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Světový bulletin

(Pokračování na straně 2)

Suché kosti
Tony Alamo

Starozákonní prorok Ezechiel měl vidění seslané Bohem. Viděl údolí plné su-
chých kostí, které představovalo duchovní mrtvost Izraele a tohoto světa. Vidění 
předpovídalo první příchod Krista, Jeho zvěstování evangelia a důsledek, první 
vzkříšení ze smrti do věčného života pro všechny, kdo věří „Hospodinovu slovu“. 1

Bůh promluvil k Ezechielovi: „Synu člověčí, mohly-li by ožiti kosti tyto?“  (Mo-
hou duchovně mrtví ožít?) Ezechiel řekl: „Panovníče Hospodine, ty víš.“2 Bůh 
promluvil k prorokovi znovu slovy: „Prorokuj o těch kostech a rci jim: 

1 Ezech. 36:1, 4   2 Ezech. 37:3, orig. heb.   3 Ezech. 37:4-5, orig. aramejština   4 Ezech. 37:11   5 Gen. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Ex. 19:6, 32:10, Žalm 22:27, Iz. 
2:2, Jan 11:51-52, Skutky 10:34-35, Ef. 1:10, Žid. 8:8-12, 1 Pet. 2:9-10, Zj. 5:9, 14:6 a mnoho dalších   6 Jan 15:1, Řím. 11:17, 19, 23, 24, Zj. 7:4 7 1 Pet. 2:9   8 Řím. 15:12, 1 Kor. 
15:15, 16, Kol. 2:12, 3:1, 1 Tes. 4:16, Zj. 20:5-6,  9 Mat. 13:39, kap. 24, 1 Kor. 15:24, Žid. 9:26, 1 Pet. 4:7  
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SVĚDECTVÍ TONYHO ALAMA

‚Kosti suché, slyšte slovo Hospodi-
novo. Toto praví Panovník Hospo-
din kostem těmto: Aj, já uvedu do 
vás ducha, abyste ožily.‘“3

Izrael věděl, že jako národ úpl-
ně vymizel.4 Až do tohoto dne 
je beznadějně rozdělen. Ale Bůh 
řekl Ezechielovi, že pozvedne jiný 
národ, větší než první Izrael, který 
nepřestal hřešit. Druhý Izrael bude 
lid ze všech národů světa,5 zbytek 
vyvolených Židů a spousta nežidů 
naroubovaných na pravý vinný 
kmen (Krista).6 Bude to veliký, svatý 
národ vzkříšených z mrtvého života 
hříchu do věčného života.7 Nikdy 
nebude vůči Bohu rozdělen. Toto 
bylo první vzkříšení prostřednic-
tvím moci vzkříšeného Krista.8

V roce 1964, před svým prvním 
vzkříšením skrze Krista, jsem byl já, 
Bernie Hoffman, také známý jako 
Tony Alamo, proslulý svým životem 

v hříchu a bezbožnosti, a zcela jsem 
postrádal jakékoliv poznání Boha. 
Neměl jsem ani tušení o tom, že Bůh 
existuje. Slova o Bohu pro mě byla 
bajkami a mýty, a nedokázal jsem 
pochopit, jak lidé mohou věřit v 
Boha nebo Jeho Syna. Nemohl jsem 
věřit těm, kteří říkali, že věří v Boha, 
protože to byli pokrytci.  Hřešili 
stejně, nebo dokonce více, než já. 
Vím to, protože jsem se s nimi kdysi 
hodně naběhal po venku. Všich-
ni jsme byli hromadou mrtvých, 
suchých kostí. Byl bych se velmi 
zlobil, kdyby mě někdo chtěl obrátit 
na křesťanství, protože pro mě byla 
Bible plýtváním časem. Život, který 
jsem žil, mi nedával moc prostoru 
na hry nebo pohádkové příběhy.

V marketingovém průmyslu jsem 
byl pokládán za jedničku. Byl jsem 
zodpovědný za úspěšné kariéry 
mnoha světově proslulých zpěváků 

a herců stejně jako za úspěšnou 
propagaci několika velmi známých 
produktů do domácnosti. Mou 
nejhorší noční můrou by tedy bylo, 
kdybych se obrátil na křesťanství a 
rozdával letáky s evangeliem o Ježíši 
na rozích ulic, žil svým posláním v 
žebrácké čtvrti, kázal evangelium a 
organizoval fronty na jídlo, abych 
nakrmil hladové lidi.

Uprostřed 60. let se mi svět moc 
nelíbil. Neměl jsem v oblibě drogy 
ani špinavé lidi s morálkou prasat. 
A nenáviděl jsem, co dělalo hnutí 
hippies Hollywoodu, Sunset Strip 
a světu. Co se týče mě samotného, 
nebyl jsem svatý.  Opravdu jsem se 
nestaral o to, jak lidé hřeší, pokud to 
neprováděli před rodinami s dětmi. 
Pro mě byl svět vyřízený, mrtvý, 
vyprahlý, ohavný a bezútěšný.9 Nic 
už skutečně nemělo žádnou cenu. 

