
1

Churches WorldwideNEW JERUSALEM

World Newsletter

SJÄLVMORD ÄR 
EN SYND

av Tony Alamo

Nummer 16600Pastor Tony Alamo Alamos kristna nation

(Forts. sid. 2)
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En ung kvinna bad sin mor att låta 
henne bo i vår församling, eftersom hon 
älskade Herren så mycket och älskade 
även kyrkan. Hon var tretton år. Hen
nes bror hade då bott hos oss i ungefär 
åtta år. Hon skulle komma på besök un
der sommaren. Hennes äldre bror hette 
Ed Mick. Han hade varit en av de större 
knarklangarna i Hollywood innan Sue 
och jag värvade honom för Herren. 

En dag fick Ed påringning från ett 
sjukhus. Hans mor sades ha drivit hans 
far vansin nig, så att han hade skjutit sig 
själv i huvudet. Han hade begått själv
mord. Sköterskan som ringde sade bara: 
”Din far har dött.”

Modern vägrade dottern att bo i vår 
församling, och fastän vi hade varnat 
dot tern för att begå självmord, så sköt 
även hon sig själv med en kula i hu
vudet. Hon tog livet av sig för att hon 
blivit så deprimerad av att bo med sin 
mor i Blytheville, Arkansas. Hon dog 
inte ome del bart. Hon hade tagits till ett 
sjukhus i Memphis, så att Sue och jag 
kunde ordna för hen nes bror, Ed Mick, 
att kunna komma och besöka henne 
innan hon skulle dö. Sue och jag läm
nade Nash ville och kom också till sjuk
huset. Sjukhuset ville inte låta Sue och 
mig kom ma in i hennes rum, eftersom 
vi inte tillhörde den närmaste familjen, 
men de släpp te in brodern. Han berät
tade sedan att tårar runnit nedför hen

nes kinder. Plötsligt satt 
hon upp med ett stort 
leende och höll upp hän
derna i luften, sedan föll 
hon tillbaka mot kudden 
och dog. 

Denna unga kvinna 
begick självmord för att 
hennes mor inte ville låta 
henne tjäna Her ren. I ett 
sådant fall är Herren helt 
tydligt mer nådig och lät 
henne kom ma in i Him
len. Annars skulle hon 
inte ha haft detta leende 
i ansiktet när Herren 
kom för att hämta henne. 
Men så är inte fallet för 
de flesta självmord. Det är uppenbart 
att hon var fylld av ånger, för annars 
skulle inga tårar ha runnit nedför hen
nes kinder. Hennes bror började tala till 
henne, men Herren stoppade honom 
tvärt och talade helt klart om för henne 
det förfärliga hon hade gjort. Hon hade 
blivit en mördare – med sig själv som 
offer. Vi till hör inte oss själva. Jesus har 
köpt oss med sitt blod!1 När Jesus äger 
något är det hans och vi har inte rätt att 
ha ihjäl det.

Några år senare tog även hennes 
bror livet av sig. Självmordets demon 
gick ohämmat fram i den familjen. De 
skyllde på modern, men var och en 

som begår självmord kommer att stå till 
svars för vad de har gjort.2

I Hebréerbrevet 9:26–28 står: ”Han 
[Jesus] hade annars måst lida många 
gånger allt ifrån världens begynnelse. 
I stället har han uppenbarats en enda 
gång, nu vid tidernas ände, för att ge
nom offret av sig själv utplåna synden. 
Och såsom det är människorna före
lagt att en gång dö och sedan dömas, 
så skall Kristus, sedan han en gång 
har blivit off rad för att bära mångas 
synder, för andra gången, utan synd, 
låta sig ses av dem som bida efter ho-
nom, till frälsning.” 

Ed Mick (vänster) och Pastor Tony Alamo (Au-
gusti 1969). Ed begick självmord. Pastor Alamo sade 
att han var som en son för honom och Sue, men 
han blev tjuv och begick självmord. Pastor Alamo 
tror att han blev deprimerad eller sinnesförvirrad 
eftersom han övergav HERREN. Det var gott gry 
i honom till en början, men det som sedan hände 
visar att kristna kan falla bort från HERREN.

