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(Fortsätter på sid. 2)

”När nu gudsmannens 
tjänare bittida om mor
gonen stod upp och gick 
ut, fick han se att en här 
hade lägrat sig runt om
kring staden med hästar 
och vagnar. Då sade tjä na
ren till honom: »Ack, min 
herre, huru skola vi nu 
göra?»” [Med andra ord, 
hur skall vi klara oss le
vande ur detta läge?] Han 
[Elisa] svarade: »Frukta 
icke; ty de som äro med 
oss äro flera än de som äro med dem.» 
Och Elisa bad [till GUD] och sade: 
»HERRE, öppna hans ögon, så att han 
ser.» Då öppnade HER REN tjä na
rens ögon, och han fick se att berget 
var fullt med hästar och vagnar av eld, 
runt om kring Elisa.”  (2 Konungabo
ken 6:15–17).

Samma armé eller GUDS härska
ra, som Elisa bad GUD att visa Elisas 
tjänare är samma armé eller GUDS 
härskara som slog ned Jerikos murar 
(Josua 6:20). Däri ge nom möt te Josua 
HÖVITSMANNEN över HERRENS 
härskara vid Jeriko: ”Och medan Jo
sua var vid Jeriko, hände sig att han, 
i det han lyfte upp sina ögon, fick se 
en man stå där framför sig med ett 

draget svärd i sin hand. Då gick Josua 
fram till honom och frå gade honom: 
»Tillhör du oss eller våra ovänner?» 
Han svarade: »NEJ, JAG ÄR HÖ
VITSMAN ÖVER HERRENS HÄR, 
[JESUS innan han förkroppsligades] 
OCH JAG HAR JUST NU KOMMIT 
HIT.» Då föll Josua ned till jorden på 
sitt ansikte och bugade sig; sedan sade 
han till honom: »Vad har min her  re att 
säga till sin tjänare?» HÖVITSMAN
NEN över HERRENS här sade då till 
Jo sua: »Drag dina skor av dina fötter, 
ty platsen där du står är helig.» Och 
Josua gjor de så. Och Jeriko hade sina 
portar stängda, det höll sig tillstängt 
för Israels barn; ingen gick ut eller in. 
[Detta var för att de visste att GUD var 

med Israel, och de visste 
också att GUD skulle för
göra dem] Men HERREN 
sade till Josua: »Se, jag 
har givit Jeriko med dess 
konung, med dess tappra 
stridsmän, i din hand. Tå
gen nu omkring staden, 
så många stridbara män I 
ären, runt omkring staden 
en gång; så skall du göra i 
sex dagar. [Detta var för 
att skrämma ut syndarna i 
Jeriko före deras fullstän

diga förgörelse.] Och sju präster sko
la bära de sju jubelbasunerna framför 
arken; men på sjunde dagen skolen I 
tåga omkring staden sju gånger; och 
prästerna skola stöta i basunerna. Och 
när det blåses i jubelhornet med ut
dragen ton, och I hören basun lju det, 
skall allt folket upphäva ett stort här
skri; då skola stadsmurarna falla på 
stället, [detta skall göras av HERRENS 
härförares osynliga hand], och folket 
skall draga in över dem, var och en 
rätt fram.» 

Då kallade Josua, Nuns son, till 
sig präs terna och sade till dem: »Ta
gen förbundsarken, och sju präster 
skola bära sju ju belbasuner framför 
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(Fortsättning från sid. 1)
HERRENS ark.» Och till folket blev 
sagt: »Dragen ut och tå gen omkring 
staden; och den väpnade skaran skall 
draga framför HERRENS ark.» Då nu 
Josua hade sagt detta till folket, drogo 
de sju [judiska] präster som buro ju
bel basunerna framför HERREN åstad 
och stötte i basunerna; och HERRENS 
för bunds   ark följde efter dem. Och den 
väpnade skaran gick framför präster
na som stötte i basunerna, och den 
övriga hopen slutade tåget och följde 
efter arken, under det att man alltjämt 
stötte i basunerna. Men Josua hade 
bjudit folket och sagt: »I sko len icke 
upphäva något härskri eller låta höra 
eder röst eller ens låta något ord utgå 
av eder mun, förrän den dag då jag sä
ger till eder: ’Häven upp ett härsrki’; 
då skolen I upphäva ett härskri.» 

Och när han så hade låtit bära 
HERRENS ark omkring staden, runt 
omkring den en gång, gingo de in i 
lägret och stannade i lägret över nat
ten. Och följande mor gon stod Josua 
bittida upp, och prästerna togo HER
RENS ark. Och de sju präster som 
buro de sju jubelbasunerna framför 
HERRENS ark gingo alltjämt och 
stötte i ba sunerna; och den väpnade 
skaran gick framför dem, och den öv
riga hopen slu ta de tåget och följde ef
ter HERRENS ark, under det att man 
alltjämt stötte i ba suner na. De tågade 
också nu på andra dagen en gång om
kring staden och åter vän de se dan till 
lägret; så gjorde de i sex dagar. 

