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ZÁZRAKY NA NEBI SVRCHU
A

ZNAMENÍ NA ZEMI DOLE
         Tony Alamo
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(pokračování na str. 2)

Milióny lidí oznámily, že 
zpozorovaly UFO, kterým 
také říkáme létající talíře. 
Není tedypotřeba popírat, 
že UFO existuje, protože 
opravdu existuje. 

JEŽÍŠOVI učedníci se 
Ho zeptali: „Pověz nám, 
kdy to bude, a které zna-
mení příchodu TVÉHOa 
skonání světa? I odpověděv 
JEŽÍŠ, řekl jim: Vizte, aby 
vás někdo nesvedl. Nebo 
mnozí přijdou pod jménem MÝM, 
řkouce: Jáť jsem KRISTUS, a sve-
douť mnohé. Budete slýchati zajis-
té boje a pověsti bojů [Websterův 
slovník říká, že boje jsou zčásti mor, 
např.‚smrtelná epidemická nemoc, 
rána; cokoli pokládané za zhoub-
né; pravděpodobně působící smrt; 
nebezpečné pro společnost (smr-
tonosná hrozba války)‘]. Hleďtež, 
abyste se nekormoutili;  nebo musí 
to všecko býti; ale ne i hned bude 
konec. Nebo povstane národ proti 
národu a království proti království, 
a budou hladové a morové [války, 
nemoci, sucha, vichřice, povodně] 
a země třesení po místech. Ale tyto 

všecky věci jsou počátkové bolestí.
„A tehdy vydadí vás v ssoužení, 

a budou vás mordovati, a budete 
[křesťané znovu-narození-z-DU-
CHA] v nenávisti u všech národů 
pro jméno MY. A tehdyť se  urazím-
nozí, a vespolek se budou zrazovati, 
a jedni druhých nenáviděti“ (Ma-
touš 24:3-10).1„Nenávist“ ve Web-
sterově slovníku znamená „mít silný 
odpor nebo nesnášenlivost k, přát si 
vyhnout se [nenávidět BOHA, ne-
návidět Bibli, nenávidět křesťany].“

Apoštol Petr opakuje zčásti Jóe-
lovo proroctví o konci světa slovy o 
tom, že budou „zázraky na nebi svr-
chu, a znamení na zemi dole“ (Skut-

ky 2:19). Věděli jste, že se 
nesmírně změnila nebeská 
struktura? Věděli jste také, 
že tato UFO neboli létající 
talíře, které lidé viděli, jsou 
vlastně andělé zkoumající 
zemi před tím, než na ni 
vylijí BOŽÍ hněv a zničí ji? 
BŮHvždy vysílal SVÉ an-
děly, aby vylili JEHO hněv 
na hříšníky na zemi.2

Genesis 6:6-7 prohlašu-
je, že „litoval HOSPODIN, 

že učinil člověka na zemi, a bolest 
měl v srdci SVÉM. Tedy řekl HOS-
PODIN: Vyhladímz země člověka, 
kteréhož jsem stvořil, od člověka až 
do hovada, až do zeměplazu, až i do 
ptactva nebeského; nebo líto mi, že 
jsem je učinil.“

Nyní JEŽÍŠ rovněž řekl v Matou-
šovi 24:37-39: „Ale jakož bylo za dnů 
Noé, takť bude i příchod SYNAčlo-
věka. Nebo jakož za dnů těch před 
potopou žrali a pili, ženili se a vdáva-
ly se, až do toho dne, když Noé všel 
do korábu. A nezvěděli, až přišla po-
topa, a zachvátila všecky: takť bude i 
příští příchod SYNA člověka.“

1 Marek 13:12-13, Lukáš 12:51-53, Jan 16:1-3   2 Gen. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-17, 24:15-16, 2 Královská 19:35, 2 Paralip. 32:21, Žalm 78:49, Mat. 13:41-42, Skutky 12:23, 2 Tes. 
1:7-9, Zj. 7:1-2, 9:15, 15:1, kap. 16   

Tony a Susan Alamo, orchestr a sbor v jejich televizním 
programu v 70. letech a v první polovině 80. let

Křesťanská
      církev 
  Tonyho Alama
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(pokračování ze str. 1)
Pokud BŮH ve dnech Noemo-

vých litoval, že učinil člověka nato-
lik, že nechal SVÉ anděly zničit ka-
ždou živou věc potopou na zemi s 
výjimkou Noeho, jeho ženy, jeho tří 
synů a jejich žen, nemyslíte si, že by 
Bůh použil SVÉ anděly, aby udělal 
to stejné dnes populaci celého světa, 
když pokládá lidi na světě za ještě 
hříšnější než lidi ve dnech Noemo-
vých?

Nic takového jako anděl ženské-
ho pohlaví neexistuje. Všichni an-
dělé BOŽÍ jsou mužského pohlaví. 
Všichni ti, kdo pilotují létající talí-
ře, jsou andělé mužského pohlaví, 
zkoumající zlo konané dnes na zemi 
tady a tam, kteří poskytují lidem na 
zemi vzorek zkázy, která brzy přijde 
na celou zemi.