Křesťanský národ Alamo

Křesťanská
      církev 
  Tonyho Alama
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(Pokračování ze strany 1)
Věřím, že ostatní lidé na světě to vě-
děli stejně jako já a brali drogy, aby 
se pokusili uniknout z této reality. 
Církve byly pokrytecké a zdálo se, 
že i to každý ví. Celý svět byl mrtvý 
ve svých hříších a přestoupeních.10 
Svět byl obrovským údolím suchých 
kostí, přesně jako údolí, které viděl 
Ezechiel.11

 S Ježíšem jsem se setkal velmi 
nadpřirozeným způsobem v kan-
celáři v Beverly Hills. Nikdo si snad 
nedokáže představit, jak vystrašený a 
přesto šťastný jsem byl, když mi Bůh 
dokázal, že On a Jeho Syn opravdu 
existují. Byl jsem rozechvělý, když 
jsem zakoušel Jeho úžasného Ducha 
svatého a slyšel Jeho mocný hlas, jak 
se přehnal každou částí mého těla, 
jako kdybych byl filtrem, kterým 
slova procházejí tam i zpět. Jeho 
přítomnost byla slavná a hřejivá. 
Jeho Duch mě intenzivně stiskl jako 
mocné sevření Boží ruky. A řekl 
mi tato slova: „Postav se na nohy a 
pověz lidem v této místnosti o Ježíši 
Kristu a o tom, že znovu přijde na 
zem, nebo jistě zemřeš.“ Když Jeho 
Duch přišel do kanceláře a přitiskl 
mě k zemi, uvědomil jsem si Jeho 
nevýslovnou, neuvěřitelnou inteli-
genci.12 Byl každým atomem a mo-
lekulou. Byl vzduchem. Věděl o všem 
z minulosti a o všem, co se stane v 

budoucnosti.13 Byl jsem zahanben, 
protože jsem věděl, že ví o všem, co 
jsem kdy udělal. Potom mi zjevil, že 
nebe a peklo určitě existují. Věděl 
jsem, kam bych šel, kdybych neudělal 
to, co řekl... a nebe to nebylo.

Ačkoliv to pro mě bylo strašlivé,14 
bylo také báječné vědět, že Bůh je 
skutečný a živý a že je vším, co o 
něm řekli apoštolové a proroci. Vů-
bec se nezměnil od doby, kdy stvořil 
nebe a zemi a všechno na nich.15 
Ihned jsem věděl, že k němu budu 
vždy pociťovat bázeň, obdivovat ho, 
respektovat ho, milovat ho a sloužit 
mu. Věděl jsem, že budu víc než 
ochotný pro něj žít, být pro něj pro-
následován a zemřít za něj a budu to 
dělat rád, s veškerou radostí.16

Potom, co mě Bůh propustil z 
kanceláře, začal jsem se Ho ptát: 
„Co chceš, abych udělal? Udělám 
všechno, co řekneš.“ Nedostal jsem 
žádnou odpověď, a tak jsem usoudil, 
že Bůh chce, abych šel do kostela. 
Došel jsem k závěru, že ten největší 
bude i nejlepší. A tak jsem šel tam, 
ale nenašel jsem Ho. Pak jsem šel do 
jiných církví, ale ani tam Bůh nebyl. 
Potom jsem četl knihy s obrázky na 
obalech, kde byli moudře a zbožně 
vypadající muži, s dlouhými vousy 
a náboženskýmoděvem, ale věděl 
jsem, že se tyto knihy mýlí, protože 
mluvily o tom, že před Bohem ne-
máme mít bázeň,17 že Bůh nehrozí 
lidem a že můžete hřešit, aniž byste 
šli do pekla.18 S takovým Bohem 
jsem si starosti nedělal; trápil jsem 
se tím, abych našel Boha, který mi 
hrozil,19 Boha, který mi zjevil nebe 
a peklo, přinutil mě udělat něco, co 
by mě nikdo jiný udělat nepřinutil, 

něco, co jsem nikdy udělat nechtěl.
Nikdy jsem si nemyslel, že by se 

pravda dala nalézt v Bibli, protože 
jich všude okolo bylo tak mnoho. 
Věřil jsem, že na cokoliv obecná 
veřejnost přišla, nemohlo být chyt-
ré, protože jsem věřil, že lidé jsou 
všichni hloupí. Nakonec jsem začal 
číst Bibli a našel v ní plán spasení 
a pokyny k věčnému životu, které 
říkaly, jak růst v Kristu a stát se pro 
Něho duchovně zralým člověkem, 
který pro Něj bude získávat duše. 20

Když jsem poprvé začal číst Bibli, 
cítil jsem stejnou Boží moc tisknou-
cí mě k zemi, jakou jsem cítil tenkrát 
v kanceláři v Beverly Hills. Potom 
mi Bůh zjevil další vidění nebe a 
pekla.21 Volal jsem k Bohu: „Pane, 
neposílej mě do pekla!“ Potom 
jsem uviděl nebe a pocítil nebeský 
pokoj.22 Ačkoli jsem byl duchovně 
slepý, nahý a malý, pověděl jsem 
Bohu, že budu ochotný zůstat slepý, 
nahý a bezvýznamný, jen kdybych 
mohl cítit ten nebeský pokoj navždy. 
Viděl jsem peklo ještě jednou a volal 
jsem k Bohu o milosrdenství a od-
puštění. Poté do mého smrtelného 
těla vstoupila moc Otce, Syna a Du-
cha svatého.23 Díky své víře v Ježíše 
a krev, kterou za mě dal, a díky své 
víře v Boží slova, která jsem slyšel a 
uposlechl,24 jsem cítil, jak se každý 
hřích, kterého jsem se kdy dopustil, 
vznesl z mé duše.25 Cítil jsem se 
čistý a neposkvrněný.26 Přihodilo se 
mi něco velmi úžasného a učinil to 
pro mě a za mě Ježíš Kristus, „Svatý 
Izraelský“.27 Byl jsem tak šťastný, že 
jsem osvobozený od hříchu a mám 
tuto novou moc, která mě udržovala 
mimo hřešení, že jsem o tom chtěl 