Men på sjunde dagen stodo de 
bittida upp vid morgonrodnadens 
uppgång och tå ga de då sju gånger 
omkring staden på samma sätt; en
dast denna dag tågade de sju gånger 
omkring staden. Och när prästerna 
sjunde gången stötte i basunerna, sade 
Josua till folket: »Häven upp ett här
skri, ty HERREN har givit eder sta

den. Men staden med allt vad däri är 
skall givas till spillo åt HERREN; alle
nast skökan Rahab skall få leva, jämte 
alla som äro inne i hennes hus, därför 
att hon gömde de ut skickade som vi 
hade sänt åstad. Men tagen eder väl 
till vara för det tillspillo giv na, så att I 
icke, sedan I haven givit det till spillo, 
ändå tagen något av det tillspillo giv na 
och därigenom kommen Israels läger 
att hemfalla åt tillspillogivning, och så 
dragen olycka över det. Allt silver och 
guld och allt som är av koppar eller 
järn skall vara helgat åt HERREN och 
ingå till HERRENS skatt.» 

Då hov folket upp ett härskri, och 
man stötte i basunerna. Ja, när folket 
hörde basunljudet, hov det upp ett 
stort härskri; då föllo murarna på stäl
let. [detta gjordes av HERRENS ska
ra och ANFÖRARE över HERRENS 
skara], och folket drog över dem in i 
staden, var och en rätt fram; så intogo 
de staden.”  (Josua 5:13–6:20).

I Henoks bok förutspår den store 
profeten Henok om väktarna. Dessa 
väktare är GUDS änglar och ingår i 
HERRENS heliga skara. De nämns 
ibland som GUDS skyddsänglar här 
på jorden. Det finns ondskefulla äng
lar och goda änglar. 

I Uppenbarelseboken 12:4 berät
tas att en tredjedel av dessa änglar 
– de onda äng   larna  –  blev utvisade 
från Himlen med sin ledare, Satan 
själv. (Lukasevangeliet 10:18)  Men 
kom ihåg, två tredjedelar av änglar
na  – de goda änglarna – blev kvar i 
GUDS tjänst. De onda änglarna, alltså 
en tredjedel, är inte bara onda, de är 
mycket onda. 

I Uppenbarelseboken 12:3 står det: 
”Ännu ett annat tecken visade sig i 
himme len: där syntes en stor röd dra
ke [djävulen], som hade sju huvuden 
…” ”De sju huvu dena äro sju berg 
[Rom, Ita li en], som kvinnan tronar 
på.” (Uppenbarelseboken 17:9)  Den
na kvin na är den falska profeten, den 
falska kyrkan, kulten och odjurets 
huvud är Vatika nen, den romerskka

tolska, homosexuella, barnskändande 
kyrkan. 

Uppenbarelseboken 12:3 säger vi
dare att dessa sju huvuden har tio 
horn. Dessa tio horn symbo liserar de 
tio européiska länder som gav Roms 
Vatikan dess makt (FN, den Nya 
Världs ord ningen) under en kort tid 
(varav den sista är Grekland), som har 
fö renat sig med Satans Nya Världs
ordning, eller världsomspännande 
regering. ”… och på sina huvuden sju 
kronor [dessa sju kronor represente
rar djävulens Nya Världsordning, som 
tillfälligt styr över de sju världsdelar
na, allt så hela världen]”1 

”Och hans stjärt drog med sig tred
jedelen av himmelens stjärnor [Stjär
norna är de onda änglarna.2 Uppen
barelseboken 1:20 säger att stjärnorna 
symboliserar äng lar] och [draken Sa
tan] kastade dem [en tredjedel av de 
gudlösa och onda äng larna] ned på 
jorden. Och draken [djävulen] stod 
framför kvinnan [som har tolv stjär
nor i sin krona. Denna (kvinnan) är 
KRISTI brud, det Nya Jerusalem, som 
bok stavligen är KRISTI LEKAMEN 
här på jorden, det sanna Israel, de 
kristna, aldrig kato liker, som har sitt 
ursprung som GUDS utvalda folk, ju
darna. 

Nu har GUD erbjudit frälsning för 
dem från alla länder som tar emot 
KRISTUS som sin frälsare]” (Uppen
barelseboken 12:4).

I Uppenbarelseboken 12:4 står att 
denna kvinna (KRISTI LEKAMEN) 
var redo att föda sitt barn, som var 
KRISTUS. Detta är en återblick till 
den tid då Satan ge nom Kung Herodes 
och hans armé stod inför Israel för att 
förgöra KRISTUS vid hans födelse och 
två år därefter,3 för KRISTUS var och 
förblir konungarnas KO NUNG och 
herrarnas HERRE, världens FRÄL
SARE, Han som skulle förgöra Sa tans 
verk genom att rädda själarna hos alla 
dem som tar emot HONOM som sin 
FRÄL SARE och överhöghet.4 I Kolos
serbrevet 2:15 står att KRISTUS ”har 

1 Dan 2:40, 7:19–25, Upp 13:2–8, 14:8, kap. 17, 18:2–24   2 Jes 14:12–17, Matt 25:41, Luk 10:18, 2 Pet 2:4, Jud 6, Upp 12:3–4, 7–9   3 Matt 2:1–18   4 Dan 7:13–14, 1 Tim 6:14–16, 
Heb 2:14–15, 1 Joh 3:8, 4:14–15, Upp 17:14, 19:16  
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av väpnat andevärldens furstar och 
väldigheter … i det att han i honom 
har trium fe rat över dem.”

