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SKILLNADEN MELLAN
FRÄLSNING
OCH RELIGION
av Tony Alamo
Det finns långt flera religiösa män Kristus, hans förstfödde son,
niskor i världen än det finns männis och den Helige Ande.
Kristus anvisar sina lärjung
kor som blivit frälsta, pånyttfödda av
Tony och Susan Alamo med orkester och
anden. Bibeln ger klara besked om ar, alltså oss alla, att söka upp
kör i deras TV-program på 1970- och
att religion är djävulens påfund, men andra som kan bli hans lär
1980-talen
jungar, så att de kan göra sam
frälsning kommer från Gud.1
Skillnaden mellan att tro på Kris ma sak.2 Det gör han i Matteus 28:18– ans medvetande att det finns en gud
tus och att tro på religion är att vid 20 med dessa ord: ”»Mig är given all av något slag, men hon har ingen idé
tro på Kristus är det Gud som sö makt i himmelen och på jorden. Gå om vad den enda sanna Guden kan
ker människan. Med andra ord, det fördenskull ut och gör alla folk till vara. Det är därför som Jesus, i Matt
är Gud som har sökt människan och lärjungar, döpande dem [helt ned eus 28:19, sade sina lärjungar den
fortfarande söker människan. Gud sänkta i vatten3] i Faderns och So gången, och alla sina lärjungar idag:
hörde först av sig till Adam, Kain, Set, nens och den Helige Andes namn, ”Gå fördenskull ut och GÖR ALLA
Enok, Noa, Abraham, Isak och Jakob i lärande dem att hålla allt vad jag har FOLK TILL LÄRJUNGAR [lär dem
Gamla Testamentet. I Nya Testamen befallt eder. Och se, jag är med eder vilken den verklige Guden är som de
tet hörde han först av sig till Matt alla dagar intill tidens ände.»” Detta skall tillbedja och att de endast skall
eus, Johannes och aposteln Paulus. är Kristus som söker människan, tillbedja och tjäna honom], döpande
År 1964, tog han kontakt med mig, inte människan som söker Gud. När dem [helt nedsänkta i vatten3] i Fa
och det har varit många andra mellan människan söker Gud är det ”religi derns och Sonens och den Helige
biblisk tid och idag. Med andra ord, on”, men när Gud söker människan Andes namn.”
För att komma in i Himlen måste
Gud har sökt upp alla ”baggar”, allt är det ”frälsning”.
Alla religioner kräver att de som vi vara fullkomliga.4 Det kan vi bli
så ledare i sin familj, som han sänt
för att söka upp de får som i framti ännu inte är frälsta skall söka Gud, genom att Gud befaller oss att vara
den kommer att vara de som blir de eller vad de anser vara Gud. Så vad fullkomliga, och Gud befaller oss
slutgiltigt frälsta och kommer att få är religion? Religion är människans aldrig att vara något som är omöjligt
tillbringa evigheten i Him
melriket tro på och vördnad av vad hon an för oss att vara.5 I Matteus 5:48 säger
tillsammans med Gud Fadern och ser vara Gud. Det finns i människ
(Forts. sid. 2)
1 Jes 1:11–16, 29:13–14, Jer 7:8–11, 23:33–40, Hes 13:1–23, Mik 3:11, Matt 6:5, 7–8, 7:21–23, 15:7–9, 21:28–32, 23:1–37, Luk 6:46, 18:10–14, Joh 5:40, 6:35–58, 10:1–15, 14:6,
15:2, 2 Tim 3:1–7, Titus 1:16, Jak 2:19 2 Dan 12:3, Matt 10:7–8, 28:19–20, Luk 24:46–48, Apg 1:8, 2:38–41, 10:39–43, Rom 7:4, 10:13–15, 1 Kor 1:17–18, 21, 9:16–17, Ef 3:2–10,
Kol 1:25–29, 2 Tim 4:2, 5 3 Matt 28:19, Rom 6:3–5, Kol 2:10–12 4 5 Mos 18:13, 1 Kung 8:61, Ps 119:1–3, Matt 5:48, 2 Kor 13:11, Ef 4:11–13, 5:25–27, Fil 3:12–15, Kol 1:21–22,
1 Tim 6:14, 2 Tim 3:16–17, Jak 1:4, 1 Joh 3:6–10, Upp 21:7, 27 5 1 Mos 17:1, 3 Mos 11:44–45, 19:2, 20:26, 5 Mos 18:13, 1 Kung 8:61, Ps 15:1–5, 24:3–5, 119:1–3, Joh 17:17–23,
Rom 6:4–14, 8:1–14, 37, 2 Kor 6:14–17, 13:11, Gal 5:16, Ef 4:11–13, 5:25–27, 6:10–18, Fil 1:9–11, 2:12–15, 3:12–14, 4:13, Kol 1:10–11, 21–22, 1 Tess 4:6–7, 1 Tim 6:11–14, 2 Tim
3:16–17, Heb 2:18, 12:14, 13:20–21, Jak 1:4, 27, 1 Pet 1:15–16, 5:8–10, 1 Joh 2:14, 3:5–10, 4:4, Upp 3:1–5, 7:13–15
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Jesus: ”Var alltså fullkomliga, såsom
er himmelske Fader är fullkomlig.”
Om vi vandrar med den Helige
Ande så är vi fullkomliga. I Romar
brevet 8:1–2 står: ”Så finnes nu ingen
fördömelse [inget helvete, ingen brin
nande sjö] för dem som är i Kristus
Jesus [och vilket saknas i den svenska
bibeln från 1917, men finns att läsa i
King James engelska version: ’de som
inte följer köttet, utan följer anden’].
Ty Livets Andes lag har i Kristus
Jesus gjort mig fri ifrån syndens och
dödens lag.” Lägg märke till att i den
na skrift sägs inte att vi kan bli fria
från den moraliska lagen. Vi kan bli
fria enbart från syndens och dödens
lag. Syndens och dödens lag säger att
om vi bryter mot den moraliska la
gen när vi har blivit pånyttfödda av
Anden, så finns det ingen ytterligare
möjlighet till syndernas förlåtelse.
I Hebréerbrevet 10:26–31 fram
hålls detta så här: ”Ty om vi med be
rått mod syndar, sedan vi har undfått
kunskapen om sanningen, så återstår
icke mer något offer för våra synder,
utan allenast en förskräcklig väntan
på dom och glöden av en eld som
skall förtä
ra motståndarna [Guds
fiender]. Den som för
aktar Moses’
lag, han skall »efter två eller tre vitt
nens utsago» dödas utan barmhärtig
het; hur mycket svårare straff tror ni
inte då att den skall anses värd, som
förtrampar Guds Son och aktar för
bundets blod för orent – det i vilket
han har blivit helgad – och som smä
dar nådens Ande! Vi vet ju vem han
är som sade: »Min är hämnden; jag
skall vedergälla det», och åter: »Her
ren skall döma sitt folk.» Det är för
skräckligt att falla i den levande Gu
dens händer.” Detta är varför fruktan
för Herren är början av vishet.6 Vi
6 Job 28:28, Ps 111:10, Ords 1:7, 9:10, 15:33

