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New Jersey
Chvála Pánu Bohu, Pastore Alamo!
Zde je svědectví o hojivé síle našeho Pána a jak On ovlivnil život
mého starého strýce Freda. Matka mi sdělila, že můj strýc umírá na
rakovinu jater a je odsouzen umřít během tří až čtyř měsíců. Nemluvila
jsem se svým strýcem skoro šestnáct let, od svých dvanácti.
Díky Bohu, našla jsem ho a zavolala mu, abych se pokusila získat
jeho duši pro Pána Boha, jak jste mi to poradil. Byl příjemně překvapen,
že jsem mu zavolala. Řekl mi, že je znovuzrozený křesťan, a řekl mi, že má
těžké časy se svou nemocí a se členy rodiny, kteří se k němu nechovají
pěkně.
Vy jste mne učil, abych mu řekla, že ho Bůh může zahojit a také ho
použít, aby vykonal pro Něho práci, a také že musí věřit v Boha, ať se
děje cokoliv. Řekla jsem mu, jak se modlíte za jeho úplné uzdravení a to
bylo právě to, co potřeboval slyšet. Nemohu Vám popsat, jak ho to
povzbudilo a obradovalo, jen vědět, že si někdo našel čas, aby se
postaral o jeho duši a říkal mu Slovo Boží a jen tak se za něj modlil.
Já vím, že mi Bůh s Vaší pomocí ukázal, co udělat pro jeho duši, a tím
pádem také já, velmi šťastná, Vám musím sdělit, že asi tak po měsíci po
tom telefonátu jsem zavolala strýci Fredovi, abych se zeptala jak se mu
daří, a první, co řekl bylo, že Bůh právě učinil zázrak v jeho životě.
Krátce vám sdělím, co se stalo. Doktor strýci Fredovi řekl, že bude
muset jít na operaci, nebo zemře. Strýc řekl: „Já už nechci trpět všechnu
tu bolest, nechte mě umřít.“ Poté, co to strýc prodiskutoval se svým
synem, syn ho přesvědčil, aby si tu operaci nechal udělat. Když strýc
šel na dialýzu, nějací doktoři za ním přišli a řekli: „Pane M., my vás
nemůžeme operovat.“ Když se strýc zeptal proč, odpověděli mu: „My
nemůžeme tu rakovinu ve vašem těle najít.“ Chvála Bohu!!!
Můj strýc je teď přesvědčen o síle modlitby a je Vám velmi vděčen
za modlitby a také za víru, která byla vnesena do jeho duše. Je to velká
čest pro mne vzdát Pánu Bohu veškerou slávu a čest a uctívat Ho za
tohle uzdravení a za to, že mi dovolil duchovně růst s Vámi jako mým
učitelem a být svědkem při mnoha jiných uzdraveních, která Bůh
vykonal tady, ve vašem Duchovním úřadě.
Srdečně
N. R.
Elizabeth, New Jersey
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dyž Ježíš mluvil ke Svým učedníkům, slíbil jim: „A jáť prositi
budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal
na věky“ (Jan 14:16). Tento slib nebyl míněn pouze pro Jeho
tehdejší učedníky, ale platí od té doby pro všechny pravé učedníky.1
Když Ježíš říká, že s námi, Svými věrnými, bude navždy, má na mysli
v tomto světě i na věčnosti.2
Ježíš říká: „Utěšitel …s vámi zůstává na
věky,“ přestože Jej na tomto světě nikdo
neuzří.3 Člověk tohoto světa věří jen tomu, co
sám uzří.4 Lidé z masa a krve nevidí Boha, Jeho
myšlení nebo Jeho Ducha, neboť tyto jsou
záležitosti ducha, ne masa a krve. 5 Když do nás
přijímáme Krista, „nepřichází království Boží s
šetřením.“ Je duchovní, neviditelné. Království
boží je mezi námi.6
Ježíš měl lidskou podobu a zároveň byl
uvnitř Trojjediným Bohem.7 Proto také mohl
říci Svým učedníkům: „[Bůh] u vás přebývá“
(Jan 14:17).8 Potom jim Ježíš pravil: On (Bůh,
Duchem Svatým) „v vás bude [přebývat]“ (Jan Pastor Tony Alamo
14:17).9 Toto monumentální tvrzení nás zpravuje
o tom, že ono neuvěřitelné mystérium Trojjediného Boha Duchem
Svatým navždy přebývá ve všech dítkách božích,10 v nás všech
věřících.11 Svým Duchem Svatým, v nás přebývajícím, Bůh vyplňuje
Svoje přání, jež je starší než stvoření světa.12 Jeho jediným úkolem, Jeho
spasitelstvím, je sjednotit Sebe pomocí Ducha Svatého s těmi, kteří Jej
budou poslouchat.13 Bůh stvořil člověka právě proto, aby se Bůh a
člověk mohli stát jedním pomocí Ducha Božího, vmíseného do duše
lidské.14
Většina lidí má za to, že svaté početí, ke kterému došlo devět měsíců
před narozením Krista v judejském Betlémě, bylo pouze početím
Krista.15 Ježíš ale, náš vzor či příklad k následování, pronesl: „Ale
nejsemť sám, nebo Otec se mnou jest.“ (Jan 16:32). Ve Starém i
v Novém zákoně se píše: „Ale my máme jediného Boha“ (1Kor
Oklahoma
8:6).16 Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý.17 Tito tři jsou jedním. Bůh
Pastore Tony Alamo!
není nikdy rozdělen.18
Dobrý den. Jmenuji se E.H. a mám sedmnáct roků. Nedávno jsem byl
V lůně Marie, která byla pouze pannou z masa a krve, nebyla
zachráněn milostí našeho Pána Ježíše Krista. Předtím jsem byl na
19
počata jedna třetina Boha. V jejím lůně byl počat celý Trojjediný
špatné cestě – užíval jsem kokain, bral LSD, pil přes míru. Pak jednou,
Bůh.20 A nebyl v ní počat, aby ji, Marii, učinil Mesiášem nebo
Pán si vzal k Sobě mého kamaráda, Gabriela. Povolal si Gábu k sobě
Spasitelem. Bůh byl vložen do zárodku lidského chlapce v jejím domů a mně poslal znamení, abych se vzpamatoval. Pokud tak dobrý
(pokračování na straně 2)

1 Mt 28:19, Sk 2:38-39, 5:32, 11:16-17, 15:8-9 2 Mt 10:29-31, J 3:16-17, 6:56-58, 14:2-3, 1J 2:24-25, Zj 22:35 3 Mt 13:13-15, J 1:4-5, 10-11, 14:16-23, 1J 3:1 4 Ž 14:1, 4, J 1:5, 10, 1K 2:14, 2K 4:3-4, Žd 11:13 5 J 4:2324, Ř 8:7, 1K 2:14 6 L 17:20-21 7 J 17:21-23, Ko 2:9 8 Iz 9:6, 40:3-5, Mt 1:23, J 1:1-3, 10, 14, 10:30, 14:611, 17:21-23 9 J 14:15-20, 23, 25-26, 15:3-11, 1K 3:16-17, 6:19-20, Ga 2:20, Ef 3:16-21, 1J 3:24, Zj 3:20
10 J 14:20, 15:4-5, 1K 3:16-17, Ef 3:16-21, Ko 2:9-10 11 J 1:12, 7:39, 11:25-26, Sk 13:38-39, 16:31, Ř 3:22,
5:1, Ga 3:7-9, 14, Ef 2:8, 2Te 2:13-14 12 Gn 1:26-27, Jr 31:33, Žd 8:10 13 J 17:6-23, 1K 6:17, 2K 6:16-18,
Ef 2:10-22, Žd 2:10-11 14 Iz 43:7, J 17:21-23, 1K 6:17, Žd 2:10-11 15 Iz 9:6-7, Mt 1:18-23, L 1:26-35 16
Dt 4:35, 1Kr 8:60, Iz 45:5-6, 21-22, Jl 2:27, Mk 12:32, Ř 3:30, Ef 4:6 17 Gn 1:1-2, 26, Iz 9:6, J 1:1-3, 10, 14,
14:6-11, 17:21-22, Ef 3:9, Ko 1:14-17, 2:9-10, Žd 1:8-10, 2:9-10, 1J 5:7 18 Gn 1:26, Iz 9:6, Mt 12:25-26, L
1:26-35, J 1:1-3, 8:28-29, 11:25, 14:1, 7-11, 23, 20:25-28, Sk 4:12, Ga 3:28, Fp 2:6-11, Ko 2:9, 1Tm 1:1, 4:10,
2Tm 1:10, Žd 2:7-11, Zj 1:8 19 Mt 1:23, L 1:26-35, Žd 2:16-17 20 Iz 9:6, Mt 1:23, L 1:35, J 1:1-3, 10, 14,
4:24, 8:19, 28-29, 10:30, 14:1, 6-11, 13, 20, 23, Ef 4:10, Ko 1:15-17, 19, 2:9-10, 1J 5:7, Zj 1:8
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křesťan jako Gábo mohl umřít, kdo mi může zaručit, že teď není řada na
mně? Byl jsem zrovna v těžké situaci, když jsem na parkovišti našel
jeden Váš bulletin. Zdvihl jsem ho a přečetl si ho a teď vím, že chci věnovat
svůj život Pánovi. Chci Mu sloužit srdcem i duší, tělem i rozumem. Moc
Vám děkuji, že jste založil duchovní úřad, který pronikne i ke ztracencům
jako jsem já. Pastore Alamo, rád bych Vás poprosil, jestli byste mi
neposlal Bibli. Vím, že Vás o to žádají tisíce lidí a že můj případ není o
nic lepší než jejich. Já se jen chci učit a růst v Boží slávě a síle. Mockrát
Vám děkuji za všechno, co pro mě můžete udělat, a za to, co děláte pro
lidi na celém světě.
Pán Bůh požehnej,
E.H.
Norman, Oklahoma
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Přijímání
(pokračování ze strany 1)

