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om Byen, een Gang rundt;
Profeten Elisha’s tjener
det skal I gøre seks Dage.
var stået tidligt op og han
[Dette var for at nedbryde
konstaterede, at den syride syndige mennesker i
ske hær havde omringet
Jericho psykisk, før deden by, hvori han og Elisha
res fuldstændige udsletbefandt sig. I panik sagde
telse.] Og syv Præster skal
han til Elisha: “Ak Herre,
hvad skal vi dog gribe til?”
bære syv Væderhorn foran
[Med andre ord, hvordan
Arken. Men den syvende
skal vi komme ud af denDag skal I gå rundt om
ne knibe i live? Så sagde
Byen syv Gange, og PræElisha til sin tjener:] “Frygt
sterne skal støde i HorPastor Tony og Susan Alamo under deres internationale
ikke, thi de, der er med os,
nene. Når der så blæses i
fjernsynsprogram, 			
foto fra 1973
er flere end de, der er med
Væderhornet, og I hører
dem!” Og Elisha bad [til Gud] og sag- svarede: “NEJ, SOM HÆRFØRER Hornets Lyd, skal alt Folket opløfte et
de: “Herre, luk hans Øjne op, så han OVER HERRENS HÆR [JESUS i sin vældigt Krigsskrig; så skal Byens Mur
kan se!” “Da lukkede Herren Tjenerens tidligere eksistens] ER JEG NU KOM- styrte sammen, [Dette skal opnås af
Øjne op, og han så, at Bjerget var fuldt MET!” Da faldt Josua til Jorden på sit HERRENS hærs usynlige hånd] og Folaf Ildheste og Ildvogne rundt om Elis- Ansigt og tilbad og sagde til HAM: ket kan gå lige ind, hver fra sin Plads.”
“Hvad har min HERRE at sige SIN Tjeha” (Anden Kongebog 6:15-17).
Josua, Nuns Søn, lod da Præsterne
Den selv samme hær, eller de GUDS ner?” Og HÆRFØREREN over HER- kalde og sagde til dem: “I skal bære
tropper, som Elisha bad Gud om at vise RENS Hær svarede Josua: “Drag dine Pagtens Ark, og syv Præster skal bære
Elishas tjener, er den samme hær eller Sko af Fødderne, thi det Sted, du står syv Væderhorn foran HERRENS
de GUDS tropper, der væltede Jerikos på, er helligt!” Det gjorde Josua.
Ark!” Og han sagde til Folket: “Drag
“Men Jeriko var lukket og stængt ud og gå rundt om Byen, således at de,
mure (Josua 6:20). Josua mødte GUDS
troppers HÆRFØRER i Jeriko på denne for Israelitterne, ingen gik ud eller ind. som bærer Våben, går foran HERRENS
måde: Og det skete, medens Josua op- [Dette var fordi de vidste, at GUD var Ark!” “Da nu Josua havde talt til Folket,
holdt sig ved Jeriko, at han så op og fik med Israel, og de vidste også, at GUD gik de syv [jødiske] Præster, som bar de
Øje på en Mand, som stod foran ham ville ødelægge dem.] Da sagde HER- syv Væderhorn foran HERREN, frem
med draget Sværd i Hånden. Josua gik REN til Josua: Se, jeg giver Jeriko og og stødte i Hornene, medens HERda hen til HAM og sagde: “Er DU en dets Konge og Krigere i din Hånd. Alle RENS Pagts Ark fulgte efter; og de, som
af vore eller en af vore Fjender?” HAN eders våbenføre Mænd skal gå rundt
(Fortsættes på side 2)
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bar Våben, gik foran Præsterne, som
stødte i Hornene, og de, som sluttede
Toget, fulgte efter Arken, medens der
blæstes i Hornene. Men Josua bød Folket:” “I må ikke opløfte Krigsskrig eller
lade eders Røst høre, og intet Ord må
udgå af eders Mund, før den Dag jeg
siger til eder: Råb! Men så skal I råbe!”
