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Netrápí vás, že Satan podvedl
celý svět? Při třech příležitostech se
otevřeně hrnul k tomu, aby nahradil BOHA a BOŽÍ království. Dva
z jeho manévrů žalostně selhaly a
třetí manévr, který realizuje právě
v této hodině, také brzy selže.
Satanův první pokus svrhnout BOHA proběhl v zahradě
v Edenu, kdy Satan řekl Evě: „Že
Bůh řekl?“ Genesis 3:1-3 prohlašuje: „Had [Satan] pak byl
nejlstivějšíze všech živočichů
polních, kteréž byl učinil Hospodin
Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest,
že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z
každého stromu rajského? I řekla
žena [namísto toho, aby ho pokárala a odmítla] hadu: Ovoce stromů
rajských jíme; ale o ovoci stromu,
kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh:
„Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.“ Když
BŮH řekl: „Abyste nezemřeli,“ neřekl tím, že smrt je krátká, nepatrnázáležitost. Měl tím na mysli, že
smrt je věčná smrt duše muže nebo
ženy, věčnost v pekelných plamenech, věčná smrt. Skutečnost této
věci je identifikována v celém Písmu Starého i Nového zákona.1
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Žena, stejně jako většina světové
populace, nikdy nesní o tom, že v případě, že přijme Satanův argument,
přijímá žalostnou věčnost, nikdy nekončící peklo, které má nesnesitelný
účinek jak na duši, tak na mysl své
oběti. Peklo bude chrlit kouř oběti navěky (Zjevení 14:9-11). Ti, kdo
uctívají (tj. poslouchají) Satana, jeho
jednosvětovou vládu a jeho světovou
církev (katolickou), se dočkají stejného osudu.2 Satan ztělesněný hadem,
lstivýjako on, podvedl Evu a nyní klame celý svět.3
Ve Zjevení 12:9 je Satan identifikován jako veliký drak. „I svržen [z
nebe] jest drak ten veliký, had starý,
kterýž slove ďábel a satanáš, svodící

všecken okršlek světa; svržen jest
na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.“ Satan věděl, že oklamáním Evy odsoudí celý svět.4 Eva se
stala Satanovou první evangelistkou; byla prvním kozlem. Abyste
byli Satanovým kozlem, nemůžete věřit v JEŽÍŠE ani být jedním
z JEHO učedníků. Nemůžete žít
KRISTŮV ukřižovaný život, ale
musíte být svobodni k tomu dělat, co se vám zlíbí. Nemůžete
svědčit o KRISTU, ale musíte HO
zapřít, TOHO, který přišel na svět
spasit hříšníky.5
Když Satan pověděl Evě, že nezemřou smrtí, ale budou jako BŮH,
aby jedla a dala také svému muži
stejné ovoce, Eva udělala, jak řekl a
evangelizovala svého manžela. Oběma se otevřely oči (Genesis 3:7). Poznali, že jsou hříšníci a že byli oklamáni. Vláda nad světem nyní patřila
Satanovi místo jim a nic než víra v
budoucí KRISTOVU smrt a vzkříšení je nemohla vrátit BOHU.
Původně BŮH požehnal Adamovi a Evě nad všechno stvoření. Dal
jim vládu nad celým vesmírem, každým živým stvořením. Genesis 1:28
(Pokračování na straně 2)
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Druhý pokus
člověka o svržení BOHA a JEHO
nebeského království proběhl v
Babylóně. Samozřejmě neúspěšně.
Genesis 11:1-9 o tom zaznamenává:
„Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné. I stalo se, když
se brali od východu, nalezli pole v
zemi Sinear, a bydlili tam. A řekli
jeden druhému: Nuže, nadělejme
cihel, a vypalme je ohněm. I měli
cihly místo kamení, a zemi lepkou
místo vápna. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by
vrch dosahal k nebi; a tak učiňme
sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi. Sstoupil pak
HOSPODIN, aby viděl to město a
věži, kterouž stavěli synové lidští.
A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a
jazyk jeden všechněch těchto, a toť
jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati: Protož sstupme a změťme
tam jazyk jejich, aby jeden druhého
jazyku nerozuměl [zrovna jako dnes
demokraté a republikáni si navzájem
nerozumí, takže se nic užitečného
nevykoná]. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali
stavěti města toho. Protož nazváno
jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl
Hospodin jazyk vší země; a odtud
rozptýlil je Hospodin po vší zemi.“
K Satanovu třetímu a poslednímu pokusu svrhnout BOHA a JEHO
království dochází právě v této chvíli.
Někteří lidé nepravdivě říkají, že vesmírné lodě UFO, které vidí, pocházejí z jiných planet, ale to není pravda. Tato UFO nejsou z jiných planet.
Jsou z nebe. Důvod, proč to vím, je
ten, že když jsme se Susie a já vydali do Las Vegas, abychom uzavřeli
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nám říká, že BŮH jim řekl: „Ploďtež
se a rozmnožujte se, a naplňte zemi,
a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem
hýbajícím se na zemi.“ Adam a Eva
měli na starosti celý svět a všechno
na něm. Když je Satan podvedl, celý
svět byl uvržen do hříchu pod vládu
ďábla, a tak BŮH naplánoval vykoupit svět tím, že sestoupí na svět jako
člověk.6 BŮH se stal Synem člověka.
Zapřel sám SEBE kvůli nám, dokonce až na SVOU vlastní smrt na kříži,
následovanou JEHO vzkříšením a
nanebevzetím.7
Jan 3:16 uvádí: „Nebo tak BŮH
miloval svět, že SYNA svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v
NĚHO [ne v Satana nebo kohokoli
jiného], nezahynul, ale měl život věčný.“ Mít věčný život je možné pouze,
jestliže KRISTUS, který je BOHEM,
cestou, pravdou a životem, pokračuje ve vás jako váš život (Jan 14:6).8
Nemůžete mít věčný život jednoduše
tím, že odříkáte modlitbu hříšníka.
Musíte se také stát učedníkem. PÁN
nám nařizuje, abychom vzali svůj kříž
a následovali HO (Lukáš 9:23-25).9
Abychom měli věčný život, nemůžeme nikdy sestoupit z kříže.10 Jinými
slovy, nemůžeme déle hřešit.
Satan je poražený nepřítel.11 Nejprve to vypadalo, jakoby Satan měl
světovou vládu navěky. Ale dnes, pokud posloucháme KRISTA a zříkáme
se Satana, jeho jednosvětové vlády a
jeho satanistických sektářských církví v čele s Vatikánem, bude vláda v
KRISTU naše.12

