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Så ganske snart vil et verdensskælv og en serie profeterede katastrofer vække verdensbefolkningen på chokerende vis. Verden vil
vågne op til et forfærdeligt, Gud-sendt mareridt uden lige.
Kort efter denne begivenhed finder sted, følger yderligere to katastrofer i form af to store meteorer, som vil forårsage større ødelæggelser
end mange brintbomber. En af dem vil ramme ned i havet med stor kraft
og ødelægge en tredjedel af det, herunder alt liv deri. Den vil faktisk omdanne vandet til blod og, selvfølgelig, tilintetgøre alt liv og hvert eneste
skib i dets sfære.1 Den anden meteor vil smadre ind i og knuse størsteHer ses Willie Nelson sammen med Pastor Tony
delen af et helt kontinent, og den vil forurene en tredjedel af floderne og
Alamo - et møde mellem venner i Grand Ole Opry
kilderne og gøre dem giftige (malurt). Disse vande vil være skyld i man2
koncertsalen i Nashville, Tennessee
ge menneskers død. Herefter vil to milliarder mennesker, en tredjedel
af jordens befolkning, blive dræbt af brande, røg og lavalignende svovl.
Når først disse plager begynder, vil li- kvote af uskyldige babyer. Narkosælgere efter millioner af mennesker blive dræbt
vet aldrig mere leves, som vi kender det i falbyder deres død. Visse skoler, medier på de frygteligste måder, måder som den
dag. Lige før dette utrolige, ubeskrivelige, og forlæggere samt film- og TV-industrien menneskelige fantasi slet ikke kan hverken
månedlange mareridt begynder, vil de fle- korrumperer og lyver for vores børn og re- drømme om eller forestille sig.3
FORBERED DIT HJERTE
ste mennesker befinde sig på dagliglivets sten af verden. Visse dommere og anklageForbered dit hjerte på sorg. Verdens
trædemølle, bestående af arbejde, skole re vil have travlt med deres rutinemæssige
og huslige pligter. Nogle vil være på vej til korruption af retssystemet. Unge mænd folk er øjeblikkeligt nødt til at forberede
deres politiske aktiviteter, på udkig efter og kvinder, uden kendskab til hverken deres sind, deres ånd og deres sjæle på
nye former for underholdning eller ved sandheden eller virkeligheden, planlægger disse katastrofer, som helt sikkert vil indat købe, sælge, planlægge osv. Nogle plan- deres forfængelige karrierer og universi- træffe i netop denne generation.4 Verden
lægger, eller er i gang med, deres daglige tetsuddannelser eller planlægger andre vil snart vide med sikkerhed og uden skygeller natlige udskejelser, eller de lægger de- aspekter af deres liv på forskellig indholds- gen af tvivl, at disse forfærdelige, skrækkelige, chokerende plager kommer fra Gud
res sædvanlige fjollede planer for, hvordan løs og ulønsom vis.
Men så vil Jesus, der i dag fejlagtigt men og ikke “moder natur”, og de vil vide, at
lønchecken skal bruges fredag og lørdag.
Læger og sygeplejersker vil stadig være almindeligvis kaldes “søde Jesus”, pludse- de ikke er naturkatastrofer. Læs selv Guds
overbevist om, at de værste plager, der er ligt, uden varsel og til verdens skræk og Ord. De vil indse, at disse katastrofale plasendt af Gud, er nutidens uhelbredelige rædsel, sætte verden på den anden ende ger er efter Bibelen, fordi de rammer jorsygdomme, virusser og bakterier, der fore- og bogstaveligt talt tilintetgøre den. At- den i præcis den samme rækkefølge, som
kommer i epidemiske proportioner verden ter vil en tredjedel af verdens befolkning er forudsagt i Guds Ord, Bibelen. Disse
over. Abortlæger aborterer deres daglige blive udryddet, og derefter vil millioner
(Fortsættes på side 2)
1 Åb. 8:8-9 2 Åb. 8:10-11, Jer. 9:13-15, 23:15 3 Åb. 9:15-19 4 Luk. 21:32
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plager sendes af Gud for knuse de krigeriske, angerløse syndere.
I skabelsesberetningen: “Men Herren så, at Menneskenes Ondskab tog til på
Jorden [synd, ondskab og vold], og at deres
Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang” (1. Mosebog 6:5). “Men Jorden
fordærvedes for Guds Øjne, og Jorden blev
fuld af Uret” (1. Mosebog 6:11). Så Gud tilintetgjorde jorden med vand, “Syndfloden”.
“Og Vandet steg og steg over Jorden, så de
højeste Bjerge under Himmelen stod under
Vand; femten Alen stod Vandet over dem,
så Bjergene stod helt under Vand. Da omkom alt Kød, som rørte sig på Jorden, Fugle,
Kvæg, vildtlevende Dyr og alt Kryb på Jorden og alle Mennesker; alt, i hvis Næse det
var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde” (1. Mosebog 7:19-22).
På Noahs tid forudså Gud, som kendte til afslutningen som han også kendte til
begyndelsen, dagen i dag. Jeg er sikker på,
at du kan se volden i nutidens verden. Herren hader synd og Herren hader vold, men
Gud er sit Ords Herre, og han siger: “thi
hvad et Menneske sår, det skal han også
høste” (Galaterne 6:7). Der er så meget
mere vold på jorden, end der var i Noahs
dage. “Og dersom Herren ikke afkortede

de dage, da blev intet Kød frelst; men for de
udvalgtes Skyld, som han har udvalgt, har
han afkortet de Dage” (Markus 13:20). De
udvalgte er dem, som deler Kristi legeme,
det nye Israel, det Nye Jerusalem, Kristus
brud, kirken.
Fordi der er mere synd og vold end nogensinde før, vil Gud ikke ramme jorden
med alle plagerne på en gang. De kommer
hurtigt efter hinanden. Profetierne om
plagernes rækkefølge vil finde sted, præcis
som Herren sagde. Vi gennemlever “Veernes begyndelse”, som det formuleres af
Kristus i Matthæus 24:8. Det, du nu ser ske
på jorden, er kun sorgernes begyndelse.5
Disse prøvelser bliver flere og flere, og ingen kan bortrykkes fra dem.6 Jesus sagde,
at han ville komme lige efter prøvelserne.
“Men straks efter de Dages Trængsel skal
Solen formørkes og Månen ikke give sit
Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes.
Og da skal Menneskesønnens Tegn vise
sig på Himmelen; og da skulle alle Jordens
Stammer jamre sig, og de skulle se Menneskesønnen komme på Himmelens Skyer
med Kraft og megen Herlighed” (Matthæus 24:29-30). “Og Kongerne på Jorden og
Stormændene og Krigsøverstene og de rige
og de vældige og hver Træl og fri skjulte sig
i Hulerne og i Bjergenes Kløfter, og de sagde til Bjergene og Klipperne: Falder over os

