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RADA SVĚTA
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Něco si ujasníme. Když BŮH uvádí, že Satan oklamal celý svět, jak je
zmíněno ve Zjevení 12:9, mluví o
všech nespasených lidech světa, ne
o těch z nás, kdo jsme znovuzrození
křesťané, protože ti z nás, kdo jsme
znovuzrození křesťané, jsme ve světě,
ale ne ze světa (Jan 17:14-18).1 Slovo
„křesťan“ se dnes používá velmi volně. Katolíci nejsou křesťané, ale členové největšího kultu na světě.2
Lidé ze světa naslouchají rádcům
ze světa.3 Jsou to učitelé bláznovství
— blázni. Žalm 1:1 uvádí: „Blahoslavený ten muž [lidé], kterýž nechodí
po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů
nesedá.“ Nyní celý svět naslouchá
radě bezbožných. Bezbožný znamená opak BOHA a zahrnuje takové
věci jako politické názory světa a
dokonce vězeňskou politiku. Obojí
je bezbožné. Lidé, kteří jsou politiky,
jsou pouze zvolení úředníci, nejsou
zvolení BOHEM, ale bezbožnými
lidmi, davem. Tito bezbožní lidé
dokonce píšou knihy, které nazývají Bible. Nicméně, odporují Bibli, a
proto je velmi nebezpečné je číst.

Ilustraci toho lze nalézt v Římanům 13:1, kde se uvádí: „Každá
duše vrchnostem poddána buď [to
neznamená, že Bible chce, abyste věřili ve zvolené úředníky jako
bezbožnou vládu]. Neboť není
vrchnosti, jediné od Boha.“„A
přistoupiv JEŽÍŠ, mluvil jim, řka:
Dána jest mi všeliká moc na nebi i
na zemi“ (Matouš 28:18).
Římanům 13:1 rovněž uvádí: „A
kteréž vrchnosti jsou, od Boha zřízené jsou.“ Věříte, že BŮH nařizuje
homosexualitu a lesbismus, které
odsuzuje?4 Věříte, že BŮH nařizje
potrat — zabití člověka — který
rovněž odsuzuje?5 Věříte, že BŮH
nařizuje smilstvo, cizoložství, lhaní, krádeže nebo jakýkoli hřích?6
Ne, ON nenařizuje takové zlé věci!
Věříte, že půjdete do nebe, pokud
se dopouštíte takových špatností?
Nepůjdete! Pokud věříte takovým
lžím, nasloucháte radě bezbožných,
ne radě BOŽÍCH služebníků. BOŽÍ
SLOVO je BOŽÍ rada.7
„A protož kdož se vrchnosti
protiví [což jsou BOHEM zřízení
služebníci evangelia], Božímu zří-
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zení se protiví: kteříž se pak protiví, odsouzení sobě dobudou. Nebo
vrchnosti [BOŽÍ služebníci] nejsou
k strachu dobře činícím, ale zle činícím“ (Římanům 13:2-3). Zlo je
dav. Zvolení úředníci věří tomu, že
se vyvléknou z toho, aby se postavili
(pokračování na str. 2)