manželství, jeli jsme pozdě v noci po
dálnici mezi Los Angeles a Las Vegas. Byla tma, když mě Susie, která
řídila, chytla za levou ruku a řekla
mi: „Tony, pojďme se teď modlit k
BOHU a požádejme HO, abychom
mohli spatřit UFO, pokud existuje.
“Je jisté, že bytosti z jiné planety nemohly slyšet naši modlitbu k BOHU,
ani by na naši modlitbu k BOHU
neodpověděly. Neprodleně po tom
proletěla letka UFO přímo před naším čelním sklem. Byli tak blízko,
že jsem si myslel, že do nás narazí.
BŮH na naši modlitbu odpověděl
ihned. Když BŮH tak urychleně odpověděl na naši modlitbu, moje víra
v BOHA a JEHO odpovědi na modlitby se posílily.
Tyto jakoby kulaté letouny jsou
v Bibli několikrát zmíněny.13 Jsou to
královské vzdušné síly andělů náležející BOHU, sledující špatnost tohoto dnešního světa dříve než BŮH
učiní konec tomuto zlu, které existuje zde na zemi, při KRISTOVU
návratu. BŮH vysílá anděly v tomto
období soužení (a my jsme v období soužení). Andělé podávají zprávy
BOHU, BŮH potom vysílá pustošící
anděly, aby zničili určitá špatná místa
na zemi.14 ON ničí morem (což jsou
nemoci), hladomorem, povodněmi,
zemětřeseními, tornády a mnohým
dalším.
Notná část populace země věří, že
lidstvo má přelstít BOHA. Zapomněli na minulost, kdy Bůh jejich pokusy
zhatil. Satan pověděl Evě, že nezemřou
smrtí, ale „budou jako bohové.“ Ale
lhal. Víme to, protože Eva i její manžel
zemřeli. Také Nimrod a světová populace nikdy nedokončili svou věž ani
nevystavěli své město v nebi. Prostě k
tomu nedošlo.

6 Jan 1:4-13, 12:46, Řím. 5:6-21, Gal. 4:4-5, Žid. 2:14-18 7 Mat. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Marek 10:32-34, Lukáš 9:23, Jan 10:7-18, Skutky 1:1-11, Gal. 2:20,
Filip. 2:5-11, Žid. 12:1-3, 1 Janův 3:16 8 Ezech. 36:27, Jan 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Řím. 8:10-11, 12:1-2, 1 Kor. 3:9, 16-17, 2 Kor. 6:16-18, Gal. 2:20, Ef. 2:10-22,
3:16-21, Filip. 2:13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Janův 3:24, 4:4, Zj. 3:19-21 9 Mat. 16:24-26, Marek 10:17-30, Lukáš 9:59-62, 14:26-27, 33, Jan 12:24-26, Řím. 8:1-14, 35-37,
12:1-2, 1 Kor. 9:26-27, 2 Kor. 5:9-21, 6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Filip. 3:7-9, Kol. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Titus 2:12, Žid. 11:8-26, 1 Pet. 4:1-2, Zj. 12:10-11 10 Mat. 10:22, 24:13,
Skutky 14:22, Řím. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jakubův 2:17-26, 5:10-11, 1 Janův 2:24-25 11 Iz. 14: 9-20, Ezech. 28:11-19, Jan 12:31, 2 Tes.
2:3-10, Žid. 2:14, 1 Janův 2:13-14, 3:8, 4:4, Zj. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2 Kor. 6:14-18, Zj. 18:1-5 13 Žalm 68:17, Ezech. 1:1-24, 3:12-13, kap. 10, 11:14-25, Dan.
7:7-9 14 Gen. 19:1-25, 2 Sam. 24:1-17, 2 Královská 19:35, 2 Paralip. 32:19-22, Žalm. 78:49, Mat. 13:41-42, Skutky 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Zj. kap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20,
15:1, kap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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A teď znovu většina lidí utrácí miliardy dolarů a je více než ochotná
utratit trilióny dolarů, aby přestěhovali světovou populaci na jinou planetu, o které si budou myslet, že má
vlastnosti Země. Ale žádná planeta
nemá takové vlastnosti. Oklamaný
svět čeká se zatajeným dechem, až se
tato pošetilost stane. Uvěřili nepravdivé doktríně jednosvětové vlády a
démonické církve, obou vedených
Satanem, o kterých BŮH řekl, že
podvedou celý svět v těchto posledních dnech (Zjevení 12:9). BŮH řekl,
že Satanova jednosvětová církev, která ovládá Satanovu jednosvětovou
vládu, se bude nacházet ve městě na
sedmi pahorcích (samozřejmě je to
Řím, Vatikán, Spojené národy).15 Pokud nevíte, že Vatikán je takové město, stačí jen zajít do cestovní agentury
a zeptat se na jízdenky do města na
sedmi pahorcích. Prodají vám jízdenky do Říma v Itálii. A zase je to
samotný Řím, který satanicky ovládá
OSN, která je jednosvětovou vládou.
Rovněž se nazývá „Nový světový řád“
a „Stolice Satanova“ (Zjevení 2:13).
BOŽÍ SLOVO prostřednictvím anděla se sedmi pohromami a dalších
andělů brzy zničí zemi (a všechny zlé
lidi).16
Zjevení 17:1-6, 8 říká: „I přišel
jeden z sedmi andělů, kteříž měli
sedm koflíků [Tyto koflíky jsou naplněny sedmi posledními pohromami nesenými UFO, které jsou ve
skutečnosti IFO, identifikovatelné
létající objekty. Dokážeme identifikovat IFO tím, že známe BOHA
a JEHO SLOVO. BŮH je SLOVO
(Jan 1:1, Zjevení 19:13).], a mluvil se
mnou [tento anděl mluvil se mnou,
15 Dan. 2:40, 7:19-25, Zj. 13:1-8, 14:8, kapitoly 17, 18
16 Zj. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21

