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”När de [lärjungarna] därefter kommo till folket, trädde en man fram till
honom [JESUS] och föll på knä för HONOM och sade: »HERRE, förbarma dig
över min son, ty han är månadsrasande
och plågas svårt; ofta faller han i elden
och ofta i vattnet. Och jag förde honom
till DINA lärjungar, men de kunde icke
bota honom.» Då svarade JESUS och
sade: »O du otrogna och vrånga släkte,
huru länge måste jag vara bland eder?
Huru länge måste jag härda ut med
eder? FÖREN HONOM HIT TILL
MIG.» Och JESUS tilltalade honom
strängt, och den onde anden for ut ur
honom; och gossen var botad från den
stunden.
Sedan, när de voro allena, trädde
lärjungarna fram till JESUS och frågade: »Varför kunde icke vi driva ut
honom?» HAN svarade dem: »För
eder otros skull [i KRISTI förmåga].»”

Av Tony Alamo
(Matteusevangeliet17:14–20) De frågade: ”Varför kunde icke VI driva ut
honom?” Vi lärjungar kan inte göra
något utan HONOM.
I Johannesevangeliet 15:5, sade JESUS: ”JAG ÄR VINTRÄDET, I ären
grenarna. Om någon förbliver i MIG,
och JAG i honom, så bär han mycken
frukt; ty MIG förutan kunnen I intet
göra. Om någon icke förbliver i MIG,
så kastas han ut såsom en avbruten
gren och förtorkas; och man samlar
tillhopa sådana grenar och kastar dem
i elden, och de brännas upp. Om I förbliven i MIG, och MINA ORD förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst
I viljen, och det skall vederfaras eder.
Därigenom BLIVER MIN FADER
FÖRHÄRLIGAD, att i bären mycken
frukt och bliven MINA lärjungar.” (Johannesevangeliet, 15:5–8).
JESUS säger till sina lärjungar att

The Pope

de inte kunde driva ut den galna djävulen ur den unge mannen för att de
inte hade tro på HERRENS förmåga
att göra det, istället satte de sin tilltro
till sin egen förmåga (Matteusevangeliet, 17:20). Men JESUS sade åt dem
i Johannesevengeliet, 15:5: ”Ty MIG
förutan kunnen I intet göra.”
Lärjungarna flydde när soldaterna
kom för att hämta JESUS på Olivberget.1 Alla gömde sig till efter återuppståndelsen.2 Det var efter återuppståndelsen och uppstigningen till Himlen
som de hade så mycket tro att de kunde fördriva den galna djävulen. Men
de visste att JESUS var den GUD som
skapat allting, som förstört hela jorden
med vatten, ödelagt Egypten med tio
stora hemsökelser, öppnat Röda Havet,
räddat israeliterna, och dödat hela den
egyptiska armén.3
(Forts. sid. 2)

1 Matt 26:47–56 2 Joh 20:19, Apg 1:12–13 3 1 Mos 1:1–2, 26–27, 6:11–13, 7:10–24, 2 Mos 7:14–25, kap. 8–10, 12:29–33, kap. 14, 15:1–12, Matt. 28:18, Joh 1:1–3, Kol 1:12–17,
Heb 1:2–3, 8-11
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GALNINGARNA
(Forts. från sid. 1)

Ingen kan helt förlita sig på enbart
sig själv. Vi alla måste förlita oss på JESUS.4 ”Om I haven tro [på MIG och i
MITT NAMN], vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna
säga till detta berg: ’Flytta dig härifrån
dit bort’, och det skall flytta sig; ja, intet
skall då vara omöjligt för eder.” (Matteusevangeliet, 17:20).
Kom alltid till JESUS när du har behov eller önskemål.5. Som JESUS sade:
”Ty MIG förutan kunnen I intet göra.”

(Johannesevangeliet 15:5). Det betyder
att vi måste gå till JESUS för att kunna
uträtta någonting över huvud taget.
En ordbok säger att Bibelns uttryck
”månadsrasande” är ett gammalt uttryck för någon som är sinnessjuk, full
av galenskap. GUD säger att folken
och deras ledare dessa sista dagar är
galningar, sinnessjuka, fulla av galenskap. ”Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger
HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat
människans ande i henne: Se, jag skall
göra Jerusalem till en berusningens
kalk för alla folk runt omkring; jämväl

över Juda skall det komma, när Jerusalem bliver belägrat. Och det skall ske
på den tiden att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk; var
och en som försöker lyfta den skall illa
sarga sig därpå. Och alla jordens folk
skola församla sig mot det. På den tiden, säger HERREN, skall jag slå alla
hästar [symbol för folken] med förvirring och deras ryttare [folkens ledare]
med vanvett [alltså galenskap, sinnessjukdom].” (Sakarja 12:1–4)
GUD har gjort det! Högt uppsatta politiker tar bilder av sina intima
kroppsdelar och lägger ut dem på Internet. De är världens största lögnare.

