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SLOVA, nikdy nezemřeSímě, o kterém BŮH
te, pokud neochvějně
řekl Abrahamovi, že v
vytrváte až do konce.4
něm dojdou požehnání všechny národy, bylo
Všechno, co vidíme
símě, které v sobě má
na zemi, bylo vzkříšeno
věčný život (Genesis
BOŽÍM SLOVEM ze
12:3). Všechno símě má
země, takže to můžeme
prozatímní nebo dočasjasně vidět, obzvláště ti
ný život, ale pouze jedno
z nás, kdo znají BOHA
símě v sobě má věčný žinebo HO někdy poznali.
vot, a to „símě jest SLO- Tony Alamo v roce 1970 nalevo s novými obrácenými, kteří se chtějí nechat pokřtít
„Zjevuje se zajisté
VO BOŽÍ“, což je JEŽÍŠ
hněv BOŽÍ s nebe proti
1
(Lukáš 8:11). JEŽÍŠ je jediné símě se stal tělem a přebýval mezi námi, každé bezbožnosti a nepravosti
a je také rozsévačem, který roz- EMMANUEL, což znamená BŮH lidí, pravdu BOŽÍ v nepravosti zadržujících. Nebo což poznáno býti
sévá símě, SLOVO BOŽÍ (Lukáš s námi (Matouš 1:23).
8:5-15). My, kteří jsme BOŽÍM
Někteří hloupí tupci říkají: může o BOHU, známé jest jim,
chrámem a KRISTOVÝM tělem, „No, já vím, že nečtu Bibli tak BŮH zajisté zjevil jim. Nebo neJEHO nevěstou, máme JEŽÍŠE s hodně, jak bych měl“ a myslí si, že viditelné věci jeho, hned od stvoOTCEM žijící v nás prostřednic- tato hloupá slova, která říkají, jsou ření světa, po věcech učiněných
tvím DUCHA, a tak jsme se stali formou pokory a poníženého, rozumem pochopeny bývají, totiž
prostřednictvím DUCHA rozsé- upřímného vyznání a že se z toho ta JEHO věčná moc a BOŽSTVÍ,
vači, kteří rozsévají símě věčného vyvléknou jen tím, že vysloví tyto tak aby oni byli bez výmluvy. Proživota, což je znovu KRISTUS, plané a povrchní věci. Nicméně to že poznavše BOHA [dřívější
SLOVO (Jan 4:36).2
pouze zraňují sami sebe na věč- křesťané], nectili jako BOHA, ani
Také jsme těmi „povolanými- nost. A to protože přichází „víra z JEMU děkovali, ale marní učiněni
ze-světa“, církví.3 Símě, JEŽÍŠ, slyšení, slyšení pak skrze SLOVO jsou v myšleních svých, a zatmíno
je opět SLOVO BOŽÍ. My, svatí, BOŽÍ“, což je znovu símě, jediná jest nemoudré srdce jejich. Měvše
ti „povolaní-ze-světa“, církev – věc, která v sobě má věčný život se za moudré, blázni učiněni jsou.
všechno to je život, věčný život, (Římanům 10:17). To SLOVO byl Nebo směnili slávu neporušitelnécož je símě s nesmrtelností a opět BŮH (Jan 1:1). BŮH je věčný, tak- ho BOHA v podobenství obrazu
BOŽÍ SLOVO, což je BŮH, který že pokud žije ve vás na základě
(pokračování na str. 2)
1 Mat. 4:3-4, Jan 1:1, 14, 1 Janův 1:1-3, 5:11, Zj. 19:13 2 Marek 16:15-16, 1 Kor. 1:21-24, 6:19, 2 Kor. 5:17-21 3 Jan 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Kor. 6:14-18, 1 Pet. 2:9 4 Mat.
4:4, 10:22, 24:13, Jan 5:24, 6:63, 11:26, 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 5:10-11, 1 Janův 2:24-25
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JEDINÁ CESTA VEN
(pokračování ze str. 1)

porušitelného člověka, i ptactva, i
hovad čtvernohých, i zeměplazů.
„Protož i Bůh vydal je v žádosti
srdce jejich k nečistotě, aby zprznili těla svá vespolek. Jako ty, kteříž směnili pravdu BOŽÍ za lež, a
ctili i sloužili stvoření raději nežli
Stvořiteli, kterýž jest požehnaný
na věky. Amen. Protož je vydal
Bůh v žádosti ohavné. Nebo i ženy
jejich změnily přirozené sebeužívání v to, kteréž jest proti přirození. A podobně i mužské pohlaví,
opustivše přirozené užívání ženy,
rozpálili se v žádosti své jedni k
druhým, mužské pohlaví s mužským pohlavím mrzkost pášíce,
a spravedlivou mzdu, kteráž na
jejich blud slušela, sami na sebe
uvodíce.
„A jakož sobě nevážili známosti BOHA, tak i BŮH vydal je
v převrácený smysl, aby činili to,
což nesluší. Jsouce naplněni vší
nepravostí, smilstvem, nešlechetností, lakomstvím, zlostí, plní
závisti, vraždy, svárů, lsti, zlých