Dessa är de sista dagarna.5 Jorden 
är fylld av GUDS härskara, och luften 
är fylld av GUDS flygvapen. Dessa är 
de UFO:n som miljoner människor 
har sett i hela värl den. Eftersom jor
dens folk inte känner GUDS ORD tror 
det att dessa UFO:n kom mer från en 
annan planet. När vi känner Bibeln, 
vet vi hur lurade jordens folk är, efter
som dessa “flygande tefat”, ofta kallade 
UFO:n, kommer inte från andra pla
ne   ter. De är ”väktarna”, GUDS änglar, 
som granskar jorden just innan KRIS
TUS kom mer tillbaka till jorden igen. 
Väktarna förbereder sig för Dome
dagen.

I Uppenbarelseboken 16:1 står: 
”Och jag hörde en stark röst från 
templet säga till de sju änglarna: »Gån 
åstad och gjuten ut Guds sju vre
desskålar på jorden.»” I Daniel 4:20: 
”Men att konungen såg en helig ängel 
stiga ned från himmelen”, för att med
dela GUDS dom över den arrogante 
Kung Nebukadnessar, som sade i Da
ni el 4:27: ”»Se, detta är det stora Babel, 
som jag har byggt upp till ett konung
asäte genom min väldiga makt, [istäl
let för GUDS makt], min härlighet till 
ära!» [istället för GUDS här lig het]”

Här har GUDS dom givits ängeln 
att lägga fram mot Kung Nebukad
nessar: ”Me dan ordet ännu var i [den 
arroganta] konungens mun, kom en 

röst från himmelen: »Dig, konung 
Ne bu kadnessar, vare det sagt: Ditt rike 
har blivit taget ifrån dig; du skall bliva 
ut stött från människorna och nödgas 
bo ibland markens djur och äta gräs 
såsom en oxe; och sju tider skola så 
gå fram över dig, till dess du besinnar 
att DEN HÖGSTE rå der över männ
iskors riken och giver dem åt vem han 
vill.» I samma stund gick det ordet i 
fullbordan på Nebukadnessar; han 
blev utstött från männi skor na och 
måste äta gräs såsom en oxe, och av 
himmelens dagg vättes hans kropp, 
till dess att hans hår växte och blev så
som örnfjädrar, och till dess att hans 
naglar blevo såsom få gel klor.” (Daniel 
4:28–30).

I Jeremia 4:16, säger GUD till Je
remia: ”Förkunnen för folken, ja, 
kungören över Jerusalem att en be
lägringshär [väktare] kommer ifrån 
fjärran land och häver upp sitt rop 
mot Juda städer.” Det har varit mycken 
vrede mot Juda städer. Det är för att de 
alltjämt förnekar att JESUS skulle vara 
deras MESSIAS ännu i denna dag.

Jag tror nästan vem som helst i värl
den känner till de miljontals iakttagel
ser av vad de kallar UFO:n (oidentifie
rade flygande föremål), men de är inte 
UFOs. De är GUDS väktare eller äng
lar, som spanar in jorden dessa sista 
dagar före GUDS dom på den ytters
ta dagen. GUD är nådig, HAN låter 
var och en se hundratals förebud och 
profetior uppfyllas om yttersta dagen, 
tecken och underverk såsom väktar

na, GUDS änglar, som spa nar in jor
den i sina såkallade ”flygande tefat” 
precis innan den (jorden) skall för gö 
ras. Det förutsägs i Joels bok,6 liksom 
aposteln Petrus i Apostlagärningarna: 
”Och det skall ske i de yttersta dagar
na, säger Gud, att jag skall utgjuta av 
min Ande över allt kött, och edra sö
ner och edra döttrar skola profetera, 
och edra ynglingar skola se sy ner, och 
edra gamla män skola hava drömmar; 
ja, över MINA tjänare och MI NA tjä
narinnor skall jag i de dagarna utgjuta 
av MIN Ande, och de skola profe tera. 
Och jag skall låta undertecken synas 
uppe på himmelen och tecken nere på 
jorden: blod och eld och rökmoln. So
len skall vändas i mörker och månen 
i blod, förrän Herrens dag kommer, 
den stora och härliga. Och det skall 
ske att var och en som åkallar Her rens 
namn, han skall varda frälst.”  (Apost
lagärningarna. 2:17–21).

Väktarna, alltså änglarna i Himlen 
och vi som är kristna (ej katoliker), är 
släkt med GUD, eftersom GUD ska
pade oss båda. GUD skapade änglar
na och GUD ska  pa de oss. Det finns 
goda människor och det finns onda 
människor, för bara ett få tal av oss föl
jer GUDs budord.7 Första Johannes
brevet 2:3–4: ”Därav veta vi att vi hava 
lärt känna honom, därav att vi hålla 
hans bud. Den som säger sig hava lärt 
känna honom och icke håller hans 
bud, han är en lögnare och i honom är 
icke sanningen.”

