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Kersfees
is
Saligmaking
deur Tony Alamo
Dit was nege maande voor die
dag van die eerste Kersfees, die
geboorte van CHRISTUS. GOD
het, soos gewoonlik, op SY troon
in die HEMEL gesit.1 “En HY [die
engel van die HERE], het aan my
[Johannes, die Apostel] ’n suiwer
rivier van die water van die LEWE
gewys.” Genesis 1:7 lui: “GOD het
toe die uitspansel gemaak [wat
die skeiding tussen die waters van
die hemel en die waters van die
aarde is.] HY het die waters wat
onder die uitspansel is, geskei van
die waters wat bo die uitspansel is
[Hierdie waters bo die uitspansel
is die HEILIGE GEES, die water
van LEWE wat GOD aan elke
gelowige in CHRISTUS stuur2]:
En dit was (en is steeds) so.”
Hierdie water is weereens glad
nie besoedel nie, maar dit is suiwer

en “helder soos kristal wat uit die
troon van GOD en van die LAM
stroom. In die middel van die
straat en aan weerskante van die
rivier was die boom van die LEWE,
wat twaalf keer vrugte dra en elke
maand sy vrugte gee. Die blare
aan die boom is tot genesing van
die nasies” (Openbaring 22:1-2).
Hierdie rivier, wat JESUS in Maria
se baarmoeder verwek het, is dieselfde
rivier wat CHRISTUS uiteindelik met
die VADER deur die GEES in elke
toekomstige gelowige in CHRISTUS
sal verwek.3 Dieselfde GEES is die
rivier wat almal op die laaste dag uit
die dood sal opwek,4 sommige tot die
ewige LEWE en sommige tot groot
smaad (Daniel 12:2, Openbaring 20:6).
Openbaring 14:10-11 noem
diegene wat ewige verdoemenis sal
ervaar: “... sal hy self ook drink van
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die wyn van die grimmigheid van
GOD wat ongemeng ingeskink is
in die beker van SY toorn en hy sal
gepynig word met vuur en swael
voor die heilige engele en voor
die LAM. En die rook van hulle
pyniging gaan op tot in alle ewigheid
en hulle het dag en nag geen rus nie
– hulle wat die dier [hierdie dier is
die Vatikaan se Verenigde Nasies,
eenwêreldregering, wat die Nuwe
Wêreldorde genoem word en deur
Cecil John Rhodes uitgedink is]
en sy beeld aanbid en elkeen wat
(Vervolg op bladsy 2)
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Saligmaking
(Vervolg vanaf bladsy 1)
die merk van sy naam ontvang.”
Enigiemand wat betrokke raak by
hierdie duiwelagtige bose regering,
wat GOD haat, moet onmiddellik
hierdie sonde berou, weer in die
GEES, die rivier van LEWE gebore
word en vir die HERE begin werk.
GOD het weereens voorberei om
SY eniggebore SEUN te stuur vanaf
die troon van GOD tot in Maria
se baarmoeder, deur die HEILIGE
GEES, die rivier van LEWE, om die
eerste GOD MENS (die laaste Adam)
te word. “So is daar geskrywe: Die
eerste mens, Adam, het ’n lewende
[LEWE-GEWENDE] SIEL geword”
(1 Korintiërs 15:45). Dit was om die
hele mensdom ’n tweede kans te
gee om van hul lewens van sonde
te herstel uit die greep van Satan
en van ’n ewige ewigheid in die
Hel, in die poel van vuur en swael.5
CHRISTUS, wat die WOORD
van GOD is, is op ’n ander manier
as enigiemand anders in die vlees
gebore. HY sou ’n man wees, tog
sou HY sondeloos wees, want
HY is deur die HEILIGE GEES,
die rivier van LEWE verwek,
vanaf die troon van die lewende
GOD.6 GOD se MESSIAS het
neergedaal van die Hemel af om
die SEUN van GOD te wees in ’n
jong maagd se baarmoeder.7 Dit is
geskiedkundig bekend dat Maria
omtrent 9 of 10 jaar oud was ten
tyde van die onbevlekte ontvanging
van JESUS in haar baarmoeder.
Op daardie tydstip was daar ’n
uitstorting van GOD se HEILIGE
GEES oor die hele wêreld wat tot
op hede duur. Hierdie uitstorting
van die HEILIGE GEES is deur die

Indië

Liewe Tony Alamo Bedienings,
Prys die Here. Ek hoop dit gaan goed
met julle. Ek wil baie graag my ervaring
in God en my Evangelietoer met julle
deel. Dag na dag groei ons in Christus
en laat ons mense in ons God groei.
Ons Alamo-span het onlangs op ’n
Evangelietoer gegaan en die Evangelie
suksesvol versprei. Party van ons
programme is deur Satan gekortwiek
en hy het ’n paar finansiële probleme
veroorsaak, maar ons het daardeur
gekom deur gebed. Hier word so
baie wonderwerke gedoen deur die
Heilige Gees van God. Een persoon in
die kerk het in sy ou lewe tempels en
standbeelde gebou, maar nou is hy
tot Jesus bekeer. Hy kom gereeld kerk
toe en leef biddend. Ons versprei julle
literatuur en getuienis van ons Pastoor
Tony Alamo aan so baie mense. Dit is
so inspirerend om Jesus te ken.
Baie dankie dat julle vir my die

