TACK
av Tony Alamo
Jesus hade ett löfte till oss alla som blivit frälsta: ”Därför
säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det
är eder givet; och det skall ske eder så.” (Mark 11:24) När vi
ber till Gud måste vi komma ihåg att börja bönen med tack
sägelse så att Gud vet att vi tror på att vi redan har det som
vi ber om.1 När vi i förväg tackar Gud för underverket att få
det vi ber om så öppnas porten till det övernaturliga.2 Det
är bara i Guds övernaturliga rike som ett sådant underverk
kan äga rum.3
Tacksägelse till Gud i vår tro uppmärksammas omedelbart
av Gud.4 Genom att tacka Gud i förväg med hela vårt hjärta
och själ säkerställer vi att vår bön kommer att besvaras.5 Om
Kristi liv med Fadern genom den Helige Anden lever och
verkar i oss, så skall vi få det vi ber om.6
När folkmassorna kom till Jesus för att bli botade, så var
en del personer oerhört tacksamma.7 De visste att om de bara
kunde komma fram till honom så skulle de utan tvivel bli bo
tade.8 När fyra bårbärare klättrade upp på ett tak över massan,
rev av det och sänkte ned en förlamad man framför Jesus,9 så
tackade de Gud i varje ögonblick för det som de visste att de
skulle få tack vare sin tro. Gud kan på ett ögonblick uträtta
mer för oss än vi själva skulle klara av under tusen livstider.
Den förlamade mannen blev inte bara botad, han fick också
förlåtelse för sina tidigare synder och sändes på sin väg mot
Himlen snarare än Helvetet.10 Det övernaturligas rike var
vidöppet. Kristus och Fadern hörde honom, förlöste honom
från förlamningen och frälste dessutom hans själ.11
Falska ord från ett ouppriktigt hjärta sätter Gud inget
värde till.12 Bara ett hjärta som tror på honom och ropar om
förlösning kommer att bli räddat.13 I denna person kan Gud
göra ”mer, ja, långt mer än allt vad vi ber eller tänker efter den
kraft som är verksam i oss.” (Ef 3:20) Det är hans odödliga
liv med hela hans kraft. Vi har lika mycket av Guds kraft i
oss, som vi tror att han gett oss.14 Vi har alltså lika mycket att
tacka Gud för som vi tror att han har gett oss. Om vi inte har
något så är det för att vi inte har bett om det. Vi kan inte få
det som vi inte har bett om. (Jak 4:2) Några av oss ber ”men I
fån intet, ty I bedjen illa”. (Jak 4:3) Det betyder att vi ber utan
att först tacka Herren, vilket visar att vi inte tror att vi skall få
det vi ber om. ”En sådan människa [utan tro] må icke tänka
att hon skall få något från Herren”. (Jak 1:7) ”[M]en utan tro
är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till
Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka
honom.” (Heb 11:6)

Ett annat skäl varför folk inte ser några resultat av sina
böner är att Gud inte lever och verkar i dem.15 Om vi har
tro så kommer vi inte bara att vara levande i Gud, för Gud
kommer också att leva i oss.16 Han kommer att använda våra
kroppar när han uträttar sitt verk.17 Aposteln Jakob sade: ”[Jag
vill] genom mina gärningar visa dig min tro” (Jak 2:18) och:
”tron utan gärningar är till intet gagn [är död]!” (Jak 2:20) Vi
måste först tro på gärningarna och sedan vara tacksamma
mot Herren för att han ger oss det som vi vet att vi kommer
att få från honom.
