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DE TORRA BENEN
av Tony Alamo

Profeten Hesekiel i Gamla testamentet fick en uppenbarelse ifrån Gud. Han såg en 
dal som var fylld av förtorkade ben, vilket representerade det andliga tillståndet av död 
hos Israel och i hela världen. Uppenbarelsen förebådade att Jesus skulle komma, att Han 
skulle förkunna evangeliet och det resultat som följde: den första uppståndelsen från 
döden till evigt liv för alla de som tror på ”Herrens Ord”.1 

Gud sade till Hesekiel: ”Du människobarn, kunna väl dessa ben åter bliva levande? [Kan de som 
är döda i anden åter bli levande?]” Hesekiel svarade: ”Herre Gud, Du [som skapade dem] vet det.”2

1 Hes 36:1, 4   2 Hes 37:3   3 Hes 37:4, 5   4 Hes 37:11   5 1 Mos 17:4–16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, 2 Mos 19:6, 32:10, 1 Pet 2:9–10, Joh 11:51–52, Apg 10:34–35, Ef 1:10, 
Upp 5:9, 14:6, Heb 8:8–12, Ps 22:28, Jes 2:2 och många flera   6 Upp 7:4, Rom 11:17, 19, 23, 24, Joh 15:1   7 1 Pet 2:9   8 Upp 20:5–6, Kol 2:12, 3:1, Rom 15:12, 1 Kor 15:15, 
16, 1 Tess 4:16  
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TONY ALAMOS VITTNESBÖRD

Gud talade igen till profeten och 
sade: ”Profetera över dessa ben och 
säg till dem: I förtorkade ben, hö-
ren HERRENS ord: Så säger HERREN 
till dessa ben: Se, jag skall låta ande 
komma in i eder, så att I åter bliven 
levande.”3 

Israel visste att de var förlorade 
som folk.4 Ännu denna dag är de 
hopplöst splittrade. Men Gud sade till 
Hesekiel att Han skulle föra samman 
ett annat folk, mycket större än det 
första Israel som inte slutade syn-
da. Det andra Israel skulle bestå av 
människor från varje folk på jorden,5 
en återstod av utvalda judar och en 
mångfald av andra folk, vilka skulle 
inympas i den sanna Vinstocken.6 Det 
skulle bli ett stort, heligt folk beståen-
de av dem som skulle återuppstå från 
det döda livet av synd till evigt liv.7 
De skulle aldrig mer vända sitt ansikte 
från Gud. Detta var den första andliga 

återuppståndelsen genom Jesu upp-
ståndelsekraft.8 

År 1964, innan jag upplevde min 
första andliga återuppståndelse ge-
nom Jesus Kristus var jag, Tony 
Alamo, känd för att vara syndig 
och ogudaktig och jag var helt utan 
kunskap om Gud. Jag anade inte att 
Gud fanns till. För mig var Guds Ord 
inget annat än sagor och myter och 
jag kunde inte förstå hur människor 
kunde tro på Gud eller på Hans Son. 
Jag kunde inte tro dem som sade 
att de trodde på Gud, för de var alla 
hycklare. De syndade lika mycket eller 
ännu mera än vad jag själv gjorde. Jag 
vet det, för jag brukade hålla ihop 
med dem. Vi var alla en hop av döda, 
förtorkade ben. Jag brukade bli arg 
om någon försökte övertala mig att bli 
kristen, eftersom jag tyckte att Bibeln 
var ett slöseri med tid. I det liv jag lev-
de fanns ingen tid för sagor eller spel.

I reklambranschen ansågs jag 
vara den bästa. Jag var ansvarig såväl 
för många världsberömda sångares 
och skådespelares framgångsrika 
karriärer, som för framgångsrika 
reklamkampanjer för flera välkän-
da hushållsprodukter. Den värsta 
mardrömmen jag då hade var att bli 
omvänd och börja dela ut traktater om 
Jesus ute på gatorna, att tillbringa mitt 
liv på en frikyrkomission, att predika 
evangeliet och organisera matköer för 
att mätta hungrande människor.

I mitten på sextiotalet såg inte 
världen så bra ut i mina ögon. Jag 
tyckte inte om droger eller smutsiga 
människor med svinaktig moral. Och 
jag hatade vad hippierörelsen gjorde 
av Hollywood, Sunset Boulevard och 
resten av världen. Själv var jag heller 
inte något helgon. Jag brydde mig inte 
om hur folk syndade, så länge de inte 

Alamos kristna nation



2

(Forts. från sid. 1)
gjorde det framför ögonen på barnfa-
miljer. För mig var världen slut, död, 
förtorkad, vidrig och kall.9 Ingenting 
var värt något mera. Jag tror att resten 
av världens människor visste det lika 
bra som jag och använde knarket i ett 
försök att fly undan denna verklighet. 
Kyrkorna var skenheliga, alla verkade 
att förstå även det. Hela världen var 
död genom sina överträdelser och 
synder.10 Världen var en enorm dal 
fylld av förtorkade ben, precis som 
de Hesekiel såg.11 