skall göra det som han säger, hålla
oss borta från religioner och födas på
nytt av Anden. Detta är att förstå vad
han väntar sig från oss och fruktan
för Herren är att förstå.
I Johannes 3:5 sade Jesus till Niko
demus att han måste födas av Anden.
Jesus sade aldrig att han måste gå
med i någon religion. Att tro på Kris
tus är inte som någon annan slags re
ligion. Och igen, att tro på Kristus
innebär att Gud kommer till männ
iskan och vill att människan skall tjä
na honom.
Folk frågar ofta: ”Vad är skillnaden
mellan kristendom och religion?” De
kan fråga: ”Är inte kristendom en re
ligion?” För att svara ärligt på detta
skulle jag säga att kristendom inte är
en religion. Sann kristendom är fräls
ning. Fastän de andligen oupplysta
anser kristendom vara en av världens
fem ledande religioner, så är faktiskt
tro på Kristus inte tro på en religion.
Vi kan alltså förklara detta genom att
säga att de som verkligen tror på Kris
tus är kristna, men inte anhängare av
någon slags påstådd kristen religion.
Flera religioner har hittills våldsamt
opponerat sig mot kristendomen.
Den romersk-katolska kyrkan
mördade miljoner människor i tre
olika inkvisitioner, och den har be
gått många andra mord under de se
naste tvåtusen åren, till exempel mas
sakern i Waco (en fundamentalistisk
kyrka i Texas, våren 1993), där många
barn mördades tillsammans med sina

föräldrar. Sådana åtgärder utför den
romersk-katolska kyrkan än idag.
Vi kan se tillbaka på den spanska
inkvisitionen och många andra illdåd
som Vatikanen begått. Dit hör morden
på sex miljoner judar i Auschwitz och
andra nazistiska kon
centrationsläger.
Det nuvarande kriget mot kristendo
men härrör från Vatikanen.7 Många
av oss har blivit fråntagna hundratals
miljoner dollar av vår egendom, och
många av oss är sanna pånyttfödda
kristna som sitter i fängelse med livs
tidsdomar efter falska beskyllningar
från den katolska religionen. Här talar
jag inte om små katolska mammor och
pappor som går till mässan varje vecka.
De vet lika lite om dessa fakta som res
ten av världens befolkning idag. Men
ändå är det sant vad jag här säger.
Medan de katolska och lutherska
kyrkklockorna klingade i Polen blev
miljoner människor avlivade i de tys
ka gaskamrarna och ugnarna, schak
tade ned i massgravar med vägskra
por. Några sägs ha fortfarande varit
vid liv. Väktarna bland änglarna både
såg och hörde alltsammans. 8 Gud såg
allt, och Gud hörde allt.9 Tack, Gud
för Domens Dag, som snart kommer
att inträffa.10
7 Dan 7:7, 19–27, Upp 13:1–7, 17:1–18 8 Jer 4:16, Dan
kap. 4, Matt 13:24–30, 36–43, 47–50, 24:29–31, Luke
15:4–10, 1 Kor 11:10, 1 Tim 5:21, Rev 14:13–20 9 5 Mos
31:21, 2 Kung 19:27, 1 Krön 28:9, Job 31:4, 34:21–22,
25, Ps 44:21, 139:1–6, 12–16, Ords 15:3, 11, Jes 29:15–16,
Luk 16:15, Heb 4:13, 1 John 3:20 10 Pred 12:13–14,
Dan 7:9–10, Matt 3:12, 24:3–15, 29–44, Mark 4:22, Rom
2:5–13, 16, 14:10–12, 2 Kor 5:10–11, 2 Tess 1:7–10,
2 Tim 4:1, 8, Heb 10:30–31, Jud 14–15, Upp 1:7, 11:18,
20:11–15

