Tony Alamos
kr istne
menig hed er
DET NYE JERUSALEM

Pastor Tony Alamo

Verdens-nyhedsbrev

Verdens-kirker

Alamo Kristne Nation

Nummer 21800

VERDENSRÅDET
Af Tony Alamo

Lad mig få noget på det rene. Når
GUD erklærer, at Satan har bedraget
hele verden, som nævnt i Åbenbaringen 12:9, så taler HAN om alle verdens ikke-frelste mennesker, ikke om
dem af os, der er genfødte kristne.
De af os, der er genfødte kristne, er
i verden, men ikke af verden (Johannes 17:14-18).1 I dag anvendes ordet
“kristen” i en meget løs betydning;
katolikker er ikke kristne, de er medlemmer af verdens største kult.2
Verdens befolkning lytter til verdens rådgivere.3 De underviser i
vanvid - er vanvittige. I Salmernes
Bog 1:1 står der: “Salig den Mand
[folket], som ikke går efter gudløses
Råd, står på Synderes Vej eller sidder
i Spotteres Lag”. Nu lytter hele verden
til gudløses råd. Gudløs betyder det
modsatte af GUD og omfatter for
eksempel verdenspolitikken, og endda fængselspolitikken. Begge dele er
gudløse. De personer, der er politikere, er blot valgte embedsmænd, ikke
valgt af GUD, men valgt af gudløse
mennesker, masserne. Disse gudløse
mennesker skriver endda bøger, som
de kalder bibler. Men de modsiger
biblen og er derfor meget farlige at
læse.

I Romerne 13:1 er der en illustration af dette. Der står: “Hver Sjæl
underordne sig de foresatte Øvrigheder [dette betyder ikke valgte
embedsmænd, som de gudløses regerings bibler ønsker, du skal tro];
thi der er ikke Øvrighed uden af
Gud, men de, som er, er indsatte af
GUD.” “Og JESUS trådte frem, talte til dem og sagde: “MIG er given
al Magt i Himmelen og på Jorden”
(Mattæus 28:18).
I Romerne 13:1 står der desuden:
“De, som er (Øvrighed), er indsatte (ordineret) af GUD.” Tror du, at
GUD ordinerer homoseksualitet,
noget HAN fordømmer?4 Tror du,
at GUD ordinerer abort – mord –
hvilket han også fordømmer?5 Kan
du forestille dig, at GUD ordinerer
ægteskabsbrud, utroskab, løgnere,
tyve eller nogen som helst form for
synd?6 Nej, HAN ordinerer ikke sådanne onde ting! Tror du, at du kommer i Himlen, hvis du begår sådanne
forbrydelser? Det gør du ikke! Hvis
du tror på sådanne løgne, så lytter du
til de gudløses råd, ikke GUDS præsters råd. GUDS ORD er GUDS råd.7
“… så at den, som sætter sig imod
Øvrigheden [som er GUDS ordi-
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nerede evangeliepræster], modstår
Guds Ordning; men de, som modstå,
skulle få deres Dom. Thi de styrende [GUDS præster] er ikke en Skræk
for den gode Gerning, men for den
onde. (Romerne 13:2-3). Det onde
er masserne. Valgte embedsmænd
(Forsættes på side 2)
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er overbevist om, at de slipper billigt
nok til, at de kan stå foran GUD. De
mener selv, at de er rene, hvide og retfærdige, men de er lige så beskidte og
urene som masserne.8 Masserne, verdens befolkning, mener, at kvinder
er guder, og at de har ret til at myrde
deres spædbørn. Masserne har også
stemt for, at personer af samme køn
kan gifte sig og for, at homoseksualitet, ægteskabsbrud, utroskab, pornografi og alle andre synder er okay.
Dette er de gudløses råd.
Igen fremføres det i Salmernes
Bog 1:1: “Salig den Mand [folket],
som ikke går efter gudløses Råd, står
på Synderes Vej.” KRISTUS kom til
verden for at frelse syndere (1 Timoteus 1:15), ikke for at bære over med
de slette mennesker, når de forsøger
at forhindre GUDS præster i at prædike for dem, eller når de ønsker at
instruere GUDS præster i, hvordan
de bør prædike for syndere. De gudløse er ikke mine rådgivere, og du må
ikke lade dem være dine rådgivere, da “Salig den Mand [eller det folk], som ikke går efter
gudløses Råd, står på Synderes
Vej.” De af verdens borgere, som
er fordømt, fordi de tilbeder Satan, i henhold til Åbenbaringen
12:9, gør alt, hvad der står i deres
magt for at forhindre de kristne,
KRISTI legeme, i at vinde sjæle
til HERREN og i at lede folk op
til Himlen.
Avisen i Texarkana [by i Texas] har bedt alle områdets
borgere om at ringe 911 [112],
at ringe til politiet, hvis de ser
nogen af vores folk uddele kristen litteratur.9 Texarkanas avis
gør, hvad den kan, for at forhindre områdets syndere i at høre