Jag mötte Jesus på ett övernaturligt 
sätt i ett kontor i Beverly Hills. Ingen 
kan föreställa sig hur skräckslagen, 
men ändå på samma gång glad jag 
blev, när Gud bevisade mig att Han 
och Hans Son verkligen existerar. 
Jag blev hänförd av att uppleva Hans 
fantastiska Helige Ande och att höra 
Hans mäktiga röst susa genom varje 
del av min kropp som om jag varit 
ett filter Hans Ord strömade igenom, 
både in och ut. Hans närvaro var 
härlig och värmande. Hans Ande föll 
starkt över mig som om Hans mäktiga 
hand höll mig i ett stadigt grepp. Och 
Hans Ord befallde mig att ”Stå upp 
och berätta för människorna i detta 
rum om Herren Jesus Kristus och att 
Han kommer att komma tillbaka till 
jorden igen, eller så kommer du att 
dö.” När Hans Ande föll över mig på 

kontoret, blev jag medveten om Hans 
obeskrivliga, otroliga intelligens.12 Han 
var varje atom och varje molekyl. Han 
var luften jag andades. Han visste allt 
från det förgångna och Han visste allt 
som kommer att hända i framtiden.13 
Jag skämdes, för jag visste att Han kän-
de till allt som jag någonsin gjort. Då 
visade Han mig att himmel och helvete 
verkligen existerar. Jag visste, var jag 
skulle sluta om jag inte gjorde som 
Han sade ... och det var inte i himlen.

Trots att jag blev fylld av fruktan,14 
var det också underbart för mig att 
veta att Gud var verklig och levande 
och att han var allt som profeterna och 
apostlarna hade sagt att Han var. Han 
har inte förändrats alls sedan den da-
gen Han skapade himlen, jorden och 
allt vad de rymmer.15 Jag visste genast 
att jag alltid skulle frukta, beundra, 
respektera, älska och tjäna Honom. 
Jag visste att jag skulle bli villig att 
leva, förföljas och dö för Honom och 
göra det med all min glädje.16 

Efter att Gud släppte ut mig från 
kontoret började jag fråga: ”Vad vill 
Du att jag skall göra? Jag gör vad helst 
Du säger.” Jag fick inget svar, så jag 
trodde att Han ville att jag skulle gå 
till kyrkan. Jag trodde att den största 
var den bästa, så jag gick dit men jag 
hittade inte Honom där. Sedan fort-
satte jag till andra kyrkor men jag fann 
Honom inte där heller. Sedan läste jag 
böcker med omslag föreställande per-
soner som såg visa och gudfruktiga ut, 
med långt skägg och religiösa kläder. 
Men jag visste att böckerna hade fel 
eftersom det stod i dem att man inte 
behövde vara rädd för Gud,17 att Gud 
inte hotar människor, att man kan 

synda utan att sluta i helvetet.18 Jag 
brydde mig inte om en sådan gud, vad 
jag brydde mig om var att finna den 
Gud som hade hotat mig,19 den Gud 
som visat mig himmel och helvete, 
och fått mig att göra något som inte 
någon annan kunnat få mig att göra, 
något som jag aldrig velat göra.

Jag trodde aldrig att sanningen 
skulle finnas i Bibeln, eftersom den 
fanns överallt. Jag upplevde att något 
som allmänheten föll för inte kunde 
vara smart, eftersom jag tyckte att alla 
människor var dumma. Till sist började 
jag läsa Bibeln och hittade frälsnings-
planen och instruktionerna för hur man 
får evigt liv, vilka visade hur man skall 
växa i Kristus och bli så stark i anden att 
man kan leda många själar till honom.20 

När jag först började läsa Bibeln 
kände jag samma Guds kraft komma 
över mig som jag hade känt i det där 
kontoret i Beverly Hills. Då visade 
Gud för mig ytterligare syner om 
himlen och helvetet.21 Jag ropade till 
Gud: ”Herre, sänd mig inte till hel-
vetet!” Då såg jag himlen och kände 
en himmelsk frid.22 Fastän jag var 
andligt blind, naken och liten, sade 
jag till Gud att jag var villig att förbli 
blind, naken och obetydlig, bara jag 
fick känna denna himmelska frid för 
evigt. Jag såg helvetet ännu en gång 
och jag ropade ut igen till Gud om 
nåd och förlåtelse. Då kom kraften av 
Fadern, Sonen och den Helige Ande 
in i min dödliga kropp,23 genom min 
tro på Jesus och det blod Han utgjöt 
för min skull och genom min tro på 
Guds Ord, som jag hört och lytt.24 
Jag kände att varje synd jag någonsin 
begått lyftes ut ur min själ.25 Jag kände 
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12 1 Sam 2:3, 4 Mos 24:16, 1 Kor 1:25, 2:16, 3:19, Ps 32:8, Job 21:22, Ords 2:6, 3:20, 9:10, Luk 1:77, Rom 11:33, 
2 Kor 4:6   13 Ps 44:22, 1 Joh 3:20, 1 Kor 3:20, Ps 94:11, Jes 46:9–10, Upp 21:6, 22:13   14 2 Kor 5:11, 1 Mos 35:5, Jer 
32:21, Job 31:23, 3 Mos 26:16, Hes 32:32   15 Mal 3:6, Heb 13:8, 1 Mos 1:1, Apg 4:24   16 Ps 5:12, 35:19, Joh 16:33, 
Rom 12:8, 15:13, Apg 2:28, 20:24, Jes 51:11, 61:19, 2 Kor 8:12   17 1 Mos 22:12, Ps 112:1, Ords 13:13, 14:16, 28:14, 
31:30, Pred 7:18   18 Ords 8:36, Hes 18:2, 4, Upp 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 1 Mos 2:17, 6:7, 9, 13, 2 Mos 20:5, 
34:7, 32:33, Matt 8:12, 22:13, Upp 20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, Mark 16:16, Hes 3:18, 18:20   20 Joh 4:35-36, 15:5, 8, 
15–16, Upp 14:18   21 Apg 7:55–56, Luk 16:22–31, Upp 4:1–11, 15:1–4, 21:2–5, 10–27, 22:1–5, Jes 5:14, 14:9, Upp 
14:10–11, 20:10   22 Rom 5:1, Ef 2:14, Fil 4:7, Kol 3:15, 1 Thess 5:23, 2 Thess 3:16   23 2 Kor 6:16, 1 Pet 2:5, 3 Mos 
26:11-12, Joh 14:16, 1 Joh 3:24   24 Hab 2:4, Matt 17:20, Luk 7:50, Apg 20:21, 26:18, Rom 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 
11:20, Gal 2:16, 3:11, Ef 2:8, 3:17, Heb 10:38   25 Mark 14:24, Joh 6:53, Apg 20:28, Rom 3:25, 5:9, Ef 1:7, 2:13, Kol 
1:14, 20, Heb 9:12, 14, 22, 1 Pet 1:18–19, Upp 1:5, 5:9   