Demokratiska republiken Kongo

(Översatt från franska)
Vi är lyckliga över att få bli godtagna i din missionsrörelse!
Modet tar ställning. Genom dina skrifter finner jag att du är en av
Kristus stridsmän. Det visar sig i ditt sätt att presentera anti-krist och
polisstats-regeringen. Det bevisar att du har mod. Med ditt mod blir
du en segrare, och det vet du.
En donation av skrifter vore välkommen. Glad Påsk till alla Kristna
hos Alamo missionsrörelse.
Zigashane Maroyi Israel
Province Sud-Kivu, Demokratiska republiken Kongo.
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Lukas, 12:1–5 säger: ”Då nu ota
ligt mycket folk var församlat om
kring honom, så att de trampade på
varandra, tog han [Jesus] till orda
och sade, närmast till sina lärjung
ar: »Tagen eder till vara för farisé
ernas [de religiösa judarna] surdeg,
det är för skrymteri [synd]. Intet är
förborgat, som icke skall bliva up
penbarat, och intet är fördolt, som
icke skall bliva känt. Därför skall
allt vad I haven sagt i mörkret bli
va hört i ljuset [av väktarna och av
Gud], och vad I haven viskat i nå
gons öra i kammaren, det skall bli
va utropat på taken. Men jag säger
eder, mina vänner: Frukten icke för
dem som väl kunna dräpa kroppen,
men sedan icke hava makt att göra
något mer. Jag vill lära eder vem I
skolen frukta: frukten honom som
har makt att, sedan han har dräpt,
också kasta i Gehenna. Ja, jag säger
eder: Honom skall ni frukta. [den
allsmäktige Guden]”

Gud kom till Adam, som inte vis
ste vad han skulle göra. Gud sade åt
honom att äta från Livets Träd för
att få evigt liv men han åt istället av
kunskapens träd på gott och ont, som
Gud hade sagt att han inte skulle äta
av.11 Än en gång kom Gud till Adam
med bud
skap om frälsning, men
Adam föredrog Satans religion (kun
skap). Gud kommer alltså till hela
världen, även till dig, med budskap
om frälsning, men många föredrar
att klänga sig fast vid Satans religion
som fästingar biter sig fast i folks hud.
Skulle du göra så också?
Gud kom till Set med budskap om
frälsning, och Set började tillbe Gud.
Sedan kom Gud till Enok, som vand
rade med Gud, och Gud tog in ho
nom i Himlen för att han skulle vara
hos honom.12 Sedan kom Gud till
Noa.13 Det var inte Noa som kom till
Gud, och det gjorde inte heller någon
11 1 Mos 2:16–17, 3:1–6 12 1 Mos 5:22–24, Heb 11:5
13 1 Mos 6:11–18, 22, Heb 11:7

Malawi
Bäste Tony Alamo,
Först och främst, ta emot våra hälsningar i av Herren Jesu Kristi namn.
Jag hoppas och tror att du mår bra. Här hos oss kan vi inte klaga. Herren
styr oss dag och natt.
När vi delar ut och vittnar om Tony Alamos skrifter berörs vi alltid av
den Helige Ande precis som i Apg 1:8 och Markus 16:15–16, för pastor
Tony gavs all kraft av den allsmäktige Guden för att kunna nå ut till hela
världen genom sin predikan med dessa skrifter, biblar och böcker. Så
för även vi ut denna kraft på gatorna, så att folk tar emot Gud, såsom
muslimer, hinduer, Jehovas vittnen osv. i samhällen, på landet och även
i fängelserna.
Här i Malawi, tar vi varje dag med pastor Alamo i våra bönar, att han en
dag skall kunna komma ut från fängelset i Herrens namn. Advokaterna
ändrar på datumet för hans rättsliga prövning, han har förlorat sin synförmåga, men han skall inte oroa sig över allt detta, för Gud kan se till att han
en dag skall ta sig igenom alla dessa prövningar. Job och Josef fick också gå
igenom hårda prövningar. Josef såldes av sina släktingar, men Gud lyfte honom till sig. Så Amerikas regering kan utsätta pastor Alamo för prövningar,
men Gud har makten. En dag kommer allt att blir bra i Herrens namn.
Vi ber dag och natt för dig och fastar tills Tony släpps ut ur fängelset.
Din i Herren,
Pastor Danileck Harry Mitepa
Tony Alamo Ministries, Blantyre City, Malawi, Afrika
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av de andra. Det var Gud som kom
till dem. Abraham var en bilddyrka
re, medlem av en religion, men Gud
kom ändå till honom. Det var inte
Abraham som kom till Gud.14 Mose
kom inte heller till Gud. Gud dök
upp och kom till Mose.15 Gud kom
till hundratals andra, till exempel
lärjungarna. Han kom till aposteln
Paulus, en religionsanhängare som
blev frälst.16 Paulus blev till nytta för
Gud i och med sin frälsning, för att
han kämpade den goda kampen mot
mörkrets krafter, vilket också innebar
att han skrev nästan två tredjedelar
av Nya Testamentet. Alla dessa var
sysselsatta med sann frälsning.
I Daniel står det om hur tre hebre
iska ungdomar (Sadrak, Mesak och
Abednego) kastades i den brinnande
ugnen för att de inte ville dyrka kung
ens gyllene avgud – för att de vägrade
tillhöra kungens religion:17
”... och fingo då se att elden icke
hade haft någon makt över männens
kroppar, och att håret på deras huvu
den icke var svett, och att deras klä
der icke hade blivit skadade; ja, man
kunde icke ens känna lukten av något
bränt på dem. Då hov Nebukadnes
sar upp sin röst och sade: »Lovad vare
Sadraks, Mesaks och Abed-Negos
Gud, som sände sin ängel och rädda
de sina tjänare, vilka så förtröstade på
honom, att de överträdde konungens
befallning och vågade sina liv för att
icke nödgas dyrka eller tillbedja nå
gon annan gud än sin egen Gud!»”
(Daniel 3:27–28)
I Nya Testamentet, hade Aposteln
Johannes en liknande upplevelse.
(Forts. sid. 4)

