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Pastor Tony Alamo döper en konvertit
i Stilla havet

Psaltaren 119:9–16 (Beth): ”Huru skall en yngling bevara sin väg
obesmittad? När han håller sig efter ditt ord. Jag söker dig av allt mitt
hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt
hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.”

”Lovad vare du, Herre! Lär mig
dina stadgar. Med mina läppar förtäljer jag alla din muns rätter. Jag fröjdar
mig över dina vittnesbörds väg såsom
över alla skatter. Jag vill begrunda
dina befallningar och skåda på dina
stigar. Jag har min lust i dina stadgar,
jag förgäter icke ditt ord.”
Psaltaren 120:1 konstaterar: ”Jag
ropar till Herren i min nöd, och han
svarar mig.” Herre, rädda min själ
från pornografin. Pornografin är falsk!
Det finns ett hopp om befrielse från
pornografi genom Herren, Guds
ord. Vi befinner oss vid tidens ände
och Satan vet att hans tid är knapp.1
Han är full av raseri och avfyrar pilar
mot helgonen och de som vill befrias
från inflytandet av Satans flammande

”skarpa pilar, med glödande ginstkol”
(Psaltaren 120:4).
Vi har alla kallats av Gud att strida
mot Satan men det är en strid utan
ände 2 om du söker daglig lättnad
från dessa pornografins vässade pilar
avfyrade av Satan, vars syfte är att du
spenderar evigheten med honom i helvetets ständigt kokande, lavaliknande,
brinnande sjö av eld och svavel.3 Men
hur kan dagens män och kvinnor besegra djävulen och hans mäktiga vapen
av utsvävningar och åtrå, som utgör
pornografi?
I Psaltaren 119:9 (Beth), ställer
David samma fråga: ”Huru skall en
yngling [eller ung kvinna] bevara sin
väg obesmittad? [Han förklarar för
oss alla att den enda vägen är Guds

Ord.4 Hans svar är:] När han håller
sig efter ditt ord. Jag söker dig av
allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse
från dina bud. [Här finns den stora
hemligheten:] Jag gömmer ditt tal i
mitt hjärta, för att jag icke skall synda
mot dig. Lovad vare du, Herre! Lär
mig dina stadgar. [Memorera en av
dessa verser varje vecka. Psalmerna
är inte poesi utan Guds makt som
hjälper din själ att besegra djävulen!
Så gjorde David, annars skulle han
inte kunna säga:] Med mina läppar
förtäljer jag alla dina muns rätter. Jag
fröjdar mig över dina vittnesbörds
väg såsom över alla skatter. [Att fly de
onda lustarnas och fantasiernas makt
är att göra som psalmdiktaren David.]
(Forts. på sid. 2)

1 Upp 12:9–12, 20:10 2 Hes 33:12–13, 18, Luk 9:23, 62, Apg 14:22, Rom 11:22, Ef 6:10–18, 1 Tess 5:22, 2 Tess 2:13–15, 1 Tim 4:16, 6:12, Heb 3:12–14, 1 Pet 1:13–17, 2 Joh 8
3 Jes 30:33, Matt 13:24–30, 37–43, 47–50, Mark 9:43–48, Luk 3:17, 16:19–31, Heb 10:26–31, Upp 14:9–11, 19:20, 20:10–15, 21:8 4 Ords 6:22–23, Matt 4:3–11, 8:16, Joh 8:31–32,
14:6, 17:17, 2 Tim 3:14–17, Heb 4:12, Jak 1:21–22
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(Forts. från sid. 1)

Jag vill begrunda dina befallningar
och skåda på dina stigar. Jag har
min lust i dina stadgar, jag förgäter ICKE ditt ord.” (Psaltaren
119:9–16).
Att återhämta sig från olagligt
sexmissbruk, från åtrå, från den ondskefulla och krävande pornografiska
naturen samt från alla sexbrott kräver
av en människa att hon bibehåller ett
rent sinne, vilket enbart är möjligt
genom att konstant ge akt på Guds
ord!5 Befrielse från alkohol, droger

och all synd sker på samma sätt, genom Guds ord!
Att vara sin hustru eller make
trogen, när han eller hon inte är
närvarande och att läka såren av
s exmissbruk, uppnås ENBART av
ett rent sinne som rensats genom
Guds ord vilket håller sig självt
fullt med helande, hopp och tillfrisknande från sexmissbruk och
pornografi.6 Varje dag måste du strida mot detta. ”Ja, vi bryta ned [med
Guds ord] tankebyggnader och alla
slags höga bålverk, som uppresas
mot kunskapen om Gud, och vi
taga alla slags tankefunder till fånga
och lägga dem under Kristi lydnad
[ underkastelsen av Guds ord]”.
(Andra Korinthierbrevet 10:5).

