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HIMMELSKA ÄNGLAR
SVÄVAR ÖVER VÅR PLANET 

      av Tony Alamo

(Forts. sid. 2)

”Guds vagnar äro tiotusenden, 
tusen och åter tusen;  Herren 
drog fram med dem”, (Psalm 
68:18). Det är ju uppenbart att 
Guds vagnar är vår tids flygande 
tefat, kända som ufon. De kom
mer inte från någon annan planet 
utan är Guds änglar som i år
hund raden har bevakat vår planet 
för att spåra brott mot Guds lag 
och mot fräls ning ens arvingar.1

I Hebréerbrevet 1:10–14 står 
det: ”»Du, Herre, lade i be gyn
nelsen jordens grund, och himlar
na äro dina händers verk; de skola förgås, 
men du förbliver; de skola alla nötas ut 
såsom en klädnad, och såsom en mantel 
skall du hoprulla dem; såsom en klädnad 
skola de ock bytas om. Men du är den
samme, och dina år skola icke hava någon 
ände.» Och till vilken av äng larna har han 
nå gonsin sagt: »Sätt dig på min högra sida 
[som han enbart sade till  Kristus], till 
dess jag har lagt dina fiender dig till en 
fota pall»? Äro de icke allasammans tjäns
teandar, som sändas ut till tjänst för deras 
skull som skola få frälsning till arvedel?”

I Hebréerbrevet 1:10–14 står det: 
”»Du, Herre, lade i begynnelsen jordens 
grund, och himlarna äro dina händers 
verk; de skola förgås, men du förbliver; de 
skola alla nötas ut såsom en klädnad, och 
såsom en mantel skall du hoprulla dem; 
såsom en klädnad skola de ock bytas om. 

Men du är densamme, och dina år skola 
icke hava någon ände.» Och till vilken av 
änglarna har han någonsin sagt: »Sätt dig 
på min högra sida [som han enbart sade 
till Kristus], till dess jag har lagt dina 
fiender dig till en fotapall»? Äro de icke 
allasammans tjänsteandar, som sändas 
ut till tjänst för deras skull som skola få 
frälsning till arvedel?”

Om den inte vore för Guds vagnar 
(som de flesta kallar ufon), hur hade 
Guds omvårdande andar kunnat över
vaka helgonens alla goda insatser och 
den korruption som de gudlösa utövar 
på jorden varje timme, varje dag? Hur 
kunde Gud veta, fastän han sägs vara en 
allvetande Gud, vilka änglar han skulle 
sända ut och när han skulle sända ut 
dem för att välsigna helgonen eller varna, 
fördöma eller förgöra syndarna?

I Första Moseboken 32:12 
sade Gud till exempel till Jakob, 
som han senare kallade Israel: 
”Jag skall göra dig mycket gott 
och låta din säd bliva såsom 
havets sand, som man icke 
kan räkna för dess myckenhets 
skull.” Men Gud visste vad 
Kung David tänkte på när han 
beslöt att räkna alla barn i Israel. 
Det var så det började. I Första 
Krönikeboken 21:1–2 står det: 
”Men Satan trädde upp mot 
Israel och uppeggade David 

till att räkna Israel [som Gud sade inte 
kan räknas eftersom de är oräkneliga 
(Hebréerbrevet 11:12)]. Då sade David 
till Joab och till folkets andra hövitsman 
[militär ledare]: »Gån åstad och räknen 
Israel, från  BeerSeba ända till Dan, och 
given mig besked därom, så att jag får 
veta hur många de äro.»” Genom att 
lyda Satan, hade Kung David styrts fel i 
hjärtat, liksom även Eva hade styrts fel 
på samma sätt och de sade i sina hjärtan: 
”Jag blir som den Högste Guden, och 
jag kommer att veta antalet precis som 
Gud vet antalet.” Om Gud var så arg på 
Eva och Adam för att de inte lyssnade på 
honom eller lydde honom så att han 
straffade varje själ som någonsin skulle 
bo på jorden med döden, Helvetet och 
Eldsjön, varför skulle Gud då låta David 