14 1 Mos 12:1–8, 17:1–9, Apg 7:2–3, Heb 11:8 15 2
Mos kap. 3, Apg 7:29–34 16 Apg 9:1–22, Gal 1:13–19
17 Dan kap. 3

ALAMOS KYRKOR ONLINE
www.alamoministries.com
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Han eldades inte upp utan han blev
kokt i olja, och han dog inte av det.
Det är underbart att genom hela
Bibeln se att när en person har haft
kontakt med Gud, så är det alltid ge
nom att Gud har tagit kontakt med
honom först. Gud kom också till Job
först och sedan gick Job med i hans
tjänst. Det finns i hela Bibeln inte
ett enda fall där en person har tjänat
Gud för att han först kom på denna
idé själv. Hela Bibeln handlar om hur
Gud kommer till människan. En dag
såg Jesaja en vision och hörde Her
rens röst, som sade: ”»Vem skall jag
sända, och vem vill vara vår budbä
rare?» Och jag sade: »Se, här är jag,
sänd mig.»” (Jesaja 6:8)
När Jeremia hade haft en vision
tog han fasta på profetian till is
raeliterna som Jehovas röst hade
befallt honom att säga (Jeremia
1:4–19) Daniel hade också en vi
sion innan han stod upp för att fasta
och be, och vädjade till Jehova att
återställa Jerusalem (Da
niel kapi
tel 7-9). Hela Bibeln visar hur Gud
först kommer till människan innan
människan tjänade Gud.
Gud tar kontakt med dig genom
mig och andra frälsta pastorer och
evangelister, så du har ingen ursäkt.
Guds Ande, som lever och verkar i
och genom oss frälsta, söker kontakt
med dig, inte för någon religions skull
utan för din och andras frälsning.
Romarbrevet 10:12–15 säger
mycket tydligt att predikanter från
Gud måste sändas till världen för
att folk skall tro på frälsningen: ”Det
är ingen åtskillnad mellan jude och
grek; alla hava ju en och samme Her
re, och han har rikedomar att giva åt
alla som åkalla honom. Ty »var och
en som åkallar Herrens namn, han
skall varda frälst». Men hur skulle

de kunna åkalla den som de icke ha
kommit till tro på? Och hur skulle
de kunna tro den som de icke har
hört? Och hur skulle de kunna höra,
om ingen predikade? Och hur skulle
predikare kunna komma, om de icke
blev sända? Så är och skrivet: »Hur
ljuvliga är icke fotstegen av de män
som frambära gott budskap!»”
Alltså, Jesus har sänt oss till er.
Gud söker er, det är inte ni som söker
Gud. Detta faktum illustreras i Lukas
10: 1–12, där vi läser: ”Därefter utsåg
Herren sjuttiotvå andra [lärjungar]
och sände ut dem framför sig, två
och två, till var stad och ort dit han
själv tänkte komma. Och han sade
till dem: »Skörden är mycken, men
arbetarna är få. Bedjen fördenskull
skördens Herre att han sänder ut
arbetare till sin skörd. Gån åstad. Se,
jag sänder eder såsom lamm mitt in
ibland ulvar. Bären ingen penning
pung, ingen ränsel, inga skor, och

hälsen icke på någon under vägen.
Men när I kommer in i något hus, så
sägen först: ’Frid vare över detta hus.’
Om då någon finnes därinne, som är
frid värd, så skall den frid I tillönsken
vila över honom; varom icke, så skall
den vända tillbaka över eder själva.
Och stannen kvar i det huset, och
äten och dricken vad de hava att giva,
ty arbetaren är värd sin lön. Gån icke
ur hus i hus. Och när I kommer in i
någon stad där man tager emot eder,
så äten vad som sättes fram åt eder,
och boten de sjuka som finnas där,
och sägen till dem: ’Guds rike är eder
nära.’ Men när I kommen in i någon
stad där man icke tar emot eder, så
gån ut på dess gator och sägen: ’Till
och med det stoft som låder vid våra
fötter ifrån eder stad skaka vi av oss
åt eder. Men det mån I veta, att Guds
rike är nära.’ Jag säger eder att det
för Sodom skall på ’den dagen’ bliva
drägligare än för den staden.»”