Några skryter med att de älskar 
HERREN. Men till vardags lystrar 
de inte till GUDS rop utan ignorerar 
hans röst. Några säger att de älskar 
HERREN bara när de är känslomäs
sigt upphetsade. Till exempel, när de 
vill se en film eller ett TVprog ram, 
något idrotts eller musikevenemang, 
så får de en känsla att de inte skall gå 
dit, men de går ändå. De vet att de inte 
bör begå stora synder, men de bryr sig 
inte om vad de anser vara bagateller. 
Vid bön under gudstjänsten kan de 

(Fortsätter på sid. 4)

5 Matt kap. 24   

Pastor Wilimena Thomas (i Lauderdale Lake, Florida) erhöll sitt 
paket. Alla da mer na i gruppen för bibelstudier satt ned och läste ”Guds 
infanteri och flygva pen”. Hon sade att de lärde sig mer av denna läsning 
än från alla de förkunnare de lyssnat till i åratal (de har inte lyssnat till 
någon av dem på ett bra tag). Alla gillade nyhetsbreven och lyssnade till 
CDskivorna. De sade att ingen reder ut begreppen så bra som Tony. 
Hon sade, Fortsätt att skicka oss CDskivor och nyhetsbrev”. De vill att 
vi skall veta hur de kommer samman i bönemöten, och ber för Tony 
och kyr kan. Än en gång bad hon att fortsätta få uppdaterade nyhetsbrev 
och CDskivor. Hon bad också kyrkan att be för hennes tre vanartiga 
barnbarn som hon predikat evangeliet för under många år.

Ur vår bön och informationstjänst – tillgänglig dygnet runt 

6 Joel 2:28–32   7Matt 7:13–14, 21–23, Luk 13:23–30  
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till och med bekänna att de berörts av 
HERRENS ANDE. Det finns många 
sådana, som säger sig vara kristna. 
Men detta sätt att älska HERREN är 
meningslöst.8

En viss syster var så hängiven mot 
HERREN att tio bröder tillsammans 
inte kan jämställas med henne. När 
hon talar om att älska HERREN, så 
kan de som lyssnar bli rörda till tårar. 
Men otroligt nog, när en sådan syster 
blir arg, så kan ingen stop pa henne. 
Den naturliga tillvaron blir en ona
turlig tillvaro (tillvaro utan GUD). 
En dag måste allt det som hör till den 
naturliga tillvaron slås i stycken. Det 
behövs bara att GUD nuddar vid oss, 
så ser vi klart att vår hänförelse är 
hyckleri eller bluff  och vår låtsaskär
lek till HERREN och vår låtsastjänst 
för HERREN saknar  GUDS inre vä
sen och är overkliga. Oberoende av 
hur många stålskikt och hur många 
mäs singsväggar vi har, och oberoende 
om vi står vid den yttre porten eller 
mellan por ten eller den inre porten, 
alla dessa portar till HERREN måste 
öppnas, en i taget en   ligt den inre AN
DEN. Då kommer vi att inse att trots 

alla våra uttryck av hän fö rel se och iver 
så kan vi ändå inte se HERREN SJÄLV. 
Först när HERREN har nått fram till 
oss och nuddat vid oss så att han är
ligen kan frigöras inom oss kom mer 
vi att bära frukt, som det står i Johan
nesevangeliet 15:2. Frukten på trädet 
kommer från det INRE LIVET.

Nå, de människor som är släkt med 
de onda änglarna är de onda männ
iskorna. Men kom ihåg, det finns fler 
GUDS änglar än det finns onda äng
lar. Elisa visade sin tjänare detta när 
den syriska armén omringade dem. 
Elisa bad HERREN att öpp na tjäna
rens ögon så att tjänaren skulle kunna 
se att de hade ett större följe än syrier
na hade. Då öppnade HERREN tjäna
rens ögon: ”och han fick se att berget 
var fullt med hästar och vagnar av eld, 
[HERRENS HÄRSKARA] runt om
kring Elisa [och hans tjänare]”, precis 
som GUDS kungarike är idag med 
väk tarna, som omger oss och skyddar 
oss, och iakttar allt som man gör och 
hör allt som man säger här nere 
på jorden (Andra Konungabo
ken 6:17). Detta händer genom 
GUDS väk tare i himlen i fly
gande tefat och genom väktar
na här nere på jorden – GUDS 
in fanteri och flygvapen.9

Det är hög tid för var och 
en i världen att ångra sina syn
der och söka GUD med he la 

sitt hjärta, själ, sinne och kraft, vilket 
är det första och viktigaste budordet.10 
Snart kommer himlen i öster att fyllas 
av MÄNNISKOSONENS tecken. Hän
delsen finns beskriven i flera textstyck
en. Ett är tjugofjärde kapitlet i Matteus. 
Ett annat är andra kapitlet i Jesaja och 
ytterligare en beskrivning finns i sjätte 
kapitlet i Up p en barelseboken. I Matt
eusevangeliet 24:30–51 står det: ”Och 
då skall MÄNNISKOSONENS tecken 
visa sig på himmelen, och alla släkten 
på jorden skola då jämra sig. Och man 
skall få se ’MÄNNISKOSONEN kom
ma på himmelens skyar’ med stor makt 
och härlighet. Och HAN skall sända ut 
sina änglar med starkt basunljud, och 
de skola församla HANS utvalda från 
de fyra väderstrecken, från himmelens 
ena ände till den andra. Ifrån fikonträ
det mån I här hämta en liknelse. När 
dess kvistar begynna att få save och 
löven spricka ut, då veten I att somma

(Fortsättning från sid. 3)
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Peru
(Översatt från spanska)

Gud välsigne dig Broder, och Tony Alamos 
kyrka,

Jag meddelar dig att till Guds ära har vi 
nu en ny kyrka. Den ligger tre tim mar från 
Sullana, nära Piura, på ett ställe som heter 
Sechura, där vi nu är 23 vuxna bröder och 
33 barn. Vi är personligen engagerade och 
lämnar ut din nyhetsbrev från dörr till dörr 
och många vill att kontakten skall bibe hål
las. Igår hade vi ett nytt möte och många 
bröder kom. De tog emot Herren, och vi skall 
komma samman tre gånger varje vecka. Ära 
vare Herren. Jesus kommer snart.
Andres Chiroque Silva
Tony Alamos kyrka
Sullana, Peru