Kvinnan som hade haft blödarsjuka i tolv år hade lidit
åtskilligt i händerna på diverse läkare. Hon hade använt alla
sina pengar men det blev bara värre.18 När hon fick höra om de
många underverk som Jesus hade åstadkommit för andra, så
kom stor tacksamhet in i hennes hjärta. Hon visste att hon bara
behövde röra vid hans kläder så skulle hon bli helt botad. Tron
och tacksamheten gentemot Gud överväldigade henne när
hon trängde sig igenom folkmassan för att komma fram till
Jesus. Hon trodde bortom allt tvivel att hon redan var på väg
att bli botad. När hon kommit tillräckligt nära Jesus sträckte
hon bara ut handen och rörde vid kanten av hans klädnad. Så
blev hon botad just såsom hon tacksamt hade trott.19
Kristus var alltifrån födelsen Fadern, Sonen och den
Helige Anden.20 Han hade också en mänsklig kropp och var
känd som Människosonen.21 Innan han steg upp till himlen
blev hans mänskliga kropp, som bar Guds fullkomlighet i sig,
omvandlad så att Kristus blev en “levandegörande ande¨, en
andre Adam. (1 Kor 15:45)22 Han kan nu ingjuta sig själv, Guds
fullkomlighet, in i våra själar och in i varje människokropp
som har viljan och tron.23 När vi har tagit emot denna odöd
liga, levandegörande upplevelse som utgör ett andligt dop, så
kommer han att vara oss mycket närmare än han var när hans
lärjungar vandrade med honom här på jorden.24 Idag finns
denna livgivande ande inom våra mänskliga andar, och om vi
söker honom varje dag så växer han till full mognad inom våra
mänskliga andar, så att vi till fullo blir enade med honom.25
Det finns inget annat sätt som han kan vara närmare sina
lärjungar, inget annat sätt som vi kan kalla oss Guds söner,
Gudamänniskor, och vara mänskliga och Gudomliga, inget
annat sätt som vi kan vara förenade med honom.26
Om vi idag har samma tro som kvinnan med blödarsjukan,
så skall även vi bli botade och det snabbare än hon blev. Det
är för att vi inte behöver resa till det geografiska ställe där
han befinner sig, vilket hon och alla andra på den tiden var
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tvungna att göra, och inte heller behöver vi tränga oss fram
genom en folkmassa som hon var tvungen att göra för att
kunna röra vid honom. Han, den levandegörande anden, har
nu blivit Fadern, Sonen och den Helige Anden, den fullkom
nade Gudomen levande i kroppen hos alla dem som blivit
pånyttfödda, frälsta och helgade i honom. För mänskligheten
finns inget sätt att komma närmare Gud än på detta sätt. Vi
är faktiskt hans arvtagare och medarvingar med honom.27 Vi
har vuxit samman med Gud genom att förena våra mänskliga
andar med hans gudomliga Ande.28 Vi är hans kropp, hans
tempel, det hus där han verkar och lever. Låt oss glädjas och
vara väldigt tacksamma!
För ungefär trettiotre år sedan, när jag var två år gammal
i Herren, bodde jag med min nu avlidna maka, Susan, i Zuma
Beach, Kalifornien strax intill Pacific Coast Highway. Vi bod
de på en brant bergssluttning med utsikt över Stilla Havet och
de vackra villor som finns längs kusten. En dag hade jag en
fruktansvärd huvudvärk. Jag började gå mot en liten marknad
vid Pacific Coast Highway för att skaffa aspirin. Men då talade
Herren till mig och sade: ”Om aspirin är starkare än mig, så
för all del gå och ta ett jobb hos aspirinfirman.” Jag tyckte det
var det lustigaste jag hade hört på länge. Så jag sade till honom:
”Tack, Fader, jag skall aldrig igen ta en enda aspirin. Bota min
huvudvärk.” Så den försvann omedelbart. Sedan dess har det
aldrig varit någon med huvudvärk, inklusive folk med svår
migrän, som inte omedelbart blivit av med den, eller också
annan värk i kroppen, när jag har bett för dem.
För ungefär sex år sedan, hade min nya fru förfärlig mig
rän, så hemsk att hon kräktes upprepade gånger. Jag började
be för henne, men huvudvärken försvann inte. Det var svårt
för mig att tro att hon inte blev botad ögonblickligen. När vi
tappat upp hett vatten i badkaret med henne stående i det, och
den ändå inte försvann, så bad jag till Gud och frågade: ”Vad
är det för fel? Varför botar du inte hennes huvudvärk? Detta
är första gången det har hänt.” Herren svarade: ”För att hon
är otacksam.” Så jag berättade strax för henne vad han hade
sagt. Hon erkände att hon var bitter rörande olika saker som
hade hänt då. Hon sade att hon verkligen var otacksam för
de saker som hon inte hade istället för att tacka Gud för vad
hon faktiskt hade. Jag sade till henne: ”Hör på vad jag säger.