5 Matt. 24:8 6 Matt. 24:14-22, 29-31, 1 Tess. 4:15-17, Åb. 7:13-14, 20:4

Pennsylvania

Kære Pastor Alamo,
Først og fremmest, lovpris Herren
Jesus Kristus, som nu er øverst placeret
i mit liv. Jeg vil også gerne takke dig for
den litteratur, du har sendt ud til nogle af
brødrene her.
Jeg har længe levet en muslims liv.
Det var den måde, jeg blev opdraget på.
Hele min familie er muslimer, nu med
undtagelse af mig. En dag i min celleblok
fandt jeg dit nyhedsbrev, som en eller
anden havde efterladt på et bord, så jeg
samlede det op og begyndte at læse det.
Indtil jeg læste dit nyhedsbrev, og
den bøn du havde skrevet bag på, havde
jeg aldrig nogensinde i mit liv læst i en Bibel. Mens jeg læste, følte jeg mig underligt tilpas, men nyhedsbrevet indeholdt
nogle stærke argumenter og alt hvad du
talte om kunne jeg finde i Biblen.
Så da jeg havde læst nyhedsbrevet gik
jeg over til en kristen broder og spurgte

ham om, hvordan jeg kunne blive kristen.
Jeg holdt samtidig dit nyhedsbrev i hånden, og han lagde mærke til din bøn, så
han og jeg læste begge nyhedsbrevet og
bønnen, og det var på det tidspunkt jeg
overdrog mit liv til Kristus. Jeg følte stor
glæde! Jeg håber på, at du kunne sende
mig en fin Bibel, som jeg kan tage med
mig, når jeg bliver løsladt herfra, så jeg
har en, når jeg går i kirke uden for murene.
Pastor Alamo, jeg kan forstå på dit nyhedsbrev, at du giver kost og logi til dem,
som i sandhed ønsker at tjene Herren, og
det gør jeg. Du kan slet ikke begribe, hvor
meget jeg elsker Jesus. Jeg sidder blot i min
celle og priser Hans navn hver eneste dag.
Du skal igen have tak for, at du udgiver dit nyhedsbrev. Tak. Må Gud velsigne
dig altid.
Med venlig hilsen,
A.N.
Houtzdale, Pennsylvania
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Virginia

Kære hr.,
Jeg hørte dit vidunderlige program
på WWCR i morges. Mange tak for din
lærdom. Du være velsignet for din succes i Afrika. Det ser ud til, at Gud har velsignet dig ganske meget. Tak for at du
er på en station, hvor jeg kan høre dig.
Venligste hilsner,
M.R.
Annandale, Virginia
og skjuler os for Hans Åsyn, som sidder på
Tronen, og for Lammets Vrede! Thi deres
Vredes store Dag er kommen; og hvem kan
bestå?” (Åbenbaringen 6:15-17).
I lyset af, at alle de profetier, der har ledt
til Guds vrede retfærd, er blevet er blevet
opfyldt på nuværende tidspunkt, er alle de
mennesker, der ikke tror på de forestående
profetier om de dømmende plager fra Gud
og som ikke tror, at Biblen er bogstavelig
såvel som symbolsk (men symbolikken er
i sig selv symbol på de bogstavelige plager,
hvad angår verdens ende, verdens undergang), i fare for at miste deres liv såvel som
deres udødelige sjæle. Folk, der ikke tror på,
at Gud mener hvad han siger, begår selvmord, åndeligt og legemligt selvmord. Det
er almindeligt kendt, at Noahs profeti blev
opfyldt. Alle døde og kom i Helvede, med
undtagelse af profeten Noah og de syv medlemmer af hans nærmeste familie. Det var
masseselvmord. Historien gentager sig selv.
Alle betingelserne i verden er præcis som
Biblen beskriver, at de skulle være på det tidspunkt, hvor disse begivenheder skulle finde
sted. Disse katastrofer er allerede begyndt at
ske: pestilens, uhelbredelige sygdomme, lidelser, svagelighed, jordskælv, hungersnød,
vold og alle de andre.7 Mange er overbevist
om, at det ikke er sikkert at forlade sit hjem,
men når du skjuler dig i dit hus, skjuler du
dig ikke for Guds øje. Gud, Helligånden, er
overalt. Han ser alt og ved alt, selv alle dit
hjertes tanker (Hebræerne 4:12).
7 Matt. 24:6-7, Åb. 6:4-6, 8:5-13, 9:1-19, 11:13, 16:1-11,
17-21
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Mexico
(Oversat fra spansk)

Broder Tony,
Må Jehova velsigne dig og beskytte dig mod fortræd. Hilsner til alle brødrene, der arbejder sammen med dig. Send mig venligst litteratur og en T-shirt og
sweatshirt og også en T-shirt til min ven, også tre Bibler og tre Messias bøger på
spansk. Din litteratur vinder sjæle i denne store by med cirka tre millioner mennesker. Gud velsigne dig. Amen og Amen.
M.A. 					
Monterrey, Nuevo León, Mexico

På grund af de mange uhelbredelige
bakterier og virusser er læger og medicinalindustrien enige med Gud og mig: “Der
er intet, mennesket kan gøre. Vi er i Guds,
den Almægtiges, hænder”.8 Jeg advarer dig
med den yderste alvor: “Gør dig rede til at
møde din Gud.”9
De misvisende, falske doktriner, som
verdenskirkens religiøse og politiske koalition, kendt på jorden som den Nye Verdensordens kirkestyre og i Himlen som
dyret, skøgen, den falske profet, slangen,
dragen og djævelen står for, vil snart være
ovre. Alle og enhver i verden må nu vide, at
frelse ikke kan opnås gennem medlemskab
af en falsk religiøs eller politisk orden, men
kun gennem blodet fra Guds offerlam,
Herren Jesus Kristus, vores Skaber, som
både skaber og fuldender vores skæbne,
Guds kirkes overhoved, al skabelses begyndelse, den som elskede os og vaskede
os i Sit eget blod.10 Han er det levende, talte
Guds Ord.11 “Alle ting blev skabt af Ham og
for Ham.”12 Han er Alfa og Omega, altings
begyndelse og altings afslutning.13 Adlyd
ene og alene denne Frelser, hver dag, fortsat og udelukkende Ham, for Han er Opstandelsen og vort eneste liv.14 Uden ham
kan vi intet gøre.15
Gud slog engang alle i hele verden ihjel,
med undtagelse af Noah og hans familie,
på grund af deres fordærvede begær efter
synd og fordi de ikke ville angre det. Det
forårsagede et voldsomt traume for Noah
og hans familie at se et sådant masseselvmord. Jeg kalder det selvmord, fordi det er
selvmord ikke at adlyde Gud, og det er selvmord at være voldelig; endnu en gang fordi
Gud ikke kan lide vold. Det er selvmord at
synde, fordi Gud ikke kan lide synd. Gud
gav Noah, og de syv medlemmer af hans
8 Newsweek, 28. marts, 1994, forsidehistorie og er almindeligvis og ofte i AP, UPI og alle andre nyhedstjenester. 9 Am. 4:12 10 Esa. 40:28, Ef. 4:15, Hebr. 12:2, Åb.
1:5, 3:14 11 Joh. 1:1-3, 14, 1 Joh. 1:1-3, Åb. 19:13 12 Kol.
1:16 13 Åb. 1:8 14 Joh. 11:25 15 Joh. 15:5