Bäste Pastor Tony Alamo,
Hälsningar i det mäktiga namn som står över alla andra namn, I 

namn av vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Det gläder mig att 
kunna meddela dig att vi distribuerar dina nyhetsbrev som du sänder 
oss i hela staden. Vi når ut till alla, frälsta el ler ofrälsta, och den senaste 
månaden har ytterligare 15 personer frälsts och kom mit till vår kyrka. 
Dessutom har vi tagit emot det paket du sände den 21 de cem ber. Vi 
vill tacka dig för allt  och tar gärna emot mer nyhetsbrev och Biblar, för 
de är myc ket eftersökta. Gud välsigne dig, vi ber att Gud må ingripa till 
förmån för vår pastor i hans juridiska situation, för jag vet att genom bön 
kan allt bli möjligt.
Din, i Hans tjänst,
Pastor Dalmas Munoko                         Bungoma, Kenya

10 5 Mos 4:29, 6:5, 10:12–13, 11:13–14, 13:3–4, 16, 20, 
26:16, 30:6, Jos 22:5, Matt 22:37–40, Mark 12:29–31, Luk 
10:27  

8 Matt 7:21–23, kap. 25   9 2 Krön 16:9, Sak 1:7–11, 4:10, 6:1–7, Upp 7:1–3   
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ren 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. Himmel och jord 
skola förgås, men mina ord skola ald
rig förgås. Men om den dagen och den 
stun den vet ingen något, icke ens äng
larna i himmelen, ingen utom Fadern 
allena. 

Ty såsom det skedde på Noas tid, 
så skall det ske vid MÄNNISKOSO
NENS till kom melse. Såsom människ
orna levde på den tiden, före floden: 
de åto och drucko, män togo sig hus
trur, 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 MÄNNISKO
SONENS tillkommelse. ... Vaken för
denskull; ty I veten icke vilken dag 
vår HERRE kommer. Men det förstån 
I väl, att om husbonden visste under 
vilken nattväkt tjuven skulle komma, 
så vakade han och tillstadde icke att 
någon bröt sig in i hans hus. Varen 
därför ock I redo; ty i en stund då I 
icke vänten det skall MÄNNISKOSO

NEN komma. Finnes nu någon trogen 
och förståndig tjänare, som av sin her
re har blivit satt över hans husfolk för 
att giva dem mat i rätt tid – salig är då 
den tjänaren, om hans herre, när han 
kommer, finner honom göra så. San
nerligen säger jag eder: Han skall sätta 
honom över allt vad han äger. Men om 
så är, att tjänaren är en ond man, som 
säger i sitt hjärta: ’Min herre kommer 
icke så snart’, och han begynner slå 
sina medtjänare och äter och dricker 
med dem som äro druckna, då skall 
den tjänarens herre komma på en dag 
då han icke väntar det, och i en stund 
då han icke tänker sig det, och han 
skall låta hugga honom i stycken och 
låta honom få sin del med skrymtare. 
Där skall vara gråt och tandagnisslan.”

HERREN ger oss många tecken, så 
om du bara är uppmärksam så kom
mer du inte att bli överraskad. Här är 
en annan uppenbarelse som du bör 
fundera på, för den kan bli verklighet 
tidigare än du tror: ”Och jag såg him
melen öppen [detta är ytterligare en 
vision om slutet från GUD] och fick 
där se en vit häst; och mannen som 
satt på den heter »Trofast och sann

färdig», och han dömer och strider i 
rättfärdighet. Hans ögon voro såsom 
eldslågor, och på sitt huvud bar han 
många kronor och hade ett namn där 
skrivet, som ingen känner utom han 
själv. Och han var klädd i en mantel 
som var doppad i blod; och det namn 
han har fått är »Guds Ord». Och ho
nom följde, på vita hästar, de himmel
ska härskarorna [detta är HERRENS 
härskara, väktarna], klädda i fint lin
ne, vitt och rent. Och från hans mun 
utgick ett skarpt svärd, varmed han 
skulle slå folken. Och han skall styra 
dem med järnspira [GUDs ord]; och 
han trampar Guds, den Allsmäktiges, 
stränga vredes vinpress. Och på sin 
mantel, över sin länd, har han detta 
namn skrivet: »Konungarnas konung 
och herrarnas herre.» [Detta är JESUS 
vår HERRE.]” (Upp 19:11–16).

Vi lever nu i de sista få minuter
na före tidens ände. Alla tecken finns 
där. Anti krists världsomspännande 
regering är redan igång. GUDS luft
burna division har varit igång i åratal 
och hundratals miljoner människor 
har sett dem (flygande tefat, väktarna, 

Jag heter Steven Wedel. Jag blev 
59 år i slutat av oktober, 2012. Jag tog 
emot Kristus som min personliga fräl
sare den 4 november 1971. Då hade jag 
just fyllt 18 år. Om Kristus inte hade 
kommit in i mitt liv när han kom, så 
skulle du antagligen ha fått läsa en 
dödsruna om mig för flera år sedan, 
snarare än chansen att läsa vitt nesbörd 
om Guds makt och förmåga att ändra 
en människas liv som du läser just nu.