9  Matt 13:39, hela kapitel 24, 1 Kor 15:24, Heb 9:26, 
1 Pet 4:7   10 Ef 2:1, 5, Kol 2:13   11 Hes 37:1  
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Kalifornien
Kära Pastor Alamo,

Jag skriver detta brev med den heli-
ge Andes styrka, i full stridsutrustning, 
Guds rustning (Efesierna 6:10–17). Ny-
ligen, genom en andlig tillväxt och säll-
skap med en broder i Guds armé, har 
vissa sanningar och hemligheter i bibeln 
uppenbarats genom den helige anden. 
Jag vet att Gud nu förbereder hans utval-
da, och jag kom till en sida i din publi-
kation. Jag måste säga att Gud förde din 
skrift till mig under en avgörande tid när 
jag behövde veta vissa sanningar. Jag är 
oerhört imponerad av din missionsverk-
samhet. Du är den råa sanningen, oför-
skönad, du berättar inte bara om alla de 
tilltalande aspekterna av profetian. In-
kludera mig i din medlemsräkning och 
placera mig på din utskickslista, så att jag 
kan växa i den helige anden, beväpnad 
med Guds svärd av sanning. Jag befinner 
mig i delstatsfängelset, så inga inbundna 
böcker tack. Jag är oförmögen att donera 
annat än mina böner för att din mäktiga 
missionsverksamhet ska blomstra med 
ditt fullständiga etablissemang. 
Sincerely yours,
B.L.                           Corcoran, Kalifornien

Tony Alamo Christian Ministries delegerade pastor M.C. delar ut 
pastor Alamos nyhetsbrev – Demokratiska Republiken Kongo

26 1 Joh 1:7, Heb 10:19–22, Upp 1:5, 7:14   27 Ps 89:19, 
Apg 3:13–14   28 Rom 8:37, 1 Joh 4:3–4   29 Kol 2:10   

(Forts. sid. 8)

mig ren.26 Någonting mycket under-
bart hade skett, skett för mig genom 
Kristus Jesus, ”Israels Helige”.27 Jag 
blev så glad att bli löst från syndens 
band och att få äga denna nya kraft 
som hindrade mig från att synda, att 
jag ville berätta för alla människor i 
världen att de också kunde lära känna 
Honom och få evigt liv.

Även efter mer än 31 år i Kristi 
tjänst, känner jag varje gång jag läser 
Bibeln att den andliga märgen öses 
ner från himlen in i dessa en gång 
mycket torra ben. Guds Ord har lagt 
andliga muskler runt dessa innan så 
förtorkade ben och täckt dem med 
kött och hud av andligt pansar. Varje 
Guds Ord har inympat Kristus mer i 
mitt hjärta. Jag kan fortfarande kän-
na hur varje Guds Ord inandar den 
Helige Ande i min själ, och ger mig 
kraft att stå emot och omintetgöra 
alla glödande pilar Satan har skjutit 
mot mig genom åren. Jag förstår mer 
och mer varje dag att vi vinna ”en 
härlig seger” i Jesus Kristus28 och att 
vi ”blivit delaktiga av den fullheten, 

Kära Pastor Alamo, min älskade 
och gudagivna pastor,

Nåd, barmhärtighet och frid ifrån 
Fadern och Jesus Kristus, vår herre, 
vare med dig och dina missionärer.  
Jag tackar Gud som jag tjänat sedan 
1994, jag är en evangelist i Musoma, 
Tanzania. Jag har arbetat för att ex-
pandera min missionsverksamhet 
över hela landet, och även utanför 
Tanzania. Pastor, jag har inte hört 
din röst eller predikan, ej heller sett 
ditt ansikte, men genom dina skrif-
ter, har jag mottagit och läst om un-
derbara budskap som ”Förtorkade 
ben”, Messias och ”Guds farm”, skri-
ven av dig Pastor Tony Alamo, den 
största internationella talaren. Ge-
nom denna skrift har jag kom-
mit att lära känna och förstå 
din nuvarande och framtida 
oro beträffande kyrkan, som är 
Kristi kropp. Jag och min her-
res arbetskamrater och de nya 
konvertiterna, som har accep-
terat Kristus genom din littera-
tur, har skapat ett sällskap som 
heter Believer Community 
Church (B.C.C) [Det troende 

