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Světové církveNový Jeruzalém

Světový bulletin

MAJÍ ANDĚLÉ POHLAVÍ?
Pastor Tony Alamo        Kvřesťanský národ Alamov      Svazek 22400

(pokračování na str. 2)

na věky věků, berla [žezlo] pra-
vosti jest berla království TVÉ-
HO...  A kterému kdy z andělů 
[BŮH] řekl: Seď na pravici MÉ, 
dokudž nepoložím nepřátel tvých 
za podnože noh tvých? Zdaliž 
všickni nejsou služební duchové, 
kteříž posílání bývají k službě pro 
ty [nás, adoptované syny BOŽÍ], 
jenž mají dědičně obdržeti spase-
ní?“ (Židům, 1:5-8, 13-14).

Nyní, když se vrátíme zpět k té-
matu o tom, že „andělé nemají po-
hlavní orgány“ — měli byste vědět, 
že až se dostaneme do nebe, ani 
my je nebudeme mít. Důvodem 
k tomu, proč o tom vyučuji, je to, 
abyste dokázali rozpoznat falešné 
učitele, kteří říkají, že andělé měli 
sex s lidskými dcerami a výsled-
kem byla obří rasa. Ještě jednou, 
BŮH nikdy nenazýval anděly „sy-
nové“. To je naprosto falešné učení. 

Andělé nemají reprodukční 
orgány.3 JEŽÍŠ to řekl v Markovi 
12:25. A BŮH nikdy, vůbec nikdy 
nenazývá anděly „synové“.

„Nebo kterému KDY z andě-
lů [BŮH] řekl: Syn MŮJ jsi ty, já 
dnes zplodil jsem tebe? A opět: 
Já budu jemu OTCEM, a on MI 
bude synem? A opět, když uvo-
dí prvorozeného [ON říká „prv-
ního“ a má tím na mysli, že díky 
adopci budou mnozí další — my] 
na okršlek země, [BŮH] dí: A 
klanějte se jemu [JEŽÍŠI, jedno-
rozenému SYNU] všickni andělé 
Boží.  A o andělích zajisté dí: Kte-
rýž činí anděly SVÉ duchy, a slu-
žebníky SVÉ plamen ohně. Ale k 
SYNU dí: Stolice TVÁ, ó BOŽE, 

Druhá kniha Korintským 
6:14-18 nám říká: „Netáhněte 
jha s nevěřícími. Nebo jaký jest 
spolek spravedlnosti s nepravos-
tí? A jaké obcování světla s tem-
nostmi? A jaké srovnání [doho-
da] KRISTA s Beliálem [Belze-
bub, ďábel]? Aneb jaký díl věr-
nému s nevěrným [nevěřícím]? 
A jaké spolčení chrámu BOŽÍ-
HO [nás] s modlami? Nebo vy 
jste chrám BOHA živého, jakž 
pověděl Bůh: Přebývati budu v 
nich, a procházeti se, a budu je-
jich BOHEM, a oni budou mým 
lidem. A protož vyjdětež z pro-
středku jejich, a oddělte se, praví 
PÁN; a nečistého se nedotýkejte, 
a já přijmu vás. A budu vám za 
OTCE, a vy MI budete za syny a 
za dcery [ne andělé], praví PÁN 
VŠEMOHOUCÍ.“4 

1 Gen. 4:25-26   2 Ex. 34:12-16, Lev. 20:26, Deut. 7:1-6, Ezd. 9:1-2, 10-15, 10:10-11, Neh. 13:23-27, Mal. 2:11, 1 Kor. 7:39, 2 Kor. 6:14-18, Ef. 5:11   3 Mat. 22:29-30, Marek 
12:24-25, Lukáš 20:34-36   4 Jer. 31:31-34, 1 Kor. 6:19-20, Ef. 2:21-22, Titus 2:11-14, Žid. 8:8-12   