När jag gick ut gymnasiet våren 1971 
hade jag inte för avsikt att fortsätta på 
universitet. Jag var en pseudohippie. 
Begav mig till San Francisco, Kalifor
nien, först med några vänner med bil 
och sedan med lift från San Francisco 
till Boulder, Colorado, och så tillbaka 
till Kalifornien igen, nu till Los Angeles. 

Mamman till en vän som jag res
te med hade ett stort och vackert hus 
i Beverly Hills. Hon inbjöd oss att bo 
där ett tag tills vi kunde hitta ett jobb 
och flytta in i en egen lägenhet. Hen
nes hus hade en vacker swimmingpool 
utomhus och hemhjälp som skötte 
alla inköp och matlagning åt oss. Det 
borde ha varit en idealisk semes ter
liknande tillvaro, men det var faktiskt 
den eländigaste delen av mitt liv.

Invärtes kände jag mig helt förlorad 
och utan något hopp i livet. Det fanns 
ingen ting som kunde lindra den för
virring och undran om livets mening 
som jag hela ti den kände i själen. Jag 
kände mig som en fånge inombords. 
Jag hade velat ha ett liv med mening i, 
ett som gav mig en chans att hjälpa an

Vittnesbörd från Steven Wedel

(Fortsätter på sid. 6)

(Fortsätter på sid. 8)

dra. Så jag fann världen omkring mig 
absolut motbjudande – korruption, 
apati, brottslighet och blods utgju telse. 
Jag ville bo i en fredlig värld och hade 
trott att hippierörelsen i  Kalifornien 
skul le erbjuda något bättre än det ka
otiska jäktandet runtom mig. Jad hade 
trott att marijuana och hashish, LSD 

Broder Steven Wedel
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och andra hallucinogener skulle ha 
gett mig insikt i vad jag strävade efter, 
en orsak till det liv jag förde. Jag ville 
inte ha något reguljärt arbete, ett hus 
med staket omkring, med hundar och 
katter och inget annat att se fram emot. 
Jag ville veta vad som egentigen var 
meningen med livet. Men det en da re
sultatet av dessa droger var att jag för
lorade det förstånd jag hade kvar och 
lämnade mig med dålig kraft att tänka 
och företa mig något över huvud taget. 
Jag tyckte jag höll på att bli galen, och 
det stämde antagligen. Men det var ju 
inte alls så som jag hade upp fostrats. 

Min ungdom hade jag tillbringat i 
andra länder. Min far arbetade för det 
inter nationella KFUM i Tokyo, Japan, 
och vi gick troget i kyrkan varje söndag. 
en fundamental kristen kyrka. Jag hade 
alltid fått lära mig att vi var kristna, och 
fick alltid till sägelse att vara humanitär 
och hjäl pa andra. Jag visste att Jul och 
Påsk var spe ci ella högtider, att de inte 
alls hade något att göra med Jultomten 
eller Påskharen. I själen trodde jag som 
de flesta barn att det fanns en Skapare, 
en Gud som hade skapat allt, inklusive 
mig själv. Jag har fått lära mig att tro på 
Jesus som Frälsaren, men ändå visste 
jag inget om vem Jesus egentligen var. 
Jag hade ingen kraft i livet, ingen styr
ka att avstå från synd, och när jag ser 
tillbaka på den tiden så hade fak tiskt 
ingen av de kyrkor jag tillhörde någon
sin lärt mig vad synd egentligen var. Jag 
hade aldrig hört uttrycket att vara ”på
nyttfödd i den Helige Ande” och hade 
aldrig i dessa kyrkor ens varit med om 
en inbjudan att komma till altaret där 
själar blir frälsta. De var andligen lika 
döda som jag själv.

När vår familj återvände till USA 
gick jag i tionde klassen i skolan. Då 
ville jag inte längre vara andligen död. 
Runt omkring mig lystrade folk till den 
tidens slogan ”Tune in, turn on, drop 
out!” Jag började faktiskt att söka svar 
på frågorna jag hade grubb lat på, om 

livet, döden, evigheten och ändamålet 
med alltihop. Jag läste böc ker om öst
erländsk religion och mystik,  indian
ers religioner, filosofi, böc ker om folks 
idéer, kommunism, socialism, kapi
talism – allt som föll mig in. Jag läste 
Bibeln men förstod inte mycket av den 
då, eftersom jag ännu inte hade Guds 
Ande i mig. Jag ägnade mig åt mässan
de, utövade yoga, gick på skogsvand
ringar och såg alltid till att in te trampa 
på blommorna, för att komma närma
re Gud. Men inget fyllde upp min in re 
tomhet. Ingenting fungerade. 

Jag visste det inte då, men idag vet 
jag att detta var Herren som tagit sig 
an mig och förde mig till en plats där 
han kunde kväsa min envisa stolthet 
och godta honom som herre och frälsa
re. Han lät varje annat val löpa tills det 
rann ut i san den. Hans kanske inte be
höver arbeta på detta sätt med dig, men 
han visste att det var enda sättet att få 
mig att t a mitt förnuft  tillfånga. Han 

hade låtit mig komma till Kali for nien 
för att få mig dithän. Han arbetade med 
mig, men det fattade jag inte då. 