Tanzania

sällskapets kyrka]. Vi ämnar utvidga 
din mission i Östafrika, speciellt i Tan-
zania, och att avancera och expandera 
till fjärran byar. Pastor, snälla vi behö-
ver din hjälp. Om du kan förse oss med 
en högtalare, en generator, såväl som 
biblar för nya konvertiter och skrifter 
för undervisning för att tillgodose våra 
behov i denna evangeliska mission och 
inhemska evangelisation. Genom detta 
kommer Gud rikligt välsigna dig. Må 
Gud välsigna din missionsverksamhet 
och höja ditt andliga liv för det goda 
arbetet. Vi uppskattar och väntar in-
nerligt på ditt positiva svar. 
Din i Kristus, 
O.E.M.          Tanzania, Östafrika
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(B) Jesaja 53
(9) Messias STÄLLFÖRETRÄ-

DANDE LIDANDEN, Jesaja 53:4–6, 
8, 10–12:

”Men det var våra sjukdomar han 
bar, våra plågor han led … Han blev 
pinad för våra brott, sargad för våra 
synder: han tuktades för att vi skul-
le helas, hans sår gav oss bot ... men 
Herren lät vår skuld drabba honom ... 
Han blev straffad för MITT FOLKS 
brott ... Botade den som gjort sig till 
ett skuldoffer.” ”Han skall bära DE-

RAS skuld ... Han bar de mångas 
skuld.”1

Detta kapitels enastående fak-
tum är Messias ställföreträdande 
lidanden. Detta vidunderliga kapi-
tel innehåller enbart tolv verser men 
kungör doktrinen för det ställföre-
trädande offret för all mänsklig synd 
fjorton gånger. Hela avsnittet (Jes. 
52:13–53:12) svämmar över med dessa 
föreställningar och mysteriet löstes 
aldrig tills Herren Jesus ”gjordes till … 
synden för vår skull” (2 Kor. 5:21) och 

”dog för våra synder” (1 Kor. 15:3).
Jehova ”lät vår skuld drabba 

honom” (Jes. 53:6). Messias var 
den gudomliga frälsaren, på vilken 
de eldiga strålarnas dom föll, som 
skulle ha fallit på mänskligheten. 
Hur underbar är Guds nåd ge-

nom Kristus företrädande försoning! 
Så korset blev, genast, Kristus djupas-
te förödmjukelse, och samtidigt hans 
högsta ära – och det utsedda förord-
nade medlet att skänka frälsning till 
människan. 

När Herren Jesus kom uppfyllde 
han dessa messianska förutsägelser 
genom hans försoningsdöd på korset: 
”Våra synder bar han i sin egen kropp 
upp på träpålen” (1 Pet. 2:24).

(10) Messias kommer VILLIGT 
att lida utan att klaga, Jesaja 53:7:

”Han fann sig i lidandet, han öpp-
nade inte sin mun: Han var som lam-
met som leds till slakt eller tackan som 
är tyst när hon klipps, han öppnade 
inte sin mun.”

Andra lidande brukar oftast ut-
trycka missnöje eller klagan, speciellt 
när de behandlas orättvist – men icke 
så den lidande Messias. Han under-

1 Herren, den sanne författaren, har gjort det omöjligt – oavsett hur slug eller lärd man är – att undvika eller förvränga budskapet som presenteras i detta avsnitt om att Jesu som vår 
ställföreträdare sonade våra synder. Budskapet återkommer så ofta och i så många olika former, även om dess sanning förblir oförändrad, att den som lyckas förneka det på en plats ändå 
ställs inför det någon annan stans.

Hälsningar och beröm från de 
indiska bröderna vid Tony Alamos 
Christian Ministries i Indien. Jag 
fylldes av glädje och kände tacksam-
het när jag tog emot de heliga biblar-
na och andra skrifter inklusive Mes-
sias. Andäktigt, sprider mina kristna 
bröder och jag den sanna frälsnings-
planen till de som förstår engelska 
och vi försöker även att översätta 
denna unika skrift till vårt moders-
mål, för de som inte förstår engelska 
och som bor i byarna. Ett stort an-
tal människor, buss- och bilförare, 
gymnasie-, medicin- och ingenjörs-
studenter, samt arbetare och anställ-
da i fabriker, lärare, och alla som har 
tagit emot den med stort intresse är 
välsignade av denna skrift, som bär 
med sig den sanna frälsningsplanen. 
Många människor tog emot Jesus 
Kristus som deras personliga fräl-
sare genom dina skrifter i vår stad. 
Stöd vår missions-verksamhet i dina 

INDIEN

Broder T.R. delar ut pastor Alamos dynamiska, själavinnande bok, Messias – 
Rajahmundry, Indien

Det här är ett utdrag från pastor Alamos bok, Messias
Det största miraklet i skrift: 

redogörelsen

Messias
Enligt bibelprofetian

”Om HONOM vittnar alla profeterna” (Apostlagärningarna 10:43). 
”Som det står skrivet om mig i bokrullen” 

(Psaltaren 40:7, Hebréerbrevet 10:7).

värdefulla böner. Vördsamt er tjäna-
re i vingården. 
Yours faithfully,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal
India
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ställde sig själv frivilligt till hans för-
ordnade uppgift att ”bära våra synder” 
och var som lammet som leds till slakt. 
I sublim och storsint tystnad kommer 
Messias uthärda till det yttersta efter-
som Jehova vill det. Och här skådar 
vi ner på den oändliga kärlekens obe-
gripliga mysterium. 