Janem], řka ke mně: Poď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké [římskokatolická církev, Vatikán], kteráž sedí
na vodách mnohých [všechny národy na celé zemi], s kterouž smilnili
králové země [všichni předsedové
vlád stejně jako vatikánští soudci a
vatikánští žalobci], a zpili se vínem
smilství jejího [každý ohavný hřích a
pronásledování a stíhání nevinných
(BOŽÍHO lidu)] obyvatelé země.
[To znamená to, co nazývají politickou korektností (jako manželství
osob stejného pohlaví, homosexualita), antisemitismus, antikřesťanství,
krvežíznivost, vražda, zlodějství a
všechno další, co je v protikladu k
BOHU a JEHO SLOVU.]
„I odnesl mne [Jana] na poušť
[do světa] v DUCHU, a viděl jsem

(Pokračování na straně 4)

Keňa

Službě Alamo Ministries.
Posílám vám od nás pozdravy ve dostane z vězení. Modlíme se
jménu našeho Pána Ježíše Krista. Vě- jako tým a postíme se. Pán nás
řím, že se vám ve vaší službě dobře neopustí a jak říká Bible v Žaldaří. Rádi bychom vám zapojeným v mu 34:18-19: „Nebo blízko jest
této službě poděkovali za zaslání lite- Hospodin těm, kteříž jsou srdce
ratury a za modlitby. Vše bylo vděčně skroušeného, a potřeným v dupřijato v naší církvi i naší společnosti. chu spomáhá. Mnohé úzkosti
Mnoho lidí se rozhodlo změnit svůj jsou spravedlivého, ale Hospoživot a přijmout Ježíše jako Spasitele din ze všech jej vytrhuje.“ Boj
svého života. A literatura pastora Ala- není náš, ale Hospodinův. Také
ma si v sobě nepochybně nese prav- si přečtěte Filipským 4:4-9.
divé poselství, protože když ji distri- Bůh vám žehnej.
S upřímným pozdravem
buujeme, mnoho lidí se obrací. A tak
to znamená, že obsahuje duchovní Pastor Moses Kwemboi
Endebess, Keňa
poselství od Pána (je pomazaná).
Rozhodli jsme se tedy, bratři, šířit poselství po všech vesnicích a církvích, protože jak dobře víte, v Africe mnoho lidí stále
vyznává tradiční kultury. Nyní
je nás okolo 20 lidí, kteří jsme
byli povoláni a jsme schopni
komunikovat s lidmi a moudře
distribuovat tyto materiály. A
tak jsme zavedli tyto služby a
stále čekáme na to, co pošlete.
Co se týče pastora AlaPastor Moses Kwemboi s věřícími ze svého
ma, věřím, že se náš pastor

shromáždění distribuují literaturu pastora
Alamo získávající duše okolo Endebess v Keni.