familie klippefast, from, verbal forsikring
om, at Han ikke ville drukne alle i verden
igen. Det havde aldrig regnet på jorden før
Guds plage i form af syndfloden. Alt blev
oversvømmet af en tåge, der vældede op
fra jorden.16 Gud vil udslette verden igen,
denne gang med ild.17 Men indtil da vil
der være en hurtigt på hinanden følgende
række plager, som vil storme og slå den i
småstykker. Nogle af de plager, der leder
op til det tidspunkt, er de mange uhelbredelige sygdomme og skavanker, såvel som
jordskælvene, sultkatastroferne og oversvømmelserne. Jorden har aldrig oplevet
et verdensskælv af denne størrelsesorden,
og ej heller nogen af de andre forfærdelige
plager, der er på vej fra Gud.18
Når hele verden er sat på den anden
ende vil andre, hidtil usete og uhørte, begivenheder finde sted. Alle på jorden og på
havet vil på samme tid opleve høje stemmer fra Himlen, som de aldrig har hørt
før, uhyrlige tordenskrald på hvert eneste
kontinent og på havet, og lyn og glimt, som
man aldrig har set dem før, vil gøre ver-

densskælvet grusommere og uhyggeligere,
end den menneskelige forstand kan fatte.
Kraftpåvirkningen, oplevelsens isnende
ængstelse vil føles gennem marv og ben på
hvert eneste menneske. Hver eneste synder og hver eneste helgen vil vide og føle,
at kilden til denne forfærdelige vrede, der
er sluppet løs på jorden, kommer fra selve
den levende Guds trone, Lammets vrede,
selve Jesus Kristus.19 Selv de døve, de blinde vil sammen med alle andre vide og føle,
at vreden kommer fra Gud.
Profeten Esajas forudsiger den samme begivenhed, da Han (Gud) “står op
for at forfærde jorden.”20 “Jorden raver
og raver som drukken og svajer som
Vogterens Hytte.”21 Når verdensskælvet...
og de andre dommedagsplager finder
sted, så er det sidste, verdens befolkning
ønsker at gøre at holde fast i nogle falske, plastikagtige religiøse ritualer, løbe
hen og finde deres rosenkransperler af
plastik eller metal eller en statue, tænde
stearinlys, ringe med klokker eller tage
sig tid til at iføre sig religiøse rober, korkjoler eller små hatte og andre meningsløse, formålsløse genstande, som nogle
religiøse personer gør i den tro, at de
behager Gud, når dette nonsens i virkeligheden kun gør Gud endnu mere vred
og ophidset, fordi Han kan ikke lide den
slags ting. Faktisk hader han disse ting,
fordi de er både fjollede og blasfemiske.22
Præcis som Kains blodløse, lammefrie
ofringer ikke gjorde det, anerkender de

(Fortsættes på side 4)

16 Mos. 2:6 17 2 Pet. 3:10-12 18 Matt. 24:21-22, Åb. 8:7-12, 9:1-11, 15, 11:15-19, 16:2-4, 8-12, 17 19 Åb. 6:15-16 20
Es. 2:21 21 Es. 24:20 22 Es.1:13-15, 65:5, Matt. 7:15, 23:25-27

Uganda

Hallo Pastor,
Lovpris Herren. Kristen kærlighed
og hilsner til dig. Formålet med dette brev er at sætte pris på og takke dig
for dit veludførte arbejde for Herren,
som er dit positive svar på Hans (Guds)
kalden og på Hans store opgave (Matt.
28:18-20 og 2. Tim. 2:2). Må Gud velsigne dig i rigt mål. Med henvisning til dine
budskaber om Gud gennem dine titler
Pavens Hemmeligheder og Jordskælv:
Efter at have læst betroelsen og bønnen
der, skriver jeg nu til dig for at bede dig
om instruktioner i, hvordan jeg modtager Guds kraft ved at tage imod dåben
i Helligåndens navn og instruktioner
om, hvordan jeg kan behage Herren til
fulde, om muligt, jeg tigger om at blive
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oplyst om rosenkransens oprindelse og
anden nødvendig information om den
og katolikkernes brug af den.
Derudover er jeg en genfødt kristen,
jeg er studerende inden for medicinske
teknikker og jeg længes efter uskyld og
hellighed i mit liv. Jeg ønsker at lære min
Gud bedre at kende end før. Jeg har brug
for mere af din litteratur. Bed for mig
i min frelse. Jeg håber Gud vil give dig
mulighed for at tage min forespørgsel i
betragtning. Jeg beder dig, hjælp mig
med at hjælpe andre og mig selv med at
komme tættere på Abrahams, Isaks og
Jacobs Gud. Tak og Gud velsigne dig.
Din i Kristus,
N. S.		
Kabale, Uganda

Masseselvmord
(Fortsat fra side 3)