NYA JERUSALEM Kyrkor runtom i världen

Globalt nyhetsbrev
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(Fortsättning från sida 1)
Ed Micks far var poliskonstapel i 

Blytheville, Arkansas, vilket bara är 
några timmars resa från Nashville, 
Tennessee. Hans och Ed Micks fall var 
mycket olika den unga damens fall. 
Ed övergav Herren och blev tjuv och 
äkten skaps  brytare. Det var säkert för
tvivlan som drev honom till självmord. 
Så var det kanske också i faderns fall, på 
grund av sin fru. 

År 1964, kallade Herren mig till 
denna missionsverksamhet för att tala 
om för världen att Jesus snart är på väg 
tillbaka till jorden. Det året kände jag på 
mig att det var något fel, men jag hade 
inte hört någon annan säga att Jesus 
Krist återkomst var nära.

Efter min övernaturliga upplevelse 
med Gud sammanförde Gud mig och 
Susie. Vi har bombarderat jorden med 
det budskapet så energiskt att alla nu 
tycks tro att Jesu återkomst verk ligen är 
nära. Vi lever under de yttersta dagarna 
och hela världen tycks inse det! Världen 
är full av förtvivlan pga. att vi lever i den 
tid som Jesus själv har sagt vara ”alle
nast begynnelsen till ’födslovåndorna’”. 
(Matteus 24:8) Tiden är nu just precis 
före den stora bedrövelsen som nämns 
i kapitel 24 i Matteus och i Uppenbarel
seboken.

Många människor begår självmord 
idag. Det är en epidemi. Folk tror att 
de går igenom en svår tid och många av 
oss gör verkligen det. Många tror att det 
inte finns någon framtid här på jorden, 
eftersom jorden är dömd och kommer 
att brinna upp.3

I Petrus andra brev 3:10–12 läser vi: 
”Men Herrens dag skall komma så
som en tjuv, och då skola himlarna med 
dånande hast förgås, och himlakrop
parna upplösas av hetta, och jor den och 
de verk som äro därpå brännas upp. 
Eftersom nu allt detta sålunda går till 
sin upp lösning, hurudana bören icke I 

då vara i helig vandel och gudsfruktan, 
medan I för bi den och påskynden Guds 
dags tillkommelse, varigenom himlar 
skola upplösas av eld, och himlakroppar 
smälta av hetta!” 

Det finns miljarder människor i 
världen som lider un der stort förtryck 
av ondskans och mörkrets krafter. De 
lever i förtvivlan. De ber om att få dö. 
Många begår självmord, och det finns 
nog många andra som funderar på att 
göra det, men Guds ord, Kristus sä
ger oss att han dog och utgav sitt blod 
för oss.4 Hans blod är det pris för vil
ket han har köpt oss. Blundar du för 
detta precis som miljarder män niskor 
gör? Om Helvetet var så hemskt, var
för skulle Gud komma till jorden som 
männi ska, leva ett fullkomligt jordeliv 
utan synd och sedan lida en grymmare 
död än någon annan av oss gör, så att 
vi inte behöver hamna i Helvetet om vi 
bara sätter vår tro till honom?5 Kris-
tus kom till Hel ve tet för vår skull.6

Gud sade inte bara att Jesus skulle 
återvända till jorden igen. Det budska
pet kom med drömmar och visioner om 
Himlen och Helvetet. Folk säger: ”Hur 
kan du veta att det finns ett Helvete när 
ingen någonsin har sett det?” Jag har 
sett det. Andra frå gar: ”Hur kan vi veta 
att det finns en Himmel, när ingen nå
gonsin har sett den?” Men jag har sett 
den, och jag är säker på att många an
dra som lever idag också har sett den. 
Him len är underbar7, och Helvetet är 
hemskare än någon rimligen kan före
ställa sig eller förklara.8 Inget språk har 
lämpliga ord till att förklara hur hemskt 
Helvetet är och hur vacker och under
bar Himlen är (1 Kor 2:9). Det är därför 
som Gud säger oss i 2 Tim 2:3–4: ”Bär 
ock du ditt lidande såsom en god Kris-
ti Jesu stridsman. Ingen som tjänar i 
krig låter sig insnärjas i näringsomsor
ger, ty han vill vara den till behag, som 
har tagit honom i sin sold.”  