V průběhu časů BŮH vždy po-
užíval dobré anděly kničení skutků 
Satana v lidech na zemi, jako v So-
domě, Gomoře a na mnoha jiných 
místech v celém Písmu.3 Co se týče 
druhé a poslední zkázy současné 
země, BŮH nám ve Zjevení říká, že 
to budou andělé, kteří vylijí posled-
ních čtrnáct ran na zemi, dokud ne-
bude úplně zničená.4

Zjevení 8:2 až 9:21 říká: „I viděl 
jsem sedm těch andělů, kteříž stojí 
před oblíčejem Božím, jimž dáno 
sedm trub. A jiný anděl přišel, a po-
stavil se před oltářem, maje kadidl-
nici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové 
mnozí, aby je obětoval s modlitbami 
všech svatých na oltáři zlatém, kte-
rýž jest před trůnem. I vstoupil dým 
zápalů s modlitbami svatých z ruky 
anděla před oblíčej Boží. I vzal an-
děl kadidlnici, a naplnil ji ohněm z 

oltáře, a svrhl ji na zem.  I stalo se 
hromobití, a hlasové, a blýskání, i 
země třesení. A těch sedm andělů, 
kteříž měli sedm trub, připravili 

se, aby troubili.
„I zatroubil první anděl, a stalo 

se krupobití a oheň smíšený se krví, 
a svrženo jest to na zem. A třetí díl 
stromů shořel, a všecka tráva zelená 
spálena jest. Potom zatroubil druhý 
anděl, a jako hora veliká ohněm ho-
řící uvržena jest do moře.  I obrácen 
jest v krev třetí díl moře. A zemřel 
v moři třetí díl stvoření těch, kteráž 
měla život, a třetí díl lodí byl zničen.

„A třetí anděl zatroubil, i spad-
la s nebe hvězda veliká, hořící jako 
pochodně, a padla na třetí díl řek [a 
před tím BOŽÍ ozbrojené vzdušné 
síly, létající talíře, běžně nazývané 
UFO, zkoumaly všechnu zkaženost 
na zemi a jsou potěšeny tím, že bu-
dou moci vylévat BOŽÍ hněv na 
odporné, ohavné lidstvo] a do stud-
nic vod. Té pak hvězdy jméno bylo 
Pelynek. I obrátil se třetí díl vod v 
pelynek, a mnoho lidí zemřelo od 
těch vod, nebo byly zhořkly. Potom 
čtvrtý anděl zatroubil, i udeřena jest 
třetina slunce, a třetina měsíce, a 
třetí díl hvězd, tak že se třetí díl jich 
zatměl, a třetina dne nesvítila, a též 
podobně i noci. 

„I viděl jsem a slyšel anděla jed-
noho, on letí po prostředku nebe, a 

praví hlasem velikým: Běda, běda, 
běda těm, kteříž přebývají na zemi, 
pro jiné hlasy trub tří andělů, kteříž 
mají troubiti. [Tyto verše z Písma 
nám ukazují na to, že všichni ti an-
dělé — BOŽÍ andělé zkázy — velmi 
dobře vědí, co leží v budoucnosti. 
Příliš špatné je, že lidé na zemi, ti 
špatní, se toho nedokážou chytit!].

„Potom anděl pátý zatroubil, i vi-
děl jsem, že hvězda s nebe spadla na 
zem, a dán jest mu klíč od studnice 
propasti. Kterýžto otevřela studnici 
propasti. I vyšel dým z té studnice 
jako dým z peci veliké, i zatmělo se 
slunce i povětří od dymu té stud-
nice. A z toho dymu vyšly kobylky 
na zemi, jimž dána jest moc, jakouž 
moc mají štírové zemští. Ale řečeno 
jim, aby neškodily trávě zemské, ani 
čemu zelenému, ani kterémukoli 
stromoví, než toliko lidem, kteříž 
nemají znamení Božího na čelích 
svých. [Není podivné, že lidé říkají, 
že BŮH je mnohem rozhněvaněj-
ší ve Starém zákoně než v Novém 
zákoně? Tady to tak nevypadá, že?] 
Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, 
ale trápily za pět měsíců, a aby trá-
pení jich bylo jako trápení od štíra, 
když by ušťkl člověka. Protož v těch 
dnech hledati budou lidé smrti, ale 
nenaleznou jí, a žádati budou ze-
mříti, ale smrt uteče od nich. [Ve 
Starém zákoně se trest nikdy neudě-

3 Gen. 19:12-25   4 Zj. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20, 
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21   

Zimbabwe

ZÁZRAKY NA NEBI SVRCHU
A

ZNAMENÍ NA ZEMI DOLE

Vážený Pane,
program Radio Africa Two (Rádio Afrika 2) přinesl novou naději 

mnoha lidem v mé komunitě. Když jsem ho poprvé poslouchal, velmi se 
mě to dotklo a pozval jsem svou rodinu, aby poslouchali se mnou. Od té 
doby to změnilo náš život. Velmi děkuji za šíření evangelia po celé Africe.

Kéž Vás náš dobrý Pán náležitě odmění.
Prosím, můžete mi poslat nějaké duchovní materiály, které můžete 

nabídnout? Budou vzpruhou mého duchovního života.
S vděčným pozdravem
Winston Tambwadr            Bulawayo, Zimbabwe
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loval v tak zničujících dávkách. Jen 
přemýšlejte — nemůžete hlasovat 
pro nebo proti, protože BŮH je VE-
LIKÝ DIKTÁTOR a ON bude vždy 
ve svém úřadu, ať se to světové po-
pulaci líbí nebo ne. Není zde žádná 
politická korektnost a demokracie 
— pouze teokracie!] Způsob pak 
těch kobylek podobný byl koňům 
připraveným k boji, a na hlavách je-
jich byly jako koruny podobné zla-
tu, a tváři jejich jako tváři lidské. A 
měly vlasy jako vlasy ženské, a zu-
bové jejich byli jako lvů. Měly také 
pancíře jako pancíře železné, a zvuk 
křídel jejich jako zvuk vozů, když 
množství koní běží k boji. A měly 
ocasy podobné štírům, a žihadla v 
ocasích jejich byla, a moc jejich byla 
škoditi lidem za pět měsíců. Měly 
pak nad sebou krále, anděla propas-

ti, jemuž jméno Židovsky Abaddon, 
a Řecky Apollyon. 