Haiti

(översatt från franska)
Bäste pastor Tony Alamo, Guds tjänare,
Må Herren Jesus hjälpa dig med varje detalj i din missionsrörelse,
speciellt med evangeliearbetet att ständigt värva själar för Jesus i hela
världen. Vi är fyllda av tacksamhet för paketen (skrifterna, boken Messias och biblar) som du sänt oss, så att vi kan få Jesu Krist evangelium
att blomstra. Tack! Himlen är inte tom; Herren ser dina insatser. Snart
kommer Groupe Fiancée De Christ att sända en överraskning till dig med
posten för att uppmuntra dig i ditt arbete för Herren Jesus Kristus. Låt
oss veta när du har fått denna överraskning.
Vi kommer att dela ut trycksakerna i en aktion för evangeliet under
följande dagar: 1, 2, 7, 8 och 10 april 2013, vilket vi har döpt till Den
Stora Evangeliekampanjen vid Pont-Rouge. Det kommer att bli två dagar med friluftsgudstjänster med högtalarsystem och tre missionsdagar
för Herren. Ta gärna med oss i dina böner! Djävulen krigar mot oss men
vi kommer att vinna.
När vi har delat ut alla trycksaker kommer vi att ge dig besked, så du
kan sända oss mer.
Vi fortsätter att be för dig, och oroa dig inte, för du är dold i Kristus.
Segern är din för dig och din familj.
Må du ständigt förbliva i helgelse, förbön, fasta och broderlig kärlek.
Må du räddas från denna sjuka generation.
Cesar Francis Junior
Allmän samordnare (Groupe Fiancée De Christ)
Pont-Rouge, Haiti
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De som tror på en religion tar
initiativet att tjäna vad de tror är en
gud, medan de som tror på Kristus
tjänar Gud efter att de blivit kallade
och berörda av Gud. Därför säger jag
att man inte skall ha bråttom med att
tjäna en inbillad gud bara för att tjä
na någon religion. Vi tjänar Gud bara
för att han genom sin Ande, är inom
oss.18 Om vi skulle tjäna Gud utan att
först ha Gud levande in oss, så skulle
vi tillhöra en religion snarare än vara
frälsta. Bildligt talat använder många
idag etiketten ”kristen” utåt, men i
sitt inre är de engagerade i någon re
ligiös verksamhet. De ser sig själva
som kristna, men i verkligheten är de
bara religiösa.

Vad innebär det då att vara kris
ten? En kristen är en som har Kris
tus levande och verkande i sig ge
nom Anden, och som drivs av den
Helige Ande att tjäna Gud.19 En
religiös person, däremot, är en som
tror att han tjänar en gud och gör det
han tror att hans gud vill att han skall
göra. Detta är situationen för många
som idag säger sig vara kristna. De
kungör sin kristendom, men de är
inte pånyttfödda. De är inte frälsta,
så de känner inte Kristus, och de
har ingen idé om hur de skall tjäna
honom. Det kan inte följa Kristus,
eftersom de inte kan höra honom.20
Därför styrs de av sin egen vilja, vil
ket betyder att den verkliga Guden

18 Hes 36:27, Joh 14:15–20, 23, 26, 15:1–11, 26, 16:7–14, Rom 8:1, 10–11, 26–28, 1 Kor 3:9, 16–17, 6:19–20, 2 Kor
6:16–18, Ef 2:18–22, Fil 2:12–13, Kol 1:27–29, 2 Tim 1:14, 1 Joh 4:4, 5:12 19 Jes 30:21, Joh 15:1–5, 17:21–23, 26,
1 Kor 15:10, 2 Kor 5:17–21, Gal 2:20, Ef 3:16–21, 1 Joh 2:20, 27 20 Joh 8:42–43, 10:27