Církev Alamo online
www.alamoministries.com

ženu sedící na šelmě brunátné [Žena
je Vatikán, jednosvětové náboženství, a brunátná šelma je OSN, což
je vůz Vatikánu. Vozí ji na místa,
aby mohla ničit Boží skutky a Boží
lid svými kanonickými zákony. Ona
je], plné rouhačských jmen [například, pokud je démonický člověk
uražen BOŽÍM SLOVEM, Vatikán
a jednosvětová vláda udělají zločin
ze zmiňování BOHA na veřejných
školách, v soudních síních, politických arénách, pomnících a jiných
strategických místech na světě. A
protože většina duchovních v římskokatolické církvi jsou homosexuálové, vytvořili nové pravidlo, že být
proti homosexuálům je hrozný hřích
(zločin nenávisti). Abyste byli této
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mysli, museli byste přijmout znamení šelmy na čelo (Zjevení 14:9-11).
To je velmi zlá duchovní záležitost.],
mající sedm hlav a deset rohů [To
nám vypovídá o tom, že jednosvětová vláda je složena z mnoha vlád,
sjednocených do jedné. Všichni přemýšlejí stejným způsobem, všichni
slepě přijímají cokoliv, co řekne Satan (Zjevení 17:12-15). Ďábel má za
vlastenecké, když přijmete všechno,
co řekne, a za nevlastenecké, kdykoli
nepřijmete všechno, co řekne].
„Žena pak odína byla šarlatem a
brunátným rouchem [to jsou barvy
římskokatolickéhokultu], a ozdobena
zlatem a kamením drahým i perlami
[Všechny peníze vybrané finančním
úřadem nelegálně patří Vatikánu.
Mají doslova trilióny dolarů na vyhazování.], mající koflík zlatý v ruce
své, plný hnusua nečistoty smilstva
svého. [Vatikán, což je Stolice Satanova, je pro každý hřích, který je ve
světě a v podsvětí.] A na čele jejím
napsané jméno: TAJEMSTVÍ, BABYLON VELIKÝ, MÁTĚ SMILSTVA
A HNUSUZEMĚ [fráze ‘napsaná na
čele’ jednoduše znamená, že její mysl
absorbuje všechno satanské zlo].
„A viděl jsem ženu tu opilou krví
svatých [Satanův Vatikán je dobře
známý vším krveprolitím, které na
zemi způsobuje, včetně potratů, holocaustu, španělské inkvizice a každé
války, která se kdy odehrála], a krví

mučedlníků JEŽÍŠOVÝCH [HOSPODINŮV anděl
řekl Janovi toto]: a viděv ji [Vatikán],.… I diviti se budou bydlitelé
země, ti, kterýchž jména nejsou napsána v knize života od ustanovení
světa, vidouce šelmu, kteráž byla, a
není, a však jest.“„Šelma, kteráž byla“
je Řím předtím, než padl, a dnes Satan oživil Řím svým satanským duchem, který byl zvětšen do rozměru
soužení.
Když mluvím o tom, jaká pronásledování a stíhání má církev vystála
za posledních padesát let, neříkám to
proto, abych si stěžoval nebo vyhledával soucit, ale abych každému všeobecně ukázal, jak snadné
je vytrpět všechno zlo od římskokatolickéhokultu, protože BŮH mi
dal vidění. Bez vidění lid pustne
(Přísloví 29:18). Máme se radovat, když jsme pronásledováni pro
JEŽÍŠE. Povědět vám jen o některých pronásledováních by vydalo
na svazky knih. BŮH mi pověděl,
že budu muset být 100 milionkrát
duchovně silnější než obrovitý
dub, který se skácel k zemi venku před naší církevní budovou
15 minut potom, co jsem řekl
svému shromáždění, co mi řekl
PÁN.17„Blahoslavení budete, když
17 Přečtěte si „The Tree“ (Strom), Vol. 6500, „The
Most Powerful Position in the Whole Universe“
(Nejmocnější postavení v celém vesmíru), Vol. 19700

vás nenáviděti budou lidé, a když vás
vyobcují, a haněti budou, a vyvrhou
jméno vaše jako zlé, pro Syna člověka. Radujte se v ten den, a veselte se,
nebo aj, odplata vaše mnohá v nebesích. Takť zajisté činívali prorokům
otcové jejich“ (Lukáš 6:22-23).
Před BOHEM a všemi obyvateli světa vám říkám, že to, co lidé
nazývají UFO, není z jiné planety,
ale jsou to nebeští andělé. Zaručuji
se za to svou duší. Ti, kdo říkají
něco jiného, jsou oklamaní následovníci Satana, stejně jako Eva,
(Pokračování na straně 8)

Indie
Drahý bratře v Kristu.
Kéž Vám i celému tělu Kristovu Bůh
požehná ve vaší službě. Je báječné pozorovat úžasné skutky, které Bůh činí prostřednictvím vaší evangelizační literatury.
Z Boží milosti a s podporou našeho církevního shromáždění jsme dnes
uskutečnili evangelizační výpravu do
domorodé vesnice Dondapudi uprostřed země. Naše cesta (40 km) proběhla na lodi po vodě a zúčastnilo se jí
třicet šest členů. Bůh činil prostřednictvím vaší literatury uvnitř hinduistické
domorodé oblasti úžasné věci. Doufáme, že dojde ke spasení mnohadalších
ztracených duší v této oblasti.
Chci poslat naše fotky, abyste viděli
naši práci zde.
Modlíme se za zdraví bratra Tonyho
a jeho rychlé propuštění.
Váš bratr v Kristu,
Solman Raju Kola
Stát Andhra Pradéš, Indie