„Bída jedna pominula, a aj, při-
jdou ještě dvě bídy potom. Tedy 
šestý anděl zatroubil, i slyšel jsem 
hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlaté-
ho, kterýž jest před oblíčejem Bo-
žím, řkoucí šestému andělu, kterýž 
měl troubu: Rozvěž ty čtyři anděly, 
kteříž jsou u vězení při veliké řece 
Eufrates. I rozvázáni jsou ti čtyři an-
dělé, kteříž byli připraveni k hodině, 
a ke dni, a k měsíci, a k roku, aby 
zmordovali třetí díl lidí. A byl po-
čet vojska lidu jízdného dvěstěkrát 
tisíc tisíců [dvě stě miliónů]; nebo 
slyšel jsem počet jich. A též viděl 
jsem koně u vidění, a ti, kteříž seděli 
na nich, měli pancíře ohnivé a hya-
cintové azsiry. Hlavy pak těch koní 
byly jako hlavy lvové, a z úst jejich 
vycházel oheň, a dým, a sira. A tím-
to trojím zmordována jest třetina 
lidu [Kdyby v té době bylo na zemi 
sedm miliard lidí, jako je dnes, a 
jedna třetina z nich byla zabita tou-
to ránou, bylo by to množství nema-
jící sobě v historii rovna, pokud jde 
o množství lidí zabitých najednou. 
Stále nevíme, kolik lidí bylo zabito 
při potopě ve dnech Noemových, 
ačkoli víme, že každý se utopil s vý-
jimkou Noeho a jeho rodiny, osmi 
duší.5], ohněm, a dymem, a sirou, 
kteréž vycházely z úst jejich. Nebo 
moc jejich jest v ústech jejich a v 
ocasích jejich; ocasové zajisté jejich 
jsou podobni hadům, majíce hlavy, 
jimiž škodí. Jiní pak lidé, kteříž ne-
jsou zmordováni těmi ranami, ne-
činili pokání z skutků rukou svých, 
aby se neklaněli ďáblům, a modlám 
zlatým, a stříbrným, a měděným, i 
kamenným, i dřevěným, kteréž ani 
hleděti nemohou, ani slyšeti, ani 
choditi. Aniž činili pokání z vražd 
svých [potratů], ani z čarodějnic-

tvíchsvých, ani z smilstva svého, ani 
z krádeží svých.“

Zjevení 11:14-19: „Bída, dru-
há pominula, a aj, třetí bída přijde 
rychle. A sedmý anděl zatroubil, i 
stali se hlasové velicí v Nebi, řkou-
cí: Učiněnať jsou království světa 
PÁNA našeho a KRISTAJEHO, a 
kralovatiť bude na věky věků. Tedy 
těch dvacetčtyřistarců, kteříž před 
oblíčejem Božím sedí na stolicích 
svých, padli na tváři své, a klaněli 
se Bohu, řkouce: Díky činíme tobě, 
Pane Bože všemohoucí, kterýž jsi, a 
kterýžs byl, a kterýž přijíti máš; nebo 
jsi přijal moc svou velikou, a králov-
ství ujal. I rozhněvali se národové, a 
přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, aby 
souzeni byli, a aby dána byla odpla-
ta služebníkům tvým, prorokům a 
svatým, a bojícím se jména tvého, 
malým i velikým, a aby zkaženi byli 
ti, kteříž nakažují zemi. I otevřín 
jest chrám Boží na nebi, a vidína jest 
truhla smluvy jeho v chrámě jeho. 
I stalo se blýskání, a hlasové, a hro-
mobití, a země třesení, i krupobití 
veliké.“

BOŽÍ vzdušné síly, létající talíře, 
UFO, prozkoumávají zemi právě 
teď, aby se připravily na tyto po-
slední BOŽÍ soudy. Smějte se, jestli 
chcete, ale opravdu existují létající 
talíře pilotované anděly. Milióny lidí 
je viděly a nejsou z jiné planety.

Kdykoli BŮH něco dělá, Satan se 
to snaží udělat tak, aby to vypadalo, 
jako že to umí okopírovat. Nicméně 
Satan to nedokáže okopírovat. Satan 
posílá falešné vize UFO a nutí dé-
mony, aby je řídili, přičemž vypadají 
jako malí, znetvoření lidé s velkými 
deformovanými hlavami. Tyto na-
podobeniny mají za úkol, abyste se 
posmívali skutečnosti, že BŮH po-
sílá SVÉ nadpřirozené vzdušné síly 
do oblasti právě předtím, než JEHO 

(pokračování na str. 4)5 Gen. 7:11-23, 1 Pet. 3:20   

Missouri
Drazí bratři a sestry,

zdravím vás v našem Pánu. Mod-
lím se, aby se vám dobře dařilo. 
Jsem v bezpečí a zajištěný v rukou 
našeho Pána.

Děkuji vám za to, že jste mi poslali 
literaturu. Svědectví pastora Alamo 
„Suché kosti“ je úžasné. Vědět, že 
odešel z života v bohatství a slávě, aby 
sloužil živému Bohu, je pozoruhod-
né. Kdyby bylo více lidí jako on, náš 
národ by byl v mnohem lepším stavu.

