Tony Alamos
kr istne
menig hed er
DET NYE JERUSALEM
Pastor Tony Alamo

Verdens-nyhedsbrev

Verdens-kirker
Alamo Kristne Nation

Nummer 06000

TONY ALAMO’S TESTIMONY
TØRRE BEN
af

Tony Alamo
Profeten Ezekiel fra Det Gamle Testamente modtog et syn fra Gud. Han så en dal, der
var fyldt med tørre ben, som symboliserede Israels og hele verdens åndelige død. Synet
varslede Kristus første komme og forkyndelsen af evangeliet, og resultatet skulle blive
den første opstandelse (fra åndelig død) til evigt liv for alle, der tror på “Herrens ord”.1
Gud sagde til Ezekiel: “Menneskesøn, kan disse ben blive levende igen?” (Kan de
åndelige døde blive levende igen?) Ezekiel svarede: “Herre, Du ved det [for Du har
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skabt dem]”.2 Gud talte igen til profeten og sagde: “Profetér over disse ben og sig til
dem: I tørre ben, hør Herrens ord! Så og jeg vidste overhovedet intet om husholdningsprodukter. Dengang
siger Herren Gud til disse ben: Se jeg Gud. Jeg havde ikke den fjerneste var mit værste mareridt, at jeg var
bringer ånd i eder, så I bliver levende”.3 anelse om, at Gud eksisterede. For blevet omvendt og uddelte religiøse
Israel vidste, at det var forbi med mig var Guds ord bare nogle fabler foldere om Jesus på gadehjørnerne,
dem som et udvalgt folk.4 Til denne og myter, og jeg forstod ikke, at folk boede i en missionsstation i et slumdag er folket håbløst adskilt fra Gud. kunne tro på Gud og Hans søn. Jeg kvarter, forkyndte evangeliet og orMen Gud sagde til Ezekiel, at Han troede ikke på dem, der sagde, at de ganiserede madkøer for at mætte de
ville skabe et nyt folk, større end det troede på Gud, fordi de alle var hyk- sultne.
første Israel, som ikke ville ophøre lere. De syndede lige så meget, eller
Midt i tresserne så verden ikke
med at synde. Det nye Israel skul- endda mere, end jeg gjorde. Det véd særlig godt ud i mine øjne. Jeg brød
le bestå af mennesker fra hvert fol- jeg, fordi jeg plejede at færdes i de- mig ikke om narkotika eller beskidkeslag på jorden,5 nogle få jøder og res kredse. Vi var alle en flok døde, te mennesker med beskidte sind. Jeg
en skare ikkejøder, podet ind på det tørre ben. Jeg blev vred, hvis nogen hadede, hvad hippiebevægelsen gjorsande vintræ (Kristus).6 Det skulle prøvede at omvende mig til krísten- de i Hollywood, på Sunset Strip og i
blive et mægtigt, helligt folk, bestå- dommen, for jeg syntes, at Biblen resten af verden. Jeg var heller ikke
ende af dem, der er blevet frelst fra var spild af tid. Der var ingen tid til selv nogen helgen. Jeg var faktisk lisyndens død og har fået evigt liv.7 De eventyr og narrestreger i det liv, jeg geglad med, om andre folk syndede,
ville aldrig blive skilt fra Gud. Dette førte.
så længe de ikke stillede deres laster
var den første opstandelse gennem
Jeg blev anset for at være den bed- til skue foran familier med børn.
Kristus opstandelseskraft.8
ste indenfor marketingbranchen. For mig var verden kommet til en
I 1964, før jeg blev frelst gennem Jeg var ansvarlig for mange verdens- ende, den var død, tør, modbydelig
Kristus, var jeg, Bernie Hoffman, kendte sangere og skuespillere og de- og trist.9 Der fandtes ikke længere
også benævntTony Alamo, ret kendt res succesrige karrierer og for vellyk- noget af værdi. Jeg troede, at andre i
(Forsættes på side 2)
for mine synder og ugudeligheder, ket markedsføring af flere velkendte
1 Ez. 36:1, 4 2 Ez. 37:3 3 Ez. 37:4, 5 4 Ez. 37:11 5 1 Mos. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, 2 Mos. 19:6, 32:10, 1 Pet. 2:9-10, Joh. 11:51-52, Apg. 10:34-35, Ef.
1:10, Ab. 5:9, 14:6, Hebr. 8:8-12, Sl. 22:28, Es. 2:2 og mange andre 6 Ab. 7:4, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Joh. 15:1 7 1 Pet. 2:9 8 Ab. 20:5-6, Kol. 2:12, 3:1, Rom. 15:12, 1
Kor. 15:15, 16, 1 Tess. 4:16 9 Matt. 13:39, Kapitel 24, 1 Kor. 15:24, Hebr. 9:26, 1 Pet. 4:7
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verden også vidste dette, og at de tog
narkotika i et forsøg på at flygte fra
virkeligheden. Tilsyneladende vidste
alle også, at kirkerne bestod af hyklere. Hele verden lå død i sine overtrædelser og synder.10 Verden var en
enorm dal, fyldt med tørre ben ligesom dem, Ezekiel så.11
Jeg mødte Jesus på en meget overnaturlig måde, på et kontor i Beverly Hills. Ingen kan forestille sig, hvor
skrækslagen men samtidig glad jeg
blev, da Gud beviste overfor mig, at
Han og Hans Søn virkelig eksisterede. Jeg var overlykkelig over at opleve
Hans fantastiske Hellige Ånd og høre
Hans mægtige røst gå gennem hele
min krop, som var jeg et filter med
Hans ord, derbåde gik frem og tilbage. Hans nærvær var pragtfuld og fuld
af kærlighed. Jeg følte det voldsomme
tryk fra Hans Ånd som Guds mægtige hånd over mig. Han befalte mig:
“Rejs dig op og fortæl menneskene i
dette værelse om Herren Jesus Kristus
og om, at Han vil komme tilbage til
jorden igen; hvis du ikke gør det, skal
du sandelig dø”. På kontoret, da jeg
følte Hans Ånd som et mægtigt tryk,
blev jeg klar over Hans ubeskrivelige
og utrolige intelligens.12 Han var hver
atom og molekyle. Han var luften.
Han vidste alt om, hvad der var sket i
fortiden, og alt om, hvad der ville ske
i fremtiden.13 Jeg blev flov, fordi jeg
10 Ef. 2:1, 5, Kol. 2:13 11 Ez. 37:1 12 1 Sam. 2:3, 4
Mos. 24:16, 1 Kor. 1:25, 2:16, 3:19, Sl. 32:8, Job 21:22,
Ordsp. 2:6, 3:20, 9:10, Luk. 1:77, Rom. 11:33, 2 Kor.
4:6 13 Sl. 44:22, 1 Joh. 3:20, 1 Kor. 3:20, Sl. 94:11, Es.
46:9-10, Ab. 21:6, 22:13
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vidste, at Han kendte til alt, hvad jeg
nogensinde havde gjort. Så viste Han
mig, at himmelen og helvede virkelig
eksisterer. Jeg vidste, hvor jeg kom til
at havne, hvis jeg ikke gjorde det, Han
sagde … og det var ikke himmelen.
Selv om jeg blev fyldt med frygt,14
var det samtidig vidunderligt at vide,
at Gud var virkelig og levende, og at
Han var alt det, profeterne og apostlene havde sagt, Han var. Han har
overhovedet ikke forandret sig, siden
Han skabte himmelen, jorden og alt,
hvad der er i dem.15 Jeg vidste med
det samme, at jeg altid ville frygte,
beundre, respektere, elske og tjene
Ham. Jeg vidste, at jeg hellere end
gerne ville leve, blive forfulgt og dø
for Ham og gøre det frejdigt og med
al min glæde.16
Efter Gud slap mig ud af kontoret,
spurgte jeg Ham: “Hvad vil du have,
at jeg skal gøre? Jeg vil gøre alt, hvad
du siger”. Jeg fik ikke noget svar, så
jeg regnede med, at Han ønskede,
at jeg skulle gå i kirke. Jeg regnede
med, at jo større kirken var, desto
bedre, så jeg gik til den største, men
jeg fandt Ham ikke der. Så gik jeg til
andre kirker, men der var Han heller ikke. Derpå læste jeg bøger, som
på omslaget havde billeder af mænd,
der så kloge og gudfrygtige ud, havde langt skæg og var iklædt religiøse klæder. Men jeg vidste, at bøgerne ikke talte sandt, for de påstod, at
Gud ikke skulle frygtes,17 at Gud ikke
truer mennesker og at man kan synde uden at havne i helvede.18 Det var
ikke den Gud, jeg tragtede efter. Jeg
ledte efter den Gud, som havde truet
mig,19 den Gud, som havde vist mig
himmelen og helvede og som fik mig
til at gøre noget, som ingen andre

