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JEZUS powiedział: „Poswoich szeregach tych złych,
dobne jest Królestwo Niebios
których można wykorzystać,
do pewnego KRÓLA [BOGA
aby kłamali przeciwko JEZUOJCA], który sprawił wesele
SOWI i JEGO wyznawcom].
swemu SYNOWI [JEZUSOA gdy wszedł KRÓL, aby
WI]. I posłał swe sługi, aby
przypatrzeć się gościom, ujwezwali zaproszonych na werzał tam człowieka nie odziasele, ale ci nie chcieli przyjść.
nego w szatę weselną. I rzeZnowu posłał inne sługi, mócze do niego: Przyjacielu, jak
wiąc: Powiedzcie zaproszowszedłeś tutaj, nie mając szanym: Oto ucztę MOJĄ przygoty weselnej? [Innymi słowy,
towałem, woły MOJE i bydło
dlaczego nie jesteś zbawiony,
Pastor
Tony
Alamo
i
Mr.
T
tuczne pobito, i wszystko jest
obmyty we Krwi JEZUSA,
znany z roli w filmie Rocky III i serialu Drużyna A odziany w białe szaty, wolgotowe, pójdźcie na wesele.
Ale oni, nie dbając o to, odeny od grzechu?]. A on onieszli, jeden do własnej roli, drugi spalił. [Oto gniew BOŻY w No- miał. Wtedy KRÓL rzekł sługom:
do swego handlu. A pozostali, po- wym Testamencie!]. Wtedy rzecze Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućchwyciwszy JEGO sługi, zniewa- sługom Swoim: Wesele wprawdzie cie go do ciemności zewnętrznej;
żyli i pozabijali ich. [Jest to przy- jest gotowe, ale zaproszeni nie byli tam będzie płacz i zgrzytanie zępowieść opowiadająca o uczniach godni. Idźcie przeto na rozstajne bów” (Mt 22:1-13). Ta przypochrześcijańskich, którzy nieśli drogi, a kogokolwiek spotkacie, wieść jest zapowiedzią tego, co
świadectwo poganom i zapraszali zaproście na wesele. [Tak też czy- stanie się z tymi wszystkimi, któich do zbawienia od jeziora ognia nimy. To złości diabła na tyle, że rzy nie są zbawieni – wszystkimi,
i do BOŻEGO błogosławieństwa zamyka nas w więzieniu, porywa którzy nie są tego warci1!
na wszystkie sposoby, ale więk- nasze dzieci i nas szkaluje]. SłuGdy BÓG powiedział, że Żydzi
szość ludzi nie tylko odmawia, lecz dzy ci wyszli na drogi, sprowadzi- odzyskają swoją ziemię i zatrzyoskarża i morduje tych, którzy za- li wszystkich, których napotkali: mają ją na zawsze, tak też uczynił
praszają grzeszników].
złych i dobrych, i sala weselna za- (14.05.1948, Ez 37:21-28)2. BÓG
I rozgniewał się KRÓL, a wy- pełniła się gośćmi. [Diabeł, rząd powiedział, że ocali wybranych
sławszy swe wojska, wytracił szatana, wie, że każdy prawdziwy Żydów, sto czterdzieści cztery tyowych morderców i miasto ich kościół głoszący Ewangelię ma w
(Ciąg dalszy na str. 2)
1 Mt 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, Łk 9:59-62, 14:16-33, J 3:3-8, Ap 16:15 2 Pwt 30:1-5, Iz 11:10-12, 27:12-13, 43:1-6, Jr 23:7-8, 32:36-44, Ez 11:16-20,
20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, Oz 1:8-11, Am 9:14-15, Mi 4:6-8. So 3:16-20, Za 8:1-15
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NASTAŁ
UCISK
(Ciąg dalszy ze str. 1)