lůně, aby se stal Mesiášem,21 Spasitelem
všeho světa.22 Marie představovala pouze
mateřskou schránku pro lidského chlapce,
jenž byl naplněn Duchem Boha.23 Tento
chlapec měl navenek lidskou podstatu,24
uvnitř byl ale naplněn podstatou Boží.25
Všichni ti, kteří se stanou znovuzrozenými křesťany, musí do sebe přijmout Boha.26
Není křesťanem ten člověk, do nějž Bůh
nevstoupil Svým Duchem.27 Bůh vstupuje do
těchto nových křesťanů v podobě Krista
jezulátka. Kristus v křesťanech dospívá čtením
Slova Božího a pěstováním poslušnosti
Slova Božího.28 Jak v nich růst Krista zesiluje,
síla Boha a Boží podstata zesiluje v nich též.
Síla Boha jim dodává dostatek síly k tomu,
aby odolali lidské žádostivosti a světským
touhám.29 Jakmile k tomuto dojde, svět uzří
zázrak Boha, kráčejícího světem stejně tak, jak
to činil Kristus.30 Jejich lidská těla jsou
zachována, ale působení Boha je v nich jasně
vidět a Jeho slova jsou zřetelně slyšet.31 Tito
jedinci jsou pronásledováni lidmi tohoto
světa přesně tak, jak to Ježíš předpovídal.32
Toto slouží jako důkaz pro veškeré lidstvo, že
Slovo Boží je pravdivé a že Boží podstata
v člověku přebývající je statisíckrát mocnější,
než Jeho podstata lidská.33 Toto též slouží
jako důkaz naší schopnosti vždy vytrvat,
prokazující, že člověk je synem Božím, neboť
Bůh přebývá v nás a působí na nás Svou
silou.34
Je velice důležité, abychom si uvědomili,
že Otec i Duch Svatý byli sjednoceni
s Kristem během Jeho početí.35 Veškeré
starozákonní snahy Boha o vytvoření svatého
národa mužů, žen a dětí byly marné.36 Avšak
v Kristu byl Bohův záměr naplněn beze
zbytku.37
Než se věřící lidé mohli stát Boholidmi,
Bůh, tedy vtělené Slovo, musel prožít Svůj
život v lidském těle Kristově, úplně se
realizovat v lidském těle Kristově, zemřít pro
nás Jeho smrtí na kříži, být pohřben, vstát
z mrtvých, přenést se z lidského těla do
duchovního, vstoupit k Otci na nebe, poté
poslat sám sebe pomocí Ducha do našich
duší v podobě jiného Utěšitele, přetvořeného
Bohočlověka-Utěšitele, který byl Bohem
Otcem, Bohem Synem, Bohem Svatým
Duchem a Bohem Bohočlověkem.38 Jenom
takto jsme schopni být jako On, vnitřně i
navenek. Jenom takto jsme schopni být úplně
sjednoceni s Bohem Otcem, Synem a Svatým
21 Iz 9:6, Mt 16:13-16, L 1:26-35, 39-55, J 1:1-3, 14, 6:53-58, 14:23, Zj
19:13 22 Iz 43:11, 45:21-22, Oz 13:4, L 2:11, J 4:42, 1Tm 4:10, 2Tm 1:10,
Tt 2:13-14, 1J 4:14 23 Iz 9:6-7, Mt 1:23, 12:46-50, L 1:26-35, 2:40-49,
11:27-28, J 2:2-5 24 Iz 53:2-12, Mt 13:54-56, L 22:41-44, Ř 8:3, Fp 2:68, Žd 2:9-10, 14-18, 4:15 25 J 3:34, 6:63, 8:28-29, 10:27-30, 37-38, 14:1011, Ko 2:9-10 26 J 3:3-6, 2K 6:16, Žd 8:10, Zj 3:20 27 J 3:3-5, Ef 2:11-22,
Ř 8:9 28 Iz 53:2, Mt 9:37-38, 13:3-8, L 2:52, 10:2, J 4:35-36, 15:1-5, Ř
10:17, 12:1-2, 1K 3:6-8, Ef 4:11-16, Fp 2:7-8, 2Tm 3:14-17 29 Ř 8:37-39,
1K 15:57, Ga 5:24, 1J 4:4 30 Ř 12:4-21, 1K 12:6-11, 2K 5:17-20 31 Mk
13:11, L 12:11-12, J 14:10-11, Sk 3:2-8, 9:40, 12:5-17, 19:12, 20:9-12,
27:33-36, Ř 12:4-21, 1K 12:6-11, Ga 2:20 32 Mt 24:9-10, 10:22, 24-25, L
6:22-23, 2Tm 3:12 33 Mt 26:40-41, J 6:63, Ř 8:37, 2K 12:6-10, Ga 3:1-3,
5:16, 1Tm 4:7-8, 1J 4:4 34 J 1:12, Ř 8:14-21, Ga 4:4-7, Fp 2:13-15 35 Iz
9:6, Mt 1:23, L 1:35, J 1:1-3, 8:19, 28-29, 10:30, 14:6-11, 20, 2K 5:19, Ko
1:15-17, 19, 2:9-10, 1J 5:7, Zj 1:8 36 Gn 1:26, 3:19, 22-24, Mt 21:33-44,
22:1-8, 23:29-39 37 Jr 31:31-34, 1Pt 2:9-10 38 Mt 18:11, 20:28, Žd 7:2427, 8:1-2, 9:11-17, 22-28

Tennessee
Můj bratře!
Pět Stupňů ke Spáse je bez jakýchkoliv pochybností jedno z nejkrásnějších učení,
jaké jste kdy napsal. Ještě nikdy jsem neslyšel nebo nečetl žádný materiál, který by byl
aspoň přibližně tak dobrý jako to, co jste udělal v téhle skvělé lekci. To, co jsem právě
četl, mne naplnilo až po okraj mocným Božím Duchem Svatým. Zalykám se Jeho
přítomností tady se mnou právě teď a také novým rozhodnutím dosáhnout Jeho pátého
stupně. Já jsem absolutně přesvědčen a jsem si naprosto jistý jako ještě nikdo na světě
že to, co Vám On dal v tomto návodu, zasáhne srdce každého člena opravdového Těla
Kristova. Prosím, věřte mi, když Vám pokorně z celého srdce děkuji za vaši odvahu a za
zájem o moji duši, jako i duše všech těch dychtících, aby Jeho pravdivé Slovo vystoupilo
v těchto posledních hodinách z úst těch, kteří Jím byli pomazáni.
Ano, já budu vládnout pro Něj, a nebudu se ostýchat nebo bát prohlásit, podle vašeho
učení, prostřednictvím Jeho Ducha, jaké veliké spasení mi bylo nabídnuto. Nikdy jsem
neměl víc odvahy než teď „zakřičet to ze všech sil,“ nebo jakkoliv mne On pověří.
Sledoval jsem Vás dlouhá léta jako věrný hlídač, jak jste chystal sebe i jiné na tyto
poslední dny jako Jeho věrný obránce. Celému světu jste prokázal svoji horlivost, že jste
byl pečlivě na stráži proti nebezpečí a zradě v tom, co Vám Bůh kázal obhájit, a každý,
kdo Vás opravdu zná, Vás může následovat, protože je jasné, kdo je Váš vůdce. Vím,
že náš Bůh má z Vás radost, můj bratře, protože Vy jste Jeho věrný a pokorný sluha.
Děkuji Vám ještě jednou za lásku k duším a věrnost správnému učení Slova pro
mnohé, včetně mne.
S nejhlubším obdivem, Váš milující bratr
Danny
Dan Hoffman
Nashville, Tennessee

Duchem, a to ve slově i v činu.39
V patnácté kapitole Jana nám Ježíš krásně
předvedl, jak můžeme být spojeni s Bohem
stejně tak, jako jsou ratolesti spojeny
s vinným kmenem, abychom mohli nést Jeho
ovoce.40 Bůh učiní království nebeské na zemi
skrze nás tím, že nechá sám sebe v nás
přebývat a činit Své skutky v nás a skrze nás.
Tímto způsobem přesvědčíme svět, že Bůh je
v nás. Ježíš je tím vinným kmenem a my,
jakožto ratolesti, musíme být spojeni
s kmenem, abychom mohli nést to ušlechtilé
ovoce, kterým jsou lidské duše.41 Toto ovoce
přichází skrze Ducha Božího, linoucího se
vinným kmenem (Kristus) do ratolestí (Jeho
učedníci za každé doby).42
Ježíš nám říká stejnou věc v Janovi 16:7:
„Já pak pravdu pravím vám, že jest vám
užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť,
Utěšitel nepřijde k vám [přebývat ve vás a
činit Svou práci ve vás].“ Bez tohoto svazku
nemůžeme nikdy my, ony ratolesti, být

spojeni s Kristem, oním kmenem. Bůh řekl:
„Přebývati budu v nich, a procházeti se, a
budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem“
(2Kor 6:16). Bez Jeho zázračného slibu
bychom nikdy nebyli schopni zakusit naplnění
toho nádherného mystéria Ducha v nás
přebývajícího, který je korunovačním
klenotem Boha Samého.43 „A pakliť odejdu,
pošlu ho [Utěšitele] k vám. [bude ve vás]“
(Jan 16:7). „A onť přijda, obviňovati [a
varovat] bude svět z hříchu, a z spravedlnosti,
a z soudu. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne.
A z spravedlnosti, proto že jdu k Otci, a již
více neuzříte mne. Z soudu pak, proto že kníže
tohoto světa [ďábel] již jest odsouzeno.
Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale
nemůžete snésti nyní. Když pak přijde ten
Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou
pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe,
ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i
budoucí věci zvěstovati bude vám“ (Jan 16:713). Pokud nebudeme ochotni se sjednotit

39 Amos 3:3, Ř 8:1, 10-11, 14-17, 1K 2:10-16, 2K 5:18, Ga 2:20, Ef 2:6, Fp 2:5-6, 9, Ko 1:28-29, 2:9-10, Žd 2:11, 4:12-13, 1Pt 1:15-16, 1J 3:2 40 J 15:15, 7-8, 16 41 J 15:1-5, 8, 16, Ř 6:22, 7:4-6, 1J 2:5-6, 24, 28-29, 3:6-7, 24, 4:4 42 Mk 16:15-20, J 14:12, 15:1-5, 7-8 43 J 14:15-21, 26, 15:26, 16:7-16, Sk
1:4-5, 2:38-39