kunne få mig til at gøre, noget, jeg
aldrig ønskede at gøre.
Jeg ville aldrig have troet, at sandheden kunne findes i Bibelen, fordi
der fandtes så mange af dem. Jeg
tænkte, at siden Bibelen var accepteret af almenheden, kunne den ikke
indeholde fornuft, for jeg syntes, at
alle mennesker var dumme. Til slut
begyndte jeg at læse Bibelen, og i
den fandt jeg frelsesplanen, vejledningen til evigt liv med beskrivelsen
af, hvordan man skal vokse i Kristus
og åndeligt blive en stor sjælevinder
for Ham.20
Den første gang, jeg begyndte
at læse Bibelen, følte jeg det samme voldsomme tryk fra Guds kraft,
som jeg følte på kontoret i Beverly
Hills. Derpå viste Gud mig andre
syner af himmelen og helvede.21 Jeg
råbte til Gud: “Herre, send mig ikke
til helvede!” Derefter så jeg himmelen og følte den himmelske fred.22
Selv om jeg var åndeligt blind, nøgen og lille, så sagde jeg til Gud, at
jeg ville være villig til at fortsætte
med at være blind, nøgen og ubetydelig, hvis jeg blot kunne føle den
himmelske salighed for evigt. Jeg så
helvede én gang til og råbte endnu
en gang om Guds nåde og tilgivelse.
Så kom Faderens, Sønnens og den
Hellige Ånds kraft ind i min dødelige krop,23 gennem min tro på Jesus
og Hans blod, som Han gav for mig,
og ved min tro på Guds ord, som jeg
hørte og var lydig mod,24 følte jeg, at
alle de synder, jeg nogensinde havde
begået, blev løftet bort fra min sjæl.25
Jeg følte mig uskyldsren.26 Noget
helt fantastisk var sket med mig, og
det skete gennem Jesus Kristus, “Israels Hellige”.27 Jeg blev så glad for at