1 1 Mos 18:20–22, 19:1–25, 4 Mos 22:21–35,  2 Sam 24:10–16, 2 Kung 6:8–17, 2 Krön 20:1–29, 32:1–22, Ps 34:7, 35:4–5, 68:17, Dan 6:21–22, Sak 1:7–21, 2:1–5, kap. 4, Matt 28:1–7, 
Apg 5:17–24, 12:1–12, 21–23, Upp 7:1–2, kap. 8, 9:1–5, 13–21, 14:6–11, 15–20, 15:1, 5–8, kap. 16, 18:1–6, 21, 19:17–18, 20:1–3 

Nummer 17700Pastor Tony Alamo      Alamos kristna nation

NYA JERUSALEM Kyrkor runtom i världen

Tony och Susan Alamos orkester och kör i deras TV-
program på 1970-talet och början av 1980-talet.



2

(Forts. från sid. 1)
komma undan med sådan olydnad och 
syndfullhet efter att ha lyss nat på och 
åtlytt Satans befallning?2 Gud är inte par
tisk.3 Om han straffade Adam och Eva för 
olydnad gentemot honom, och om han 
straffade Kung David, hans ögonsten, för 
olydnad gentemot honom, så kommer 
han också att straffa dig, mig och alla 
andra för liknande olydnad.4

När David hade befallt Joab att räkna 
Israels folk så svarade Joab och sade: 
”»Må Herren än vidare föröka sitt folk 
hundrafalt. Äro de då icke, min herre 
konung, allasammans min herres tjäna
re? Varför begär då min herre sådant? 
 Varför skulle man därmed draga skuld 
över  Israel?» Likväl blev konungens be
fallning gällande, trots Joab. Alltså drog 
Joab ut och for omkring i hela Israel, och 
kom så hem igen till Jerusalem. Och Joab 
uppgav för David vilken slutsumma folk
räkningen utvisade: i Israel funnos till
sammans elva hundra tusen [1 100 000] 
svärd beväpnade män, och i Juda funnos 
fyra hundra sjuttio tusen svärdbeväpnade 
man. Men Levi och Benjamin hade han 
icke räknat jämte de andra, ty konungens 
befallning var en styggelse för Joab [som 
den också var för gud].

Vad som hade skett misshagade Gud, 
och han hemsökte Israel. Då sade David 
till Gud: »Jag har syndat storligen däri 
att jag har gjort detta; men tillgiv nu din 
tjänares missgärning, ty jag har handlat 
mycket dåraktigt.»  Men Herren talade 
till Gad, Davids siare [profet], och sade:  
»Gå och tala till David och säg: Så säger 
Herren: Tre ting lägger jag fram för dig 
[tre straff – välj ett]; välj bland dem ut åt 
dig det som du vill att jag skall göra dig.»  
Då gick Gad in till David och sade till 
honom: »Så säger Herren: Tag vilketdera 
du vill: antingen hungersnöd i tre år, eller 
förödelse i tre månader genom dina ovän
ners anfall, utan att du kan undkomma 
dina fienders svärd, eller Herrens svärd 
och pest i landet under tre dagar, i det 
att Herrens ängel sprider fördärv inom 
hela Israels område. Eftersinna nu vilket 

svar jag skall giva honom som har 
sänt mig.» David svarade Gad: »Jag 
är i stor vånda. Men låt mig då falla 

i Herrens hand, ty hans barmhärtighet 
är mycket stor; i människohand vill jag 
icke falla.» 

Så lät då Herren pest komma i Israel, 
så att sjuttio tusen män av Israel föllo. Och 
Gud sände en ängel [ett flygande tefat 
vars besättning bestod av bara en ängel] 
mot Jerusalem till att fördärva det. Men 
när denne [ängeln] höll på att fördärva, 
såg Herren därtill och ångrade det onda, 
så att han sade till [väktaren] ängeln, 
fördärvaren: »Det är nog; drag nu din 
hand tillbaka.» Och Herrens ängel 
[väktaren] stod då vid jebuséen Ornans 
tröskplats. När nu David lyfte upp sina 
ögon och fick se Herrens ängel [väk
taren] stående mellan jorden och him
melen med ett blottat svärd i sin hand, 
uträckt över Jerusalem, då föllo han och 
de äldste, höljda i sorgdräkt, ned på sina 
ansikten [detta innebar att de fastade]. 