www.alamoministries.com
CÍRKEV ALAMO ONLINE

SVĚDECTVÍ
TONYHO ALAMA

14 Gen. 35:5, Lev. 26:16, Jób 31:23, Jer. 32:21, Ezech. 32:32, 2 Kor. 5:11   15 Gen. 1:1, Mal. 3:6, Skutky 4:24, 2 Kor. 
5:11, Žid. 13:8   16 Žalm 5:11, 35:19, Iz. 51:11, 61:10, Jan 16:33, Skutky 2:28, 20:24, Řím. 12:8, 15:13, 2 Kor. 8:12   
17 Gen. 22:12, Žalm 112:1, Přís. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Kaz. 7:18   18 Přís. 8:36, Ezech. 18:2, 4, Zj. 19:20, 20:10, 
14, 15, 21:8   19 Gen. 2:17, 6:7, 9, 13, Ex. 20:5, 32:33, 34:7, Ezech. 3:18, 18:20, Mat. 8:12, 22:13, Marek 16:16, Zj. 2:5, 
16, 22-23, 3:3, 20:15   20 Jan 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Zj. 14:18   21 Iz. 5:14, 14:9, Lukáš 16:22-31, Skutky 7:55-56, Zj. 
4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 Řím. 5:1, Ef. 2:14, Filip. 4:7, Kol. 3:15, 1 Tes. 5:23, 2 Tes. 
3:16   23 Lev. 26:11-12, Jan 14:16, 2 Kor. 6:16, 1 Pet. 2:5, 1 Janův 3:24   24 Abak. 2:4, Mat. 17:20, Lukáš 7:50, Skutky 
20:21, 26:18, Řím. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal. 2:16, 3:11, Ef. 2:8, 3:17, Žid. 10:38   25 Marek 14:24, Jan 6:53, 
Skutky 20:28, Řím. 3:25, 5:9, Ef. 1:7, 2:13, Kol. 1:14, 20, Žid. 9:12, 14, 22, 1 Pet. 1:18-19, Zj. 1:5, 5:9   26 Žid. 10:19-22, 
1 Janův 1:7, Zj. 1:5, 7:14   27 Žalm 89:18, Skutky 3:13-14   

10 Ef. 2:1, 5, Kol. 2:13  11 Ezech. 37:1  12 Num. 24:16, 1 
Sam. 2:3, Jób 21:22, Žalm 32:8, Přís. 2:6, 3:20, 9:10, Lukáš 
1:77, Řím. 11:33, 1 Kor. 1:25, 2:16, 3:19, 2 Kor. 4:6   13 
Žalm 44:21, 94:11, Iz. 46:9-10, 1 Kor. 3:20, 1 Janův 3:20, 
Zj. 21:6, 22:13   
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Kalifornie
Drahý pastore Alamo.

Píši tento dopis v moci síly Ducha 
svatého a v plné bojové výstroji, Boží 
zbroji (Ef. 6:10-17). Nedávno byly 
prostřednictvím duchovního růstu a 
společenství s bratrem v Boží armá-
dě zjeveny skrze Ducha svatého určité 
pravdy a tajemství Bible. Vím, že si Bůh 
nyní připravuje Své vyvolené a narazil 
jsem na stránku z Vaší publikace. Mu-
sím říct, že Bůh mi seslal Vaši literaturu 
v rozhodující dobu, kdy jsem potřebo-
val znát určité pravdy. Vaše služba na 
mě udělala ohromný dojem. Jste syrová 
pravda, bez přikrášlení, sdělující všech-
ny chutné aspekty proroctví. Prosím 
připočtěte mě do soupisu svých členů 
a přidejte mě na svůj seznam adres, 
abych mohl růst v Duchu svatém, vy-
zbrojený Božím mečem pravdy. Jsem 
ve státním vězení, takže prosím žádné 
knihy vázané v tvrdých deskách. Ne-
můžu darovat peníze, ale mé modlitby 
za Vaši mocnou službu, aby vzkvétala, 
jsou s Vaší celou organizací. 
S upřímným pozdravem,
B.L.            
Corcoran, Kalifornie

Zástupce pro službu křesťanské církve Tonyho Alama M.C. rozdávající 
bulletiny pastora Alama — Demokratická republika Kongo

28 Řím. 8:37, 1 Janův 4:3-4   29 Kol. 2:10   30 Marek 
16:15, Lukáš 14:23   31 2 Královská 20:16, Iz. 1:10, Jer. 
2:4, Ezech. 37:4   

(Pokračování na straně 8)

říct celému světu, aby Ho mohli také 
poznat a mít věčný život.

I potom, co jsem od roku 1964 ve 
službě Kristu, cítím pokaždé, když 
čtu Bibli, duchovní morek vylitý z 
nebe do těchto kdysi velmi suchých 
kostí. Boží slovo vložilo duchovní 
šlachu do těchto kdysi suchých 
kostí a pokrylo je masem a kůží du-
chovního brnění. Každé Boží slovo 
transplantovalo Krista více do mého 
srdce. Stále mohu cítit každé Boží 
slovo vdechující dech Ducha svaté-
ho do mé duše, dávající mi moc se 
postavit a uhasit veškeré ohnivé šípy, 
které na mě vystřelil Satan za ta léta. 
Každý den jsem si více vědom toho, 
že „jsme více než dobyvatelé“ v Kris-
tu Ježíši28 a že „jsme v Něm úplní.“29 
A také vím, jak velmi důležité je 
následovat každé slovo Ježíše, který 
řekl chvíli před svým nanebevzetím 
v oblaku: „Jdouce po všem světě, 
kažte evangelium všemu stvoření.“30 
(Kažte každé suché kosti, těm kdo 
jsou duchovně mrtví, takže mohou 
„slyšet Slovo Pána“.) 31 

„Kdož uvěří a pokřtí se, spasen 

Drahý pastore Alamo, můj milova-
ný pastore, kterého mi seslal Bůh.