siące spośród nas i staniemy się
tyloma Janami Chrzcicielami w
ostatnich dniach. ON to czyni! (Ap
7:2-8, 14:1-5).
Powiedział, że nastanie rząd
ogólnoświatowy, media i kościół,
które otrzymają moc od diabła3.
Sami widzicie, że jest tak, jak BÓG
zapowiedział (Ap 13:1-7). Powiedział, że usta diabła – media – szatański rząd światowy, sekta, razem
z diabłem wypowiedzą wojnę przeciwko BOGU, CHRYSTUSOWI,
SŁOWU BOŻEMU i prawdziwym
chrześcijanom. To dzieje się na Waszych oczach4. Lista bluźnierstw,
aresztowań, fałszywych oskarżeń
itp. nie ma końca. Z całą pewnością
musicie wiedzieć, że dzień zapłaty
jest w zasięgu ręki, już nadchodzi5.
Obyście nie zapomnieli swych szat
weselnych.
Oto kolejna przepowiednia, która wkrótce się spełni. Pochodzi z
Księgi Zachariasza: „Oto Ja uczynię
z Jeruzalemu puchar upijania się
dla wszystkich ludów wokoło, które będą oblegały Judę i Jeruzalem.
W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich
ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą
się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi.
W owym dniu – mówi PAN
– dotknę trwogą wszystkie rumaki [wszystkie państwa], a ich
jeźdźców [przywódców państw]
obłędem [szaleństwem, niepoczytalnością, obłąkaniem, co z całą
3 Dn 2:28-45, 7:7-25, Ap rozdz. 13, 14:8-11, rozdz. 1718 4 Dn 2:40, 7:20-25, Ap 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15,
18:24, 19:1-2 5 Łk 21:7-36, 1P 4:7, 2P 3:3-12, Jud 3-21,
Ap 1:1-3, 22:10-12

pewnością dzieje się już dzisiaj],
lecz nad domem Judy będę miał
oczy otwarte, a ślepotą [i są ślepi]
dotknę wszystkie rumaki ludów
[wszystkie narody].
Potem książęta Judy będą mówić
w swoim sercu: Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją moc w PANU
ZASTĘPÓW, w swoim BOGU. W
owym dniu uczynię z książąt Judy
jakby garnek z ogniem wśród drwa
i jakby żagiew [pochodnię] płonącą
w słomie, i będą pożerać z prawej i
z lewej strony wszystkie ludy wokoło; lecz Jeruzalem pozostanie nadal
na swoim miejscu. Najpierw wyratuje PAN namioty Judy, aby chwała
domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała
Judy. W owym dniu ochroni PAN
mieszkańców Jeruzalemu, tak że
najsłabszy wśród nich będzie w
owym dniu jak Dawid, a dom Da-

wida będzie jak BÓG, jak ANIOŁ
PANA na ich czele. W owym dniu
będę dążył do tego, aby zniszczyć
wszystkie narody, które wyruszyły
przeciwko Jeruzalemowi” (Za 12:29 – Biblia Króla Jakuba)6.
„A taka będzie plaga, jaką PAN
dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi
jeszcze na nogach, będzie gnić,
jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach”
(Za 14:12).
Napisałem książkę na temat setek spełnionych proroctw ze Starego Testamentu, które zapowiadają
nadejście PANA. Pragnę napisać o
kolejnych, które zapowiadają bliskie przyjście PANA. Nawet ludzie
niezbawieni zdają sobie sprawę, że
JEGO przyjście jest bliskie. Pojed(Ciąg dalszy na str. 4)

6 Ez rozdz. 38-39

Malawi

(Tłumaczenie z języka cziczewa)

Szanowny Pastorze Tony Alamo!
Cieszę się, pisząc ten list do Pastora. Chwała Bogu Niebios za wszystko, co
Jego sługa Tony Alamo czyni na całym świecie. Tutaj w Malawi, duszpasterstwo
Namitambo rozrasta się dzięki temu, że rozprowadzamy różne publikacje sługi
Bożego Tony’ego Alamo.
Ja, pastor Kościoła Tony’ego Alamo w Malawi, jestem wdzięczny za wszystko,
co otrzymujemy, aby nieść przesłanie na cały świat, jak mówi Biblia w Ewangelii
św. Mateusza 28, wersety 19-20 oraz Ewangelia św. Marka 16, wersety 15-16.
Ponadto dziękuję za liczne egzemplarze książki Mesjasz. Nowi, którzy dołączają do nas, czytają ją i wielu z nich zostaje z nami. Niech Bóg Pastora błogosławi. Amen.
Sługa Pański,
Pastor Charles Mblew				
Namitambo, Malawi