“Så lod han HERRENS Ark bære
rundt om Byen, een Gang rundt, og
derpå begav de sig tilbage til Lejren og
overnattede der. Tidligt næste Morgen gjorde Josua sig rede, og Præsterne bar HERRENS Ark, og de syv
Præster, som bar de syv Væderhorn
foran HERRENS Ark, gik og stødte i
Hornene; de, som bar Våben, gik foran
dem, og de, som sluttede Toget, fulgte efter HERRENS Ark, medens der
blæstes i Hornene. Anden Dag gik de
een Gang rundt om Byen, hvorefter de
vendte tilbage til Lejren; således gjorde
de i seks Dage.”
“Men den syvende Dag brød de op
tidligt, ved Morgenrødens frembrud og
gik på samme Måde syv Gange rundt
om Byen; kun på denne Dag drog de
syv Gange rundt om Byen; og syvende
Gang stødte Præsterne i Hornene, og
Josua sagde til Folket:” “Opløft Krigsskriget! Thi HERREN har givet eder
Byen. Og Byen skal lyses i Band for
HERREN med alt, hvad der er i den;
kun Skøgen Rahab skal blive i Live
tillige med alle dem, som er i hendes
Hus, fordi hun skjulte Sendebudene,
som vi udsendte. Men I skal tage eder
vel i Vare for det bandlyste, så I ikke attrår og tager noget af det bandlyste og
derved bringer Bandet over Israels lejr
og styrter den i Ulykke. Men alt Sølv og
Guld og alle Kobber og Jernsager skal
helliges HERREN; det skal bringes ind
i HERRENS Skatkammer! Så opløftede Folket Krigsskrig, og de stødte i

Hornene, og da Folket hørte Hornene,
opløftede det et vældigt Krigsskrig; da
styrtede Muren sammen [Dette udførtes af HERRENS hær og HÆRFØREREN over HERRENS hær], og Folket
gik lige ind i Byen; således indtog de
Byen” (Josua 5:13-6:20).
I Enoks Bog forudsiger den store
profet Enok vægterne. Disse vægtere er
GUDS engle, og de er HERRENS himmelske hær. De omtales nogle gange
som skytsenglene for GUDS hellige
folk her på jorden.
Der er dårlige engle og der er gode
engle. Åbenbaringen 12:4 anfører, at
en tredjedel af disse engle – de dårlige
– blev kastet ud af Himmerige sammen med deres leder, Satan selv (Lukas 10:18). Men husk, at to tredjedele
af englene – de gode – forblev i GUDS
tjeneste. De dårlige engle, den ene tredjedel, er ikke blot dårlige, men meget
onde.
Åbenbaringen 12:3 anfører: “Og et
andet Tegn blev set i Himmelen, og se,
der var en stor, ildrød Drage [Djævelen], som havde syv Hoveder…” “De
syv Hoveder ere syv Bjerge [i Rom, Italien], på hvilke Kvinden sidder” (Åbenbaringen 17:9). Denne kvinde er den
falske profet, den falske kirke, kulten,
udyrets hoved, som er Vatikanet, den
romersk-katolske, homoseksuelle, børneforulempende kirke.
Åbenbaringen 12:3 fortsætter med
at sige, at disse syv hoveder har ti horn.
Disse ti horn symboliserer de ti europæiske nationer, der giver deres styrke
til Vatikanet i Rom (F.N., den Ny Verdensorden) igennem kortere tid (senest drejer det sig om Grækenland), og
som har sluttet sig sammen med Satans
Ny Verdensorden eller den regering,
der tror på én verden. “…og på sine
Hoveder syv Kroner [disse syv kroner
repræsenterer Djævelens Ny Verdensorden, der midlertidigt hersker over de
syv kontinenter, eller, med andre ord,
hele verden].”1
“Og dens Hale drog Tredjedelen af
Himmelens Stjerner [stjernerne er de

onde engle.2 Åbenbaringen 1:20 anfører, at stjerner symboliserer engle],
med sig og [dragen, Satan] kastede
dem [en tredjedel af de nederdrægtige
og onde engle] ned på Jorden. Og Dragen [Djævelen] stod foran Kvinden,
[som har tolv stjerner i sin krone. Hun
(kvinden) er KRISTI Brud, det Nye Jerusalem, som er KRISTI bogstavelige
LEGEME her på jord, det sande Israel,
de, der er kristne, aldrig katolikker, og
som er ligestillet med Guds udvalgte
folk, jøderne. Nu har Gud åbnet for
frelsen til folk fra alle de nationer, der
accepterer KRISTUS som deres frelse]”
(Åbenbaringen 12:4).