Kéž na Vás a Vaší službě spoči-
ne milost, milosrdenství a pokoj od 
Otce a Krista Ježíše našeho Pána. 
Děkuji Bohu, kterému sloužím od 
roku 1994. Jsem evangelista v Muso-
mě, v Tanzánii. Pracuji na rozšíření 
své služby po celé zemi a dokonce 
i mimo Tanzánii. Pastore, neslyšel 
jsem Váš hlas ani kázání, ani jsem ne-
viděl Vaši tvář, ale prostřednictvím 
Vaší literatury, kterou dostávám, čtu 
o úžasných poselstvích jako „Suché 
kosti“, Mesiáš a „Boží farma“, která 
jste napsal Vy, pastor Tony Alamo, 
největší mezinárodní řečník. Pro-
střednictvím této literatury jsem se 
dozvěděl o Vašem současném 
a budoucím zájmu o církev, 
která je tělem Kristovým, a po-
chopil jsem ho. Já a moji spo-
lupracovníci v Pánu a noví ob-
rácení, kteří přijali Krista skrze 
Vaši literaturu, jsme vytvořili 
společenství s názvem Believer 
Community Church (B.C.C.) 
(společenská církev věřících). 
Přejeme si rozšířit Vaši službu 

Tanzánie

ve východní Africe, konkrétně v Tan-
zánii, a postoupit a rozrůst se do vzdá-
lených vesnic. Pastore, prosím, potře-
bujeme Vaši pomoc. Kdybyste nám tak 
mohli dodat reproduktory, generátor, 
stejně jako Bible pro nově obrácené a 
literaturu k vyučování, které potřebu-
jeme v této službě evangelia a domácí 
evangelizace. Skrze to Vám Bůh hojně 
požehná. Kéž Pán požehná Vaší službě 
a povznese Váš duchovní život za dob-
ře odvedenou práci. Velmi si vážíme a 
horlivě očekáváme Vaši kladnou odpo-
věď.
Váš v Kristu, 
O.E.M.        
Tanzánie, východní Afrika
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(B) Izaiáš 53 (pokračování)
(9) Mesiášovo ZPROSTŘEDKO-

VANÉ UTRPENÍ, Izaiáš 53:4-6, 8, 
10-12:

„Ještotě On nemoci NAŠE vzal, 
a bolesti NAŠE vlastní On nesl...
On pak raněn jest pro přestoupe-
ní NAŠE, potřín pro nepravosti 
NAŠE: Kázeň pokoje NAŠEHO na 
NĚJ vzložena, a zsinalostí JEHO 
lékařství NÁM způsobeno...Hos-
podin uvalil na NĚJ nepravosti 
všech nás... Zraněn pro přestou-

pení LIDU MÉHO...Polože duši 
Svou v oběť za hřích.“ „Nepravosti 
JEJICH On sám ponese...Onť sám 
nesl hřích mnohých.“1

Pozoruhodnou skutečností této 
kapitoly je zprostředkované, zá-
stupné utrpení Mesiáše. Tato úžas-
ná kapitola obsahuje pouze dvanáct 
veršů, přesto čtrnáctkrát uvádí dok-
trínu zprostředkované oběti za vše-
chen lidský hřích. Celý oddíl (Iza-
iáš 52:13-53:12) překypuje tímto 
pojetím a tato záhada nebyla nikdy 

vyřešena, dokud nebyl Pán Ježíš 
„učiněn hříchem za nás“ (2 Ko-
rintským 5:21) a pak „umřel za 
naše hříchy“ (1 Korintským 15:3).

Jehova „uvalil na Něj nepra-
vosti všech nás“ (Izaiáš 53:6). 
Mesiáš byl božský Vykupitel, 

na kterého dopadly všechny pla-
menné paprsky soudu, které měly 
dopadnout na lidstvo. Jak úžasná je 
Boží milost skrze Kristovo zástup-
né smíření! A tak se kříž stal, po-
jednou, Kristovým nejhlubším po-
kořením, přesto však Jeho největší 
slávou—a stanoveným prostřed-
kem přinesení spásy lidem.

Když přišel Pán Ježíš, naplnil 
tyto Mesiánské předpovědi svou 
kajícnou smrtí na kříži: „Kterýžto 
hříchy naše na Svém těle sám vnesl 
na dřevo“ (1 Petrova 2:24).

(10) Mesiáš bude trpět 
OCHOTNĚ, aniž by si stěžoval, 
Izaiáš 53:7:

„Pokutován jest i strápen, však 
neotevřel úst svých:  Jako beránek 
k zabití veden byl, a jako ovce před 
těmi, kdož ji střihou, oněměl, aniž 
otevřel úst svých.“

1 Božský autor činí nemožným pro jakoukoli vynalézavost nebo vzdělanost eliminovat doktrínu zprostředkovaného smíření z této pasáže, a to tím, že ji uvádí tak často a ve formách tak 
rozmanitých, a přesto stále stejných, že ten, kdo uspěje na jednom místě, ji musí najít i na jiném místě.

Náš nesmírně milovaný a duchovně 
bohatý bratře a vůdce, reverende Tony 
Alamo,

přijměte pozdravy a pocty od brat-
rů z Indie z Křesťanské církve Tonyho 
Alama v Indii. Měl jsem radost a byl 
jsem vděčný, když jsem obdržel Bible 
svaté a další literaturu včetně Mesiáše. 
S horlivými modlitbami já a mí křes-
ťanští bratři rozdáváme pravdivý plán 
spasení těm, kdo umí anglicky a rovněž 
se snažíme překládat tuto jedinečnou 
literaturu do našeho mateřského jazyka 
pro ty, kdo anglicky neumí a žijí ve ves-
nicích. Velikému množství lidí, řidičům 
autobusů a aut, středoškolským studen-
tům, studentům medicíny a techniky, 
dělníkům a zaměstnavatelům v továr-
nách, učitelům a všem, kdo je s velikým 
zájmem přijali, je touto literaturou, kte-
rá v sobě nese pravdivý plán spasení, 
požehnáno. Mnoho lidí v našem městě 
přijalo prostřednictvím Vaší literatury 
Ježíše Krista jako svého osobního Spa-
sitele. Prosím, podporujte naši službu 

INDIE

Bratr T.R. rozdávající dynamickou knihu Mesiáš pastora Alama, která získala mnohé duše — 
Rajahmundry, India

Toto je výňatek z knihy pastora Alamo, Mesiáš
Největší vytištěný zázrak:

 spis 
Mesiáš

Podle biblického proroctví
„JEMUŤ všickni proroci svědectví vydávají“ (Skutky 10:43).  