ikke Guds dyrebare søn, Jesus Kristus,
som døde for dem.
En anden ting, som de uoplyste, ugudelige
mennesker i verden ikke bør gøre er, at prøve
at komme i kontakt med de falske profeter,
prædikanter eller læremestre, som i første
omgang bad dem om at gøre disse fjollede,
ophidsende ting. Husk, at disse individer er
dem, som i første omgang løj for dem ved at
fortælle dem at Gud Faderen, Sønnen, Jesus
Kristus og Helligånden (den Treenige Gud)
aldrig ville gøre noget sådant som at ødelægge verden, slå de ikke-angrende syndere ihjel
og sende deres sjæle i Helvede, eftersom du
tydeligvis kan se, at Gud, Jesus og Helligånden (den Treenige Gud) faktisk gør det. Det
vil ikke nytte noget at forsøge at ringe til kirke-styrets instanser, dem som har ophøjet sig
selv over Gud, dem som folk har stolet på og
solgt deres sjæle for. Alle telefonlinjerne i dit
hjem eller på din arbejdsplads, så vel som i
hver eneste regeringsbygning og politiinstitution, vil være afbrudt. Men kunne regeringsembedsmænd eller politiinstitutioner
alligevel stille noget op mod Guds vrede? De
vil være i samme panikslagne båd som dig.
Alle de velvillige sundhedsorganisationer vil
have alt for travlt med at skjule sig selv for
Guds vrede. Der er ingen andre, der vil være
i stand til at hjælpe nogen som helst i Guds
vredes tid. De, som har bundet deres liv til
Satan og hans Nye Verdensordens kirke-stat,
vil vide, at der ingen udvej findes for dem.
Klipperne og bjergene tilbyder ikke dække
nok til at skjule dem for “Hans Åsyn, som
sidder på Tronen [i himlen], og for Lammets
[Jesus] Vrede!”23
Det er nu, at verden vil komme til den
nøgne erkendelse, at de, som prædikede
sandheden om disse kommende begivenheder, Guds dom, Guds vrede, som allerede er begyndt, overhovedet ikke var farlige
kultledere og hadefulde mennesker, men i
stedet var udsendt fra Gud i kærlighed og
nåde for at advare verden om sandheden
om Guds krav, når det gælder frelse og om
at undslippe Guds retfærdige vrede. De
blev heldigvis sendt for at fortælle menneskene, hvordan deres sjæle kunne skånes
for en evighed fuld af endnu alvorligere
domfældelser end dem, de oplever lige nu.
I disse Guds retfærds tider vil verden
også indse, at Han, som sidder på tronen i

Himlen, Hans søn, Jesus Kristus og Helligånden, alle er én, den sande Gud, og deres
personligheder er i dag de samme, som de
altid har været og altid vil være. Denne forfærdelige vrede kommer direkte fra Dem,
som Gud lovede, den ville. Han er en Gud
af Sit Ord.
Fordi folk har nægtet at tro på Guds
Hellige Ord og i stedet har valgt at tro Satans og hans falske profeters ord, begår de
masseselvmord. I sin velvillige nåde, og
til vores gavn, nedskrev Gud Sit Ord, det
som er hans sande natur og personlighed.
Gud ønsker, at alle i hele verden skal vide,
at Han ikke skammer sig over Sig Selv, og
at Han ikke er vred på Sig Selv, men at han
er vred på Satan, hans engle og alle dem i
verden, der har fulgt Satan og nægtet at
angre deres synder. Gud er vred på, og
hævngerrig over for, alle dem, der har afvist Hans nåde.
Gud ønsker, at alle i hele verden skal
vide, at Han ikke sætter pris på, men
derimod hader, de falske profeter, prædikanter og læremestre. De har udsat Hans
Ord for blasfemi ved at få Ham til at tage
sig ud som en vag type Gud, der var blødsøden over for Satan og synd eller som en
kvindagtig, svagelig og dobbeltmoralsk
Gud. Gud fortalte profeten Daniel, at dette
ville være det fjerde og sidste Satan-styrede
kongedømme i verden.
Det står skrevet, at “alle Hans [Guds]
veje er retfærd”.24 Nu da Guds dommedagsplager er begyndt (dvs. bakterier,
virusser, tusindvis af nye kræftsygdomsstammer osv.), er verden begyndt at se, at
den Gud, som forudsagde Hans retfærd,
ikke laver sjov på nogen mulig måde.
Gud har før vist verden, og nu viser Han
verden igen, at Han mener, hvad Han siger. Gud lader ikke medfølende ord følge
med disse sidste plager, som han gjorde
det med Noah. Han vil ikke fortælle os,
at det bliver bedre, eller at der vil være tid
til, at vi kan være frugtbare og formere os
og befolke jorden igen, fordi verden er,
en gang for alle, uigenkaldeligt forbi. “…
ikke mere skal der gives Tid; men i de
Dage, da den syvende Engels Røst lyder,
når han skal til at basunere, da er Guds
skjulte Råd fuldbyrdet således, som han
har forkyndt sine Tjenere Profeterne”
(Åbenbaringen 10:6-7).
Lad os gennemgå nogle af de plager,
som Gud erklærer vil følge hurtigt efter

ovennævnte ødelæggelser. Præcis som
man på Noahs tid aldrig havde set regn,
således vil ingen den dag i dag nogensinde
have set hele verden omspændt af flammer. “Elementerne skulle komme i Brand
og opløses, og Jorden og alt, hvad der er på
den, skal opbrændes” (2. Peter 3:10).
Hele verden vil opleve hagl, der hver
især vejer op til hundrede pund. Menneskene vil i deres sataniske, masseselvmorderiske natur laste Gud med ugudelig og
bebrejdende tale, som er bespottende over
for Guddommens guddommelige majestæt, fordi denne plage vil være meget
stor.25 Alle menneskenes gudbespottelser
og andre modsvar mod den smerte, Gud
påfører de elendige stakler, er nyttesløse.
De morer blot Gud, når de raser. Herren
sidder i Himlen og ler ad dem.26
Den eneste trøst i forbindelse med de
plager, Gud sender til denne verden meget
snart er, at ikke alle vil dø og komme i Helvede på samme tid, som de gjorde det på
Noahs tid. Denne gang, den endelige gang,
er Gud mere vred end nogensinde før. Han
er vred på synderne, fordi de mangler anger
og fordi de nægter at følge Hans hellige standarder efter at have hørt Biblens budskab i
så mange år fra præster, som klart har fortalt
dem, at Gud er en streng dommer over for
syndere, der ikke angrer.27 Nutidens skurke
ved, hvad Gud gjorde mod verden, da den
var ung; de har hørt om de tidligere plager
som for eksempel syndfloden, ødelæggelsen
af Faraoens Ægypten og Ægyptens førstefødte, ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, ødelæggelsen af Jeriko og mange andre.
Gud vil nu sørge for, at nutidens slette mennesker vil blive tortureret28 og trække deres
tortur ud i nogen tid fordi de, i stedet for
at følge Kristus, har været krigsgale og trodsigt fulgt Satan, som tvang Guds Søn til at
komme til denne verden og dø for os, så vi
kunne undslippe disse plager og den værste
af dem alle, Helvede og søen af ild. Satan er
skyld i, at hver eneste person på denne jord
skal dø. Satan er skyld i, at hver eneste sjæl,
der er i Helvede og som kommer i Helvede
i fremtiden, skal være der til evig tid, og Satan er skyld i alle de problemer, der nogensinde har været i verden.29 Gud viser overhovedet ingen nåde over for den aggressive,
trodsige, ikke-angrende ondskabsfuldhed,
der udvises af de mænd, kvinder og børn,
der følger denne onde skabning eller lystrer
hans kirkestat.