Åbenbaringen 12:4 anfører, at denne kvinde (KRISTI LEGEME) var klar
til at føde sit barn, som var KRISTUS.
Dette er et tilbageblik til den tid, hvor
Satan, gennem kong Herodes og hans
hær, stod foran Israel for at tilintetgøre
KRISTUS ved hans fødsel eller inden
for de første to år,3 fordi KRISTUS var
og stadig er KONGEN over alle konger,
HERREN over alle herrer og verdens
FRELSER, HAN som ødelagde Satans
værk ved at redde sjælene for alle dem,
der modtager HAM som deres FRELSER og øverste myndighed.4 Kolossenserne 2:15 anfører, at KRISTUS: “efter
at have afvæbnet Magterne ...og Myndighederne, stillede han dem åbenlyst
til Skue, da han i ham førte dem i Sejrstog.”
Disse er de sidste dage.5 Jorden
er fyldt med GUDS hær og luften er
fyldt med GUDS luftvåben. Dette er
de UFO’er som millioner af mennesker
over hele verden har set. Fordi mennesker på jorden er uforstandige med
hensyn til GUDS ORD, tror de, at disse
UFO’er er rumvæsener fra andre planeter. Når vi kender Biblen ved vi, hvor
vildledte verdens folk er, eftersom disse
“flyvende tallerkner,” der almindeligvis
kaldes UFO’er, ikke er fra andre planeter. Det er “vægterne,” GUDS engle,
der bevogter jorden før KRISTUS atter
vender tilbage til jorden. Vægterne gør
sig klar til dommen.

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Åb. 13:2-8, 14:8, kap. 17, 18:2-24 2 Es. 14:12-17, Matt. 25:41, Luk. 10:18, 2 Pet. 2:4, Jud. 6, Åb. 12:3-4, 7-9 3 Matt. 2:1-18 4 Dan. 7:13-14, 1 Tim. 6:14-16,
Hebr. 2:14-15, 1 Joh. 3:8, 4:14-15, Åb. 17:14, 19:16 5 Matt. chap. 24
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Åbenbaringen 16:1 anfører: “Og
jeg hørte en høj Røst fra Tempelet sige
til de syv Engle: Går hen og udgyder
GUDS Harmes syv Skåle over Jorden!”
I Daniel 4:13: “Og videre skuede jeg i
mit Hoveds Syner på mit Leje, og se, en
Vægter [en engel], en Hellig, kom ned
fra Himmelen” for at nedbringe GUDS
dom over den arrogante Kong Nebudkadnezar, som i Daniel 4:30 sagde: “Er
dette ikke det store Babel, som jeg byggede til Kongesæde ved min vældige
Magt [i stedet for GUDS magt], min
Herlighed [i stedet for GUDS herlighed] til Ære]?”
Her gives GUDS dom til vægteren,
for at denne kan udføre den over for
Kong Nebudkadnezar: “Men før Kongen [den arrogante] endnu havde talt
ud, lød en Røst fra Himmelen: Det gives
dig til Kende, Kong Nebukadnezar, at dit
Kongedømme er taget fra dig! Af Menneskenes Samfund skal du udstødes [af
vægterne] og bo blandt Markens Dyr;
Urter skal du have til Føde som Kvæget;
og syv Tider skal gå hen over dig, til du
skønner, at den HØJESTE er Herre over
Menneskenes Rige og kan give det, til
hvem HAN vil! I samme Stund fuldbyrdedes Ordet på Nebukadnezar; han blev
udstødt af Menneskenes Samfund og åd
Græs som Kvæget, og hans Legeme vædedes af Himmelens Dug, til hans Hår
blev langt som Ørnefjer og hans Negle
som Fuglekløer” (Daniel 4:31-33).