Läget är dåligt i världen, och det blir 
allt värre, men i jämförelse med Helve

tet är det ändå en söndagsskoleutflykt. 
En av de dummaste saker du någonsin 
kan göra är att begå självmord. Några 
av oss kan stå ut med elände genom 
att stå upp för Herren och för Guds 
ord, men miljarder andra försöker stå 
ut med elände genom att tillhöra hatis
ka, falska religioner eller för att de har 
köttets lust, ögonens lust, livets stolthet 
(1 Joh 2:16). Gud låter oss inte ha vår 
egen lära och följa vår egen vilja utan att 
betala för det.9

I Hebréerbrevet 12:5–7 och 9 står: 
”Och I haven alldeles förgätit [glömt] 
den förmaningens röst som talar med 
eder, såsom man talar med söner: »Min 
son, förkasta icke Herrens aga, och giv 
dig icke över [förlora inte hoppet], när 
du tuktas av honom. Ty den Herren 
älskar, den agar han, och han straffar 
med riset var son som han har kär.» 
Det är till eder fostran som I fån utstå 
lidande; Gud handlar med eder såsom 
med söner. Ty var finnes den son som 
icke bliver agad av sin fader? … Vidare: 
vi hava haft köttsliga fäder, som agade 
oss, och vi visade försyn för [lydde] 
dem; skola vi då icke mycket mer vara 
underdåniga andarnas Fader, så att vi 
få leva?”

Och i Hebréerbrevet 12:13–15 läser 
vi: ”och »gören räta stigar för edra föt
ter», så att den fot som haltar icke vrides 
ur led, utan fastmer bliver botad. Faren 
efter frid med alla och efter helgelse; ty 
utan helgelse får ingen se Herren. Och 
sen till, att ingen går miste om Guds 
nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott 
och bliver till fördärv, så att menigheten 
därigenom bliver besmittad;” 

Så många människor är förorenade 
och fyllda med bitterhet. Det är för att 
Gud låter Sa tan plåga de ogudaktiga i 
förhoppning att de skall bli ångerfyll
da.10 Kom ihåg att Gud tillåter detta för 
att han älskar oss och vill att vi skall 
ångra vår olydnad gentemot ho nom, 
så att vi kan komma till Himlen istället 
för Helvetet.11

3 Jes 24:17–23, Sef 1:14–18, 3:8, Mal 4:1, Matt kap. 24, 2 Pet 3:7, 10–12   4 Ps 22:12–18, Jes 53:3–12, Apg 5:30–32, 
13:38–39, Rom 5:6–11, 1 Kor 15:3–8, Ef 1:3–12, Kol 1:12–14, 1 Tess 5:9–10, Heb 2:9–10, 9:11–15, 1 Pet 1:18–21, 
2:21–25, 1 Joh 2:2, Upp 1:5   5 Joh 3:14–18, Rom 3:21–26, 2 Kor 5:17–21, Heb 4:14–15   6 Ef 4:7–10, 1 Pet 3:18–20   7 
Ps 31:19, Jes 64:4, 65:17–19, Matt 5:10–12, Joh 14:2–4, Rom 8:16–23, 1 Kor 2:9, 2 Kor 5:1, 1 Pet 1:3–5, 2 Pet 3:13–14, 
Upp 7:15–17, 21:1–5, 9–27, 22:1–5   8 5 Mos 32:21–22, Ps 9:17, Ords 9:13–18, 15:11, 24, 23:13–14, Jes 5:11–15, 14:4–
20, 28:15–18, 33:10–14, Hes 31:15–18, 32:17–32, Matt 5:21–22, 29–30, 7:13, 8:12, 10:28, 13:36–42, 47–50, 18:6–9, 
22:8–13, 23:33, 24:44–51, 25:14–46, Luk 3:17, 13:24–28, 16:19–28, 2 Tess 1:6–9, Heb 6:4–8 2 Pet 2:1–9, Jud 5–7, 
12–13, Upp 14:9–11, 19:20, 20:10–15, 21:8   9 Ps 34:15–16, Matt 7:13–19, 2 Pet 2:1–6, 9–22, Jud 3–7, 14–15, Upp 
20:11–15   10 3 Mos 26:13–46, 5 Mos 8:2–5, Ps 94:12–13, Hos 5:15, Rom 2:4–11, 1 Kor 11:32, 2 Kor 7:9–11   11 2 Sam 
7:14–15, Ords 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13–14, 29:15, 17, Heb 12:5–11, Upp 3:19   



3

Missouri, USA

Indien

Det finns bara två vägar att välja mel
lan. Den ena är att bli arg på Gud, att 
vara bitter och gå till angrepp mot ho-
nom, och den andra är att ångra sig, be 
Gud om förlåtelse och på så sätt förlösa 
oss från de plågor som Gud lät djävulen 
utsätta oss för.

