Kościół i rząd
szatana
Tony Alamo

Szatan oświadczył w królestwie niebieskim,
że zajmie miejsce Boga, ale naturalnie nie
udało mu się to. Szatan przejął władzę nad
światem, którą Bóg powierzył Adamowi, zwodząc jego żonę. Następnie poprzez Ewę zwiódł
Adama i nastąpił koniec komunikacji człowieka z Bogiem. Jednak w swym miłosierdziu
Bóg przygotował plan odkupienia dla tych,
którzy uwierzą Jemu zamiast szatanowi. Syn
Boży musiał umrzeć i przelać swoją krew, aby
plan zbawienia się urzeczywistnił. Szatan musi
sprawić, żeby ta JEDYNA metoda opracowana
przez Boga stała się niejasna, niewyraźna i rozmyta. Inaczej jego rządy dobiegną końca. Aby
jego plan się powiódł, szatan musi najpierw
przekonać ludzi, że on sam nie istnieje, co już
mu się udało. W niebie szatan przeciągnął na
swoją stronę jedną trzecią aniołów, które uwierzyły temu słabemu kłamcy, a nie potężnemu,
szczeremu Bogu, i zostały zrzucone z nieba
na ziemię. Szatan dostrzegł piękno, przepych
i niebiańską rozkosz, które Bóg stworzył w
Edenie i z zazdrością i nienawiścią przyglądał
się dwojgu niewinnym ludziom, których Bóg
pobłogosławił i którym dał panowanie nad
tym światem. Szatan zauważył, że w wieczornym chłodzie Jezus przychodził do ogrodu
i jednał się z tą dwójką. Przed grzechem nie
istniały żadne bariery pomiędzy człowiekiem
— stworzeniem Bożym — a Bogiem. Często
ze sobą rozmawiali jak przyjaciele; stworzenie
rozmawiało ze swoim cudownym Stwórcą
bez lęku. Obcowanie z Chrystusem stanowiło
najważniejszy punkt każdego dnia. Uczyli się
od Niego chwały Boga, poznawali znaczenie
wszystkich rzeczy i mogli mieć pewność, że
Bóg naprawdę ich kocha. Wiedzieli, co ich
czeka, jeśli nie posłuchają polecenia, aby
nie dotykać ani nie jeść z drzewa pośrodku
ogrodu (z drzewa poznania dobra i zła). Szatan wiedział, że jego przebiegłość pozwoliła
mu zwieść jedną trzecią mieszkańców nieba
i poprowadzić ich ku jego bezsensownemu
celowi i niszczycielskiemu końcowi. Czuł, że
skoro udało mu się tak wiele w niebie, mimo
że ostatecznie poniósł klęskę, to zdoła odebrać
dwójce niewinnych istot w Edenie panowanie
nad światem, które powierzył im Bóg. Pismo
mówi, że czyjego głosu posłuchasz, ten będzie
twoim panem. „Kto jest z Boga, słów Bożych
słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga
nie jesteście” (J 8:47). Szatan, chytrze podając się za specjalnego anioła światłości Bożej
(2Kor 11:14), sprawił, że Ewa zlekceważyła

polecenia Boga, Syna, które Ten wydał im
podczas jednej ze swoich wieczornych wizyt.
W ten sposób szatan stał się panem Ewy.
Natychmiast została pierwszym ewangelistą
szatana, a Adam został jej ofiarą. Odtąd więc
panowanie nad światem należało do szatana i
powstał mur dzielący Boga i człowieka.
Świat pogrążył się w ciemności, a komunikacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem
dobiegła końca, chyba że zostaną dokładnie
wypełnione Boże instrukcje dotyczące odkupienia. Plan został ustanowiony i nazwany
planem zbawienia. Syn Boży musi przyjść i
umrzeć, aby ukazać całej ludzkości potworność grzechu i piekła. Ponadto poprzez tę
bezprecedensową ofiarę Bóg musi pokazać
swoją niemożliwą do opisania miłość do
ludzkości, która wykracza poza wszelkie rozumienie (2Kor 9:15). Jako symbol dla człowieka
ustanowiono ofiarę całopalną i ołtarze, aby poprzez wiarę mógł pokazać, iż Bóg ześle swego
jednorodzonego Syna, Chrystusa. Człowiek
wierząc, że Bóg na pewno ześle swojego jednorodzonego Syna, aby Ten umarł na krzyżu
i przelał swoją krew na odpuszczenie duszy
człowieka, udowadniał swoją wiarę, wybierając najdorodniejszą owcę ze stada, taką bez
skazy czy ułomności, zabijał ją i kropił ołtarz
jej krwią (ołtarz symbolizuje ludzkie serce), a
następnie palił ofiarę, krzesając ogień. Zapach
ofiary unosił się do nieba niczym słodka woń
dla Pana. To był znak dla Boga, że człowiek
pokochał Boga i mu uwierzył — nie zaś szatanowi. Szatan znienawidził plan zbawienia,
ponieważ prowadził on do zjednania człowieka z Bogiem i odbierał szatanowi władzę nad
ludźmi. Mur dzielący jednego od drugiego
miał teraz drzwi — przekonanie, że wiara w
Boga poprzez Jezusa Chrystusa, Drzwi, Drogę,
Życie, Prawdę, Alfę, Omegę, Początek, Koniec,
Gwiazdę Jasną Poranną, „JAM JEST”, Księcia Pokoju, Księcia Życia, Zbawiciela, Pana,
Stwórcę świata i wszelkich rzeczy, Sprawcę i
Dokończyciela wiary, który stanowi cieleśnie
całą pełnię boskości i w Nim jesteśmy w pełni
zjednani z Bogiem.
Tak, szatan znienawidził plan zbawienia
przygotowany dla ludzkości. Wszyscy, którzy
zaludniali ziemię, zmierzali do piekła, chyba
że plan ucieczki (odkupienia) byłby właściwie
i dokładnie przedstawiany przez tych, którzy
odnaleźli drogę i którzy przejmują się losem
pozostałych. Bóg zna miłosiernych, ponieważ
troszczą się o innych, którzy nie wiedzą, jak
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otrzymać zbawienie. Misją szatana stało się
natomiast celowo skomplikować je i ukryć
jego prostotę. Już wcześniej udało mu się
zdobyć świat w drodze szatańskiego podstępu
(w przebraniu anioła). Teraz, żeby odnieść
pełny sukces, musi założyć Kościół, który
będzie nauczał, że to szatan jest Bogiem.
W tym celu musi być niezwykle ostrożny,
zwodniczy i tajemniczy. Musi wykazać się
jeszcze większą przebiegłością niż kiedykolwiek wcześniej. Nikt nie może wiedzieć, że
to Kościół szatana, i nikt nie może odkryć,
że Kościół ten prowadzi do piekła. Musi
on przemawiać do rządów, zarówno pod
kątem politycznym, jak i finansowym, żeby
zainteresować przywódców światowych, a
jeśli przysługi zostaną odwzajemnione, za
posłuszeństwo będzie rozdawał doczesne
korzyści. Zatrudnieni przez szatana do tego
celu przywódcy muszą działać w największej
tajemnicy. Muszą złożyć przysięgę, że bez
wahania spełnią każde życzenie szatana.
Najęci przywódcy nigdy nie mogą podważać
Kościoła szatana ani wyjawić, że wszelkie
formy zepsucia na ziemi pochodzą od niego
(że to on, sam szatan, jest źródłem wszelkiego
zła). Świat nie może zobaczyć, co dzieje się
za kulisami i w garderobie. Kościół szatana
musi być większy, katedry muszą być jeszcze
piękniejsze, a muzyka głośniejsza niż ta w
innych Kościołach. Obrzędy muszą wyglądać
na jeszcze bardziej święte, mimo że wszelkie
rytuały, takie jak zapalanie świec, dzwonienie
dzwonami, palenie kadzideł i inne zabiegi o
charakterze rytualnym obecne w tym Kościele nie są biblijne. Jego Kościół musi być tak
skomplikowany, żeby nikt nic nie rozumiał.
Kościół szatana musi wyglądać na bardziej
pokorny (choć to fałszywa pokora), musi
wyglądać na bardziej życzliwy i potężny, i
wreszcie, przed samym powrotem Jezusa na
ziemię, musi mieć pełną władzę nad rządami,
aby możliwe było odwołanie się do siły, gdy
prawda o nim (fakt, że jest antychrystem)
wyjdzie na jaw.