Drazí milovaní!
Potřebuji se dozvědět, jestli je Tony v
pořádku a jestli je nebo není ve vězení. Buď
pochválen Pán Bůh. O kolika lidech se dá
upřímně říct, že šli do vězení, protože slova,
pronesená skrze ně, způsobila strach Boží
v srdcích nespasených? Já nevím o nikom
ve Spojených Státech. V jiných zemích snad,
třeba v Číně a v islámských diktaturách.
Páni, nemohu si pomoci, ale jsem si skoro
jistý, že nepřátelé Pána Ježíše by už měli
dávno být zničeni, nebo aspoň skoro

New York
zničeni. To by prakticky Tony dostal
jmenování „Ježíš“. Ale Tony nikdy netvrdil,
že je Ježíš, on jen dokazuje oddanost
následování kroků Královských, což by tak
skoro mohlo vypadat. Já také věřím dalším
dvěma věcem. 1. Že Pán dal Spojeným Státům
poslední šanci ke spasení, pokud nebudou
proklínat toho, kdo přijde ve jménu Páně. 2. Já
si nepamatuju přesnou citaci, ale Pán Bůh je
pravda a pravda je Pán Bůh, Ježíš je pravda
zosobněná. Děkuji Stvořiteli za lidi, jako je
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s životem Boha, Jeho prací a Jeho silou,
nebudeme nikdy schopni vstoupit na
Nebesa.44
Bůh by mohl povolat celý svět k pokání
v jediné minutě prostým otevřením nebes
jako obrovské opony a odhalením Sebe,
jakým skutečně je podle Svého Slova: jako
Boha zloby nekajících se hříšníků,45 stejně
jako Boha lásky těch, kteří se ho bojí a
dodržují Jeho přikázání.46 Stačilo by, aby se
nám ukázal, jak stojí na nebesích. Kdyby ho
všichni jasně viděli, jak zlobně sesílá hromy a
blesky na zemi Svou vlastní rukou, stejně jako
obrovské meteority, tvrdé koule ohnivých
krup a mnohé další pohromy v Jeho Slově
zapsané,47 strach z Něj by se v jediné vteříně
usídlil v každé živoucí duši na zemi, jako se to
stalo s dětmi Izraele, když Bůh sestoupil na
horu Sinai ve dnech Mojžíšových. Hora Sinai
byla zakryta kouřem v tom místě, odkud jim
Jeho hlas jako zemětřesení hlásal Jeho
Desatero Přikázání,48 a „zvuk také trouby
velmi tuhý, až se zhrozil všecken lid (Izraele),
kterýž byl v ležení“ (Ex 19:16).
„Hora pak Sinai všecka se kouřila, proto
že sstoupil na ni Hospodin v ohni, a
vystupoval dým její jako dým z vápenice, a
třásla se všecka hora velmi hrubě.“ (Ex 19:18).
„Veškeren pak lid [Izraele] viděl hřímání to a
blýskání, a zvuk trouby, a horu kouřící se. To
když viděl lid, pohnuli se a stáli zdaleka. A
řekli Mojžíšovi: Mluv ty s námi, a poslouchati
budeme; a nechť nemluví s námi Bůh,
abychom nezemřeli.“ (Ex 20:18-19).49 Mojžíš
poté pravil dětem Izraele: „Nebojte se; nebo
pro zkušení vás sám Bůh přišel, aby bázeň
Jeho byla mezi vámi, abyste nehřešili.“ (Ex
20:20). Zde nám Mojžíš říká pravdu. Pokud se
Boha nebudeme bát, nebudeme Mu sloužit.50
Proto si Satan přeje, abychom se ho báli, báli
se Jeho církve-vlády, Jeho nástrojů
k prosazování jejího zákona a jeho úst, tedy
většiny médií a tisku, což jsou agitátoři. Ježíš
nám říká, koho bychom se měli bát: „A
nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše
nemohou zamordovati; než raději se bojte

Toho, Kterýž může i duši i tělo zatratiti v
pekelném ohni“ (Mt 10:28).
Bůh má výhodu přede všemi a nepřeje si
právě teď povolat svět k pokání tím, že by se
objevil na nebesích se Svým hněvem. Slovo
Jeho praví, že se Mu zalíbilo „skrze bláznové
kázaní spasiti věřící“ (1Kor 1:21). Sesílá
znovuzrozené muže a ženy do světa jako
jehňátka mezi vlky, aby zvěstovali Jeho
výstrahy bezbožným mužům a ženám zrovna
tak, jak seslal Svého jediného počatého
Syna,51 aby viděl, zdali budou světu pro
posměch.52 Pokud se tak stane, pravá
podstata těch, jež se posmívají, bude známa
Bohu a všem a Boží odplata bude všemi
považována za jejich spravedlivou odměnu.
Ano, On raději všechny trápí tím, že
sesílá Sám Sebe se Svým posláním lásky a
milosti, ztělesněného v pouhých lidských
bytostech. Boží rozhodnutí o tom, že Jeho
poslání je zvěstováno bytostmi z lidského
masa a krve, vždy udivovalo, znechucovalo
a rozčilovalo svět.53 Říká se: “Jak se lidi
z masa krve vůbec odvažují říkat nám Slovo
Boží?“ Ti, kdo mají politickou moc, říkají:
“Ukážeme těm odporným chudákům, jakou
máme moc. Očerníme jejich jména skrz naše
styky ve vládě a v médiích, najdeme
všechny jejich odpadlíky, zaplatíme jim, aby
o nich lhali, dáme jim zaplatit astronomické
částky jako pokuty, aby přestali hlásat
Slovo Boží, a zbrzdíme jejich činnost tím, že
je uvrhneme do vězení. Když to nepomůže,
tak je zabijeme.“ Bůh ví, že před ním všichni
nakonec stanou a dostanou Svou odplatu,
ať už dobrou či zlou.54
Už brzy, v těchto nejposlednějších dnech
světa, Bůh způsobí, že všichni uvidí a zakusí
Jeho pohromy a nemoci, které budou
mnohem horší než to, co zakusili faraón a lid
egyptský.55 Tentokrát celý svět uslyší
zadutí Jeho duchovních trub mnohem
hlasitěji, než tomu bylo kdy v minulosti.56 Nyní,
když svět tvrdí, že globální politická
kooperace nám přinese „pokoj a bezpečí“,
Bůh tvrdí: „tedy rychle přijde na ně

44 Mt 5:20, 7:19-23, 16:25-27 45 Gn 6:5-8, 17, 19:12-13, 24-26, Dt 10:17, 28:14-68, Ž 7:12-13, 11:5-6, 90:11, 99:1, Př 1:24-27, Na 1:2-6, 2K 5:11, Žd
12:29, 2Pt 2:4-6, 9, Zj 19:11-12 46 Ex 20:5-6, Dt 4:29-31, 5:29, 7:9-11, 28:1-14, Ž 25:14, 31:20, 85:10, 103:11, 13, 17, 118:4, Iz 8:13, Dn 9:4, J 14:21, 15:910, 1J 2:2-6, 3:24, 5:3, I1J 6 47 Iz 13:4-11, 24:17-21, Ez 38:19-23, Mt 24:7-8, 21, 29-31, Sk 2:19-20, 2Pt 3:10, 12, Zj 15:1, 7, 16:1-4, 8-11, 17-21 48 Ex
19:16-20, kap. 20, Dt 4:10-14, 24, 33, 35-36, 5:4-27 49 Žd 12:18-21 50 Dt 5:29, Ž 2:11, Př 16:6, Ka 12:13 51 Ez 33:2-9, L 10:2-3, J 3:16-17, 17:11, 1416, 20-21, 2K 5:18-20, 1J 4:9-10 52 Mt 5:11-12, 23:34-35, L 20:9-16, 21:12, J 15:18-20 53 č. kap. 16, Ž 106:16-18, Iz 53:2-3, Mt 23:29-31, 34, 37, Mk
5:1-16, L 11:47-51, 13:34, Sk 6:8-15, 7:38-39, 51-60, 8:3-4, 2K 10:10, 12:15, 2Tm 3:12, Zj 18:24, 20:4 54 Mt 3:12, 11:22, 12:36, 16:27, L 13:24, J 12:48,
Sk 17:31, Ř 2:5-16, 14:10-12, 1K 3:13, 2K 5:10, 1Pt 4:5, Zj 11:18, 22:12 55 Zj kap. 6, 8, 9, 10:5-7, 15:1, 6-7, kap. 16 56 Mt 24:30-31, 1K 15:52, Zj 8:13

Tony. Jaký to byl pro mne dar od Pána Boha,
jeho krátké působení v rozhlase. Pán Bůh mi
dal přesně to, co jsem potřeboval, abych
unikl rodinnému prokletí, které se táhne
zpátky až k mému dědečkovi a jeho zapletení
se Zednáři. Chvála Pánu Bohu. Děkuji všem,
co stáli Tonymu po boku, a neutíkali
vystrašení pryč. Děkuji, děkuji.
Srdečně Váš
K. M.

