Globalt nyhetsbrev

Kyrkor runtom i världen

NYA JERUSALEM
Pastor Tony Alamo

Alamos kristna nation

Från tidig morgon till sen kväll döper Tony Alamo
nya konvertiter i Stilla havet

Gud har gett oss ett enkelt sätt att fast
ställa i vilken generation vår Herre Jesus
Kristus skall återkomma till jorden, som
han lovat. Guds Ord säger förstås inte pre
cis vilken dag och timme det skall hända.
Men Jesus sade att det i den generationen
skulle inträffa en rad händelser som fö
rebud till att den yttersta dagen var nära
förestående. Var och en på jorden vid den
tiden skulle kunna se och uppleva Jesu
återkomst till jorden! (Matt kap. 24)
Herren skulle aldrig lämna oss utan
kunskap om ungefär vilken tid som åter
komsten skulle äga rum, lika lite som han
tillät jordens befolkning att förbli ovetande
om den ungefärliga tiden för den stora
Syndafloden.
I 1 Mos 6:5–13 kan vi läsa: ”Men när
Herren såg att människornas ondska var
stor på jorden [precis som idag], och att d eras
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förstorade genom elektroniska apparater kött vandrade i fördärv på jorden. Då sade Gud
och masskommunikation], då ångrade till Noa: »Jag har beslutit att göra ände på allt

Herren att han hade gjort människorna på
jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.
Och Herren sade: »Människorna, som jag
skapade, vill jag utplåna från jorden, ja, både
människor och fyrfotadjur och kräldjur och
himmelens fåglar; ty jag ångrar att jag har
gjort dem.»
Men Noa hade funnit nåd [kraft] för
Herrens ögon. ...
… Noa [likt Job] var en rättfärdig man
och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse
med Gud vandrade Noa … Men jorden blev
alltmer fördärvad för Guds åsyn, och jorden
uppfylldes av våld. [Detta är ytterligare ett

kött, ty jorden är uppfylld av våld som de öva;
se, jag vill fördärva dem tillika med jorden.»”

Gud sade till Noa att bygga en ark och
gav honom sedan instruktioner för hur
den skulle byggas.2 (De som skulle överleva
den stora översvämningen måste tas med i
arken, precis som var och en som skall till
Himlen måste vara i Jesus. Arken var en
slags Jesus. Genom Anden måste vi vara
i honom, och han, genom Anden, måste
vara i oss [Joh 15:4–7, 17:20–23]!)
Noa kungjorde att så snart arken var
färdig skulle detta vara slutet på allt kött,
men folk hånade honom och skrattade åt
tecken! Våldet är idag miljoner gånger vad han sade, fastän de kunde se att arken
värre på grund av modern teknologi! Kina höll på att bli färdig. Det var den tidens
har hundratals kärnvapenstridsspetsar tecken! Genom Noas kungörelse och ge
som skulle kunna förstöra en stor del av nom själva bygget lät Gud folket veta vad
hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt världen, likaså Ryssland, Nordkorea och som skulle ske! Men de lyssnade inte och
voro allenast onda [Sådant obevekligt, till flera andra länder]. Och Gud såg att jorden så gick de alla under. (1 Mos 7:21–23)3
synes obehärskat fantiserande av snuskiga var fördärvad [Tror du inte att Gud granskar Allesammans!
drömmar upprepas idag, miljontals gånger oss idag? Det gör han förvisso!1], eftersom allt
(Forts. sid. 2)
1 I Sam 2:3, 16:7, I Krön 28:9, II Krön 16:9, Ps 33:13–15, 90:8, 94:7–11, 139:2–12, Ords 5:21, Jes 29:13–16, 66:18, Jer 17:10, 23:23–24, 32:19, Dan 2:20, 22, Sak 4:10, Matt 10:29–30, Apg 15:18, Heb 4:13, Upp 1:8, 2:23, 5:6,
22:12–13 2 I Mos 6:14–16 3 I Pet 3:20, II Pet 2:5
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Lätt att fastställa när Herren
återkommer till jorden
(Forts. från sid. 1)