Jak blisko ponownego przyjścia Chrystusa
na ziemię jesteśmy? Jak blisko nastania rządów Kościoła szatana jesteśmy?
Poinformowano nas, że 19 maja 1986
roku grupa chrześcijan z Teksasu zapytała
prokuratora generalnego stanu Teksas (Jima
Mattoksa), czy to prawda, że ich dzieci są
własnością stanu.
Prokurator generalny stanu Teksas, Mattox, odpowiedział w ten sposób: „Tak, to
prawda (że wasze dzieci są własnością stanu)
i nie tylko wasze dzieci, ale także i wy!”
KONTROLA KOŚCIOŁA SZATANA
NAD RZĄDEM AMERYKAŃSKIM
Gestapowski Urząd Skarbowy jest pochłonięty odbieraniem ulgi podatkowej wszystkim Kościołom, które są obce Kościołowi i
rządowi szatana. Jednocześnie od lat zajmuje
się przyznawaniem ulg podatkowych organizacjom sprzyjającym Kościołowi szatana,
takim jak Kościoły guślarzy i sabaty czarownic. Każda komunistyczna organizacja w
Stanach Zjednoczonych została zwolniona z
podatków na mocy artykułu 501 (c) (3) przez
gestapowską agencję skarbową Kościoła szatana, którą jest Urząd Skarbowy.
Fakt ten można odnaleźć w wielu miejscach, np. w Federalnej księdze podatkowej
wydawanej przez Prentice Hall, rozdział 28:
Składki na ubezpieczenie społeczne, sekcja
3804, Zwolnienia podatkowe #3813*.
Tak wielu katolickich jezuitów przeniknęło
do naszego rządu od czasów Ronalda Reagana, że ci przeciwni Ameryce, Chrystusowi
i Konstytucji USA ludzie rozwiązali nawet
komisję śledczą do badania działalności
antyamerykańskiej (HUAC) i podkomisję
Izby Reprezentantów ds. bezpieczeństwa
międzynarodowego. Ci skryci i zdradzieccy
wywrotowcy sprawiedliwości wyeliminowali
departament, który informował o katolicko-komunistycznych zdradach w naszym
kraju. Katolicyzm to komunizm, socjalizm
i ateizm. Podczas gdy we wcześniejszych
latach komisja rozpatrywała średnio 55 tys.
spraw o zdradę rocznie, w latach 1974-1982
rozpatrzyła ich zaledwie 14. Jedyne procesy,
jakie ten nowy szatański rząd dopuszcza na
wokandę, dotyczą ludzi, którzy demaskują
Kościół i rząd szatana, czyli ludzi, jak ja i
Święty Chrześcijański Kościół Alamo oraz
inni amerykańscy patrioci, którzy nie są
katolikami. Neonaziści to nie patriotyczni
Amerykanie czy chrześcijanie. To kolejna
katolicka radykalna grupa bojowników poskładana przez rząd szatana, żeby FBI wyglądało dobrze (próba nadania nowej fałszywej
twarzy FBI), które samo jest niczym innym,
jak radykalną katolicką grupą paramilitarną.
Neonaziści już dawno trafiliby po prostu do
więzienia, gdyby konstytucyjny rząd USA
(ten, który działał pod szyldem „Bogu ufamy”) pozostał nienaruszony. J.Edgar Hoover

był sterowany przez katolickiego kardynała
Spellmana przez całą swoją karierę. FBI jest
całkowicie katolickie. (W nazistowskich
Niemczech nazywano takich Gestapo, a tutaj
określa się ich jako FBI.) Mamy oświadczenia
wielu osób (włącznie z agentem FBI, który
się nawrócił i wrócił do Chrystusa w naszym
Kościele), które poświadczają, że FBI, Urząd
Skarbowy, Departament Pracy i wszystkie
federalne i stanowe agencje gestapowskie
są katolickie. Ponadto proponowały one
pieniądze (amerykańskie dolary pochodzące
z podatków) narkomanom, alkoholikom,
złodziejom i im podobnym w zamian za fałszywe zeznania przeciwko naszemu Kościołowi i przeciwko mnie samemu. Co więcej,
grozili sprzyjającym nam gazetom, aby nie
publikowały żadnych artykułów na temat
naszej bieżącej sytuacji ani na temat dobrych
uczynków naszego Kościoła. W przeciwnym
razie gestapowskie agencje Kościoła szatana
będą nękać również i je.
Kościół szatana nigdy nie może zostać zdemaskowany i pamiętajcie, należy natychmiast
posłużyć się bezwzględną siłą wobec tych,
którzy poprowadzą ludzi ku odkupicielskiemu planowi Boga poprzez Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, a także wobec każdego, kto ośmieli
się ujawnić ten szatański spisek utrzymywany
w tajemnicy od setek lat. Wszyscy, których
Bóg powołał do głoszenia chwalebnego planu
zbawienia, oraz ci, którzy ujawniają bałwochwalcze fasady szatana, otrzymają etykietkę
„heretyków”. W ostatnich dniach wszystkie
Kościoły, które wybrały przesłanie szatana
zamiast Słowa Bożego, otrzymały rozkaz od
posłów szatana, którzy okrywają ich ambony
mrokiem, aby siały nienawiść w sercach swoich wiernych. Posłowie szatana polecają tym
Kościołom, aby ignorowały posłańców światłości. Ci posłowie ciemności nakazują swoim
wiernym obrażanie, zastraszanie i wyśmiewanie. Przeinaczają Pismo Święte, podobnie jak
szatan wobec Chrystusa na Górze Kuszenia.
W bezwzględnym i okrutnym strachu przed
zdemaskowaniem wyznawcy szatana krzyczą
głośno, że ci, posłuszni poleceniom Boga, są
„nienawistnikami” i należy ich wszystkich zamknąć w szpitalach psychiatrycznych. Zgodnie z Pismem Świętym szatan i jego wyznawcy
cierpią na chorobę psychiczną, uwięzieni w
swym szaleństwie na wieki w płonącym piekle.
Wszystkie wieloletnie, ostrożne, sekretne i
przebiegłe dzieła szatana ulegną zniszczeniu
w jednej chwili, gdy słudzy Boga przybędą na
miejsce. Napięcie wzrasta, ponieważ przybył
arcywróg szatana i szatan musi zdyskredytować cały jego przekaz. Stąd biorą się wszystkie
te podłe historie, a wszystko, co charakteryzuje szatana, przypisuje on dzieciom Bożym.
Musi to czynić, aby utrzymać w tajemnicy
swoje złe zamiary wobec człowieka. Przekłamanie, fałszywa fasada jego Kościoła ulega