Pastor Alamo je rozhodně velký 
patriot. Rád bych se o něm dozvěděl 
více. Budu vděčný za jakoukoli lite-
raturu, kterou mi o pastorovi Alamo 
pošlete.

Děkuji za všechno, co děláte.
V Kristu Ježíši
Richard Bounds       Bonne Terre, MO

Církev Alamo online 
www.alamoministries.com
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andělé zničí zemi společně s celou 
populací, která odporuje BOHU 
a nenávidí BOŽÍ vládu, která není 
jednosvětovou vládou, OSN, No-
vým světovým řádem. Tento Nový 
světový řád je Satanovou vládou. Je 
ovládaný šelmou, falešným proro-
kem v Římě, a vede ho duch Sata-
nův.6 Vatikán je Satanovým sídlem.7 

BŮH nikdy nestvořil lidi ani jiná 
stvoření na žádné jiné planetě. Lidé 
jsou hloupí, když si to myslí!

Zjevení 15:5 až 16:21 uvádí: „Po-
tom pak pohleděl jsem, a aj, otevřín 
byl chrám stánku svědectví na nebi. 
I vyšlo sedm těch andělů z chrámu, 
majících sedm [posledních] ran, 
oblečeni jsouce rouchem lněným, 
čistým a bělostkvoucím, a přepásá-
ni na prsech pasy [opasky] zlatými. 
A jedno ze čtyř [nebeských] zvířat 
dalo sedmi andělům sedm koflíků 
zlatých, plných hněvu Boha živého 
na věky věků. I naplněn jest chrám 
dymem od slávy Boží a od moci 
jeho, a žádný nemohl vjíti do chrá-
mu, dokudž se nevykonalo sedm 
[posledních] ran těch sedmi andělů.  
I slyšel jsem hlas veliký z chrámu, 
řkoucí těm sedmi andělům: Jděte, 
vylíte sedm koflíků hněvu Božího 
na zem. I šel první, a vylil koflík svůj 
na zem, i vyvrhli se vředové škodli-
ví a zlí na lidech, majících znamení 
šelmy, a na těch, kteříž se klaněli ob-
razu jejímu. 

„Zatím druhý anděl vylil koflík 
svůj na moře, a učiněno jest jako 
krev umrlého, a všeliká duše živá 
v moři umřela. Potom třetí anděl 
vylil koflík svůj na řeky a na stud-
nice vod, i obráceny jsou v krev. I 

slyšel jsem anděla vod, řkoucího: 
Spravedlivý jsi, Pane, kterýž jsi, a 
kterýžs byl, a svatý, žes to usoudil. 
Poněvadž krev svatých a proroků 

vylévali, i dal jsi jim krev píti; nebo 
jsou hodni. I slyšel jsem jiného od 
oltáře, kterýž řekl: Jistě, Pane Bože 
všemohoucí, praví jsou a spravedli-
ví soudové tvoji. Potom čtvrtý anděl 
vylil koflík svůj na slunce, i dáno 
jest jemu páliti lidi ohněm. I pálili 
se lidé horkem velikým, a rouhali se 
jménu Boha toho, kterýž má moc 
nad těmi ranami, a však nečinili 
pokání, aby vzdali slávu jemu. Tedy 
pátý anděl vylil koflík svůj na stolici 
té šelmy [římský Vatikán], i učiněno 
jest království její tmavé, i kousali 
jazyky své pro bolest. A rouhali se 
Bohu nebeskému pro bolesti své a 
pro vředy své, a však nečinili pokání 
z skutků svých [zrovna jako dnes]. 
Šestý pak anděl vylil koflík svůj na 
tu velikou řeku Eufrates, i vyschla 
voda její, aby připravena byla cesta 
králům od východu slunce. A viděl 
jsem, ano z úst draka [Satana] a z 
úst šelmy [Antikrista, jednosvětové 
vlády, OSN, Nového světového řádu 
se sídlem v Římě, kterým je Vati-

kán] a z úst falešného proroka [Va-
tikánu, římskokatolické sekty] vyšli 
tři duchové nečistí, podobní žabám. 
Nebo jsou duchové ďábelští, ješto 
činí divy, a chodí mezi krále zemské 
a všeho světa, aby je shromáždili k 
boji, k tomu velikému dni Boha vše-
mohoucího.

Aj, přicházímť jako zloděj.  Bla-
hoslavený, kdož bdí a ostříhá rou-
cha svého [svého spasení8], aby nah 
nechodil, aby neviděli hanby jeho. I 
shromáždil je na místo, kteréž slove 
Židovsky Armageddon. Tedy sedmý 
anděl vylil koflík svůj na povětří, i 
vyšel hlas veliký z chrámu nebeské-
ho, z trůnu, řkoucí: Stalo se. I stali se 
hlasya hromobití a blýskání, i země 
třesení stalo se veliké, jakéhož nikdy 
nebylo, jakž jsou lidé na zemi, země 
třesení tak velikého. I roztrhlo se to 
veliké město na tři strany, a města 
národů padla. A Babylon veliký při-
šel na pamět před oblíčejem Božím, 
aby dal jemu kalich vína běsněníh-
něvu svého. A všickni ostrovové 
pominuli, a hory nejsou nalezeny. 
A kroupy veliké jako centnéřové pr-

(pokračování ze str. 3)

6 Dan. 2:40, 7:19-25, 12:1, Zj.13:2-8, 14:8, 16:13-14,  19-
20, 17:1-9, 18:2-24   7 Zj. 13:1-12, 17:1-9   

ZÁZRAKY NA NEBI SVRCHU
A

ZNAMENÍ NA ZEMI DOLE

8 Mat. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-
13, Lukáš 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Řím. 8:35-39, 
2 Kor. 5:1-4, Zj. 3:1-3, 8-22   

Togo

Dobrý večer, drazí pastoři z Křesťanské církve Tonyho Alama.
Zrovna jsem 23. února 2013 obdržel balík. Tento balík obsahoval tři 

francouzské Bible, pět knih Mesiáš, dvě trička a tisíce kusů literatury. Udě-
láme všechno, co je nezbytné k tomu, aby se tyto materiály rychle dostaly 
tam, kam mají.