Och David sade till Gud: »Det var  
ju jag som befallde att folket skulle räk
nas. Det är då jag som har syndat och 
gjort vad ont är; men dessa, min hjord, 
vad hava de gjort? Herre, min Gud, må 
din hand vända sig mot mig och min 
faders hus, men icke mot ditt folk, så 
att det bliver hemsökt.» Men Herrens 
ängel befallde Gad [profeten] att säga 
till David att David skulle gå åstad och 
resa ett altare åt herren på jebuséen 
Ornans tröskplats. Och David gick åstad 
på grund av det ord som Gad hade talat 
i Herrens namn. 

Då Ornan nu vände sig om, fick han 
se ängeln; och hans fyra söner som 
voro med honom, gömde sig [som folk 
idag ibland gör när de ser flygande tefat, 
ufon, Guds änglar svävande ovanför 
dem; dessa är inte från någon annan 
planet utan från Himlen!]. Men Ornan 
höll på att tröska vete. Och David kom till 
Ornan; när då Ornan såg upp och fick se 
David, gick han fram ifrån tröskplatsen 
och föll ned till jorden på sitt ansikte 
för David [när Ornan såg ängeln och 
sedan David, kände han ett starkt band 
mellan ängeln och David och han blev 
rädd och föll ned framför David]. Och 
David sade till Ornan: »Giv mig den plats 
där du tröskar din säd, så att jag där kan 
bygga ett altare åt Herren; giv mig den 
för full betalning; och må så hemsökelsen 
upp höra bland folket.» Då sade Ornan 
till David: »Tag den, och må sedan min 
herre konungen göra vad honom täck
es. Se, här giver jag dig fäkreaturen till 
brännoffer och tröskvagnarna till ved 
och vetet till spisoffer; alltsammans giver 
jag.» Men konung David svarade Ornan: 
»Nej, jag vill köpa det för full betalning; 
ty jag vill icke taga åt Herren det som 
är ditt, och offra brännoffer som jag har 
fått för intet.» Och David gav åt Ornan 
för platsen sex hundra siklar guld, i full 
vikt. Och David byggde där ett altare 
åt Herren och offrade brännoffer och 
tackoffer. Han ropade till Herren, och 
han [Gud] svarade honom med eld från 
himmelen på brännoffersaltaret. Och på 
herrens befallning stack ängeln sitt 
svärd tillbaka i skidan. 
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HIMMELSKA ÄNGLAR
SVÄVAR ÖVER VÅR PLANET

Kära broder i Kristus,
Hälsningar i Herrens namn. Jag vill underrätta dig om att det paket du sände 

har kommit fram i rätt tid, precis när det behövdes. Vi delade ut det vid Mthandizi 
 handelscentrum, där många människor tog emot Jesus som deras Herre. Amen.

Vi skulle önska att du sände oss flera Biblar, Messiasböcker och nyhetsbrev för 
utdelning, liksom även Tshirts för medlemmarna i vårt lag.

Vi ber ständigt för Pastor Alamo och hans rörelse och den situation ni befinner er i.
I Herrens namn,
Evance Nauliya Limbe, Malawi

 2 1 Mos 2:16–17, 3:1–19, Rom 5:12–18, 1 Kor 15:22, 47    3 3 Mos 19:15, 5 Mos 1:17, 16:19, 1 Sam 26:23, 1 Kung 8:32, 2 
Krön 6:23, 19:7, Ps 9:8, Ords 24:23, 28:21, Jes 45:21, Apg 10:34, Rom 2:11, Ef 6:9, Kol 3:25, Jak 2:1–10, 1 Pet 1:17, Upp 
15:3    4 1 Mos 3:1–19, 2 Mos 23:20–21, 5 Mos 11:26–28, 28:61–63, 1 Sam 12:14–15, 15:22–23, 2 Sam kap. 11, 12:1–23, 
Job 36:7–12, Jer 12:16–17, 18:9–10, Rom 2:5–13, 6:12–16, Ef 5:3–6, 2 Tess 1:7–9, Heb 2:1–4   
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Då, när David förnam att Herren 
hade bönhört honom på jebuséen Ornans 
tröskplats, offrade han där. Men Herrens 
tabernakel, som Mose hade låtit göra i 
öknen, stod jämte brännoffersaltaret, 
vid den tiden på offerhöjden i Gibeon. 
Dock vågade David icke komna inför 
Guds ansikte för att söka honom; så 
förskräckt var han för Herrens ängels 
svärd.” (Första Krönikeboken 21:3–30) 
Det finns många andra bibelställen som 
visar att Gud använder sina änglar till att 
straffa och förgöra.5