w tej chwili zburzeniu, bo za żadną cenę nie
może trwać dalej. Ludzie będą mogli zajrzeć
za kulisy, do garderoby, zobaczą skazę, zepsucie, każdą okropną obrzydliwość, która, jak
mówi Bóg, jest tam ukrywana.
Jednym ze sposobów Kościoła szatana na
wystarczające zniesławianie i oczernienie
sług Bożych jest sprawowanie kontroli nad
światowymi mediami. Wszyscy chrześcijanie,
którzy przestrzegają przykazań Pana, muszą
zostać zgładzeni. Także Żydzi muszą zostać
unicestwieni, ponieważ to za sprawą Żydów
plan zbawienia, Boski plan odkupienia, dokonał się poprzez Jezusa Chrystusa. Pierwszym
Żydem był Abraham, później Izaak i Jakub,
korzeń Isajego, ród Dawida i wreszcie Jezus,
który jest Lwem z plemienia Judy.
W Niemczech szatan okazał swoją nienawiść do ciała Izraela, uśmiercając sześć
milionów Żydów. Kraj ten, otrzymawszy
wielkie sumy pieniędzy od banków i rządu
Kościoła szatana, przyjął wydany z tylnego
siedzenia rozkaz Kościoła szatana w Rzymie,
aby zatrzeć wszelkie wspomnienie o ciele,
które dało temu światu jedyną drogę ku niebu, jedyną prawdę tutaj na ziemi i w niebie,
bowiem życie jest tylko w Chrystusie. Próby
prześladowania i zniszczenia Żydów przez
szatana sięgają wielu wieków wstecz. W Biblii
można odnaleźć liczne fragmenty traktujące
o tajemniczej, nieuzasadnionej nienawiści do
Żydów, a także o licznych próbach całkowitego unicestwienia tego narodu. Dzisiaj Bóg
posługuje się Żydami w swoim terminarzu,
żeby pokazać nam, jak blisko drugiego przyjścia Chrystusa jesteśmy. Jeden ze znaków to
powrót Żydów do ojczyzny — do Izraela.
Niektórzy Żydzi wrócą do Boga przez Jezusa
Chrystusa, przyjmując Jego plan zbawienia,
a w czasie ostatecznym będą głosili światu
Ewangelię, plan zbawienia. Niektórzy z nas,
Żydów, już to czynią. Hebrajscy chrześcijanie zostali wyjątkowo znienawidzeni przez
księcia ciemności, ponieważ przyjęli Boski
plan zbawienia poprzez Jezusa Chrystusa,
naszego Zbawiciela i Pana. Ponadto są ciałem
Izraela i jednocześnie Synem żywego Boga.
Wszystkie te fakty są zawarte w Starym i
Nowym Testamencie starej Biblii króla Jakuba, nie w nowej, która, jak podaje wydawca,
zawiera „podpowiedzi”. Szatan zaingerował
we wszystkie pozostałe wersje, żeby wypaczyć Słowo Boże i spróbować zmienić jego
znaczenie, które odnajdujemy w oryginalnej
wersji króla Jakuba.
Lekkie przeinaczenie lub łagodna zmiana
Pisma Świętego, Boskiego dowodu rzeczywistości oraz moralnej i przyzwoitej prawidłowości Słowa Bożego wystarczą, aby zachęcić
cały naród do barbarzyńskiego zabijania w
imię propagandy szatana. Naród, posłuszny
Słowu Bożemu (zaznajomiony z Pismem
Świętym), nigdy nie zaakceptuje mordowania,

1 Do 1987 roku wszystkie organizacje komunistyczne były zwolnione z podatków. Teraz to zwolnienie zostało anulowane przez amerykański urząd podatkowy. Jednak watykańscy komuniści są tak zakorzenieni w rządzie pod przykrywką Republikanów i Demokratów, że już nie potrzebują tych zwolnień. Nie wspominając o rządowych dotacjach, przyznawanych na rzecz “pseudocharytatywnych ” grup
i dotacjach wartych miliony dolarów na rzecz szkół parafialnych, i innych elitarnych katolickich organizacji komunistycznych.
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okłamywania ani torturowania ludzi za ich
odmienność religijną czy z jakiegokolwiek innego powodu. Bóg nie udziela licencji na zmienianie lub przeinaczanie Swojego Słowa. Jeśli
jakaś osoba, miasto lub rząd odrzuca Słowo
Boże, zgodnie z prawdziwym przykazaniem,
Bóg nakazuje swoim ludziom: „strząśnijcie
proch z nóg swoich” (Mt 10:14) i nastawcie
drugi policzek i przekażcie duszę komuś innemu, aby Bóg został uwielbiony. „A jeśliby w
jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć
ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie
proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Zaprawdę powiadam wam: Lżej
będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny,
niż miastu onemu” (Mk 6:11).
Dziś mamy Nowy Testament, i Stary Testament. Słowo Boże w całości (od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia) ukazuje możliwie
pełny, mistrzowski i znakomity obraz Jezusa i
Jego celów (misji). Poszukujący szatana, jego
Kościoła i jego celów (misji) oraz więzienia
dla zagubionych dusz ludzkich odnajdzie także kompletny i mistrzowski portret ukazujący
zło i brzydotę.
Każdy, kto poszuka, odnajdzie w Piśmie
Świętym ponad 300 proroctw przyjścia Chrystusa na ziemię w celu ocalenia ludzkości
przed wiecznym piekłem szatana. Chrystus
doskonale znał plan zbawienia — opracował
go wspólnie z Ojcem i zgodzili się, że nie ma
dla niego alternatywy. Słowo Boże (Chrystus)
stworzyło wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, włącznie z samym niebem, ziemią, na której żyjemy, oraz z morzami. Stworzyło także
człowieka i tchnęło w nozdrza jego dech życia. Tylko ludziom (mężczyznom i kobietom)
dał żywe dusze. Słowo Boże mówi: „I nie ma
w nikim innym zbawienia; albowiem nie
ma żadnego innego imienia pod niebem,
danego ludziom, przez które moglibyśmy
być zbawieni” (Dz 4:12). Imię Zbawiciela to
Jezus i narodził się On oraz umarł dokładnie w tych dniach, o których prorok Daniel
przepowiedział, że Mesjasz, Zbawiciel, urodzi
się i umrze. Narodził się w Betlejem w Judei,
gdzie zgodnie z proroctwem miał urodzić się
prawdziwy Zbawiciel. Narodził się z dziewicy,
poczęty z Ducha Świętego w identyczny sposób, w jaki prawdziwi odrodzeni chrześcijanie
przyjmują Chrystusa przez Ducha Świętego,
gdy jest On (Jezus) zapraszany do ich serc.
Plamy grzechu zostają zmyte tu natychmiastowo, gdy człowiek, poprzez samą wiarę,
zaufa i nie będzie miał wątpliwości, że Boski
plan zbawienia, oczyszczająca duszę krew z
żył Odkupiciela, wystarczy, aby je zmyć, nieważne jak wielkie i okropne są. Cudowny plan
zbawienia, cudowny Odkupiciel, mają na celu
wyswobodzenie duszy ludzkiej z więzienia
szatana. „I poznacie prawdę, a prawda was
wyswobodzi” (J 8:32). Och, radości z odpuszczenia grzechów!! Och, radości, jaką znają
tylko obmyci krwią!! To potężne przesłanie
nadal pozostaje żywe tak w starożytnym, jak i