4 2 Sam 22:31, Ps 4:5, 9:10, 18:30, 31:19, 34:22, 37:3–5, 40, 125:1, 127:1–2, 144:2, Ords 3:5, 29:25, 30:5, Jes 50:10, Jer 39:18, Nah 1:7, Rom 3:20–28, 4:1–5, 9:16, 31–32, Gal 2:16, Ef
2:8–9, Fil 3:3, 8–15 5 Job 33:26, Ps 34:15–17, 145:18, Matt 18:18–20, 21:21–22, Luk 18:1–8, Joh 16:23–27, Rom 12:12, Ef 6:18, Fil 4:6, Kol 4:2, 1 Tim 2:1, 8, Heb 4:16, 10:19–23,

Brev till pastor Alamo

Pastor Alamo,
Lovad vare HERREN! Jag heter
Adam Massey (19 år gammal). Jag har
tagit emot en del av dina underbara
evangeliska skrifter här i fängelset i
Porter County. Din lära är en välsignelse
för själen. Den har hjälpt mig att bli en
sann Kristen. I många år, alltsedan jag
var barn, har jag varit utsatt för falska
läror i de många kyrkor jag besökte.
Men jag tackar Gud att en trogen
broder i Kristus gav mig dina skrifter

Indiana
för att hjälpa mig att se alla felen i det
man hade sagt mig. Jag skulle gärna
vilja ha en Bibel, boken Messias och
flera skrifter som skulle kunna hjälpa
mig till bättre förståelse. Vad som än
händer med anklagelserna rörande
avtjänad tid här i Indiana, så skulle
jag gärna vilja komma ut i HERRENS
arbete för att leva och betjäna GUD i
frontlinjen med Guds helgon. Jag ser
dig som min pastor och tackar Gud

Missouri
Bäste Tony,
Jag heter Jasper Hager. Jag skrev till dig för ungefär 2 månader sedan. Jag berättade att min vän Francis Wilson lät mig läsa ett av dina
nyhetsbrev och att jag verkligen uppskattade det. Jag frågade om jag
kunde få dessa nyhetsbrev regelbundet, eftersom det kändes som om
de vore riktade direkt mot mig. Jag växte upp som katolik, men jag var
inte alltid överens om vad de tror, så jag lät mig senare döpas och är nu
pånyttfödd Kristen.
Jag är fängslad i Missouri och mår inte bra i denna miljö och ser
fram emot att dina nyhetsbrev skall ge mig hjälp och vägledning. Hjärtligt tack för den tid du ägnat mig, jag sätter stort värde på din hjälp.
Tack och ha en välsignad dag,
Jasper Hager
Farmington, Missouri
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för din trogenhet gentemot HERREN.
Mina böner gäller din säkerhet och
snabba frigivning.
Lovad vare HERREN,
Adam Massey Valparaiso, Indiana

Kenya
Evangelist Tony Alamo,
Jag lever ett hektiskt liv med ont om
tid för andliga saker, men ditt radioprogram skänker lindring till förlorade själar
som mina.
Sedan jag hittade radiokanalen lyssnar jag till den varje vecka. Det budskap
du förmedlar är både inspirerant och
informativt. Man får något att tänka på
och nya insikter om det eviga livet.
Om du har några nya kristliga tidskrifter skulle det vara mycket uppskattat.
Din i Kristus,
Ankonny Kariuki
Nyeri, Kenya, Africa

