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewiara — głęboka wiara — czy odwaga? wielu dniach będziecie ochrzczeni
DUCHEM ŚWIĘTYM. Gdy oni tedy
TO WIARA!
PAN mówi nam, żebyśmy nie się zeszli, pytali GO, mówiąc: PANIE,
słuchali szatana, jak uczyniła Ewa czy w tym czasie odbudujesz królestwo
w ogrodzie i jak obecnie czynią lu- Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza
dzie2. Jeśli posłuchacie diabła, uwie- to rzecz znać czasy i chwile, które OJrzycie diabłu. „Temu, którego umysł CIEC w mocy swojej ustanowił, ale
jest stały [w BOGU], zachowujesz weźmiecie moc DUCHA ŚWIĘTEpokój, pokój mówię; bo TOBIE za- GO, kiedy zstąpi na was, i będziecie
MI świadkami w Jerozolimie i w całej
ufał” (Iz 26:3).
W Dziejach Apostolskich 1:1-11 Judei, i w Samarii, i aż po krańce zieczytamy, że powinniśmy słuchać „o mi. I gdy to powiedział, a oni patrzytym wszystkim, co JEZUS czynił i li, został uniesiony w górę i obłok
czego nauczał od początku aż do wziął GO sprzed ich oczu. I gdy tak
dnia, gdy udzieliwszy przez DUCHA patrzyli uważnie, jak ON się oddalał
ŚWIĘTEGO poleceń apostołom, ku niebu, oto dwaj mężowie w biaktórych wybrał, wzięty został w górę;
(Ciąg dalszy na str. 2)

1 Dn 2:40, 7:7-8, 19-25, Ap 12:15-17, 13:1-7 2 Rdz 3:1-6, Łk 4:1-13, 11:34-36, J 10:1-16, 27-28, Rz 12:9, Ef 4:27, Jk 4:7
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łych szatach stanęli przy nich i rzekli:
Mężowie galilejscy, czemu stoicie,
patrząc w niebo? Ten JEZUS, który
od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak GO widzieliście
idącego do nieba”.
Ci ludzie żyli z JEZUSEM. Widzieli
wszystko, co czynił, słyszeli wszystko,
co mówił i widzieli jak GO zamordowano, dokładnie tak, jak sam im wcześniej zapowiedział3. Następnie, trzy i
pół dnia później, powstał z martwych,
wydał polecenia i wstąpił do nieba (Dz
1:1-11). W ten sposób otrzymali więcej niż wystarczającą ilość wiary, aby
żyć dla Ewangelii, a następnie umrzeć
za nią męczeńską śmiercią. Ewangelia
jest stara, nowa i ku przyszłości.
Pojawienie się dwóch świadków
BOGA to bardzo niedaleka przyszłość (Ap 11:3-12). Aby stanąć
przed bogiem tego świata, którym
jest diabeł i wszyscy pod wpływem jego mocy (tłum), muszą mieć
co najmniej tyle wiary, co wierni
apostołowie, którzy byli uczniami
CHRYSTUSA! Przede wszystkim nie
oglądają telewizji, filmów i nie śledzą żadnych innych środków przekazu — drukowanych, nadawanych
przez radio czy komputer. Czytają i
wierzą SŁOWU BOŻEMU, Staremu
i Nowemu Testamentowi! WIERZĄ
BOGU i nienawidzą wszelkiego zła
(Ps 97:10, Prz 8:13, Am 5:15)!
3 Mt 16:21, 17:22-23, 20:17-19, 28, 26:1-2, 24, Mk 8:31,
9:31, 10:32-34, Łk 17:25