I 1 Mos 6:3 förutsade Gud hur många år
som skulle gå innan han förgjorde allt kött
och själva jorden. Jorden var långt vackrare
före den stora översvämningen. ”Då sade
Herren: »Min Ande skall icke [kämpa med]
människorna för beständigt, eftersom de dock
äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett
hundra tjugu år.»” Vi kan se att Herren på

den tiden gav alla precis så många tecken
att de själva skulle kunna föreställa sig när
slutet på deras tid skulle komma. Fastän vi
inte vet precis vilken dag och timme det
blir så vet vi åtminstone i vilken generation
det skall hända, och det är vår generation!
(Matt 24:34–36)
Det finns över trehundra tecken som
antydde första advent, alltså Herrens
och Frälsarens första ankomst, så att
vi skulle kunna veta när den verklige
Messias, Immanuel, skulle komma.4 Det
var inga tvivel om vem det var, och det är
han som snart skall komma tillbaka.
Jesu första ankomst var alltså tydligt
förutsägbar, precis som hans återkomst

också är tydligt förutsägbar. De vise
männen och herdarna som kom till
Jesu födelse kände inte bara till tidens
tecken utan de kände också de tecken
som visade tid en för hans ankomst.
(Matt 2:1–11)
”När han [Jesus] sedan satt på
Oljeberget, trädde hans lärjungar fram
till honom, medan de voro allena, och
sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad
som bliver tecknet till din tillkommelse och
tidens ände.» Då svarade Jesus och sade till
dem: »Sen till, att INGEN förvillar eder.»”

(Matt 24:3–4) Detta är den sista varningen!
Med andra ord, se upp för dagens globala
regering, medierna, falska kyrkor och
även de miljarder människor som har
blivit lurade av dem. Lyssna inte på dem.
Nu kanske du tror att du skall få se falska
profeter komma ut ur kyrkorna? Nej, nej,
inte bara de. ”Se till, att INGEN förvillar
eder” var det. Sant, många säger att de
är Kristus, och många säger att de hör
till Kristus.
”[Jesus sade till dem:] »Ty många skola

komma under mitt namn och säga: ’Jag är
Messias’ och skola förvilla många. Och I
skolen få höra krigslarm och rykten om krig;
sen då till, att I icke förloren besinningen, ty

sådant måste komma, men därmed är ännu
icke änden inne.[Här är ett tecken:] Ja, folk
skall resa sig upp mot folk och rike mot rike,
och det skall bliva hungersnöd [detta är ett

tecken på vad som händer, tillsammans
med alla slags sjukdomar och epidemier i
stor mångfald] och jordbävningar på den ena
orten efter den andra; men allt detta är allenast
begynnelsen till ’födslovåndorna’. Då skall
man [genom manipulationer] prisgiva
eder [Jesu lärjungar] till misshandling, och
man skall dräpa eder, och I skolen bliva
hatade av alla folk, för mitt namns skull
[för att vi tjänar Honom]. Och då skola
många komma på fall, och den ene skall
förråda den andre, och den ene skall hata
den andre. [Detta har hänt mig så många
gånger att jag inte kan räkna dem.] Och
många falska profeter [lögnare, de som bär
falskt vittnesbörd och antikristna] skola
uppstå och skola förvilla många [genom att
använda nyhetsmedia, en global världsre
gering och kyrkor, manipulerade av Roms
Vatikan]. Och därigenom att laglösheten
förökas, skall kärleken hos de flesta kallna
[många skall falla bort från herren]. Men
den som är ståndaktig intill änden, han
skall bliva frälst.»” (Matt 24:5–13) Herre,

4 Bed oss om ett gratisexemplar av boken Messias enligt Bibelns profetior.

Brev till pastor Alamo
Indien
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Hälsningar till världsevangelisten,
pastor Tony Alamo och hela församlingen
vid er välsignade missionsrörelse, särskilt
i USA. Vår kärlek och tacksamhet till er
alla.
De pengar ni sände till förmån för
offren av brandkatastrofen har vi använt
till att köpa saker åt dem. Offren och alla
här lovprisar Herren å era vägnar för er
stora och kärleksfulla givmildhet.
Vi har igår (1 dec. 2012) försett dem med
livsmedel, matlagningsartiklar, nya kläder
och Biblar på Telugu. Vi har stor tacksamhetsskuld för hjälpen där den behövdes.

Jag är också personligen mycket
tacksam för att ni kunde hjälpa dessa
olyckliga offer. Här bifogas bilder av
samaritinsatser å era vägnar, för de
olyckliga offren. Vi behöver flera hundra nyhetsbrev på Telugu för stöd av
vårt evangelistarbete för Herren. Vi kan
dra fördel av varje insats för en fattig
evangelist som mig i tjänst hos Herren
för att värva så många förlorade själar
som möjligt i Jesu Kristi älskande armar till
Gud, vår Herre i Himlen.
I hopp att få höra från er igen.
Hälsningar till alla för er kärlek och stora
omtanke. Alla här ber för er hälsa och
välgång och för vår älskade Tony Alamo.
Se även bilagorna till detta brev.
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betyder detta att om vi inte står ut till slutet,
så kommer vi inte att bli frälsta?5 Ja! Det
är vad Han sade och det är omöjligt för
Honom att ljuga. (Heb 6:18)
Detta är en profetia som verkligen har
besannats: ”»Och detta evangelium om riket
skall bliva predikat i hela världen, till ett vitt
nesbörd för alla folk. Och sedan skall änden
komma. [Vad som menas är inte de falska
lärorna, de många halvsanningarna eller
bilddyrkan som katolicismen och andra
falska kyrkor lär ut; det som menas är det
Sanna Evangeliet!] När I nu fån se ’förö
delsens styggelse’, om vilken är talat genom
profeten Daniel, stå på helig plats [stanna
i Jesus, Ordet och Anden].»” (Matt
24:14–15) Denna ”förödelsens styggelse”
är dagens globala världsregering, den falska
kyrkan och medierna – allt Satans verk.6
”»Ty då skall det bliva ’en stor veder
möda, vars like icke har förekommit allt
ifrån världens begynnelse intill nu’, ej heller
någonsin skall förekomma. Och om den
tiden icke bleve förkortad, så skulle intet
kött bliva frälst; men för de utvaldas skull
skall den tiden bliva förkortad.»” (Matt
24:21–22)