14 2 Kor. 5:11, 1 Mos. 35:5, Jer. 32:21, Job 31:23, 3 Mos. 26:16, Ez. 32:32 15 Mal. 3:6, Hebr. 13:8, 1 Mos.
1:1, Apg. 4:24 16 Sl. 5:12, 35:19, Joh. 16:33, Rom. 12:8, 15:13, Apg. 2:28, 20:24, Es. 51:11, 61:10, 2 Kor. 8:12
17 1 Mos. 22:12, Sl. 112:1, Ordsp. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Præd. 7:18 18 Ordsp. 8:36, Ez. 18:2, 4, Ab.
19:20, 20:10, 14, 15, 21:8 19 1 Mos. 2:17, 6:7, 9, 13, 2 Mos. 20:5, 34:7, 32:33, Matt. 8:12, 22:13, Ab. 20:15, 2:5,
16, 22-23, 3:3, Mark. 16:16, Ez. 3:18, 18:20 20 Joh. 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Ab. 14:18 21 Apg. 7:55-56, Luk.
16:22-31, Ab. 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Es. 5:14, 14:9, Ab. 14:10-11, 20:10 22 Rom. 5:1, Ef. 2:14,
Fil. 4:7, Kol. 3:15, 1 Tess. 5:23, 2 Tess. 3:16 23 2 Kor. 6:16, 1 Pet. 2:5, 3 Mos. 26:11-12, Joh. 14:16, 1 Joh. 3:24
24 Hab. 2:4, Matt. 17:20, Luk. 7:50, Apg. 20:21, 26:18, Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gal. 2:16, 3:11, Ef.
2:8, 3:17, Hebr. 10:38 25 Mark. 14:24, Joh. 6:53, Apg. 20:28, Rom. 3:25, 5:9, Ef. 1:7, 2:13, Kol. 1:14, 20, Hebr.
9:12, 14, 22, 1 Pet. 1:18-19, Ab. 1:5, 5:9 26 1 Joh. 1:7, Hebr. 10:19-22, Ab. 1:5, 7:14 27 Sl. 89:19, Apg. 3:13-14
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være blevet sat fri fra syndens bånd
og eje denne nye kraft, som hindrede mig i at synde, at jeg ønskede at
fortælle det til hele verden, så alle
andre også kunne komme til at kende Ham og få evigt liv.
Selv efter at have tjent Kristus
siden 1964 føler jeg hver gang jeg
læser bibelen, at den åndelige marv
øses ned fra himmelen i disse ben,
der en gang var meget tørre. Ved
Guds ord er der kommet åndelige
sener på disse ben, som var tørre, og
de er blevet dækket med kød og hud
som åndelig rustning. Hvert eneste
af Guds ord har indpodet Kristus
mere i mit hjerte. Jeg kan stadig føle
hvert Guds ord puste den Hellige
Ånd i min sjæl og give mig styrke til
at slukke alle Satans flammende pile,
som han har skudt mod mig gennem
årene. For hver dag, der går, bliver
det mere og mere klart for mig, at
“vi vinder fuldstændig sejr” ved Jesus Kristus,28 og “vi har del i Hans
fylde”.29 Jeg ved også, hvor vigtigt det
er at følge alle Jesu ord. Lige før han
steg til himmels i en sky, sagde Jesus:
“Gå ud i al verden og forkynd evan(Fortsættes på side 8)
28 Rom. 8:37, 1 Joh. 4:3-4 29 Kol. 2:10

Tanzania
Kære Pastor Alamo, min kære og
Gudsendte Pastor,
Må Faderens og Jesus Kristi
nåde, barmhjertighed og fred
være med dig og dit præsteskab.
Jeg takker Gud, som jeg har tjent
siden 1994. Jeg er missionær i
Musoma, Tanzania. Jeg har arbejdet på at udbrede mit præsteskab i hele landet og endda uden
for Tanzania. Men Pastor, jeg har
ikke hørt din stemme eller prædiken og ej heller set dit ansigt,
men gennem den litteratur, som
jeg modtager og læser, om de vidunderlige budskaber som “Tørre knogler”, Messiassen og “Guds
gård”, som du har skrevet, ser jeg
at du, Pastor Alamo, er den største internationale taler. Gennem
denne litteratur har jeg læst
og forstået de bekymringer
du nærer for kirken, som er
Guds legeme, nu og i fremtiden. Mine arbejdskammerater er Gud og de nyligt
konverterede, som har taget
Kristus til sig gennem din
litteratur. Tilsammen har vi
dannet et fællesskab som vi
kalder Believer Community

