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liets kapitel 24, fordi Satan er sådan 
en forfører, at han forfører hele ver-
den.2 Derefter fortæller JESUS om 
krige og rygter om krige, om natio-
ner, der gør oprør mod nationer og 
kongedømme mod kongedømme, 
hungersnød, pestilenser og jord-
skælv overalt (Matthæus 24:6-8). 

“Da skulle de [den fjerde og sid-
ste onde verdensmagt3] overgive 
eder til Trængsel og slå eder ihjel 
[idet de siger, at de tjener GUD 
ved myrde genfødte kristne4], og 
I skulle hades af alle Folkeslagene 
for MIT Navns Skyld. [JESUS navn 
er GUDS ORD5 – og du vil blive 
lagt for had for at prædike HANS 
ORD.] Og da [på grund af den hef-
tige forfølgelse] skulle mange for-
arges og forråde hverandre og hade 
hverandre” (Matthæus 24:9-10). 

“Og mange falske Profeter skul-
le fremstå og forføre mange” (Mat-
thæus 24:11). JESUS advarer, for 
anden gang, mod falske profeter. 
I vers 12 står der, at der vil være 
så megen synd i verden, at “Kær-
ligheden blive kold hos de fleste.” 
I vers 13 lover JESUS, at de af os, 
som holder ud til det sidste, vil bli-
ve frelst. Men mange af dem, der 
er blevet frelst, holder ikke ud, og 
derfor bliver de ikke frelst.6 De vil 
falde væk. “Og dette Rigets Evan-
gelium skal prædikes i hele Verden 
til et Vidnesbyrd for alle Folkesla-
gene; og da skal Enden komme. 
Når I da se Ødelæggelsens Veder-
styggelighed, hvorom der er talt 
ved Profeten Daniel, stå på hellig 
Grund, [hvilket betyder at forblive 
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I Matthæusevangeliets 24. ka-
pitel spørger JESUS disciple HAM 
om, hvornår verdens undergang 
vil finde sted, og hvori tegnene på 
HANS tilbagekomst består (Mat-
thæus 24:3). Det vigtigste bud og 
tegn på, at HAN kommer tilbage 
til jorden, er at holde udkig efter 
falske profeter, at være agtpågi-
vende over for løgnere. Dette tegn 
er så vigtigt, at JESUS nævnte det 
først af alle tegnene (Matthæus 
24:4). HAN sagde: “Se til, at in-
gen forfører jer! Thi mange skulle 
på MIT Navn komme og sige: Jeg 
er KRISTUS; og de skulle forføre 
mange” (Matthæus 24:4-5). 

Antikristen vil sige, at han er 
KRISTUS, og han vil forføre man-
ge.1 JESUS advarer om dette hele 
fem gange alene i Matthæusevange-
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Breve til Pastor Alamo

i ÅNDEN, Overholde HERRENS 
bud7]” (Matthew 24:14-15).

“Thi der skal da være lidelse så 
stor, som der ikke har været fra Ver-
dens Begyndelse indtil nu og heller 
ikke skal komme. Og hvis disse 
Dage ikke bleve afkortede, da blev 
intet Kød frelst; men for de udvalg-
tes Skyld skulle disse Dage afkortes. 
Dersom nogen da siger til eder: Se, 
her er Kristus, eller der! da skulle I 
ikke tro det” (Matthæus 24:21-23). 

Igen beretter JESUS om falske 
kristussser og falske profeter. Det-
te er på grund af, at hvis du tror på 

dem, så kommer du til at tilbringe 
evigheden i Helvede i ildsøen.8 Den-
ne sataniske regerings verdslige pro-
feter fortæller dig, at hvis du tager 
imod dyrets mærke, så vil de løsla-
de dig fra fængslet, også selvom du 
har en lang fængselsdom. De vil give 
dig job i staten, hvilket fritager dig 
fra mange skatter. Du vil ikke have 
nogen problemer med at få mad på 
bordet eller med at betale regninger 
– du skal blot bøje dig for dyret (ver-
densregeringens regler). Tag imod 
hans mærke og du vil blive skånet. 
Du vil være i stand til at købe og 
sælge, men husk, hvis du tager imod 
mærket, så har du bespottet HEL-
LIGÅNDEN, og der findes ingen til-
givelse for denne forfærdelige synd.9