profeet Joël voorspel, in Joël 2:28-31:
“En daarna sal EK MY GEES uitgiet
op alle vlees en julle seuns en julle
dogters sal profeteer, julle jongelinge
sal gesigte sien. En ook op die
diensknegte en op die diensmaagde
sal EK in dié dae MY GEES uitgiet.
En EK sal wondertekens gee aan
die hemel en op die aarde: bloed
en vuur en rookpilare. Die son
sal verander word in duisternis
en die maan in bloed, voordat die
groot en deurlugtige dag van die
HERE kom.” Almal het verwag
GOD se MESSIAS gaan op daardie
tydstip op die toneel verskyn.
JESUS was die eerste mens wat
vanuit die rivier van LEWE (die
HEILIGE GEES) gebore is. Vir
enigiemand om gered te bly of om
voort te gaan om gered te wees
deur die HEILIGE GEES, moet
deurlopend elke dag van die rivier

geleentheid gee om die Evangelie saam
met julle te versprei. So baie mense vra
vir my vir nog literatuur en geskrifte om
te versprei. Ek staan verstom oor God se
wonderwerke.
Ons bid vir Pastoor Alamo se
spoedige vrylating. In ons daaglikse
gebede bid ons dat jy vrygelaat sal word
in die naam van God wat alles weet. Hy
verlaat nooit Sy mense nie. Ons is hier om
Sy Woord bekend te maak. Die enigste
ding wat ons in hierdie wêreld het, is
God se Woord. Dit skiet nooit te kort nie,
so ons moenie moed verloor nie en nie
die Woord van God dwarsboom nie.
Stuur asseblief ’n paar boeke en
geskrifte. Ek sal ons span aanmoedig
om meer goeie dinge vir God te doen.
Prys die Here. Stuur asseblief meer
literatuur en Bybels om my span aan te
moedig. Dankie.
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, Indië

van LEWE drink en van die boom
van LEWE eet.8 Jy moet ook elke
dag die blare van die boom van
LEWE eet vir die genesing van
die nasies of jy sal sekerlik sterwe.
In Genesis 2:17 het GOD gesê
dat die dag wat jy van die boom
van kennis van goed en kwaad (die
wêreld) eet, “sal jy sekerlik sterwe.”
Wanneer jy nie deurlopend elke
dag van die boom van die LEWE
eet en van die rivier van LEWE
drink nie, eet jy sekerlik van die
boom van kennis van goed en
kwaad, wat beteken dat jy sekerlik
sal sterwe.Dit is van GOD af en
GOD kan nie lieg nie.9 Hebreërs
6:18 bevestig hierdie feit en lui: “...
sodat ons deur twee onveranderlike
dinge, waaroor God onmoontlik
sou lieg, kragtige bemoediging kan
hê, ons wat ontvlug het, om vas
te hou aan die hoop wat voorlê.”

5 Luk. 24:46-47, Joh. 12:23-24, Hand. 26:15-18, Rom. 5:6-21, 8:32-34, 1 Kor. 15:45-57, Gal. 4:4-5, Ef. Hfst. 2, Kol. 1:12-14, 1 Tess 1:9-10, Heb. 9:13-15, 1 Pet. 1:3-5, Op 1:18 6 Jes.
7:14-15, Rom. 8:3, Fil. 2:6-8, Heb. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, I Pet. 1:18-19, 2:22, I Joh. 3:5-6, Op. 5:1-10 7 Jes. 7:14, Matt. 1:18-25, Luk 1:26-37 8 Deut. 8:3, Jos. 1:8,
Jes. 55:1-3, Matt. 4:4, 5:6, 26:26-28, Joh. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Op. 21:6, 22:1-2, 17 9 Num. 23:19, Deut. 7:9-10, 32:4, Jos. 23:14-16, 1 Sam.
15:29, Ps. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, Joh. 17:17, Rom. 3:4, 11:29, 2 Kor. 1:20, 1 Tes. 5:24, 2 Tim. 2:13, Tit. 1:1-2, Heb. 6:10-19
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Hierdie twee onveranderlike dinge
is dat ons elke dag moet eet van
die boom van die LEWE en elke
dag moet drink van die rivier
van LEWE, die HEILIGE GEES.
Jesaja 7:14 lui: “Daarom sal die
HERE SELF aan julle ’n teken gee:
Kyk, die maagd sal swanger word en
’n SEUN baar en hom IMMANUEL
noem.” En weer, Jesaja 9:5: “Want
’n KIND is vir ons gebore, ’n
SEUN is aan ons gegee; en die
heerskappy is op SY skouer en HY
word genoem: WONDERBAAR,
RAADSMAN, STERKE GOD,
EWIGE VADER, VREDEVORS.”
“En in die sesde maand is die
engel Gabriël deur GOD gestuur na
’n stad in Galilea met die naam van
Nasaret, na ’n maagd wat verloof
was aan ’n man [’n ouer, volwasse
man] met die naam van Josef, uit die
huis van Dawid; en die naam van
die maagd was Maria. En die engele
het by haar ingekom en gesê: Wees
gegroet, begenadigde! Die HERE
is met jou; geseënd is jy onder die
vroue. En toe sy hom sien, was sy
baie ontsteld oor sy woord en sy