Fulton, New York

Milý Pane!
Já jsem vzdal našemu Pánovi a Spasiteli
Ježíši Kristu díky za literaturu, kterou jste mi
poslal – Díky a Po vašem. Od té doby, co
jsem našel výtisk Nejoblíbenější věci našeho
Pána v obchodě, kde pracuji, nedočkavě
očekávám Vaši odpověď. Prosím Vás, pošlete
mi výtisk Znamení Časů a Suché Kosti. Ať
Vás a Vaše drahé Pán Ježíš požehná.
Váš s Bohem
R.B.
Brooklyn, New York
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zahynutí, jako náhlá bolest ženě těhotné, a
neujdouť.“ (1Te 5:3). Potom „Sám ten Pán s
zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s
troubou Boží sstoupí s nebe“ (1Te 4:16).
Všichni, kdo kdy žili na této zemi, uvidí Jeho
zlobný a hněvivý výraz. On sdělí všem, jak
hrozná bude Jeho pomsta všem nekajícným
hříšníkům včetně polovičatých křesťanů,
všech falešných učitelů a všech falešných
kazatelů, kteří se dělají, jako by Jemu
náleželi.57 A jak rychle všichni padnou tváří
dolů, plačící a naříkající, zkamenělí tím náhlým
uvědoměním si Jeho skutečné přirozenosti a
Jeho nenávisti všeho hříchu.58 Mocní páni i
drobní lidičkové budou všichni vzlykat a
naříkat. Rádi by se okamžitě káli, když na ně
Kristus přijde se Svým hněvem, ale na to už
bude příliš pozdě.59 Stojí psáno: „A králové
země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i
každý služebník, i všeliký svobodný, skry[jí] se
v jeskyních a v skálí hor. A řek[nou] horám i
skálí: Padněte na nás, a skrejte nás před tváří
Toho, Kterýž sedí na trůnu, a před hněvem
toho Beránka. Neboť jest přišel ten den veliký
hněvu Jeho. I kdo bude moci ostáti?“ (Zj 6:1517). „Hroznéť jest upadnouti v ruce Boha
živého.“ (Žd 10:31). Jak hrozivé to bude, až si
celý svět v tom okamžiku uvědomí, že stráví
věčnost v pekle.60
V dnešní době mnoho církví chybně hlásá,
že význam Slova Božího závisí na jejich
vysvětlení. To je nepravdivé. Bůh nedává Své
Slovo k dispozici člověku na vysvětlování.61
Jeho Slovo jasně říká: „žádného proroctví
písma výklad nezáleží na rozumu lidském“ (2Pt
1:20). Slovo Boží má jen jediný význam.
Jakýkoli jiný význam než Jeho je vysvětlování
jednotlivců a je nepravdivé.
Duch Boží ve Slově jasně říká, že v nás
musí vstoupit, abychom mohli být spaseni.62
Když Boží Slovo říká, že On se musí procházet,
mluvit a pracovat v nás a skrze nás, míní to
doslova. Slovo Boží říká, že Ho nenávidíme,
jestliže v Něj nevěříme a Ho neposloucháme.63
A myslí to doslova. Předstírat, že jsme spaseni,
nás nezachrání od toho, že nakonec stejně
půjdeme do pekla. Jak může někdo nepochopit
význam Božího Slova, když je pro všechny
napsáno úplně jasně? Ti, kteří překrucují Slovo
Boží a dávají Mu význam, který si sami přejí,
aby mohli ospravedlnit své hříchy, si naivně
zahrávají se Slovem Božím. Bůh nikomu nedal
svolení zahrávat si s Jeho Slovem. Slovo je
Bůh a On, Slovo, se prohlašuje za teroristu.64
Být vámi, vybral bych si k zahrávání někoho
jiného než největšího a nejznámějšího teroristu
celého vesmíru. Všichni víme, kdo zvítězí. „U
vichru a bouři jest cesta Hospodinova“ (Na
1:3). Tihle pošetilí lidé se vůbec nestarají, jestli
půjdou do pekla nebo ne. Budou se starat až
v pekle.65 Potom se budou proklínat za to, že
(pokračování na straně 4)
57 Iz 29:13-14, 20, 30:1, 14, 30, 33, 33:14, Jr 5:9, 13-14, 22:24, 29-31, Mi
7:4, 16-17 58 Ž 5:5-7, Iz 2:10-11, 19-22, 13:4-11, 24:17-21, 34:1-4, Mt
24:48-51, 2Pt 3:10-12, Zj 6:8, 12-17 59 Př 1:24-32, Iz 45:23, Ř 14:11, Fp
2:10-11 60 Iz 33:14, Mt 3:12, 8:12, 10:28, 13:41-42, 25:41, 46, L 16:20-26,
2Te 1:7-9, Zj 14:10-11, 19:20, 20:10, 15, 21:8 61 1K 2:13, Ga 1:6-12, 1Te
2:13, 1Tm 6:3-5, 2Tm 3:16-17, 2Pt 1:21 62 J 14:6-21, 23, 15:4-7, Ř 8:1, 614, 2K 5:17, 21, 1J 3:4-6, 24, 5:12 63 Mt 6:24, L 11:23, 1J 2:4, 4:20 64 Dt
32:35-43, Job 18:14, Př 1:26-32, Ma 2:1-3, L 13:24-28, 2K 5:11, Zj 19:1121, 20:9-15, 21:8 65 Mt 25:30, L 16:23-28, Ř 2:9, 2Te 1:8-9
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INDIE
Amalapuram
Vážený pane!
Posílám Vám pozdravení ve jménu Pána našeho a
Spasitele Ježíše Krista. Ámen.
Přiložené jsou fotografie našeho prvního setkání s
dvěma sty duchovními. Chvála Pánu Bohu. Všechno
bylo v pořádku. My jsme zahájili schůzi v 9:00 ráno a
pokračovali jsme až do 1:00 odpoledne. Po hodinové
přestávce na oběd jsme začali službu a vyplatili jsme
platy za červen. Oznámili jsme všem duchovním, že v
tomto měsíci budeme mít další schůzi.
Všichni duchovní jsou velmi spokojeni. Je zde
hodně žádostí od dalších
duchovních o připojení se ke
Křesťanskému duchovnímu
úřadu Alamo. Vloni jsme měli
čtyřicet studentů promujících z
místní Biblické akademie. Oni se
k nám všichni chtějí přidat. Vaše
spisy a volná distribuce Biblí
nabádá další duchovní, aby se k
nám přidali.
Prosím Vás, modlete se za
nás.
Srdečně
C. L.
Amalapuram, Indie
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Setkání 200 duchovních z
Křesťanského duchovního
úřadu Alamo, Indie –
1. Skupinové foto s 200
duchovními a ženami s Biblí
2. Rev. C. L. pronášející
projev k shromáždění
3, 4, & 5. Duchovní
Křesťanského duchovního
úřadu Alamo a ženy s Biblí
sloužící Pánu
6. Duchovní se slavnostně
zavazují ke službě Pánu,
výhradně v Křesťanském
duchovním úřadě Alamo
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Přijímání
(pokračování ze strany 3)

byli tak pošetilí. Satan je přesvědčil, že své
duše prodali za něco důležitého.66 V pekle
pochopí, jak to bylo beznadějně nehodné a
zničující.67
Pošetilí lidé spáchali vůči Kristu zločin z
nenávisti. Ukřižovali ho, protože uvěřili lžím,
které se o něm říkaly. Lhali o něm, protože
nemohli vydržet, že kázal a učil stejné
poselství, jaké učím a kážu já. Bezbožní lidé
také spáchali zločiny z nenávisti vůči
prorokům a apoštolům.68 Zabili je za to, že
kázali stejné poselství, jaké dnes kážu já.
Nejdřív o nich prohlašovali lži, potom je zabili.
Bible nám říká, že v těchto posledních dnech
bude Satan ještě rozhněvanější a Jeho lidé
budou páchat mnohem víc zločinů z nenávisti,

než páchali kdykoliv předtím.69 Ve Zjevení
12:12 stojí varování: „Běda těm, kteříž
přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel
sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že
krátký čas má.“ Ďáblovy lži, pronásledování a
šílené činy jsou horší a častější než kdy
předtím, protože má nové nástroje k jejich
šíření, nástroje jako například média, tisk, film,
počítač, falešné církve, svůj vlastní kult, lidi
na prosazování tohoto kultu a svou vlastní
dobře zaběhnutou progandistickou
mašinérii.70
V dnešní době se o nás lže na mezinárodní
úrovni. Nenávistné pronásledování, jemuž
čelíme, není omezeno na káznice, věznice a
smrt. Předtím, než jsme byli spaseni a začali
kázat Kristovo poselství, nás svět miloval.
Teď nás všichni nenávidí, protože poselství,
které hlásáme, je stejné jako poselství

Kristovo, poselství proroků a apoštolů, a to
že do Království Nebeského se nedá vstoupit
s hříchy na duši a že člověk nemůže přestat
hřešit, dokud nesjednotí svého ducha
s věčným Duchem Božím.71 „Pokoje následujte
se všechněmi a svatosti, bez níž žádný neuzří
Pána,“ (Žd 12:14). „Nikoli víc nehřeš, aťby se
něco horšího nepřihodilo.“ (Jan 5:14).
Bůh v nás musí stále žít, jestli chceme
vstoupit do Království Nebeského.72 Jedině
Bůh, který přebývá v nás, nám může
poskytnout dostatek duchovní síly na to,
abychom nehřešili.73 Jedině Duch Boží v nás
má věčný život.74 Na zemi není žádné
náboženství, které nám může dát věčný
život.75 Jedině Bůh v nás nám dává věčný
život.76
Bůh ví, že na tomto světě nebudeme
dlouho,77 a proto všem dává dost svobody na

66 Mt 16:24-27, Mk 9:43-48, 2Pt 2:1-3, 18-19, Ju 11-13 67 Mt 13:41-42, 49-50, 25:14-30, 44-46, L 16:22-31, 2Te 1:8-9, 2Pt 2:4-17 68 Mt 14:8-11, 23:34-35, J 15:20-21, Sk 7:51-60, Ju 8, Zj 20:4 69 Jr 30:7, Dn 12:1, Jl 1:2-12, Mt 24:612, 2Tm 3:13, 1Pt 5:8 70 Jr 30:7, Dn 12:1, Mt 24:21-22 71 J 15:18-22, Ř 7:9-25, 8:1-13, Ga 4:16, 1J 4:4 72 Jr 31:33-34, Mt 10:22, Ř 2:7, 8:9-17, Fp 3:8-11, 1J 2:24-25 73 J 15:5, 16:33, Ga 5:16, Fp 1:6, 9-11, 2:13, 15, 4:13, Žd 13:2021, 1J 3:9, 4:4 74 J 3:15, 6:68, 10:27-30, 17:2-3, Ř 6:22-23 75 Ex 20:2-6, Dt 4:35, 1S 2:2, 2S 7:22, Sk 4:12 76 J 1:3, 10-12, 3:16, 36, Sk 13:48-49, Ř 6:22-23, 2K 4:6, 10-11, Ga 6:8, Tt 3:7 77 1Pa 29:15, Ž 78:39, 89:48-49, 144:4, 146:34, Iz 2:22, 40:7-8, Jk 1:10-11, 4:14, 1Pt 1:24-25
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Bratr B.A – Ghana