“Derfor, om de sige til eder: Se, 
HAN er i Ørkenen, da gå ikke der-

ud; se HAN er i Kamrene, da tro det 
ikke!” (Matthæus 24:26). Her adva-
rer JESUS os igen om alle de falske 
profeter. På grund af nogle men-
neskeskabte mirakler vil de forføre 
selve de udvalgte.10 JESUS fortæller 
os, hvordan vi kan vide, at det vir-
kelig er HAM: “Thi ligesom Lynet 
udgår fra Østen og lyser indtil Ve-
sten, således skal MENNESKE-
SØNNENS Tilkommelse være” 
(Matthæus 24:27). “Hvor Ådslet er, 
der ville Ørnene samle sig. [En ørn 
er en ådselæder, som en grib. Så 
snart en kirke ødelægges af propa-
ganda, så er Satan der. Satan gør og 
kirkens folk tror på det.]”

“Men straks efter de Dages Li-
delse skal Solen formørkes og Må-
nen ikke give sit Skin og Stjernerne 
falde ned fra Himmelen, og Him-

(Fortsat fra side 1)
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Kære Pastor Alamo, 
Jeg faldt over et eksemplar af dit nyhedsbrev og jeg 

blev fascineret af det. Ordet “Galning” i store fede bog-
staver fangede mit blik. Billederne af Hitler, Obama og 
paven slog virkelig hovedet på sømmet! Jeg ser disse 
vampyrer suge blod fra de mennesker, som er hjælpeløse 
og uvidende. De har glemt vor Gud og det gode arbejde, 
Han har udført, og de kommer til at betale for det. Så-
danne mennesker er ikke fremmede for mig, jeg arbejder 
faktisk sammen disse fortabte sjæle som, efter min me-
ning, venter på at blive fundet. 

Efter at have læst blot et af dine nyhedsbreve, er jeg 
overbevist om, at det er dig, der er udvalgt til at antænde 
og udfri de følelser, som befinder sig dybt inde i mange af 
os. Jeg beder med stor respekt om at blive skrevet på din 
mailingliste. Det er så forfriskende at blive overøst med 
sandhedens ord. 

Gud velsigne dig, verdenspastor Alamo, og tak for at 
du har bevist, at jeg ikke er den eneste på denne planet, 
der deler disse overbevisninger. 
Med venlig hilsen, 
Dom Carpentieri        Floral Park, NY

Jeg er meget taknemmelig for uddelingen af 
Pastor Alamos litteratur i vores kirke og til stam-
mefolkene, dem der modtager den oversat til 
telugu. Send, om muligt, mere litteratur på te-
lugu, da vi alle er præster og unge mennesker. 
Takker dig Pastor, 
Din i Hans tjeneste,
Pastor D.R. Moses, Voice of Zion Prayer House 
Andhra Pradesh, Sydindien

Pastor D.R. Moses deler Pastor Alamos evangelielitter-
atur ud i de små landsbyer i Andhra Pradesh, Indien

IndienNew York
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melens Kræfter skulle rystes. Og 
da [ikke før, men da—umiddelbart 
EFTER trængslerne] skal MEN-
NESKESØNNENS 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. Og HAN skal 
udsende SINE Engle med stærkt-
lydende Basun, og de skulle samle 
HANS udvalgte fra de fire Vinde, 
fra den ene Ende af Himmelen til 
den anden” (Matthæus 24:28-31).