M.C., partner i Tony Alamo Christian Ministries, deler Pastor Alamos
nyhedsbreve ud—Den Demokratisk Republik Congo
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Church (B.C.C.). Vi vil gerne udvide dit præsteskab i Østafrika, især
i Tanzania, og ekspandere det til de
fjernereliggende landsbyer. Vi har
brug for din hjælp, Pastor. Vi ville
gerne, hvis du kunne skaffe os højtalere, en generator, samt Bibler til
de nyligt konverterede og undervisningslitteratur, der kan understøtte
vores behov i dette evangelietro præsteskab og den lokale missioneren.
Herved vil Gud velsigne dig så rigeligt. Må Herren velsigne dit præsteskab og opløfte dit åndelige liv for det
gode arbejde du har udført. Vi sætter
pris på og venter i spænding på dit
positive svar.
Din i Kristus,
O.E.M.
Tanzania, Østafrika

Californien

Kære Pastor Alamo,
Jeg skriver dette brev med Helligåndens styrke og i fuld kampuniform,
Guds rustning (Ef. 6:10-17). For nylig
er visse sandheder og hemmeligheder
i Biblen blevet afsløret gennem Helligånden ved hjælp af åndelig udvikling
og et fællesskab med en broder i Guds
hær. Jeg ved at Gud nu forbereder sine
udvalgte, og jeg stødte på en side fra
din udgivelse. Jeg må sige at Gud har
bragt din litteratur til mig på et kritisk
tidspunkt, hvor jeg havde brug for at
få visse sandheder at vide. Jeg er meget imponeret over dine præsteskaber.
Du er den skinbarlige sandhed, intet
pakkes ind i vat, og det er ikke blot de
velsmagende aspekter af profetien du
serverer for mig. Tæl venligst mig med
i din medlemsskare og skriv mig på
mailinglisten, så jeg kan vokse i Helligånden bevæbnet med Guds sandheds
sværd. Jeg sidder i er statsfængsel, så
derfor kan jeg ikke modtage indbundne bøger. Jeg kan ikke give penge, men
mine bønner for dit magtfulde præsteskab er med hele din stiftelse
Med venlig hilsen,
B.L.
Corcoran, Californien

INDIEN
Vor kære og åndeligt skattede broder og leder, Pastor Tony Alamo, hilsner fra dine indiske brødre i Indiens
Tony Alamo Christian Ministries. Jeg
blev fyldt med glæde og taknemmelighed, da jeg modtog Biblerne og anden
litteratur, heriblandt Messiassen. Med
store lovprisninger deler min kristne
brødre og jeg den sande plan for frelse
ud til dem der forstår engelsk, og vi
prøver også at oversætte denne unikke
litteratur til vores modersmål for dem
der ikke forstår engelsk og som bor i
landsbyerne. Mange mennesker, buschauffører og chauffører, gymnasielever, medicin- og ingeniørstuderende,
arbejdere og ansatte på fabrikkerne,
lærere, og alle, som modtager den
med store interesse, velsignes af denne litteratur, der indeholder den sande plan for frelse. Mange mennesker, i
vores by, modtager Jesus Kristus som
deres egenhændige Frelser gennem
din litteratur. Vi håber vort præsteskab fortsat vil indgå i dine værdifulde

Broder T.R. uddeler Pastor Alamos dynamiske, sjælevindende bog, Messiassen —
Rajahmundry, Indien

bønner. Med al respekt fra din tjener
på Hans vinmark.
Din trofast,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal
Indien

Dette er et uddrag fra Pastor Alamos bog Messiassen
Det største mirakel på skrift:
Fortegnelserne om

Messiassen

Ifølge bibelprofetien
“HAM give alle Profeterne Vidnesbyrd” (Apg. 10:43).
“I Bogrullen er der skrevet om mig”
(Sl. 40:7, Hebr. 10:7).

(B) Isaiah 53 (continued)
(9) Messiassens STEDFORTRÆDENDE LIDELSER, Esajas 53:4-6, 8,
10-12:
“Og dog VORE Sygdomme bar
han, tog VORE Smerter på sig; vi
regnede ham for plaget, slagen, gjort
elendig af Gud. Men han blev såret for VORE Overtrædelser, knust
for vor Skyld; os til Fred kom Straf
over HAM, vi fik Lægedom ved hans
Sår… men Herren lod falde på ham
den Skyld, der lå på os alle… han re-

ves fra de levendes Land, at han ramtes for mit Folks Overtrædelse… når
hans Sjæl havde fuldbragt et Skyldoffer” “han, som bar deres Overtrædelser…dog bar han manges Synd”.1
Det tilbageværende faktum i dette
kapitel er Messiassens stedfortrædende, afløsende lidelser. Dette mageløse
kapitel indeholder kun tolv vers, men
alligevel nævner doktrinen det stedfortrædende offer for al menneskelig
synd fjorten gange. Hele afsnittet (Esa.
52:13, 53:12) flyder over med denne