aktualnym Słowie, które żyło wczoraj i dziś, i
na wieki (Hbr 13:8) w Biblii króla Jakuba (bez
zmieniania, przeinaczania i wypaczania).
Słowo Boże jest wodą życia dla duszy
mężczyzny i kobiety. Jezus powiedział: „Wy
jesteście już czyści przez Słowo, które wam
głosiłem [niewypaczone, nieodwrócone]”
(J 15:3). Ani trochę niewypaczone, nieodwrócone, lecz precyzyjne żywe i oczyszczające
Słowo Boże zapisane Duchem Świętym z
nieba i krwią Jezusa.
Słowo Boże zmywa z duszy ludzkiej zakłamane doktryny. Żywe i niewypaczone
Słowo zmywa wszelką nienawiść i przemoc
wynikające z fałszywego osądu, który rodzi
się w umyśle i sercu człowieka za sprawą
fałszywej nauki szatana (jego Kościoła i
rządu). Człowiek zostanie oczyszczony z
fałszywych doktryn letargu i niespójności.
Niewypaczona i nieodwrócona woda życia
Pana mówi nam, że Bóg nienawidzi diabła,
Kościoła diabła i dzieci diabła, które nie
pokutują za swoje grzechy. Są nimi wszyscy
ci, którzy nienawidzą Bożego precyzyjnego,
niewypaczonego i nieodwróconego Słowa,
czystej wody życia ze świętego tronu Bożego
w niebie. Święta woda życia, niewypaczone,
nieodwrócone prawdziwe Słowo Boże głosi,
że wszyscy, którzy nie wierzą Jego Słowu
(precyzyjnemu, niewypaczonemu i nieodwróconemu) będą potępieni, lecz ci, którzy
wierzą i są ochrzczeni, zostaną zbawieni. Oto
bezpośredni i precyzyjny cytat ze Słów Jezusa,
które wypowiedział do uczniów (tych, którzy
uwierzyli i poszli za Nim): „Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto
nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16:16).
Jezus oznajmił, że nienawidzi uczynków
nikolaitów, bałwochwalców i oto niewypaczony i nieodwrócony fragment Pisma
odnośnie Jego surowości: „Tak i ty masz u
siebie takich, którzy również trzymają się
nauki nikolaitów [niebiblijnych fałszywych
chrześcijan i bałwochwalców], którą ja mam
w NIENAWIŚCI” (Ap 2:15).
Jezus nienawidzi kłamliwego wypaczania
i odwracania Jego precyzyjnego Słowa oraz
zwodniczości, na którą nie ma miejsca w
Jego Słowie, nienawidzi też fałszywych religii
i bałwochwalstwa, które Bóg nazywa błędną
nauką. Apostoł Paweł ostrzega nas, abyśmy
nie pobierali nauki u aniołów niebieskich ani
u nikogo innego, lecz poucza nas, abyśmy
zamiast tego czytali i przyjmowali wyłącznie
dokładne, precyzyjne Słowo Boże. Oto dokładne, precyzyjne, niewypaczone i nieodwrócone
słowa świętego Żyda, Pawła Apostoła: „Ale
choćbyśmy nawet my [Święci Apostołowie]
albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię
odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Ga 1:8). Paweł
Apostoł mówi także: „Głoś Słowo [precyzyjne,
niewypaczone i nieodwrócone]” (2Tym 4:2).
Apostoł Paweł dodaje: „Albowiem przyjdzie
czas [ostatnie dni... teraz], że zdrowej nauki
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nie ścierpią [Słowa Bożego w takiej postaci, w
jakiej zostało zapisane przez Ducha Świętego
z tronu Bożego, bez przeinaczania i odwracania], ale według swoich upodobań nazbierają
sobie nauczycieli” [fałszywych nauczycieli i
kaznodziejów, błędnych niebiblijnych religii i
fałszywych pastorów chrześcijańskich], którzy
nienawidzą prawdziwego Słowa Bożego i dzieci Bożych (2Tym 4:3). Słudzy Boga demaskują
szatana, Kościół szatana, rząd szatana i jego
wszystkie agencje. Słudzy Boga nie zgadzają się
na wypaczanie i odwracanie Słowa Bożego ani
na kompromis z diabłem, Kościołem diabła,
jego rządem i jego dziećmi, które są fałszywymi nauczycielami, przeklętymi dziećmi.
„Chmurami bez wody unoszonymi przez
wiatry [kolejne fałszywe nauki szatana, jedna
po drugiej], drzewami jesiennymi, które nie
rodzą owoców [tego rodzaju drzewo to fałszywy chrześcijanin, ponieważ dusze, które uczy,
nauczane są fałszywej doktryny], dwakroć
obumarłymi, wykorzenionymi” (Jud 12),
których koniec jest taki sam jak ich ojca diabła
— w płomieniach piekielnych po wieczność.
Oni „pogardzają zwierzchnościami [nieprzeinaczonym i nieodwracalnym przykazaniem
Bożym... Jego Słowem, zwierzchnością rządu
Bożego] i bluźnią istotom niebieskim [świętemu narodowi Bożemu, który głosi dziś Jego
Słowo]” (Jud 8).
Tak, szatan potrzebuje swojego Kościoła,
Kościoła, który wyeliminuje Słowo Boże,
który je wypaczy i odwróci, użyje Słowa
Bożego przeciwko świętym mężczyznom i
kobietom Bożym, których przysyła dziś Bóg,
aby objaśniali Słowo Boże (które dotyczy
szatana, Kościoła szatana i kontroli szatana
nad rządami świata). My, chrześcijanie, nie
ulegniemy władzy rządu Kościoła szatana,
ponieważ jest ona wspomagana kłamstwami
na temat mocy szatana. Niewypaczone Słowo
Boże mówi: „Każdy człowiek niech się poddaje WŁADZOM ZWIERZCHNIM; bo nie
ma władzy, jak tylko od Boga [prawdziwej
władzy, władzy wiecznej], a te, które są, przez
Boga są ustanowione”.
„Przeto kto się przeciwstawia władzy,
przeciwstawia się Bożemu postanowieniu;
a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają [Bóg ustanowił sługi
Boże, aby utrzymywali Jego rządy na ziemi.
Nazywa swoje sługi rządzącymi. Słudzy Boga
muszą sprawować surowe rządy, wyłącznie w
zgodzie z Jego Słowem]. Rządzący bowiem
nie są postrachem dla tych, którzy pełnią
dobre uczynki [ścisłe Słowo Boże], lecz dla
tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać
władzy? [Ten, który przestrzega ścisłego Słowa Bożego] Czyń dobrze [głoś i wykonuj Słowo Boże], a będziesz miał od niej pochwałę;
jest ona [władza ustanowiona na ziemi przez
Boga] bowiem na służbie u Boga, tobie ku
dobremu” (Rz 13:1-4). Szatan wypaczył Pismo Święte, aby pokazać, że chodzi o Kościół
szatana i rząd szatana wraz z jego agencjami,

ale to jest zło. W wersetach 4-5 trzynastego
rozdziału Listu do Rzymian czytamy: „Ale
jeśli czynisz źle, bój się, bo [sługa Boży,
władza Boga na ziemi] nie na próżno miecz
[ścisłe Słowo Boże] nosi, wszak jest sługą
Boga, który odpłaca w gniewie temu, kto
czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać,
nie tylko z obawy przed gniewem [gdy czynisz wbrew ścisłemu Słowu Bożemu], lecz
także ze względu na sumienie”.
„Dlatego też i podatki płacicie [dziesięciny
i ofiary dajcie im, a nie Kościołowi szatana],
gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego
właśnie strzegli [ścisłego Słowa Bożego]. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy” (Rz
13:6-7). „Nikomu nic winni nie bądźcie” (Rz
13:8), lecz wypełniajcie przykazania, co oznacza wzajemną miłość. Miłość jest zachowaniem
przykazań Bożych. Wyraźnie widać, że źli robotnicy tego świata z Kościoła i rządu szatana
wypaczyli Pismo Święte i zwiedli świat (bo
świat nie poznał Biblii), jednak srogość Pisma
pokazuje, że szatan jest słaby, a słudzy Boga na
ziemi posiadają nadaną przez Niego władzę i
każdy podlega tej władzy. Szatan nie ma żadnej
władzy. Nie potrafi dawać życia, nie potrafi
wskrzeszać umarłych, nie potrafi uzdrawiać,
ponieważ sam jest martwy. W śmierci nie ma
władzy, a on jest księciem śmierci (Hbr 2:14).
Współcześnie ten sam duch napełnia działania
diabłów na ziemi. Ci, którzy wypaczają słowa
na własne potrzeby, usiłowali uczynić to samo z
Chrystusem (który jest Słowem Bożym) i przybili Go do krzyża z powodu swojej wypaczonej
zakłamanej wersji Słowa Bożego.
Gdy wskazówki zegara będą coraz bardziej
przybliżały powtórne przyjście Jezusa, szatan jeszcze mocniej utrudni życie na ziemi.
Uczyni to, żeby doprowadzić do zamieszania
na skalę masową, ponieważ wie, że Pismo
Święte mówi, iż święci słudzy Boga ujawnią
go i jego czyny, zanim Jezus wróci na ziemię.
W desperacji szatan alarmuje wszystkie
swoje agencje, bo nadeszła jego godzina.
Sekrety papieża przestały być tajemnicami.
Jakaż to tragedia dla niego i jego wszystkich
wyznawców! Przez wieki jego spisek, spisek
jego Kościoła wzmocnionego władzą rządową, jak i on sam, byli ogromną tajemnicą, a
teraz wszystko wyszło na jaw. Wielu, którzy
dali się zwieść w jego Kościele, wyraźnie
dostrzega teraz światłość i odchodzą oni od
jego fałszywej religii, a przechodzą na stronę
ścisłego Słowa Bożego (Ciała Chrystusa).
Byli zdezorientowani, lecz już nie są. Ich
serca uradowały się, gdy zamieszkał w nich
Chrystus i teraz żyją w Nim, jako żołnierze
Chrystusa. Teraz wiedzą, że Słowo Boże jest
żywe, ponieważ poprowadziło ich od śmierci
ku życiu wiecznemu.
Jezus jest Słowem Bożym. Szatan gromadzi
swoją armię martwych słabych ludzi - tych,
którzy odrzucili prawdę i światłość, a wybrali
ciemność, śmierć i piekło, i pozostają w Kościele szatana. Zbierają się, aby wypowiedzieć