23 Åb. 6:16 24 5 Mos. 32:4 25 Åb. 16:21 26 Sl. 2:4 27 Mos. 6:5-8, 17, 19:12-13, 24-25, Sl. 11:5-6, Ordsp. 1:24-32, Matt. 11:20-24, Åb. 14:9-11, 21:8 28 Åb. 9:10 29 Es. 14:12, 16-17,
Åb. 12:9, 12, 17:5-6
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DJÆVELENS DEBUT
Den menneskeblevne djævel og hans
kirke-stat fortæller verden, at den står for
det sande budskab om kærlighed, fred
og sikkerhed. Det afsløres nu, hvor fuldstændig modbydeligt deres ugudelige fantasibudskab er. Det er intet andet end en
dygtigt konstrueret løgnehistorie og ren
fiktion. Denne løgnehistorie, hvis man tror
på den, sender sine tilhængere i Helvede til
evig tid (1. Tessalonikerne 5:3). Disse sataniske væsener er netop dem, der hyler op
om, at Guds sande profeter prædiker had.
Det sande kærlighedsbudskab er Guds
budskab om frelse gennem Kristus. Gud
kræver, at du giver afkald på enhver anden
religion eller frelser ud over Kristus, at du
fornægter Satan og synd og at du frygter
Gud og overholder Hans bud. Hvis du ikke
gør det, så vil der kun være Hans retfærd,
Hans vrede og Helvede.
LOS ANGELES, DEN VIBRERENDE
STEMMEGAFFEL
På grund af de mange efterskælv efter
jordskælvet i Los Angeles den 17. januar
1994 åbnede jorden sig, og en virus kaldet
“Valley Fever” kom op af jorden og gjorde hundredevis af mennesker syge. Dette
fik mig til at tænke på en af de plager, som
Gud snart vil sende til denne verden. Det
lyder måske langt ude og utroligt, som
skyer og regn lød for de selvmorderiske
mennesker på Noahs tid, men nu er skyer
og regn selvfølgelig helt almindelige. Folk

kan være sikre på, at enhver detalje af disse
profetier er noget, som vil ske. Gud har i
Sin store nåde givet os mulighed for at se
en række af Hans profetier blive opfyldt før
afslutningen på Hans nåde.
Jeg ved, at Herren inspirerer mig til at
sammenligne mig selv med Noah for at jeg
kan indstille mig på de begivenheder, der
snart skal indtræffe. Guds Ord er en sand
profeti. Hans tilsagn om jordens endeligt,
forårsaget af Hans destruktive plager, er så
sikkert som budskabet om den plage, Han
gav til verden på Noahs tid.
Det, at jorden åbnede sig i San Fernando Valley i Los Angeles, minder mig om
et skriftsted i Biblen, hvor der berettes om
et bundløst hul i jorden, der åbner sig og
slipper græshoppelignende væsener ud,
som i fem måneder plager de af verdens
syndere, der ikke angrer med smertefulde
stik, som minder om en skorpions bid.30
De mennesker i denne verden, som oplever denne plage, vil tigge om døden, men
det vil ikke være muligt for dem at dø.31 De
mennesker, der stadig er i live efter Guds
verdensskælv, vil kun have fået en smagsprøve på, hvordan det vil være for dem i
Helvedes evige ild.
Mere end nogensinde er det nu tid til
at forberede din sjæl på evigheden. Der er
ikke andre muligheder end Himmel eller
Helvede, Gud eller Satan. At modtage det
evige liv er den eneste beskyttelse mod
Guds plager, som omfatter den endelige af
dem alle, evigt Helvede.
En engel i Himlen med en høj
stemme råbte en enkel og kort,
men meget vigtig besked til Johannes. Beskeden er: “Frygt Gud
og tilbed Ham” (i betydningen

“Frygt Gud og hold hans Bud! Thi det bør
hvert Menneske gøre”).32 Dette betyder, at
du skal holde dig fra mennesker, der er er
onde, ikke er regenererede, som er blasfemiske og besat af kødelige lyster, og at du
selv skal forblive hellig, fordi Gud er hellig,
og uden hellighed skal intet menneske se
Gud. Hellighed opnås ved at adlyde Gud.
Ved at indtage Guds Ord dagligt indtager
vi det Levende Brød fra Himlen, selve Jesus
Kristi legeme og blod. Ved dagligt at komme ind i denne vane, denne praksis, ved
at udføre denne opgave modtager vi Guds
magt gennem tro på Kristus, så vi måske
kan modstå Satans nederdrægtigheder.
Guds mægtige natur bliver vores gennem
Jesus Kristus, fordi han kan opholde sig, bo
og virke inden i os, mirakuløst og vidunderligt, gennem Helligånden, der er integreret i Hans Ord. Vi bliver Guds tempel,
hvor Gud bogstavelig talt bor.33
Selv efter vi har modtaget Kristus, vil du
og jeg, lige som Noah, blive chokerede og
skrækslagne, når Guds plager indtræffer.
Formålet med denne litteratur er gøre dig
opmærksom på, at du skal forberede din sjæl
på at møde Gud og være rede til at kunne
klare, som Noah gjorde det, indvirkningen
af Guds plager her ved verdens ende. Det vil
være traumatisk at se dette masseselvmord.
Guds Kongerige er overnaturligt og har
al magten. Jesus sagde: “Frygt Gud og hold
hans Bud! Thi det bør hvert Menneske gøre”
(Matthæus 28:18). Hvert eneste af vores åndedrag er i Hans hænder. De af os, der er
blevet genfødt af Ånden, er konger og præster i det Kongerige. Gud har formet os, som
er sande Kristne, til at udgøre et Kongerige.
Vi, Kristi legeme, er med Ham, Himlens
(Fortsættes på side 6)

30 Åb. 9:5 31 Åb. 9:6 32 Åb. 14:7, Præd. 12:13 33 1 Kor. 3:16

Arkansas

VESTAFRIKA – FLYGTNINGELEJR – Pastor
Vannie Andy Cole og nogle få af hans menighed
med 55.000 medlemmer. Visse af dem har Tony
Alamo Christian Ministries T-shirts på. De venter med deres vandkrukker på at modtage frisk,
klart og rent vand til mad og drikke. Vandet
sørger vi for til dem.