Tony Alamo

Pastor Tony Alamo
Fotografie pořízena v roce 1986

„Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery 
se jim zrodily, že vidouce synové BOŽÍ [Andělé BOŽÍ nebyli 
nikdy nazýváni ‚synové BOŽÍ‘. Synové BOŽÍ jsou ti, kdo věří 
ve SLOVO BOŽÍ (KRISTOVO). Tato fráze se vztahuje na syny 
Šéta. Šét věřil v BOHA stejně jako Ábel.1] dcery lidské [tyto dce-
ry byly potomky bezbožného Adamova syna Kaina], any krás-
né jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali.“ (Genesis 
6:1-2). BŮH zakazuje BOŽÍM dětem, aby uzavírali manželství s 
bezbožnými dětmi, dětmi zla.2

Křesťanská
      církev 
  Tonyho Alama
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(pokračování ze str. 1)
„Obrové pak byli na zemi v 

těch dnech; ano i potom [po těch 
dnech, dokonce i dnes], když 
vcházeli synové BOŽÍ [ne andě-
lé — opět synové Šéta, náhrady 
za Ábela, zbožného člověka] k 
dcerám lidským [bezbožným], 
ony rodily jim. To jsou ti mocní 
[fyzicky silní], kteříž zdávna byli, 
muži na slovo vzatí [jako zápas-
níci, boxeři, vzpěrači, ne zbožní 
jedinci]. Ale když viděl HOSPO-

DIN, an se rozmnožuje zlost lid-
ská [ne andělů, pololidí a poloan-
dělů] na zemi, a že by všeliké myš-
lení srdce jejich nebylo než zlé po 
všecken čas,...“ (Genesis 6:4-5). 

JEŽÍŠ skutečně ujasňuje, že an-
dělé nikdy neuzavírají manželství 
s anděly (ani neuzavírají manžel-
ství s lidmi). V nebi nebudou mít 
andělé ani my pohlavní orgány 
ani jakoukoli touhu po sexu. Pří-
tomnost DUCHA SVATÉHO je 
tak mocná, že budeme v neustá-
lém stavu přesahujícím extázi. 

Marek 12:18-25 říká: „Potom 
přišli k NĚMU [JEŽÍŠI] saduce-

ové, kteříž praví, že není zmrt-
výchvstání. I otázali se HO [JEŽÍ-
ŠE], řkouce: Mistře, Mojžíš nám 
napsal: Kdyby čí bratr umřel, a 
ostavil manželku, a synů by ne-
měl, aby bratr jeho pojal manžel-
ku jeho [třebaže má jinou ženu], 
a vzbudil símě bratru svému.5 I 
bylo sedm bratrů. A první pojav 
manželku, a umřev, napozůstavil 
semene. A druhý pojav ji, také 
umřel, a aniž ten ostavil seme-
ne. A třetí tolikéž. A tak ji pojalo 
těch sedm, a nezůstavili semene.  
Nejposléze pak po všech umře-

Indie

5  Gen. 38:8-11, Deut. 25:5-6, Rút 4:5, 10, Mat. 22:24   

Kamerun

Drazí bratři a sestry v Kristu,
jsme velmi rádi za vaši službu. Pastor Tony je 

opravdu úžasný inspirativní misionářský vůd-
ce, protože i ve vyprahlých podmínkách si jeho 
služba v těchto posledních dnech získává mnoho 
duší.

Pamatujte, prosím, že jsme jednou z ratolestí Ala-
mova stromu, protože on je můj duchovní otec. Pro-
sím, modlete se za nás.

Z Boží milosti jsme tento rok díky vaší literatuře, 
která mění životy, obrátili mnoho životů z temnoty 
k věčnému světlu. Řídili jsme program křtu a boho-
služby ve vesnici Bobbillanka.

Přijali jsme mnoho svědectví. Rád bych vám po-
slal svědectví sestry Jyothi. Díky vaší literatuře získala spasení ve jménu 
našeho Pána Ježíše Krista. Jak se blížil čas jejího porodu, přišla 5. břez-
na 2015 do státní nemocnice ve městě Rajahmundry. Ve stejné době 
zápasila s ochrnutím a nízkým krevním tlakem. Díky modlitební pod-
poře našeho společenství porodila v 8. měsíci svého těhotenství dítě. 
Zatímco byla v nemocnici, dostala se k ní vaše literatura v telugštině a 
také kniha Mesiáš.