forestilling, og mysteriet blev ikke
løst før Herren Jesus blev “gjort til
synd for os” (2 Kor. 5:21) og “døde
for vore synder” (1 Kor. 15:3).
Jehova “lod falde på ham den
Skyld, der lå på os alle” (Esa. 53:6).
Messiassen var den guddommelige Frelser som alle de brændende retfærdsstråler ramte, de stråler der ellers
ville have ramt menneskene. Hvor vidunderlig er Guds nåde ikke gennem
Kristus afløsende bod! Korset blev på
samme tid Kristi dybeste ydmygelse og
Hans højeste hæder – og det beskikkede middel til at bringe mennesket frelse.
Da Herren Jesus kom opfyldte
han disse Messianske forudsigelser
gennem Sin sonende død på korset:
“Han, som selv bar vore Synder på sit
Legeme op på Træet” (1 Pet. 2:24).
(10) Messiassen lider VILLIGT
og uden klage, Esajas 53:7:
“Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et
Lam, der føres hen at slagtes, som
et Får, der er stumt, når det klippes.
Han oplod ikke sin Mund”. Andre
lidende vil som regel mumle eller
klage sig, især hvis de er blevet uret-

1 Den Guddommelige Forfatter gør det umuligt at eliminere doktrinen om stedfortrædende soning fra denne passage ved hjælp af snilde eller lærdom, ved præsentere den så ofte og i så
forskellige former men stadig den samme, at den som har held med det et enkelt sted, med sikkerhed møder den et andet.
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Fra vores bønne- og informationslinje,
der åbent 24 timer i døgnet:

Pastor Mike Omoasegun modtager sammen med medlemmer af hans menighed
nogle af Pastor Alamos sjælevindende brochurer og Bibler (King James versionen –
Dette er Biblen på dansk) fra Tony Alamo Christian Ministries — Suleja, Nigeria
færdigt behandlet – men det gør den
lidende Messias ikke. Han underkastede sig villigt sin tildelte opgave, som var at ”bære vore synder”
og gik som et lam til slagtebænken.
Messiassen udholder til det yderste
i sublim og ædelmodig tavshed, fordi det er Jehovas vilje. Og her får vi
indblik i den uendelige kærligheds
ufattelige mysterium.
I det Nye Testamente, da Jesus
Kristussen blev slået, falskt anklaget,
mishandlet, spottet, spyttet på, forfulgt, grebet fat i, pisket og korsfæstet,
var der ingen flammende bitterhed, ingen anklager mod Hans bødler, ingen
høje klager, kun en bøn. Efter mange
falske vidner stod frem imod Ham,
sagde ypperstepræsten, “Svarer du intet? …Men Jesus tav” (Matt. 26:59-63).
Her er Jesu bøn under korsfæstelsens tortur: “Fader! Forlad dem; thi de
vide ikke, hvad de gøre” (Lukas 23:34).
Hele denne procedure er så usædvanlig, i den grad imod naturens or-

den og den menneskelige erfaring,
at man kun kan blive grebet, overrasket, både af den underlige profeti
men også af dens endnu mere bemærkelsesværdige opfyldelse.
(11) Da han blev taget fra fængsel og dom havde Messiassen IKKE
NOGEN FORTALER der kunne
tale Hans sag, ingen ven der kunne
erklære Hans uskyld, Esajas 53:8:
“Fra Fængsel og Dom blev han taget, men hvem i hans Samtid tænkte?”
Når det drejede sig om “retssager
der gjaldt livet” havde Rådet den skik
at opfordre dem som vidste noget der
kunne være til den anklagedes fordel
til at stå frem og tilkendegive det.
Dette blev imidlertid ikke overholdt
i retssagen mod Jesus af Nazaret,
derimod var retsprocessen, under
Hans fingerede retssag foran Rådet,
forhastet og i direkte modsætning til
deres egne regulativer og imod alle
standarder for ret og retfærdighed.