ALAMOS KYRKOR ONLINE
www.alamoministries.com

De befrämjar homosexualitet, lesbianism, samkönade äktenskap och mord
på barn och använder sina döda, aborterade spädbarn för tillverkning av
ansiktskräm för kvinnor som också är
galna, till att smeta in dem i sina ansikten. Ju mer de bekämpar GUD, desto
galnare blir de. Galningar, vettvillingar
och vansinniga försöker styra världen.
GUD viker ihop alla folk och gör dårar
av deras ledare.
Jag gillar inte de nya Biblarna, eftersom de säger att galningar är epileptiker, när de faktiskt är besatta av
demoniska andar. De säger också att
vi skall lyda de homosexuella i regeringen, vilket GUD förbjuder,6 och att

vi skall samtycka till mord på miljoner
människoliv!7 De är vansinniga!
GUD fortsätter: ”Men över Juda hus
skall JAG upplåta MINA ögon, när JAG
bland hednafolken slår alla hästar [nation] med blindhet.” (Sakarja 12:4). Ordboken [engelska Webster] säger också
att en ”galning” är ”ytterst dåraktig”. De
är knarkare, kokainsniffare, heroinberoende, fyllon, lögnare, ondskefullt perversa och tjuvar, och de gör en vildmark
av världen, fyllda av anti-KRISTUS,
anti-GUD, anti-KRISTNA.8
I Johannesevangeliet 16:7 sade JESUS till sina lärjungar: ”Det är nyttigt
för eder att JAG går bort, ty om JAG
icke ginge bort, så komme icke HJÄL-

PAREN till eder; [om JAG inte går bort,
så kommer ni inte att kunna få kraft,
DOP av den HELIGE ANDE, VILKET
ÄR GUDS KRAFT ATT GÖRA GUDS
ARBETE i er. Men när jag nu går bort,
skall jag sända honom till er].” Vi skall
bli dömda efter våra gärningar (Uppenbarelseboken 20:12–13).9
Om någon säger åt er att vi inte
skall bära frukt genom ånger, så är de
lögnare, de hör inte till GUD! När JESUS återvände upp till Himlen, så blev
HAN den LIVGIVANDE ANDEN.
(1 Korinterbrevet. 15:45-57).10 Innan
detta hände kunde HAN inte leva i oss.
”Nu är jag med eder, men jag kommer
(Forts. sid. 4)

Jak 5:13–18, 1 Joh 3:22, 5:14–15 6 Lev 18:22, 20:13, 1 Kung 15:11–12, Rom 1:18–32, 1 Kor 6:9–10, Jud 7 7 1 Mos 9:6, 2 Mos 20:13, 4 Mos 35:30–33, 5 Mos 5:17, Dom 13:5, Job
31:15, Jes 49:5, Jer 1:5, Matt 19:18, Luk 1:15, Rom 13:9, Upp 22:14–15 8 Jes 14:12–17, 1 Joh 2:18, 2 Joh 1:7 9 5 Mos 7:9–10, Ps 62:12, Ords 11:31, 12:14, 24:11–12, Pred 11:9,
Jes 3:8–11, Jer 17:9–10, 32:18–19, Hes 7:3–4, 27, 33:18–20, Hos 4:9, 12:2, Nah 1:2–3, Matt 12:36–37, Rom 2:5–13, 1 Kor 3:8, 2 Kor 11:13–15, Kol 3:23–25, Heb 10:26–31, Upp
2:23 10 Joh 5:21, 24–26, 6:51, 7:38–39, 8:51, 11:25–26, 14:6, 17:1–3, Rom 8:11, 1 Kor 15:20–23, 1 Joh 5:11–13, Upp 1:18 11 Joh 14:16–21, 26–27, 15:26, 16:7–16, 17:20–23, 1 Joh

Chile

(Översatt från spanska)

Hallå, alla bröder i församlingen,
Det har varit en stor välsignelse
för mig att lära känna er. För inte
länge sedan anlände här en av era
skrifter, och du kan inte tro vad det
betydde för mitt liv, min familj och
kyrkan. Eftersom jag upptäckte att
du erbjuder material så undrar jag
om du kunde sända mig kristet
material, vare sig det är broschyrer,
skrifter eller en Bibel; kort sagt vad
du än kan ha att sända.
Detta är för att fortsätta vår mäktige Guds arbete, eftersom vår verksamhet utvecklas på ett enastående
sätt både offentligt och mera privat
i fängelse och sjukhus i vår stad och
här i landet. Vi har inte alltid de resurser som behövs för att ge välsignelse med en broschyr eller Bibel
eller andra skrifter för de själar som
vill höra Guds Ord.
Det var allt för idag. Jag hoppas
mitt brev får ett hjärtligt mottagande.
Med vänlig hälsning,
Din broder i Kristus,
Elias Mansilla
Puerto Montt, Chile
Må Gud välsigna dig i alla tider