„Jakož v knihách psáno jest o Mně.“
(Žalm 40:7, Židům 10:7).

ve svých cenných modlitbách. S úctou 
Váš služebník na Jeho vinici.
S upřímným pozdravem,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal
Indie
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Jiní trpící obvykle dávají najevo 
reptání nebo stížnosti, obzvláště 
pokud je s nimi nespravedlivě za-
cházeno — ale ne tak trpící Mesiáš. 
Dobrovolně se poddal úkolu „nést 
naše hříchy“, který Mu byl určen, 
a šel jako beránek na porážku. Ve 
vznešeném a ušlechtilém tichu Me-
siáš vytrvá až do nejkrajnější meze, 
protože to Jehova chce. A zde shlí-
žíme dolů na nevyzpytatelné ta-
jemství nesmírné lásky.

V Novém zákoně, když byl Ježíš 
Kristus bit, křivě obviněn, týrán, 
zesměšňován, popliván, pronásle-
dován, bylo s ním hrubě zachá-
zeno, byl bičován a ukřižován, se 
nevyskytuje ani plamínek zlosti, 
žádné obviňování vznesené proti 
jeho popravčím, žádné hlasité stě-
žování, ale modlitba.

Potom, co se proti Němu ozvalo 
mnoho falešných svědků, nejvyšší 
kněz řekl: „Nic neodpovídáš?...Ale 
Ježíš mlčel“ (Matouš 26:59-63).

(Pokračování na straně 6)

Pastor Mike Omoasegun s několika členy svého církevního shromáždění 
přijímá od pastora Alamo literaturu, jež získává mnohé duše, a také Bible 
krále Jakuba od křesťanské církve Tonyho Alama — Suleja, Nigérie

Dvaceti čtyř hodinová modlitební a informační linka — +1(661)252-5686

Zde je Ježíšova modlitba, zatím-
co trpěl mukami na kříži: „Otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ 
(Lukáš 23:34).

Celý tento průběh je tak neob-
vyklý, tak v protikladu k lidské po-
vaze a zkušenosti, že člověk nemů-
že jinak než být zasažen a vylekán 
tímto podivným proroctvím a jeho 
ještě pozoruhodnějším naplněním. 

(11)  Až bude vyňat z úzkosti a 
z soudu, Mesiáš nebude mít ŽÁD-
NÉHO ZASTÁNCE, který by há-
jil Jeho případ, žádného přítele, 
který by potvrdil Jeho nevinnost, 
Izaiáš 53:8:

„Z úzkosti a z soudu vyňat jest, a 
protož rod jeho kdo vypraví?“

Sanhedrin měl ve zvyku při „pro-
cesech o život“ vyzývat všechny, kdo 
věděli cokoli ve prospěch obviněné-
ho, aby předstoupili a potvrdili to. 
To v procesu s Ježíšem Nazaretským 
nebylo zpozorováno. Průběh Jeho 

kvapného, zmanipulovaného pro-
cesu před Sanhendrinem byl spíše v 
křiklavém rozporu s jejich vlastními 
předpisy a proti všem standardům 
práva a spravedlnosti.

Ježíš musel předstoupit sám a 
bez obhájce před zkorumpovanou 
židovskou hierarchii a představitele 
největší nežidovské moci na zemi 
v té době. Ani jeden člověk se ne-
dostavil na jeho podporu. Jidáš Ho 
zradil. Petr Ho s přísahami zapřel a 
ostatní učedníci „všickni opustivše 
Ho, utekli“ (Matouš 26:56). A mno-
ho z žen, které Mu během Jeho služ-
by posluhovaly, stály „z daleka se 
dívajíce“, když Ho křižovali (Matouš 
27:55). V hodině, kdy to nejvíce po-
třeboval, lidsky řečeno, ANI JEDEN 
ČLOVĚK NESTÁL PŘI NĚM. Prav-
da, později, potom, co vyčerpávají-
cí hodiny utrpení ochromily Jeho 
polámané tělo, Jeho matka Marie, 

Z naší čtyřiadvacetihodinové 
modlitební a informační linky:

Zavolal nám D.R. z McAlliste-
rovy knihovny Fullerova teolo-
gického semináře v kalifornské 
Pasadeně a řekl, že našel pár bul-
letinů na zemi a přečetl si je. Řekl, 
že si je zamiloval a prosí, aby byl 
zařazen na seznam adres. Pově-
děl, že by byl rád, kdybychom mu 
posílali každý bulletin a každou 
další literaturu, kterou pastor 
Alamo napíše. Chce mít sbírku 
celé literatury od pastora Alama, 
aby mohli do jeho knihovny při-
jít badatelé a dozvědět se více o 
Božím slově a pastorovi Alamo-
vi. Byl tím velmi nadšený. Řekl, 
že by rád naplnil jednu ze svých 
polic s knihami pouze literatu-
rou od pastora Alama. Prohlásil, 
že pastor Alamo říká věci tak, jak 
skutečně jsou.
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(Pokračování ze strany 5)
několik věrných žen a Jeho milo-
vaný učedník Jan „stáli při“ kříži; 
ale během Jeho procesu a časných 
hodin Jeho křižování byl ponechán 
sám — úplně sám. Nikdy v dějinách 
světa nebyl nikdo tak dočista zrazen 
přáteli a milovanými jako Ježíš.