”»Ifrån fikonträdet mån I här hämta
en liknelse. När dess kvistar begynna att
få sav och löven spricka ut, då veten I att
sommaren är nära. Likaså, när I sen allt
detta, då kunnen I ock veta att han är nära
och står för dörren. Sannerligen säger jag
eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän
allt detta sker.»” (Matt 24:32–34)
”»Ty såsom det skedde på Noas tid,
så skall det ske vid Människosonens
tillkommelse. Såsom människorna lev
de på den tiden, före floden: de åto och
drucko, män togo sig hustrur, och hustrur
gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick
in i arken; och de visste av intet, förrän
floden kom och tog dem allasammans bort
– så skall det ske vid Människosonens
tillkommelse.»” (Matt 24:37–39) Vi kom
mer snart att se Herren. Det är ett löfte.
Detta kommer att hända innan jorden
bryter samman i ett kärnvapenkrig. Vi
behöver inte hålla ut så länge innan Han
kommer. (Upp 3:11)
Ett annat tecken på att tidens slut är
nära är att Gud sade att han skulle signa
lera slutet med en nyhet. (Jesaja 43:19) För
två tusen år sedan sade aposteln Paulus:

5 Luk 9:62, 17:32, Joh 15:2, 6, Apg 14:22, Rom 11:22, I Kor 15:2, Kol 1:22–23, I Tim 4:16, II Tim 2:1–3, 12, 4:5,
Heb 6:4–8, 10:26–31, 35–39, Jak 5:10–11, I Joh 2:24–25, 28 6 Dan 7:7–8, 19–26, 11:31–32, Upp 13:1-8, 11-18, kap. 17

Burkina Faso
(Översatt från franska)

Älskade bröder i Kristus,
Låt mig hälsa er i vår Herre och Frälsares
dyrbara och ärorika namn, Jesus Kristus –
det namn under vilket vi har tagit emot
den gudomliga befogenheten att utan
fruktan trampa ned djävulens alla krafter.
Vi ber att Herren välsignar din missionsrörelse och alltid ger dig styrkan att
fortsätta bygga ut Guds rike. Vi uppskattade verkligen din skrift ”Är det fel för
pånyttfödda kristna att arbete för den
världsliga makten eller skall vi arbeta
enbart för Guds makt?” De olika skrifter
som vi har mottagit har uppbyggt oss.
Eftersom det även är vår önskan att
bygga ut Himlens rike har vi organiserat
evangelistdagar där vi läser skrifterna från
er för dem som kommer till mötena och
delar också ut dem till de som kan läsa.
Du skall än en gång ha tack för allt detta.