1 Jan 1:6-13, 3:3-8, 15:18-20, 17:6-16, Řím. 8:7-14, 12:1-2, 1 Kor. 2:12, Jakubův 4:4, 1 Janův 2:15-17 2 Ex. 20:3-5, Iz. 44:8-20, Mat. 12:46-50, 23:9, Lukáš 11:27-28, 1 Tim.
2:5, Zj. 13:1-8, kap. 17, 18 3 Jób 21:14-16, Žalm 2:1-5, 106:43, 107:11, Přís. 1:25, 30, Iz. 30:1, Oz. 4:12, Jan 8:47, 1 Kor. 2:12-14, 2 Kor. 4:3-4, 2 Tes. 2:10-12, 2 Tim. 3:13, 4:34, 1 Janův 4:4-6 4 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, 1 Královská 14:24, 15:11-12, Řím. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, Judův 7 5 Gen.
9:6, Ex. 20:13, 21:12, Lev. 24:17, Num. 35:16-21, 30-33, Mat. 19:18, Řím. 13:9, Gal. 5:19-21, Jakubův 2:11, Zj. 22:14-15 6 Ex. 20:14-16, Lev. 18:4, 20, 19:11-13, 20:10, Deut.
5:18-21, Přís. 6:32, Mal. 3:5, Mat. 5:27-28, 15:19-20, 19:18, Marek 7:21-23, Lukáš 18:20, Jan 8:44, Řím. 13:9, 1 Kor. 5:9-13, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 2 Kor. 12:21, Ef. 5:3,
Kol. 3:5-6, 1 Tes. 4:3-5, 1 Tim. 1:9-10, Jakubův 2:11-12, Judův 7, Zj. 2:14, 20-22, 9:20-21, 21:8, 27, 22:15 7 Deut. 4:1-40, 6:4-9, 8:3, 11:18, Joz. 1:8, Žalm 19:7-11, 119:1-11,
Přís. 6:20-23, Mat. 7:24-27, Jan 5:24, 6:63, 8:31-32, Řím. 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:15-17, 1 Pet. 2:2-3, Zj. 1:2-3
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RADA SVĚTA
(pokračování ze str. 1)
před BOHA. Myslí si sami pro sebe,
že jsou čistí, bílí a ryzí, ale jsou stejně špinaví a nečistí jako dav.8 Dav,
lidé z tohoto světa, věří, že ženy jsou
bohové a mají právo vraždit své děti.
Dav rovněž odhlasoval, že manželství mezi osobami stejného pohlaví,
homosexualita, lesbismus, smilstvo,
cizoložství, pornografie a všechny
ostatní hříchy jsou v pořádku. To je
rada bezbožných.
Ještě jednou, Žalm 1:1 uvádí:
„Blahoslavený ten muž [lidé], kterýž nechodí po radě bezbožných, a
na cestě hříšníků nestojí.“ KRISTUS
přišel na tento svět spasit hříšníky
(1 Timoteovi 1:15), ne prominout
zlovolníkům snažícím se zadržet
BOŽÍ služebníky před tím, aby jim
svědčili nebo pokoušejícím se nařizovat BOŽÍM služebníkům, jak
svědčit hříšníkům. Bezbožní nejsou
mí rádci a nesmějí být ani vašimi
rádci, protože: „Blahoslavený
ten muž [lidé], kterýž NECHODÍ po radě bezbožných, a na
cestě hříšníků nestojí.“ Lidé ze
světa, kteří jsou podle Zjevení
12:9 odsouzeni, protože uctívají
Satana, dělají všechno ze všech
svých sil, aby zastavili křesťany,
tělo KRISTOVO, před tím, aby
získávali duše pro PÁNA a vedli
lidi do nebe.
Noviny v Texarkaně instruovaly všechny občany v oblasti,
aby volali 911, volali policii, pokud uvidí kohokoli z našich lidí,
jak rozdává křesťanskou literaturu.9 Texarkanské noviny dělají
vše, co mohou, aby se pokusily

zabránit hříšníkům z této oblasti slyšet pravdu. Celostátní média dělají
stejnou věc. Světová vláda nám dokonce bere i naše děti, protože rozdáváme křesťanskou literaturu. Ti, kdo
jsou proti BOŽÍ radě, nám říkají, že
povedou naši církev. Jinými slovy,
myslí si, že vláda povede naši církev.
Ne, to nepovede! Nebudeme se řídit
radami bezbožných, chodit po cestě
hříšných a sedat s posměvači(těmi,
které rozhořčujhe BOŽÍ SLOVO).
My jsme si oblíbili HOSPODINŮV
zákon, nad JEHO zákonem rozjímáme ve dne i v noci (Žalm 1:2).
Naše první církev vznikla v drogovém doupěti v Hollywoodu v Kalifornii. Dovedli jsme k PÁNU drogového dealera (toho nej známějšího
v Hollywoodu). Ten byl neprodleně
naplněn horlivostí. Pozval nás (Sue
a mě), abychom přišli do drogového doupěte a kázali evangelium. Šli
jsme tam v neděli, po naší bohoslužbě v centru Los Angeles v budově Sister Jerry’s Gospel Mission.
Vešli jsme do velkého domu na
Carlos Avenue, kde se drogové dou-

pě nacházelo. Bylo plné lidí (narkomanů). Vydal jsem své svědectví a
Susie jim kázala o pekelném ohni a
síře. Debatovala s nimi o tom, proč
si ničí svou mysl, svá těla a své duše.
Všichni byli spaseni a stali se naší
první církví. Od té doby se rozpoutala pekelná vřava. Od roku 1964
jsme otvírali církve po celém světě.
Zakládali jsme je podle rady PÁNA,
ne podle rady bezbožných.
Šelma, kterou vytvořil falešný
prorok, katolický kult, rovněž založila Spojené národy.10 My, kteří se neřídíme radami bezbožných, budeme
jako stromy zasazené u tekoucí vody,
které dávají své ovoce (duše) v pravý
čas, jimž listí neuvadá. Vše, co podnikneme, se zdaří (Žalm 1:3).
Žalm 1:4-5 uvádí: „Ne takť budou
bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá
[rozfouká] vítr. A protož neostojí bezbožní na soudu, ani [zatvrzelí] hříšníci
v shromáždění spravedlivých.“
Římanům 13:4-5 uvádí: „Boží
zajisté služebník jest, tobě k dobré10 Zj. 13:1-14, 16:13-14, kap. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20