Ježíš byl zatčen, NE řádný-
mi úředníky, ale davem, chátrou: 
„zástup mnohý s meči a s kyjmi, 
od předních kněží a starších lidu“ 
(Matouš 26:47). Dokonce i Ježíš 
komentoval rozporuplnost jejich 
přístupu: „Jako na lotra vyšli jste s 
meči a s kyjmi jímati Mne. Na kaž-
dý den sedával jsem u vás, uče v 
chrámě, a nejali jste Mne. Ale toto 
se všecko stalo, aby se naplnila pís-
ma prorocká“ (Matouš 26:55-56).

Falešní svědci byli uplaceni, aby 
proti Němu svědčili, „aby Jej na smrt 
vydali“ (Matouš 26:59) a On byl sou-
zen v noci, což bylo nelegální.

U římského soudu, když Pilát 
marně hledal příčinu, aby Ho spra-
vedlivě odsoudil, se zeptal lidu: „I 
což jest zlého učinil?“ Jedinou od-
povědí, které se mu dostalo, byl 
přehnaný křik zástupu, ponoukané-
ho svými vůdci: „Ukřižován buď...
ukřižován buď“ (Matouš 27:22-23). 
Potom, když Pilát viděl, že slova 
rozumu a spravedlnosti ničemu 
neprospívají a že vzniká ještě horší 
„rozbroj“, slabošsky si nad celou zá-
ležitostí umyl ruce a předal jim Ježí-
še, aby Ho mohli ukřižovat (Matouš 
27:22-26). To byl nejhorší justiční 
omyl v letopisech celé historie.

Kristova nevinnost však nebyla 
potvrzena pouze Pilátem — „Já na 
Něm viny nenalézám“ (Jan 19:6) — 
ale rovněž mesiánským prorokem 
Starého zákona: „Ješto však nepra-
vosti neučinil, aniž jest nalezena 
lest v ústech Jeho“ (Izaiáš 53:9).

MESIÁŠ Zambie
Drahý pastore Tony Alamo.

Jsem velmi šťastná, že Vám mohu 
napsat tento dopis.  Jak se Vám daří, 
pastore? Věřím, že z milosti Všemo-
houcího Boha se máte dobře. Četla 
jsem Váš Světový bulletin, „Vůdci a 
legendy“, na který jsem díky Bohu 
zázračným způsobem narazila. Po-
tom, co jsem jej přečetla, mi bylo vel-
mi požehnáno a zatoužila jsem Vám 
napsat. Děkuji Vám za úžasné posel-
ství zasahující ztracené a nespasené, 
aby Kristus mohl být přítomný v je-
jich životech. Prostřednictvím Vaší 
literatury bylo mnoho lidí osloveno 
pro Krista a osvobozeno od ďábla. 
Kéž Vám Bůh požehná po ekono-
mické, fyzické i duchovní stránce.

Pastore, jsem mladá žena, již pět 
let vdaná. Odevzdala jsem svůj život 
Ježíši Kristu před dvěma lety a Pán 
ke mně byl milostivý. Mám vizi ká-
zat pravdivé Ježíšovo evangelium 
druhým. Co se týče žen v Africe, 
byly jsme po staletí drženy v řetě-
zech kvůli tradičním mýtům, takže 
opravdově toužím vydat se Pánu. 
Pastore, prosím o Bible, knihy, bul-
letiny, Boží poselství na nahrávkách 
a další literaturu, která mi pomůže jít 
a svědčit ztraceným duším. Na závěr 
bych ráda požádala o materiály pro 

studium Bible a nahrávky písní.
Vaše v Kristu,
L.M.           
Isoka, Zambie

Drahý pastore Tony Alamo.
Přijměte šťastné a upřímné 

pozdravy ve jménu našeho Pána Je-
žíše Krista. Děkuji Bohu za Váš život 
a způsob, jaký se On rozhodl použít, 
aby co nejlépe šířil Slovo, aby moh-
lo dosáhnout do všech koutů světa, 
aby mohly být spaseny životy. Pas-
tore Alamo, pane, byl jsem pohan, 
než jsem byl zachráněn před zlými 
věcmi svým spolupracovníkem. A 
když jsem četl Vaše poselství v bul-
letinu, nastavilo to mé srdce správ-
ně a jsem si jistý, že Bůh mění můj 
život. Rychle jsem pochopil, že Bůh 
chce, abychom si vštípili Jeho spra-
vedlnost. Pastore Alamo, žádám o 
jednu nebo dvě Bible v angličtině 
pro mého přítele a mě, abychom 
četli Slovo Všemohoucího Boha. 
Kéž Vás a Vašeho ducha provází po-
koj našeho Pána. Velmi Vám děkuji 
za laskavé a ohleduplné lidi, kteří 
odpovídají na prosby.
Děkuji. 
G.N.             Kitwe, Zambie

Mexiko
Velevážený pastore Alamo.

Vaše literatura, která obsahuje velmi zajímavá poselství 
a svědectví z různých částí světa, dorazila dokonce na místo, 
kde jsem já. Bez pochyby Vás Bůh důrazně používá, takže se 
Jeho poselství o spasení může dostat ke každé lidské bytosti. 
Jsem sedm a půl roku ve vězení za převážení marihuany. Bě-
hem posledních dvou let zde se Bůh ukázal mé ubohé existenci 
opravdu mimořádným způsobem. Doufám, že budu tento rok 
propuštěn a rád bych věděl, zda byste mi mohl poslat svou kni-
hu Mesiáš a další literaturu, která by mohla pomoci k obrácení 
mých synů.  
M.A.        Monclova, Coahuila, Mexiko

Pokračování v bulletinu sv. 06100
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Ghana
Milovaný a laskavý pastore.