Den gamle profeten Nahum beskrev 
vår tids motorvägar och bilar på det enda 
sätt han kunde. I Nahum 2:4 står: ”På 
vägarna storma vagnarna fram, de köra 
om varandra på fälten; såsom bloss är de 
att skåda lika ljungeldar fara de åstad.” 
Detta är förutsägelser om de sista dagar
nas motorfordon och motorvägar.

Det finns inte liv på någon annan pla
net eller någon annan skapelse av Gud, 

därför är det absolut löjligt och orimligt 
att tro att de flygande tefaten, s.k. ufon, 
skulle komma från någon annan planet. 
De kommer från Himlen.

Mer än något annat vill Gud bli trodd, 
och han vet att du inte tror honom när 
du bryter mot hans budord. Det är vad 
Gud säger om sin Himmel och sin jord. I 
Första Moseboken 1:14–15 står det: ”Och 
gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus 
som skilja dagen från natten, och vare de 
till tecken och till att utmärka särskilda 
tider [här på jorden inte på någon annan 
planet], dagar och år [återigen, enbart 
här på jorden], och vare de på himme lens 
fäste till ljus som lysa över jorden [inte på 
Mars, Jupiter, Merkurius eller någon annan 
planet].» Och det skedde så;” Tro inte att 
ni kommer att undslippa den korruption 
och det våld som nu pågår och kommer 
att bli allt värre på vad ni kallar ”Moder 
jord”. Tro inte att du kommer att resa till 
någon annan planet för att bo där, för liv 
kan inte upprätthållas på något annat håll. 
Du kommer inte att finna frid på jorden, 
för vi är ett korrupt folk och utan  Herren 

i våra hjärtan kommer vi alltid att vara 
korrupta. Driv alltså undan tanken att 
dessa ufon, de flygande tefaten, som 
är väktare och änglar, har kommit 
från någon annan planet. Om du tror 
på denna vanföreställning, så har Gud 
redan sänt dig den villfarelse som 
han nämner i Andra Thessaloniker
brevet 2:8–12: ”Sedan skall »den 
Laglöse» träda fram [djävulen, Satan, 
Antikrist], och honom skall då Herren 
Jesus döda med sin muns anda och 
tillintetgöra genom sin tillkommelses 
uppenbarelse – honom som efter Satans 
tillskyndelse kommer med lögnens alla 
kraftgärningar och tecken [alla svaga 

och ömkliga sataniska krafter] och under 
och med orättfärdighetens alla bedrägliga 
konster [lögner såsom den om att änglar 
eller ufon kommer från andra planeter, 
att det finns liv på andra planeter och 
att ni på någon annan planet kan undfly 
den onda korruptionen här på jorden], 
för att bedraga [genom att förklara att 
samkönade äktenskap är OK, att abort 
och mord är OK6, att lesbianism och 
homosexualitet är OK7, att otrohet8 och 
otukt är OK9, att berusning med alkohol 
eller droger är OK10, att ”glada dagar” och 
nedvärderande skämt är OK11, att stöld12 
och hädelse är OK13, att inte älska  Herren 
din gud av hela sitt hjärta, själ, sinne och 
kraft är OK14, att inte tjäna Herren är 
OK samt att åtrå och begär är OK15] dem 
som gå förlorade, till straff därför att de 
icke gåvo kärleken till sanningen rum, så 
att de kunde bliva frälsta. Därför sänder 
ock Gud över dem villfarelsens makt, så 
att de sätta tro till lögnen [som att ufon 
kommer från andra planeter, som om 
det finns liv på andra planeter], för att de 
skall bliva dömda, alla dessa som icke har 
satt tro till sanningen, utan funnit behag 
i orättfärdigheten.”

Låt oss återvända till kapitel 1 i Första 
Moseboken: ”Gud gjorde de två stora 
ljusen, det större ljuset [solen] till att råda 
över dagen, och det mindre ljuset [månen] 
till att råda över natten, så ock stjärnorna. 
Och Gud satte dem på  himmelens fäste 
till att lysa över jorden [och inte någon 
annan planet], och till att råda över dagen 
och över natten, och till att skilja ljuset från 
mörkret. Och Gud såg att det var gott.” 
(Första Moseboken 1:16–18).