Pán ji uzdravil! Bůh se jí dotknul, když byla v kómatu. Obdržela od 
našeho Pána mocnou sílu. Přijala Ježíše jako svého osobního Spasitele. 
V září lékaři provedli otevřenou chirurgickou operaci srdce. Nyní se 
těší dobrému zdraví! Své svědectví vydala během mé nedělní boho-
služby. Podívejte se na fotky.

Modlíme se za vás. Prosím, modlete se a podporujte mou evangeli-
zaci v kmenových a venkovských oblastech.

Bůh vám žehnej.
Váš bratr v Kristu,
S.K.                  Stát Ándhra Pradéš, Indie

Drahý pastore Tony Alamo,
milost a pokoj Vám a Vaší církvi. Už ně-

kolik měsíců jsem ve věznici v Buea, kde si 
odpykávám svůj šestiletý trest.

Čtu tady společně s ostatními vězni Vaši 
literaturu, která se k nám dostala díky Dr. 
Asombovi.

Velmi potřebuji Vaši křesťanskou lite-
raturu a Bible jak v angličtině, tak ve fran-
couzštině. Přál bych si používat materiály 
tady na vězeňském dvoře, abych evange-
lizoval celé vězení s okolo 800 vězni. Jen 
Bohu patří sláva.
N.K.            Buea, Kamerun

Sestra Jyothi sdílí své svědectví o spasení 
a uzdravení.

MAJÍ ANDĚLÉ
POHLAVÍ?



3

www.alamoministries.com

(pokračování na str. 4)

la i ta žena. Protož při vzkříšení, 
když z mrtvých vstanou, čí z těch 
bude manželka? Nebo jich sedm 
mělo ji za manželku. A odpovída-
je JEŽÍŠ, řekl jim: Zdaliž ne pro-
to bloudíte, že neznáte písem ani 
moci BOŽÍ? Nebo když vstanou 
z mrtvých, nebudou se ženiti ani 
vdávati, ale budou jako andělé ne-
beští.“ Ti nejsou nikdy sexuálně 
aktivní. Nemohou být.

A tak v nebi nebudeme mít 
ani my ani andělé reprodukční 
orgány (neúhledné části). Když 
BŮH stvořil všechny anděly, žád-
ný z nich neměl pohlavní orgá-
ny, takže nikdy neměli sex s an-
děly ani dcerami lidskými. Toto 
falešné učení je velmi špatné. Je 
démonické!! Bible říká, že Eva 
je matkou všech živých a Adam 
je ploditel.6 Pokud jsou lidé ve-
deni k tomu, aby věřili tomuto 

Rusko

6 Gen. 3:20, 4:1-2, 25-26, 5:3-4, Deut. 32:8, Iz. 43:27, Mal. 2:10, Skutky 17:25-26   7 Jan 3:16, 36, 10:7-11, 14:6, 
Řím. 3:23, 5:12-19, 11:32, 1 Kor. 15:21-22, Gal. 3:22, Filip. 2:8-11, Žid. 2:9   8 Lukáš 9:1-2, Jan 14:12, 16:33, 
Skutky 1:8, 1 Tes. 1:5, 2 Tim. 1:9, 1 Janův 4:4   9 1 Královská 11:1-11, Neh. 13:23-27   10 Joz. 1:8, Mat. 4:4, Jan 
8:31-32, Ef. 6:11-17, Kol. 3:16, 2 Tes. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pet. 2:2