Börja tacka Gud för vad du har. Se på denna underbara son
vi har och se på alla de andra välsignelser som Gud har gett
oss. Börja tänka på allt det som du har Herren att tacka för.
Du är frälst, du är arvtagare och medarvinge med Kristus.
Du har evigt liv i Guds rike och du är förenad med Kristus,
Fadern och den Helige Anden. Många av de saker som du
vill ha kunde vara dina om du bara tackade Gud för dem av
hela ditt hjärta. Vad du verkligen vill ha idag är att Gud skall
upphäva denna förfärliga migrän. Det övernaturligas rike
med sina underverk kommer då att öppnas och du kommer
att strax bli botad.” Hon började att metodiskt tacka Herren
och räkna upp alla de saker som hon hade att vara tacksam
för, till exempel att hon inte kommer att hamna i Helvetet.
Hon började prisa och tacka Herren. Den Helige Anden av
Kristus, med Fadern, vällde upp i oss båda. Det rum som vi

var i fylldes med Guds övernaturliga kraft. Jag började också
tacka Herren: ”Tack, Fader, för att du botar henne nu.” Hon
botades naturligtvis omedelbart. Hennes migrän var totalt
borta. ”Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt
[bra saker och till synes dåliga saker] till det bästa, för dem
som äro kallade efter hans rådslut.” (Rom 8:28)
När vi utsätts för prövningar måste vi tacka Gud för
att prövningarna ger oss en enastående värdefull dygd:
tålamod.29 Och genom att vara verkligt tacksamma håller
vi den övernaturliga mirakulösa världen tillgänglig, så att
underverken hela tiden kan nå oss.30 Tacka Herren när du
är drabbad av brännande pilar i form av prövningar, falska
beskyllningar och alla andra typer av förföljelse.31 Det är bara
vid sådana tillfällen som du kan se hur starkt vårt pansar är,
hur beständigt Guds liv och makt är inne i oss, hur snabbt
varje brännande pil från den onde Satan kan släckas genom
att svinga Guds Ords svärd och hur snabbt Gud kommer att
förvandla sjukdomar, plågor, förföljelse, katastrofer och brist
på mat, kläder och husrum till strålande segrar.32 Upptäck
själv detta genom att göra vad Bibeln säger dig. I den över
naturliga världen är ”ALLTING möjligt”. (Matt 19:26)33 Jesus
tackade ständigt Fadern och tillrättavisade djävulen, precis
som han gjorde på Frestelsens Berg.34 Han höll alltid den
övernaturliga världen öppen för sig så att andra skulle kunna
välsignas av honom när de behövde det.35
”Gån in i hans [Herrens] portar med tacksägelse, i hans
gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.” (Ps 100:4)
Vi måste först ta oss fram till Himlens portar genom tacksä
gelse innan vi kan gå igenom dem i bön. Gå in i hans gårdar
med lov och var tacksam till honom för att du strax skall få
svar på din begäran, vädjan och bön. Välsigna hans namn.36
Gör allt detta av hela ditt hjärta och du kommer att finna hur
snabbt du får svar från honom.37
Även för dem som är frälsta är det omöjligt att ta emot
underverk från Fadern utan att först vara tacksamma.38 Du
kan ha haft tro på Kristus och blivit frälst men om du är sjuk
eller handikappad eller har andra problem, så måste du tro på
Kristi Ord rörande förlösning från dessa problem.39 Annars
kommer du inte att få befrielse från dem.
Genom att tro på varje ord från Kristus blir vi frälsta och
om vi tvivlar på något han sagt blir vi fördömda.40 Det är
för att i Kristus har Guds Ord blivit kött41, själva definitio
nen av Gud.42 Gud själv som i Himlen förkroppsligade sig i
sitt ord43, förkroppsligas nu i troende människor.44 ”Tro på
Herren Jesus, så bliver du med ditt hus frälst.” (Apg 16:31)
Gud, Ordet blivet kött45, säger också att ”genom hans sår
bliva vi helade”. (Jes. 53:5)46 Kristus sade: ”Den som tror
och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke
tror, han skall bliva fördömd.” (Mark 16:16)47 ”Och allt vad I
med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.” (Matt 21:22).