AFRIKA

Dnešní velká světová reformace
Nigérie
Vážený Pastore Alamo!
Zdravím Vás a Vaši církev ve jménu našeho
Pána Ježíše, který Vás povolal do své
vinice. Ámen. Já velebím našeho Boha od
té doby, co jsem dostal od jednoho z
Božích sluhů některé z Vašich spisů.
Vaše spisy jsou skutečná potrava pro duši
neboť poskytují osvěžení. Já děkuji Bohu
za to, že vychoval muže jako jste Vy, kteří
jsou v stavu uhasit oheň bezbožnosti v
těchto posledních dnech. Já jsem policejní
důstojník, hodností desátník Policejního
sboru Nigérie.
Nedávno jsme já
a moje žena přijali
Ježíše Krista za
Pána a Spasitele
našeho.
Náš
dobrý Bůh ve Své

to, abych si vybrali,
budou-li dělat, jak
On praví, anebo
zahynuli. Každý se
3 sám rozhodne, kde
stráví věčnost. 78
Bůh nám praví, že
když Ho budeme
poslouchat, budeme
v Nebi, a když ne,
tak se octneme
v dobře známém
pekle, o kterém
všichni
praví
křesťané kážou už
mnoho generací.79
6
Vybíráme
si
sami.80 „Nemeškáť
Pán s naplněním
slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává),
ale shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli,
ale všickni ku pokání se obrátili.“ (2Pt 3:9).
Být vámi, neposlouchal bych hned tak
každého, kdo o této věci mluví, tedy
neposlouchal bych toho, kdo vám říká něco
jiného, než co vám sděluju já, což je ve Slově
Božím.81 Falešní proroci a kazatelé vám budou
lhát, aby vás utěšili, a říkat vám, že Bůh je nic
než láska.82 Udělají z Boha Santa Klause nebo
nějakou jinou fiktivní postavu. Být vámi, četl
bych Bibli a poučil se o tom, kdo má pravdu,
protože tady jde o vaši věčnou duši, která
stráví věčnost v nějakém věčně trvajícím
místě.83
Satanovi propagandisti řekli, že Bůh nad
hříchem přimhouří oko, ale to není pravda.84 Ti
samí propagandisti udělali z nás, kteří přináší
pravdu Boží světu, zlosyny.85 S tím nemůžeme
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nekonečné milosti
zachránil mne a moji
ženu, a v našich
modlitbách navždy zůstane přání, aby
zachránil i ostatní hříšníky.
Milý Pastore Alamo, prosím Vás,
abyste nám poslal velké Bible, nějakou
literaturu, Vaši osmdesátipěti-stránkovou
knihu, Mesiáše a nahrané poselství, které
nám pomůže růst duševně, a také na rozdávání
mezi hříšníky, když budeme s oporou Pána Boha
hlásat evangelium. Pastore, doufám, že nám
nezapomenete poslat všechno, o co žádáme. Ať
Vás Všemohoucí Bůh, který Vás povolal do Své
vinice, navždy zasype Svojí milostí ve jménu Páně.
Ámen.
Váš bratr v Kristu,
C.T.
Benin City, Nigérie
dělat nic, než se modlit a prosit Boha, aby se o
ně za nás postaral.86 Tito propagandisti
vedou média, tisk a také celosvětovou církevvládu a úřady k jejímu prosazování.
Bůh nám přikazuje, abychom nastavili
druhé líce, což znamená, že máme pokračovat
v šíření Jeho pravdy.87 Protože Jeho Duch
přebývá v nás a mluví skrz nás, Ježíš řekl
Svým učedníkům: „Kdo vás přijímá, mne
přijímá“ (Mt 10:40). Tady Ježíš říká, že jestli
nás máte za špatné, tak si též musíte myslet, že
Sám pravý Bůh je špatný. Podle Boha vás
toto činí špatnými.
V šestnácté kapitole Lukáše se muž, který
požádal Abrahámovu duši o jednu kapku
vody na jazyk k utišení jeho žízně v ohnivém
mučení pekla, zklamal v Abrahámově
odpovědi. Abrahám odpověděl, že i kdyby
mu chtěl dát kapku vody, nemohl by to udělat
kvůli tomu, že mezi nebesy, kde byl Abrahám,
a peklem, kde byl ten dříve bohatý hříšník, je
obrovská propast. Duše odsouzeného muže
potom požádala, aby byl někdo poslán za
jeho bratry a varoval je ohledně mučení
pekelných. Abrahám odpověděl: „Majíť
Mojžíše a proroky [tedy Slovo Boží], nechť
jich poslouchají. A on řekl: Nic, otče
Abrahame, ale kdyby kdo z mrtvých šel k nim,
budou pokání činiti. I řekl mu: Poněvadž
Mojžíše a proroků neposlouchají, aniž byť
kdo z mrtvých vstal, uvěří jemu“ (L 16:29-31).
Aby dokázal pravdu Abrahámových
slov, Kristus přišel, zemřel a vstal z mrtvých.
A oni tomu stejně nevěří.88 Všichni Kristovi
služebníci kdysi byli duchovně mrtvými,
neboť hřešili. Všichni byli vzkříšeni zduchovní smrti nesmrtelným Duchem
Trojjediného Boha. A stejně svět pořád

Nahoře –
Křesťanský
duchovní úřad
Alamo,
shromáždění
ve službě Pána
– Bolgatanga,
Ghana, Afrika Bratr W. E. – Kampala,
Uganda

nevěří. Toto všechno by mělo způsobit, že
Abrahámova slova zaznějí hlasitě v uších
těch nejzkaženějších duší a probudí je
k pokání nad jejich hříchy a k nadšené službě
Pánu Bohu: „Poněvadž Mojžíše a proroků
neposlouchají, aniž byť kdo z mrtvých vstal,
uvěří jemu“ (L 16:29-31). Víra v Slovo Boží
přináší vykoupení. Jestliže o Slovu Božím
pochybujeme, nazýváme Boha lhářem. Takové
pochyby duši zatracují.89
Celkem vzato, svět nemá čím omlouvat
své odmítání Boží milosti, které jim Bůh dává
v Kristu. Až tito nenapravitelní hříšníci
přijdou k Božímu poslednímu soudu, budou
posláni na věčnost do pekla.90 Až přijdou
k Božímu poslednímu soudu, uvidí svou
pošetilost, když nevěřili tomu, co jim Bůh říkal
skrze Své služebníky a Své Slovo. Jaká škoda,
že neuvěřili, že skutečná láska není nic jiného
než dodržování Božích přikázání.91
Ježíš se ve Zjevení 1:18 chlubí: „A živý,
ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky
věků.“ Takhle se můžete chlubit jen tehdy,
když ve vás Trojjediný Bůh přebývá a pracuje
bez ustání, den po dni, až do konce.92
Ježíš odhalil toto božské tajemství večer
předtím, než opustil Své učedníky.93 Abychom
se nedostali do pekla, abychom vstoupili na
nebesa, abychom dosáhli Jeho nesmrtelného
života a abychom na zemi měli tu moc, jakou
budeme mít na nebesích, musíme se narodit „z
vody a z Ducha“ (Jan 3:5). On v nás musí žít.
Těžko mohli být Kristovi učedníci šťastní,
když jim řekl, že Jeho lidská tělesná
přítomnost už s nimi nebude, ale Ježíš slíbil, že
ta ztráta bude vyvážena mnohem větším
požehnáním než je Jeho tělesná
přítomnost.94 Jeho místo bude zaujato

(pokračování na straně 6)
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Přijímání
(pokračování ze strany 5)

duchovní přítomností, která s nimi bude
navždy a bude žít v nich a ve všech těch, kteří
Ho budou následovat až do konce času.95
Při čtení celého Božího Slova jsme
připravováni k přijetí Krista, našeho
Hospodina a Otce.96 On „v vás bude“ (Jan
14:17). „Ale přijmete moc Ducha Svatého,
přicházejícího na vás“ (Sk 1:8). Ježíš slíbil, že
poté, co odejde, se k nim navrátí jako Utěšitel:
„Přebývati budu v nich, a procházeti se“
(2Kor 6:16).
Jan Křtitel také přislíbil Utěšitele, a to
těmito slovy: „Onť [Kristus] vás křtíti bude
Duchem Svatým a ohněm“ (Mt 3:11). Kristus,
pomocí života Božího a síly Boží v Sobě,
dokázal splnit Boží úkol, což bylo–a stále je–
vytvořit národ lidí sjednocených s Ním tím
samým Duchem, lidí, kteří dovolí Bohu, Slovu
Božímu, pokračovat v Jeho převtělování,
Jeho práci, v lidském mase a krvi na
zemi.97 Tito lidé, díky tomu, že mají v sobě
Boha, jsou národem lidí bez hříchu, národem
Boholidí, těch, kteří dokáží dodržovat morální
zákony Mojžíšovy, stejně jako „zákon Ducha
života v Kristu Ježíši“ (Ř 8:2).98 Nikdy již
nebudou pobývat v „zákonu hřícha a smrti,“
protože nikdy nezapomenou, že Bůh je v nich.
(Ř 8:2).99
Život Kristův je možné žít jen tehdy,
pokud máme Boží přijímání každý
den.100 Většina křesťanů nechápe význam
poslední večeře. Slovo Boží nám říká, že Bůh
je chlebem života když Jej, Slovo,
konzumujeme.101 On, Slovo, je naší duchovní
potravou, ale my tuto duchovní potravu
musíme jíst denně, aby život a síla Jeho
vzkříšení a nanebevstoupení v nás žily a
v nás vstupovaly denně.102 Jan 1:1-2 a 14 nám
říká, že Bůh Sám je Slovem Božím. Denní
pojídání Kristova těla jako duchovní potravy
a pití Jeho krve jako duchovního nápoje
prostě znamená denní čtení Jeho Slova a
konání toho, co nám Jeho Slovo přikazuje,
aby v nás mohl pracovat tak, že svět hříšníků
se bude kát za své hříchy, bude očištěn
Kristovou krví, prolitou na kříži, a vzkříšen
z duchovní smrti naší lidské podstaty do
věčného života v podstatě Boží.103 Takto
v nás Bůh vykonává Svou vůli.104
Duch ve Slově Božím nám dává sílu
k tomu, abychom zůstali bez hříchu.105 Jeho
krev nás očišťuje od všech našich předchozích
hříchů tím, že věříme v sílu Jeho krve a naší
víry v Jeho Slovo, kteréžto je Kristus.106 Síla
Jeho života v nás udržuje naši lidskou
povahu pokořenou, takže žije pouze ta
povaha Božská.107 Je nemožné žít v hříchu,
když budeme žít podle Boží svaté, Božské
povahy, Jeho Ducha.108 Jeho krev nám
umožňuje přistupovat k trůnu Božímu a být
s Ním v duchovním kontaktu.109 Můžeme