obyčejů. Utrhači, pomluvači,
BOHA nenávidící, hánliví, pyšní, chlubní, nalezači zlých věcí,
rodičů neposlušní. Nemoudří,
smluv nezdrželiví, beze vší lítosti,
neukojitelní a nemilosrdní. Kteříž vědouce o tom souduBOŽÍM
[protože byli spaseni kdysi], že ti,
kteříž takové věci činí, hodni jsou
smrti, netoliko ty věci činí, ale i činícím nakládají (užívají)“ (Římanům 1:18-32).5
Svět se nyní navrátil ve stejný
svět, jaký byl ve dnech Noemových
(Genesis 6:5-7, Matouš 24:37-44).
Myšlení lidí dnes změnilo pravdu
BOŽÍ v lež (Římanům 1:21-25).6
BOŽÍ pravda je, že ON je jediné símě, které má v SOBĚ věčný
život. Nyní říkají, jako říkali
v dobách Noemových, že tato
pravda o tom, že BŮH je jediné
símě věčného života, je lež, a vyučují naše děti tuto odpornou,
zkaženou, velmi nepřístojnou
zvrácenost na všech veřejných
školách. Nestačí jim, že mezi sebou uzavírají manželství. Chtějí vyučovat naše děti, že BOŽÍ
pravda je lež. Přijali do sebe démony (démony homosexuality),
silné démony, kteří způsobují,
že uctívají věci, které jsou tě5 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut.
22:5, 23:17-18, Soud. 19:22-28, 1 Královská 14:24,
15:11-12, 2 Královská 22:1-2, 23:7, Ezech. 16:4950, Řím. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2
Tim. 3:1-5, Judův 7, Zj. 22:14-15 6 1 Tim. 4:1-3,
2 Tim. 4:3-4, 2 Pet. 2:1-3

Pastor P.V. Ratnam
distribuuje literaturu
pastora Alama ve
vesnicích ve státě
Andhra Pradéš v Indii

lesné, takže slouží stvoření raději
nežli Stvořiteli (Římanům 1:25). Z
tohoto důvodu je BŮH nechal napospas. Vydal je v moc ohavných
žádostí, jejich vlastních ohavných
žádostí, které tak velmi milují.
BŮH vidí, jak JEJ a JEHO věčný
život zavrhli a zlomyslně s NÍM
bojují, takže se jimi BŮH už nezabývá. BŮH to s nimi vzdává a nechává je užívat si věcí, které chtějí,
což jsou ohavné žádosti! Nechává
je dělat, co si zvolili, že chtějí dělat – žena se ženou, muž s mužem,
lesbismus a homosexualitu.
Nicméně BOŽÍ símě, BOŽÍ
símě věčného života, nebude žít
v duši, která je ohavná, protože to
mění BOŽÍ pravdu v lež! Démon

Nigérie
Drahý pastore Tony,
Zdravím Vás ve jménu Ježíše Krista. Jsem šťastný, že Vám
mohu říct, že jsem se už díky Vaší
evangelizační literatuře, kterou
jsem četl a Vašemu programu v
Rádiu Afrika, stal Božím služebníkem. Děkuji Vám za způsob, jakým šíříte Boží slovo tady u nás.
Jsem nově obrácený a chtěl bych,
abyste mi poslali jednu kompletní Bibli svatou a bulletiny s knihami Mesiáš. Byl jsem ztracen a
znovu nalezen.
Kéž Vám Pán bohatě požehná ve
Vaší službě. Doufám, že od Vás brzy
uslyším.
S upřímným pozdravem
Mone Akinwa s rodinou
Sluneční stát, Nigérie

Církev Alamo online

www.alamoministries.com
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homosexuality je silný, ale JEŽÍŠ,
símě s věčným životem v SOBĚ, je
mnohem silnější.7 BŮH nám říká,
abychom se vzepřeli ďáblu a uteče
od nás (Jakubův 4:7).8 Ale světová
vláda říká, že pokud se vzepřeme
homosexualitě, dopouštíme se
zločinu nenávisti.
Dříve, než JEŽÍŠ vystoupil
zpátky do nebe, porazil smrt, peklo, hrob, Satana a všechny ohavné
démony, ale všem, kdo odmítají

věčný život, bude odplaceno za
jejich zkažená rozhodnutí.9 Sami
obdrží spravedlivou odplatu,
což je peklo a hořící jezero, věčné trýznění. Dělají to sami sobě
jako ve dnech Noemových (Lukáš
17:26-30).
Stalo se módou následovat Satana, který podvedl celou zemi
(Zjevení 12:9).10
Média a vláda dělají to, že činí z
BOŽÍHO SLOVA zločin nenávis-