het nagedink oor wat hierdie groet
tog kan beteken. En die engel sê
vir haar: Moenie vrees nie, Maria,
want jy het genade by GOD gevind.
En kyk, jy sal swanger word en ’n
SEUN baar en jy moet HOM JESUS
noem. HY sal groot wees en die
SEUN van die ALLERHOOGSTE
genoem word; en die HERE GOD
sal aan HOM die troon van SY
vader Dawid gee en HY sal koning
wees oor die huis van Jakob tot in
ewigheid en aan SY koninkryk
sal daar geen einde wees nie.
“Toe sê Maria vir die engel: Hoe
kan dit wees aangesien ek geen man
het nie? En die engel antwoord en
sê vir haar: Die HEILIGE GEES sal
oor jou kom en die krag van die
ALLERHOOGSTE sal jou oorskadu.
Daarom ook sal die HEILIGE wat
gebore word, SEUN van GOD
genoem word” (Lukas 1:26-35).
Daar was nog 333 profesieë oor
die eerste koms van CHRISTUS,
wat op Kersdag vervul is, regdeur SY
LEWE.10 Baie mense van die wêreld
was bewus van ’n paar van hierdie
profesieë. Selfs die bose Koning

10 The Messiah According to Bible Prophecy deur Pastoor Tony Alamo
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Herodes het bewus geword van ’n
paar daarvan, soos dat CHRISTUS
in Betlehem van Judea gebore is. Toe
het die bose Koning Herodes “al die
owerpriesters en die skrifgeleerdes
van die volk bymekaar laat kom en
by hulle navraag gedoen oor waar
die CHRISTUS gebore sou word. En
hulle het vir hom gesê: In Betlehem
in Judea, want so is daar deur die
profeet geskrywe: En jy, Betlehem,
land van Juda, is volstrek nie die
geringste onder die vorste van Juda
nie, want uit jou sal ’n leidsman
voortkom wat vir MY volk Israel ’n
herder sal wees. Toe het Herodes die
wyse manne in die geheim geroep
en hulle na die tyd oor die ster se
verskyning uitgevra; en hy het hulle
na Bethlehem gestuur en gesê: Gaan
doen noukeurig ondersoek na die
KINDJIE en as julle HOM vind, laat
my weet, sodat ek ook kan gaan en
HOM hulde bewys. En nadat hulle
die koning aangehoor het, het hulle
vertrek. En kyk, die ster wat hulle in
die Ooste gesien het, gaan voor hulle
uit totdat hy kom en bly staan bo(Vervolg op bladsy 4)

Kersfees is
Saligmaking
(Vervolg vanaf bladsy 3)
oor die plek waar die KINDJIE was.
En toe hulle die ster sien, was hulle
verheug met baie groot blydskap
en hulle het in die huis gegaan en
die KINDJIE by Maria, SY moeder
gevind en neergeval en HOM hulde
bewys. Daarop maak hulle hul skatte
oop en bring vir HOM geskenke:
goud en wierook en mirre.”
“En omdat hulle in ’n droom ’n
goddelike waarskuwing ontvang
het om nie na Herodes terug te keer
nie, het hulle met ’n ander pad na
hul land teruggegaan. En toe hulle
teruggegaan het, verskyn daar ’n
engel van die HERE in ’n droom
aan Josef en sê: Staan op, neem die
KINDJIE en SY moeder en vlug na
Egipte en bly daar totdat ek jou sê;
want Herodes gaan die KINDJIE
soek om HOM dood te maak. Hy
het toe opgestaan, die KINDJIE en
SY moeder in die nag geneem en
na Egipte vertrek. En hy was daar
tot die dood van Herodes, sodat
die woord vervul sou word wat die
HERE gespreek het deur die profeet:
Uit Egipte het EK MY SEUN geroep.
“Toe Herodes sien dat hy deur
die wyse manne mislei is, het hy
woedend geword en het hy in
Betlehem en in al die omstreke
daarvan, al die seuntjies van twee
jaar en daaronder laat doodmaak,
ooreenkomstig die tyd wat hy by
die wyse manne uitgevind het.
Toe is vervul wat deur Jeremia, die
profeet, gespreek is toe hy gesê het:
’n Stem is in Rama gehoor: rouklag
en geween en ŉ groot gekerm; Ragel
beween haar kinders en wil nie
vertroos word nie, omdat hulle daar
nie meer is nie” (Mattheus 2:4-18).

Baie mense ontvang nie vir
CHRISTUS nie en gaan ook
nie voort in HOM nie, uit vrees
vir vervolging en beproewing.11
Mattheus 13:20-21 lui: “En by
wie op rotsagtige plekke [’n harde
hart] GESAAI is – dit is hy wat die
WOORD hoor en dit dadelik met
blydskap aanneem; maar hy het
geen wortel in homself nie, hy is net
vir ’n tyd en as daar verdrukking
en vervolging kom ter wille van die
WOORD, struikel hy dadelik” –
en mag ek byvoeg, bevrees. Mense
kan sê, “Ag! Ag! Ek wou dit nie
gehad het nie! Ek wou die voordele
en glorie en die belonings van
heiligmaking gehad het, maar nie
hierdie (vervolging en verdrukking)
nie.” Dan raak hulle dus afvallig
van die HERE en spandeer die
ewigheid in die Poel van Vuur, wat
baie erger is as ’n bietjie vervolging
en verdrukking. Ons moet GOD
dank dat JESUS, Maria en Josef
nooit van hulle verdrukking en
vervolging afvallig geraak het nie.
Op Kersdag is die VERLOSSER
gebore. Selfs meer as die
VERLOSSER, die SKEPPER van
die Hemel en aarde is in die vlees
gebore.12 HY het ook die son, die
maan, al die sterrestelsels, planete
en sterre, suurstof, swaartekrag,
elke atoom en elke molekule
geskape. Johannes 1:3-5 lui: “Alle
dinge het deur HOM ontstaan
en sonder HOM het nie een ding
ontstaan wat ontstaan het nie. In
HOM was LEWE en die LEWE
was die LIG van die mense. En die
LIG skyn in die duisternis en die
duisternis het dit nie oorweldig nie
[die duister, vleeslike mense van
hierdie wêreld kan nie dinge van
die geestelike realm verstaan nie].”
Wanneer mense CHRISTUS
visualiseer waar HY op SY troon