Pastor Tony Alamo,
Hilsner i Jesu navn. Jeg takker Gud
for at have gjort det muligt for dig
at komme ind i mit liv. Jeg har nu
lyttet til dig i over en uge. Jeg er i
fængsel, og jeg har ni år foran mig,
før jeg bliver løsladt. Jeg har en sygdom, som lægebehandlingen ikke
yder hjælp til, så bed for mig på det
område. Jeg har søgt efter den ægte
sandhed om Guds Ord, og siden jeg
har lyttet til dig, er jeg blevet velsignet med større indsigt og utalli-
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ge vidnesbyrd, som Ordet siger vidner om
Hans godhed.
Jeg bevæges af hvert eneste ord, du prædiker
hver dag klokken tolv middag på denne radio. Jeg beder om din hjælp på enhver mulig
måde. Jeg længes efter Guds frelse, og jeg er
overbevist om, at du og dit præsteskab kan
hjælpe mig. Jeg ønsker, at min mor skal blive
helbredt og træde ind i Herrens mægtige bevægelse. Jeg beder dig, Pastor Alamo, hjælp
os og lovprist være Gud!!!
J.W.		
Brickey, Arkansas

Masseselvmord

Daniels budskaber og overholder Guds
bud. De vil modtage Guds nåde. De, som
ikke tror på budskabet om de kommende plager, der snart vil tilintetgøre denne
verden, og som ikke overholder Guds bud,
er ligeså selvmorderiske som de verdensbeboere på Noahs tid, der ikke troede på
Noahs forkyndelse om syndfloden, før den
kom, og som ikke overholdt Guds bud.
Derfor fandt verdens masseselvmord sted.
Jesus fortalte Johannes: “Disse Ord ere troværdige og sande; og Herren, Profeternes
Ånders Gud, har udsendt sin Engel for at
vise sine Tjenere, hvad der skal ske snart”
(Åbenbaringen 22:6). Jesus sagde: “Og se,
jeg kommer snart. Salig er den, som beva-

rer denne Bogs Profetis Ord.”35
Netop i dette øjeblik flyder glasset, fyldt
med Guds voldsomme vrede, over “som er
iskænket ublandet i hans Vredes Bæger”
(Åbenbaringen 14:10, 16:19, 19:15). Advarselssignalerne om Hans snarlige, endelig retfærd bemærkes overalt i hele verden.
Frelse er stadig opnåelig i kort tid, men
husk, vi er ved verdens ende. Det ultimative håb, som den himmelske Fader og Hans
Søn, Jesus Kristus nærer, er, at hele verden
angrer alle synder, straks undlader yderligere forseelser og trods mod Guds styre, der er
retfærdig lov og orden.36 Det er en synd ikke
at overholde Guds lov og orden.37
(Fortsættes på side 8)

Dette er det seksogtyvende i en serie uddrag fra Pastor Alamos bog The Messiah (Messiassen),
som vil fortsætte i hvert nyt nummer indtil bogen er færdig.

delsen, at Han ville forsyne mennesket med
den perfekte Profet, Præst, Frelser og Konge
gennem den perfekte Ene, Hans enbårne
Søn (Han selv, Immanuel, Gud med os).
På Det Gamle Testamentes tid blev
tre klasser af embedsmænd – profeter (1.
Kongebog 19:16), præster (2. Mosebog
29:21, 3. Mosebog 8:12) og konger (1. Samuel 10:1, 16:12-13) – indviet i deres embede ved at blive salvet med olie.
(1) KRISTUS SOM PROFET
Profeten i Det Gamle Testamente var
Guds repræsentant i landet, og han overbragte Hans ord, Hans budskab til folket. Da
Messiassen kom, var Han den perfekte repræsentant for Gud, i egen person, såvel som
i ord, over for Israel og verden. Da Jesus kom,
viste Han sig at være Guds perfekte profet:
“Ingen har nogen Sinde set Gud; den
enbårne Søn, som er i Faderens Skød, han
har kundgjort ham [åbenbaret, manifesteret] Ham” (Johannes 1:18).
“Den, som har set mig, har set Faderen… Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og
Faderen er i mig? De Ord, som jeg siger til
eder, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, han gør sine Gerninger” (Johannes 14:9-10).
Som Profet vil den kommende Messias
være som Moses
“Jeg vil lade en Profet som dig [Moses]
fremstå for dem af deres Brødre og lægge
mine Ord i hans Mund, og han skal sige
dem alt, hvad jeg byder ham! Og enhver,
der ikke vil høre mine Ord, som han taler i
mit Navn, ham vil jeg kræve til Regnskab”
(5. Mosebog 18:18-19).
Moses var Guds lydige tjener, og han blev
udvalgt, frem for alle de andre profeter, til at

(Fortsat fra side 5)
Kongerige. “Guds Rige kommer ikke således, at man kan vise derpå…. Guds Rige er
inden i eder [os når vi tager imod Kristus
med Hans Fader gennem Ånden]” (Lukas
17:20-21). Himlens Kongerige vil aldrig blive udslettet, det vil vare evigt, og vil slå ethvert jordisk kongerige i småstykker.34 Der
er meget mere. Læs Biblen, læs min litteratur, lyt til mine radioudsendelser og se min
hjemmeside. Send mig dine spørgsmål og
Herren i mig vil svare på dem for dig.
De af nutidens mennesker, hvis liv vil
blive skånet, tror på apostlen Johannes og
34 Dan. 2:44 35 Åb. 22:6-7

Det største mirakel på skrift:
Fortegnelserne om

Messiassen

ifølge Bibelprofetien
“HAM give alle Profeterne Vidnesbyrd” (Apg. 10:43).
“I Bogrullen er der skrevet om mig”
(Sl. 40:7, Hebr. 10:7).

V. PROFETIER DER BESKRIVER nesket har ikke brug for “Kristendom”,
KRISTUS MESSIANSKE BESTILLING mennesket har brug for Kristus, Frelseren.
KRISTUS DEN SALVEDE

Ordene “Kristus” (græsk – “Christos”)
og “Messias” (hebræisk – “Mashiah”) betyder begge den Salvede.1 Siden syndefaldet
og menneskets deraf følgende adskillelse
fra Gud2 har menneskeheden haft brug for
en ægte mellemmand, en sand frelser, som
kan opfylde menneskets tre basale behov:
(1) Synd efterlod mennesket i åndeligt mørke, uvidende om Gud. På grund
af dette har mennesket brug for indsigt i
Guds Ord, vilje og vej. Derfor har mennesket brug for at blive genskabt, frelst. Frelst
fra hvad? Svar: frelst fra at skulle tilbringe
evigheden i Helvede og i søen af ild! Men1. Eksempler på brugen af “salvet” i Det Gamle Testamente, se
3. Mosebog 4:3, 5, Salmernes Bog 2:2, Daniel 9:24, 1. Samuel
2:10. Ordet “Salvet” forekommer oftest i 3. Mosebog, Samuel
1 og 2 og Salmernes Bog. Termen “Messias” (salvet) anvendes
om den ypperstepræst (3. Mosebog, 5, 16, 6:22), som var mest
lig Kristus, vores Ypperstepræst. Den forekommer 18 gange i
Samuel 1 og 2, men ikke altid med Messiansk konnotation.
Den forekommer ti gange i Salmernes Bog, men igen ikke altid med Messiansk betydning. Salmernes Bog 2:2, 20:6, 28:8,
84:9, 89:51, 132:10 og 17 er Messianske. Salmernes Bog 2:2 og
Daniel 9:25 og 26 er de resterende passager, der henviser til den
kommende Messias. 2. 1 Mose 2:16-17, 3:1-19, 6:5, 8:21, Job
15:14-16, 25:4-6, Sl. 14:1-3, 94:11, Es. 53:6, 64:6, Jer. 17:9-10,
Matt. 15:19, Mark. 7:21-23, Rom. 3:23, 5:12-19, 8:7-8, 1 Kor.
15:21-22, 47, Gal. 5:17, 19-21, Ef. 4:22, Kol. 2:13, 3:5-7