wojnę przeciwko Bogu Wszechmocnemu i
Jego świętym. Jezus zapowiedział, że On też
wypowie wojnę (Ap 19:11). Tłumy i tłumy
Zebrały się w Dolinie Sądu (Decyzji) (Jl 3:19).
Teraz jest czas wyboru stron. Bojaźliwi i niewierni spędzą wieczność w piekle (Ap 21:8).
Sprawiedliwi są odważni jak lwy (Prz 28:1) i
jaśnieć będą jak gwiazdy (Dn 12:3). My, święci mamy pewność, że Jezus wygra. Szatan też
jest tego pewny, bowiem jest napisane, że wie,
iż czasu ma niewiele (Ap 12:12). „...diabeł
chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając,
kogo by pochłonąć [pożreć]” (1P 5:8).
Pan za pośrednictwem Pawła Apostoła powiedział: „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry
obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali
osądzeni [i potępieni] wszyscy, którzy nie
uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie
w nieprawości [we wszystkim, co jest wbrew
ścisłej prawdzie Słowa Bożego]” (2Tes 2:11-12).
Obłęd, który zesłał na nich Bóg (ponieważ
żyją w kłamstwie), powoduje, że nabierają niezwykłej śmiałości (stają się głupsi niż kiedykolwiek), aby stanąć do walki z Wszechmocnym,
aby mogli zostać potępieni. Pan Jezus zniszczy
ich blaskiem przyjścia swego (2Tes 2:8).
Paweł Apostoł powiedział — podobnie jak
my — że Pan ponownie zejdzie na ziemię, lecz
nie nastąpi to, zanim nie przyjdzie odstępstwo
od prawdy, czyli Jego Słowa. Paweł Apostoł powiedział także, że Jezus nie wróci, dopóki „nie
zostanie objawiony człowiek niegodziwości,
syn zatracenia” (2Tes 2:3). „Przeciwnik,
który wynosi się ponad wszystko, co się zwie
Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a
nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się
za Boga” (2Tes. 2:4). Jezus, poprzez naszą posługę, demaskuje dzisiaj szatana, jego Kościół
i jego rząd. Fałszywi chrześcijanie nienawidzą
nas za to, ponieważ ujawniamy, że i oni są
pozorantami ze swoim fałszywym bogiem
w Rzymie, który wynosi się i jest w opozycji
względem wszystkiego, co się zwie Bogiem,
oraz z jego fałszywym Kościołem i rządem,
których szatan potrzebował, żeby zwieść świat
(Ap 12:9). O tym co uczynił, Bóg powiedział w
Księdze Objawienia, Daniela, w Drugim Liście
do Tesaloniczan, w Ewangelii Mateusza i we
wszystkich pozostałych księgach Biblii.
Jeśli obejrzycie wiadomości, przekonacie
się, że Kościół i rząd szatana obnażają się
w dzisiejszych czasach, a jeśli znacie Biblię,
dostrzeżecie to obnażanie bardzo wyraźnie.
Biblia mówi, że wszystkie narody przyłączą
się do diabła i oddadzą władzę jemu i jego Kościołowi (Ap 17:2). Irlandzki katolik Ronald
Reagan (zwodniczo nazywany Holendrem)
przyczynił się do tego, że dokonało się Pismo Święte. Niezgodnie z prawem (wbrew
Konstytucji) umieścił agenta federalnego w
komnatach fałszywego proroka w Watykanie.
Ronald Reagan, wierny jezuickiej przysiędze,
(w dogodny sposób) został protestantem
wśród protestantów, dopóki wszystko nie zostało osiągnięte, zgodnie z Pismem Świętym.
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Oto jedno z wielu oświadczeń Ronalda
Reagana, w którym sławi związki Kościoła i
rządu szatana ze swoim bogiem — papieżem.
„Jestem wdzięczny za pomoc Ojca Świętego
w kształtowaniu polityki amerykańskiej w
taki sposób, aby odzwierciedlała ona wolę
papieża [boga Reagana] i oczekuję dalszych
wskazówek od Waszej Świętobliwości, papieżu Janie Pawle II”. Fragment ten pochodzi z
wystąpienia w National Catholic Educational
Institute, 15 kwietnia 1982 roku. Cała administracja Reagana jest rzymskokatolicka
(pochodzi z Kościoła szatana). Tysiące ludzi
wiedzą o tym, ponieważ upubliczniono to
za pośrednictwem telewizji, radia i prasy.
W Church and State Magazine z czerwca
1982 roku, w artykule Alberta Mendeza pt.
„O prezydentach i papieżach” można znaleźć
cztery odwołania do tego faktu. The National
Catholic Reporter oraz Congressional Quarterly również stanowią źródło informacji
na temat tych szokujących faktów.
Podczas katolickiego Konwentu Rycerzy
Kolumba, 6 sierpnia 1986, roku Reagan powiedział również:
„Cieszę się, że mogę Was [katolicką brać]
zawiadomić, że wyznaczyłem już 284 sędziów
federalnych — mężczyzn i kobiet, którzy
podzielają te podstawowe wartości, które i
Wy, i ja tak hołubimy [katolicyzm], a ponadto
zanim zakończymy urzędowanie, nasza administracja zdąży powołać ok. 45% wszystkich sędziów federalnych... W szczególności
ucieszyłem się, ponieważ jak niektórzy z
Was wiedzą, sędzia Scalia jest pierwszym
Amerykaninem włoskiego pochodzenia
mianowanym w skład Sądu Najwyższego”.
Wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego ostatnio mianowani przez Reagana są
katolikami (należą do Kościoła szatana).
Senat i Izba Reprezentantów składają się z
samych katolików (Kościół szatana) i/lub
sympatyków Kościoła rzymskokatolickiego,
a człowiekiem, który wyznacza kierunek polityki amerykańskiej, zdaniem Reagana, jest
papież Jan Paweł II (przewodniczący sabatu
czarownic Kościoła szatana).
Ronald Reagan naruszył naszą pobożną
Konstytucję Stanów Zjednoczonych na rzecz
rzymskiego prawa kanonicznego (prawa szatana), a zgodnie z prawem świeckim (pobożną Konstytucją USA) należy go jak najszybciej odwołać wraz z całą administracją, jeśli
pragniemy przypodobać się Bogu, wrócić do
Jego łask i uciec przed wiecznością w piekle.
W dobrym i pierwotnym systemie rządowym i sądowniczym naszego kraju, w tym
również małych miast, zapanowało odrętwienie, stan hipnozy, uszkodzenie mózgu, skalanie, mdłości, czarodziejski urok, zwodniczość,
oszustwo, rak, wypaczenie i niemal śmierć, a
wszystko za sprawą tej słabej bandy szatańskich zbirów, która nadała władzę Kościołowi
szatana. Wszyscy stoją bezczynnie, media Watykanu rozsiewają swoje kłamstwa po kraju i

świecie, a reszta współspiskowców uczestniczy
w ich złych czynach. Kościół szatana bez zbędnej zwłoki zleca swoim organom ścigania (co
jest błędną nazwą) niezgodne z Konstytucją
i bezprawne aresztowania tych, których Bóg
zesłał, aby głosili prawdę Bożą demaskującą
Kościół i rząd szatana. To nawet wbrew prawu
świeckiemu (wolności słowa, wolności wyznania i wolności prasy). Szatanowi to się nie
podoba... Już nie może postępować w finezyjny
sposób. Finezja to nonsens!!
Ludzie szatana wołają: „Zakończmy to za
wszelką cenę, demaskują nas!! Musimy ustanowić nowe prawa przeciwko wolności słowa
i prasy... Nazwiemy je LUDOBÓJSTWEM!!.
Trzeba ich aresztować, tak jak nasz ojciec
diabeł aresztował Jezusa dwa tysiące lat
temu, a wieki wcześniej i później aresztowano proroków i apostołów. Aresztować ich i
to szybko!! Do diabła z Konstytucją USA!!
Do rynsztoku z nią!! Do diabła z prawem
amerykańskim!! Wyrzucić je przez okno!!
A potem spalić!! Jeśli nie mogą zrobić tego
organy ścigania, zlecimy to naszym siłom
zbrojnym, poddanym praniu mózgu, tak jak
zrobiliśmy to w Niemczech, zatrudniając SS
i Gestapo, gdy rozprawialiśmy się z Żydami!!” Szatan nadal wrzeszczy. Czy Ameryka
powinna pozostawać rzymskokatolicka? Nie
możemy przyznawać się do niewiedzy przed
ławą sędziowską Boga z powodu kajdan tutaj
lub wiecznych kajdan w piekle.
Niezaprzeczalny zapis historii, nie wspominając już o przerażającym przykładzie
współczesnej Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii,
Irlandii, Włoch i teraz całego świata, służy
jako wyraźne ostrzeżenie, że cel Rzymu został
wyraźnie określony, a środki do jego osiągnięcia nie pozostają w ukryciu (zdominowanie dusz ludzkich, dominacja nad światem, co
również potwierdza Słowo Boże). Oto cytat z
katolickiej przysięgi jezuitów:
„Mój synu, dotąd byłeś uczony, jak
być obłudnikiem: Przed katolikami z
Kościoła rzymskokatolickiego udawać
katolika i być szpiegiem nawet przeciw
własnym braciom. Nie wierzyć i nie ufać
nikomu. Wśród reformatorów być reformatorem; wśród husytów być husytą;
wśród kalwinistów — kalwinistą; wśród
protestantów ogółem być protestantem.
Pozyskiwać ich zaufanie, by nawet usiłować wygłaszać kazania z ich mównic
i oskarżać z całą zaciekłością swojej
natury naszą świętą religię i papieża.
I nawet zniżać się do tego, by udawać
Żyda pośród Żydów, co mogłoby umożliwić zebranie wszystkich informacji dla
pożytku twojego zakonu jako wiernego
żołnierza papieża. Uczono cię podstępnie
zasiewać ziarna zazdrości i nienawiści
wśród państw żyjących w pokoju i wzbudzać w nich krwawe czyny”.
Oświadczenie to można znaleźć w Bibliotece Kongresu w książce pt. The Engineer Corps