Z serwisu Facebook

W nawiązaniu do wiadomości „Tajemnica obrony umysłu” (The Secret of
How to Defend Your Mind) KGJ pisze: „Przeczytałem cały ten obszerny artykuł.
Zajęło mi to trochę czasu, ponieważ przerywałem lekturę, żeby przemyśleć to, co
czytam. To powinna być lektura obowiązkowa dla każdego! Dziękuję za wysiłek
włożony w ten tekst i za poświęcony czas. JEZUS CHRYSTUS JEST NASZYM
PANEM I ZBAWICIELEM. Amen”.
W nawiązaniu do wiadomości „Kłopoty?” D.W. z Birmingham w Alabamie
pisze: „Nikt nie chce słuchać o gniewie Bożym, lecz tylko o Jego miłości i błogosławieństwie. Nauczaj dalej, Bracie”.
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Drogi Pastorze Alamo!
Mój kuzyn, Chad, za którego się
modliliśmy, ponieważ leżał w szpitalu z powodu poważnego uszkodzenia
wątroby przez alkohol, zmarł wczoraj. Około półtora tygodnia temu
udało mi się go nawrócić i zaprowadzić ku zbawieniu.
Ciotka uniemożliwiała mi kontakt z kuzynem, ponieważ nie wierzy
w Słowo Boże. Zadzwoniła do mnie
matka i powiedziała, że mój kuzyn jest
w śpiączce i jest bliski śmierci.
Ciotka poinformowała mnie, że w
jego sali nie ma telefonu i nie ma sposobu, żebym z nim porozmawiała (korzystanie z telefonów komórkowych w
sali było zabronione). Zadzwoniłam
Szanowny Pastorze!
Pragnę podzielić się z Pastorem swoimi przemyśleniami, ponieważ modliłam się. Poszczę i modlę się za nasze
dzieci, które odeszły od wiary i wróciły
na złą drogę przez te wszystkie uciski.
Modlę się również za wszystkie dzieci
na całym świecie, ponieważ żal mi ich,
są tak nieświadome Prawdy. Zaczęłam
myśleć o tym jak byłam z Jonathanem na
Wschodnim Wybrzeżu i rozpowszechnialiśmy publikacje ewangeliczne Pastora na wielu uczelniach. Te dzieciaki (nazywam ich dzieciakami, bo sama mam
60 lat, ale tak naprawdę są to młodzi
mężczyźni i kobiety) tak bardzo przypominały mi nas – pokolenie lat sześćdziesiątych, włóczących się hipisów – i ci
młodzi ludzie dzisiaj są tak samo zagubieni, zmartwieni i poszukujący, jak my.
Urodzili się w epoce komputerów i ich
ucieczka i poszukiwania wyglądają inaczej, to jedyna różnica.
Pamiętam, jak Susie w jednym z
przesłań nazwała ostatnie oddziały wy-

Kalifornia
więc bezpośrednio do szpitala i zostałam połączona z jego salą. Odebrała
ciotka. Poprosiłam, żeby przyłożyła
słuchawkę do ucha Chada. Tak, jak
mówił Pastor wiernym, wiedziałam,
że mnie usłyszy. I zgodnie z tym, czego nas Pastor nauczył, poprosiłam
ciotkę, żeby chwyciła dłoń Chada i
poprosiłam go, aby ścisnął jej dłoń, jeśli mnie słyszy.
Zaledwie zaczęłam do niego mówić, a ciotka z ekscytacją zareagowała: „Ściska moją dłoń!”. Zaczęłam
dawać mu świadectwo o krwi Jezusa
przelanej za niego, o planie zbawienia
i o niebie. Ponieważ kuzyn nie mógł
mówić, poprosiłam go, aby w sercu

odmówił modlitwę grzesznika. Gdy
powtarzał słowa modlitwy, słyszałam,
jak pojękuje i usiłuje mówić. Czułam
wyraźnie obecność Ducha Świętego,
gdy modliłam się razem z nim.
Jestem bardzo wdzięczna, że teraz
jest z Jezusem i dziękuję Bogu za Jego
obietnice. Pastorze, jestem ogromnie
wdzięczna Tobie i całemu duszpasterstwu, w którym nauczyłam się,
jak dawać świadectwo poprzez nauki
Pastora. Kocham Was tak bardzo.
Dziękuję za wszystkie wskazówki i
wspaniałe świadectwo prawdziwego
chrześcijanina. Jestem dumna, że tworzę to duszpasterstwo. Chwała Panu!
Suzette
Santa Clarita, Kalifornia