11 Matt. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Mark. 4:14-19, Luk. 9:23-26, 62, Heb. 10:32-39, 12:1-4, Op.
21:7-8 12 Jes. 9:6-7, Luk. 1:31-35, Fil. 2:5-11, Kol. 1:12-20 13 Spr. 29:18, Matt. 13:10-16, Hand. 28:27, Rom. 8:2425, 2 Kor. 9:24-25, Fil. 3:13-15
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in die Hemel sit (en ons moet
visualiseer, anders gaan ons
omkom13), sien ons hierdie rivier
van die water van LEWE “wat uit
die troon van GOD en van die
LAM [SY troon] uitstroom in die
middel van sy straat en weerskante
van die rivier was die boom van die
LEWE [wat ook simbolies is van
JESUS, die WOORD van GOD]
wat twaalf keer vrugte dra en elke
maand sy vrugte gee; en die blare
van die boom is tot genesing van
die nasies” (Openbaring 22:1-2).
Die menslike verstand kan nie
al die dinge wat die almagtige mag
van GOD doen, verstaan nie, veral
nie alles wat HY tegelyke tyd doen
nie. Ek gaan eerste begin by SY
omgang met die beproewinge en
vervolgings van elke mens, hulle
siekte, kwale en swakhede, hulle
geluk en hartseer, hulle geboortes
en sterftes, hulle genesings,
hulle gebede, hulle bediening en
ontvangs van SY WOORD, hulle
oorloë en hulle oorlogsgerugte.
Dan is daar SY omgang met mense
wat moorde beplan, aborsies en
selfmoorde pleeg en alle ander
sondes doen, soos homoseksualiteit,
egbreuk, owerspel, lesbinisme en
bestialiteit. GOD is baie bewus
van elke grashalmpie, asook die
spysverteringstelsel van elke voël,
elke vis, elke dier en elke mens. HY is
baie bewus van elke mens se emosies
en elke persoon se begeertes. HY
weet wanneer almal HOM eenkant
toe gooi asof HY niks is nie.14
Daar is ’n gelykenis hieroor in
die Bybel. Dit is die gelykenis van
14 1 Sam. 16:7, 1 Kon. 8:39, 2 Kon. 19:27, 1 Kron. 28:9,
Job 31:4, 34:21-22, 25, Ps. 44:21, Ps. 50:21-22, 139:1-6,
12-16, Spr. 1:25-33, 15:3, 11, Jes. 42:9, Jer. 16:17, Eseg.
11:5, Matt. 6:8, Luk. 16:15, Hand. 15:18
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die mosterdsaadjie wat JESUS aan
die mense voorgehou het deur te
sê: “Die Koninkryk van die hemele
[die WOORD van GOD] is soos
’n mosterdsaad [die mense van
hierdie wêreld wat die WOORD
van GOD, die Koningryk van die
Hemel gering ag. Die kleinste van
alle dinge, die kleinste van alle sade
(WOORDE)] wat ’n man neem en
in sy land [sy hart] saai; wat wel die
kleinste is van al die soorte saad [die
mosterdsaadjie], maar as dit gegroei
het, die grootste onder die kruie
en ’n boom word, sodat die voëls
van die hemel kom en nes maak
in sy takke” (Mattheus 13:31-32).
Wanneer die WOORD van
GOD deur geloof ’n persoon se
hart aangryp, word dit ’n groot
boom, want ’n persoon wat geloof
het, begin die WOORD van GOD
ver en wyd verkondig en ’n kerk
vloei uit hom voort. Wanneer ’n
kerk egter voortvloei, word dit
deur baie mense bewoon. Party
demoonbesete mense infiltreer die
kerk en probeer dit vernietig deur
hulle valse leringe te saai en valse
aantygings te maak van die oues in
hulle onderdanigheid aan Satan.15
Die demone in hierdie gelykenis
word gesimboliseer as die wilde voëls
van die lug wat in die takke daarvan
nesmaak. Hulle is in elke ware kerk.
Satan se werk is om die werk van
GOD op elke manier waarvan hy
weet te verhinder en hy ken baie
verskillende maniere.16 Hy het 7
000 jaar se ervaring. Daarom moet
ons die gesindheid van die HERE
ken (1 Korintiërs 2:16) en die volle
wapenrusting van GOD aantrek
(Efesiërs 6:11) sodat ons weerstand
kan bied teen die geslepenheid
van die duiwel.17 1 Petrus 5:8 lui:
“Wees nugter en waaksaam, want