BÓG w JEZUSIE mówi w Księdze Objawienia (11:3): „I dam dwom
MOIM świadkom [którymi są Henoch i jego żona lub Henoch i Daniel] moc”.
W Księdze Daniela (12:8-10) Daniel zapytał PANA: „PANIE mój!
Jakiż jest koniec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są
zamknięte i zapieczętowane aż do
czasu ostatecznego [który nastał TERAZ!]. Wielu będzie oczyszczonych,
wybielonych i wypróbowanych, lecz
bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie
miał poznania, lecz roztropni [którzy boją się BOGA (Hi 28:28)] będą
mieli poznanie”. „Ty zaś idź i zażywaj
spoczynku, A POWSTANIESZ, BY
OTRZYMAĆ SWÓJ DZIAŁ PRZY
KOŃCU DNI” (Dn 12:13).
Daniel miał wiarę, ponieważ znał
SŁOWO BOŻE i znał BOGA. BÓG
wyjawił mu znaczenie snów króla
Nabuchodonozora i nawet, gdy król
zapomniał swój sen, Daniel dokładnie mu go opowiedział!4
Współczesne
media
potrafią w kilka minut
sprawić, że najświętszy
człowiek będzie wyglądał
na największego grzesznika, a SŁOWO BOŻE, BIBLIA będzie wydawać się

złem. Potrafią spowodować, że ci z
nas, którzy wierzą Biblii, będą wydawać się szaleńcami. Dzięki SŁOWU
BOŻEMU zrozumiecie, że ci, którzy
tak myślą, kierują się duchem diabła,
który „zwiódł cały świat” (Ap 12:9)5.
Z listu do Efezjan (6:12) dowiadujemy się, że my, chrześcijanie, toczymy wojnę. Mam na myśli prawdziwych chrześcijan — napełnionych
DUCHEM ŚWIĘTYM. Toczymy
wojnę, czy tego chcemy, czy nie, czy
nam się to podoba, czy nie. Wszystkie dzisiejsze wojny mają charakter
duchowy. Stoimy albo po stronie DUCHA PANA, albo po stronie ducha
diabła. Nie ma innych możliwości.
W liście do Efezjan 6:12 czytamy:
„Nie toczymy [my, chrześcijanie] bowiem walki przeciw krwi [czarnej,
białej, czerwonej, żółtej, brązowej
itd.] i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw
5 Mt 24:5, 11-12, 24, 1Tym 4:1-2, 2Tym 3:13, Jud 17-19,
Ap 13:1-4, 11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23

4 Dn rozdz. 2

Indie
Mój drogi i umiłowany w Chrystusie Bracie Tony Alamo!
Za Twoją uprzejmością otrzymałem przesyłkę z publikacjami. Dziękuję Ci
za Twoje zaangażowanie w dzieło Pana. Rozdałem Twoje cudowne publikacje
ewangeliczne. Wielu ludzi dowiaduje się o Panu Jezusie Chrystusie, a niektórzy
przyjmują chrzest w Jego imię. Zwracam się do Ciebie z prośbą o modlitwę
za nowo ochrzczone osoby. Wysyłam Ci zdjęcia przedstawiające dystrybucję
publikacji, a także fotografie z uroczystości chrztu. Proszę o modlitwę za
pracę ewangeliczną na naszym obszarze i abyś nie ustawał w swoim dziele.
Wszyscy tutaj modlimy się za Ciebie, za Twoje zdrowie, za personel duszpasterstwa, za członków Kościoła i za Twoją posługę. Proszę o
dalszą modlitwę za mnie, za moją rodzinę, sierociniec i za naszą pracę
ewangeliczną.
Twój brat w Chrystusie,
Pastor A. David			
Andhra Pradesh, Południowe Indie
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rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na
wyżynach niebieskich”. W pozostałej
części rozdziału szóstego dowiadujemy się, jak przeciwstawić się całemu
współczesnemu złu.
Dwaj świadkowie w rozdziale jedenastym Księgi Objawienia są najbardziej umiłowani przez BOGA,
ale jednocześnie są najbardziej znienawidzonymi przez ludzi na całym
świecie. Gdy BÓG daje im moc,
rzecze: „Dwom MOIM Świadkom
[DUCH BOŻY jest w nich z całą
mocą] dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory [co oznacza,
że będą pościli6], przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które
stoją przed panem ziemi [którym aktualnie jest diabeł]. A jeżeli ktoś chce
im wyrządzić szkodę, ogień bucha z
ich ust i pożera ich wrogów [Wrogów?
Dlaczego dwóch najbardziej świętych
ludzi miałoby mieć wrogów? Jest tak
za sprawą dwóch duchów: DUCHA
PANA, którego mają ci dwaj świadkowie BOGA, oraz złego, nieświętego ducha szatana, którego ma cały
6 Ne 9:1, Est 4:3, Ps 35:13, Dn 9:3