Psaltaren 119:1–3 (Aleph): ”Saliga
äro de vilkas väg är ostrafflig, de som
vandra efter Herrens lag. [Satan,
som kommer med ondskefull åtrå, är
samma djävul som förklarar för dig att
Guds moraliska lag är till ände!7 Detta
är en lögn, likaså är det en lögn att
du på något sätt gagnas av pornografi.
Jesus sade: »I skolen icke mena att jag
har kommit för att upphäva lagen
eller profeterna. Jag har icke kommit
för att upphäva, utan för att fullborda.
Ty sannerligen säger jag eder: Intill
dess himmel och jord förgås, skall
icke den minsta bokstav, icke en enda
prick av lagen förgås, förrän det allt
har fullbordats.» (Matteusevangeliet
5:17–18) Djävulen vill inte att du ska
tro på frälsningsmakten i Guds ord,

5 Jos 1:8, Ps 1:1–3, 19:7–11, 63:5–6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, Ords 3:1, 6:20–23, 23:12, Matt 4:4, Luk 11:28, Joh 8:31–36, 15:3–7, 17:17, Apg 20:32, Ef 5:25–27, Kol 3:16, 2 Tim
2:15, Jak 1:21–22, 1 Joh 2:14 6 Jes 26:3–4, Matt 5:6, Joh 6:63, 14:23–24, 15:3, Kol 3:1–2, 16 7 Ps 111:7–8, 119:89, 152, 160, 138:2, Pred 3:14, Jes 24:5, 40:8, Jer 31:31–33, Matt
5:17–48, Mark 13:31, Luk 10:25–26, Rom 3:31, Heb 10:16, 13:8, Upp 22:18–19

Brev till Pastor Alamo

Arkansas

Italien
Kära Pastor Tony Alamo,
Pastor, jag tackar återigen Gud för ditt
liv och din kyrka.
Pastor, jag måste tacka dig för dina
senaste värdefulla gåvor: Bibeln, boken
Messias och skrifterna som du har skickat
till mig. Jag är stolt över att vara medlem
i denna Guds storslagna och underbara
familj.
Pastor Alamo, med speciell nåd av
Herren Jesus Kristus, och med hjälp
av dina böner och skrifter har Herren
kallat mig att bli hans tjänare: och med
hans speciella nåd har jag samlat en stor
församling och ber dig därför om lov
att få arbeta i din kyrkas namn. Således
vill jag namnge vår församling efter din
kyrka och du kommer att bli min direkta
andliga fader. Jag hoppas att höra från
dig så snart som möjligt.
Faktum är att dina böcker har ett
stort inflytande över folket, speciellt

italienarna. I ett tidigare stadie kände sig
de flesta motvilliga att acceptera skrifterna när de erbjöds dem. Emellertid,
med tid och bön, flyter spridningen nu
på med mindre motstånd.
Pastor, med tanke på detta, skulle jag
vilja begära följande: två heliga biblar på
italienska, en liten inspelningsapparat
och inspelade budskap och DVD-videor
på engelska. Jag hoppas att, med den
helige andes kraft, dina helgade böcker
gradvis kommer att öppna många italienares ögon och föra dem till Guds rikes
käre son, Jesus.

Kära Tony,
Jag ville bara skriva och berätta för
dig att tryckalsterna du har skrivit är
så underbara, så inspirerande, så fylld
av Gud och så fylld med instruktioner,
hopp, verklighet och lycka! Jag prisar
Gud för den och för dig!
Din litteratur har alltid inspirerats av
Gud men den blir bara bättre och bättre
för varje del. Vi kan knappt vänta på att
posten ska anlända med mer så vi kan
läsa den tillsammans. Den är underbar.
Vi älskar dig och saknar dig väldigt
mycket.
V.L.