I Uppenbarelseboken 9:3–6 står: 
”Och ur röken kommo gräshoppor ut 
över jorden, och åt dem gavs samma 
makt som skorpionerna på jorden hava. 
Och dem blev tillsagt att de icke skulle 
skada gräset på jor den eller något annat 
grönt eller något träd, utan allenast de 
människor som icke hade Guds insegel 
på sina pannor. Och åt dem blev givet, 
icke att döda dem, men att plåga dem i 
fem månader; och plå gan som de vål
lade var såsom den plåga en skorpion 
åstadkommer när den stinger en män
niska. På den tiden skola människorna 
söka döden, men icke kunna finna den; 

de skola åstunda att dö, men döden 
skall fly undan ifrån dem.” Och i vers 
10 läser vi: ”De [gräshopporna] hade 
stjärtar med gaddar, såsom skorpioner 
hava, och i deras stjärtar låg den makt 

de hade fått, att i fem månader skada 
männi skorna.”

Det var plågsamt för mig att som 
barn få stryk med ett spö av hickoryträ. 

Brev till pastor  Alamo

Kärt älskade broder i Kristus 
Fromma hälsningar till dig, min älskande pastor Tony Alamo och dina 

vänner, dina välgångsönskare och dina förbundna i Alamos missionsverk-
samhet och din kyrka i namn av vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Jag har mottagit dina underbara skrifter och boken Messias. Stort tack 
för den och boken Messias vilka hjälper mig i mitt evangeliearbete. Vår 
Herre har förenat oss för att sprida san ning ens ord till många avlägsna 
ställen. Det gör oss lyckliga.

Älskande pastor, jag är så glad över att kunna underrätta dig om att när 
vi mottagit dina underbara skrifter så gick vi ut i en evangeliekampanj i tre 
lantliga områden, 1. Vi sak hapatnam, 2. Vizianagaram och 3. Srikakulam i 
Andhra Pradesh. Våra evangelistgrup per och jag knackade på i varje hus, 

så att alla i dessa områden kunde få evangelieskrifter och lära sig 
om Guds frälsningsplan.

Om kvällarna hade vi evangeliemöten, där vi förkunnade Guds 
makt och majestät. Många har godtagit Kristus som sin personliga 
Frälsare och lyssnar uppmärksamt till hans evangelium. Dessa lä-
germöten organiserade vi till Vår Herres ära.

Älskande pastor, sänd mina församlingar den Heliga Bibeln på 
språket Telugu. Be för min och min familj och medarbetare. I vårt 
evangelistarbete ingår att ta hand om små föräldralösa barn och 
änkor i våra församlingar. Här ber vi alla för dig pastor Tony Ala mo, 
och dina medarbetares hälsa.
Vi väntar enträget på ditt svar. Må Gud välsigna er alla.
Din broder i Kristus,
Pastor K.S. Manohar                Andhra Pradesh, Indien

(Forts. sid. 4)

Bästa Tony Alamos Christian Ministry,
Jag ber att detta brev når fram till varje broder och syster hos 

er utan problem. Jag vill tacka er för all den hjälp ni ger mig. Jag 
uppskattar tryckalstrerna du sände, de har besvarat flera av mina 
frågor och hjälper mig att komma än nu när mare Gud. Pas tor Alamos 
lära är mäktig och sann. Jag vet hur det är att sitta i fängelse och mina 
böner ägnar jag pastor Alamo. Må Gud välsigna ho nom, så att han 
snart släpps fri. Detta är en prövning av den sort som nämns i Bi
beln i Uppen ba relseboken 2:10–11. Vi vet att pastor Alamo kommer 
att få livets segerkrans till slut. Vi kommer alla att vara fångar, men 
Her rens fångar så som sägs i Efesierbre vet 4:1–3.

Ser fram emot att snart få höra från dig och få mer av dina 
nyhetsbrev och skrifter.
Med Jesu kärlek,
Broder Joseph Gladstone
Farmington delstatsfängelse, Missouri, USA
P.S. Jag väntar otåligt på att personligen få vara med er alla.