I det Nya Testamentet, när Jesus 
Kristus blev slagen, falskt anklagad, 
illa behandlad, hånad, spottad på, för-
följd, misshandlad, piskad och korsfäst 
fanns det ingen låga av förbittring, inga 
anklagelser mot hans bödlar, inga hög-
ljudda klagomål, bara en bön. 

Trots att det uppträdde många fal-
ska vittnen sade översteprästen, ”Har 
du inget att svara på deras beskyllning-
ar? … Men Jesus teg” (Matt. 26:59–63).

Här är Jesus bön när han led av kors-
fästelsens tortyr: ”Fader, förlåt dem, de 
vet inte vad de gör” (Luk. 23:34).

Hela denna procedur är så ovanlig, 
motsägelsefull mot natur och mänsklig (Forts. sid. 6)

Pastor Mike Omoasegun med några från hans församling tar emot pastor 
Alamos själavinnande sina och biblar, King James engelska version, från Tony 
Alamo Christian Ministries – Suleja, Nigeria

Bön och information, kontakt dygnet runt: +1 661 252 5686

upplevelse, att man inte kan låta bli att 
imponeras och slås av häpnad av både 
den underliga profetian och dess än 
mer anmärkningsvärda uppfyllelse.

(11) Han blev fängslad och dömd 
och fördes bort, men ingen talade för 
hans sak.

Ingen vän att förklara han oskuld, 
Jesaja 53:8:

”Undan våld och dom blev han 
borttagen, men vem i hans släkte be-
tänker detta?”

Sanhedrinerna hade som sed i ”li-
vets tribunal” att uppmana dem som 
visste något som gynnade den ankla-
gade att träda fram och utropa detta. 
Detta observerades inte i rättegången 
mot Jesus från Nasaret, utan istäl-
let var förfarandet vid hans snabba 
skenrättegång inför sanhedrinerna i 
uppenbar motsägelse till deras egna 
bestämmelser och mot alla normer för 
rätt och rättvisa. 

Jesus tvingades framträda ensam 
och oförsvarad inför en korrupt ju-
disk hierarki och representanter för 
den största hedniska makten på jor-
den vid den tidpunkten. Inte en enda 
person närvarade för att ta hans 
sida. Judas förrådde honom; Petrus 
nekade honom med ed; och de an-
dra lärjungarna ”övergav honom och 
flydde” (Matt. 26:56). Och många 
av de kvinnor, som hade tjänat ho-
nom, stod ”längre bort och såg på” 
när han korsfästes (Matt. 27:55). När 
han som mest, mänskligt sett, behöv-
de det STOD INTE EN ENDA PER-
SON VID HANS SIDA. Det är sant 
att Maria hans moder, några trogna 
kvinnor och Johannes hans älskade 
lärjunge, senare, efter att trötta tim-
mar av lidande bedövat hans brutna 
kropp, ”stod vid hans sida” vid korset; 
men under hans rättegång och under 

Från vår jourlinje, bemannad dygnet 
runt, för bön och information
D.R. från McAllister Library, 

Fuller Theological Seminary i Pa-
sadena, Kalifornien, ringde och sa 
att han fann ett par nyhetsbrev på 
marken och läste dem. Han sa att 
han älskade dem och krävde att 
bli placerad på utskickslistan. Han 
sa att han ville att vi skulle skicka 
varenda nyhetsbrev och allt som 
pastor Alamo har skrivit. Han 
vill ha en samling av all pastor 
Alamos skrifter så att forskare kan 
besöka hans bibliotek för att lära 
sig mer om Guds ord och pastor 
Alamo. Han var väldigt exalterad 
av detta. Han sa att han skulle vilja 
fylla en av sina bokhyllor enbart 
med pastor Alamos skrifter. Han 
sa att pastor Alamo berättar hur 
det verkligen är. 
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korsfästelsens tidiga timmar lämna-
des han ensam – fullständigt ensam. 
Aldrig under världens historia har 
någon blivit så fullkomligt övergiven 
av vänner och kära såsom Jesus blev. 

Jesus arresterades, INTE av rik-
tiga tjänstemän, utan av en folkhop, 
pöbeln: ”en stor folkhop med svärd 
och påkar, utsänd av översteprästerna 
och folkets äldste” (Matt. 26:47). Även 
Jesus kommenterade det motsägelse-
fulla tillvägagångssättet: ”Som mot en 
rövare har ni gått ut med svärd och 
påkar för att fängsla mig? Var dag satt 
jag i templet och undervisade utan att 
ni grep mig. Men allt detta har skett 
för att profeternas skrifter skall upp-
fyllas” (Matt. 26:55–56).

Falska vittnen var mutade att vitt-
na mot honom ”så att de kunde döma 
honom till döden” (Matt. 26:59), och 
han prövades under nattetid, vilket 
var olagligt. 