I Jeremias 4:16 fortæller GUD Jeremias: “Kundgør Folkene: Se! Lad det
høres i Jerusalem! Belejrere kommer
fra et Land i det fjerne, de opløfter Røsten mod Byerne i Juda.” Der har været
megen vrede rettet mod Judas byer. Det
er fordi de, til den dag i dag, stadig afviser JESUS som deres MESSIAS.
Jeg er overbevist om, at stort set alle
i verden kender til millionerne af observationer af det, man kalder UFO’er
(uidentificerede flyvende objekter),
men de er ikke UFO’er. Det er vægterne
eller GUDS engle, der besigtiger jorden
i disse sidste dage før GUDs dom, verdens afslutning, tidens afslutning. På
grund af GUDS barmhjertighed lader
han alle se hundredevis af dommedags-profetier, –tegn og – underværker, som for eksempel vægterne, GUDs
engle, der besigtiger jorden i deres såkaldte “flyvende tallerkner” lige før den
(jorden) tilintetgøres. I Joels Bog profeteres dette,6 ligesom apostlen Peter gør
det i Apostlenes gerninger: “Og det skal
ske i de sidste Dage, siger GUD, da vil
JEG udgyde af MIN ÅND over alt Kød;
og eders Sønner og eders Døtre skulle
profetere, og de unge iblandt eder skulle se Syner, og de gamle iblandt eder
skulle have Drømme. Ja, endog over
MINE Trælle og over MINE Trælkvinder vil jeg i de Dage udgyde af MIN
ÅND, og de skulle profetere. Og jeg vil
6 Joel 2:28-32

Fra vores døgnåbne bøns- og informationslinje
Sognepræst Wilimena Thomas (i Lauderdale Lake, Florida) modtog
sin pakke. Alle kvinderne i bibelstudiegruppen satte sig ned og læste
“Guds hær og luftvåben.” Hun fortalte, at de havde lært mere af dette
stykke litteratur end af alle de præster, som de havde lyttet til i årevis (de
havde ikke lyttet til nogen af dem i et stykke tid). De nød alle litteraturen
og lytter nu til CD’erne. De fortalte, at ingen kan gøre det enkelt og klart
på samme måde som Tony. Hun bad os venligst om at fortsætte med at
sende CD’er og litteratur. De vil gerne have, at vi ved, at de mødes og
afholder bønnemøder, og at de beder for Tony og for kirken. Hun bad
igen om at blive holdt opdateret med litteratur og CD’er. Hun bad også
kirken om at bede for hendes tre børnebørn, der var kommet på afveje
og som er blevet oplyst i læren i årevis.
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lade ske Undere på Himmelen oventil
og Tegn på Jorden nedentil, Blod og
Ild og rygende Damp. Solen skal forvandles til Mørke og Månen til Blod,
førend HERRENS store og herlige Dag
kommer. Og det skal ske, enhver, som
påkalder HERRENS Navn, skal frelses”
(Apostlenes gerninger 2:17-21).
Vægterne, det vil sige englene i
Himmerige og vi, som er kristne (ikke
katolikker), er beslægtede med hinanden, fordi GUD skabte os begge.
GUD skabte englene og GUD skabte
os. Der findes gode mennesker og der
findes onde mennesker, for kun få af os
overholder GUDS befalinger.7 Første
Johannesbog 2:3-4: “Og derpå kende
vi, at vi have kendt HAM, om vi holde
HANS Bud. Den, som siger: Jeg kender HAM, og ikke holder HANS Bud,
han er en Løgner, og i ham er Sandheden ikke.”