Missouri

Liewe Pastoor Alamo,
Mag die genade en die salwing van God wat alle verstand en kennis oortref deur Sy Seun Jesus Christus op jou en jou bediening rus. Ek
het in November die getuienislyn gebel om vir my vrou te bid; sy het
kanker. Ek het baie hartprobleme. Jou gebede beteken vir my en my
gesin baie. Ek bid elke dag en nag vir my geliefdes en Pastoor Alamo.
Jy het my baie gehelp om ’n hoër vlak van geestelike bewustheid te
bereik. Ek weet dat my siel tot die Here bekeer is deur hierdie materiaal wat jy vir my stuur. Ek het al vir baie broers van jou vertel. Baie
dankie vir jou hulp. Ek bid dat ons Here en Verlosser Jesus Christus my
uit hierdie tronk sal vrylaat. Ek het ’n parooldatum in Februarie. Ek bid
ook dat jy baie gou vrygelaat sal word.
Robert Green
Farmington, MO

hulle teëstander, die duiwel, loop
rond soos ’n brullende leeu en soek
wie hy kan verslind.” Daarom, “...
onderwerp julle dan aan GOD;
weerstaan die duiwel en hy sal
van julle wegvlug” (Jakobus 4:7).
Dit lyk asof dit vir die mense in
die wêreld ’n taak is om hulself van
die afleidings van hierdie huidige
wêreld weg te hou. Dit is vir hulle
moeilik om hulle toe te lê op die
troon van GOD, CHRISTUS met
SY VADER wat daarop sit en die
sewe GEESTE van GOD, wat die
oë van GOD is waarvan die boek
Sagaria, hoofstuk 4, vers 10 praat: “...
daardie sewe [GEESTE van GOD],
die oë van die HERE wat die ganse
aarde deurloop.” Jesaja 11:2 gee ook
die name van die sewe GEESTE
van GOD aan as 1) die GEES van
GOD, 2) die GEES van wysheid, 3)
die GEES van verstand, 4) die GEES
van raad, 5) die GEES van sterkte,
6) die GEES van kennis en 7) die
GEES van die vrees vir die HERE.
Openbaring 1:4 lui: “Johannes
aan die sewe gemeentes in Asië
[Turkye]: Genade vir julle en
vrede van HOM wat is en wat

was en wat kom en van die sewe
GEESTE wat voor SY troon is.”
En Openbaring 3:1 lui: “Dit sê HY
[JESUS] wat die sewe GEESTE
van GOD en die sewe sterre het.”
Met al die wêreld se afleidings,
is jy nie dalk bewus van die feit
dat GOD alles weet wat aangaan
in die hele heelal of dat SY GEES
presies weet wat jy dink en waar jy
is nie. HY weet alles van jou af.18
Die probleem is dat jy nie weet
dat GOD SY rivier van LEWE, SY
GEES van LEWE op jou uitgestort
het sodat jy die ewige LEWE kan
ontvang nie. GOD wil egter hê dat
jy SY ewige LEWE in jou tydelike
menslike gees moet ontvang
sodat jy die ewigheid saam met
HOM in die Hemel kan spandeer.
Jy het ’n liggaam, ’n siel en ’n
gees. Dit is alles menslik en alles is
tydelik. Die Bybel sê die vlees is van
geen nut nie (Johannes 6:63) en die
sondige siel moet vermy word, maar
as jy die ewige LEWE wil hê, moet
jou gees die ewige LEWE GEES van
CHRISTUS ontvang. Die rivier van
ewige LEWE wag vir jou om LEWE
(Vervolg op bladsy 8)

15 Dan. 11:30-32, Matt. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Hand. 20:28-31, Gal. 2:3-5, 2 Pet. hfst. 2, 1 John. 2:18-19, 4:1-6, 2 Joh. 7-11, Jud. 3-19 16 Jes.
14:4-20, Matt. 24:24, Joh. 8:44, 10:10, 2 Kor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 Pet. 5:8, 1 Joh. 4:1, Op. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15 17 1 Kor. 2:11-16, 15:57-58, 16:13,
2 Kor. 6:1, 4-7, 10:3-6, Ef. 4:27, 6:10-18, Fil. 2:5, 1 Tes. 5:3-9, 21, 1 Tim. 6:12, 2 Tim. 2:3-4, Heb. 4:12, 12:1-4, Jak. 4:7, 1 Pet. 5:8-10, 1 Joh. 5:4 18 Deut. 31:21, 1 Sam. 16:7, 2 Kon
19:27, 2 Kron. 16:9, Ps. 7:9, 66:7, 139:1-6, 12-16, Jes. 29:15-16, 46:9-10, 48:5, Jer. 1:5, Amos 9:1-4, Luk 12:2-7, Rom. 8:27-29, 1 Joh. 3:20
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TERRI WHITE SE GETUIENIS
Die Wonder van Bevryding