Vi ber att Herren Jesus Kristus välsignar din missionsrörelse, och jag är säker
på att Kristus kommer att bära upp dig
dessa sista dagar. För han säger att för
dem som inte skäms över att tala om
honom här på jorden, kommer han inte
skämmas över att tala om för Fadern. Du
har vågat göra Kristus känd i hela världen,
och din belöning kommer att vara stor.
Vi skulle gärna vilja ha mer av dina
franska skrifter och några biblar för våra
nytillkomna medlemmar
Må den allsmäktige Guden välsigna dig!
Våra bästa önskningar för år 2012!!!
Bansé Remi
Evangelistcentret i Zoula
Koudougou, Boulkiemdé,
Burkina Faso, Afrika
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”Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna
att själv uppträda såsom lärare”. (1 Tim
2:12) Men Joel och Petrus, genom den
Helige Ande, sade: ”Och det skall ske
därefter att jag skall utgjuta min Ande över
ALLT kött [”allt” betyder varje människa],
och edra söner och edra DÖTTRAR skola
profetera [detta var ett tecken på slutet som
Petrus berättade om för två tusen år sedan],
edra gamla män skola hava drömmar, edra
ynglingar skola se syner; också över dem
som äro tjänare och TJÄNARINNOR
skall jag i de dagarna [de sista dagarna,
inte aposteln Paulus dagar för två tusen
år sedan. Både kvinnor och män döptes
i den Helige Anden under pingsten, för
de väntade på och sökte det. Om du söker,
skall du också finna.7] utgjuta min Ande.”
(Joel 2:28–29 och Apg 2:17–18)
Rörande dessa sista dagar ställde
profeten Joel, som talade uppfylld av den
Helige Anden, en fråga till er alla i Joel
1:2: ”Hören detta, I gamle, och lyssnen
härtill, I landets alla inbyggare. Har något
sådant [alla dessa tecken] skett förut i
edra dagar eller i edra fäders dagar?” Har
det någonsin tidigare funnits en global
världsregering, som är den styggelse som
ger oss världens förödelse. Har ni någon
sin sett den Helige Anden drabbas av
en sådan hädelse? Har ni någonsin sett
så överväldigande godkännande av mord
på miljoner spädb arn? Har ni någon
sin tidigare sett preventivmedel delas
ut i skolorna och att man lär barnen att
homosexualitet är något fint? Samkönade
äktenskap? Bortrövande av barn från
sina kristna föräldrar? Har ni någonsin
tidigare sett ett så fullständigt moraliskt
förfall som man ser idag? Pornografi, som
är sexuell lystnad, liderligt fantiserande,
smutsiga drömmar, laglös regering och allt
ogudaktigt? Nej! Aldrig!
(Forts. sid. 4)
7 Jes 28:11–12, 44: 3, Jer 29:12–13, Matt 3:11, 7:7, Apg 2:38–39
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Lätt att fastställa när Herren
återkommer till jorden
(Forts. från sid. 3)

Ja, Gud kommer att förgöra världen
och ondskan med eld.8 ”Men Herrens dag
skall komma såsom en tjuv, och då skola
himlarna med dånande hast förgås, och
himlakropparna upplösas av hetta, och
jorden och de verk som äro därpå brän
nas upp.” (2 Pet 3:10) Han skall ”förkorta
tiden”. (Matt 24:21–22) Så ni Kristna,
håll ut! Jesus kommer snart att vara här.
Ni som vill ångra era synder för att kunna
bli förlösta, be denna bön:
Min Herre och min Gud, ha nåd
över min själ. En syndare är jag. 9
Jag tror på att Jesus Kristus är den
l evande Gudens Son.10 Jag tror på
att han dog på korset och utgav sitt
dyrbara blod till förlåtelse för alla mina
synder.11 Jag tror på att Gud uppväckte
Jesus från de döda g enom kraften i
den Helige Ande12 och att han sitter
på Guds högra sida i denna stund och
hör min syndabekännelse och bön.13
Jag öppnar dörren till mitt hjärta och
välkomnar Dig, Jesus min Herre.14

Tvätta bort alla mina smutsiga synder med Ditt dyrbara blod som Du
utgav på Golgata kors i mitt ställe.15
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.16 Ditt Ord säger att Du inte
vänder Dig bort från någon och det
gäller även mig.17 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.18 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.19
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)20
Efter frälsningen, säger Jesus att du
skall döpas, helt nedsänkt i v atten, i
Faderns, Sonens och den Helige Andes
namn.21 Studera 1917 års b ibel flitigt och
gör som den säger.22
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.”
(Malaki 3:8–12)

8 Mik 1:2–4, Mal 4:1, II Tess 1:7–10, II Pet 3:7–12 9 Ps 51:5, Rom 3:10–12, 23 10 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4 11 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, I Joh 1:7, Upp
5:9 12 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, I Kor 15:3–7 13 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13 14 I Kor 3:16, Upp
3:20 15 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21, I Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14 16 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 17 Matt 21:22, Joh 6:35, 37–40, Rom 10:13 18 Heb 11:6 19 Joh
5:14, 8:11, Rom 6:4, I Cor 15:10, Upp 7:14, 22:14 20 V 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 21 Matt 28:18–20, Joh 3:5, Apg 2:38, 19:3–5 22 V Mos
4:29, 13:4, 26:16, Jos 1:8, 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.
Gudstjänst hålls varje söndag kl. 15.00 och 20.00, övriga dagar 20.00, på följande platser:
New York varje tisdag 20.00, på andra platser varje kväll. Ring +1 908 937 5723 för ytterligare information.
Los Angeles Area Church: 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390 • +1 661 251 9424
MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST. Kostnadsfri transport till och från gudstjänsterna tillhandahålls vid
hörnet av Hollywood Blvd. & Highland Ave., Hollywood, CA, dagligen kl 18.30, söndagar 13.30 och 18.30.
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.
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