Uganda
CHWAŁA PANU!
Z szerokim uśmiechem na twarzy i
z wdzięcznością, wraz z dziećmi, które
przebywają w moim duszpasterstwie,
pragniemy podziękować Pastorowi za
wsparcie, którego nam udzielacie. To
błogosławieństwo od Was i od BOGA.
Głosząc Dobrą Nowinę, daliście nam —
w szczególności moim podopiecznym
— nadzieję. Pragnę, aby wzrastały w
głębokiej wierze.
Proszę o modlitwę za mnie, bo musimy
pokonywać liczne trudności, ale nie poddajemy się. Zaczytuję się w publikacjach
ewangelicznych, które otrzymujemy od
Pastora. Niech Bóg błogosławi Ciebie,
Pastorze Alamo, i Kościół Tony Alamo
Christian Ministries.
Kiyira Frank
Entebbe, Uganda

świat7.]; tak musi zginąć każdy, kto by
chciał im wyrządzić szkodę.
Oni [dwaj] mają moc zamknąć
niebiosa, aby nie padał deszcz za dni
ich prorokowania; mają też moc nad
wodami, by je zamieniać w krew i
dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje
świadectwo, bestia [duch diabła w
rządzie światowym i fałszywy prorok
Rzymu] wychodząca z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.
A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa
się Sodomą i Egiptem, gdzie też PAN
ich został ukrzyżowany. I patrzeć będą
ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i
języków, i narodów na ich trupy przez
trzy i pół dnia [z całą pewnością dwa
tysiące lat temu nie było telewizji, a to
o niej mowa w tym proroctwie], i nie
pozwolą złożyć ich trupów w grobie.
A mieszkańcy ziemi [którą stworzył
BÓG] radować się będą nimi i weselić
się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy [ludzie
BOGA] udręczyli mieszkańców ziemi
[SŁOWEM BOŻYM].
Lecz po upływie trzech i pół dnia
wstąpił w nich DUCH ŻYWOTA
od BOGA i stanęli na nogi swoje, i
strach wielki padł na tych, którzy na
nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich:

Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w
obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich”.
Następnie „Drugie biada minęło;
oto nadchodzi szybko trzecie biada.
I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały
się w niebie potężne głosy mówiące:
Panowanie nad światem przypadło
w udziale PANU naszemu i POMAZAŃCOWI JEGO i królować będzie
na wieki wieków”.
„I popadły w gniew narody, lecz i
TWÓJ gniew rozgorzał, i nastał czas
sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom TWOIM prorokom i
świętym, i tym, którzy się boją imienia
TWEGO, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię”
(Ap 11:3-12, 14-15, 18).
Oto nasz PAN i BÓG ustanowił
królestwo niebieskie przed Wami i
przyszedł ON, BARANEK BOŻY,
na świat jako ofiara za Twoje i moje
grzechy8. Niebiblijne Kościoły, demony i ignoranci mówią, że nikt nie
jest doskonały. Kłamią. Jesteśmy teraz
SYNAMI BOŻYMI, Królami i Kapłanami, Świętym narodem (J 1:12, Rz
8:14, 1P 2:9, 1J 3:2, Ap 5:9-10)! Czytajcie Pismo Święte, Biblię Warszawską (w języku angielskim Biblię Króla
Jakuba – King James Version).
Pierwszy Kościół narodził się w
(Ciąg dalszy na str. 4)