Uganda
Bäste Pastor Alamo, i Kristi namn
Hälsningar från Bethesda Christian Ministries i
Uganda. Pastor Alamo, jag
vill gärna underrätta dig
om min mission i Demokratiska republiken Kongo. Min mission i Kongo
var framgångsrik. Jag till- Pastor Embwata Yamungu distributing Pastor Alamo’s
bringade två månader där. literature in Mulongwe, Uvira, DR Congo
Under dessa två månader
öppnade jag tre små kontor, delade ut mycket av dina skrifter i femton byar,
marknadsplatser och sjukhus. Ära vare Gud att många godtog Jesus som sin
personliga frälsare.
I staden Kamvivira frälstes en familj på fem personer som varit katoliker när
jag hade predikat för dem rörande ditt nyhetsbrev med titeln ”Påvens hemligheter”. Jag reste sedan till en annan stad som heter Kiromoni. Där godtog två
muslimer Jesus som sin personliga frälsare.
Pastor Alamo, folket i Kongo uppskattar det du har att lära ut. De berättade
för mig att din lära är något helt annat än vad de får höra från andra nutida
predikanter. De bad mig att komma tillbaka dit innan året är slut. Så jag skulle
vilja att du ber för missionen i Kongo.
Till slut vill jag berätta om kyrkan i Kongo. Medlemmarna i denna kyrka har
blivit frälsta genom din skrifter. De håller gudstjänst under ett träd och blir
våta när det regnar. Be för dem.
Din i Kristus,
Pastor Embwata Yamungu
Kampala, Uganda
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GALNINGARNA
(Forts. från sid. 3)

att vara i er med MIN FADER. VI ÄR
HJÄLPAREN.” 11 Han sade: ”Ty i honom [JESUS] bor gudomens hela fullhet lekamligen.” (Kolosserbrevet 2:9).
I Efesierbrevet sade JESUS att när
HAN är i oss, är vi också detta. (Ef
3:14–19).12 Nu kan vi föra varje dåre
till JESUS! Nu kan vi ha JESUS levande
och arbetande inom oss!
JESUS säger oss: ”Fören honom
TILL MIG,” och låt JESUS driva ut dåren tillsammans med alla onda andar.
Lita inte på dig själv, men på JESUS.
När du har MAKTEN i dig: ”Och när
han kommer, skall han låta världen få
veta sanningen i fråga om synd och
rättfärdighet och dom” (Johannesevangeliet, 16:8). Var frälsta. Börja nu
genom att be denna bön:
Min Herre och min Gud, ha nåd
över min själ. En syndare är jag.13 Jag
tror på att Jesus Kristus är den levande Gudens Son.14 Jag tror på att Han
dog på korset och utgav sitt dyrbara
blod till förlåtelse för alla mina synder.15 Jag tror på att Gud uppväckte

Jesus från de döda genom kraften i
den Helige16 Ande och att Han sitter
på Guds högra sida i denna stund och
hör min syndabekännelse och bön.17
Jag öppnar dörren till mitt hjärta och
välkomnar Dig, Jesus min Herre.18
Tvätta bort alla mina smutsiga synder
med Ditt dyrbara blod som Du utgav på Golgata kors i mitt ställe.19 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.20 Ditt Ord säger att Du
inte vänder Dig bort från någon och
det gäller även mig.21 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.22 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.23
Efter frälsningen, säger JESUS att
du skall döpas, helt nedsänkt i vatten, i
faderns, sonens och den heliga andens
namn.24 Studera 1917 års bibel flitigt
och gör som den säger.25
HERREN vill att du ska berätta 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 tionden
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 drabbas av förbannelse, ändå rövar ni från mig, hela
nationen [och hela denna värld]. Kom
med hela tiondet [ett ’tionde’ är 10 % av
din bruttoinkomst] till förrådshuset, så
att det finns mat [andlig mat] i MITT
hus [räddade själar], 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 SEBAOT.”
(Malaki 3:8–12).

5:1–13 12 Rom 12:5, 1 Kor 3:16–17, 6:19–20, 10:17, Ef 2:19–22, 5:30, 2 Tim 1:14, 1 Joh 3:24 13 Ps 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, Upp 5:9 16 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 17 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13 18 1 Kor 3:16, Upp 3:20 19 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 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, Upp. 7:14, 22:14 23 Joh 5:14, 8:11, Rom 6:4, 1 Kor 15:10, Upp
7:14, 22:14 24 Joh 14:6 25 Apg 4:12

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 bo 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 för mer information. MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST.
Be om pastor Alamos bok, Messias, som 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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© Copyright November 2011 Alla rättigheter förbehållna World Pastor Tony Alamo ® Registrerat November 2011

SWEDISH—Vol. 13900—Lunatic

4