VLÁDA FEDERÁLNÍ OBLASTI DISTRICT OF COLUMBIA
HLAVNÍ ÚŘAD
WASHINGTON, D.C. 20001
Milý Pastore Alamo!
S velkou radostí jsem přijal výtisk Vašeho velmi informativního Světového
bulletinu o křesťanských novinkách z celého světa. Buďtež pochválen za to, že
věnujete čas ze svého přetíženého denního rozvrhu na to, aby křesťané celého světa
byli informováni o všem dobrém dění ve jménu Ježíše.
Ještě jednou Vám děkuji za Vaši oddanost Ježíši Kristu a za Vaši obětavost lidstvu.
Pánbůh Vám požehnej, milý příteli, a budiž Vám dopřáno pokračovat ve vaší pouti
duševního růstu a osvícení.
Srdečně

Pastor Donald Robinson, ředitel
Kancelář Starosty pro Církevní Správu
zůstat stále naživu tak, že si vždycky budeme
pamatovat, že Jeho život, Duch Svatý, se do
nás neustále vlévá naším přijímáním Jeho a
Jeho přijímáním nás.110
Ježíš řekl Svým učedníkům, že jestli
nebudou „jísti těla Syna člověka [Slovo Boží]
a píti krve Jeho [přijímat Jej denně], [nebudou
mít] života v sobě“ (Jan 6:53). Ti, kteří jsou
spaseni Jeho životem v nás, si to musí
navždy pamatovat, aby Jeho život v nás,
samotný náš život věčný, byl zachován.
Slovo Boží také říká: „krev jest duše [život]“
(Dt 12:23). Řečeno jinými slovy, náš život je
Jeho krev, kterou za nás prolil.111
S Bohem nemůžeme komunikovat, pokud
máme hřích v našich duších.112 Bez přijímání
Boha a komunikace s Bohem nemáme žádný
věčný život. Ježíš řekl: „Kdož jí mé tělo a pije
mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v
nejposlednější den.“ (Jan 6:54). Jedině poté,
co jsou naše hříchy smyty krví Kristovou,
můžeme přijímat Boha a komunikovat s
Bohem.113 Ti, kteří ještě nebyli umyti krví
Kristovou, nemají žádný život, žádné Svaté
Přijímání Boha. Jsou mrtvi ve svých hříších a
přestupcích a nemají v sobě žádný věčný
Duch Božího života. Bůh v nich není
přítomen.
Satan by byl radši, kdybychom spali a
neměli ponětí o tom, že Bůh je v nás. Pokud
my, kteří jsme spaseni, pamatujeme, že Bůh je
v nás, nebudeme spát a nebudeme slabí.
Naopak, budeme silní. Je to proto, že vždy
věříme tomu, že Bůh je v nás, a tím budeme
s Ním vždy komunikovat a On bude
komunikovat s námi.114 Bůh se trápí a zlobí
nad těmi, kteří spí, protože ti, kteří spí,

pochybují, že Bůh je v nich. To znamená, že se
neúčastní Svatého Přijímání a že s nimi Bůh
nebude komunikovat. Je hříchem pochybovat,
že Bůh je v nás poté, co jsme byli spaseni.
Vírou jsme spaseni a pochybováním jsme
zatraceni.115 A proto, jestliže pochybujeme,
že Bůh je v nás, byli bychom podle První
epištoly k Korintským v 11:23-30 nehodni se
zúčastnit obřadu Svatého Přijímání Boha.
Opravdové přijímání Boha není pouze
kostelní obřad. Znamená to především si vždy
pamatovat Boží přítomnost v nás tím, že se
k Němu budeme modlit a čekat, až On bude
komunikovat s námi a odpoví nám.116 Jestli si
myslíme, že spasení je něco jiného než Bůh
v nás, jestli si myslíme, že chodit do kostela na
hodinu nebo na deset hodin týdně a ohřívání
kostelní lavice má stejnou cenu jako mít Krista
v sobě, tak jsme na velkém omylu. Písmo nám
jasně říká, že ať se modlíme, jak chceme, ať
zpíváme, kolik chceme církevních písní, ať
pobýváme jakkoliv dlouho v lidmi postavené
budově nazývané kostel a ať spínáme ruce,
odpíráme si, lezeme po kolenou k sochám,
bičujeme se, hladovíme, či konáme dobré
skutky pro našeho Pána, to všechno není nic
než špinavé hadry.117 Jestli Bůh není ve vás,
nejste nic a nekonáte nic.118 Praktikování vaší
vlastní verze duchovnosti neudělá nic víc,
než rozzuří Boha vašimi podomácku
vyrobenými myšlenkami dobroty, které, jak už
bylo řečeno, nejsou pro Boha víc než špinavý
hadr.119 Bůh ve vás musí přebývat a procházet
se.120 Bohovi je jedno, jak velké jsou vaše
katedrály a jestli jsou postavené z křišťálu
nebo ze zlata. Lidmi postavené katedrály
nemají s Bohem co dělat. Vy jste ten chrám, ve

95 Mt 10:20, 28:18-20, J 4:23-24, Sk 2:17-18, 38-39, 1K 2:9-10 96 Iz 55:11, J 5:24, Ř 10:8-11, 17, 1J 5:7-13 97 Ř 7:4-6, 1K 12:12-14, Ef 5:25-27, 1Pt 2:9-10 98 Jr 31:33-34, Ef 5:25-27, 1Pt 1:17-23, 2:9-10 99 Mt 5:14-16, 48, Žd 13:2021 100 Mt 6:9-11, L 9:23-26, J 6:53, 15:4-6, Ř 8:1-2, 5-6, Ga 5:16-17, Žd 3:12-14 101 J 6:33, 47-58 102 J 6:48-58 103 Ko 3:16, 1Te 2:13, 2Tm 3:16-17, Žd 1:1-3, 1J 1:1-3, 7, 2Pt 3:1-2 104 Sk 17:11 105 J 7:37-39, 14:15-17, Ř 8:1-11,
1K 6:11, Ga 5:22-25, Ef 2:13, 18-22 106 Mt 26:28, Sk 20:28, Ř 3:24-26, Ko 1:20-23, Zj 1:5-6, 19:13 107 Ř 6:6, 11-13, 7:4, 8:13-14, 13:14, Ga 5:24-25, Ef 2:1-6, 4:22-24, Ko3:9-10, Tt 2:12-14 108 Ř 8:1-10, Ga 5:16, 25, Ef 5:8-9, 1J
3:9 109 Ř 8:26-27, Ef 2:18, Žd 4:14-16, 11:6, Zj 1:5-6 110 J 14:15-21, 23-27, 17:19-23 111 Mt 26:28, Mk 14:24, L 22:20, J 6:53-57, Ef 2:14-18, Žd 9:7, 12-14, 20, 22, 10:19 112 Job 35:13, Ž 34:16-17, 66:18, Př 28:9, Iz 59:2, J 9:31 113
J 6:53-57, Ga 4:4-7, Ef 2:13, Žd 10:19-22, 1J 1:3-7 114 J 14:15-21, 23-27, 17:19-23 115 Mk 16:16, J 3:18, 36, 11:25-26, Ga 3:7-9, 14, Ef 2:8 116 L 18:1, 21:36, 1Te 5:17 117 Iz 64:6 118 J 15:5 119 Iz 55:8-9, Amos 5:21-24 120 Jr 31:33,
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kterém chce Bůh žít,121 a jestli nepřebývá ve
vás, jestli Duch, který vzkřísil Krista z mrtvých, není ve vás, potom nejste Jeho.122
Pokud se budeme účastnit přijímání Boha
„nehodně“, tedy pokud budeme myslet, že
Bůh souhlasí s hříchem, a že my s Ním
komunikujeme, když máme v sobě hřích, je
naše komunikace s Bohem „nehodná“. Naše
modlitby tak nemají žádnou cenu a nebudou
vyslyšeny Bohem. První epištola ke
Korintským v 11:29 říká, že tímto jíme a pijeme
sobě odsouzení a nerozsuzujeme Tělo Páně.
Je třeba rozpoznávat, co je to Tělo Páně. Tělo
Páně je složeno z těch, kteří Jej mají
přebývajícího v sobě. Jeho ztělesnění je
převtělené Slovo, pokračující Jeho práci na
zemi a v našich posvěcených lidských tělech.
Bůh musí být obsahem těch z nás, kteří jsme
Jeho nádobami. Abychom se stali částí Těla
Páně, musíme nejen vypadat jako On, ale
musíme Jej mít v sobě.
Rozpoznání Těla Páně prostě znamená
pamatovat, že Bůh je v těch z nás, kteří byli
spaseni, že jsme složitou částí Jeho těla, ve
kterém žije Jeho život a že Jeho život je
samotný náš život. Nerozpoznání Těla Páně
znamená nepochopení této skutečnosti.
Nevědět, že Bůh je ve vás, se rovná
duchovnímu spánku. Ti, kteří nerozpoznají
Jeho tělo, si na sebe přivodí zatracení. „Protož
mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní“ (1Kor
11:30). „Kdož jí a pije nehodně“ platí na toho,
kdo si myslí, že komunikuje s Bohem
pojídáním kousků sušenek, pitím vína nebo
pitím ovocné šťávy v kostelních obřadech.
Tito lidé se dopouštějí hříchu, neboť přijímají
Tělo Páně nehodně.
Přijímání Boha není pojídání sušenek, pití
vína nebo pití ovocné šťávy. Není to ani
obřad provozovaný jednou za den, jednou za
týden, jednou za měsíc nebo jednou za rok. Ti,
kteří jsou tělem Kristovým, jsou Jeho tělem
prostě proto, že On přebývá v jejich lidských
tělech. Komunikují s Ním a On komunikuje
s nimi během každého dne. Ti, kteří o tomto
pochybují, pojídají a popíjejí své vlastní
zatracení.123 Nerozpoznávají Tělo Páně,
protože nechápou, co vlastně je Kristovo
tělo. Ještě jednou, nejsou to sušenky, víno
nebo ovocná šťáva.
Jestliže jsme Jeho tělem, On v nás
přebývá. Víra v tyto věci k nám přichází tím,
že posloucháme Slovo Boží,124 že máme Boží
život v sobě, a uzřením toho, že všechno, co
On řekl, se uskuteční, když budeme poslouchat
náš vnitřní hlas Ducha, který se nikdy
neodklání od Slova Nového Zákona, Nového
Slibu.125 Bez víry není možné se Bohu
zalíbit.126 Písmo nám říká, že jestli si nebudeme
pamatovat, že Bůh je v nás po našem spasení,
nebudeme s Ním moci komunikovat a
nedovolíme Mu, aby v nás pracoval. Sami tak
porušíme Nový Slib, když nedovolíme, aby
Jeho život i nadále přebýval v nás.127 Pokud
Jeho věčný život není v nás, nemáme žádný