”[V]adhelst ni bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på
det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen. Ja, om I bedjen
om något i mitt namn, så skall jag göra det.” (Joh 14:13–14)
Det betyder att vi som har blivit förlösta och låter honom
utöva sin vilja i och genom oss kommer att få allt det vi ber
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Detta ger oss den mest intensiva tron att det underverk vi ber
om kommer att inträffa, eftersom Guds röst, det Ord vi hör
bokstavligen är Gud, Herren Jesus Kristus, han som sade: ”Jag
är vägen, sanningen och livet”. (Joh 14:6) Vi kan verkligen
lita på att vi får något i samma ögonblick som vi tackar Gud
under vår bön om det.58
Detta mönster, att vi först tackar Gud innan vi ber om
någonting, visade Kristus när han matade en skara på fem
tusen, plus kvinnor och barn, med två små fiskar och
fem kornbröd. Skriften säger att Jesus tog fem kornbröd.
”Därefter tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut
åt dem som hade lagt sig ned där, likaledes ock av fiskarna,
så mycket de ville hava.” Och när människorna ”voro mätta,
sade han till sina lärjungar: »Samlen tillhopa de överblivna
styckena, så att intet förfares.» Då samlade de dem tillhopa
och fyllde tolv korgar med stycken, som av de fem kornbröden
hade blivit över efter dem som hade ätit.” (Joh 6:11–13)
Aposteln Paulus befaller alla lärjungar: ”Och varen tack
samma.” (Kol 3:15) Paulus säger alltså åt oss att: ”[T]acken
alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.”
(Ef 5:20) Först därefter kan vi vänta oss att få hans enastå
ende, övernaturligt, underbara mirakel. Glöm de hycklande
människorna, som vägrar att förena sina andar med Guds
odödliga Ande.59 Glöm köttsligheten.60 Glöm köttets lustar,
ögonens lustar och livets stolthet.61 Glöm alla världens lustar,
synden, Satan och döden.62 Vår Herre med Fadern som genom
Anden bor i dig har besegrat allt detta.63 Han skall kväva alla
dessa lustar inom dig och växa i dig varje ögonblick, varje
dag genom din lydnad och tacksamhet gentemot honom.64
”[O]m I genom anden döden [kväver] kroppens gärningar,
så skolen I leva.” (Rom 8:13)
Genom att Kristus lever och verkar i oss och genom vår
tacksamhet kommer Gud att andligen göra så att vi lever
andligt ovanför det jordiska riket, fastän vi är i det.65 Vi tän
ker aldrig på självmord, som så många i världen gör, för vi
vet att vi skulle hamna i Helvetets eviga plågor om vi begick
självmord.66 Vi tänker aldrig på äktenskapsbrott som världens
människor gör, för vi vet att straffet för det är att hamna i
Helvetet för evigt.67 Världens ände är nära förestående.68
Den ”förödelsens styggelse” som profeten Daniel och vår
Herre Jesus Kristus nämner är uppenbart nära förestående.69
Med andra ord, hela världssystemet har visat sig vara ”antiKrist”. Det vet vi eftersom varje enhet i världssystemet har
visat sig vara anti-kristet. Det kommer mer och mer att visa
sig vara anti-Kristus och anti-kristet efterhand som vi närmar
oss tidens ände.70 Guds hemsökelser kommer att bli alltmer
intensiva och han kommer att förstöra alla dessa.71 Han
kommer med säkerhet att visa dem hur dumma de var när
de trodde sig vara så starka att de kunde kämpa mot Gud och
vinna.72 Vi andra måste i denna kyrka vid tidens ände förlita
oss på Guds Ord och göra det som han vill att vi skall göra.
Om vi inte gör det så kommer vi inte till Himlen. Jesus sade:
”Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva

Gud om. Det befäster Guds härlighet, för att Kristus,
Gud bliven kött,48 är sanningen,49 och sanningen i vad han
säger skall hända förhärligar honom. Gud säger: ”Och det
skall ske, att förrän de ropa, skall jag svara, och medan de
ännu tala, skall jag höra.” (Jes. 65:24) Om du är tacksam och
tror på detta sätt blir du botad. Han har botat dig. Jag är så
tacksam att Gud upplyser oss om dessa enorma sanningar.
Men vi måste ta emot dessa sanningar och uppleva dem för
att kunna dra fördel av dem.