Keňa
Zdravím, pastore Tony.
Sdílel jsem Vaši evangelizační
literaturu [ve svahilštině] vtomto
poslání získávání duší pro Boží království v mé vesnici. Kéž Vám Bůh
žehná.
Váš v Kristu,
G. S.
Bungoma, Keňa

8 Mat. 23:23-28 9 Texarkana Gazette (Noviny
Texarkana), sv. 132, č. 313, 8. listop., 2008, str.
1A-2A
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mu. Pakli bys zle činil [což znamená
řídit se radami bezbožných, což je
dav, který ovlivňuje OSN svým nátlakem], boj se; neboť [BOŽÍ služebník] ne nadarmo nese meč [BOŽÍ
SLOVO, což je meč11]: Boží zajisté
služebník jest, mstitel zůřivý nad
tím, kdož zle činí. A protož náležíť
poddánu býti (být poddaný), netoliko pro hněv, ale i pro svědomí.“
JEŽÍŠ řekl: „Vzpomeňte si na
SLOVO, které jsem vám řekl: Sluha
není nad svého pána. Jestliže proná11 Ef. 6:17, Žid. 4:12, Zj. 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 21

Indie

Drahý milovaný v Kristu.
Děkuji Vám za balík plný literatury a Biblí. Studoval jsem texty,
získal více vědomostí o Kristu a
mobilizoval druhé ke Kristu, aby se
stali učedníky. Jsem tak nesmírně
vděčný Bohu za úžasnou práci, kterou děláte. Literatura je velmi užitečná v naší službě. Každý se musí
při četbě Vaší literatury dozvědět o
Pánu, přijmout Ježíše a být spasen.
Prosím modlete se za nás, stejně
jako se my modlíme za vás.
Boží služebník,
A. R.
Andhra Pradesh, Indie

sledovali MNE, i vás budou pronásledovat - jestliže MÉ slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám
učiní pro MÉ jméno, poněvadž neznají TOHO, který MĚ poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim,
byli by bez hříchu. Nyní však nemají
výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí MNE, nenávidí i MÉHO OTCE.
Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by
bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i MNE i MÉHO
OTCE. To proto, aby se naplnilo
SLOVO napsané v jejich zákoně:

‚Nenáviděli MĚ bez příčiny‘“ (Izaiáš
53:3, Jan 15:20-25).
Nyní žijeme v době, kdy se dva
BOŽÍ svědci zjeví každému prostřednictvím televize. Dva svědci budou
kázat BOŽÍ radu, což celá světová populace odmítne. Šelma, světová vláda,
povstane a zabije je za to, že neustále
souží lid země BOŽÍM SLOVEM (Zjevení 11:3-12). Obyvatelé země budou
mít radost, až uvidí jejich mrtvá těla ležící na ulici Jeruzaléma po 3 a půl dne,
že si budou navzájem posílat dary, aby
oslavili jejich smrt. Potom do mrtvých
(pokračování na str. 4)

Z našeho překladatelského oddělení
Od našeho překladatele do zulštiny
Při čtení textů pastora Alamo nám
Bůh nesmírně požehnal. Můj manžel,
který je zapojený do služby University
Campus Youth Ministry, byl velmi rád,
že mohl přečíst většinu materiálů a věří
tomu, že Bůh se díky tomu dotkl více
životů.
Bůh vám žehnej,
Sindi
Západní Kapsko, Jižní Afrika
Od našeho překladatele do svahilštiny
Literatura pastora Tonyho mi
otevřela oči do té míry, že nyní, když