Texarkana, Arkansas, USA

Jag förblir er trogen,
Pastor B.K. Sakyi
Ghedi, Italien
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men försök och du kommer att förstå att det är sant!] Lycklig den som
lyder hans lagbud, och helhjärtat
vänder sig till honom, som aldrig gör
något orätt utan lever efter hans ord.”
Satan kommer, om du tillåter
honom, att påminna dig om gamla
minnen från sexuella erfarenheter.
Det är då du genast måste strida mot
honom med Guds ord. Införskaffa en
King James [1917 års svenska] Bibel,
och läs Psalmerna på en gång. Vänta
inte. Satan lägger bud om din själ. I
krig, om någon skjuter mot dig, måste
du skjuta tillbaka. Satan skjuter mot
dig så du måste skjuta tillbaka med
Guds ord.8 ”Våra stridsvapen äro
nämligen icke av köttslig art; de äro
tvärtom så mäktiga [andliga] inför

Gud, att de kunna bryta ned fästen. Ja,
vi bryta ned tankebyggnader och alla
slags höga bålverk, som uppresas mot
kunskapen om Gud, och vi taga alla
slags tankefunder till fånga och lägga
dem under Kristi lydnad.” (Andra
Korinthierbrevet 10:4–5)
Det är samma djävul som ger dig
vässade pilar och spjut av pornografi
som berättar för dig att Guds ord
inte fungerar, och att Guds lag, den
moraliska lagen, inte måste följas
eftersom den inte längre gäller. Det
är samma djävul som förtalar dig,
och falskt anklagar dig, som förtalar
Gud. När han talar lögn, då talar
han av sitt eget initiativ, ty han är en
lögnare, ja, lögnens fader (Johannes-’
evangeliet 8:44).

Bibeln, King James [1917 års
svenska], berättar att vi är i krig, vilket
betyder att vi måste strida lagligt med
Guds ord.9 Djävulen förklarar för
hela världen att Gud redan har tagit
hand om allting, eller kommer att ta
hand om allting, och antyder att vi inte
behöver göra något alls! Detta är en
lögn. Vi skall dömas av vårt arbete.10
Läs både Jakobs brev och hela Bibeln.
Hur ska vi ära Gud? Hur bevisar
vi vår kärlek för honom? ”Om ni
älskar mig kommer ni att hålla mina
bud.” (Johannesevangeliet 14:15)
”Den som säger sig hava lärt känna
honom och ICKE håller hans bud,
han är en lögnare och i honom är
ICKE sanningen [Kristus].” (Första
Johannesbrevet 2:4)
(Forts. på sid. 4)

8 2 Kor 10:3–6, Ef 6:10–18, 1 Tim 6:12, Jak 4:7, 1 Pet 5:8–9 9 Matt 26:52, 2 Kor 10:3–6, Ef 6:10–18, Fil 1:27–30, 1 Tim 6:12, 2 Tim 2:3–5, Heb 4:12, 1 Joh 2:13–17, 4:3–4, 5:4
10 1 Mos 17:1, 26:4–5, 2 Mos 15:26, 3 Mos 22:31, 4 Mos 15:40, 5 Mos 4:2, 40, Job 34:11, Jes 56:1–2, Hes 3:17–21, 33:1–9, Matt 25:31–46, 1 Kor 3:9–17, Gal 6:7–9, 2 Tim 4:5–8, Tit
2:11–14, Jak 2:12–26, 1 Pet 1:17, Upp 3:2, 15–19, 20:12–13

Filippinerna

Uganda

Kära evangelist Tony Alamo,
Jag är en som enbart sätter på radion när jag vill lyssna på
bakgrundsmusik. Jag tycker om att lyssna på klassisk musik. Vid
ett tillfälle kom en vän förbi och berättade om ditt program och
hur upplyst hon var. Jag lyssnade på henne och lyssnade på ditt
program. Sedan dess har mitt val att lyssna på det förändrat mitt liv.
Att lyssna på ditt program skänker, på något sätt, inspiration
till mig och jag har alltmer lärt känna Herren Jesus Kristus. Jag har
sedan dess lyssnat mer noggrant och håller på att bli kristen i ordets
sanna betydelse.
Du är min guide när jag ber. Det finns inga ord att uttrycka min
tacksamhet. Gud välsigne dig.
Virginia J. Torio