sandheden. De nationale medier gør
det samme. Verdensregeringen tager
endda vores børn fra os, fordi vi uddeler kristen litteratur. De, som er imod
GUDS råd, fortæller os, hvordan de
har tænkt sig at forvalte vores kirke.
De mener, med andre ord, at regeringen skal forvalte vores kirke. Nej, det
kommer de ikke til! Vi vil ikke tilhøre de gudløses råd, forsvare syndere
eller sidde foran dem, der foragter
(de, som er forbitrede over for GUDS
ord). Vores glæde er i HERRENS lov,
og som tænker på hans Lov både Dag
og Nat (Salmernes Bog 1:2).
Vores første kirke blev startet i en
narkobule i Hollywood, Californien. Vi bragte en narkohandler (Hollywoods mest berygtede af slagsen) til
HERREN. Han blev straks grebet af
iver. Han inviterede os (Sue og mig)
over i narkobulen for at forkynde
evangeliet. Vi tog derover på en søndag efter vores gudtjeneste i Søster
Jerrys Gospel Mission i det centrale
Los Angeles.
Vi tog over til det store hus på Carlos Avenue, hvor narkobulen lå. Der
var fyldt af mennesker (narkomaner).
Jeg gav mit oersonlige vidnesbyrd,

og Susie prædikede for dem om helvedesild og svovl. Hun forsøgte at
tale fornuft til dem, fortalte dem, at
de ødelagde deres sind, deres kroppe
og deres sjæle. De blev alle frelst og
udgjorde vores første kirke. Siden da
er Helvede brudt løs. Siden 1964 har
vi åbnet kirker i hele verden. Vi har
etableret dem på baggrund af HERRENS råd, ikke de gudløses råd.
Dyret, som blev skabt af den falske
profet, den katolske kult, etablerede
også De Forenede Nationer.10 Vi, som
ikke følger de gudløses råd, bliver som
træer, der er plantet ved floder, der
bærer vor frugt (sjæle) til rette tid, og
hvis blade ikke visner: Alt, hvad vi gør,
får vi Lykke til (Salmernes Bog 1:3).
I Salmernes Bog 1:4-5 står der:
“De gudløse derimod er som Avner,
Vinden bortvejrer [bortdriver]. Derfor består de gudløse ikke i Dommen
og [ikke-angrende] Syndere ej i retfærdiges Menighed.”
I Romerne kapitel 13:4-5 står der:
Sande præster, rådgivere, er GUDS
præster, dig til gode. “Men dersom du
gør det onde [hvilket er at følge det
10 Åb. 13:1-14, 16:13-14, kap. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20

Kenya
Hej Pastor Tony,
Jeg har uddelt din evangelielitteratur [på swahili] i min landsby,
som led i den mission, det er at
vinde sjæle til Guds rige. Må Gud
velsigne dig.
Din i Kristus,
G. S.,
Bungoma, Kenya

8 Matt. 23:23-28 9 Texarkana Gazette, Bind
132, Nr. 313, 8. nov. 2008, s. 1A-2A
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gudløse råd, som er den flok, der påvirker FN og deres etablerede magt],
da frygt; thi han [GUDS præst] bærer ikke Sværdet [GUDS ord, som er
sværdet11] forgæves; han er nemlig
Guds Tjener, en Hævner til Straf for
den, som øver det onde. Derfor er det
nødvendigt at underordne sig, ikke
alene for Straffens Skyld, men også
for Samvittighedens.”
JESUS sagde: “Kommer det ORD i
Hu, som jeg har sagt eder: En Tjener
er ikke større end sin Herre. Have de
forfulgt MIG, ville de også forfølge
11 Ef. 6:17, Hebr. 4:12, Åb. 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 21

Indien
Kære dyrebare i Kristus,
Tak for venligheden bestående af en
pakke med litteratur og en bibel. Jeg har
læst budskaberne og har opnået større
viden om Kristus, og om, hvordan man
åbenbarer Kristus for andre, så de kan
blive disciple. Jeg er Gud så taknemmelig for det vidunderlige arbejde, du
udfører. Litteraturen er så anvendelig i
vores præsteskab. Alle bør læse om og
lære om Herren, acceptere Jesus og blive frelst ved at læse din litteratur. Bed
for os, som vi beder for dig.
Guds tjener,
A. R.,
Andhra Pradesh, Indien

eder; have de holdt MIT Ord, ville de
også holde eders. Men alt dette ville
de gøre imod eder for MIT Navns
Skyld, fordi de ikke kende HAM, som
sendte MIG. Dersom jeg ikke var
kommen og havde talt til dem, havde
de ikke Synd; men nu have de ingen
Undskyldning for deres Synd. DEN,
som hader MIG, hader også MIN
FADER. Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden
har gjort, havde de ikke Synd; men
nu have de set både MIG og MIN
FADER og dog hadet både MIG og
MIN FADER. Dog, det ORD, som er
skrevet i deres Lov, må opfyldes: De

hadede MIG uforskyldt” (Esajas 53:3,
Johannes 15:20-25).
Vi lever nu i en tid, hvor GUDS
to vidner vil vise sig for alle på TV.
De to vidner vil forkynde GUDS råd,
som hele verdens befolkning afviser.
Dyret, verdensregeringen, rejser sig
og dræber dem, fordi de uophørligt
piner jordens folk med GUDS ord
(Åbenbaringen 11:3-12). Verdens
folk vil glædes over at se deres døde
kroppe liggende i Jerusalems gader i
3½ dage, og de sender gaver til hinanden for at fejre deres død. Derefter vil
Livets Ånd træde ind i de to vidners
(Forsættes på side 4)