D.R. fra McAllister Library (bibliotek), Fuller Theological Seminary
(teologisk seminarium) i Pasadena,
Californien, ringede og sagde at
han havde fundet et par nyhedsbreve på jorden og læst dem. Han elskede dem og beder om at blive sat
på mailinglisten. Han sagde, at han
gerne ville have at vi sendte hvert
eneste nyhedsbrev og hver eneste
stykke litteratur som Pastor Alamo
har skrevet. Han vil gerne have en
samling af al Pastor Alamos litteratur, så forskere kan komme til hans
bibliotek og lære mere om Guds
Ord og Pastor Alamo. Han er meget begejstret for dette. Han sagde,
at han gerne ville fylde sine hylder
udelukkende med Pastor Alamo litteratur. Han sagde at Pastor Alamo
fortæller det som det er.
Jesus skulle møde frem alene og
uden forsvar foran det korrupte jødiske hierarki og repræsentanterne
for den største vantro magt på jorden på daværende tidspunkt. Ikke
en eneste person stod frem og var
på Hans side. Judas forrådte Ham;
Peter fornægtede Ham med eder;
og de andre disciple “forlode Ham
og flyede” (Matt. 26:56). Og mange
af de kvinder der under Hans præsteskab havde tjent Ham stod og “så
til i Frastand” da han blev korsfæstet
(Matt. 27:55). Den stund, hvor Hans
nød var størst, set med menneskelige øjne, var DER IKKE EN ENESTE
PERSON DER STOD VED HANS
SIDE. Sandt nok er det, at senere, da
de mange trættende timers lidelse
havde gjort Hans knuste krop følelsesløs, “bistod” Hans moder Maria,
nogle få trofaste kvinder og Hans
elskede discipel, Johannes, ved kor(Fortsættes på side 6)
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set, men under Hans retssag og igennem korsfæstelsens tidlige timer, var
Han ladt alene – helt alene. Aldrig i
verdenshistorien er noget menneske
blevet så ganske svigtet af sine venner og nærmeste, som Jesus var det.
Jesus blev IKKE arresteret af rigtige
funktionærer, men af en folkemængde, pøblen: “en stor Skare, med Sværd
og Knipler, fra Ypperstepræsterne og
Folkets Ældste” (Matt. 26:47). Selv Jesus kommenterede på deres modstridende fremgangsmåde: “I ere gåede
ud ligesom imod en Røver med Sværd
og Knipler for at fange mig. Daglig sad
jeg i Helligdommen og lærte, og I grebe mig ikke. Men det er alt sammen
sket, for at Profeternes Skrifter skulde
opfyldes” (Matt. 26:55-56).
Falske vidner blev hidkaldt for at
vidne imod Ham for at de “kunne aflive
Ham” (Matt. 26:59), og han blev stillet for
retten om aftenen, hvilket var ulovligt.
I den romerske ret, da Pilatus forgæves søgte efter en grund til rettelig
at dømme Ham, spurgte han folket:
“Hvad ondt har Han da gjort?” Det
eneste svar han fik var de urimelige
råb fra folkemængden, opildnet af
deres ledere: “Lad Ham blive korsfæstet… lad Ham blive korsfæstet”
(Matt. 27:23). Da Pilatus så at fornuftig tale og retfærdighed ikke førte
noget med sig, og at der var ved at
udvikle sig en værre “tumult”, vaskede han svagt sine hænder, opgav
sagen og overlod Jesus til dem der
måske ville korsfæste Ham (Matt.
27:22-26). Dette var det værste justitsmord i historiens annaler.
Men Kristus uskyld blev ikke kun
bevidnet af Pilatus—“jeg finder ikke
Skyld hos ham” (Johannes 19:6) — men
også af den gamle Messianske profet:
“Endskønt han ej gjorde Uret, og der
ikke var Svig i hans Mund” (Esa. 53:9).
Fortsættes i nyhedsbrev vol. 06100

Zambia
Kære Pastor Tony Alamo,
Det er med glæde at jeg skriver dette brev. Hvordan har du det, Pastor? Jeg
håber ved Gud den Almægtige at du
har det godt. Jeg har læst dit Verdensnyhedsbrev: “Ledere og Fabler”. Gud gjorde det på mirakuløs vis muligt for mig
at få adgang til det. Efter at have læst det
følte jeg mig meget velsignet og besluttede mig for at skrive til dig. Jeg takker
dig for det vidunderlige budskab, der
når ud til de fortabte og ikke-frelste, så
Kristus kan skabe sig en plads i deres liv.
Mange mennesker har nået Kristus og
er blevet frelst fra djævelen ved hjælp af
din litteratur. Må Gud velsigne dig økonomisk, fysisk og åndeligt.
Pastor, jeg er en ung kvinde, og jeg
blev gift for fem år siden. Jeg gav mig
liv til Jesus Kristus for to år siden og
Herren har været nådig over for mig.
Jeg har modtaget den åbenbaring at
jeg skal fortælle sandheden om Jesus
til andre. Som kvinder i Afrika har vi
været holdt i lænker på grund af traditionelle myter, så jeg har et stærkt
behov for at overgive mig til Herren.
Pastor, jeg vil gerne bede om Bibler,
bøger, nyhedsbreve, Guds budskaber på bånd og mere litteratur til at
hjælpe mig med at bære vidnesbyrd
over for de fortabte sjæle. Til sidst vil

jeg gerne bede om materialer til bibelstudier og sange på bånd.
Din i Kristus,
L.M.		
Isoka, Zambia
Kære Pastor Tony Alamo,
De glædeligste og oprigtigste hilsner i Herren Jesus Kristus
navn. Jeg takker Gud for dit liv og
den måde, hvorpå Han har planlagt at sprede Ordet på, så det kan
nå ud til alle verdenshjørner og liv
kan blive reddet. Pastor Alamo,
hr., jeg var en hedning før jeg blev
frelst fra onde kræfter af min arbejdskammerat og da jeg læste dit
budskab i nyhedsbrevet, blev mit
hjerte placeret på rette sted og jeg
er sikker på at Gud ændrer mit liv.
Jeg forstod hurtigt at Gud ønsker
at vi indgyder Hans retfærdighed
i os selv. Pastor Alamo, jeg beder
om to Bibler på engelsk, så min
ven og jeg kan læse den Almægtige Guds Ord. Må vor Herres fred
være med dig og med din ånd. Jeg
takker dig mange gange for den
venlige og betænksomme person,
der besvarer henvendelserne.
Tak.
G.N.		
Kitwe, Zambia