Pandacan, Manila, Filippinerna

Kenya
Jag är oerhört exalterad över att kunna berätta för dig att jag till sist
accepterat Jesus Kristus som min personliga frälsare och att han dog
på korset för mig. Efter att ha lyssnat på ditt program vet jag nu att jag
var förlorad men att Herren har fört mig till ljuset.
Må Gud den Allsmäktige välsigna dig och det goda arbete som du gör.
Vänligen skicka till mig kristna tidskrifter som kan vara till hjälp.
Jag är din i Kristus,
Annribah Gaceri
Meru, Kenya, Afrika
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Kära Pastor Tony Alamo,
Gratulationer för det goda arbete som du och
din kyrka gör. Jag fick dina nyhetsbrev från en
vän i Kasese, en stad i Uganda. Jag har översatt
dem till vårt lokala hemspråk (lukonjo), för att
hjälpa de som inte kan läsa engelska så att de
kan läsa på det språk de förstår. Dina nyhetsbrev
har varit min bästa källa när jag går från dörr till
dörr och sprider det evangeliska budskapet.
Många förlorade själar har accepterat Jesus
Kristus och flera människors liv har förändrats.
Vänligen skicka så många nyhetsbrev som
du kan tillsammans med biblar. Kyrkan jag är
pastor i och skolbarnen (Little Angels Model
Boarding School där jag arbetar som kaplan)
behöver dem.
Tack så mycket för ditt svar. Må Gud den
Allsmäktige belöna dig för ditt välutförda
arbete.
Jag är din i Kristus,
Pastor Kule Expedito
Kaplan, Little Angels Model Boarding School
Kasese, Uganda, Afrika

SEGER Över
PornograFIN!
(Fots. från sid. 3)

Bekänn dina synder för Gud och
ångra dig genom att säga denna bön:
Min Herre och min Gud, ha nåd
över min själ. En syndare är jag.11
Jag tror på att Jesus Kristus är den
levande Gudens Son.12 Jag tror på att
han dog på korset och utgav sitt dyrbara blod till förlåtelse för alla mina
synder.13 Jag tror på att Gud uppväckte Jesus från de döda genom kraften
i den H
 elige Ande14 och att han
sitter på Guds högra sida i denna
stund och hör min syndabekännelse
och bön.15 Jag öppnar dörren till mitt
hjärta och välkomnar Dig, Jesus
min Herre.16 Tvätta bort alla mina
smutsiga synder med Ditt dyrbara
blod som Du utgav på Golgata kors
i mitt ställe.17 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, eftersom Ditt Ord, Bibeln, säger så.18 Ditt Ord säger att Du inte
vänder Dig bort från någon och det
gäller även mig.19 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.20 Och jag tackar 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.21
Nu när du frälsts: ”älska Herren, din
Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ
och av allt ditt förstånd och av all din
kraft.” (Markusevangeliet 12:30)22
Efter frälsningen, säger Jesus
att du skall döpas, helt nedsänkt i
vatten, i Faderns, Sonens och den
Helige Andes namn.23 Studera 1917
års bibel flitigt och gör som den säger.24
Herren vill att du ska berätta om
din frälsning till andra. Du kan bli
en spridare av pastor Tony Alamos
evangelieskrifter. 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 tionden
och offergåvor från Gud. Gud sade:
”Menen I då, att en människa får röva
från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter
frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från
Dig?» Jo, i fråga om tionden och offergärden. Förbannelse har drabbat eder,
men ändå röven I från mig, så många
I ären [hela denna världen]. Fören
full tionde [ett ’tionde’ är 10 % av din
bruttoinkomst] till förrådshuset, så att
i mitt hus [räddade själar] finnes mat
[andlig mat], och pröven så, hurudan
jag sedan bliver, säger Herren Sebaot.
Förvisso skall jag då öppna himmelens
fönster över eder och utgjuta över eder
riklig välsignelse. Och jag skall näpsa
gräshopporna för eder, så att de icke
mer fördärva eder frukt på marken;
ej heller skola edra vinträd mer slå
fel på fältet, säger Herren Sebaot.
Och alla folk skola prisa eder sälla, ty
edert land skall då vara ljuvligt, säger
Herren Sebaot.” (Malachi 3:8–12)

11 Ps 51:5, Rom 3:10–12, 23 12 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4 13 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9 14 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 15 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13 1
 6 1 Kor 3:16, Upp 3:20 1
 7 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21,
1 Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14 1
 8 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 1
 9 Matt 21:22, Joh 6:35, 37–40, Rom 10:13 2
 0 Heb 11:6 21 Joh 5:14, 8:11, Rom 6:4, 1 Cor 15:10, Upp 7:14, 22:14
 2 5 Mos 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3–4, 26:16, 30:6, Jos 22:5, Matt 22:37–40, Mark 12:29–31, Luk 10:27 23 Matt 28:18–20, Joh 3:5, Apg 2:38, 19:3–5 24 5 Mos 4:29, 13:4, 26:16, Jos 1:8,
2
22:5, 2 Tim 2:15, 3:14–17, Jak 1:22–25, Upp 3:18

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.
Om ni reproducerar något av vår text, var vänlig och inkludera följande notis om copyright och registrering:
© Copyright oktober 2011 Alla rättigheter förbehållna World Pastor Tony Alamo
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