7 Deut. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Paralip. 29:11-12, 2 Paralip. 20:6, Žalm 46:1, Iz. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan.
4:35-37, Jan 10:29, Skutky 17:24-26, Zj. 1:12-18 8 Mat. 4:1-11, Řím. 12:9, Ef. 4:27, 5:3-17, 1 Tes. 5:21-22 9 1 Paralip. 28:9, Jób 4:7-9, 21:14-20, Přís. 1:22-32, 8:36, 10:25, Iz. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Lukáš 12:4-9, Jan 3:16-21, 36, Řím.
1:18, 1 Kor. 6:9-10, Judův 14-15, Zj. 20:11-15, 21:8, 27 10 Mat. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pet. 2:1-3,
Zj. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23

Kongo

(Přeloženo z francouzštiny)
Světový pastore Tony Alamo,
Pokoj v Kristu! Jsem pastor Andre Hilarion, jeden z největších čtenářů Vašich bulletinů. Vlastně se to stalo v roce 2006, kdy jsem objevil Vaše publikace
a ty zcela změnily mou službu. To protože mi Duch svatý otevřel oči, když
jsem je četl. Z tohoto důvodu nyní používáme v církvi, kde jsem pastorem,
literaturu „Papežova tajemství“ jako nástroj pro svědectví na veřejném místě a
Pán nyní dělá úžasné věci. Každý týden získáváme nové duše, kterých se dotkl
Duch svatý potom, co si text přečetli a uvěřili mu, a dávají svá srdce Ježíši, aby
začali svůjnový život.
A tak vás prosíme, abyste nám laskavě trvale posílali více poštovních zásilek s články ve francouzštině, které nám pomohou vytvořit distribuční centrum pro literaturu pastora Tonyho Alama.
Jinak, pastore Tony Alamo, váš Bůh je náš Bůh. Vaše poslání se stalo také
naším posláním. A Váš boj je rovněž naším bojem. Děkujeme vám předem a
modlíme se k všemohoucímu Bohu, abyste byli stále více a více kanálem požehnání pro nás a pro lidi každého národa.
Andre Hilarion
Kimpese, Demokratická republika Kongo

Missouri

Drahý pastore Tony Alamo,
Jsem velmi vděčný za Vaši službu a zjevení pravdy, která Vám Bůh dal. Skutečně jste mi otevřel oči a posílil mou víru v Boha, zjevil mi klamy Satana, světovou vládu, její činnosti proti nám, Nevěstu a všechny ostatní, které používá
na tomto ztraceném světě.
Pošlete mi prosím všechny materiály, které nabízíte. Chci je VŠECHNY. Velmi
Vám děkuji a kéž Vám a Vaší službě Živý Bůh ve Své milosti a moci hojně požehná!
Přidejte si prosím mé jméno na svůj modlitební seznam.
V Kristu,
Terry Birmingham					
Cameron, MO
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ti, ale to je jediný život a únikový
mechanismus z věčnosti v agónii
a trýznění v pekle a hořícím jezeře. JEŽÍŠ a JEHO lid jsou jediní,
kdo se starají o vaši duši. Nenechte Satanova ducha, aby vás přesvědčil o opaku. Nenarodili jste se
tak. Démon do vás mohl vstoupit,
když jste byli velmi mladí, ale JEŽÍŠ vyhání démony z lidí.11 ON
je ŽIVOT a život v hojnosti.12 „Já
jsem přišel, aby život měly, a hojně měly“ (Jan 10:10).
Pokud vám ukážu, jak uniknout věčnému zatracení, mohli
byste věřit tomu, že je to zločin
nenávisti. Život zde je krátký,
ale věčnost je dlouhá.13 Nikdy
(pokračování na str. 4)

11 Mat. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Marek 1:34, 39, 7:2530, 9:17-27, 16:9, Lukáš 11:14 12 Jan 11:25-26, 14:6 13 2
Sam. 14:14, 1 Paralip. 29:15, Jób 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2,
Žalm 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11,
103:14-16, 144:3-4, 146:4, Kaz. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Iz.
2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Jakubův 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24

Indie
Drahý pastore Tony,
Před deseti dny jsem se vydal do
vesnice svého otce zvané Sandipudi, abych se podíval na náš starý
dům. Byla tam velmi těžce nemocná věřící žena, která ležela na svém
nemocničním lůžku. Lidé si mysleli,
že už je možná mrtvá, ale já jsem ji
navštívil a modlil se za ni. Bůh vyslyšel mé modlitby a úplně ji uzdravil.
Díky tomuto skutku si mě velmi vážila celá ulice, ale já jsem důvěřoval
Bohu a řekl jim: „To jsem nebyl já, to
udělal Ježíš Kristus. Jemu vzdejme
slávu a čest.“
Věřím, že Vaše cenné modlitby mi
pomohly v Jeho službě. Oslavujme
Ho skutky a slovy.
Všem vám děkuji. Prosím modlete se více za mě a naše poslání.
V Jeho lásce
Váš bratr
Rajesh Tatapudi
Stát Andhra Pradéš, Indie