Mexico
Pastor Alamo, som vi sætter så stor pris på,
Din litteratur er nået helt ud til, hvor jeg befinder mig, og den indeholder meget interessante budskaber og vidnesbyrd fra forskellige dele af verden. Gud bruger dig uden tvivl stærkt, så Hans budskab om frelse kan nå ud til hvert eneste menneske. Jeg har været
i fængsel i syv og et halvt år for transport af marihuana. I løbet af
de sidste to år jeg har været her har Gud vist sig i min elendige tilværelse på den forunderligste vis. Jeg håber at jeg bliver løsladt i
år, og jeg vil høre om det er muligt for at dig at sende mig din bog
Messiassen og anden litteratur, der kunne være behjælpelig i forsøget på at omvende mine sønner.
M.A.					
Monclova, Coahuila, Mexico
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Breve til Pastor Alamo
Ghana
ner ”cykler vi bare rundt”. Bed venligst

Kære og velvillige Pastor,
Jeg var så glad for at du havde sendt
mig dine nyhedsbreve. Jeg modtog en
kasse med dine nyhedsbreve i sidste
uge. Kære Guds tjener, folk var så tilfredse med at læse dem. Vore venner
i landsbyen, som vi altid deler vore gaver med og besøger til bønnemøder,
var så spændte på at læse dem og nogle
sjæle livede helt op ved at læse brevene
fra andre. Vi er så glade og vil bede dig
om at skrive os på din mailingliste, så
vi kan få tilsendt evangelielitteratur. Vi
har brug for nogle Bibler, din litteratur
og ville med glæde modtage læremateriale fra dit præsteskab. Vi beder for
dig, din elskede søn, Sion, og for alle
der arbejder sammen med dig i dit
præsteskab. Må Gud velsigne dig i rigt
mål. For det første ønsker vi naturligvis at du beder for os. Bønner bevæger
Gud den Almægtiges arm. Uden bøn-

Nigeria
Kære Pastor,
Hilsner i Herren Jesus Kristus navn.
Amen. De sidste nyhedsbreve du sendte
til mig er blevet delt ud og jeg var forbløffet over de forandringer de bringer ind i
folks liv, og de har lovet at tjene Herren
af hele hjertet og nogen af dem har lovet at skrive til dig. Jeg vil gerne anmode
om 25 eksemplarer af bogen med titlen
Messiassen og 150 eksemplarer af dine
forskellige nyhedsbreve, nogle Bibler
og anden litteratur, der kan hjælpe mig
i min missioneren, og som jeg kan give
til venner og familiemedlemmer, der
gerne vil vide mere om Jesus Kristus. Jeg
vil virkelig gerne være en af dine præster
her i Nigeria. Jeg vil gerne vide hvad det
kræver. Jeg har set hvordan Guds hånd
holdes over dit liv og dit præsteskab og
jeg vil gerne have del i den salvelse og
nåde, der hviler over dit liv og præsteskab. Venter i spænding på at høre og
modtage fra dig.
Din i Herren,
R.M. 		
Port Harcourt, Nigeria

for vore frivillige studenter, som tager
ud til de afsidesliggende landsbyer og
bjerge for at udføre Herrens arbejde.
Bed for at de må have mod, tro og
kærlighed. Må Herrens Ånd være din
guide og leder. Må Han huske at velsigne dig rigeligt. Vi beder Gud om at du
må leve et langt liv i fred og velstand.
Med kærlighed i Kristus,
A.S. 			
Accra, Ghana

Kære Pastor Tony,
Tak for at du sendte mig bogen Messiassen sammen med ti nyhedsbreve.
Materialerne har bragt en åndelig
bevidsthed og en ny ildhu for Guds
arbejde ind i mit liv. Jeg gav nogle nyhedsbreve til kristne venner, hvis tro
er blevet lunken, og da jeg besøgte
dem udtrykte de alle stor glæde fordi
de var blevet bragt til live igen i Ånden og nu havde det godt på grund
af dine nyhedsbreve. Disse mennesker hungrer efter nyhedsbrevene, så send mig venligst 150
nyhedsbreve og nogle Bibler til
de nyligt omvendte, som har
et stærkt behov for dem. Jeg er
meget taknemmelig for at du vil
sende dem til mig. Tak for din
lære om Guds Ord, som du så
pligttro har delt ud af. Må den
Almægtige Gud fortsat velsigne
dig. Tro flytter bjerge.
Din datter i Kristus,
T.O.
Kumasi, Ghana
Kære Pastor,
Jeg sender dig hilsner hele vejen fra Ghana. Efter at have læst
igennem din litteratur med titlen