Så vad tror du nu? Tror du på vad 
som är gott eller vad som är ont? Tror 

(Forts. sid. 4)
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Indien
Kära bröder och systrar i Kristus,
Fromma hälsningar till dig. Idag 

fick vi dina underbara skrifter. Vi 
blev så glada över att få se att bilderna  
från mitt dop kommit med i ditt  nyhetsbrev!

Med din bön som stöd höll vi evangeli
emöten den 4, 5 och 6 mars med stor 
framgång. Jag hoppas kunna sända bilder. 
Vid dessa möten förkunnade vi Guds stor
het och Majestät. Det betydde att många 
hinduer på dessa möten fick ta emot Guds 
frälsningsplan. 

Här ber vi alla för Pastor Tonys och 
hans kyrkas hälsa och framgång. Måtte 
Gud välsigna er.

Er broder i Kristus,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indien

  5 1 Mos 19:1–25, 4 Mos 22:1–35, 25:1–9, 2 Sam 24:1–17, 
2 Kung 19:35, 1 Krön 21:9–30, 2 Krön 32:19–22, Upp 
7:1–2, kap. 8, 9:1–5, 13–21, 14:8–11, 15–20, kap. 16, 
18:1–2, 21, 19:17–21, 20:1–3, 21:9 
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du att Gud gjorde oss av jord på marken 
eller tror du på veten skapsmännen? Tror 
du på Gud eller på maskiner som utför 
C14datering? Med andra ord, tror du att 
jorden är 6 000 år gammal, som Herren 
säger att den är, eller tror du på lögnen 
att världen är miljoner eller miljarder år 
gammal som ateisterna säger att den är? 
Om du tror på dem snarare än på Guds 
Ord så har du hamnat i en stor villfarelse 
och är fördömd16 Så jag hoppas för din 
sak att det inte är så. Om du vill bli frälst 
och tillbringa evigheten i Himlen med 
Gud Fadern och Sonen och den Helige 
Ande, tillsammans med alla dem som har 
trott på Gud genom Hans Son Kristus 
Jesus, be då denna bön:

Min Herre och min Gud, ha nåd 
över min själ. En syndare är jag.17 Jag 
tror på att Jesus  Kristus är den levan-
de Gudens Son.18 Jag tror på att han 
dog på korset och utgav sitt dyrbara 
blod till förlåtelse för alla mina syn-
der.19 Jag tror på att Gud uppväckte 
Jesus från de döda  genom kraften i den 
 Helige Ande20 och att han sitter på 

Guds högra sida i denna stund och 
hör min syndabekännelse och bön.21 
Jag öppnar dörren till mitt hjärta och 

välkomnar Dig, Jesus min Herre.22 
Tvätta bort alla mina smutsiga synder 
med Ditt dyrbara blod som Du ut-
gav på Golgata kors i mitt ställe.23 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.24 Ditt Ord säger att 
Du inte vänder Dig bort från någon och 
det gäller även mig.25 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.26 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.27

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)28

Efter frälsningen, säger Jesus att  du 
skall döpas, helt nedsänkt i  vatten, i 
 Faderns, Sonens och den  Helige 
 Andes namn.29 Studera 1917 års  bibel 
flitigt och gör som den säger.30

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: ”Me
nen 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 prö
ven så, hurudan jag sedan bliver, säger 
Herren Sebaot. Förvisso skall jag då 
öppna himmelens fönster över eder och 
utgjuta över eder riklig välsignelse. Och 
jag skall näpsa gräshopporna för eder, 
så att de icke mer fördärva eder frukt på 
marken; ej heller skola edra vinträd mer 
slå fel på fältet, säger Herren Sebaot. 
Och alla folk skola prisa eder sälla, ty 
edert land skall då vara ljuvligt, säger 
Herren Sebaot.” (Malachi 3:8–12)

(Forts. från sid. 3)

HIMMELSKA ÄNGLAR
SVÄVAR ÖVER VÅR PLANET

SWEDISH— 17700 Heavenly Angels Hovering over Our Planet

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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