JEDINÁ CESTA VEN
(pokračování ze str. 3)

neskončí. Lidské duše budou
žít na věky v nebi nebo v pekle.14 My všichni jsme lidé. Všem
nám bylo dáno právo vybrat si
život nebo smrt, dobro nebo
zlo, BOHA nebo Satana.15 Když
do vás vstoupí DUCH BOŽÍ a
vy si HO uchováte tím, že JEJ,
JEHO SLOVO, budete každý
den přijímat, budete moci v
sobě mít JEHO pevný způsob
života s JEHO mocí, dokud nezemřete. Nicméně, musí to doprovázet veškerá svědomitost.
Satan si z vás nedělá legraci!
Chce, abyste s ním byli v pekle
a hořícím jezeře.
Ani BŮH si nedělá legraci. Zemřel za nás na kříži na Kalvárii,
potom vstal z mrtvých a vystoupil do nebe, aby nám dokázal, že
ON je BŮH a má moc nás spasit a
vzkřísit nás v poslední den.16

Láska není sex. Láska znamená zachovávat BOŽÍ přikázání
(1 Janův 5:3).17 Pokud tak budete
činit, budete žít. JEŽÍŠ řekl, že
ten, kdo říká, že MĚ zná (miluje
MĚ) a MOJE přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy (1 Janův 2:4). „A jakož sobě
nevážili známosti BOHA, tak i
BŮH vydal je v [jejich] převrácený smysl [převrácené smys-

ly]“ (a v jejich převrácený životní styl), aby činili věci, které po
nich chce Satan a jeho zlý duch
v nich je rovněž nutí to milovat
(Římanům 1:28-32).
Nechte hlupáky být králi a
vládnout světu zlatem, zvráceností, politikou a jinými věcmi,
ale dovolte mému srdci přinést
lásku, která nezestárne. Přijmě(pokračování na str. 8)

17 Ex. 20:6, Deut. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Joz. 22:5, Jan 14:15, 21, 15:10, 2 Janův 6

Arkansas

Drahý pastore Tony,
Dnes jsem byl s přítelem, který je znovuzrozený křesťan. Byl na
pohřbu. Muž, který zemřel, byl Boží služebník a na jeho pohřbu
bylo mnoho lidí. Jeho svědectvím před jeho smrtí bylo, že kamkoli
šel, vždycky říkal lidem, ať to bylo v supermarketu Walmart nebo
v drogerii nebo jen na ulici: „Znáte Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele? Jste s Bohem zadobře?“ Dělal to, kamkoli šel, a to
do té míry, že se někteří lidé divili, proč to dělá.
No a na pohřbu se jeho dcera postavila a řekla: „Chci vám všem
povědět příběh svého otce. Když jsem byla malá, okolo 13 let, často
jsem s otcem chodívala a všude, kam jsme šli, se zastavil, aby se
někoho zeptal, jestli je zadobře s Ježíšem nebo mu položil otázku:
‚Znáte Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele?‘ Byly chvíle, kdy
14 Iz. 66:24, Dan. 12:1-3, Mat. 25:31-46, Marek 9:42-48, Jan
jsem si myslela, že to přehání. Říkal to každému a bylo to pořád.
5:26-29, Řím. 2:1-16, Zj. 14:9-11 15 Deut. 30:14-20, Joz.
24:14-15, Ezech. 18:19-32, 33:11, Jóel 3:14, Mat. 16:24-27
„Jednoho dne jsme nastoupili do auta a já jsem řekla: ‚Tati, proč mu16 Marek kap. 16, Jan 11:25-26, Skutky 2:29-33, 4:10-12, 1
síš všem říkat o Ježíši?‘ Můj táta řekl: ‚Dcerko, řeknu ti příběh. Když
Kor. 15:3-22, 1 Pet. 1:3-5
mi bylo 17 let, měl jsem něco jako vidění
ve snu a v něm jsem zemřel a šel do nebe.
Kenya
Bylo to to nejkrásnější místo. A potom mě
Zdravím, pastore Tony Alamo,
vzali na okraj nebe a podíval jsem se dolů
S pokorou přijímám Váš zájem. Dostalo se mi velikého požehnání
do pekla. Viděl jsem, jak se ke mně zvedají
prostřednictvím Vašeho bulletinu „Našel jsem Ježíše na Tonyho webových stránkách“. Přečetla jsem si článek a řekla modlitbu za odpuštění
ruce a lidé na mě ječí: „Proč jsi nám to neuveřejněnou v bulletinu. Činila jsem upřímné pokání ze svých hříchů,
řekl? Proč jsi nám to neřekl? Proč jsi nám to
ve skutečnosti jsem byla dojata k slzám, protože jsem litovala všeho
neřekl?“ A byli to lidé, které jsem znal. Sen
toho času, který jsem promrhala ve světě rouhajícím se Bohu! Cítila
skončil a já jsem byl zpátky tady na zemi a
jsem, jak mě opouští břemeno hříchu. Opravdu se cítím lehce a svoto je důvod, proč to každému říkám.‘“
bodě. Ach, opravdu jsem postrádala takovou radost, radost z odpušMůj přítel řekl, že mu to připomínalo
tění hříchů, radost ze života v Kristu. Děkuji PÁNU za spasení mé duše
hodně
z nás, z literatury pastora Alama,
a modlím se, aby mě DUCH SVATÝ vedl po této duchovní cestě. Nyní
protože kdekoli jdeme, vždy rozdáváme
jsem začátečník na této duchovní cestě. Prosím veďte mě v tom, jak
literaturu. Řekl, že pastor Tony varuje
jít dál a zahanbit ďábla a jeho lži. Ještě jednou děkuji za Vaši službu,
protože poskytujete všechno, co se týká náboženství. Kéž Bůh hojně
lidi už roky a roky.
požehná Vám i Vaší službě.
Pochválen buď Pán.
Sarah Terry					
Bungoma, Keňa
Bratr Tommy
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Z našeho překladatelského oddělení
Pracujeme na překladech do ilokánštiny (jazyk, kterým se mluví na severních Filipínách) a jedním z našich
překladatelů je mladý muž, který byl
vychováván v letniční církvi, absolvoval
teologický seminář a vyučuje v biblické
škole pro děti. Církev, do které chodí,
má 50 dalších poboček roztroušených
po celých severních Filipínách a každá
má svého pastora. V současné době pracuje s Americkou biblickou společností
překládající komentáře ke každé knize
Bible.
Řekl nám, že když viděl autorská
práva k bulletinům „Papežova tajemství“, „Uprchlý papež,“ „Ježíš řekl, že
Satan bude mít církev a vládu“ a „Královna nevěstek,“ všiml si, že pocházejí z
80. a 90. let. Řekl, že je úžasné, že pastor
Alamo napsal o těchto skutečnostech
tak dávno a v té době je nikdo nevnímal
jako pravdivé, ale nyní to lze vidět tak
snadno. Pastor Alamo o těchto věcech
věděl dříve než všichni ostatní a zveřejnil je, aby všechny varoval.
Řekl, že Filipíny jsou tak katolické,
že nemůžete nikomu říkat o Pánu, ale