Bratr Solman Raju Kola a jeho
evangelistický tým distribuují literaturu
pastora Alamo ve venkovských oblastech
Andhra Pradéš v Indii.
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Svědectví Scotta Durninga
Když mi bylo 11 nebo 12 let, měl
jsem strašlivé zkušenosti ze zlého duchovního světa, které není povznášející
zažít znovu. Po letech jsem přišel do Los
Angeles, začal brát LSD a na několik let
jsem ztratil kontakt s realitou. Zdálo se
to jako věčnost. Doslova jsem věřil, že
jsem mrtvý a žiju mezi životy z různých
halucinací z LSD.
Jednoho dne jsem z Boží milosti sledoval TV v něčím bytě. Nudilo mě to,
tak jsem ji vypnul. Podíval jsem se z arkýřového okna z třetího patra a měl jsem
vidění od Boha. Díval jsem se na sebe,
když mi bylo okolo 11 let a stál jsem na
trávníku vpředu před domem v Clevelandu v Ohiu (odkud pocházím). Sledo-

val jsem sebe v opravdu zrychleném filmu (okolo 10 sekund), jak rychle stárnu
do svého současného věku a stojím na
trávníku před sousedním bytovým domem. Než jsem stačil přijít na to, co to
znamená, Bůh ke mně promluvil. Řekl:
„Bůh stvořil slunce. Bůh stvořil měsíc. Bůh stvořil zemi. Bůh stvořil hvězdy. Bůh stvořil trávu. A Bůh učinil, aby
tráva rostla.“ Byl jsem šokován. Nahlas
jsem řekl toto: „Je to stejné slunce. Je
to stejná země. Sstejný jsem i já. Jenom
jsem zestárnul a zbláznil se.“
To mě podnítilo k činu, procházení
se po ulicích v noci a povídání si s Bohem. Nakonec mě Bůh dvakrát vyděsil
mimo mou představivost, protože jsem

Myanmar
Drahý Tony Alamo.
Posílám Vám nejvřelejší pozdravy z
Myanmaru v našem vyvýšeném Pánu
a Spasiteli Ježíši Kristu. Houževnatě
se modlím, aby se s Vámi věci ubíraly
dobrým směrem.
Od roku 2002 je služba Rod and
Staff v Myanmaru zapojena do zakládání církví, evangelizace, zdravotní
péče, uzdravování, rozvoje vzdělávání
komunity, do programů péče o děti/
sirotčince, produkce literatury a distribuce mezi věřícími i nevěřícími a podobně. Naším záměrem je zasáhnout
nezasažené lidi jakýchkoli kmenových
skupin v Myanmaru a vést nevěřící ke
Kristu darováním literatury, brožur a
Biblí, vyučováním Bible v osobních,
malých skupinkách a na konferencích
a překládáním a tištěním křesťanské literatury. Jsme odhodláni to učinit proaktivní součástí úsilí k oslovení lidí pro
Krista a zakládání nových církví.
Váš rukopis, Mesiáš podle biblického proroctví, mě velmi inspiroval a
byl pro mě požehnáním. Od té doby
pociťuji spalující touhu přeložit ho do
barmštiny a jazyků hakha-chin a mizo
(domorodé jazyky v Myanamaru). To
proto, že kniha je mocná a hutná a já
věřím, že může být velikou záplavou

požehnání pro můj lid. V Myanmaru
je křesťanská literatura velmi vzácná
a lidé mající chuť šířit evangelium dělají překlady, tisk a distribuci zdarma.
Literatura je velmi efektivní a nese
ovoce. Pouze čtyři procenta těchto
lidí jsou věřící a většina regionu žije v
temnotě. Modlíme se, abychom mohli
prostřednictvím Vašeho rukopisu dovést mnoho duší k Ježíšovým nohám.
Pevně věřím tomu, že žízeň jejich srdce bude uhašena. Hakha-Chin a Mizo
jsou domorodí lidé, kteří žijí v západní
kopcovité oblasti. Mluví svými vlastními dialekty a většina těchto lidí nečte
barmsky. Kdybyste mohli poslat více
vašich materiálů pro naši knihovnu,
byli bychom velmi rádi.
Velmi toužíme rozšířit vaši službu
v Myanmaru. Jsme připraveni s vámi
spolupracovat pro Něj a zveme vás k
tomu, abyste rozšířili vaši službu do
naší země. Pokud máte čas, zveme
vás k návštěvě Myanmaru pro Jeho
království.
Těším se, že o Vás brzy uslyším. Bůh
Vám žehnej.
V Jeho službě
Reverend Bawi H. Thang, Ředitel
Služba Rod and Staff Ministries
Yangon, Myanmar
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stále hřešil. Jednoho dne jsem v zoufalství zašel do Křesťanské církve Tonyho
Alama v Hollywoodu v Kalifornii. Nikdy
jsem na jejich bohoslužbě nebyl, protože to nebyla církev „hlavního proudu“.
Bylo okolo 23:30. Byl tam Tony Alamo.
Konfrontoval mě a řekl: „Měl bys tady
zůstat.“ A tak jsem zůstal. Příští noční
bohoslužbu tam opět byli pastoři Tony
a Susan. Tony vydal své úplné svědectví o tom, jak k němu Bůh mluvil. Nikdy předtím jsem neslyšel o krvi Ježíše
Krista za odpuštění hříchů. Velmi silně
jsem cítil Ducha svatého. Třicet lidí bylo
tu noc spaseno, včetně mne. Šel jsem do
modlitební místnosti a přijal křest Duchem svatým. Věděl jsem, že jsem doma.
Bylo 11. května 1970.
Jen asi o rok a půl později jsem napsal pastorovi Tonymu Alamo dopis,
protože jsem měl problémy. Okolo 2
hodin ráno mi jeden z bratrů řekl, že
Tony Alamo je zpátky na telefonu a chce
se mnou mluvit. Byl jsem v naší církvi v
Saugusu v Kalifornii. Zvedl jsem telefon
a řekl jsem: „Ahoj, tady je Scott.“ Žádná odpověď. Znovu jsem to zopakoval.
„Ahoj, tady je Scott.“ Potom jsem slyšel
hlas Tonyho Alama — „Bůh stvořil slunce. Bůh stvořil měsíc. Bůh stvořil zemi.
Bůh stvořil hvězdy. Bůh stvořil trávu. A
Bůh učinil, aby tráva rostla.“ Cítil jsem
Ducha svatého jako ohromnou zeď okolo sebe. Tony Alamo mě potom okolo 45
minut napomínal a nabádal. Nikdy jsem
nikomu neřekl, že Bůh ke mně mluvil,
natož co mi řekl.
V průběhu let je Duch svatý obsažený ve veškeré evangelizační literatuře,
kterou pastor Alamo píše, a ve veškerém
slovu určenému církvím. Tony a Susan
Alamo doslova vystavěli v různých částech Spojených Států „města“ s vybavením pro živobytí lidí zapojených ve
službě. Jeho evangelizační literatura byla
poslána do 200 různých zemí společně s
potřebami pro tamní lidi. Děkuji Bohu
za to, že jsem byl spasen a mám privilegium být součástí této služby.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Papež František shledán vinným
z obchodování s dětmi, znásilnění a vraždy