Byl jsem velmi nadšený, že jste mi 
poslal své bulletiny. Minulý týden 
jsem měl krabici Vašich bulletinů. 
Drahý služebníku Pána, lidé byli tak 
ochotní je číst. Naši přátelé ve vesnici, 
se kterými se vždy dělíme o své dary a 
chodíme k nim na modlitební setkání, 
byli tak dychtiví si je přečíst a některé 
duše byly čtením dopisů od druhých 
obnoveny. Jsme za to velmi rádi a pro-
síme Vás, abyste nás přidali na svůj 
seznam adres a posílali nám evange-
lizační materiály. Potřebujeme Bible, 
Vaši literaturu a budeme rádi, když se 
nám dostane vyučování z Vaší církve. 
Modlíme se za Vás, Vašeho milované-
ho syna Siona, a všechny, kteří pracují 
s Vámi ve Vaší církvi. Bůh Vám bohatě 

Drahý pastore
Přijměte pozdravy ve jménu Pána 

Ježíše Krista. Amen. Poslední bulletiny, 
které jste mi poslal, jsou rozdány, a já 
jsem byl ohromený změnami, které to 
vneslo do života lidí. Slíbili, že budou 
sloužit Pánu z celého svého srdce a já 
slíbil, že Vám napíšu. Chtěl bych požá-
dat o 25 kopií knihy s názvem Mesiáš 
a 150 Vašich nejrůznějších bulletinů, 
několik Biblí a jakoukoli další literaturu, 
které mi pomohou v mém hlásání evan-
gelia a také pro přátele, rodinné přísluš-
níky a další zainteresované lidi, kteří se 
chtějí dozvědět více o Pánu Ježíši Kristu. 
Opravdu bych chtěl být jedním z Vašich 
služebníků zde v Nigérii. Chci vědět, co 
to obnáší. Viděl jsem, že Boží ruka je nad 
Vaším životem a službou a rád bych zís-
kal kousek tohoto pomazání a milost, 
které jsou nad Vaším životem a službou. 
Netrpělivě očekávám, až o Vás uslyším a 
co od Vás budu moci přijmout.
Váš v Pánu,
R.M.   
Port Harcourt, Nigérie

Nigérie

Dopisy pastorovi Alamovi Togo

Mesiáš, jsem velmi nadšený, že Vám 
mohu říct, že jsem nakonec přijal 
Ježíše Krista jako svého osobního 
Spasitele a to, že přišel a zemřel za 
mě na kříži. Dříve jsem byl na svě-
tě a neznal Boha ani neznal Jeho 
Syna, Mesiáše, ale potom, co jsem si 
pročetl Vaši literaturu, vím, že jsem 
byl ztracen, ale nyní jsem byl nale-
zen. Byl jsem ve tmě, ale Pán Bůh 
mě přivedl do světla. Proto jsem 
znovuzrozený křesťan a syn živého 
Boha. V této chvíli nemám žádnou 
Bibli, proto pokud je to možné, po-
šlete mi jednu a také Vaši brožuru 
Mesiáš. Velmi ocením, pokud mi 
pošlete také nějaké jiné knihy, které 
mi pomohou Boha dobře poznat, a 
velmi si toho ocením. Nyní navště-
vuji letniční církev v Koforidua. Ať 
Vám Pán Bůh bohatě žehná za dobré 
skutky, které děláte.
S upřímným pozdravem,
D.F. 
Koforidua, Ghana

Drahý pastore Tony.
Děkuji Vám, že jste mi poslal svou 

knihu s názvem Mesiáš a deset bulle-
tinů. Tyto materiály vnesly do 
mého života duchovní uvědo-
mění a nové nadšení pro Boží 
práci. Dala jsem několik bulleti-
nů křesťanským přátelům, kteří 
ochladli ve víře, a když jsem je 
navštívila, všichni vyjádřili ve-
likou radost, protože byli obno-
veni v Duchu a vedou si dobře 
díky četbě Vašich bulletinů. Tito 
lidé hladoví po bulletinech, tak-
že Vás laskavě prosím o zaslání 
150 bulletinů a několika Biblí 
pro nově obrácené, kteří je nut-
ně potřebují. Jsem velmi vděčná 
za to, že mi je pošlete. Děkuji za 
bohaté vyučování Božího slova, 
které jste tak věrně vydal. Kéž 
Vám Všemohoucí Bůh žehná i 
nadále. Víra hýbe i horami.
Vaše dcera v Kristu, 
T.O. 
Kumasi,  Ghana

požehná. Nejdříve ze všeho a rozhod-
ně se za nás modlete. Modlitba hýbe 
mocnou silnou paží Všemohoucího 
Boha. Bez modlitby pouze „roztáčíme 
své kolovrátky“. Prosím modlete se 
za naše studenty dobrovolníky, kteří 
chodí do vzdálených vesnic a hor pra-
covat pro Pána. Modlete se za ně, aby 
měli odvahu, víru a lásku. Kéž je Duch 
Pána Vaším průvodcem a vůdcem. 
Kéž si On vzpomene a bohatě Vám 
požehná. Modlíme se k Bohu, abys-
te měl dlouhý život, pokoj a dobře se 
Vám vedlo.
Milující Vás Kristovou láskou, 
A.S.     Accra, Ghana

Milovaný v Kristu.
Jsme velmi šťastní, že jsme ob-

drželi Váš dopis. Jsme velmi rádi za 
veškerou literaturu, kterou jste po-
slali. Bůh skrze ni skutečně působí. 
Získali jsme okolo 15 duší, které 
přišly ke Kristu prostřednictvím 
vašich brožur a modlíme se, aby 
vám všem Bůh bohatě požehnal.