potom, co si přečetl dopisy lidí žádajících o literaturu pro distribuci a svědectví lidem, požádal o stovku kusů
každé literatury, kterou pomáhal překládat, aby ji mohl distribuovat. Objednal si také svazek knih Mesiáš. Řekl:
„Překládám pro Biblickou společnost,
ale tohle získává duše.“ Řekl, že je velmi
hrdý, že je součástí tohoto díla a že používá literaturu ve svých třídách. Řekl:
„Byl jsem v semináři a mám to v sobě,
ale tato literatura je skutečná a vážná.
Vidím vážnost toho, co se děje, zde ve
svém vlastním životě. Vnímám, že tato
literatura je o tom, co se děje právě teď.“
Překladatelkou do svahilštiny je matka tří dětí, jejíž manžel je pastor. Řekla, že
aby byla upřímná, musí říct, že zatímco
pracovala na překladu různých textů o
papeži, myslela si, že některá obvinění
proti papežovi a katolické církvi jsou
přitažená za vlasy a přehnaná. Řekla, že ví,
že katolictví je nepravdivá doktrína, takže
na pravdivosti textů nezáleží, pokud to
přiměje lidi, aby se od ní odvrátili. Avšak
stále tomu opravdu nevěřila.

Nigérie

Drazí ve službě Alamo Ministries,
Zdravím vás ve jménu našeho požehnaného Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Světový bulletin z Tony Alamo Christian Ministries velmi mění životy ve městě
Igodan Lisa v Nigérii. Pomazání na tomto bulletinu je veliké. Pomohl mému
duchovnímu životu tím, že mě pozvedl na novou úroveň chápání Božích věcí.
Byl to váš distributor, který mi dal bulletin s názvem „Zemětřesení“. Také jsem
využil příležitosti rozšířit ho mezi ostatní lidi a komukoli jsem papír dal, ten
přijal Ježíše jako svého osobního Pána. Sláva a chvála patří Bohu.
Prosím, pošlete nám jich víc, aby nám pomohly v získávání duší. Kéž Bůh
požehná vaší práci. Děkuji.
Váš v Kristu
Jasaau Imamu						
Stát Ondo, Nigérie