Arkansas
miatające „Armią Joela”. Powiedziała,
że wojna w Wietnamie była podstępem
diabła w celu wyeliminowania Armii Joela. Modląc się, pomyślałam wówczas, że
Bóg powołał Pastora i Susie do przeprowadzenia nadprzyrodzonego dzieła dla
Niego i wierzę, że Ewangelia rozbrzmiewa na całym świecie w taki sposób, że
świat nigdy już nie będzie taki sam. Wierzę, że większość ludzi usłyszała Ewangelię w takiej czy innej formie i decyzje już
zapadły, a my dzisiaj odczuwamy skutki
tych decyzji. Ci, którzy wtedy odrzucili
Ewangelię, poszli swoją drogą i urodzili dzieci w swoich bezbożnych domach,
z kolei te dzieci dorosły i miały swoje
dzieci i to one są tym pokoleniem, które
widzimy dzisiaj. Nie mają pojęcia, jaka
jest rzeczywistość, nie wiedzą, kim jest
Bóg, po co tutaj są i co stanie się z tym
okropnym bałaganem na tej planecie, w
którym przyszło im się urodzić. Chcą widzieć Pastora w więzieniu, ponieważ tak
naprawdę pragną powstrzymać Pastora

przed głoszeniem PRAWDY, że JEZUS
WKRÓTCE POWRÓCI.
Gdy modliłam się, zastanawiałam się
także, co jeśli Pan będzie zwlekał? Czy potrafi Pastor wyobrazić sobie tych zagubionych ludzi i ich kolejne pokolenia mające
dzieci? Te „Stany Zjednoczone”, takie bezbożne, zapatrzone w siebie i egoistyczne
zrobią wszystko, żeby tylko wieść to swoje
bezbożne życie. Są dojrzałym plonem tej
grzesznej bestii rządu światowego i Kościoła – Watykanu, Wszetecznicy z Księgi
Objawienia. Scena została przygotowana
do przyjęcia znamienia bestii.
Dziękuję za Światło, które przynosi
Pastor z nieba na ziemię i za to, że jesteś naszym pastorem. Z dumą żyjemy
i jesteśmy gotowi umrzeć za Ewangelię,
którą Pastor głosi. Kochamy cię, Pastorze Tony. Niech Bóg obłaskawi Pastora
błogosławieństwem, które nie ustanie i
przyniesie Pastorowi wyzwolenie.
W imię Jezusa. Amen.
Siostra Shelley
Fort Smith, Arkansas

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

ALAMO MINISTRIES W INTERNECIE
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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UCISK
(Ciąg dalszy ze str. 2)
najcie się z BOGIEM! Zacznijcie od odmówienia tej modlitwy:
Mój Panie i mój BOŻE, zmiłuj
się nad moją grzeszną duszą7. Wierzę,
że Jezus Chrystus jest Synem
żywego BOGA8. Wierzę, że umarł na
krzyżu i przelał Swoją cenną krew
na odpuszczenie wszystkich moich
dawnych grzechów9. Wierzę, że BÓG
wskrzesił Jezusa z martwych za
sprawą Ducha Świętego10, oraz
że teraz zasiada po prawicy BOGA
i wysłuchuje mojego wyznania grzechów oraz tej modlitwy11. Otwieram
drzwi mojego serca i zapraszam Cię
do niego, Panie Jezu12. Zmyj moje
wszystkie brudne grzechy w Swojej
cennej krwi, którą przelałeś zamiast
mnie na krzyżu na Kalwarii13. Ty
mnie nie odtrącisz, Panie Jezu;
przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją duszę. Wiem, ponieważ
Twoje Słowo, Biblia tak mówi14.
Twoje Słowo mówi, że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze mną15.
Dlatego też wiem, że usłyszałeś mnie