Arkansas

Pastor Tony,
Vera, som sköter ett hotell i New Orleans, ringde mig för några dagar
sedan. Det var hon som gav bostad åt bröder och systrar när de behövde
hjälp, till exempel när de måste opereras och kom till sjukhuset i New Or
leans.
Vera har aldrig glömt det råd du gav henne när hon hade stora problem
med sin personal på hotellet. Du sade: ”Varför anställer du inte kristna som
behöver ett bra jobb, så kan ni ju söka Herren tillsammans? Jag tror att dina
affärer kommer att blomstra.” Vera tog strax fasta på ditt förslag, och snart
bestod hela personalen av Bibeltroende Kristna, som varje dag innan arbe
tet börjar möts på hotellet för att läsa Bibeln och be tillsammans.
Ett underverk inträffade – alla samarbetade hängivet och entusiastiskt.
De gjorde rent och hotellet började bli lönsamt och så uppskattat att de fick
en utmärkelse från regionalkontoret.
Herren väckte Vera mitt i natten precis innan orkanen Katrina drabbade
New Orleans. Han sade till henne att plocka ihop sina kläder och andra
saker hon behövde i bilen och köra med sin man till Jackson, Mississippi:
”PRECIS NU, SKYNDA ER!!!” Hon och hennes man tillbringade natten på
hotellet, eftersom deras hus i Gulfport just hade sålts.
Gud räddade henne till livet den gången, men hon har också överlevt
bröstcancer. Som du sade, Tony, hon sådde barmhärtighetens frön genom
att ta hand om bröder och systrar som var i nöd i många år, och Gud visade
henne sin barmhärtighet.
Hon lyssnar till budskap från Gud som finns på CD, och hon ville vara
säker på att du vet att hon älskar dig, och hon ber för dig och tror att Gud
kommer att göra en stor insats för dig, för du tillhör Herren och har sått så
mycket barmhärtighet.
Herren vare lovad.
Texarkana, Arkansas, USA
Merry Anne 					
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inte kan utnyttja dem. De är odug
liga. Men de äkta kristna erfar dä
remot att Herren är den som styr
dem i alla lägen. De säger bara: ”Ja.
Amen.” Herren är deras guide och
deras Gud. Detta är något helt an
nat än det som gäller för de religiösa
människorna.
När aposteln Paulus hade mött
Herren på vägen till Damaskus,
så var hans första ord: ”Vem är Du,
Herre?” (Paulus visste att det vara
Herren, annars skulle han inte ha
frågat: ”Vem är Du, Herre?”) Och
Herren svarade: ”Jag är Jesus, som
du förföljer [när någon förföljer med
lemmarna i Kristi kyrka, så förföl
jer de Kristus, pga. att vi är hans
kropp, hans tempel, Kristi kropp].”
I 1 Kor. 3:16–17 får vi veta: ”Veten I
icke att I ären ett Guds tempel och att
Guds Ande bor i eder? Om nu nå
gon fördärvar Guds tempel, så skall
Gud fördärva honom; ty Guds tem
pel [Herrens kropp, vilket vi är], är
heligt, och det templet ären I.” Det är
heligt för att ni inte tillhör någon död
religion, en där Kristus inte lever
med Fadern genom Anden, utan ni
är frälsta, pånyttfödda kristna. Kris
tus genom Fadern, genom Anden,
bor i er som, om ni är frälsta, är Guds
tempel. Det är därför som den kropp
som Gud bor i är Helig, och den
kropp där Gud inte bor i är ogudak
tig, inte helig. Mer än något annat vill
ni säkert vara heliga när Domens Dag
kommer.
Världen är full av distraktioner
och frestelser. De är Satans distrak
tioner som gör att dina tankar styrs
undan från det enda viktiga i univer
sum, vilket är att hålla själen kvar i
Guds tjänst och hålla kvar Kristus
och hans Fader boende i dig. ”Så för
liten eder nu ej mer på människor, i
vilkas näsa är allenast en fläkt [endast
ett andetag, varande dödliga]; ty hur
ringa är icke de att akta!” (Jes. 2:22).
Du har att val. Vill du vara Guds he
(Forts. sid. 8)

Filippinerna

Indien

Stort tack till dig, pastor Tony, för din underbara
artikel om tandagnisslan. Ära vare Gud! Jag gillar
den väldigt mycket, eftersom den handlar om disciplin.
Disciplin är det stort behov av idag bland de
kristna runtom i världen.
Albay, Filippinerna
Pastor Cecilio H. Asis, Jr.

Kära bröder i Kristus,
Jag vill underrätta er om att till Guds ära har våra
möten avslutats med stora underverk. Över 1 000
medlemmar deltog. Under mötena presenterade jag
era skrifter för den stora folksamling och många av
dem godtog Herren.
Ära vare Herren. Alla deltagare bad för vår pas
tors situation. Be för oss.
Din älskande broder,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Indien

Darakonda Vidya Sagar delar ut pastor Alamos
själavärvande skrifter, översatta till Telugu, i byar och städer
kring Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Indien.
Till mina bröder i Kristus,
Jag hoppas att ni alla mår bra och
finner er tillrätta i Kristus. Det är så
värdefullt för mig att få ta emot ert
budskap per epost. Tack för att ni upp
märksammar mig i era böner. Det går
inte en dag utan att ni alla är med i mina
böner, framför allt pastor Tony. Jag fick
en låda tryckalster idag och det var så
spännande att hitta en hel samling som
jag inte redan hade. Det var verkligen
som att få en julklapp. Jag kunde verk
ligen känna Gud i denna läsning. Spe
ciellt tog jag fatt i ”Gud har ingen mor”
och började läsa den högt för vem som
hade öron att höra med – prisa Gud!
För bara en vecka sedan talade
jag med min fru om kostnaderna för
bränsle för att åka till kyrkan i Los An
geles. Och sedan fick jag er inbjudan …
nå, jag skall göra ett försök att komma.
Det brukade kosta 100 dollar fram och
tillbaka, men nu kostar det 200 dollar,