of Hell Edwina A. Shermana. Znajduje się ono
także w Archiwum Kongresu. I nie można
zapominać, że prezydenci, gubernatorzy,
sędziowie i wszyscy katoliccy urzędnicy rządowi, którzy składają tę przysięgę, w pierwszej
kolejności ślubują lojalność wobec Kościoła
katolickiego. Najgorszą ignorancją na świecie
jest ignorowanie Żywego Słowa Bożego. Gdy
człowiek nie zna Biblii, potyka się w ciemności
niczym ślepiec (J 12:35), ponieważ nie widzi,
dokąd idzie. Miliardy żyły i ginęły na próżno,
a teraz przeżywają piekło i nie jest to tylko
chwilowe doświadczenie, lecz jest to wieczne
doświadczanie płomieni w jeziorze ognia w
piekle, które nigdy nie zagaśnie. Będzie płacz
i zgrzytanie zębów na wieki (Mt 8:12). Gdyby
masy, które nie znają Biblii, znały Słowo Boże,
wiedziałyby, jak ja, że szatan potrzebuje swojego Kościoła, a z kolei jego Kościół potrzebuje
władzy, która wyeliminuje wszystkie inne
religie i będzie promować tylko siebie. Szatan
musiał najpierw podstępnie zjednać wszystkie rządy pod swoją kontrolą (Organizacja
Narodów Zjednoczonych). Muszą to zrobić
po cichu, z cierpliwością i w tajemnicy, przez
wyznawców, których zobowiązuje przysięga,
że zawsze będą pamiętać, czym kieruje się ich
niecny przywódca.
W przypadku Ameryki trzeba wykazać
się sprytem i skrytością, ponieważ naród ten
opiera się na czymś, co doprowadza szatana
do furii. Tym czymś jest motto: „Bogu ufamy”
ustanowione na litej skale, którą jest Jezus
Chrystus, Słowo Boże, którego robotnicy w
Kościele i rządzie szatana nienawidzą. Chcą
nam wmówić, że kraj ten zbudowano na Statui
Wolności... Lecz to nieprawda. Otrzymaliśmy
Statuę Wolności od Francji, ponieważ Francuzi widzieli, że mamy wolność, której nie miały
inne narody. Wolność ta nie została jednak
zbudowana na Statui Wolności, lecz na Słowie
Bożym. Tak, podejmowane są desperackie
próby wypaczenia prawdziwego znaczenia
Wolności w Ameryce... „Bogu ufamy”.
Od narodzin naszego ufającego Bogu kraju
jezuici szatana i ich przywódcy nieustannie
grzmieli: „Nie możemy pozwolić na istnienie
chrześcijaństwa, musimy ustanowić w Ameryce Kościół dla naszego przywódcy (szatana)... Musimy przeniknąć do amerykańskiej
siły roboczej, jej wolnego rządu, wolnej
prasy, musimy utworzyć związki zawodowe
i, oczywiście, jak zawsze wypełniać swoje
zadania jak najlepiej. Musimy kontrolować
przestępczość, występki, zepsucie, rozrywkę,
narkotyki (jak zwykle na całym świecie) i
wreszcie musimy osłabić ten bogobojny naród, którego fundament opiera się na „Bogu
ufamy” i który stoi na pełnym (niewypaczonym) Słowie Bożym. Musimy do niego
przeniknąć z naszym ojcem, z przesłaniem
szatana (tym, które wygłosił osobiście w
obecności Ewy w Edenie). Będziemy głosić,
że Bóg nie żywi nienawiści, Bóg jest miłością,
Biblia to mit, a papież jest Bogiem. Jeśli uda
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nam się przeniknąć z tym fałszywym przesłaniem do wszystkich Kościołów, zdobędziemy
Amerykę dla naszego ojca, szatana, a on
szczodrze nas wynagrodzi w świecie doczesnym... Przynajmniej on tak twierdzi. Jeśli
powstrzymamy ludzi od czytania Biblii albo
nakłonimy ich do czytania którejś z naszych
współczesnych wersji Biblii, to równie dobrze
możemy sprawić, że idioci uwierzą, iż Pan
Zastępów kocha nawet naszego ojca — diabła
oraz grzech, brud, zepsucie i wszystko, co
według Boga zaprowadzi nas do piekła”. Jednak w rzeczywistości Bóg gardzi szatanem,
ponieważ to przez szatana Chrystus musiał
przyjść, umrzeć i udać się do piekła na trzy
dni. Lecz powstał z martwych i żyje na wieki.
Gardzi grzechami, ponieważ musiał przelać
swoją krew, żeby zmyć je z duszy. My, którzy
wierzymy, jesteśmy wdzięczni i przestrzegamy Jego przykazań (niewypaczonego, ścisłego Słowa Bożego), wiemy, że Bóg nienawidzi,
gardzi i ukarze tych, którzy walczą z Nim i
Jego świętymi (Ps. 105:15).
Prace, które Bóg zlecił na ziemi, nie zostały
jeszcze wykonane. Ludzie na ziemi zawiedli
Boga. Ziemia spoczywa w zepsuciu. My, w
Świętym Chrześcijańskim Kościele Alamo,
maszerujemy w krucjacie aż do Jego przyjścia. Szatan nigdy nie pokutował i nie będzie
pokutował. Piekło rozwarło się dla jego kaznodziejów, nauczycieli, dla niego i dla jego
wszystkich wyznawców (Iz 5:14). Dla niego,
który osłabił narody (Iz 14:12).
Szatan nakazuje: „Kontrolując związki
zawodowe, możemy zawyżyć koszt pracy i
pozostawić miliony Amerykanów na bruku,
możemy zamknąć tysiące firm i dać innym
krajom, które już kontrolujemy, pracę o niezawyżonym koszcie, tak aby produkowały
towary bardziej rozsądnie niż Stany Zjednoczone. Możemy tego dokonać z naszych
twierdz w Białym Domu, w Departamencie
Pracy, Urzędzie Skarbowym, w Związkach
Zawodowych, departamentach Budownictwa
i Bezpieczeństwa i w setkach innych departamentów, jak OSHA (Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia Pracy) i inne federalne i stanowe
agencje rządowe, które teraz kontrolujemy”.
„Musimy kontrolować wszystkie banki i
Rezerwy Federalne (co obecnie czynimy),
a w ten sposób możemy pożyczać pieniądze
naszym ludziom i bojkotować wszystkich innych, którzy nienawidzą naszego ojca diabła
[tak jak nienawidzi go Bóg]. Poza tym musimy kontrolować Departament Rolnictwa, ponieważ musimy mieć władzę nad wszystkimi
obszarami rolnymi dla naszego ojca, szatana.
To znaczy, że musimy usunąć wszystkich
amerykańskich rolników z rynku, ponieważ
nasz ojciec, szatan, doskonale wie, że Ezaw
sprzedał swoje pierworództwo za pożywienie,
a Amerykanie są ludźmi, którzy nie różnią się
od całej reszty, którą już kontrolujemy. Bez
mocy Boga w swoim życiu możemy nawrócić
ich na katolicyzm za pomocą jedzenia, tak