Mexiko

(Přeloženo ze španělštiny)
Drahý pastore Alamo.
Posílám srdečné pozdravy a z celého svého srdce toužím po tom, aby
se Vám dobře dařilo a Bůh Vám žehnal. Dostal jsem Vaše bulletiny a rozumím všemu, co píšete. Uvědomuji si, že se Vaše služba propaguje v různých
částech světa. Rád bych se tohojednou stal součástí. Nesmírně bych ocenil, kdybyste mi i nadále posílali tyto velmi cenné informace. To očistí mou
mysl a pomůže mi to pokračovat den za dnem. Děkuji Vám za veškerou
Vaši podporu.
V úctě,
I. P.				
Durango, Mexiko

poslouchám kazatele v rádiu, znám
pravdu a vypínám falešné kazatele.
Když dělám korekturu literatury, velice pečlivě ji čtu a jsem nesmírně povznesena. Pastor Tony se dotýká velmi
mnoha životů.
Děkuji vám.
Od našeho překladatele do arménštiny
Když přejde den a já senedostanu k
práci na literatuře pastora Alama, cítím to. Moje duše se stala závislou na
literatuře pastora Tonyho. Vnímám
požehnání, když na ní mohu pracovat.
Všem svým přátelům a kolegům říkám o tom, co se z ní dozvídám.
Od našeho překladatele do čičevštiny
Děkuji Bohu za práci, kterou jste mi
dali. Je pro mě požehnáním, zbraní v
mém životě. Pokaždé, když překládám
vaše bulletiny, neustále se dozvídám
více o pravdivém evangeliu Boha.
Děkuji Bohu za život pastora Tonyho Alama. Kéž nad ním drží nebeští
andělé svou stráž a chrání ho.
Bůh vám žehnej!!!
Doris
Johannesburg, Jižní Afrika

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Církev Alamo online

www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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RADA SVĚTA
(pokračování ze str. 3)

těl těchto dvou svědků vstoupí duch
života. Postaví se na nohy a vstoupí do
nebe, aby byli v ráji a žili s KRISTEM
navždy (Zjevení 11:11-12).
Řekněte mi, milujete BOŽÍ radu
nebo milujete radu bezbožných? Pokud milujete BOŽÍ radu do té míry, že
BOHU dovolíte, aby ve vás působil v
těchto posledních dnech, potom řekněte tuto modlitbu a budete spaseni:
Můj Pane a můj Bože, smiluj se
nad mou duší, nade mnou hříšníkem.12 Věřím, že Ježíš Kristus
je Syn živého Boha.13 Věřím, že
zemřel na kříži a prolil svou drahocennou krev na odpuštění všech
mých dřívějších hříchů.14 Věřím,
že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých
mocí DUCHA Svatého,15 a že
sedí po pravici Boha v této chvíli,
kdy slyší mé vyznání hříchů a tuto
modlitbu.16 Otevírám bránu svého

srdce a zvu Tě do svého srdce, Pane
Ježíši.17 Smyj všechny mé nečisté
hříchy vzácnou krví, kterou jsi za
mě prolil na kříži na Kalvárii.18 Ty
mě neodmítneš, Pane Ježíši; Ty
mi odpustíš mé hříchy a spasíš mou
duši. Vím to, protože Tvé Slovo,
Bible, to říká.19 Tvé Slovo říká,
že Ty neodmítneš nikoho, tedy ani
mne.20 Proto vím, že jsi mě slyšel,
vím, že jsi mi odpověděl, a vím, že
jsem spasen.21 Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsi spasil mou duši, a svůj
vděk prokážu tím, že uposlechnu,
co přikážeš a už nebudu hřešit.22
Po spasení JEŽÍŠ nařizuje křest,
úplné ponoření do vody ve jménu
OTCE, SYNA A DUCHA SVATÉHO.23 Potom studujte Bibli Kralickou a pro svůj prospěch a prospěch
druhých dělejte, co říká.24
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 in-

formací, 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 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. 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, nezotvírámliť 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).

12 Žalm 51:5, Řím. 3:10-12, 23 13 Mat. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Jan 9:35-37, Řím. 1:3-4 14 Sk. 4:12, 20:28, Řím. 3:25, 1 Jan. 1:7, Zj. 5:9 15 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 16 Luk. 22:69, Sk. 2:25-36, Žid. 10:12-13 17 1 Kor. 3:16, Zj. 3:20 18 Ef. 2:13-22, Žid.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jan. 1:7, Zj. 1:5, 7:14 19 Mat. 26:28, Sk. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 20 Mat. 21:22, Jan 6:35, 37-40, Řím. 10:13 21 Žid. 11:6 22 Jan 5:14, 8:11, Řím.
6:4, 1 Kor. 15:10, Zj. 7:14, 22:14 23 Mat. 28:18-20, Jan 3:5, Sk. 2:38, 19:3-5 24 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

Kontaktujte nás, pokud potřebujete další podrobnosti, literaturu nebo vás zajímají jiná témata.
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 • taoffice@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 červenec 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tonymu Alamo ® Registrováno červenec 2015
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