Neděle, 20. července 2014, 7:28
by Judy Byington

Včera byli obhájci papeže Františka Bergoglia, generální představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Pachon a
arcibiskup z Canterbury Justin Welby shledáni vinnými ze
znásilňování, mučení, vraždy a obchodování s dětmi. Pět
soudců Mezinárodního soudního dvora veřejného práva
(ICLCJ) v Bruselu rozhodli, že zločiny se přihodily před
nedávnem v roce 2010. Od minulého března se nabídlo
přes 48 očitých svědků (over 48 eyewitnesses), že budou
svědčit před tímto Soudem ICLCJ o aktivitách obhájců
jako členů The Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult
(Satanské sekty devátého kruhu dětských obětí).
Bylo řečeno, že Satanská sekta devátého kruhu vykonávala dětské oběti v římskokatolických katedrálách v
Montrealu, New Yorku, Římě, Skotsku, Londýně, na hradě
Carnarvon ve Walesu, na utajeném francouzském zámku
v Holandsku a v kanadských katolických a anglikánských
indiánských rezidenčních školách v Kamloops, v Britské
Kolumbii a v Brantfordu, v kanadském Ontariu. Má se za
to, že Satanská sekta devátého kruhu dětských obětí využívala lesní hájky v soukromém vlastnictví v USA, Kanadě,
Francii a Holandsku pro své „Zábavné hony na lidi“ pro
světové elity včetně členů evropských královských rodin.
Bylo řečeno, že teenagery sháněla mafie, potom byli svlečeni do naha, znásilněni, loveni a zabiti. Generální prokurátor prohlásil: „Katolická církev je největší spolek na světě
a zdá se, že má tajnou dohodu s mafií, vládami, policií a
soudy po celém světě.“
Dvě mladistvé ženy u Soudu ICLCJ vypověděly, že papež František je znásilnil, když se účastnil obětování dětí.
Osm dalších očitých svědků potvrdilo svá tvrzení, že byli
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svědky znásilnění a vykonání dětských obětí. Satanská sekta devátého kruhu měla být činná během jara roku 2009 a
2010 ve vesnické krajině Holandska a Belgie.
Papež František byl rovněž shledán vinným ze satanských rituálů s dětskými oběťmi v době, kdy působil
jako argentinský kněz a biskup, a to podle zapečetěného
dokumentu získaného z vatikánských archivů. O druhém
záznamu datovaném 25. prosince 1967 s názvem Magisterial Privilege (Autoritářské privilegium) má dokazovat, že
od každého nového papeže se vyžadovala účast na rituálních obětích novorozených dětí provozovaných Satanskou sektou devátého kruhu, a to včetně pití jejích krve.
Dokumenty předložil Soudu ICLCJ prominentní vatikánský
funkcionář a dřívější zaměstnanec Vatikánské kurie.
Minulý měsíc vyšetřovatel irské policie dosvědčil před 5
soudci a 27 členy poroty, že známky na kostech téměř 796
dětí nalezených v septiku římskokatolické řeholnice naznačují, že děti byly rituálně zabity. Svědek dosvědčil, že znalci
z oboru soudního lékařství potvrdili stětí hlavy a rozkouskování dětí v masovém hrobě podobné obvyklým známkám
rituálních vražd nebo vykonávání dětských obětí.
Dokumentární snímek BBC (BBC documentary) odhalil
padesátiletý skandál obchodování s dětmi katolickou církví
ve Španělsku. Až do devadesátých let minulého století bylo
ukradeno více než 300 000 dětí svým rodičům. Matkám bylo
řečeno, že děti zemřely a byly pohřbeny v masových hrobech. Katolická církev měla na adopcích vydělat 20 miliard.
Jiný svědek dosvědčil, že byl přítomen setkání papeže
Františka s vojenskou juntou během tzv. Špinavé války
v Argentině v 70. letech. Podle svědka papež František
pomáhal dopravit 30 000 dětí pohřešovaných politických
vězňů mezinárodní skupině vykořisťující děti, řízené z
Vatikánu. Vatikánu.
Zprávy ABC (ABC News special) naznačily, že Vatikán osídlil ďábel. „Dokumenty z tajných vatikánských archivů předložené soudu jasně naznačují, že jezuité mají po staletí předem
promyšlený plán rituálně vraždit unesené novorozené děti a
potom pít jejich krev,“ řekl generální prokurátor Soudu ICLCJ
pěti mezinárodním soudcům a 27 členům poroty. „Plán se
zrodil z překroucené myšlenky o získávání duchovní síly z
krve nevinných k zajištění politické stability papežství v Římě.
Takové jednání není pouze genocidní, ale ve své povaze
systémové a institualizované. Zdá se, že je nejméně od roku
1773 vykonává římskokatolická církev, jezuité a každý papež.“