I den romerska domstolen, när 
Pilatus förgäves letade efter en orsak 
att korrekt döma honom, frågade han 
folket: ”Vad har han gjort för ont?” 
De enda svar han fick var pöbelns 
oförnuftiga rop, påhejade av deras 
ledare, ”Han skall korsfästas ... han 
skall korsfästas” (Matt. 27:23). När Pi-
latus såg att förnuft och rättvisa inte 
ledde någonstans och att oron bara 
blev värre, avstod han från ansva-
ret och överlämnade Jesus till dem 
som skulle korsfästa honom. (Matt. 
27:22–26) Detta var historiens värsta 
justitiemord. 

Men Kristus oskuld intygades inte 
bara av Pilatus – ”Jag finner honom 
inte skyldig till något” (Joh. 19:6) 
– utan även av den äldre messian-
ska profeten: ”Han hade aldrig gjort 
något orätt, aldrig tagit en lögn i sin 
mun.” (Jes. 53:9)

MESSIAS Zambia
Kära Pastor Tony Alamo,

Det är med glädje jag skriver det-
ta brev till dig. Hur mår du, Pastor? 
Jag hoppas att du genom Guds alls-
mäktiga nåd mår bra. Jag läser ditt 
världsomspännande nyhetsbrev 
”Ledare och fabler”. Gud tillät mig 
att mirakulöst upptäcka det. Efter 
att ha läst det välsignades jag och 
önskade skriva till dig. Jag tackar 
dig för de underbara budskap som 
sträcker sig till de förlorade och 
ofrälsta så att Kristus kan bildas i 
deras liv. Genom dina skrifter har 
många människor sträckt sig efter 
Kristus och blivit förlösta från djä-
vulen. Må Gud välsigna dig ekono-
miskt, fysiskt och andligt.  

Pastor, jag är en ung kvinna och 
gifte mig för fem år sedan. I skänk-
te mitt liv till Jesus Kristus för två år 
sedan och herren har varit mig nå-
dig. Jag har en vision att predika Je-
sus sanna evangelium till andra. Som 
kvinnor i Afrika har vi hållits i kedjor 
i århundraden på grund av traditio-
nella myter så jag önskar verkligen 
att ge mig själv till Gud. Pastor, jag 
anhåller om biblar, böcker, nyhets-
brev, Guds budskap på band och an-
dra skrifter för att hjälpa mig att gå 
och vittna till de förlorade själarna. 

Slutligen skulle jag vilja fråga om ma-
terial för bibelstudier och inspelade 
sånger.
Er i Kristus,
L.M.           Isoka, Zambia

Kära Pastor Tony Alamo,
Varma och uppriktiga hälsningar 

i vår herre Jesus Kristus namn. Jag 
tackar Gud för ditt liv och det sätt 
han planerade att sprida ordet, så 
att det kunde nå världens hörn så 
att liv kunde räddas. Pastor Alamo, 
Sir, jag var en hedning innan jag 
räddades från de onda tingen av 
min kamrat och när jag läste ditt 
budskap i nyhetsbrevet placerades 
mitt hjärta på rätt plats och jag är 
säker på att Gud ändrar mitt liv. Jag 
förstod snabbt att Gud vill att vi ska 
ingiva oss med hans rättfärdighet. 
Pastor Alamo, jag ber om en eller 
två biblar på engelska för min vän 
och jag att läsa den allsmäktige 
Guds ord. Må vår herres frid vara 
över dig och din själ. Jag tackar dig 
mycket för den godhet och tackar 
de omtänksamma personer som 
besvarar förfrågningarna.
Thanks. 
G.N.             Kitwe, Zambia 

Mexiko
Väl uppskattade Pastor Alamo,

Dina skrifter har nått även till den plats jag befinner mig på, 
och den innehåller intressanta budskap och vittnesmål från olika 
delar av världen. Utan tvekan, använder Gud dig kraftfullt så att 
hans frälsningsbudskap kan framföras till varje människa. Jag har 
spenderat de senaste sju och ett halvt åren i fängelse p.g.a. transport 
av marijuana. Under de senaste två åren här har Gud manifesterat 
sig själv i min miserabla tillvaro på ett verkligt extraordinärt sätt. Jag 
hoppas att jag släpps fri det här året och jag skulle vilja veta om du 
kan skicka din bok, Messias, till mig och andra skrifter som kan hjälpa 
mig att konvertera mina söner.  
M.A.       Monclova, Coahuila, Mexiko

Forts. i nyhetsbrev nr 06100
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Ghana
Älskade och vänliga Pastor,

Jag var så exalterad att du skickade 
dina nyhetsbrev till mig. Jag fick en 
låda med dina nyhetsbrev förra veckan. 
Kära tjänare av herren, människor var 
så nöjda att läsa dem. Våra vänner i byn, 
som vi alltid delar våra gåvor med och 
besöker för bönemöten var så ivriga 
att läsa dem och några själar har åter-
upplivats genom att läsa breven från 
andra. Vi är så lyckliga och vill be dig 
om att lägga till oss på din utskickslista 
för att skicka material om evangeliet till 
oss. Vi behöver biblar och dina skrifter 
och kommer vara glada när vi tar emot 
din missions lära. Vi ber för dig, din 
älskade son, Sion och alla som arbetar 
med dig i missionsverksamheten. Gud 

Kära Pastor, 
Hälsningar i herren Jesus namn. 