New York

Drahý pastore Tony Alamo,
Dostal jsem Váš bulletin v metru v New Yorku a přišel právě v době,
kdy jsem to nejvíce potřeboval. Informace ve Vaší literatuře jsou velmi
důležité.
Také Vás prosím o vaši knihu Mesiáš, 100 bulletinů a také mluvené
slovo na CD.
Děkuji Vám.
Eric F.							
Rhinebeck, NY
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Řekla, že jednou v noci si její manžel
literaturu pročítal a zeptal se jí: „Proč
jsi to objednala?“ Pověděla mu: „Abych
to mohla dávat lidem, když beru děti
do parku.“ Na to hned odvětil: „To
rozhodně ne! Tohle si nechej! Nemůžeš
to jen tak dát pryč. To je pravdivé!
Musíme to nastudovat.“ Řekl: „Chodil jsem do biblické školy a tyto věci se
tam vyučují a jsou zdokumentovány,
všechno zde napsané je pravda.“
Řekla, že se na něj podívala a řekla
si ve svém srdci: „Chodil jsi do biblické
školy před lety a věděl jsi, že jsou tyto
věci pravdivé. Co jste tynebotvoji kolegové udělali, abyste varovali svět? Ty
ani nikdo jiný jste neudělali vůbec nic.
Tento člověk (pastor Alamo) byl povolán Bohem, aby promluvil, protože
ty ani nikdo jiný o tom nemluví ani
nepromluví.“ Řekla: „Teď tomu věřím
a cítím odpor k těm, kteří neřekli
pravdu, ale nechali ji skrytou.“
Švédský překladatel byl vychováván
jako protestant, ale mnoho let neměl
vůbec nic co do činění s církví, náboženstvím ani Bohem. Je politickým
aktivistou a bojuje proti různým špatnostem ve švédské vládě. Píše politické blogy a pořádá konference a navíc
dělá překlady literatury. Je si velmi jistý
svou vírou, ale když četl výňatek z knihy Mesiáš, začal při četbě pasáže: „Dav
křičel: ‚Ukřižuj ho, ukřižuj ho‘“ plakat.
Pověděl nám: „Studoval jsem různé konspirační teorie, ale nikdy jsem
neviděl nikoho, kdo by všechno spojoval s Vatikánem, jak je tomu zde. To je
úžasné. Opravdu to dělám rád. Všichni na mě začínáte mít vliv. Psal jsem
svůj blog a přistihl jsem se, jak cituji
ze Zjevení.“
Srbský překladatel, který má bakalářský titul z historie, řekl, že je velmi
vzrušující být součástí tohoto díla. Řekl,
že Srbsko má historii posetou náboženským pronásledováním s mnoha vraždami a pastor Alamo trpí tímto náboženským pronásledováním, a přesto pořád
mluví. Řekl, že je to vzrušující.

Svědectví o uzdravení
27. října 2014
Jmenuji se pastor Isaque Roberto. Jsem z města Londrina ve
státě Paraná v Brazílii a rád bych
vám prostřednictvím
tohoto e-mailu něco
sdělil. Pastorem v
Londrině jsem 15 let.
Před třemi lety byla
moje rodina poznamenána tragickou,
ale zároveň úžasnou
událostí.
24. července 2011
utrpěla naše tehdy sedmiletá dcera
Beatriz Gabriela vážné zranění
při dopravní nehodě. Na přechodu pro chodce do ní najel taxikář.
Podle vyšetřovatelů byl náraz tak
silný, že byla odhozena přes šest
metrů daleko. Rozběhl jsem se
k ní, nedýchala. Pamatuji si, jak
jsem vykřikl: „Zavolejte někdo
pomoc!“ Když jsem opět pohlédl
jejím směrem, spatřil jsem kolo
motocyklu a nějaký hlas řekl. „Já
jí pomůžu. Jsem hasič.“ V tom
okamžiku tam Bůh poslal prvního pomocníka. Obrátil Beatriz na
záda a provedl kardiopulmonální
resuscitaci. Vykašlávala krev. Přijela záchranka a zatímco ji v sanitce
ošetřovali, začal jsem se modlit.
Konfrontoval mě ďábel a
v mé mysli mi ukázal obrázek chlapce, jehož jsem
znal. Srazilo jej auto a on
ztratil řeč a schopnost koordinace pohybů. Nyní ho
rodina vozí na invalidním
vozíku. Ďábel mi přinášel
tento obraz se slovy: „Takto dopadne i tvoje dcera.“
Odvezli ji do nemocnice
a přijali s diagnózou: zlomenina levé nohy, zlomená levá pažní kost, zlome-

(Přeloženo z portugalštiny)