Co se týče CDček, budeme je 
potřebovat a také Bible pro nově 
obrácené. Způsobem, jakým se 
věci ubírají nyní, si je nemůžeme 
dovolit. Togo je velmi chudá země.

Budeme se těšit, že dostane-
me CDčka a Bible pro Velikonoč-
ní kampaň.

Budiž vám požehnáno v Ježí-
šově jménu, amen.
Rev. Henry James    
Lome, Togo

Drahý pastore.
Posílám Vám pozdravy z 

daleké Ghany. Potom, co jsem 
pročetl Vaši literaturu s názvem 
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(Pokračování ze strany 3)

bude; kdož pak neuvěří, budeť za-
tracen.“32

Pokud jste jako já, a nechtěli byste 
být zatraceni, ale chtěli byste být 
spaseni, potom řekněte Bohu tuto 
modlitbu:

Můj Pane a můj Bože, smiluj 
se nad mou duší, nade mnou 
hříšníkem.33 Věřím, že Ježíš Kris-
tus je Syn živého Boha.34 Věřím, 
že zemřel na kříži a prolil svou 
drahocennou krev na odpuštění 
všech mých dřívějších hříchů.35 
Věřím, že Bůh vzkřísil Ježíše 
z mrtvých mocí DUCHA Sva-
tého,36 a že sedí po pravici Boha v 
této chvíli, kdy slyší mé vyznání 
hříchů a tuto modlitbu.37 Ote-
vírám bránu svého srdce a zvu 
Tě do svého srdce, Pane Ježíši.38 
Smyj všechny mé nečisté hříchy 
vzácnou krví, kterou jsi za mě 
prolil na kříži na Kalvári.39 Ty mě 

32 Marek 16:16, 2 Tes. 2:12   33 Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23   34 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4   35 Sk. 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Jan. 1:7, Zj. 5:9     
36 Žalm 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, Jan 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Sk. 2:24, 3:15, Řím. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   37 Luk 22:69, Sk. 2:25-36, Žid. 10:12-13   38 1 Kor. 3:16, Zj 3:20     
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8:11, Řím. 6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14   44 Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Sk. 2:38, 19:3-5   45 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak 1:22-25, Zj. 3:18

neodmítneš, Pane Ježíši; Ty mi 
odpustíš mé hříchy a spasíš mou 
duši. Vím to, protože Tvé Slovo, 
Bible, to říká.40 Tvé Slovo říká, že 
Ty neodmítneš nikoho, tedy ani 
mne.41 Proto vím, že jsi mě slyšel, 
vím, že jsi mi odpověděl, a vím, 
že jsem spasen.42 Děkuji Ti, Pane 
Ježíši, že jsi spasil mou duši, a 
svůj vděk prokážu tím, že upos-
lechnu, co přikážeš a už nebudu 
hřešit.43

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, 
úplné ponoření do vody ve jménu 
OTCE, SYNA A DUCHA SVA-
TÉHO.44 Poctivě studujte Kralick-
ou Bibli a dělejte, co vám říká.45

PÁN chce, abyste o svém spasení 
řekli ostatním. Můžete se stát dis-
tributorem biblických tiskovin Pas-
tora Tonyho Alama. Tiskoviny vám 
zašleme zdarma. Chcete-li získat 
více informací, zavolejte nám nebo 
nám pošlete e-mail. Podělte se o 
tuto zprávu s někým dalším.

Pokud chcete, aby byl svět 
spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje, 

neokrádejte BOHA o JEHO desát-
ky a dary. BŮH řekl: „Loupiti-liž 
má člověk BOHA, že vy loupíte 
MNE? (Okrade člověk Boha, vy 
jste MNE oloupili?) A však říkáte: 
V čem TĚ loupíme? V desátcích a 
obětech. Naprosto zlořečení jste, 
proto že MNE loupíte, vy poko-
lení všecko [a celý tento svět]. 
Sneste všecky desátky [„desátek“ 
je 10% vašeho hrubého příjmu] 
do obilnice, aby byla potrava [du-
chovní pokrm] v domě MÉM 
[spasené duše], a zkuste MNE 
nyní v tom, praví HOSPODIN 
ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť vám 
průduchů nebeských, a nevyleji-
li na vás požehnání, tak že ne-
odoláte. A přimluvím pro vás 
tomu, což zžírá, a nebude vám 
kaziti úrod zemských, aniž vám 
pochybí vinný kmen na poli, praví 
HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I bu-
dou vás blažiti všickni národové; 
nebo vy budete zemí rozkošnou, 
praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ 
(Malachiáš 3:8-12).

SVĚDECTVÍ
TONYHO ALAMA

Chcete-li získat více informací, tiskoviny a další témata, která vás zajímají, kontaktujte nás.
Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Nepřetržitá modlitební a informační linka: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Křesťanská církev Tonyho Alama poskytuje bydliště a stravu na všech našich místech v USA
všem, kdo opravdu chtějí sloužit Pánu celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Bohoslužby se konají v New York City každé úterý ve 20:00 a na dalších místech každý večer.
Další informace na čísle  +1(908) 937-5723. PO KAŽDÉ BOHOSLUŽBĚ SE PODÁVÁ JÍDLO.

Vyžádejte si knihu pastora Alama, Mesiáš, ukazující Krista ve více než 333 proroctvích Starého zákona.
Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama. 

Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.

Pokud za ně někdo chce peníze, nahlaste to na bezplatném čísle +1(661) 252-5686.

TATO TISKOVINA OBSAHUJE SKUTEČNÝ PLÁN SPÁSY (Skutky 4:12).
NEVYHAZUJTE JI, PŘEDEJTE JI DÁL.

Ti z vás, kdo žijí v jiných zemích, nebojte se přeložit tuto tiskovinu
do svého rodného jazyka. Pokud ji kopírujete, nezapomeňte na tento copyright a registraci:
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