Kalifornien
och jag vet att gudarnas Gud och her
rarnas Herre vill hålla en dörr öppen
på något sätt. Tack för inbjudan. När
Guds röst vid ett tidigare tillfälle sade
åt mig att packa mina väskor för tre
hela veckor för att resa till kyrkan, var
det en välsignad upplevel att få vara en
kristen gäst hos er, och det är fortfa
rande den största andliga upplevelse
jag har haft. Musiken var så underbar
och jag kunde känna Guds närvaro
vid varje möte. Jag kunde känna Guds
närvaro redan när jag körde upp mot
kyrkan och skulle verkligen vilja få
återuppleva den upplevelsen igen. För
att inte nämna att maten var prima,
och att sedan få höra alla vittnesbörd
och börja arbeta med bröderna och
systrarna på gatorna och se hur mis
sionerande fungerar. Hur de kunde
besvara alla frågor med Guds Ord, det
var då jag förstod att jag gärna skulle
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vilja ha den förmåga de har. Nu, efter
flera år och mycket studerande har jag
nästan nått målet.
Så det första som massornas nya
rockstjärnepåve sade till folket var att
han skulle gå och be till Jungfru Ma
ria. Snacka om att den blinde leder de
blinda ner i diket! Och mer på samma
sätt. Det är vad jag tänkte när jag läste
”Gud har ingen mor”. Pastorn träffar
alltid mitt i prick. Jag har vittnesbörd
om ufon som jag vill dela med mig
med er alla samt pastor Tony och Susie,
och hur de har materialiserats i mitt liv.
Det kommer i mitt nästa brev. Jag ber
Herren att välsigna er alla och varje dag
samla nya får till fållan, vilket ni alla
gör så effektivt.
Lovad vare Gud.
God natt
Broder Tom C.
Kalifornien, USA

Australien

Zambia

Bäste pastor,
Låt mig börja med att tala om hur mycket jag uppskattar det
arbete som vår Herre Jesus Kristus har anförtrott er. Den första
gången jag tog emot Bibelskrifter från er kyrka var i juni, 2012.
Sammanlagt har jag fått 382 nyhetsbrev och andra trycksaker, 6
exemplar av boken Messias och en Bibel. Vilket enastående arbete! Detta var enormt och överväldigande! Jag har inte ord för
att uttrycka min tacksamhet, men den allvetande Herren är mitt
vittne till hur mycket jag uppskattar vad dina inspirerade skrifter
har åstadkommit i mitt liv och säkert i liven hos alla dem som fått
tag i dem.
Närhelst Herren gav mig möjlighet och tid, kunde skrifterna
delas ut på studenthem och på bussar, ibland när jag var på resa
på gatorna och marknadsplatser etc. Detta kunde vara i samband med evangeliemöten eller bara personliga besök.
Några av mina vänner (bröder i Herren) fick några exemplar av
boken Messias och andra skrifter för att använda dem i evangeliearbetet i vilket Gud leder dem till lämpliga ställen. Det betyder
ju att dina inspirerade skrifter nått ut till många delar av världen, O du Gudsman, vi ber och tror att dessa skrifter bör delas ut
helt i och sedan utanför vårt land (Zambia). Ja! De som läser och
tror på denna mantel av barmhärtighet så tydligt framförd i dina
skrifter kommer säkert att finna frälsning!
Gudsman, jag kan vittna om hur Guds kärleks mysterier, förklarade i din skrifter, visar att du inte bara är pastor och evangelist som brinner i den Helige Ande för att låta Gud utge sitt liv
för andra. Många som har läst dina skrifter och kommit tillbaka
har vittnat om kraften bakom pastor Alamos skrifter. De har blivit
räddade ur sin okunskap och fyllda med vishet för att på allvar
komma igång med Himlens angelägenheter.
Må Herren Allsmäktig, som kallat dig att utföra detta enastående arbete och håller våra liv och vår välgång i sin mäktiga
hand (Daniel 5:23), hålla dig stark och felfri tills vår store Gud
och Frälsare Kristus Jesus kommer tillbaka. Amen (Jud 24–25, Tit
2:11–15, 1 Kor 1:7–9).
Därför har jag nu ett nytt önskemål om att få dina helgade
skrifter under de närmaste åren, om din kyrka har möjlighet att
sända dem i de antal som anges i listan [listan inte medtagen].
Din möda och beredvillighet kommer att bli djupt uppskattade.
Din i Jesu Kristi höga kall,
Lusaka, Zambia
Zimba Moses					

New York
Tony är en god gudsman. Jag har känt honom personligen i 43
år. Gud välsigne honom. Tony har rätt om katolska kyrkan och han
får utstå extrem förföljelse för att han talar ut om detta och för att
själv vara en messiansk jude för Kristus. Tony är en god man för
Kristus och är inburad av sataniska krafter för sin tro på Kristus. Vi
bör alla be för honom. Gud välsigne dig, Tony, för att du tar ställning för Jesus och står emot den sataniska ondskan.
Ted Whitus					
New York, USA
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(Översatt från spanska)
Till broder Tony Alamo,
Bäste broder i Kristus, jag uppskattade
verkligen din hemsida och är helt överens
med vad du har att säga. Jag tror att det är
dags att gå allt djupare in i Skriften.
Så jag vädjar till dig, att sända din bok Messias, som innehåller 333 profetior. Och om du har
någon annan video eller bok om dessa viktiga
saker, lägg gärna med dem för någon med tro.
Du skall ha stort tack, och jag ber för din
missionsrörelsenågon med tro som sprider
dessa sanningar.
Välsignelse i Kristi namn,
Beatriz Martinez
Ferntree Gully, Victoria, Australia