Mí spolupracovníci v Togu mě žádají, abych vám poslal jejich pozdravy 
a poděkoval za vaši dobrou vůli při službě spasení duší. Kéž vám všem ve 
jménu našeho Pána Ježíše Bůh žehná. Amen!

Naše potřeby zde v Togu jsou nesmírné. Pokud je to možné, pokračujte 
v posílání dalších evangelizačních materiálů, jako jsou francouzské Bible a 
mnoho literatury, ve velkém množství balíků. Když se k nám literatura do-
stane, je rychle rozebrána. Lidé chtějí hodně literatury, aby si v Togu mohli 
přečíst o skutcích evangelia od pastorů Alamo. Mnoho čtenářů odevzdává 
své životy Ježíšidíky knížečce Mesiáš.
Se srdečným pozdravem váš
Atchou Kokou         Tony Alamo Ministry Togo 

(Přeloženo z francouzštiny)
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šely s nebe na lidi. I rouhali se Bohu 
lidé pro ránu těch krup; nebo velmi 
veliká byla ta jejich rána“ (Zjevení 
16:14-21).

Křesťanský svět stejně jako světo-
vá populace jako celek si velmi po-
třebuje uvědomit neviditelný svět, 
svět andělů. Jsou dobří andělé a jsou 
zlí andělé. Dobří andělé jsou andělé 
BOŽÍ a nazývají se „Strážci“. Hlídají 
každý pohyb, který vy a já uděláme 
a také slyší každé slovo, které vy a já 
řekneme.

V knize Genesis praotec Abra-
ham instruoval svého služebníka, 
aby šel do Abrahamovy rodné země, 
Mezopotámie, a našel ženu pro jeho 
syna Izáka. Svému služebníkovi 
řekl: „Hospodin Bůh nebe, kterýž 
vzal mne z domu otce mého a z vlas-
ti mé, a mluvil mi, a kterýž mi při-
sáhl, řka: Semeni tvému dám zemi 
tuto, onť pošle anděla svého [SVÉ-

Narodil jsem se a 
byl jsem vychováván v 
Austrálii. Moji rodiče 
nebyli věřící a určitě 
ne křesťané. Nikdy mě 
nikdo nevedl v křes-
ťanské víře. Smím-li 
to říct, měl jsem štěs-
tí, protože jsem byl při 
narození nedonošený a 
měl jsem štěstí, že jsem 
naživu. Měl jsem leh-
kou mozkovou obrnu a svalovou 
dystrofii. 

No, když jsem byl ještě malý, byl 
jsem jednou v domě svého kama-
ráda. Je to docela živé, ale naplno 
si vzpomenu, až půjdu do svého 
věčného domova v nebi… Můj ka-
marád měl dětskou Bibli v kreslené 
podobě. Byl v ní malý chlapec, jako 

jsem byl já, kterého 
porazilo auto. Jel na 
kole a nevzpomínám 
si, jestli se ho Pán 
chystal uzdravit, ale 
silueta Pána Ježíše 
byla v horním rohu. 
Jak říkám, bylo to 
živé a Pán na mě udě-
lal dojem, že všech-
no bude v pořádku. 
Pokud bude chlapec 

uzdraven, bude to skvělé, anebo 
když zemře, bude v nebi. V obou 
případech to byla to vítězná situace. 
V té chvíli Pán otevřel moje poro-
zumění, že On je ta cesta, pravda a 
život. A tak ačkoli jsem nezažil zku-
šenost znovuzrození, myslel jsem si 
a říkal jsem, že jsem křesťan. 

Svědectví Lachlana Johnsona

(pokračování na str. 6)
(pokračování na str. 8)

HO Strážce] před tebou“ (Genesis 
24:7). A ON poslal SVÉHO anděla 
před svým služebníkem a služebník 
našel Rebeku, dceru Betúela, která 
měla podle 40. verše 24. kapitoly 
Knihy Jašar deset let. Izák měl pod-
le 45. verše 24. kapitoly Knihy Jašar 
40 let. Toto je rovněž ověřeno v kni-
ze Genesis 25:20. Byla to Rebeka, 
která Izákovi porodila Izraele. Po-
rodila Ezaua a Jákoba. Bůh změnil 
Jákobovo jméno na Izrael, když nad 
NÍM Jákob zvítězil při zápase u Ma-
chanajimu (Genesis 32:24-28).

Byl to Hospodinův anděl, který 
vedl izraelský národ přes Rudé moře 
po suché zemi a před touto událostí 
šel za izraelským národem a vstou-
pil mezi tábor egyptský a izraelský 
(Exodus 14:15-20).