Nu har HERREN fortalt Sa-
tan, og os, at mennesket ikke kan 
leve af brød alene, men af ethvert 
ORD, der udgår igennem GUDS 
mund (Matthæus 4:4). Derfor bør 
vi ikke lade profetierne om de 
store trængsler, i Matthæusevan-
geliets 24. kapitel, Daniels 7. ka-
pitel og Åbenbaringen, skræmme 
os ind i Satans favn, derimod bør 
vi leve i henhold til hvert eneste 
af GUDS ORD, som for eksempel 
salme 37: “Græm dig ikke over 
Ugerningsmænd, misund ikke 
dem, der gør Uret! Thi hastigt svi-
des de af som Græsset, visner som 
det friske Grønne. Stol på HER-
REN og gør det gode, så skal I bo 
i Landet og blive brødfødt, da skal 
du have din Fryd i HERREN, og 
HAN skal give dig, hvad dit Hjer-
te attrår. Giv din  Vej til HERREN, 
stol på HAM, så griber HAN ind 
og fører din Retfærdighed frem 
som Lyset, din Ret som den klare 
Dag. Vær stille for HERREN og 
bi tålmodigt på HAM, græm dig 

ej over den, der har Held, over 
den, der farer med onde gernin-
ger. Tæm din Harme, lad Vreden 
fare, græm dig ikke og begå onde 
gerninger deraf, det volder kun 
Harm. Thi Ugerningsmænd skal 
ryddes ud, men de, der bier på 
Herren, skal arve Verden.”

“En liden Stund, og den gudlø-
se er ikke mere; ser du hen til hans 
Sted, så er han der ikke. Men de sagt-
modige skal arve Verden, de fryder 
sig ved megen Fred. Den gudløse vil 
den retfærdige ilde og skærer Tæn-
der imod ham, men HERREN, han 
ler ad ham, thi han ser hans Dag-
komme. De gudløse drager Sværdet 
og spænder Buen for at fælde arm 
og fattig, for at nedslagte dem, der 
vandrer ret, men Sværdet rammer 
dem selv i Hjertet, og Buerne bry-
des sønder og sammen.” 

“Det lidt, en retfærdig har, er 
bedre end mange gudløses Rig-
dom, thi de gudløses Arme skal 
brydes, men HERREN støtter 
de retfærdige. Herren kender de 
uskyldiges Dage, deres Arvelod 
bliver evindelig. De beskæmmes 
ikke i onde Tider, de mættes i 
Hungerens Dage. Thi de gudløse 
går til Grunde, HERRENS Fjender 
skal være som lammets fedt, de 
svinder, de svinder som Røg. Den 
gudløse låner og bliver i Gælden, 
den retfærdige ynkes og giver. De, 
HAN velsigner, skal arve Verden, 
de, HAN forbander, udryddes.”

“Af HERREN stadfæstes den 
gode Mands Skridt, når han har 
Behag i hans Vej; omend han 
snubler, falder han ikke, thi HER-
REN støtter hans Hånd. Ung har 
jeg været, og nu er jeg gammel, 
men aldrig så jeg en retfærdig 
forladt eller hans Afkom tigge sit 
Brød, han ynkes altid og låner ud, 

og hans Afkom er til Velsignelse. 
Vig fra ondt og øv godt, så bliver 
du boende evindelig; thi HERREN 
elsker Ret og svigter ej SINE from-
me. De skal bevares for evigt. De 
ondes afkom udslettes for evigt. 
De retfærdige arver Landet og skal 
bo der til evig Tid. Den retfærdi-
ges Mund taler Visdom; hans Tun-
ge siger, hvad ret er; sin Guds Lov 
har han i Hjertet, ikke vakler hans 
Skridt. Den gudløse lurer på den 
retfærdige og står ham efter Livet, 
men HERREN giver ham ej i hans 
Hånd og fordømmer ham ikke, 
slev om han dømmes for Retten.”

“Bi på HERREN og bliv på 
HANS Vej, så skal HAN ophøje 
dig til at arve Landet; du skal skue 
de gudløses Undergang. Jeg har set 
en gudløs med stor magt sprede sig 
som et grønt laurbærtræ, men han 
døde, og se, han var ikke mere; da 
jeg søgte ham, fandtes han ikke. 
Vogt på det perfekte menneske 
og se på den Oprigtige, thi denne 
mands ende er fred; men Overtræ-
derne udryddes til Hobe, de gud-
løses ende skal være udslettelse. 
De retfærdiges Frelse kommer fra 
HERREN, deres Styrke i Nødens 
Stund; HERREN hjælper og frier 
dem, fra de gudløse frier og frelser 
HAN dem; thi til HAM har de gi-
vet deres tro” (Salme 37).