Nutidens Kristendom er falsk. Kristus er
den “ægte vare,” den kraft, vi har brug for
til at overvinde alle forhindringer.
(2) Synd lod mennesket skyldigt tilbage, fortabt og adskilt fra Gud. Følgelig
har mennesket brug for at få forladelse for
sine synder, rehabilitering for en angrende,
retskaffen sjæl, genoprettelse af det guddommelige broderskab og en fuldstændig
redning fra det brændende evige smertens
Helvede og søen af ild. Til dette formål har
mennesket brug for en himmelsk præst.
(3) Synd er et oprør mod Gud, Hans
Ord, Hans styre, Hans formål, og det lod
mennesket tilbage med en oprørsk natur,
som i sig selv udtrykker et modsætningsforhold til Gud og medmenneskene. Eftersom mennesket er et faldent væsen, har det
ikke blot brug for en konge, men en hellig,
guddommelig Konge (kongernes Konge).
På Det Gamle Testamentes tid opfyldte
Gud disse menneskets basale behov gennem Sine udvalgte profeter, præster og
konger. Men eftersom alle menneskelige
instrumenter viste sig ikke at være tilstrækkelige og slog fejl, planlagde Gud fra begyn-
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Indien

Til den respekterede Pastor Alamo,
Hilsner til dig i Jesus Kristus vor Herre og Frelsers elskede navn. Jeg
er fra Andhra Pradesh, Indien. Pastor, jeg vil gerne takke dig for det
materiale du har sendt mig. Må Herren Jesus velsigne dig i rige mængder. Vi har travlt med at distribuere litteraturen og nyhedsbrevene.
Pastor, din litteratur har haft stor indflydelse på mange menneskers
liv, især har Vær Beredt/Masseselvmord tilført mange menneskers liv
et livsforandrende budskab. Tak for at du har sendt os disse dyrebare
og vidunderlige materialer. Jeg modtager stadig svar fra mange mennesker. Vi har travlt med at bringe sjæle til Kristus. Send os venligst
Bibler på telugu og engelsk til dem, der er nye i kirken.
Særligt Pastor, har du sendt os et brev, hvor du fortæller os, at du
vil sende os nogle T-shirts og sweatshirts. Send os venligst nogle. Vi
har brug for dem, enten sorte eller hvide. Tak for at du sender dem.
Vi beder dagligt for dig og dit præsteskab. Må mange velsignelser fra Gud være med dig og de mennesker, der har travlt
med at tjene dit præsteskab. Tak.
Din i Hans virke,
Pastor C. M. 		
Gangavaram, Andhra Pradesh, Indien

KHAMMAM DISTRIKTET, ANDHRA PRADESH, INDIEN:
Pastor B. Perumallapelli og medlemmer af hans menighed
fremviser Pastor Alamos nyhedsbreve, som de deler ud i
området.
nedskrive den kommende Messias’ profetiske præsteskab. På disse enestående punkter
var Kristus en profet “som Moses”. Moses
var en LOVGIVER, en LEDER, en KONGE
(kaptajn), en BEFRIER, en PROFET (Guds
talsmand) og en FORBEDER for folket,
som Gud talte med ansigt til ansigt: i Israel
opstod der ikke mere en Profet som Moses
(5. Mosebog 34:10-12, 4. Mosebog 12:6-8).
Han var det eneste menneske i den jødiske
historie, som udøvede en profets, en præsts
og en konges gerninger i et præsteskab.
Hvor havde de dog ret, de mennesker
som - da de så det mirakel, at Jesus brødfødte fem tusind mennesker med nogle få
brød og fisk - sagde: “Denne er i Sandhed
PROFETEN, som kommer til Verden” (Johannes 6:14). “Den Profet” nævnes også i
Johannes 1:21.
Selv om Moses var stor, så var Jesus
uendeligt meget større. Som “tjener” var
Moses tro. Kristus var, som “Sønnen”, den
perfekte, alvidende PROFET (Hebræerne
3:5-6), “der var tro imod Den, som beskikkede Ham” (Hebræerne 3:2).
Peter opsummerede sin prædiken i
templet med disse ord: “Moses sagde: En
Profet skal Herren eders Gud oprejse eder
af eders Brødre ligesom mig; ham skulle
I høre i alt, hvad han end vil tale til eder.
Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal udryddes af Folket”
(Apostlenes gerninger 3:22-23).
Der henvises til Kristi profetiske præsteskab andre steder i begge testamenter.
Både Esajas 61:1 og Lukas 4:18 henviser til
Kristi profetiske præsteskab, og begge passager afspejler det samme:

“Herrens Ånd er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne,
at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle få
deres Syn, for at sætte plagede i Frihed”.
(2) KRISTUS SOM PRÆST
Det Gamle Testamentes præst, valgt af
Gud, repræsenterede folket over for Gud og
tilbød ofre for deres synder. Han var også i
de “vankundige og vildfarendes” (Hebræerne 5:1-2) tjeneste. Dette præstedømme,
hvoraf Aron var den første ypperstepræst,
var ufuldkomment, da præsterne selv var
syndere. Derfor skulle de først tilbyde ofringer for deres egne synder og derefter
for folkets synder (Hebræerne 5:3, 7:2728, 9:7). Desuden var deres præstedømme
kortvarigt; det blev ofte afbrudt af døden
(Hebræerne 7:23). Ydermere var de ofringer, de tilbød blot representationer “Thi det
er umuligt, at Blod af Tyre og Bukke kan
borttage Synder” (Hebræerne 10:4).
Men i KRISTUS, Guds udnævnte Ypperstepræst, har vi ikke blot den perfekte Ypperstepræst, som lever evigt. Han gav desuden SIG SELV for vore synder, den perfekte offergave, som bestod i den fuldstændige
bod for vores races synder en gang for alle!
“Thi en sådan Ypperstepræst var det
også, som sømmede sig for os, en from,
uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og
ophøjet over Himlene; en, som ikke hver
Dag har nødig, som Ypperstepræsterne [af
den gamle pagt], at frembære Ofre først for
sine egne Synder, derefter for Folkets; thi
dette gjorde han EEN GANG for alle, da
han ofrede SIG SELV. Thi Loven indsætter
til Ypperstepræster Mennesker, som have