Många menar att Kristus – den förste Gudamannen,
hörnstenen för alla som följde – mest uppseendeväckande
underverk, under det att han var här på jorden, var när han
kallade ut Lasarus ur graven efter att denne varit död i fyra
dagar.50 Kristus visste att Fadern inte skulle ha återuppväckt
Lasarus om inte Kristus först hade tackat honom för detta.
Vi måste först vara förenade med Kristus, sedan följa honom,
följa hans anvisningar och göra vad Hans Ord säger att vi skall
göra. Vi måste vara förenade med Kristus. När vi är det så
kommer han att i och genom oss göra samma saker som han
gjorde när han själv hade en mänsklig kropp. Han levde för
ungefär tvåtusen år sedan.51
Kristus gav tacksägelse och bön till Fadern innan han
först återförenade Lasarus döda kropp med Lasarus alltjämt
levande ande och kallade på honom att komma fram.52 Jesus
stod framför Lasarus grav och ”lyfte upp sina ögon och sade:
»Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.»” (Joh 11:41)
Fadern i Jesus hade redan sagt åt Jesus att säga just dessa
ord: ”Lasarus, kom ut!” (Joh 11:43) Jesus höll alltid det över
naturliga riket öppet genom att tacka sin Fader för andlig
vägledning när han var i sin ödmjuka mänskliga kropp och
uttrycka tacksamhet till honom för de underverk han visste
att han med Fadern skulle utföra.53 Jesus visste bortom varje
tvivel att Lasarus skulle komma fram den minut han yttrade
de ord som Fadern gav honom.
Sedan ”ropade han med hög röst: »Lasarus, kom ut.»
Och han som hade varit död kom ut, med händer och fötter
inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk.” Den
himmelske Fadern sade till Jesus att säga till dem: ”»Lösen
honom, och låten honom gå.»” (Joh 11:41–44) Lägg märke till
att detta hände efter att Jesus först hade sagt tack till Fadern
för vad Fadern hade sagt att han skulle be om. Gud skulle
aldrig säga till oss att be om något som han inte vore beredd
att ge oss. Säg därför tack när du hör honom säga åt dig vad
det är som han vill att du skall be om, för då vet du att du
kommer att få det.54 Du kommer att få det helt enkelt för
att du följde hans anvisningar rörande tro och tacksamhet.
Medan du ber, så vet du att du kommer att få det som du
tackar och lovar honom för. Vi tackar honom inte bara för att
tacksägelsen öppnar det övernaturliga riket, utan också för
vi vet att Guds Ord är sanningen.55 Vi vet med säkerhet att
vi kommer att ta emot det vi ber om för det har han lovat.56
Vi måste tacka honom för att vi verkligen kommunicerar med
vår skapare och förlösare, vår Herre, den allsmäktige Guden.57
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välkomnar Dig, Jesus min Herre.84 Tvätta bort alla mina
smutsiga synder med Ditt dyrbara blod som Du utgav på
Golgata kors i mitt ställe.85 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.86 Ditt Ord säger att Du inte vänder
Dig bort från någon och det gäller även mig.87 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.88 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.89
Efter frälsningen, säger Jesus att du skall döpas, helt ned
sänkt i vatten, i F
 aderns, Sonens och den Helige Andes
namn.90 Studera 1917 års bibel flitigt och gör som den säger.91
Herren vill att du ska berätta om din frälsning till andra.
Du kan bli en spridare av pastor Tony Alamos evangelieskrif
ter. Vi skickar skrifterna till dig gratis. Ring eller mejla oss
för mer information. Dela detta budskap med någon annan.