ná pravá i levá klíční kost, natržená
slezina, zhmožděné plíce a kraniocerebrální trauma 3. stupně (4. stupeň je smrtelný).
Když jsme přišli na
jednotku intenzivní
péče, našli jsme dceru napojenou na několik přístrojů, včetně
dýchacího, a v kómatu. Tři dny po nehodě,
27. července, nám
zavolal neurochirurg,
který ji ošetřoval, a
řekl: „Nemám pro vás
dobré zprávy. Její stav se zhoršil.
Beatriz nereaguje na léky a nastala
u ní kraniální hypertenze. Otéká jí
mozek. Proto jí mozkem neproudí krev a během několika hodin u
ní nastane klinická smrt.“ A dodal:
„Mám ještě jednu poslední alternativu, a tou je operace k odstranění části lebky po obou stranách.
Mozek by tím získal prostor se
rozšiřovat a povolil by tlak na něj.
Nemůžu však zaručit, že se její stav
zlepší, ani že ten zákrok přežije.“
S operací jsme souhlasili, protože jsme věděli, že poslední slovo má Bůh. Zatímco se vše připravovalo, řekli nám, že máme
u Beatriz zůstat, abychom se s ní
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mohli rozloučit. Manželka se začala modlit a já jsem zavolal ostatní
prosebníky a vysvětlil jim, jaká je
situace. Ve chvíli, kdy se moje žena
skláněla nad Beatriz s modlitbou
na rtech, přišel k ní nějaký člověk
a řekl jí: „Matko, radím vám, abyste Boha prosila o to, aby si ji vzal.
Protože pokud přežije, tak bude
jen vegetovat v posteli.“ O několik
hodin později, aniž by věděla, co
se stalo, mi švagrová poslala textovou zprávu. Psala, že se odpoledne modlila a měla vizi. Viděla, jak
k mojí ženě přistoupil zlý duch a
řekl jí přesně to samé.
Operace trvala téměř pět hodin. Když Beatriz přivezli na jednotku intenzivní péče, měla hlavu
celou obvázanou a obličej znetvořený. Nezbývalo mi teď nic jiného,
než čekat. Modlili jsme se k Bohu,
aby ji uzdravil, ale neustále přicházely špatné zprávy – zápal plic
a nemocniční infekce.
Den před narozeninami Beatriz
(8. srpna) lékař řekl, že jí vysadí
sedativa, aby vyzkoušel, zda se
probere z kómatu. Zeptal jsem se:
„Jak dlouho myslíte, že bude trvat,
než se probere?“ „To nelze s jistotou říct,“ odpověděl. „Může to být
dnes, zítra, příští týden, příští měsíc, příští rok, může se ale
také stát, že se neprobere
vůbec,“ dodal.
O pár dní později ji odpojili od dýchacího přístroje. Radovali jsme se,
protože začínala přicházet
k sobě. Avšak v noci Beatriz
vdechla nějakou tekutinu
a její dýchání se zhoršilo.
Když jsme za ní přijeli do
nemocnice, dýchalo se jí
těžko. Lékařský tým dělal
vše, co bylo v jeho silách,

aby se cítila lépe. Šli jsme na oběd,
a když jsme se vrátili a chtěli jít za
ní, zastavili nás. Nahlédl jsem dovnitř přes dveře a viděl jsem, že
téměř celý tým je shromážděný
kolem její postele a pláče. Museli
jsme několik minut počkat, a když
nás vpustili dovnitř, viděli jsme,
že Beatriz má opět zavedenou
dýchací trubičku. Jeden z lékařů
řekl: „Možná, že budeme muset
provést tracheotomii a Beatriz
bude muset vdechovat kyslík trubičkou. Už nebude schopna dýchat sama.“ Další špatná zpráva
– další důvod se modlit. O několik
dní později se Beatriz probrala z
kómatu a převezli ji na ošetřovnu.
Stále jsme prosili Boha o pomoc
a celou tu dobu se postili. Po převozu Beatriz na ošetřovnu jsme
její nemocniční pokoj proměnili v
modlitebnu a modlitby se tam konaly 24 hodin denně. Pouštěli jsme
i duchovní zpěvy. Modlili jsme se
každou hodinu. Když lidé vstoupili
dovnitř a viděli Beatriz ležet na lůžku s nohou v sádře, napojenou na
dýchací přístroj a na kapačky, tak
říkali: „Jak je to možné, že tady cítíme takový klid?“ Pobyt v nemocnici trval celkem 53 dní.
Když Beatriz propustili, vrátila
se domů bez jakýchkoliv známek
zlepšení. Doma jsme měli nemocniční lůžko, sprchovací židli a invalidní vozík. Moje žena mluvila s
fyzioterapeutem a zeptala se ho:
„Doktore, jak dlouho bude podle
vás trvat, než Beatriz začne opět
chodit?“ Lékař odpověděl: „Pracuji
v tomto oboru již mnoho let, ale
v lékařské literatuře jsem nenašel
žádnou zmínku, ani jsem nikdy
neslyšel o tom, že by někdo přežil
podobnou nehodu, jakou měla
Beatriz. Možná, že jednou bude
moci chodit o berlích nebo s pomocí chodítka, ale aby zase normálně chodila – to si neumím před-