I Hollywood kunde man inte gå 
femtio meter längs Hollywood Blvd. 
utan att stö ta på vittnen från Tony 
och Susan Alamo Christian Founda
tion. De fanns över allt dit man kom. 
Varje gång jag hamnade i Hollywood, 
när jag sökte arbete eller ba ra fördrev 
tiden, så fanns de överallt och delade 
ut väckel se skrifter och bjöd in folk till 
evenemang i sin kyrka. De var fyllda av 
entusiasm för Gud. Jag gav vitt nesbörd 
om Gud flera gånger och blev inbjuden 
att komma till kyrkan liksom så många 
andra, men jag tackade nej till deras 
inbjudningar om och om igen. Jag var 
fortfarande för fylld av mina egna idéer 
för att kunna lyssna till vad andra hade 

(Fortsättning från sid. 5)
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Bröder och systrar 
från Alamo Ministry 
besöker äldre på ål-
derdomshem och låter 
dem ta del av Herrens 
budskap
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att säga om Jesus. Men många gånger 
i nattens stillhet, när dagens tumult 
hade lagt sig och jag var ensam med 
mig själv, så hände det att Herren själv 
kom till mig med påminnelser om de 
saker som dessa kristna hade sagt och 
de skrifter om de sista dagarna som de 
hade visat mig, saker som fanns att se 
överallt, skrifter om det eviga livet och 
Helvetet som verkligen fick mig att 
fun de ra. Utanför drevs jag fortfarande 
omkring av Satan, men in om mig ar
betade Gud på att bryta ned mig.

En kväll avslutade Gud vad han 
hade satt igång med denna följd av 
händelser. Det kändes som om någon
ting höll på att hända i mitt liv, men 
jag visste inte vad. Just då var jag på 
Hollywood Blvd. återigen den dagen, 
inte alls för att söka brö der na och syst
rarna från kyrkan, utan snarare för att 
undvika dem. Istället stötte jag ihop 
med en syster som gav vittnesbörd i 
att gathörn. Hon gav mig bara en väc
kel se skrift och inbjöd mig att komma 
til kyrkan den kvällen. Jag gav henne 
av svag ursäkt och sade bara: ”Jag skall 
fundera på saken.” Hon svarade snabbt 
och sade ”Jag skulle verkligen tänka på 
den om jag var du, för det kan vara sis
ta gången som Gud vill ha att göra med 
dig!” Hon hade inte kunnat säga något 
som grep fatt i mig mer än detta. Bara 
tanken att Gud själv kanske inte ville 
ha med mig att göra drab ba de mig hår
dare än ett ton tegelstenar i ansiktet. 
Det var en chock. Jag var galen, men 
inte så galen att jag inte visste att det 
sista jag ville vore att bli lämnad ensam 
utan Gud. Det gjorde mig skräcksla
gen, jag var redan tidigare elän dig nog.

Jag vandrade hela vägen längs Hol
lywood Blvd. och in i en tvärgata längs 
vilken det fanns många stora villor, 
och stora gräsmattor. Jag satte mig ned 
på en av dem och väntade tills det var 
avgångstid för den buss som skulle ta 
folket till kyrkan, jag  gick då ned till 
hållplatsen och tog plats i bussen. 

Färden upp till kyrkan i Saugus var 
riktigt lång, men jag kände mig helt 
hem ma stadd. En av de kristna bröder

na hade tagit fram sin gitarr och fick 
alla passagerar na att sjunga gospel
sånger under hela färden. Jag kände 
mig lugn och trygg fastän allt detta var 
en egendomlig upplevelse för mig på 
den tiden. 

När vi kom till kyrkan blev alla 
som kommit med bussen inbjudna  att 
komma in och ta plats för gudstjäns
ten. Jag hade aldrig varit i en kyrka av 
denna typ, en kyr ka som kändes så le
vande. Den hade inte den döda käns
la som jag tidigare hade upplevt i så 
många kyrkor. Dessa bröder och syst
rar sjöng gospelsånger av sina lungors 
fulla kraft under gudstjänsten. De lyf
te sina huvuden och prisade Herren. 
Det tycktes mig som om var och en i 
kyrkan den kvällen hade något vitt
nesbörd om vad Gud hade gjort i de
ras liv. Några hade tagit droger liksom 
jag själv, andra inte. Några var tidiga
re straffångar, några hade plockats up 
från gatan, andra kom från samhällets 
högsta skikt. Alla dessa var folk som 
varit precise vad jag själv fort fa rande 
var – eländiga och förlorade. Nu prisa
de de Kristus som sin Frälsare. De var 
inte längre förlorade, Gud hade funnit 
dem. I själen sökte jag precis vad de 
hade att erbjuda i kyrkan den kvällen. 
Jag sökte just ett sådant liv, men jag 
kände mig ändå osäker på mycket. Sa
tan kastade miljoner tvivel mot mig i 
sitt allra sista för sök att förhindra min 
frälsning. Bibeln säger: ”Tro på Herren 
Jesus Kristus och du blir frälst.” Vid in
bjudan till altaret den kvällen tappade 
Satan greppet över mig. Den kvällen 
satte jag tro på Herren Jesus Kristus 
på mina kän framför hela församling
en och jag var frälst! Lovad vare Gud! 
Lovad vare Gud i alla tider för hans tå
lamod och den nåd han visat mig. Jag 
var född på nytt! 