7 Mt 6:22-24, 1Kor 2:11-16, Ef rozdz. 2, 1J 4:1-6 8 Iz rozdz. 53, Mt 1:21, J 10:27-28, Dz 5:30-31, 16:31, Rz 3:2126, 10:9, Ef 2:13-16, Kol 1:9-14, Hbr 7:23-28, 9:11-15, 28, 1P 1:17-21, 2:21-24, 1J 2:1-2, Ap 1:5

Chile
(Tłumaczenie z języka hiszpańskiego)
Drogi Sługo Boga Najwyższego!
Błogosławieństwo i pozdrowienia dla Ciebie i dla Twoich
współpracowników wyczekujących każdego dnia przyjścia Jezusa. Niech
On umacnia Cię i motywuje do trwania w Jego dziele każdego dnia, co
nie jest ani łatwe, ani lekkie. Potępiamy świat poprzez nasze nauki. Wokół
Ciebie aniołowie rozbijają obozy i pamiętaj, że nie robią tego na próżno.
Już otrzymałeś swoją koronę za zdobywanie dusz.
Bracie, dostałem Twoją przesyłkę z publikacjami i książkę Mesjasz.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przysłanie mi w kolejnej paczce Biblii w
twardej oprawie. Dziękuję i przekazuję obfite błogosławieństwo.
Twój Brat,
Jose Omar Gonzalez Barria			
Region de los Lagos, Chile
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Izraelu (Dz 1:1-5, 8, rozdz. 2, 7:37-38).
Nikt nie był katolikiem. Wszyscy byli
Izraelitami, ponownie narodzonymi
chrześcijanami. Katolicy nie są Żydami i są niezwykle okrutni. Nienawidzą Żydów i twierdzą, że nie żywią
nienawiści do ponownie narodzonych
chrześcijan. Każdy prokurator i każdy sędzia, który mnie nękał, wydał na
mnie długi i surowy wyrok i odmówił
mi prawa do powołania się na SŁOWO
BOŻE. Nie ma to już jednak znaczenia. JEZUS PRZYJDZIE PONOWNIE
NA ZIEMIĘ, I TO JUŻ WKRÓTCE!
PRZYGOTUJ SIĘ. ZACZNIJ OD ODMÓWIENIA TEJ MODLITWY:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj
się nad moją grzeszną duszą 9. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem żywego Boga10. Wierzę, że
umarł na krzyżu i przelał Swoją
cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych grzechów11.
Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z
martwych za sprawą Ducha Świętego12, oraz że teraz zasiada po

prawicy Boga i wysłuchuje mojego
wyznania grzechów oraz tej modlitwy13. Otwieram drzwi mojego serca
i zapraszam Cię do niego, Panie
Jezu14. Zmyj moje wszystkie brudne
grzechy w Swojej cennej krwi, którą przelałeś zamiast mnie na krzyżu
na Kalwarii15. Ty mnie nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz mi
moje grzechy i uratujesz moją duszę.
Wiem, ponieważ Twoje Słowo,
Biblia, tak mówi16. Twoje Słowo mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną17. Dlatego też
wiem, że usłyszałeś mnie, i wiem, że
odpowiedziałeś mi, i wiem, że jestem
zbawiony18. I dzięki Ci składam, Panie Jezu, za ocalenie mojej duszy,
a wdzięczność swą okazywać będę,
czyniąc, jak każesz, i nie dopuszczając się grzechu19.
JEZUS powiedział, że po zbawieniu musimy być ochrzczeni poprzez
całkowite zanurzonie w wodzie, w
imię OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO20. 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 życia21.
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).

9 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 2310 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 11 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 12 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 13 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 14 1Kor 3:16, Ap 3:20 15 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5, 7:14
16 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 17 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 18 Hbr 11:6 19 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 20 Mt 28:18-20, J 3:5, Dz
2:38, 19:3-5 21 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:
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