Bylo zorganizováno trvalé a nepřetržité šetření, aby byli
vyšetřeni a soudně stíháni další lidé zapojení do možných
zločinů neodhalených u Soudu ICLCJ. Na 1. září 2014 byl
naplánován začátek šetření pod názvem Stálá komise pro
vyšetřování obchodování s dětmi a rituální oběti (Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice). Očekává se, že bude následovat další proces.
48 očitých svědků identifikovalo své pachatele jako
katolické papeže Františka Bergoglia, Jana Pavla II. a Josepha Ratzingera, funkcionáře anglikánské církve, Sjednocené církve Kanady a katolické církve včetně kardinálů a
generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova Adolfa
Pachona, britské královny Alžběty a prince Filipa, anglikánského arcibiskupa z Canterbury Justina Welbyho a soudce
nejvyššího soudu Fulforda, v Nizozemí holandské a belgické kardinály a členy královské rodiny včetně holandského
korunního prince Alfrinka Bernharda, krále Hendricka,
chotě královny Vilemíny Holandské, královny Beatrix, jejího otce a místokrále, prince Johana Friso a jeho manželky
Mabel Wisse Smit, bývalé ministry, vrcholného představitele holandských ozbrojených sil a zástupce ministra Rady
státu; funkcionáře kanadské, australské, britské a americké
armády a vlád včetně americké CIA a prominentní vládní
ministry, soudce, politiky a byznysmeny z USA, Belgie, Holandska, Kanady, Austrálie, Francie, Irska a Velké Británie.
Zatýkací rozkaz v případu Lid v. Bergoglio a další byl
vydán 19. července 2014. Záznamy soudu zůstanou podle
včerejší tiskové zprávy Mezinárodního tribunálu zločinů
církve a státu (ITCCS) pro tuto chvíli zapečetěny. První
soud ICLCJ se týkal 50 000 nezvěstných domorodýchkanadských dětí. Soud skončil v únoru 2013 verdikty vinen
pro 40 světových elit včetně královny Alžběty.
50 000 domorodýchkanadských dětí zmizelo z těchto kanadských a převážně katolíky vlastněných internátních škol.
Na některých z 80 internátních škol pro domorodce po celé
Kanadě bylo identifikováno více než 34 masových dětských
hrobů. Od roku 2008 královna Alžběta a kanadská vláda
nepřetržitě odmítají žádosti Tribunálu ITCCS o exhumaci.
Možný důvod není překvapivý. 10. října 1964 byli
královna Alžběta a princ Filip usvědčeni ze zmizení deseti
domorodých dětí z internátní školy v Kamloops v Britské

Malawi

Drahý pastore Alamo,
děkuji za zaslání aktuálních informací o tom, co
obecně dělá římskokatolická církev. Dovolte mi toho
využít, abych Vám pověděl, že většina členů, kteří se
k nám přidali po přečtení Vašich slov, jsou z římskokatolické církve. Pokračujte prosím v udržování
světa v realitě.
Innocent Mtambo		
Chitipa, Malawi

Kolumbii. Od té doby rodiče své děti neviděli. Zdá se, že
proces má rovněž za následek rezignaci papeže Ratzingera. Důkazy z těchto případů lze nalézt v knize Kevina
Annetta „Již odhaleno“(Hidden No Longer).
Soud ICLCJ International Court má více než 450 funkcionářů v oblasti veřejného práva ve 13 zemích, s 51 skupinami zmocněnými k jednání. Požádají-li, jsou pro skupiny
zabývající se veřejným právem k dispozici organizační
fondy. Chcete-li kontaktovat ITCCS, Soud ICLCJ v Bruselu,
jeho místní přidružené organizace nebo se stát dobrovolníkem, napište e-mail nebo volejte na: itccscentral@gmail.
com, hiddenfromhistory1@gmail.com, +1 386 323 5774
(USA) nebo +1 250 591 4573 (Kanada).
O autorce
Judy Byington, MSW (magistr v oboru sociální práce),
LCSW (licencovaný klinický sociální pracovník), v důchodu, autorka knihy „Dvaadvacet tváří: Uvnitř mimořádného života Jenny Hill a jejích dvaadvaceti mnohočetných
osobností“ (www.22faces.com) je terapeutka v důchodu,
veřejný řečník, aktivistka a investigativní novinářka, jejíž
články v mezinárodních kruzích o zneužívání dětí jsou
citovány na stovkách blogů a webových stránek. Bývalá
vedoucív centru duševního zdraví Alberta Mental Health
a ředitelka poradního centra pro rodinu Provo Family
Counseling Center je ředitelkou instituce zabývající se zotavováním zneužívaných dětí (Child Abuse Recovery and
Speakers Bureau, www.ChildAbuseRecovery.com). Pokud
máte tipy na zprávy ohledně problému zneužívání dětí,
pošlete prosím Judy e-mail na info@22faces.com. Můžete
také podepsat naši petici pro Kongres ohledně vyšetřování CIA ve věci ovládání mysli dětí kliknutím zde: http://
www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request
-investigation-cia-mind-control-of-children