Fra vores oversættelsesafdeling
Fra vores zulu oversætter
Vi er blevet så velsignede af at gennemlæse Pastor Alamos budskaber.
Min mand, som er involveret i universitetets ungdomsmenighed, har været så
glad for at læse de fleste af materialerne
igennem, og han er overbevist om, at
Gud berører flere liv gennem dem.
Gud velsigne dig,
Sindi, Vest-kapprovinsen, Sydafrika
Fra vores swahili oversætter
Pastor Tonys litteratur har åbnet
mine øjne i den grad, at når jeg nu hø-

Mexico

(Oversat fra spansk)

Kære Pastor Alamo,
Jeg sender dig venlige hilsner i det hjertelige håb, at du har det godt og
er velsignet. Jeg har modtaget dine nyhedsbreve, og jeg forstår alt, hvad
du skriver. Jeg kan forstå, at dit præsteskab fremmes i forskellige dele af
verden. Jeg kunne godt tænke mig at blive en del af dette en gang i fremtiden. Jeg vil sætte umådelig stor pris på det, hvis du kunne fortsætte med
at sende mig denne værdifulde information, da det renser mine tanker og
hjælper mig med at komme igennem dagen. Tak for din indsats.
Med opmærksomhed,
I. P.,							
Durango, Mexico

rer prædikanter i radioen, så kender jeg
sandheden, og jeg lukker af for de falske
prædikanter. Når jeg læser korrektur
på litteraturen, læser jeg den grundigt
igennem, og jeg er fuldstændig oplyst.
Pastor Tony berører så mange liv.
Tak.
Fra vores armenske oversætter
Hvis der går en hel dag, hvor jeg ikke
arbejder med Pastor Alamos litteratur,
så mærker jeg det. Min sjæl er blevet
afhængig af Pastor Tonys litteratur. Jeg
er meget velsignet, fordi jeg kan arbejde
med den. Jeg fortæller alle mine venner
og kollegaer om det, jeg lærer.
Fra vores chichewa oversætter
Jeg takker Gud for de job, du giver
mig. De er en velsignelse, et våben i
mit liv. Jeg lærer mere om Guds sande
evangelium hver gang, jeg oversætter
jeres nyhedsbreve. Jeg takker Gud for
Pastor Tony Alamos liv. Må de himmelske engle fortsat vogte over ham og
beskytte ham.
Gud velsigne!!!
Doris,
Johannesburg, Sydafrika

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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døde kroppe. De vil rejse sig op og sti-

ge op til Himlen for at være i paradis,
for at leve med KRISTUS til evig tid
(Åbenbaringen 11:11-12).
Sig mig, elsker du GUDS råd eller de
gudløses råd? Hvis du elsker GUDS råd
så højt, at du vil lade HAM virke i dig i
disse allersidste dage, bed da denne bøn
og bliv frelst:
Min HERRE og min GUD, forbarm
dig over min sjæl, en synder.12 Jeg tror på,
at JESUS KRISTUS er SØN af den levende
GUD.13 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle
mine fordums synder kunne forlades.14
Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de
døde ved HELLIGÅNDENS kraft,15 og
at HAN lige nu sidder ved GUDS højre
hånd og hører min bekendelse af synd og
denne bøn.16 Jeg åbner mit hjertes dør og
jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE
JESUS.17 Rens alle mine synder bort i det
kostbare blod, som DU udgød i mit sted
på korset på Golgata.18 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.19
DIT ORD siger, at DU ikke vender dig
væk fra nogen, og det indbefatter mig.20
Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og jeg
ved, at DU har svaret mig, og jeg ved, at
jeg er frelst.21 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.22
Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.23 Nærlæs King James
versionen af Biblen, og gør, som den
siger for dit, og andres, gode.24
KRISTUS og GUD FADEREN lever nu i dig gennem HELLIGÅNDEN.
Der er en måde, hvorpå du kan lade
en større del af GUDS guddommelige
natur tage bolig i dig. Jo mere GUDS
guddommelige natur tager bolig i dig,
jo bedre er du i stand til at modstå de
fristelser, der så nemt har skubbet så
mange millioner kristne væk fra frelsens vej. Bed for dåben i HELLIGÅNDEN. For anvisninger om, hvordan
du kan modtage dåben i HELLIGÅNDENS navn og hvordan du kan lade en
større del af GUDS hellige natur tage
bolig i dag, bed da om vores litteratur

eller ring. Ingen kommer til at se GUD
uden helliggørelse (Hebræerne 12:14).
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 Tiendet
[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).

12 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 13 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 14 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 15 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 16 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 17 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 18 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 19 Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 20 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 21 Heb. 11:6 22 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14,
22:14 23 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 24 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.

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 • taoffice@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 juli 2015 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registreret juli 2015
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