Ek kom nie uit ’n gebroke huis
omring met chaos, verwarring, alkohol of dwelms nie, maar ek is grootgemaak deur liefdevolle, ondersteunende ouers wat hulle lewens vir
my en my broer opgeoffer het. Ons het
’n gelukkige kinderlewe gehad. Ons
het oor naweke visgevang, perdgery,
gekampeer en waterski gedoen.
Op my agtste Kersfees het ek my
eerste Bybel by my ouma gekry. Ek
het geweet dis ’n spesiale boek en ek
het eenkant gaan sit en met groot
belangstelling begin lees. Dit was nie
een of ander storieboek oor Jesus nie.
Die impak wat Jesus gehad het op die
toestand van ’n lydende mensdom,
die wonderwerke, hoop en vrede
wat Hy by mense agtergelaat het, het
my laat dink: “O, ek wens ek kon toe
geleef het, ek sou Jesus gevolg het.”
Toe sak daar ’n diep teleurstelling
oor my omdat hierdie Jesus van die
Bybel nie sigbaar was in die wêreld
waarin ek leef nie.
My pa het ’n paar keer te doen
gekry met die plaaslike sogenaamde
geestelike en wou nooit weer in ’n
kerk ingaan nie, tot ná my bevryding
baie jare later toe hy na die Tony en
Susan Alamo Christelike Bediening
gekom het. Gevolglik het my pa vir
my en my broer Sondagskool toe
gevat en afgelaai. My klein ervaring
met die Baptistekerk was dat ons
gered moet word, ek veronderstel, van
die Hel. Die slegte mense soos diewe,
moordenaars, misbruikers ens. sou
daarheen gaan, nie mense soos ons
nie. Ek het myself besig gehou met
perdry en tentoonstellings van my
gesogte palomino. Hy sou verseker
die blou linte bring; hy het die meeste
aandag getrek! Een dag op pad na die

groot parade, was ons in ’n ongeluk
en my perd, Amigo, is dood. Ek was
verpletter; my drome was weg. Ek het
eers ’n redelike lang tyd daarna weer
by perde betrokke geraak.
My vriende by die skool het my
van alle kante af oorreed om my oor
te gee aan die snelgroeiende terrein
van dwelms en hallusinogene. Ná
my hoërskoolloopbaan het my ouers
na ’n beter omgewing getrek. Ons
het na die Rotsgebergte van Colorado reg langs die Little Cimarronrivier getrek. Ons was omring met
mere, rivier, berge en tafelkoppe aan
weerskante van ons. Die naburige
jaglodge was oorkant die meer en dit
was bekend vir jag en visvang. Ek het
by die lodge gaan werk as ’n spoorritgids. Ek het ure spandeer om na
die lodge se perde wat vir die jagtoere gebruik word om te sien. Een
dag het ek alleen gaan ry tot by die
hoogste deel van die westelike tafelkop. Ek het verstom gestaan oor die
majestueuse uitsig, die espebome se
goue blare, die vars, diep reuk van
die dennebome en die bruisende
riviere, dit was so skoon jy kon dit
ruik. Hierdie vrae het by my gespook: God het al hierdie ongelooflike prag geskep, maar waarom het
ek nie hierdie prag binne-in my nie?
Waarom is my gedagtes en begeertes
sleg, selfsugtig en ydel? Waarom lyk
dit of ek hierdie wilde dier binne my
het? Ek was selfs nog meer gefrustreerd en het meer vrae gehad.
Sonder enige beheer of denke
het ek oor die mense geloop wat
my liefhet. Ek het weggeloop en nie
weer teruggekyk nie. Die volgende
jaar het ek heeltemal beheer verloor
met die verbrokkelende wêreld om
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my. Ek het nie enige sin in die lewe
gesien nie. Ek het van dorp tot dorp
geswerf, van staat tot staat, van een
dwelmpartytjie na die volgende. Ek
het so baie alkohol en pille gedrink en
dagga gerook dat dit enige normale
mens se dood sou beteken. Maar ná
’n reeks gebeurtenisse is ek uit my
wasige toestand van bedwelming
geruk. Op een of ander manier het ek
’n dwelmoordosis, ’n ontploffing, ’n
bootongeluk en ’n ontvoering terwyl
ek geryloop het oorleef. Ek het ook
’n ongeluk oorleef waar ek met ŉ
geweer gemik het op die persoon wat
my broer geslaan het. Hierdie laaste
gebeurtenis het my laat besef dat ek
heeltemal buite beheer was. God was
sekerlik kwaad vir my dat ek so reguit
op pad was Hel toe. Hoe kon ek
enigsins dit wat ek aan myself gedoen
het en die ander mense se lewens wat
ek verwoes het, herstel?
Ek het Hollywood, CA, toe
gekom, met die een doel om geld te
maak en dan die berge in te vaar om
van die harde werklikhede om my
te ontsnap. Ek het die stad gehaat,
veral Hollywood. Ek het geweet ek
het drooggemaak die oomblik toe
ek daar aangekom het. Die geld wat

ek gemaak het, is gesteel en ek was
te trots om my ouers te vra vir hulp.
Ek was te bang om te ryloop; ek het
soos ’n rot in ’n valstrik gevoel. Die
volgende week op Sunset Strip het
ek groepe jong mense teëgekom wat
soos enige iemand anders lyk, maar
hulle doel was wêrelde verwyderd
van die ander s’n. Die straatmense
het hulle gespot en hulle die “God
patrollie” genoem. Wanneer dieselfde mense met my gepraat het,
het hulle met outoriteit en opregte
besorgdheid gepraat. Ek kon nie
van die dringendheid van hulle
boodskap ontsnap nie. “Jesus Christus kom terug aarde toe. Kom tot
inkeer of sterf. Maak vrede met God
terwyl daar tyd is. Jesus kom terug
aarde toe met ’n staf van wraak teen
almal wat Hom nie ken nie. Die Hel
is vir ewig. Ons leef in die laaste dae.
Maak reg met God voor dit te laat is.
Kom na die kerkdienste toe wat ons
elke aand het om meer uit te vind.”
Die woord “Hel” het my so hard
getref want ek het geweet dit is waar.
Dit het hard en duidelik by my
geregistreer. Onmiddellik het iets
binne my gesê, “Jy het nog altyd gesê
jy soek na die waarheid. Gaan vind
meer uit hieroor.” Omtrent ’n week
later het ek my eie saamrygeleentheid
gekry en na ’n kerkdiens gegaan
op Crescent Heights Boulevard in
Hollywood. Dit was op 9 November
1970. Dit is die Tony en Susan Alamo
Christelike Bediening genoem. Ek
kon nie die sterk, dwingende Gees
wat my getrek het ontken nie, ten
spyte van die twyfel en skeptisisme
wat my verstand en hart omring
het. Dit was ’n natuurlike reaksie
teen die skelmstreke, leuens en
misbruik van menseliefde waardeur
ek gewond is. My jeug is magteloos
by my gesteel en dit het gelyk of ek
die onderwerp van ’n tragiese storie
was. Ek kon net myself blameer vir