Pobřeží slonoviny
(Přeloženo z francouzštiny)
Velmi Vás zdravím, drahý pastore Alamo.
Jsem pastor Goma Gba Lévi. Tady v Pobřeží slonoviny jsme několika rodinám zavřeli dveře nebeského království pod záminkou, že polygamisté nemohou nikdy
vstoupit do Božího království.
Potom, co jsem si přečetl Vaši publikaci o polygamii
a přirovnání v Bibli, přecházím na Vaši stranu. Nyní tyto
dveře zeširoka otevírám. Kéž nám Bůh všeho milosrdenství odpustí.
Také prosím o konkrétní publikaci na toto téma a
rovněž o publikaci „Další děti Marie.“ Rád bych dostal
deset kopií knihy Mesiáš pro ostatní kazatele, které
vyučuji.
S bratrským pozdravem
Pastor Lévi		
Abidjan, Pobřeží slonoviny
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mé nečisté hříchy
vzácnou krví, kterou jsi za mě pro(Pokračování ze strany 4)
lil na kříži na Kalvárii.24 Ty mě
babylónský lid a OSN a vezmou neodmítneš, Pane Ježíši; Ty mi
vás s sebou do pekla. Lidstvo ne- odpustíš mé hříchy a spasíš mou
může zaujmout a nezaujme místo duši. Vím to, protože Tvé SloBOHA. Lidstvo v minulosti selha- vo, Bible, to říká.25 Tvé Slovo
říká, že Ty neodmítneš nikoho,
lo a vždycky selže.
JEŽÍŠ KRISTUS je SLOVO BOŽÍ. tedy ani mne.26 Proto vím, že jsi
Věř ve SLOVO BOŽÍ (v JEŽÍŠE mě slyšel, vím, že jsi mi odpověKRISTA), a budeš spasen ty i dům děl, a vím, že jsem spasen.27 Dětvůj (Skutky 16:31). Chcete-li při- kuji Ti, Pane Ježíši, že jsi spajmout KRISTA, SLOVO BOŽÍ, řek- sil mou duši, a svůj vděk prokážu
tím, že uposlechnu, co přikážeš a
něte tuto modlitbu:
Můj Pane a můj Bože, smiluj se už nebudu hřešit.28
Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest,
nad mou duší, nade mnou hříšní18
kem. Věřím, že Ježíš Kristus úplné ponoření do vody ve jménu
je Syn živého Boha.19 Věřím, že OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉzemřel na kříži a prolil svou dra- HO.29 Poctivě studujte Kralickou
hocennou krev na odpuštění všech Bibli a dělejte, co vám říká.30
PÁN chce, abyste o svém spasení
mých dřívějších hříchů.20 Věřím,
že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých řekli ostatním. Můžete se stát distrimocí DUCHA Svatého,21 a že butorem biblických tiskovin Pastora
sedí po pravici Boha v této chvíli, Tonyho Alama. Tiskoviny vám zakdy slyší mé vyznání hříchů a tuto šleme zdarma. Chcete-li získat více
modlitbu.22 Otevírám bránu své- informací, zavolejte nám nebo nám
ho srdce a zvu Tě do svého srd- pošlete e-mail. Podělte se o tuto
ce, Pane Ježíši.23 Smyj všechny zprávu s někým dalším.

TŘI NEÚSPĚŠNÉ POKUSY
SVRHNOUT BOHA

Pokud chcete, aby byl svět
spasen, jak JEŽÍŠ přikazuje,
neokrádejte BOHA o JEHO
desátky a dary. BŮH řekl: „Loupitiliž 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
pokolení všecko [a celý tento svět].
Sneste všecky desátky [„desátek“
je 10% vašeho hrubého příjmu]
do obilnice, aby byla potrava
[duchovní pokrm] v domě MÉM
[spasené duše], a zkuste MNE
nyní v tom, praví HOSPODIN
ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť vám
průduchů nebeských, a nevylejili na vás požehnání, tak že
neodoláte. A přimluvím 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 národové;
nebo vy budete zemí rozkošnou,
praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“
(Malachiáš 3:8-12).

18 Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 19 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4 20 Sk. 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Jan. 1:7, Zj. 5:9 21 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 22 Luk. 22:69, Sk. 2:25-36, Žid. 10:12-13 23 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 24 Ef. 2:13-22, Žid.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jan. 1:7, Zj. 1:5, 7:14 25 Mat. 26:28, Sk. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 26 Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 27 Žid. 11:6 28 Jan 5:14, 8:11, Řím. 6:4,
1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 29 Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Sk. 2:38, 19:3-5 30 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
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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.
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:
© Copyright srpen 2014, 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno srpen 2014, 2015
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