Togo
Elsket i Kristus,
Vi er glade for at modtage dit
brev. Vi sætter stor pris på den litteratur du har sendt. Guds arbejde skinner klart igennem i den.
Vi har vundet 15 sjæle, som er
kommet til Kristus gennem dine
brochurer og vi beder for at Gud
vil velsigne jer alle i rigt mål.
Hvad angår CD’erne så har vi
brug for dem til de nyligt omvendte. Som det ser ud nu så
har vi ikke råd til dem. Togo er
et meget fattigt land.
Vi ser frem til at modtage
CD’erne og Biblerne til påskekorstoget.
Forbliv velsignet i Jesu navn,
amen.
Pastor Henry James Lome, Togo
Messiassen kan jeg nu med stor glæde fortælle dig at jeg endelig har taget
imod Jesus som min personlige frelser, og accepteret at Han kom og døde
for min skyld. Tidligere eksisterede jeg
i verden uden kendskab til Gud og ej
heller Hans Søn, Messiassen, men efter
at have læst din litteratur, ved jeg nu at
jeg var fortabt, men nu er jeg fundet,
jeg levede i mørket, men Gud Herren
har bragt mig ud i lyset. Jeg er derfor en genfødt kristen og søn af den
levende Gud. Jeg har i denne stund
ikke nogen bibel og hvis det er muligt kunne du sende mig en sammen
med din lille bog, Messiassen. Jeg ville
også sætte stor pris på om du desuden
kunne sende mig andre bøger, der kan
hjælpe mig med at lære Gud at kende.
Jeg kommer i pinsekirken i Koforidua.
Må Gud Herren velsigne dig i rigt mål
for det gode arbejde du udfører.
Din trofaste,
D.F.		
Koforidua, Ghana

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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TONY ALAMO’S
TESTIMONY
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geliet for al skabningen”.30 (Forkynd
for alle de tørre ben, for dem, som er
åndeligt døde, så de kan “høre Herrens ord”.31) “Den som tror og bliver
døbt, skal blive frelst; men den, som
er vantro, skal blive fordømt”.32
Hvis du, ligesom jeg, ikke ønsker
at blive fordømt, men ønsker at blive
frelst, så bed denne bøn til Gud:
Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.33
Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er
SØN af den levende GUD.34 Jeg tror
på, at HAN døde på korset og udgød
SIT kostbare blod for at alle mine
fordums synder kunne forlades.35
Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS
fra de døde ved HELLIGÅNDENS
kraft,36 og at HAN lige nu sidder
ved GUDS højre hånd og hører min
bekendelse af synd og denne bøn.37
Jeg åbner mit hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE
JESUS.38 Rens alle mine synder bort
i det kostbare blod, som DU ud-

gød i mit sted på korset på Golgata.39 DU vil ikke vende dig fra mig,
HERRE JESUS, DU vil tilgive mine
synder og frelse min sjæl. Jeg ved
det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger
det.40 DIT ORD siger, at DU ikke
vender cdig væk fra nogen, og det
indbefatter mig.41 Derfor ved jeg, at
DU har hørt mig, og jeg ved, at DU
har svaret mig, og jeg ved, at jeg er
frelst.42 Og jeg takker dig, HERRE
JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg
vil vise min taknemmelighed ved at
udføre DIN befaling og ikke synde
længere.43
Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.44 Studér flittigt
Bibelen [Den engelske King James
Version] – Se Dette er Bibelen på
Dansk (DN1933) eller den autoriserede oversættelse fra 1992 og gør,
som den siger.45 HERREN ønsker, at
du skal fortælle andre om din frelse.
Du kan blive distributør af Pastor
Tony Alamos evangelielitteratur. Vi
sender dig litteraturen gratis. Ring til
os eller send os en e-mail for yderli-

gere information. Del denne besked
med andre.
Hvis du ønsker, at verden skal
frelses, som JESUS befaler det, så
må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et
Menneske bedrage GUD? I bedrager
MIG jo! Og I spørger: “Hvorved har
vi bedraget DIG?” Med Tienden og
Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi I bedrager MIG, ja alt
Folket [og hele denne verden] gør
det! Bring hele Tienden [et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til
Forrådshuset, så der kan være Mad
[spirituel føde] i MIT Hus [frelste
sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed,
siger HÆRSKARERS HERRE, om
jeg da ikke åbner eder Himmelens
Sluser og udøser Velsignelse over
eder i Overmål. Jeg vil for eders
Skyld skræmme Æderne, så at de
ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på Marken skal
ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal
love eder, fordi I har et yndigt Land,
siger HÆRSKARERNES HERRE”
(Malakias 3:8-12).

30 Mark. 16:15, Luk. 14:23 31 Ez. 37:4, 2 Kong. 20:16, Es. 1:10, Jer. 2:4 32 Mark. 16:16, 2 Tess. 2:12 33 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 34 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33,
Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 35 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 36 Sl. 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 37 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 38 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 39 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 40 Matt. 26:28, Apg.
2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 41 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 42 Heb. 11:6 43 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 44 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5,
Apg. 2:38, 19:3-5 45 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18.

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: +1 (661) 252-5686 • Fax + 1 (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore
amerikanske afdelinger, der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN.
Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter.
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information. MÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.
Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier.
Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.
Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
Hvis nogen prøver at opkræve penge for dem, så ring venligst på +1(661) 252-5686 (modtageren betaler).
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN (Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.
Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål.
Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering:
© Copyright november 1995, 2012, 2013, 2014 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registeret i november 1995, 2012, 2013, 2014
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