i wiem, że odpowiedziałeś mi i wiem,
że jestem zbawiony16. I dzięki Ci składam, Panie Jezu za ocalenie mojej
duszy, a wdzięczność swą okazywać
będę, czyniąc jak każesz i nie dopuszczając się już więcej grzechu17.
JEZUS powiedział, że po zbawieniu
musimy być ochrzczoni poprzez całkowite zanurzenie w wodzie, w imię
OJCA i SYNA, i DUCHA ŚWIĘTEGO18. Z uwagą studiujcie Pismo Święte
(Biblię Warszawską i Biblię Króla Jakuba – King James Version w języku angielskim) i postępujcie zgodnie z NIM
do końca swojego życia19.
Teraz CHRYSTUS i BÓG OJCIEC
mieszkają w Was za sprawą DUCHA
ŚWIĘTEGO. Możecie otrzymać pełniejszą część Waszej BOSKIEJ natury. Im większa część BOSKIEJ natury
mieszka w Was, tym bardziej będziecie
w stanie przeciwstawić się pokusom,
które z taką łatwością oddaliły miliony chrześcijan od zbawienia. Módlcie
się o chrzest w DUCHU ŚWIĘTYM.
Aby dowiedzieć się, w jaki sposób przyjąć chrzest w DUCHU ŚWIĘTYM i
otrzymać więcej świętej BOŻEJ natury,
zwróćcie się do nas po nasze publikacje
lub zadzwońcie. Albowiem bez uświęcenia nikt nie ujrzy PANA (Hbr 12:14).

PAN chce, abyście opowiedzieli innym o swoim zbawieniu. Możecie zostać dystrybutorami literatury ewangelicznej pastora Tony’ego Alamo.
Wyślemy Wam publikacje za darmo.
Zadzwońcie lub napiszcie do nas, aby
dowiedzieć się więcej. Podzielcie się tą
wiadomością z kimś jeszcze.
Jeśli chcecie zbawienia świata, jak nakazuje JEZUS, nie okradajcie 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 doświadczać 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).

7 Ps 51:5, Rz 3:10-12, 23 8 Mt 26:63-64, 27:54, Łk 1:30-33, J 9:35-37, Rz 1:3-4 9 Dz 4:12, 20:28, Rz 3:25, 1J 1:7, Ap 5:9 10 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 11 Łk 22:69, Dz 2:25-36, Hbr 10:12-13 12 1Kor 3:16, Ap 3:20 13 Ef 2:13-22, Hbr 9:22, 13:12, 20-21, 1J 1:7, Ap 1:5,
7:14 14 Mt 26:28, Dz 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 15 Mt 21:22, J 6:35, 37-40, Rz 10:13 16 Hbr 11:6 17 J 5:14, 8:11, Rz 6:4, 1Kor 15:10, Ap 7:14, 22:14 18 Mt 28:18-20, J
3:5, Dz 2:38, 19:3-5 19 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: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@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 co wieczór o 20:00, a w niedzielę o 15:00 i 20:00 w kościele na terenie Los Angeles:
13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390, +1(661) 251-9424
Darmowy transport na i z nabożeństwa jest zapewniany na rogu
Hollywood Blvd. oraz Highland Ave., Hollywood, CA codziennie o 18:30, a w niedzielę o 13:30 i 18:30.
Nabożeństwa w Nowym Jorku odbywają się w każdy wtorek o 20:00 i w innych miejscach także w godzinach
wieczornych. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: +1(908) 937-5723.
PO KAŻDYM NABOŻEŃSTWIE PODAWANY JEST 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 +1(661) 252-5686 na koszt odbiorcy.

LITERATURA TA NIESIE PRAWDZIWY PLAN ZBAWIENIA (Dz 4:12). NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZEKAŻ KOMUŚ INNEMU.
Tych z was, którzy znajdują się w innych krajach, zachęcamy do tłumaczenia tych publikacji
na ojczysty język. W przypadku przedruku prosimy o umieszczenie poniższych praw autorskich i rejestracyjnych:
© Sierpień 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone World Pastor Tony Alamo ® Sierpień 2015
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