Amen. Det senaste nyhetsbrevet du 
skickade till mig har spridits och jag 
förbluffades av ändringarna det har 
skänkt till människornas liv, och de 
lovar att tjäna herren med hela deras 
hjärtan, och några lovar att skriva till 
dig. Jag önskar att be om 25 kopior 
av boken, Messias, och 150 av dina 
olika nyhetsbrev, några biblar, och 
andra skrifter för att hjälpa mig att 
sprida evangeliet, och för vänner, fa-
miljemedlemmar och andra intresse-
rade människor som vill veta mer om 
herren Jesus Kristus. Jag vill verkligen 
vara en av dina missionärer här i Ni-
geria. Jag vill veta vad som krävs. Jag 
har skådat att Guds hand är över ditt 
liv och ministerium och jag skulle vil-
ja ta del av denna smörjelse och makt 
som är över ditt liv och din missions-
verksamhet. I förväntansfull väntan att 
höra och ta emot från dig.  
Din i herren,
R.M.             Port Harcourt, Nigeria 

Nigeria

Brev till pastor Alamo Togo

teratur som heter Messias är jag väl-
digt exalterad att berätta för dig att 
jag till sist har accepterat Jesus Kris-
tus som min personliga frälsare och 
att han kom och dog på korset för 
mig. Tidigare var jag i världen utan 
att känna Gud, inte heller kände jag 
hans son, Messias, men efter att ha 
läst igenom dina skrifter vet jag nu 
att jag var förlorad men att jag har 
hittats. Jag var i mörkret men Gud 
herren har fört mig in i ljuset. Jag är 
således en pånyttfödd kristen och en 
son till den levande guden. I detta 
nu har jag ingen bibel och, om möj-
ligt, skicka även ditt häfte, Messias, 
till mig. Om du även vill skicka mig 
andra böcker som kan hjälpa mig att 
känna Gud väl, skulle jag uppskatta 
det. Jag kommer nu att närvara Pen-
tecostalkyrkan i Koforidua. Må Gud 
herren rikligt välsigna dig för det 
goda arbetet du har gjort.  
Yours faithfully,
D.F.        Koforidua, Ghana

Kära Pastor Tony,
Tack för att du skickade din bok 

Messias till mig inklusive tio nyhets-
brev. Materialet har skänkt mig en 
andlig medvetenhet och en ny en-
tusiasm för Guds arbete i mitt liv. 
Jag gav några nyhetsbrev till krist-
na vänner vars tro hade kallnat 
och när jag besökte dem uttryckte 
dem alla en stor glädje att de åter-
upplivades i anden och de mår 
bra som en följd av att ha läst dina 
nyhetsbrev. Dessa människor är 
sugna på fler nyhetsbrev så om du 
vänligen kunde skicka mig unge-
fär 150 nyhetsbrev och några bi-
blar för nya konvertiter som är i 
stort behov av det. Jag är väldigt 
tacksam för att du kommer skicka 
dem till mig. Tack för den rika lä-
ran av Guds ord som du varit så 
trogen att ge ut. Må Gud den alls-
mäktige fortsätta att välsigna dig. 
Tron flyttar berg. 
Din dotter i Kristus,  
T.O.                        Kumasi,  Ghana

belönar dig rikligen. Först och främst, 
och med alla medel, be för oss. Bönen 
rör Gud den allsmäktiges mäktiga och 
kraftfulla arm. Utan bönen ”snurrar vi 
bara på hjulet”. Snälla be för våra stu-
dentvolontärer som går till fjärran byar 
och berg för herrens arbete. Be för dem 
som har mod, tro och kärlek. Må her-
rens ande vara din guide och ledare. 
Må han minnas att välsigna dig rikligt. 
Vi ber till Gud att du kommer leva ett 
långt liv i fred och välstånd.
Loving you in Christ’s love, 
A.S.              Accra, Ghana

Älskad i Kristus,
Vi är väldigt glada att ta emot 

ert brev. Vi är väldigt lyckliga 
för skrifterna du har skickat. 
Gud arbetar verkligen genom 
den. Vi har vunnit ungefär 15 
själar som kom till Kristus ge-
nom dina broschyrer och vi ber 
att Gud rikligen skall välsigna 
er alla.  

Beträffande CD-skivorna kom-
mer vi att behöva dem och bi-
blarna för de nya konvertiterna. 
Som det ser ut nu har vi inte råd. 
Togo är ett väldigt fattigt land. 