Det at kende “Satans dybder 
som de kalder det” er dyret (ver-
densregeringen) og dyrets mærke 
(Åbenbaringen 2:24). Enhver der 
vidende synder kan ikke komme 
ind i Himmelen.11 Enhver der, af 
en hvilken som helst grund, ta-
ger imod dyrets mærke, kan ikke 
komme ind i Himmelen (Åben-
baringen 14:9-11). Læs og studér 

11 Matt. 12:31-32, Joh. 5:14, 8:11, Hebr. 6:4-8, 10:26-31, 
2 Pet. 2:20-22, Jud. 5-6 



4

GUDS ORD.12 Menneskets hele 
pligt er “Frygt Gud og hold hans 
Bud!” (Prædikeren 12:13). 

Tag imod HERREN JESUS 
KRISTUS ved at sige denne bøn 
og du vil blive frelst (Apostlenes 
gerninger 16:31):

Min HERRE og min GUD, for-
barm dig over min sjæl, en synder.13 

Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er 
SØN af den levende GUD.14 Jeg tror 
på, at HAN døde på korset og udgød 
SIT kostbare blod for at alle mine 
fordums synder kunne forlades.15 
Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS 
fra de døde ved HELLIGÅNDENS 
kraft,16 og at HAN lige nu sidder ved 
GUDS højre hånd og hører min be-
kendelse af synd og denne bøn.17 Jeg 
åbner mit hjertes dør og jeg invite-
rer DIG ind i mit hjerte, HERRE JE-
SUS.18 Rens alle mine synder bort i 

det kostbare blod, som DU udgød i 
mit sted på korset på Golgata.19 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.20 DIT 
ORD siger, at DU ikke vender dig 
væk fra nogen, og det indbefatter 
mig.21 Derfor ved jeg, at DU har hørt 
mig, og jeg ved, at DU har svaret 
mig, og jeg ved, at jeg er frelst.22 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.23

Efter frelsen bød JESUS os at 
døbes, fuldt nedsænket i vand, 
i FADERENS og SØNNENS og 
HELLIGÅNDENS navn.24 Studér 
flittigt Bibelen [Den engelske King 
James Version], Se Dette er Bibe-
len på Dansk (DN1933) eller den 
autoriserede oversættelse fra 1992 
og gør, som den siger.25 HERREN 
ønsker, at du skal fortælle andre om 
din frelse. Du kan blive distributør 
af Pastor Tony Alamos evangelie-
litteratur. 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 frel-
ses, som JESUS befaler det, så må du 
ikke frarøve GUD hans tiender og of-
fergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske 
bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og 
I spørger: “Hvorved har vi bedraget 
DIG?” Med Tienden og Offerydel-
sen! I trues med Forbandelse, fordi I 
bedrager MIG, ja alt Folket [og hele 
denne verden] gør det! Bring hele Ti-
endet [et “tiende” er 10 % af din brut-
toindtægt] til Forrådshuset, så der kan 
være Mad [spirituel føde] i MIT Hus 
[frelste sjæle]; sæt MIG på Prøve der-
med, siger HÆRSKARERS HERRE, 
om jeg da ikke åbner eder Himme-
lens Sluser og udøser Velsignelse over 
eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld 
skræmme Æderne, så at de ikke øde-
lægger 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 HÆRSKARER-
NES HERRE” (Malakias 3:8-12). 

12 Rom. 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:14-17   13 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   14 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   15 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9   
16 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   17 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13   18 1 Kor. 3:16, Åb. 
3:20   19 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14   20 Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   21 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   22 Heb. 11:6   23 Joh. 
5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14   24 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5   25 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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Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Fireogtyve timers andagt og informationslinje: +1 (661) 252-5686 • Fax + 1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore 
amerikanske afdelinger, der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN.

Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter.
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information.  MÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.

Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier.
Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.  

Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
Hvis nogen prøver at opkræve penge for dem, så ring venligst på +1(661) 252-5686 (modtageren betaler).
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN (Apostlenes gerninger 4:12).

SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.
Vi opfordrer jer, som bor  i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål. 

Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering:
© Copyright juni 2012, 2015 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registeret i juni 2012, 2015
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