die swak besluite wat ek gekies het
om te neem.
Terwyl ek die groot dubbelverdieping gebou binnekom het, met
mense wat soos hippies gelyk het,
het die gevoel van geluk en opregte
entoesiasme my onmiddellik getref.
Pastoor Tony Alamo het so
uitgestaan tussen die hippies want
hy het ’n pak klere aangehad. Ek was
van voornemens om hom en alles
wat hy te sê het goed te ondersoek. Ek
het nie daardie aand sy vrou Susan
ontmoet nie. Die diens het begin
met opgewekte ou gospelliedere.
’n Man het “What child is this” op
’n fluit gespeel en dit het gevoel of
hierdie engelagtige melodie van die
Hemel gekom het. Daar was geen
groot orkes nie, maar iets het die
beskermende verweer wat ek om my
hart gebou het oorweldig. Die trane
het by my wange afgeloop en ek
het die eerste Heilige Geesvervulde
diens van my hele lewe ervaar. Ek
was ’n verlore sondaar wat op die
punt staan om gevind te word.
Die mense wat onlangs gered is,
het kort, beskrywende getuienisse
gelewer. Daar was omtrent 100
getuienisse daardie aand. Daar was
verteenwoordigers van Frankryk,
Engeland,
Kanada,
Australië,
Meksiko, Suid-Amerika, van byna
oral oor die wêreld. Daar was ook
middeljarige volwassenes wat hulle
koue, dooie kerke verlaat het om by
hierdie gespesialiseerde beweging
van God aan te sluit. Elkeen van
hulle getuienisse was so belangrik
om die hoop en geloof in my te vestig
en om die twyfel en verdrukking
om my hart en siel laag vir laag af
te trek. Ek het gehoor hoe ernstige
dwelmverslaafdes en dwelmsmouse
oombliklik deur God se reddingsmag
verlos is en hoe alkoholiste opgehou
het sonder dronkmanswaansin. Een
man was op pad om ’n bank te beroof
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toe hy gekeer word en na die kerk
gebring is waar hy weer gebore is en
hy het ’n nuwe mens geword nadat
hy Jesus as sy Here aanvaar het.
Pastoor Alamo het die boodskap
gebring oor die eindtydprofesieë en
uit Mattheus hoofstuk 24 gelees. Dit
was die eenvoud van die evangelie,
die algemene kennis evangelie, wat
in die mag van die Heilige Gees
van God gepreek is. Hoe kon ek
die uitnodiging om voor die altaar
te kniel en Jesus te vra om in my
hart te woon weerstaan? Pastoor
Tony het ook gekniel en my gelei
om die sondaar se gebed volgens
die Bybel te sê. Nadat ek tot inkeer
gekom het en Jesus gevra het om my
sondes weg te was met Sy kosbare
bloed en Hom in my hart ingenooi
het, het Hy my vergewe! Ek was
nuut! Die teenwoordigheid van die
onskuldigheid van kinderlike geloof
het my hart gevul. Vreugde, vrede en
hoop het my tot oorlopens toe gevul
en my grootste verwagtinge oortref.
Ek was ’n nuwe skepsel. Ek het die
reddingsmag verstaan en gesmaak,
die wonderbaarlike bevryding wat
slegs Jesus Christus kan gee. Hierdie
wonderwerk Man van my eerste
Bybel as ’n kind is lewendig en werk,
praat en loop saam met almal wat
die deure van hulle harte oopmaak.
Vir meer as 42 jaar het ek die
genesende, herlewende en reddingsmag
aanskou. Ek het te veel wonderwerke
gesien om daarvan rekenskap te gee.
Dit is ’n gevolg van Pastoor Tony
en sy oorlede vrou Susan Alamo se
diepsinnige selfopoffering van hulle
eie lewens om siele te wen en om
hulle in God se Heilige Woord te
laat wortelskiet en te anker. Hulle het
vir ons van die slaggate van Satan se
hiërargie vertel en die Antichris oor
die algemeen ontbloot. Ek is vir ewig
dankbaar. Ere aan God. En ere aan ons
geliefde Pastoor Tony Alamo.