stavit.“ My jsme se však v duchu
pevně rozhodli, že takto neskončí.
Dále jsme se neochvějně obraceli
k Bohu, někdy s vírou, jindy s pláčem, ale vždy s důvěrou. Jednoho
dne jsme ji odvezli na komunitní
kliniku, protože jsme potřebovali doporučení. Řekl jsem lékaři, že
je to naléhavé. Lékař se chtěl na
Beatriz podívat, a když jsem vstoupil do jeho ordinace s Beatriz v náručí, zeptal se: „Pane, proč tolik pospícháte?“ „Co by se dalo na stavu
tohoto dítěte změnit?“
Beatriz nutně potřebovala operaci. V místech, kde byly odebrány
části lebky, musela být provedena
plastika. Dostali jsme přibližnou
cenu té operace, což bylo 147 500
brazilských reálů (téměř 60 000
USD). Ty peníze jsme neměli, což
byl další důvod k modlitbě. Na základě pokynů od Boha prostřednictvím jednoho známého jsme
zahájili sbírku. Ve čtvrtek jsme měl
telefonát. Byla to nějaká žena, která se začala na Beatriz vyptávat.
Zeptala se, kolik peněz ještě potřebujeme a já jsem odpověděl, že
57 000 BRL (23 000 USD). Řekla, že
se pro nás pokusí něco udělat. Následující týden v pondělí jsem šel
do banky vyzvednout zbytek peněz a zjistil jsem, že ta žena nám
poslala na účet přesně tolik, kolik
jsme potřebovali. Během 40 dnů
se nám podařilo sehnat všechny
potřebné peníze. Sláva Bohu!
Beatriz operovali 23. prosince
2011. V té době již byla schopna
sedět, podepřena polštáři, a také
na invalidním vozíku. 27. prosince jsem šel do kostela a zastavil
jsem se u Beatriz, abych se rozloučil. Vzal jsem ji za ruce a řekl jsem
jí, že jdu do kostela. A pak jsem
ucítil, jak mě tahá za ruku. Pevně
jsem ji držel a ona se najednou
postavila. To mě vyděsilo a o krok
jsem ustoupil. Ale ona současně
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udělala krok dopředu, a potom
pokračovala v chůzi. Bůh je věrný!
V následujících dnech se Beatriz
začaly postupně vracet i další její
schopnosti. Začala mluvit a psát.
V květnu 2012 se vrátila do školy.
Dnes, po třech letech, je živoucím svědectvím nadpřirozeného zázraku, důkazu toho, že Bůh
drží slovo a pomáhá každému,
kdo věří. „MŮŽEŠ-LI TOMU VĚŘITI;
VŠECKOŤ JEST MOŽNÉ VĚŘÍCÍMU“
(Marek 9:23).
Před několika dny jsme byli
s manželkou u fyzioterapeutky.
Lékařka ukazovala Beatriz jedné
svojí studentce a řekla jí: „Toto je
zázrak, protože nebýt Boha, už by
tu s námi nebyla. Medicína pro ni
nemohla nic udělat.“
Medicína nezmohla nic, ale
BŮH ZMŮŽE! A MŮŽE PŮSOBIT I
VE VAŠEM ŽIVOTĚ!
Pastor Isaque Roberto
Toto svědectví bylo předáno
všem věřícím v Londrině a slouží
jako příklad toho, jak Bůh zkouší
naši víru. Podívejte se na toto svědectví, které jsme natočili v kostele
a vložili na YouTube: http://www.
youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Kuba
(Přeloženo ze španělštiny)
Pozdravy z Kuby,
Pokoj našeho Pána s vámi se
všemi. Díky Pánu jsme dnes zažili požehnání v podobě vyzvednutí
dalších dvou balíků.
Poděkujte od nás všem Božím
služebníkům, kteří mají to požehnání a předávají Slovo celému světu
prostřednictvím této služby. Zvláštní díky všem.
Bůh vám žehnej.
Reverend Marrero Havana, Kuba

JEDINÁ CESTA VEN
(pokračování ze str. 4)

te símě věčného života. Začněte
tím, že řeknete tuto modlitbu:
Můj Pane a můj Bože, smiluj
se nad mou duší, nade mnou
hříšníkem.18 Věřím, že Ježíš Kristus je Syn živého
Boha.19 Věřím, že zemřel na
kříži a prolil svou drahocennou
krev na odpuštění všech mých
dřívějších hříchů.20 Věřím, že
Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých
mocí DUCHA Svatého,21 a že
sedí po pravici Boha v této chvíli, kdy slyší mé vyznání hříchů a
tuto modlitbu.22 Otevírám bránu svého srdce a zvu Tě do svého srdce, Pane Ježíši.23 Smyj
všechny mé nečisté hříchy vzácnou krví, kterou jsi za mě prolil na kříži na Kalvárii.24 Ty mě
neodmítneš, Pane Ježíši; Ty
mi odpustíš mé hříchy a spasíš
mou duši. Vím to, protože Tvé
Slovo, Bible, to říká.25 Tvé

Slovo říká, že Ty neodmítneš
nikoho, tedy ani mne.26 Proto
vím, že jsi mě slyšel, vím, že jsi
mi odpověděl, a vím, že jsem
spasen.27 Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsi spasil mou duši, a
svůj vděk prokážu tím, že uposlechnu, co přikážeš a už nebudu hřešit.28
Po spasení JEŽÍŠ nařizuje
křest, úplné ponoření do vody
ve jménu OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.29 Poctivě studujte Kralickou Bibli a dělejte,
co vám říká.30
PÁN chce, abyste o svém spasení řekli ostatním. Můžete se
stát distributorem biblických
tiskovin Pastora 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 de-

sátky 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 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 nevyleji-li 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

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:
© Copyright listopad 2014, 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tony Alamo ® Registrováno v listopadu 2014, 2015
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