Vi kommer att se fram emot 
att ta emot CD-skivorna och 
biblarna för påsk. 
Förbli välsignad i Jesus namn, 
amen. 
Rev. Henry James          Lome, Togo

Kära Pastor,
Jag skickar dessa hälsningar 

till dig hela vägen från Ghana. 
Efter att ha läst igenom din lit-
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i honom”.29 Och jag vet också hur 
väldigt viktigt det är att följa varje 
Ord från Jesus, som strax före Han 
uppsteg till himlen i ett moln sade: 
”Gån ut i hela världen och prediken 
evangelium för allt skapat.”30 (För-
kunna det för varje förtorkat ben, för 
de som är döda i anden, så att de får 
”hör[a] Herrens Ord”.31) ”Den som 
tror och bliver döpt, han skall bliva 
frälst; men den som icke tror, han 
skall biiva fördömd”32 

Om du liksom jag inte vill bli dömd 
utan istället bli frälst, be då denna bön 
till Gud:

Min Herre och min Gud, ha nåd 
över min själ. En syndare är jag.33 
Jag tror på att Jesus Kristus är den 
levande Gudens Son.34 Jag tror på 
att Han dog på korset och utgav 
sitt dyrbara blod till förlåtelse för 
alla mina synder.35 Jag tror på att 
Gud uppväckte Jesus från de döda 
genom kraften i den Helige36 Ande 
och att Han sitter på Guds högra 
sida i denna stund och hör min 

30 Mark 16:15, Luk 14:23   31 Hes 37:4, 2 Kung 20:16, Jes 1:10, Jer 2:4   32 Mark 16:16, 2 Tess 2:12   33 Ps 51:7, Rom 3:10–12, 23   34 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, 
Joh 9:35–37, Rom 1:3–4  35 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9   36 Ps 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   37 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13   38 1 Kor 3:16, Upp 3:20   39 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14   40 Matt 26:28, Apg 
2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   41 Matt 21:22, Joh 6:35, 37–40, Rom 10:13   42 Heb 11:6   43 Joh 5:14, 8:11, Rom 6:4, 1 Kor 15:10, Upp 7:14, 22:14   44 Joh 14:6   45 Apg 4:12

syndabekännelse och bön.37 Jag 
öppnar dörren till mitt hjärta och 
välkomnar Dig, Jesus min Herre.38 
Tvätta bort alla mina smutsiga syn-
der med Ditt dyrbara blod som Du 
utgav på Golgata kors i mitt stäl-
le.39 Du kommer inte att vända Dig 
bort från mig, Jesus min Herre, Du 
kommer att förlåta mina synder 
och rädda min själ. Jag vet det, ef-
tersom Ditt Ord, Bibeln, säger så.40 
Ditt Ord säger att Du inte vänder 
Dig bort från någon och det gäller 
även mig.41 Därför vet jag att Du 
har hört min bön och jag vet att 
Du har svarat mig och jag vet att 
Du har frälst mig.42 Och jag tack-
ar Dig, Jesus min Herre, för att Du 
har frälst min själ och jag vill visa 
min tacksamhet till Dig genom att 
göra som Du befaller och sluta att 
synda.43

Efter frälsningen, säger JESUS att 
du skall döpas, helt nedsänkt i vat-
ten, i faderns, sonens och den heli-
ga andens namn.44 Studera 1917 års 
bibel flitigt och gör som den säger.45

HERREN vill att du ska berät-
ta om din frälsning till andra. Du 
kan bli en spridare av pastor Tony 

Alamos evanglieskrifter. Vi skickar 
skrifterna till dig gratis. Ring eller 
mejla oss för mer information. Dela 
detta budskap med någon annan.  

OM du vill att världen ska räddas, 
såsom JESUS befaller, röva inte tion-
den och offergåvor från GUD. GUD 
sade, ”Så en människa får röva från 
Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger 
ni: Hur har vi rövat från dig? Tionden 
och offergåvor har ni rövat! Ni drab-
bas av förbannelse, ändå rövar ni från 
mig, hela nationen [och hela denna 
värld]. Kom med hela tiondet [ett ’ti-
onde’ är 10 % av din bruttoinkomst] 
till förrådshuset, så att det finns mat 
[andlig mat] i MITT hus [räddade sjä-
lar], och sätt MIG på ett sådant prov, 
säger HERREN SEBAOT, då kommer 
jag öppna himlens fönster och låta 
ymnig välsignelse strömma ner över 
er att det inte skall finnas tillräckligt 
med utrymme att ta emot den. Jag 
skall skrämma bort gräshopporna så 
att de inte förstör markens gröda för 
er och så att era vinodlingar inte blir 
utan frukt, säger HERREN SEBAOT. 
Då skall alla folk prisa er, och ni ska 
få ett härligt land, säger HERREN SE-
BAOT.” (Malaki 3:8–12). 

TONY ALAMOS
VITTNESBÖRD

Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.
Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686  •  Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att leva med alla de saker som är nödvändiga för livet för alla 
de i våra amerikanska lokaliteter som verkligen vill tjäna HERREN av hela sitt hjärta och sin själ, i sina tankar och med sin styrka.

Gudstjänster avhålls i New York City varje tisdag kl 20.00 och på andra platser under kvällstid.
Var god ring +1 908 937 5723 information.  MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST.

Be om pastor Alamos bok, Messias, visar hur KRISTUS från gamla testamentet framträder i över 333 profetior.
Delta i arbetet att skörda själar genom att distribuera pastor Alamos skrifter.
Alla våra trycksaker och våra ljudinspelningar är kostnadsfria, inklusive frakt.

Om någon försöker ta betalt för dem, ring +1 661 252 5686; mottagaren betalar.
DENNA SKRIFT REDOGÖR FÖR DEN SANNA FRÄLSNINGSPLANEN (APG 4:12).

KASTA INTE BORT DEN, GE DEN TILL NÅGON ANNAN.
De av er som befinner sig i andra länder, vi uppmuntrar er att översätta denna skrift till ert språk. 
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