New Mexico
För flera år sedan satt Peter Hernandez i
fängelse, mycket sjuk med en hjärntumör. Lä
karna sade att han hade tre månader kvar att
leva. Han skrev till pastor Alamo, som börja
de brevväxla med honom, och stärkte honom
i tron, uppmuntrade honom att hålla ut och be
om bot. Hela kyrkan bad för honom. Peter skrev
tillbaka med ett uppskat
tan
de brev, eftersom
han menade att Herren hade utnyttjat Pastor
Alamo på ett storslaget sätt, så att han hade bli
vit botad. Peter fortsätter sin segervandring utan
påverkan av den hjärntumör han hade haft som
varit stor som en golfboll. Herren botade honom
till 100 % och strax därefter släpptes han ut och
återförenades med sin fru och dotter.
När de delade ut evangelieskrifter i Las
Cruces, New Mexico i USA, nyligen så råkade
ett par från kyrkan möta Peter av en slump. Han
berättade för dem att han kom ihåg hur pastor
Alamo alltid hjälpte andra i nöd och hade hjälpt
hans familj genom att sända kläder och erbjuda
ett ställe att bo vid kyrkan medan Peter satt i
fängelse. Peter sade att Tony hade hjälpt honom
i nödens timme. Han sade att han gärna skulle
hjälpa Tony och hans kyrka med sina tjänster
som juridisk assistent och ville dela ut evang
elieskrifter i sitt område.

Storbritannien
När broder Tony talar så börjar Vatikanen skälva. Du driver ju djävulen
på flykten, broder Tony, i Jesu namn,
amen.
Johnathan Bailey
Newcastle, UK

SKILLNADEN MELLAN
FRÄLSNING
OCH RELIGION
(Continuado de la página 5)

liga kropp, eller vill du vara bara
ännu en ohelig kropp med Satan bo
ende i dig? Om du väljer att bli Kris
ti kropp, så säg denna bön:
Min Herre och min Gud, ha nåd
över min själ. En syndare är jag.21
Jag tror på att Jesus Kristus är den
levande Gudens Son.22 Jag tror på
att Han dog på korset och utgav sitt
dyrbara blod till förlåtelse för alla
mina synder.23 Jag tror på att Gud
uppväckte Jesus från de döda genom
kraften i den Helige24 Ande och att
Han sitter på Guds högra sida i denna stund och hör min syndabekännelse och bön.25 Jag öppnar dörren
till mitt hjärta och välkomnar Dig,
Jesus min Herre.26 Tvätta bort alla
mina smutsiga synder med Ditt dyrbara blod som Du utgav på Golgata
kors i mitt ställe.27 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.28 Ditt Ord säger att Du inte
vänder Dig bort från någon och det
gäller även mig.29 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.30 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.31
Efter frälsningen, säger JESUS att
du skall döpas, helt nedsänkt i vatten,
i faderns, sonens och den heliga an
dens namn.32 Studera 1917 års bibel
flitigt och gör som den säger.33
HERREN vill att du ska berätta om
din frälsning till andra. Du kan bli
en spridare av pastor Tony Alamos
evanglieskrifter. Vi skickar skrifterna
till dig gratis. Ring eller mejla oss för
mer information. Dela detta budskap
med någon annan.

OM du vill att världen ska räddas,
såsom JESUS befaller, röva inte tion
den 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 drab
bas av förbannelse, ändå rövar ni från
mig, hela nationen [och hela denna
värld]. Kom med hela tiondet [ett ’ti
onde’ är 10 % av din bruttoinkomst]
till förrådshuset, så att det finns mat
[andlig mat] i MITT hus [räddade sjä
lar], och sätt MIG på ett sådant prov,
säger HERREN SEBAOT, då kommer
jag öppna himlens fönster och låta
ymnig välsignelse strömma ner över
er att det inte skall finnas tillräckligt
med utrymme att ta emot den. Jag
skall skrämma bort gräshopporna så
att de inte förstör markens gröda för er
och så att era vinodlingar inte blir utan
frukt, säger HERREN SEBAOT. Då
skall alla folk prisa er, och ni ska få ett
härligt land, säger HERREN SEBAOT.”
(Malaki 3:8–12).

21 Ps 51:7, Rom 3:10–12, 23 22 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4 23 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9 24 Ps 16:9–10, Matt 28:5–7,
Mark 16:9, 12, 14, Joh 2:19, 21, 10:17–18, 11:25, Apg 2:24, 3:15, Rom 8:11, 1 Kor 15:3–7 25 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13 26 1 Kor 3:16, Upp 3:20 27 Ef 2:13–22,
Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14 28 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 29 Matt 21:22, Joh 6:35, 37–40, Rom 10:13 30 Heb 11:6 31 Joh 5:14, 8:11,
Rom 6:4, 1 Kor 15:10, Upp 7:14, 22:14 32 Joh 14:6 33 Apg 4:12

Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.
Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686 • Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att 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.
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