Genesis 19:1 říká: „Přišli pak dva 
andělé do Sodomy u večer.“ V Ge-
nesis 19:12-13 řekli Lotovi dva muži 

(andělé): „Máš-li ještě zde koho 
[příbuzné], buď zetě neb syny své, 
neb dcery své, i všecko, což máš v 
městě, vyveď z místa tohoto. Nebo 
zkazíme [my andělé] místo toto, 
proto že se velmi rozmohl křik je-
jich před Hospodinem, a poslal nás 
Hospodin, abychom zkazili je.“

Byli to pouze dva andělé, kteří 
zničili Sodomu a Gomoru a města 
okolo nich (Genesis 19:12-29). A byl 
to pouze jeden anděl, který zabil ce-
lou armádu Sancheríbových vojáků. 
Potom, co se Sancheríb vychloubal 
Izraeli tím, jak mocná a silná jeho 
armáda je, 2 Královská 19:35 uvádí: 
„Tedy stalo se té noci, že vyšel anděl 
Hospodinův [jeden anděl], a zbil v 
vojště Assyrském sto osmdesáte pět 
tisíců [185 000].  I vstali ráno, a aj, 
všickni mrtví.“

Jeden anděl zničil celou egypt-
skou armádu a jeden anděl zničil 
celou Sancheríbovu armádu. Sedm 
andělů zničí celou zemi. O tovíc by 
se lidé měli obávat stovek zpozo-
rovaných objektů UFO, létajících 
talířů řízených BOŽÍMI anděly, 
které v současné době jako varovná 
znamení ničí určitá místa na zemi 
jako New York, New Jersey, New 
Orleans, Louisianu, Joplin, Missou-
ri, Haiti, Indonésii a Japonsko. Ničí 
stovky jiných míst po celém světě. 
PÁN posílá anděly, aby ničili města 
a lidi po celém světě. 

Matouš 24:21-22 uvádí: „Nebo 
bude tehdáž ssoužení veliké, jaké-
hož nebylo od počátku světa až do 
té chvíle, aniž kdy potom bude. A 
byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl 
by spasen žádný člověk. Ale pro vy-
volené ukráceni budou ti dnové.“

Nyní je konec světa. Jiní lidé ří-
kají, že je konec světa a udávají da-
tum, jako kdyby znali přesný čas, 
který si BŮH zvolil. Já to nedělám, 

Bratr Lachlan Johnson
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Mí rodiče se rozhodli odstěhovat 
do nového státu, kde se narodil můj 
otec. Brzy potom se rozvedli. Můj 
otec se rozhodl, že výchova mou 
matkou pro mě nebyla dobrým pro-
středím, a tak mě dal do internátní 
školy. To pro mě bylo velmi těžké, 
být odvlečen od své matky a být dán 
do školy s vojenským typem výcho-
vy. Byla to soukromá škola pro bo-
haté. Moje matka myslela, že pro mě 
bude dobrá, a tak jsem tam zůstal. 

Chodil jsem po škole a říkal jsem, 
že jsem křesťan, a třebaže jsem vy-
slovil něco jako modlitbu hříšníka, 
nebyl tu nikdo, kdo by mi pomo-
hl, abych zůstal spasený. Četli jsme 
z Bible krále Jakuba a zpívali jsme 
Žalmy (byly zhudebněné). Já jsem se 
však dopouštěl horších hříchů než 
lidé, kteří nikdy neprohlásili, že jsou 
křesťané. Nedošlo k žádnému zno-
vuzrození, vedení Duchem svatým. 
Bylo to organizované náboženství. 

Jacíkoli studenti, kteří řekli, že jsou 
křesťané — byla to jen zkušenost 
přechodného typu namísto zkuše-
nosti měnící život. 

A tak jsem ze školy odešel. Někteří 
z mých přátel ze školy směřovali do 
jedné z největších církví v Austrálii, 
ale byla jedna z největších, protože se 
v ní nekázalo, že se musíte bát Boha 
a zachovávat Jeho přikázání. Byl tam 
„křesťanský“ basketbal, „křesťanský“ 
surfing a skupinka pro mladé. A tak 
jsem chodil do církve, ale z mnoha 
špatných důvodů a po zbytek týdne 
jsem dělal, cokoli se mi zachtělo. Ne-
kázali tady o vážnosti hříchu. Nikdy 
nezdůraznili věc, že musíte být od-
dělený a svatý lid, oddělený od světa. 
Myšlenka svědectví církve byla být 
úspěšný ve své kariéře nebo práci a 
potom svědčit, když můžete. 

Dostal jsem se do špatné společ-
nosti a lidé v této skupině církve se 
rozhodli, že nemá smysl celý život 
pracovat, ale bavit se. A tak jsem byl 

nezaměstnaný. Mí rodiče byli zne-
chuceni. Po krátké době, kdy jsem 
tohle praktikoval, jsem se rozhodl 
odejít pro změnu do Spojených států. 
Byly Vánoce 1986. Přiletěl jsem tam 
a jen jsem cestoval. Klesl jsem velmi 
hluboko a dostával jsem se do všeli-
jakých hříchů, ale stále jsem říkal, že 
jsem křesťan. Tak to šlo 3 měsíce. 

Byl jsem zrovna v Miami, kde měl 
pastor Alamo církev, když jsem se 
vracel zpátky z pláže s pivem v ruce. 
Na ulici postávali dva bratři slouží-
cí v této církvi a dívali se po ztrace-
ných duších. Přišli ke mně a zeptali 
se, zdali jsemkřesťan. Odpověděl 
jsem, že ano. Zeptali se: „Dodržuješ 
všechna přikázání?“ Musel jsem říct: 
„Ne.“ Pověděli mi, že hřích v mé 
duši si mě vezme s sebou do horou-
cího pekla. Pamatuji si to jakoby to 
bylo včera. Zeptali se mě, jestli bych 
chtěl jít na bohoslužbu, a tak jsem je 
následoval na bohoslužbu. 