věčný život.128 Náš věčný život
musí být z Jeho života,
Louisiana
přebývajícího v nás. „A neníť v
žádném jiném spasení; neboť není
Pastore Alamo!
jiného jména pod nebem daného
Četl jsem jeden Váš bulletin, který jsem našel na
lidem, skrze kteréž bychom mohli
kapotě mého náklaďáku. Pár z těch příběhů mne
spaseni býti“ (Sk 4:12). Jedině
přivedlo k slzám. Tolik pomáhat a dávat těm, kteří to
vírou v Jeho existenci v nás jsme
opravdu
potřebují, je požehnání těch, co dávají, i
zachráněni a jestli pochybujeme o
těch,
co
přijímají.
Já jsem někdy cynický k mnohým
Jeho existenci v nás, jsme
129
věcem
v
životě,
a
dávání k nim někdy patří. V mém
zatraceni.
podniku
dostávám
denně několik žádostí o dary,
Jak Ježíš řekl církvi Sardinské,
slevy, členství, atd.
„Vím skutky tvé, že máš jméno, že
jsi živ [jsi stále spasen], ale jsi
Váš bulletin nežádal o nic jiného než být si vědom
mrtvý. Budiž bedlivý, a utvrzujž
lidí, kteří potřebují pomoc. Já Vám z tohoto důvodu
jiné umírající “(Zj 3:1-2). Řečeno
posílám šek. Doufám, že to pomůže někomu v nouzi.
jinými slovy, Ježíš říká, že zapomněli
Dělá mi dobře jen to pomyšlení. Nejsem bohatý, ale
pamatovat na to, že Bůh je v nich.
byl jsem požehnán zdravou rodinou a máme všechno,
A tak pomocí víry „utvrzujž jiné
co potřebujeme.
umírající. Neboť jsem nenalezl
Jestli najdete čas, jedna modlitba mi neuškodí, ale
skutků tvých plných před Bohem.
Vaše
mise pomáhat těm, co to mají zapotřebí, je
Pomniž tedy, co jsi přijal [Duch
přednější.
Tím předpokládám, že moje peníze někomu
života] a slyšel, a ostříhej, a čiň
pomohou,
ale i když ne, aspoň jsem se o to pokusil.
pokání [z tohoto hříchu, z tohoto
Děkuji Vám, že jste tam, kde je Vás zapotřebí,
omylu]. Pakli bdíti nebudeš, přijduť
na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou
D. J. Jr.
Lafayette, Louisiana
hodinu na tě přijdu [a budeš
zatracen]“ (Zj 3:2-3).
Někteří v církvi Sardinské byli
v modlitbě skrze Jeho vnitřní přítomnost,
hodni Krista, neboť šli s Kristem v bílém.130
která je naplněním slibu Ducha Svatého o
Pamatovali, že Kristus, Všemocný Bůh, byl
příchodu v den svatodušních svátků.137
v nich. „Kdo svítězí [začne věřit, že Kristus je
Vnitřní přítomnost Boha má jednu
v nich], tenť bude odín rouchem bílým; a
podmínku.138 Tuto podmínku musíme splnit,
nikoliť nevymaži jména Jeho z knihy života
neboť Bůh je pro nás jediným zdrojem
[nebudou odsouzeni do pekla], ale vyznámť
věčného života.139 Pokud tak učiníme, Bůh
jméno Jeho před obličejem Otce svého i před
slibuje, že „přebývati bude [v nás] a
anděly Jeho.“ (Zj 3:5).
procházeti se [v nás]“ (2Kor 6:16). Nestačí
Ježíš řekl: „Ovceť mé hlas můj slyší, a já je
nám jen prostě vědět, co pro nás Svatý Duch
znám [protože komunikují se Mnou], a
může udělat. Nestačí nám vyznat úplnou
následujíť mne [když se procházím v nich]. A
závislost na Bohu, pokud si neuvědomíme, že
jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na
jedině přítomnost Trojjediného Ducha Boha
věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.“ (Jan
v nás je naším Učitelem a naší Silou.140 Bůh
10:27-28).
přebývá pouze v těch z nás, kteří jsou Tělem
Když zapomeneme na naše každodenní
Kristovým, tou opravdovou církví Boží.141
Svaté Přijímání s naším Pánem a Spasitelem,
Pokud plně přijmeme slib Páně, že „přebývati
což je Jeho život v nás, náš duchovní život
bude [v nás] a procházeti se [v nás]“ a
bude nepevným a nakonec nebudeme mít
dovolíme Mu plně řídit náš život
žádný život věčný.131 Pán v takovém chrámě
prostřednictvím této víry, bez ohledu na to,
nebude přebývat.132 Bůh nebude sdílet Svůj
v jakém duchovním místě se právě nacházíme,
chrám se zlými duchy, včetně pochybování.
náš vztah k Trojjedinému Duchu Boha bude
Bohu nemůžeme sloužit pouze jeden den a
obnoven. Bůh se potom ujme úplné moci nad
další den zapomenout, že naše tělo je Božím
našimi životy a poskytne nám inspiraci. Ty
chrámem.133 Bůh chce vlastnit Svůj chrám bez
z nás, kteří se Jemu úplně oddali jakožto Jeho
výhrad.134 To znamená celé naše srdce, celou
příbytek, Bůh vznešeně naplní a požehná
naši duši a celistvost naší síly. Toto přikázání
jim.142 Tato skutečnost je potvrzena mnohokrát
je první a nejdůležitější ze všech.135
v epištolách.143
Pokud v nás není přítomen Trojjediný
Duch Svatý vedl apoštola Pavla k pokárání
Bůh, Duch v nás nemůže nikdy být učitelem,
učedníků v první epištole k Korintským kvůli
svědkem a představitelem samotného Boha a
jejich hrozným hříchům. Zapomněli, že Bůh je
mít schopnost oslavovat se v nás
v nich. Duch Svatý jim ale říká, že bez ohledu
přesvědčováním světa o tom, že Bůh v nás
na to, jak slabí a nevěřící jsou, mohou se
skutečně pokračuje ve Své vítězné pouti
změnit, pokud uvěří těmto slovům: „Zdaliž
světem.136 Pokud nebude existovat jednota
nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás
vinného kmenu a ratolestí, nedosáhneme
přebývá?“ (1Kor 3:16) „Zdaliž nevíte, že tělo
klidu, spokojenosti a moci, jakých dosáhneme

(pokračování na straně 8)
121 1K 3:16-17, 6:19-20, 2K 6:16-18, Ef 2:19-22 122 J 3:5-7, 6:51-58, Ř 8:5-9, 1J 5:11-12 123 1K 11:29 124 Ř 10:17 125 J 7:16-17, 15:14, Ř 5:3-4 126 Ř 8:8, Žd 10:38, 11:6 127 Žd 10:26-29, 2Pt 2:20-23, Mt 25:1-30, J 15:6, 14, Sk 1:45, 2:32-33, 37-39, Ř 1:18-32, 2Te 2:2-12, 1J 5:11-12 128 J 3:36, 4:11-14, 5:24-26, 39-40, 6:35-40, 47-58, 66-68, 11:25, 14:6, Ř 8:11, 1J 5:11-12 129 Mk 16:16, J 3:15, 36, 2Te 2:11-12 130 Zj 3:4 131 Ef 4:14-16, 22-24, Fp 4:13, Ko 2:610 132 Ř 8:5-9, 1K 6:18-20, 2K 6:14-18, Zj 3:16 133 Mt 6:22-24, Ř 2:7-13, 1Te 5:17, Jk 1:22-25 134 Mt 6:22-24, 1K 3:16-17, 6:19-20 135 Mk 12:30 136 J 17:18-23, Ř 8:37, 2K 6:16 137 L 24:49, J 14:26-27, 15:1-7, Sk 2:2-4, 16-18,
38-39 138 Za 4:6, Mt 4:1, L 1:80, 4:18, J 3:3, 5, 14:6, Sk 2:4, 17-18, Ř 7:6, kap. 8, 1K 3:16-17, 2K 6:16, Zj 3:20 139 J 6:32-35, 40-41, 47-58, 14:6 140 J 14:26, Fp 4:13, 1J 2:27 141 Ř 7:4-6, Ef 1:22-23, 5:29-32, Ko 1:24-27 142 J 14:23,
17:18-23, Ga 4:4-7, 1J 1:3-4, Zj 3:20-21 143 Ř 8:6-18, 1K 3:16-17, 2Tm 1:14, 1J 4:12, 16-17
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Přijímání
(pokračování ze strany 7)