jak zrobiliśmy to w każdym innym kraju.
Jeśli się nawrócą i będą posłuszni, możemy
dać im pożywienie w zamian za ich dusze
[pożywienie z ich własnej ziemi]”.
„Jeśli ukradniemy wszystkie ziemie uprawne, wmawiając rolnikom, że Konstytucja USA
jest przestarzała, wtedy przejmiemy ich ziemię
i rozdamy im jałmużnę od naszego ojca diabła.
Ponieważ teraz czczą go, dostaną jałmużnę”.
„Gdy rolnicy czcili Boga i opierali się na
Konstytucji, posiadali własną ziemię i nie potrzebowali jałmużny. Tak było, gdy byli ludźmi,
nie bezwolnymi słabymi czcicielami szatana.
Gdy trzymali się Słowa Bożego, byli nie do
pokonania. Nasi słudzy głoszący hasło: „Bóg
jest miłością” doskonale się spisali. Szatan jest
zadowolony. Teraz naznaczmy ich, jak czyni się
to z bydłem, abyśmy byli pewni ich wierności...
Bóg nazywa ten znak „znamieniem Bestii”
(Ap 19:20). Naszemu ojcu diabłu nie podoba
się to określenie, a więc posłużymy się jakąś
przyjemniejszą nazwą, np. znak pokoju lub
braterstwa albo coś naprawdę fałszywego. I
musimy zniszczyć Święty Chrześcijański Kościół Alamo, ponieważ jego ludzie rozpowiadają wszystkim, co robimy i mówią, że Bóg pośle
nas za to do piekła. Tłumaczą wszystkim, że
pójdą do piekła, gdy tylko przyjmą nasze znamię braterstwa. Na poparcie tego mają również
dowody w Piśmie Świętym. Dlatego musimy
ich powstrzymać. Nasz ojciec w Rzymie powiedział Ronniemu w Waszyngtonie, żeby ten
nakazał Sądowi Najwyższemu pogrążyć Święty
Chrześcijański Kościół Alamo w oskarżeniach.
Reagan powiedział nawet w wiadomościach, że
Święty Chrześcijański Kościół Alamo powinien
dawać wypłaty wolontariuszom służącym
Bogu.” Stało się to nawet, gdy Święty Kościół
Chrześcijański Alamo przekazał ponad 19
milionów dolarów w dobrach doczesnych
i poprowadził każdego w Kościele ku życiu
wiecznemu poprzez Jezusa Chrystusa, Pana i
Zbawiciela. Większość wyznawców Świętego
Chrześcijańskiego Kościoła Alamo została
wybawiona od życia pełnego przemocy, przestępstw, kradzieży i narkotyków. Ludzie ci
teraz stanowią idealny przykład, że oto żywy
Bóg wnosi poprawę w społeczności na całym
świecie. Gdyby wszyscy ludzie w naszym
wolnym kraju nagle zaczęli postępować w
zgodzie z tym, co podaje Biblia, natychmiast
cała potęga i władza szatana przeminęłyby.
Stany Zjednoczone były wielkie tylko dlatego,
że ich fundamentem było prawdziwe Słowo
Boże. Ojcowie założyciele zatroszczyli się o to.
Tak, szatan wymaga, aby wszystkie jego agencje
rządowe walczyły z dziećmi Bożymi, które
pozostały w tym narodzie, ponieważ musi
pozbyć się ludzi i praw naszego kraju zgodnych z zasadą „Bogu ufamy”, na których my,
prawdziwi chrześcijanie, się opieramy. Szatan,
jego Kościół, rząd i ludzie toczą wojnę z ideą
„Bogu ufamy” i z Konstytucją USA.
Przywódcy światowi szatana po osłabieniu
Ameryki poprzez związki zawodowe, handel

narkotykami, kliniki aborcyjne, pornografię i
nauczanie humanistyczne w naszych szkołach
i uniwersytetach, oznajmiają za pomocą swoich mediów, że Konstytucja USA jest przeterminowana i przestarzała. Jednak Słowo Boże,
na którym bazuje Konstytucja USA, nie jest
przestarzałe. Jest takie samo wczoraj, dzisiaj
i na zawsze... „Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą” (Mt 24:35), a w
dniu sądu wszyscy będą sądzeni według Słowa
Bożego. Te kłamliwe diabły, które twierdzą,
że Konstytucja USA, zbudowana na Słowie
Bożym, jest przestarzała, nie będą wówczas
tak mówić, lecz będą płakać i zgrzytać zębami.
Jezus nazywa szatana ojcem wszystkich łgarzy.
A to oznacza, że jego Kościół, rząd i wszyscy
wyznawcy są kłamcami. Nakłaniając ludzi,
aby uwierzyli w jego kłamstwa, uczynił z tego
narodu kraj żebraków, takich jak on sam...
Szatan za wszelką cenę chce i musi otrzymać
posłuszeństwo od swoich dzieci, ponieważ
widzi posłuszeństwo, jakim dzieci Boże darzą
Boga, i szatan ogromnie Mu tego zazdrości.
Pamiętajcie, ten nędzarz szatan powiedział:
„Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę
ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze
narad, na najdalszej północy. Wstąpię na
szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym” (Iz 14:13-14).
Aczkolwiek Bóg powiada: „A oto strącony
jesteś do krainy umarłych [piekła], na samo
dno przepaści” (Iz 14:15).
Jeśli będziecie podążali za przywództwem
szatana, będziecie podążali za nim ku zniszczeniu i wiecznemu piekłu z przekleństwem na
wszystkie dni Waszego życia na ziemi. Jednak
jeśli podążycie za przywództwem Boga, otrzymacie Boską doskonałość, wieczne życie i życie
w obfitości (J 10:10) tutaj na ziemi, a naród Wasz
będzie wielki i ponad wszystkimi narodami.
OTO, CZEGO NIE
NAUCZA KOŚCIÓŁ SZATANA
1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga
twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie
jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to
Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie
narody ziemi.
2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie
te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu
Pana, Boga twego.
3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu.
4. Błogosławione będzie twoje potomstwo,
plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot
twojej rogacizny i przychówek twoich trzód.
5. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja
dzieża [spichlerz].
6. Błogosławione będzie twoje wejście i
twoje wyjście.
7. Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy
powstają przeciwko tobie; jedną drogą wyjdą
przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.
8. Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym
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przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię
na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój.
9. Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz
przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i
chodził jego drogami.
10. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana
jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać.
11. Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem
w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego
bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co
do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że
ci ją da.
12. Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec
dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją
ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić
wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz
mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam
nie będziesz pożyczał.
13. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem,
i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy
nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał
przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś
nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał;
14. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo
od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i
im służyć.
15. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana,
Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał
wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które
ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie
przekleństwa i dosięgną cię.
16. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty
będziesz na polu.
17. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża
[spichlerz].
18. Przeklęte będzie twoje potomstwo i
plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła,
i przychówek twoich trzód.
19. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje
wyjście.
20. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie
i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu
twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości
twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś.
21. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci
cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w
posiadanie.
22. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą,
gorączką, zapaleniem, posuchą [z mieczem],
śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż
zginiesz.
23. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie
się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi
nogami, jak żelazo.
24. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi
będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z
nieba, aż zginiesz.
25. Pan sprawi, że będziesz pobity przez
twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz
naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi

[gdzie Pan cię rozproszy].
26. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego
ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt
nie będzie ich płoszył.
27. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim,
guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z
których nie będziesz mógł się wyleczyć.
28. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i
przytępieniem umysłu [zadziwieniem serca],
29. Tak że w południe chodzić będziesz
po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w
ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich
drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony
po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował.
30. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie
dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz
winnicę, a nie będziesz jej użytkował.
31. Twój wół na twoich oczach zostanie
zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz,
twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci
zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje
owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt
ci nie pomoże.
32. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie
będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty
będziesz bezsilny.
33. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek
spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz
tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.
34. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy.
35. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami
na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy
twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy.
36. Ciebie i twego króla, którego nad sobą
ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu,
którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i
tam będziesz służył innym bogom z drewna
i z kamienia.
37. Wśród wszystkich ludów, do których
zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem
grozy, szyderczych przypowieści i drwin.
38. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało
zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza.
39. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani
wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać,
gdyż pożre je robactwo.
40. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz
się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną.
41. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz
ich miał, bo pójdą do niewoli.
42. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej
ziemi obejmie w posiadanie robactwo.
43. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie,
będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a
ty będziesz schodził coraz niżej.
44. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu,
on będzie głową, a ty będziesz ogonem.
45. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię,
aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana,

Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań
i ustaw, jakie ci nadał.
46. I będą na tobie i na twoim potomstwie
jako znak i cudowny dowód na wieki
47. Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu,
w radości i dobroci serca, mając wszystkiego
w bród,
48. Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie,
w pragnieniu, w nagości i w niedostatku
wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój
kark, aż cię wytępi.
49. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka,
z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród,
którego języka nie słyszałeś,
50. Naród o srogim obliczu, który nie okaże
względu starcowi i nad pacholęciem się nie
zlituje.
51. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon
twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie
pozostawi ci ani zboża, ani moszczu [wina],
ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani
przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy.
52. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich
miastach, aż padną twoje wysokie i warowne
mury, w których pokładałeś ufność w całej
twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich
twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci
Pan, Bóg twój.
53. Będziesz jadł twoje własne potomstwo,
ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan,
Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim
uciśnie cię twój nieprzyjaciel.
54. Mężczyzna najbardziej między wami
wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł
[będzie spoglądał złym okiem] swemu bratu
i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom,
które jeszcze pozostały,
55. Tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał,
gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i
ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel
we wszystkich twoich miastach.
56. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie
próbowała postawić stopy swojej nogi na
ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i
wydelikacona, będzie zazdrościć [będzie spoglądać złym okiem] umiłowanemu swemu
mężowi i swemu synowi, i córce
57. Nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które
porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je
będzie z braku czegokolwiek innego w czasie
oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój
nieprzyjaciel w twoich miastach.
58. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał
wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w
tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i
strasznym imieniem PANA, BOGA TEGO
[TWEGO],
59. To Pan niezwykłymi ciosami [plagami]
ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami
[plagami] potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi,
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60. I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one
przylgną do ciebie.
61. Także wszelką chorobę i wszelką plagę,
która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz
zniszczony,
62. Pozostanie tylko nieliczna garstka z
was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na
niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana,
Boga twego.
63. A jak Pan radował się, wyświadczając
wam dobro i rozmnażając was, tak radować
się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie
wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją
objąć w posiadanie.
64. I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie
ludy od krańca po kraniec ziemi, i będziesz
tam służył innym bogom, których nie znałeś
ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i
kamienia.
65. Ale i u tych narodów nie będziesz miał
wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla
stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce
zatrwożone, oczy przygasłe i duszę [umysł]
zbolałą.
66. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie
będziesz pewny swego życia.
67. Rano będziesz mówił: Oby już był
wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby
już było rano, z powodu trwogi twego serca,
która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz
oglądał twymi oczyma.
68. Pan sprowadzi cię z powrotem do Egiptu
na okrętach, drogą, o której ci powiedziałem,
że już jej nigdy nie zobaczysz [jeśli będziesz
przestrzegał moich praw i ustaw], i zostaniecie tam wystawieni na sprzedaż twoim nieprzyjaciołom jako niewolnicy i niewolnice,
lecz nie będzie kupującego (Pwt 28).
„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna
lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien” (Mt 10:37).
Pan powiedział, że jeśli zachowamy Jego
przykazania, innymi słowy, jeśli wykonamy
Jego pracę, On wykona naszą. Bóg przepowiedział, że w ostatnich dniach to, co złe
uczynią dobrym, a to co dobre, uczynią
złym (Iz 5:20). Ponieważ szatan zaburzył
amerykańskie prawo, w sądach nie ma
sprawiedliwości. Sprawiedliwość można
dziś zastać wyłącznie w domu Bożym. Niestety nie ma ich wiele dookoła nas. Jednak
zamierzamy to zmienić. A może pomożesz
nam to zmienić? Może więc przyjmiesz Pana
Jezusa Chrystusa? A może przyjdziesz do
naszego kościoła, żeby poznać Słowo Boże,
jego surowość, jego prostą i wąską drogę
i nigdy nie zmieniającą się prawdziwość?
Więc naucz się go i skorzystaj z jego potęgi
w swoim codziennym życiu, aby pomóc
Ameryce oczyścić się i zdobyć świat dla
Chrystusa. Katolicy, którzy o tym nie wiecie,

ale naprawdę chcecie służyć Panu, Bóg ma
dla Was przesłanie: „Ludu mój, wyjdźcie z
niej” (Ap 18:4). Wyjdźcie z niej i „przyjdźcie
do Mnie [do Słowa Bożego] wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja [Jezus]
was pokrzepię [Wasze dusze]” (Mt 11:28).
Żaden człowiek nie jest wyspą. Nikt nie
może stać sam. Potrzebujesz Chrystusa, a
nie religii, dla odpuszczenia Twoich grzechów i wpuszczenia do nieba. Nazwano
Go imieniem Przedziwny, Doradca, Książę
Pokoju (Iz 9:6).
Jest jeden pośrednik do tronu Bożego. To
człowiek Jezus Chrystus — jedna Droga,
jedna Prawda, jedno Życie. Jest tylko jeden
plan zbawienia. Nic nie zmyje grzechu poza
krwią Jezusa i wiarą w Boże odkupienie przez
Jezusa Chrystusa.
„I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej
tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w
piekle” (Mt 10:28).
„Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim
jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego,
syna człowieczego, który ginie jak trawa?”
(Iz 51:12).
„Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który
wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach! Bo
za co można go uważać?” (Iz 2:22).
Stając przed trybuną sędziowską Boga,
nie staniesz przed obliczem człowieka.
Staniesz przed Wszechmocnym, Twoim
Stworzycielem. Nie staniesz przed fałszywym, blaszanym bożkiem w nakryciu z
białego prześcieradła, lecz staniesz przed
obliczem Tego, który powiedział: „Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego”
(Hbr 10:31). Bóg mówi, że jest „Bogiem
strasznym” (Ne 1:5).

Miłuję tych, co się Mnie boją (Ps 33:18).
Obowiązkiem każdego człowieka jest lękanie się Boga i przestrzeganie Jego przykazań
(Koh 12:13).
Pokutuj albo z pewnością pójdziesz
do piekła. Nie wiesz, czy za pięć minut
tchnienie nie opuści Twojego ciała. Z
pewnością istnieje piekło, którego można
uniknąć i niebo, które można zyskać. Tak
więc zaprzestań swego złego dzieła i służ
Panu w zamian, abyś mógł być zbawionym.
Odmów więc tę modlitwę do Boga:
Mój Panie i mój Boże, zmiłuj się
nad moją grzeszną duszą2. Wierzę, że
Jezus Chrystus jest Synem żywego
Boga 3. Wierzę, że umarł na krzyżu i
przelał Swoją cenną krew na odpuszczenie wszystkich moich dawnych grzechów4.
Wierzę, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych za sprawą Ducha Świętego5,
oraz że teraz zasiada po prawicy Boga
i wysłuchuje mojego wyznania grzechów
oraz tej modlitwy6. Otwieram drzwi mojego serca i zapraszam Cię do niego, Panie
Jezu7. Zmyj moje wszystkie brudne grzechy w Swojej cennej krwi, którą przelałeś
zamiast mnie na krzyżu na Kalwarii8. Ty
mnie nie odtrącisz, Panie Jezu; przebaczysz mi moje grzechy i uratujesz moją
duszę. Wiem, ponieważ Twoje Słowo,
Biblia, tak mówi9. Twoje Słowo mówi,
że Ty nikogo nie odtrącisz, włącznie ze
mną10. Dlatego też wiem, że usłyszałeś
mnie, i wiem, że odpowiedziałeś mi, i
wiem, że jestem zbawiony11. I dzięki Ci
składam, Panie Jezu, za ocalenie mojej
duszy, a wdzięczność swą okazywać będę,
czyniąc, jak każesz, i nie dopuszczając się
więcej grzechu12.

JEZUS powiedział, że po zbawieniu musimy być ochrzczeni poprzez całkowite zanurzonie w wodzie, w imię OJCA i SYNA,
i DUCHA ŚWIĘTEGO13. 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 życia14.
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).
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