Bohoslužba se konala v malém 
domě — nic přepychového. Zasvětil 
jsem znovu svůj život Pánu. Po boho-

(pokračování ze str. 5)

Svědectví Lachlana Johnsona

Zambie
Drazí bratři,

Zdravím vás v úžasném jménu Pána 
Ježíše Krista, Mesiáše, který již brzy 
přijde. Moje rodina, církevní shromáž-
dění a já se máme dobře. S modlitbami 
doufám, že se máte také dobře. Mod-
lím se za dobré zdraví a Boží ochranu 
pro pastora Tonyho Alama. V pátek 
jsem obdržel balík, který jste poslali. 
Děkuji vám za vaši podporu.

Kristus je hnací silou jak doktrinál-
ního, tak praktického křesťanství. Pravé 
poznání Krista je nezbytné ke správné-
mu poznání posvěcení i ospravedlnění.

Jméno Ježíš je jediným jménem, 
prostřednictvím kterého můžeme 
vstoupit branou věčné slávy. Jestliže 
přijdeme k této bráně ve svém vlast-
ním jménu, jsme ztraceni. Nebudeme 
vpuštěni, budeme tlouci nadarmo. 

Pokud přicházíme ve jménu Ježíše, je 
to něco jako cestovní pas a my vejde-
me a budeme žít. Znamení Kristovy-
krve je jediným znamením, které nás 
může zachránit před zničením.

V neděli jsem kázal v církvi Bible Way 
Ministries v oblasti Chingala. Poselstvím 
bylo: „Buď rozhodný a udatný“ z knihy 
Jozue 1:1-9. Shromáždění bylo dychti-
vé, až uslyší slovo. Po bohoslužbě jsem 
rozdával evangelizační literaturu pastora 
Alamo do čtyř církví na třech místech. 
Pastoři byli velmi rádi, že dostali evange-
lizační literaturu, která v sobě nese plán 
spasení skrze Ježíše Krista.

Mezitím pastor Lazarous Kululu 
odešel kázat do venkovské oblasti na 
místo nazývané farma Ngosa, kde se 
nachází další církev Bible Way Mini-

stries. Také tam rozdával vaši evange-
lizační literaturu, protože poptávka je 
stále vysoká. Pokud Pán zajistí zdroje, 
pošlete více evangelizační literatury, 
aby pomáhala církvím podél cesty 
městem Solwezi.

Vždy si velmi vážím vaší podpory. 
Mnoho duší jsme získali prostřednic-
tvím vaší evangelizační literatury.

Závěrem předejte mé láskyplné po-
zdravy církevnímu společenství. Mod-
lím se, abych o vás zase brzy slyšel.
Váš spolupracovník v Kristu
Ison Poleni              Copperbelt, Zambie

P.S. Vzal jsem zbytek evangelizační 
literatury pastorovi Moral Musonda, 
který evangelizuje ve čtvrtích Wusa-
kile a Chamboli. Získává více duší pro 
Krista.
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službě jsem se cítil tak čistý. Jedna z 
nejlepších věcí na této církvi je, že 
mi řekli, že se můžu stát součástí 
této církve a o všechny moje po-
třeby bude postaráno. Pán věděl, že 
potřebuji tento typ církevního pro-
středí, protože bych jinak byl jako 
mnozí, kteří vyslovují modlitbu 
hříšníka a potom si jdou svou ces-
tou a upadnou zpátky do hříchu. 

To se událo v dubnu 1987 a od 
té doby jsem součástí této církve. V 
církvi chodím na četné bohosluž-
by, jezdím po celé zemi, svědčím 

a rozdávám evangelizační literatu-
ru pastora Alamo. Naučil jsem se 
mnoho různých dovedností. Pastor 
Alamo mi je dobrým přítelem a 
hodně mi po duchovní stránce 
pomohl. Tato křesťanská církev je 
opravdu bezpečným útočištěm pro 
duši člověka. Jsem tak rád, že mi 
Pán zaopatřil místo, protože bych 
jinak byl jako mnozí křesťané, kte-
ří si myslí, že jsou na pravé cestě 
do nebe, ale biblicky se nacházejí 
na cestě do pekla. Vzdávám chvá-
lu a děkuji Pánu, pastorovi Alamo 
a všem bratrům a sestrám v těle 
Kristově, že mi pomáhají. 
Pochválen buď Pán
Lachlan Johnson

Kuba

Keňa

Rusko

Milovaný bratře pastore Alamo,
Přeji si, aby Bůh vyhověl prosbám vašeho srdce. Šťastný Nový 

rok! Pastore, jsem velmi vděčný, protože jsem konečně dostal cé-
déčka, o která jsem žádal, a také trička „Tony Alamo“. To mi udě-
lalo velkou radost. Pastore, mnozí obdrželi vaše bulletiny a kni-
hu Mesiáš. Mnohé ovlivnila a mají teď jasnější a širší vědomosti o 
Ježíši Kristu. Vaše bulletiny povzbudily a naplnily životy mnoha 
duší. Rádi bychom měli více času na evangelizaci a více svobody, 
ale uděláme, co nám Bůh ukazuje.