Filipíny

Kalifornie

falešnému učení, uvěří tomu, 
že ne všichni lidé pocháze-
jí z Adama a Evy. Budou se 
domnívat, že v sobě nemají 
Adamův hřích, a proto nepo-
třebují KRISTA.7 Nicméně, 
někteří lidé jsou posedlí sexu-
álně zvrhlými nečistými du-
chy, kteří ničí duše těchto lidí. 
Tito duchové mohou zkazit 
tyto duše, které nad nimi v 
JEŽÍŠI nepřevezmou moc a 
vládu.8 Šalomoun byl ve svém 
starém věku pod vlivem zlých 
žen, které samozřejmě nevě-
řily v BOHA.9

Čtěte Bibli. Studujte ji peč-
livě, abyste mohli být dělníky, 
ke kterým se BŮH přizná.10 
Musíte však nejprve přijmout 
KRISTA, aby byl DUCH 
KRISTŮV se SVÝM OTCEM 

V neděli ráno naše svědecká skupinka rozdávala literaturu na Hollywood 
Boulevard. Setkali se s mladou křesťankou jménem Mary, která přijela z Ruska 
se svou kamarádkou, která chtěla vidět Hollywood. Mary dostala bulletin „So-
doma a Gomora“ a byla pozvána do naší církve. Zeptala se: „Není to o jistotě 
spasení, že ne?“ Bylo jí řečeno: „Rozhodně ne.“ Mary řekla: „Nesleduji filmy a 
neposlouchám špatnou hudbu, takže opravdu nevím, co bych tam pohledá-
vala.“ Mary navštívila ranní bohoslužbu někde jinde, ale konstatovala, že to 
bylo suché. Řekla, že pověděla Pánu, že by během doby, co bude v Americe, 
skutečně ráda našla opravdové křesťany a strávila s nimi den v Pánu.

V neděli Mary přišla na naši bohoslužbu začínající v 15 hodin a zůstala i 
na naši další bohoslužbu se začátkem ve 20 hodin. Než odcestovala domů, 
navštívila také naši pondělní bohoslužbu ve 20 hodin. Vzala si naši literaturu 
a také knihy Mesiáš v ruštině pro distribuci. Mary konstatovala, že setkání s 
námi bylo zlatým hřebem jejího výletu do Ameriky.

Potom, co se vrátila domů, zůstala s námi Mary v kontaktu a napsala:
Stále mi velmi chybíte. Vzpomínám na vaši skvělou církev, úžasné lidi a 

posílám všem nejvřelejší pozdravy! Velice postrádám bohoslužby a moc 
ráda bych vás všechny znovu viděla. Jsem velmi ráda za vaše zprávy! Zůstaň-
te se mnou prosím v kontaktu, Bůh vám žehnej! Kéž vás doprovází Ježíšova 
milost!
Vaše sestra v Kristu,
Mary                   Moskva, Rusko

Pastore Tony Alamo,
dostal jsem Vaši adresu od svého pří-

tele, který mi dal spoustu křesťanských 
materiálů ke čtení. Získal jsem Vaši adre-
su z obalu zadní stránky jednoho z nich. 
No, a tak jsem přijal Boha do svého srdce. 

Co se týče Slova, jsem stále ještě 
nováček. Mám jeden problém. Sna-
žil jsem se získat Starý i Nový zákon 
Bible. Mám naději, že by se mi mohlo 
dostat požehnání v podobě vlastní Bi-
ble z Vašich rukou. Můžete mi prosím 
poslat také Vaši brožuru Mesiáš?

Vy a vaše církev jste se mnou vždyc-
ky na modlitbách. Kéž Bůh požehná 
každému, kdo s Vámi slouží. Děkuji za 
Váš čas a úsilí.
Od věřícího bratra,
Domenic B.         Represa, Kalifornie

(Od jednoho z našich překladatelů do 
tagalštiny)

Mohu požádat o kopie literatury po 
finalizaci s vaší další literaturou a služeb-
ními materiály? Jak se mohu jako pastor 
a služebník stát vaším partnerem ve služ-
bě Tony Alamo Ministries? Angličtina i 
tagalština jsou pro nás přijatelné.