OM du vill att världen ska räddas, såsom Jesus befaller,
röva inte tionden och offergåvor från Gud. Gud sade: ”Menen
I då, att en människa får röva från Gud? Ty I röven ju från
mig. Åter frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från Dig?» Jo, i
fråga om tionden och offergärden. Förbannelse har drabbat
eder, men ändå röven I från mig, så många I ären [hela denna
världen]. Fören full tionde [ett ’tionde’ är 10 % av din brutto
inkomst] till förrådshuset, så att i mitt hus [räddade själar]
finnes mat [andlig mat], och pröven så, hurudan jag sedan
bliver, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna
himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig
välsignelse. Och jag skall näpsa gräshopporna för eder, så att
de icke mer fördärva eder frukt på marken; ej heller skola edra
vinträd mer slå fel på fältet, säger Herren Sebaot. Och alla
folk skola prisa eder sälla, ty edert land skall då vara ljuvligt,
säger Herren Sebaot.” (Malachi 3:8–12)

frälst.” (Mark 13:13) Den som inte fortsätter i Gud, i Ordet,
den är anti-Krist.73 Jesus befaller oss att ”Förvalten dessa, till
dess jag kommer tillbaka.” (Luk 19:13)
Kristus, den levandegörande anden som än en gång är den
fullkomlige Guden,74 gör mer än bara lever i oss och verkar
genom oss när vi vandrar med honom på denna jord. I detta
ögonblick sitter vi med honom på himmelska ställen, eftersom
vi är förenade med honom. ”Ja, han har uppväckt oss med
honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i
Kristus Jesus”. (Ef 2:6) Han har ”gjort [oss] åt vår Gud till ett
konungadöme och till präster, och [vi] skola regera på jorden.”
(Upp 5:10)75 Bör vi inte fortsätta att lovprisa och tacka Gud
för dessa stora och mäktiga sanningar i Hans Ord? Aposteln
Johannes sade: ”Jag skriver till eder, I ynglingar [unga kristna]
ty I haven övervunnit den onde.” (I Joh 2:13)76 Bör vi inte vara
Herren ständigt tacksamma för hans stora makt, som stän
digt lever i oss och verkar genom oss? Jesus befaller oss: ”[V]
aren vid gott mod, jag har övervunnit världen.” (Joh 16:33)
Bör vi inte ständigt vara tacksamma för att han segrar över
världssystemet, synden, Satan, döden, helvetet och graven?77
Om det är din önskan att ha evigt liv i Kristus med Fadern
genom den Helige Anden levande i dig, att ha Guds makt i
dig varje ögonblick, varje dag78 och fortsätta att motta Guds
makt från Gud varje dag, vara levande i Kristus övernatur
liga rike, så be då denna bön, fortsätt att tjäna Gud och var
tacksam mot honom för hans många underverk och gåvor
intill tidens ände.
Min Herre och min Gud, ha nåd över min själ. En
syndare är jag.79 Jag tror på att Jesus K ristus är den
levande Gudens Son.80 Jag tror på att han dog på korset
och utgav sitt dyrbara blod till förlåtelse för alla mina
synder.81 Jag tror på att Gud uppväckte Jesus från de döda
genom kraften i den Helige Ande82 och att han sitter
på Guds högra sida i denna stund och hör min synda
bekännelse och bön.83 Jag öppnar dörren till mitt hjärta och

73 Joh 6:66, I Joh 2:18–19, 22, 4:2–3, II Joh 7 74 Kol 1:19, 2:9 75 I Pet 2:9–10 76 I Joh 4:4 77 Rom 7:23–25, 6:17, I Kor 15:51–57, II Kor 2:14, Fil 4:6, Kol 1:3, 12, 2:7, 3:15–17, 4:2, I Tess 2:13, 5:18, I Tim
1:12, 2:1, Heb 13:15, Upp 1:18, 19:1–3 78 Rom 8:31, 37, II Kor 4:10–12, Fil 4:13, Kol 1:27 79 Ps 51:5, Rom. 3:10–12, 23 80 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4 81 Apg 4:12, 20:28,
Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9 82 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 83 Luk 22:69, Apg 2:25-36, Heb 10:12-13 84 1 Kor 3:16,
Upp 3:20 85 Ef 2:13–22, Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14 86 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14 87 Matt 21:22, Joh 6:35, 37-40, Rom 10:13 88 Heb 11:6 89 Joh 5:14, 8:11, Rom 6:4, 1
Kor 15:10, Upp 7:14, 22:14 90 Matt 28:18–20, Joh 3:5, Apg 2:38, 19:3–5 9 1 5 Mos 4:29, 13:4, 26:16, Jos 1:8, 22:5, 2 Tim 2:15, 3:14–17, Jak 1:22–25, Upp 3:18

Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.

Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686 • Fax +1 661 252 4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att leva med alla de saker som är nödvändiga för livet för
alla de i våra amerikanska lokaliteter som verkligen vill tjäna HERREN av hela sitt hjärta och sin själ, i sina tankar och med sin styrka.
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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