Nigeria
Hälsningar i Herren Jesu Kristi namn, brö-
der och systrar i Kristus, 

Gud välsigne dig, Pastor, för ditt fromma 
arbete. Tack för att du räddat oss undan Sa-
tan. Många har blivit frälsta genom att läsa 
dina skrifter. Gud är med dig, eftersom du är 
den enda pastor som predikar Guds ord. Be 
för oss att vi håller ut i dessa yttersta da gar 
som står framför oss samt för mitt evang-
elistarbete i byar och skolor. Sänd oss gärna 
skrifter i flera tusen exemplar.
Högaktningsfullt,
Barnabas D. Jacob       
Kaduna State, Nigeria

Barnabas Jacob delar ut trycksaker vid en   skola, G.S.S. Jegindi
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Det var smärtsamt när det skedde, men 
om dina kristna föräldrar älskar dig, så 
kommer de att ge dig stryk när du för
tjänar det, för de vill inte att du skall 
hamna i Helvetet.12

Uppenbarelseboken 9:6 handlar om 
dem som ber om att få dö, eftersom de har 
så stort lidande men inte kan finna dö
den. Tänk bara hur hemskt det kommer 
att vara i Helvetet när människornas själar 
ber om att få dö eller förlora medvetandet, 
fastän de känner till sanningen, näm li gen 
att de aldrig kommer att kunna dö eller 
förlora medvetandet. Där blir plågorna 
inte en miljard utan en biljon gånger värre 
än alla plågor i världen tillsammans. 

Så vad kan vi göra åt det? Vi kan ab
solut inte beklaga oss. Trösta dig med att 
du ju fortfarande är vid liv och inte är i 
Helvetet, och att du har chansen att ångra 
dig. Räkna de gläd jeämnen du faktiskt 
har. Räkna dem en i taget, och du kom
mer då att häpna över vad Herren har 
gjort.13

För att få födas på nytt av Anden, säg 
denna bön och lär dig sedan Guds ord 
[1917 års Bibel, engelska King Jamesver
sion] och tjäna Gud av hela ditt hjärta, 
själ, sinne och kraft. 

Min Herre och min Gud, ha nåd 
över min själ. En syndare är jag.14 Jag 
tror på att Jesus Kristus är den levande 
Gudens Son.15 Jag tror på att Han dog 
på korset och utgav sitt dyrbara blod 
till förlåtelse för alla mina synder.16 
Jag tror på att Gud uppväckte Jesus 
från de döda genom kraften i den He-
lige17 Ande och att Han sitter på Guds 
högra sida i denna stund och hör min 
syndabekännelse och bön.18 Jag öpp-
nar dörren till mitt hjärta och väl-
komnar Dig, Jesus min Herre.19 Tvätta 
bort alla mina smutsiga synder med 
Ditt dyrbara blod som Du utgav på 
Golgata kors i mitt ställe.20 Du kom-
mer inte att vända Dig bort från mig, 
Jesus min Herre, Du kommer att för-
låta mina synder och rädda min själ. 
Jag vet det, eftersom Ditt Ord, Bibeln, 
säger så.21 Ditt Ord säger att Du inte 
vänder Dig bort från någon och det 
gäller även mig.22 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.23 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 befal-
ler och sluta att synda.24

Efter frälsningen, säger JESUS att 
du skall döpas, helt nedsänkt i vatten, i 
faderns, sonens och den heliga andens 

namn.25 Studera 1917 års bibel flitigt 
och gör som den säger.26 

HERREN vill att du ska berätta om 
din frälsning till andra. Du kan bli en 
spridare av pastor Tony Alamos evang
lieskrifter. Vi skickar skrifterna till dig 
gratis. Ring eller mejla oss för mer in
formation. Dela detta budskap med nå
gon 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 tion
det [ett ’tionde’ är 10 % av din bruttoin
komst] 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 utrym
me att ta emot den. Jag skall skrämma 
bort gräshopporna så att de inte förstör 
markens gröda för er och så att era vin
odlingar inte blir utan frukt, säger HER
REN SEBAOT. Då skall alla folk prisa er, 
och ni ska få ett härligt land, säger HER
REN SEBAOT.” (Malaki 3:8–12). 

(Fortsättning från sida 3)
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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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