7

Skrøbelighed; men Edens Ord, som kom
senere end Loven, indsætter en Søn [vores
Ypperstepræst], som er fuldkommet til evig
Tid” (Hebræerne 7:26-28, 9:11-14, 25-26).
Således gjorde Kristus, gennem den ene
perfekte offergave på korset, dem som frelses
gennem tro på Ham “perfekte for altid” (Hebræerne 7:23-28, 9:25-28, 10:10-14). De fleste
af Hebræerbrevene er helliget det faktum at
Gud, gennem Jesus Kristus, har givet os Sin
perfekte YPPERSTEPRÆST, som tilbød den
perfekte offergave for at sone hele racens synder og derved gav evigt liv til alle, der accepterer Ham som deres stedfortræder og Frelser.
Messias gav både Sin krop og Sin sjæl som offergave for synd og syndere (Esajas 53:5, 10).3
Selvom det Aronske præstedømme
konstant forelagde folket behovet for soning af deres synder og påstod, at forladelse kun kunne opnås gennem blodsudgydelse (Hebræerne 9:22), blev Aron og ikke
Melkisedek udvalgt til at afbilde Messias
EVIGE præstedømme (Hebræerne 5-7,
Salmernes Bog 110:4). Melkisedek, som en
art Kristus, udgør Sit evige, uforanderlige
præstedømme (Hebræerne 7:3, Han “forbliver præst for bestandig”).

Fortsættes i næste nyhedsbrev
3. På en måde blev messiassen salvet til at blive som en spedalsk,
da Han bar verdens synder. Han blev i sandhed “gjort til Synd”
for os (2 Kor. 5:21). Dette antyder Esjas 53:4. Den version der
er at finde i Dette er Biblen på Dansk lyder: “…vi regnede ham
for plaget, slagen, gjort elendig af Gud”.
I Messiassens tilfælde var det for VORE synder, ikke Sine
egne, at han led så såre. Enestående styrke, at Kristus faktisk var
villig til at lide henrettelse i vor sted, ikke for en synd Han selv
havde begået, men for vore synder. Man kunne også konkludere,
at Kristus, “Guds Salvede”, ikke blot var salvet til at være Guds
profet, præst og konge, men at han også modtog en “salvelse” til
at være syndsoffergave og at Han blev bogstavligt SYND for os.
For en sådan styrke, en sådan kærlighed, vil enhver troende til
evig tid være taknemmelig.

Masseselvmord
(Fortsat fra side 6)

Guds ønske er, at verden accepterer
Hans nåde og tilgivelse for alle foregående synder, og at Han måtte vise Sin rigelige
nåde gennem tro på den frelsende, sjælerensende blodsudgydelse på korset på Golgata, som Guds Lam påtog sig for dem.38
Gud tilgiver hver eneste i sandhed oprigtig
persons tidligere synder, uanset hvor stor
synden er, hvor mange synder der var, og
lige meget hvem du er.39
Hvis du fra den dag i dag vil lade den
Treenige Gud leve i dig og virke gennem
dig, så vil du blive skånet. “…Den, som
holder ud indtil Enden [i Herrens tjeneste], han skal blive frelst” (Matthæus
10:22). Det er en synd at nægte at adlyde
Gud og afvise Hans nåde. “Syndens Sold er
Død [evigt Helvede]” (Romerne 6:23).
Snart er Guds tilbud om nåde gennem
Jesus Kristus ovre. Når det sker, så vil der
ikke længere være frelse. “Lad den som
gør Uret, fremdeles gøre Uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige
fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort” (Åbenbaringen 22:11). Hvis du accepterer Kristus,
er du retskaffen, hvis du afviser Kristus, er
du beskidt. Accepter Herren Jesus Kristus.
Det er spild af tid og anstrengelser at virke
for nogen anden end Herren Jesus Kristus
eller at have noget andet mål end Himlen.

Hvis du ønsker at gøre Himlen til dit mål,
så begynd nu uden yderligere forhaling og
bed denne bøn til Ham. Når du har bedt
bønnen, skal du fortsætte i Herren, da kun
de, der fortsætter i Herren til enden, vil blive frelst (Matthæus 24:13).
Min HERRE og min GUD, forbarm
dig over min sjæl, en synder.40 Jeg tror på,
at JESUS KRISTUS er SØN af den levende
GUD.41 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle
mine fordums synder kunne forlades.42
Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de
døde ved HELLIGÅNDENS kraft,43 og
at HAN lige nu sidder ved GUDS højre
hånd og hører min bekendelse af synd og
denne bøn.44 Jeg åbner mit hjertes dør og
jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE
JESUS.45 Rens alle mine synder bort i det
kostbare blod, som DU udgød i mit sted
på korset på Golgata.46 DU vil ikke vende
dig fra mig, HERRE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved
det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.47
DIT ORD siger, at DU ikke vender dig
væk fra nogen, og det indbefatter mig.48
Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og
jeg ved, at DU har svaret mig, og jeg ved,
at jeg er frelst.49 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg vil
vise min taknemmelighed ved at udføre
DIN befaling og ikke synde længere.50
Efter frelsen bød JESUS os at døbes,
fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og

SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.51
Studér flittigt Bibelen [Den engelske King
James Version] – Se Dette er Bibelen på
Dansk (DN1933) eller den autoriserede
oversættelse fra 1992 og gør, som den siger.52 HERREN ønsker, at du skal fortælle
andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis. Ring
til os eller send os en e-mail for yderligere
information. Del denne besked med andre.
Hvis du ønsker, at verden skal frelses,
som JESUS befaler det, så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud
sagde: “Vil et Menneske bedrage GUD? I
bedrager MIG jo! Og I spørger: “Hvorved
har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi
I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tienden [et
“tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til
Forrådshuset, så der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt
MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke åbner eder
Himmelens Sluser og udøser Velsignelse
over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld
skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger
eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på
Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal
love eder, fordi I har et yndigt Land, siger
HÆRSKARERNES HERRE” (Malakias
3:8-12).

36 Ez. 33:11, Joh. 3:16, 2 Pet. 3:9 37 1 Joh. 3:4 38 Sl. 86:5, 1 Pet. 1:18-19 39 Esa. 1:18, Mika 7:19, Joh. 6:37 40 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 41 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33,
Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 42 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 43 Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom.
8:11, 1 Kor. 15:3-7 44 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 45 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 46 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 47 Matt. 26:28, Apg. 2:21,
4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 48 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 49 Heb. 11:6 50 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 51 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg.
2:38, 19:3-5 52 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18.
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