Kersfees is
Saligmaking
(Vervolg vanaf bladsy 5)
te ontvang, wat CHRISTUS JESUS
jou HERE is. Bid dan hierdie gebed:
My HERE en my GOD, wees my,
sondaar, genadig.19 Ek glo dat JESUS
CHRISTUS die SEUN van die lewende
GOD is.20 Ek glo dat HY dood is aan
die kruis en SY kosbare bloed uitgestort
het vir die vergifnis van al my vorige
sondes.21 Ek glo dat GOD JESUS uit die
dode opgewek het deur die krag van die
HEILIGE GEES22 en dat HY op hierdie
oomblik aan die regterhand van GOD
sit en luister na my belydenis van sonde
en hierdie gebed.23 Ek maak die deur van
my hart oop en ek nooi U in my hart in,
HERE JESUS.24 Was al my vuil sondes
weg in die kosbare bloed wat U in my plek
gestort het aan die kruis by Golgota.25 U
sal my nie wegwys nie, HERE JESUS;
U sal my sondes vergeef en my siel red.
Ek weet, want U WOORD, die Bybel,
sê so.26 U Woord sê dat U niemand sal
wegwys nie en ek weet - dit sluit my in. 27
Daarom weet ek dat U my gehoor het en
ek weet dat U my geantwoord het en ek

weet dat ek gered is.28 Ek dank U, HERE
JESUS, dat U my siel red en ek sal my
dankbaarheid toon deur te doen soos U
beveel en nie meer te sondig nie.29
Na redding, het JESUS gesê, moet ons
gedoop word, ten volle onderdompel
in water in die Naam van die VADER
en die SEUN en die HEILIGE GEES.30
Bestudeer die King James Bybel deeglik
en voer die opdragte uit.31
As jy die HERE wil dien, kan jy
na ons kerk toe kom, mits jy die reels
nakom.
Dan kan jy 'n sielwenner wees,
soos God beveel. Jy kan dit doen deur
'n verspreider van Pastoor Alamo se
literatuur te word. Ons druk Pastoor
Alamo se literatuur in baie tale en stuur
dit regoor die wêreld. Ons spandeer
miljoene dollar aan drukkoste en
verskeping en daarom het ons jou
gebede en finansiële hulp.
As jy wil hê die wêreld moet gered
word, soos wat JESUS beveel, moet dan
nie vir GOD beroof van SY tiendes en
offerhandes nie. GOD het gesê, “Sal ŉ
mens werklik vir GOD beroof ? Tog
beroof julle MY. Julle vra: ‘Waarvan
beroof ons U ?’ Van tiendes en offergawes.

Daar rus alreeds ŉ vloek op julle en tog
bly julle MY beroof; die hele nasie [en
die hele wêreld] doen dit. Bring die volle
tiende [ŉ tiende is 10% van jou bruto
inkomste] na die voorraadkamer toe
sodat daar iets te ete kan wees [geestelike
kos] in MY huis [siele gered kan word]
en toets MY hierin, so sê die HERE,
DIE ALMAGTIGE. Toets MY of EK nie
die vensters van die hemel vir julle sal
oopmaak en vir julle seëninge sal uitgiet,
meer as wat julle kan gebruik nie. EK sal
die sprinkane keer sodat hulle nie die
opbrengs van julle grond sal verwoes
nie en dat julle wingerde nie sonder
vrugte sal wees nie, so sê die HERE,
DIE ALMAGTIGE. Dan sal al die
nasies julle as gelukkige mense beskou;
julle sal in ŉ begeerlike land woon, so
sê die HERE VAN DIE LEëRSKARE”
(Maleagi 3:8-12).
GOD gee ons opdrag om ons kinders
te berispe en te dissiplineer.32 GOD laat
die huwelik toe met puberteit wanneer
kinders mans en vrouens word. Deur
dit te verbied is die leringe van duiwels
(1 Thimotheus 4:1-3). Pastoor Alamo
is in die tronk omdat hy preek en doen
wat die Bybel sê.

19 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 20 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 21 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Op. 5:9 22 Ps. 16:9-10, Matt. 28:5-7,
Mark. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 23 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13 24 1 Kor. 3:16, Op. 3:20 25 Ef. 2:1322, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Op. 1:5, 7:14 26 Matt. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 27 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 28 Heb. 11:6 29 Joh. 5:14,
8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Op. 7:14, 22:14 30 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5 31 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak. 1:22-25, Op. 3:18
32 Spr. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, Heb. 12:5-11, Op. 3:19

Kontak ons asseblief vir inligting of literatuur oor ander onderwerpe wat interessant mag wees.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2984, Hollywood, CA 90078
24 uur gebeds- en inligtingslyn: (661) 252-5686 • Faks. (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide verskaf woonplek met alle lewensnoodsaaklikhede aan almal wat werklik die Here
wil dien met hul hele hart, siel, verstand en krag, in ons VSA-gebiede.
Dienste word elke Dinsdagaand om 20:00 in die stad, New York en ander plekke gehou.
Skakel asseblief (908) 937 5723 vir inligting. ETES WORD BEDIEN NA ELKE DIENS.
Vra vir Pastoor Alamo se boek, The Messiah, wat aandui hoedat CHRISTUS
in die Ou Testament geopenbaar word deur 333 profesieë.
Word ŉ werker in die oes van siele deur ŉ verspreider van Pastoor Alamo se literatuur te word.
Al ons literatuur en oudioboodskappe is gratis en sluit versending in.
As enigiemand poog om jou daarvoor te laat betaal, maak asseblief ŉ kollekteeroproep na (661) 252 5686.
HIERDIE LITERATUUR VERKONDIG DIE WARE PLAN VAN VERLOSSING (Hand. 4:12).
MOET DIT NIE WEGGOOI NIE, GEE DIT VIR IEMAND ANDERS.
Indien u in ‘n ander land woon, moedig ons u aan om die literatuur in u moedertaal te vertaal. As u dit herdruk,
sluit asseblief die kopiereg en registrasie in:
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