vaše jest chrám Ducha Svatého v vás?“ (1Kor
6:19) Pavel je přesvědčen, že pokud těmto
slovům uvěříme, pokud je tato pravda
umístěna v našich srdcích, duších a myslích
tak, jak to Bůh chtěl, tak nám to poskytne
motivaci pokračovat s vírou v Boha a navíc
nám to dodá sílu, abychom žili úplně nový a
svatý život.144
Pavel pokáral odpadlíky v církvi Galatské
stejným způsobem. Lepšího poukázání jim
nemohl dát. Zeptal se jich, zda-li přijali Ducha
Trojjediného Boha, přebývajícího v nich „z
skutku … zákona [hříchu a smrti]…, čili
z slyšení víry [v Slovo Boží, které ukazuje
věřícím pravý cíl a plán Božího mocného,
milosrdného spasení] “ (Ga 3:2).
„A toť jest to vítězství, kteréž přemáhá
svět, víra naše [víra v to, že Bůh je v nás]“
(1Jan 5:4). Potřebujeme pouze pochopit a
prostě věřit, že Bůh je v nás. Pokud této
skutečnosti budeme prostě věřit, můžeme
vítězně pokračovat v životě Ducha Božího a
dovést Jeho práci do konce.145 V těchto
posledních dnech není důležitějšího poselství
pro věřící v Krista.146
Je velice smutné, že většina lidí, kteří se
hlásí ke křesťanství, si neuvědomuje tuto
pravdu o vnitřní přítomnosti Ducha Svatého.
To je důvod, proč jsou křesťané tak slabí a
proč je celý svět považuje za hříšné a
nepořádné. Tvrdí, že jdou svatou cestou
pomocí Ducha Svatého a také tvrdí, že konají
práci Boží.147 Kdyby tomu tak bylo, neměl by
Satan v dnešním světě tak velkou převahu.
Vím, že někteří křesťané se hodně modlí za to,
aby Svatý Duch mohl pracovat v nich a skrze
ně. Modlí se, aby je Bůh správně vedl,
provázel a řídil. V modlitbě též žádají Boha,
aby je učinil na Sobě naprosto závislými. Ale
pokud oni nepřiznají sami sobě stálou
Božskou přítomnost Boha, který v nich
přebývá, pokud tomu nastálo neuvěří a
nezažijí mocnou Boží práci, která je konána
v nich i skrze ně, neměli by být zklamáni nebo
překvapeni svým stálým neúspěchem.148
Náš živoucí Bůh vyžaduje, aby Jeho
144 1K 3:21-23, 6:20, 2K 5:17-21, 7:1, Ef 4:1-6, 1J 4:4 145 Mt 24:13, J
6:37-40, 8:31, 10:27-30, Sk 14:21-22 146 1K 3:16-17, 6:19-20, 2K 6:1618, Ef 2:10-22 147 Ř 1:20-21, Tt 1:16 148 J 15:5, Žd 12:14-15

Naše církev dostává tisíce žádostí o Bible
a jinou literaruru. Většina naší literatury je
tištěna v hebrejštině, španělštině,
francouzštině, italštině, ruštině, němčině,
korejštině, čínštině, albánštině, srbštině,
telugu, hindštině, marathštině, bengálštině a
nepálštině. Dodavatelů Alamo literatury
přibývá každý den po celém světě.

příbytek byl očištěný od hříchů, očištěný od
veškerých pochybností, očištěný od vtírání
se Satana a očištěný od všeho satanského
vyrušování.149 Náš Bůh si přeje úplné
vlastnictví Svého chrámu, našich těl. Ježíš si
přeje mít Svůj domov jen pro Sebe. Nebude
vykonávat Svou práci v chrámu sdíleném se
Satanem.150 Nemůže prostřednictvím Svatého
Ducha vládnout a odhalit Sebe, Svou lásku
pro spravedlivost a Svou nenávist k hříchu,
dokud nebude celý chrám, naše celá bytost,
vlastněna a naplněna Duchem Svatým,
Utěšitelem, Trojjediným Bohem.151 Ti z nás,
kteří touží vstoupit na nebesa, se musí
podvolit Božím požadavkům.152 Toto je
význam Ducha, přebývajícího v nás ve Své
plné přítomnosti. Pokud netoužíte navždy
oddat veškerou svou vůli vnitřní přítomnosti
Ducha Svatého, vzdejte se veškeré naděje na
to, že půjdete do nebe. Nebylo by to možné.153
Ježíš řekl Svým učedníkům: „Chce-li kdo za
mnou přijíti, … následuj mne.“ (Mk 8:34).154 Oni
okamžitě nechali práce, kterou dělali, a
následovali Ho.155 A takhle to musí být dnes.

Zpívání církevních písní v Západní Indii
Bůh povolává každého do těla Svého, kde
může přebývat a pracovat proto, aby tito mohli
být spaseni a aby nepřišli do pekla.156 Chce ve
vás přebývat a pracovat teď, ne až později.
Říká: „Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní
dnové spasení.“ (2Kor 6:2). Pokud toto není
vaše vůle, budete pokračovat v tom, co děláte.
Pokud to je vaše vůle, okamžitě, silou víry,
necháte toho, co momentálně děláte, a budete
následovat Ježíše. Zahajte svůj duchovní život
s Bohem následující modlitbou:

149 Mt 6:24, Ef 4:27, Ko 1:21-24, Jk 4:7 150 Mt 6:24, 12:33, L 6:43-45, Ř 6:16, 1Pt 1:15-16 151 Ef 3:16-19, 4:13-16, 5:25-27, 1Te 4:3-4 152 Mt 16:2427, J 3:5, 12:25-26, Ř 2:7, 6:16-23, Ga 6:8, 2Tm 1:10 153 J 14:6, 10:1, 9, Sk 4:10-12 154 Mt 4:19, L 9:23, J 1:43, 21:22 155 Mt 4:18-22, Mk 1:16-20, L 5:2728 156 Jl 2:28-29, Mt 11:28, L 14:21-23, Sk 2:17-21, 2K 6:2, Žd 2:3-10, Zj 22:17

Modlitba
Můj Pane a Bože, smiluj se nad mojí duší hříšníka.1 Věřím, že Ježíš Kristus je
Synem Živého Boha.2 Věřím v ukřižování Jeho a že prolil krev Svoji převzácnou pro
odpuštění všech hříchů mých.3 Věřím, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých silou Ducha
Svatého4 a že On nyní sedí po pravici Boží, slyše vyznání hříchů mých a modlitbu moji.5
Otevírám dveře srdce svého a vítám Tě do srdce svého, Pane Ježíši.6 Smyj všechny mé
hříchy neřestné ve Své převzácné krvi, kterou jsi místo mne prolil na kříži na Golgotě.7
Ty mne neopustíš, Pane Ježíši; Ty odpustíš hříchy mé a spasíš duši mou. Já to vím,
protože Tvé Slovo - Bible tak praví.8 Tvé Slovo praví, že Ty neodmítneš nikoho, ani mne.9
A proto vím, že jsi mne vyslyšel, vím, že jsi mi odpověděl a vím, že jsem spasen.10 A tak Ti
děkuji, Pane Ježíši, za spasení duše mé a budu Ti vděčný tím, že budu konat, jak jsi
nařídil, a nezhřeším více.11
1 Ž 51:5, Ř 3:10-12, 23 2 Mt 26:63-64, 27:54, L 1:30-33, J 9:35-37, Ř 1:3-4 3 Sk 4:12, 20:28, Ř 3:25, 1J 1:7, Zj 5:9 4 Ž 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9,
J 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Sk 2:24, 3:15, Ř 8:11, 1K 15:3-6 5 L 22:69, Sk 2:25-36, Žd 10:12-13 6 Ř 8:11, 1K 3:16, Zj 3:20 7 Ef 2:13-22, Žd 9:22,
13:12, 20-21, 1J 1:7, Zj 1:5, 7:14 8 Mt 26:28, Sk 2:21, 4:12, Ef 1:7, Ko 1:14 9 Ř 10:13, Jk 4:2-3 10 Žd 11:6 11 J 8:11, 1K 15:10, Zj 7:14, 22:14

Tímto jste právě dokončili první stupeň v
sérii pěti stupňů, které jsou nutné ke spasení.
Váš další krok bude zapřít sama sebe,
zvednout každodenní kříž a pokořit se, tedy
zahubit vlastní vůli, vlastní sobeckou duši a
všechen chtíč tohoto světa. Tohle vše musí
být pokřtěno do smrti Kristovy. Třetím
krokem je vaše vzkříšení ze satanského života
Adamova do života Kristova bez hříchu.
Čtvrtým krokem je váš vzestup k moci, abyste
vládli ve jménu Božím na zemi, a pátým

krokem je vládnout ve jménu Božím na zemi až
do konce, dokud se Království Nebeské
neoctne na zemi. Musíte studovat Slovo Boží,
jemu se podřídit a dělat, co Slovo káže, aby
Církev a tento svět viděl důkaz vaší pokory ke
Slovu Božímu, Jeho řádu a Jeho moci ve vás a
skrze vás.
Chvála Hospodinu. Ať vás Pán Bůh bohatě
odmění.
Světový pastor Tony Alamo

Tony Alamo, World Pastor, Holy Alamo Christian Church • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 USA
(479) 782-7370 • FAX (479) 782-7406 • Internetová stránka http://www.alamoministries.com
Křesťanská církev Alamo poskytuje nocleh a stravu všem,
kteří opravdu chtějí sloužit Pánu celým srdcem a duší, myslí i sílou.
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