Jag kände hur Herren kom in i mitt 
hjärta den kvällen och jag  kommer 
aldrig att släp  pa ut honom igen. Det var 
den mest upplyftande känsla jag nå
gonsin haft att sedan gå in i bönerum
met och veta att det verkligen fanns en 
Gud i Himlen som be kymrade sig om 

mig och besvarade mina böner. Kris
tus hade betalat för detta med sitt eget 
blod. Han dog för att jag skall kunna 
leva. Han förde mig den kvällen till ett 
ställe som jag aldrig kan glömma. Två 
veckor senare gav han mig dopet i den 
Helige Ande (till skillnad från dopet 
i vatten). Efter dessa upplevelser kan 
ingenting nånsin få mig att tro att Gud 
inte finns. Han är vid liv, och kommer 
att vara vid liv i alla tider. Han frälste 
mig och han kan fräl  sa dig. Sedan dess 
har jag sett tusentals människor kom
ma till Kris tus genom denna kyrka. Jag 
har sett många många människor få 
bot från sjukdomar och be svär genom 
Guds makt. Jag har sett liv som splitt
rats (som mitt) bli åter ställ da pch pro
duktiva. Jag skulle inte byta ut detta liv 
i Kristus mot någonting värl den kan ha 
att erbjuda.

Tony och Susan Alamo var de som 
Gud använde för att hjälpa tusentals 
männi skor från alla yrken och situa
tioner till att hitta ett nytt liv i Kristus. 
De var båda helt osjälviska i detta. De 
bad aldrig någon om något i gengäld, 
bara att vi skulle tjäna Herren. Susan 
gick vidare med Herren 1982 och Tony 
har fortsatt i evange liet varje dag se
dan dess. Och det gör han alltjämt. Jag 
och många andra är dem båda mycket 
tacksamma, inte bara för att de bär på 
Guds nitälskan som försäkrar att det 
finns vittnen från denna kyrka på ga
torna varje dag för dem som behöver 
deras hjälp, utan också för att de erbju
der ställen där folk som jag själv kan 
leva ett helgat, gudfruktigt liv utan att 
bli in snärj da i världens ondska. Herren 
vare lovad! 

Om du läser detta vittnesbörd och 
ännu inte fått frälsning, så tveka inte. 
Jesus Kristus är verkligen världens 
Frälsare, och han kan ge dig allt du kan 
längta efter. Han frälste mig. Han gav 
mig något att ropa om, något att leva 
för och dö. Han kan göra detta även för 
dig. Tveka inte. Bjud in honom i ditt 
hjärta idag!
Lovad vare Herren, 
Steven Wedel
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änglarna, GUDS kungliga flygvapen). 
Påven i Rom skryter om hur under
bar den Nya Världsordningen är. Vi 
drabbas av tsunamis, tidvattensvågor, 
jord bäv ningar, farsoter av alla slag, 
sjukdomar, nationers dårskap, förföl
jelser och hundra tals förbannelser av 
mångahanda slag. 

Du kan vara god eller ond.11 Du 
kan ta emot KRISTUS som din FRÄL
SARE, eller du kan stöta bort honom. 
Välj honom nu innan det är för sent. 
Du är bara ett andetag, ett hjärtslag 
från evigheten.12 För din själs skull, 
be denna bön. Låt dig sedan bli döpt, 
helt nedsänkt i vatten, i FADERNS, 
SONENS och den HELIGE AN DENS 
NAMN.13 Läs din Bibel och följ bud
orden.14 Vandra i GUDS anda.15

Min HERRE och min GUD, var nå
dig mot min själ, en syndare.16 Jag tror 
att JEsUs KRIsTUs är den levande 
GUDENs sON.17 Jag tror han dog på 
kor  set och utgav sitt dyrbara blod till 

förlåtelse för alla mina tidigare syn
der.18 Jag tror att GUD återuppväckte 
JEsUs från de döda genom kraften 
från den HELIGA ANDE,19 och att han 
i detta ögonblick sitter vid GUDs hög 
ra sida och lyssnar till min a synder och 
denna bön.20 Jag öppnar mitt hjärtas 
dörr och inbjuder dig in i mitt hjärta, 
min HERRE JEsUs.21 Tvätta bort alla 
mi na usla synder i det dyrbara blod 
som du utgav för mig på korset vid Gol
gata.22 Du kommer inte att vända dig 
bort från mig, HERRE JEsUs; du skall 
förlåta mina synder och rädda min själ. 
Det vet jag, för så säger DITT ORD i Bi
beln.23 Ditt ord säger att du inte vänder 
dig bort från  någon och då inte heller 
mig.24 Därför vet jag att du har svarat 
mig, och jag vet att jag har räddats.25 
Och jag tackar dig, HERRE JEsUs, för 
att du räddat min själ och jag vill visa 
min tacksamhet genom att göra det du 
befaller och inte synda igen.26

Efter frälsningen, säger JESUS att 
du skall döpas, helt nedsänkt i vatten, i 
faderns, sonens och den heliga andens 
namn.27 Studera 1917 års bibel flitigt 
och gör som den säger.28

HERREN vill att du ska berätta 
om din frälsning till andra. Du kan 

bli en spridare av Pastor Tony Alamos 
evanglielitteratur. Vi skickar litteratu
ren till dig gratis. Ring eller mejla oss 
för mer information. Dela detta bud
skap 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 offer
gåvor har ni rövat! Ni drabbas av för
bannelse, 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 till
räckligt 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 SEBA
OT.” (Malaki 3:812). 

(Fortsättning från sid. 5)
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