Děkuji, že jste mi dali vědět, že mů-
žeme požádat o literaturu s evangeliem 
pro distribuci. Z toho důvodu vás pro-
sím, můžete nám poslat 150 kopií do-
stupné literatury pro naši církev a pro 
distribuci po našich komunitách? Mám 
velkou naději, že to bude mít dopad na 
naši službu v církvi i službu ztraceným. 
Děkuji vám předem za to, že je díky 
vám tato podpora pro nás dostupná. 
Kéž vám Ježíš ještě více požehná.
Ve službě Kristu,
F.B.
Solsona, Ilocos Norte, Filipíny

Sledujte Tony Alamo Christian Ministries na

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

(pokračování ze str. 3)
DUCHEM ve vás a dodával vám 
sílu odolávat pokušení a zůstat 
silným v PÁNU až do konce. 
Začněte hned teď tím, že se k 
BOHU pomodlíte tuto modlitbu:

Můj Pane a můj Bože, smiluj 
se nad mou duší, nade mnou 
hříšníkem.11 Věřím, že Je-
žíš Kristus je syn živého 
Boha.12 Věřím, že zemřel na 
kříži a prolil svou drahocen-
nou krev na odpuštění všech 
mých dřívějších hříchů.13 Vě-
řím, že Bůh vzkřísil Ježíše 
z mrtvých mocí DuCha sVa-
tého,14 a že sedí po pravici 
Boha v této chvíli, kdy slyší mé 
vyznání hříchů a tuto modlit-
bu.15 otevírám bránu svého 
srdce a zvu tě do svého srdce, 
Pane Ježíši.16 smyj všech-
ny mé nečisté hříchy vzácnou 
krví, kterou jsi za mě prolil na 
kříži na Kalvárii.17 ty mě ne-
odmítneš, Pane Ježíši; ty 

mi odpustíš mé hříchy a spa-
síš mou duši. Vím to, protože 
tVé sloVo, Bible, to říká.18 
tVé sloVo říká, že ty neod-
mítneš nikoho, tedy ani mne.19 
Proto vím, že jsi mě slyšel, vím, 
že jsi mi odpověděl, a vím, 
že jsem spasen.20 Děkuji ti, 
Pane Ježíši, že jsi spasil mou 
duši, a svůj vděk prokážu tím, 
že uposlechnu, co přikážeš a už 
nebudu hřešit.21

Po spasení JEŽÍŠ nařizuje 
křest, úplné ponoření do vody 
ve jménu OTCE, SYNA A DU-
CHA SVATÉHO.22 Potom stu-
dujte Bibli Kralickou a pro svůj 
prospěch a prospěch druhých 
dělejte, co říká.23

PÁN chce, abyste o svém spa-
sení řekli ostatním. Můžete se 
stát distributorem biblických tis-
kovin 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, ne-
okrádejte BOHA o JEHO desát-
ky a dary. BŮH řekl: „Loupiti-liž 
má člověk BOHA, že vy loupíte 
MNE? (Okrade člověk Boha, vy 
jste MNE oloupili?) A však říká-
te: V čem TĚ loupíme? V desát-
cích a obětech. Naprosto zloře-
čení jste, proto že MNE loupíte, 
vy pokolení všecko [a celý tento 
svět]. Sneste všecky desátky [„de-
sátek“ je 10% vašeho hrubého 
příjmu] do obilnice, aby byla po-
trava [duchovní pokrm] v domě 
MÉM [spasené duše], a zkuste 
MNE nyní v tom, praví HOSPO-
DIN ZÁSTUPŮ, nezotvírám-liť 
vám průduchů nebeských, a ne-
vyleji-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, pra-
ví HOSPODIN ZÁSTUPŮ. I bu-
dou vás blažiti všickni národové; 
nebo vy budete zemí rozkošnou, 
praví HOSPODIN ZÁSTUPŮ“ 
(Malachiáš 3:8-12).

MAJÍ ANDĚLÉ
POHLAVÍ?

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 listopad 2015 Všechna práva vyhrazena světovému pastorovi Tonymu Alamo   ® Registrováno listopad 2015
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