Neustále se za vás všechny modlíme, pastore. Neochabujte. Jdě-
te vpřed. Bůh nás miluje. „Střízliví buďte, bděte, nebo protivník váš 
ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemuž od-
pírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, 
kteréž na světě jest, obkličují“ (1 Petrova 5:8-9). Všechny vás mám 
velmi rád!! 
Žehnám!
Daiye Madeleidys                Havana, Kuba

Ahoj,
mnohokrát vám děkuji za letáky 

se základy vaší víry. Porovnal jsem 
vše s Biblí a je to pravda! Nyní je 
to moje víra. V Rusku je naneštěs-
tívelmi obtížné věřit. Rozdal jsem 
část letáků a hledal duše, ale dostal 
jsem se ke zlým lidem a zbili mě za 
to, že jsem chtěl sdílet tuto pravdu. 
Omlouvám se, že jsem tak dlouho 
nemohl odpovědět na vaši zprávu. 
Jsem chudý člověk a nemám při-
pojení k internetu. Nyní je to vel-
mi těžké. Není práce a čas od času 
není co jíst. Prosím vás o modlitby. 
Pokusím se vám zase brzy napsat. 
Pořád je co se učit o křtu a naší dal-
ší komunikaci. 
Váš přítel z Ruska
Maksim R.

Pastor K.S. Manohar (nahoře vlevo 
a dole vpravo) rozdává literaturu 
pastora Alamo získávající mnohé 
duše ve Visakhapatamu v indickém 
státě Andhra Pradéš

(Přeloženo ze španělštiny)

Drahý evangelisto Tony Alamo,
děkuji Bohu za to, že jsem našel vaše 

vysílání. Z vašeho programu jsem se do-
zvěděl mnoho věcí. Mluvíte o vážných 

věcech, jak žít a milovat a o zdraví a rodině.
Pán použil vás, aby spasil mě, mou ro-

dinu a také mé rodiče. Pošlete mi nějakou 
užitečnou křesťanskou literaturu. 
V Jeho svatém jménu
Simon Ngugi
Nyahururu, Keňa

Filipíny
Děkuji vám za to, že jste součástí mé cesty. 

Váš program sehrál velkou roli při naplňování 
mých duchovních potřeb. Vaše zprávy o naději 
mi přinesly útěchu a ujištění a inspirovaly mě k 
tomu, jít dál navzdory všemu. Jsou chvíle, kdy 
to chci vzdát. Vždy však problesknou mou mys-
líVaše zprávy, že všechny ty věci překonám, po-
kud vložím svou důvěru v mého Pána.

Děkuji vám a vydržte v úžasném díle spa-
sení duší.
S upřímným pozdravem
Jocelyn Ogayon                       Quezon City, Filipíny
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ale opravdu vám říkám, že je konec. 
Nemyslíte, že je nejvyšší čas, abys-
te činili pokání ze svých hříchů a 
znovu se narodili z DUCHA, abyste 
mohli strávit věčnost v nebeském 
království? Pokud po tom toužíte, 
potom vyslovte tuto modlitbu:

Můj Pane a můj Bože, smiluj se 
nad mou duší, nade mnou hříšní-
kem.9 Věřím, že Ježíš Kristus 
je syn živého Boha.10 Věřím, 
že zemřel na kříži a prolil svou 
drahocennou krev na odpuštění 
všech mých dřívějších hříchů.11 
Věřím, že Bůh vzkřísil Ježíše z 
mrtvých mocí DuCha sVaté-
ho,12 a že sedí po pravici Boha v 
této chvíli, kdy slyší mé vyznání 
hříchů a tuto modlitbu.13 oteví-
rám bránu svého srdce a zvu tě 
do svého srdce, Pane Ježíši.14 
smyj všechny mé nečisté hříchy 

vzácnou krví, kterou jsi za mě 
prolil na kříži na Kalvárii.15 ty 
mě neodmítneš, Pane Ježí-
ši; ty mi odpustíš mé hříchy 

a spasíš mou duši. Vím to, proto-
že tVé sloVo, Bible, to říká.16 
tVé sloVo říká, že ty neod-
mítneš nikoho, tedy ani mne.17 
Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, že 
jsi mi odpověděl, a vím, že jsem 
spasen.18 Děkuji ti, Pane Ježí-
ši, že jsi spasil mou duši, a svůj 
vděk prokážu tím, že uposlechnu, 
co přikážeš a už nebudu hřešit.19

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest, 
úplné ponoření do vody ve jménu 
OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉ-
HO.20 Poctivě studujte Kralickou Bibli 
a dělejte, co vám říká.21

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 spa-
sen, jak JEŽÍŠ přikazuje, neokrá-
dejte BOHA o JEHO desátky 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. Na-
prosto zlořečení jste, proto že MNE 
loupíte, vy pokolení všecko [a celý 
tento svět]. Sneste všecky desátky 
[„desátek“ je 10% vašeho hrubého 
příjmu] do obilnice, aby byla potra-
va [duchovní pokrm] v domě MÉM 
[spasené duše], a zkuste MNE nyní 
v tom, praví HOSPODIN ZÁSTU-
PŮ, nezotvírám-liť vám průduchů 
nebeských, a nevyleji-li na vás po-
žehnání, tak že neodoláte. A při-
mluvím pro vás tomu, což zžírá, a 
nebude vám kaziti úrod zemských, 
aniž vám pochybí vinný kmen na 
poli, praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. 
I budou vás blažiti všickni národo-
vé; nebo vy budete zemí rozkošnou, 
praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ 
(Malachiáš 3:8-12).

(pokračování ze str. 5)

ZÁZRAKY NA NEBI SVRCHU
A

ZNAMENÍ NA ZEMI DOLE

Tony Alamo, Světový pastor, Křesťanská církev Tonyho Alama • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
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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.
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Staňte se dělníkem při sklizni duší. Staňte se distributorem tiskovin pastora Alama. 
Všechny naše tiskoviny a audionahrávky jsou zdarma včetně poštovného.
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