Nogle mennesker praler med at de
elsker HERREN. Men de svarer ikke på
GUDS kald i deres daglige liv, de ignorerer HANS stemme. Nogle siger kun
at de elsker GUD, når de er følelsesmæssigt opstemte. Hvis de for eksempel gerne vil se en film, et fjernsynsprogram eller en sportsbegivenhed, så er
der en indre fornemmelse, der forbyder dem at tage af sted, men de tager
afsted alligevel. De ved, at de ikke bør
begå store synder, men de bekymrer sig
ikke om de ting, de opfatter som værende små. Når de beder under gudstjenesterne, bevidner de, at de berøres
af GUDS ÅND. Der er mange, der bekender sig til kristendommen, som er
på denne måde. Faktisk er det nyttesløst at elske HERREN på denne måde.8
En bestemt søster kan være så
tjenstivrig over for HERREN, at selv ti
brødre tilsammen ikke kan hamle op
med hende. Når hun taler om sin kærlighed til HERREN, kan de, som lytter
til hende, blive rørt til tårer. Utroligt er
det dog, at når en sådan søster bliver
vred, så er der ingen, der kan stoppe
(Fortsættes på side 4)
7 Matt. 7:13-14, 21-23, Luk. 13:23-30 8 Matt. 7:21-23,
kap. 25

onde engle. Det var det, Elisha viste sin Himmelen; og da skulle alle Jordens
tjener, da den syriske hær omringede Stammer jamre sig, og de skulle se
dem. Elisha bad HERREN om at åbne MENNESKESØNNEN komme på
tjenerens øjne, så tjeneren kunne se, at Himmelens Skyer med Kraft og me(VÆGTERNE)
der var flere med ham og Elisha, end gen Herlighed. Og HAN skal udsende
(Fortsat fra side 3)
der var med syrerne. Da han gjorde SINE Engle [HERRENS hær, vægterhende. Det naturlige liv er det uvirke- dette, var: “Bjerget ... fuldt af Ildheste ne] med stærktlydende Basun, og de
lige liv (det liv, der ikke er fra GUD). og Ildvogne [HERRENS hær] rundt skulle samle HANS udvalgte fra de fire
En dag må alt, hvad det naturlige liv om Elisha [og hans tjener],” præcis Vinde, fra den ene Ende af Himmelen
består af, brækkes i småstykker. Vi er som GUDS riges hær er det i dag med til den anden. Men lærer Lignelsen af
i sandhed nødt til at blive rørt af HER- vægterne, der omringer os og beskyt- Figentræet: Når dets Gren allerede er
REN for klart at kunne se, at vor entu- ter os, mens de observerer alt, hvad bleven blød, og Bladene skyde frem, da
siasme, vores foregivne tjenstivrighed, menneskene siger og gør her på jorden skønne I, at Sommeren er nær. Således
vor falske kærlighed til HERREN og (Anden Kongebog 6:17). Dette sker skulle også I, når I se alt dette, skønne,
vor falske måde at tjene HERREN på, gennem GUDS vægtere overalt i him- at han er nær for Døren. Sandelig, siger
alt sammen er naturlige og ikke lever lene ved hjælp af deres flyvende tallerk- jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde
op til GUDS element og ikke er virke- ner og vægterne her på jorden – GUDS forgå, førend alle disse Ting ere skete.
Himmelen og Jorden skulle forgå, men
lige. Ligegyldigt hvor mange lag af stål- hær og luftvåben.9
Det er på høje tid, at alle mennesker MINE ORD skulle ingenlunde forgå.
og messingvægge, vi består af, og ligegyldigt om det drejer sig om den ydre i hele verden angrer deres synder og Men om den Dag og Time ved ingen,
port, den midterste port eller den indre søger GUD med hele deres hjerte, sjæl, end ikke Himmelens Engle, heller ikke
port, de skal alle åbnes, en efter en, for sind og styrke, sådan som det første og Sønnen, men kun Faderen alene. Og
HERREN i kraft af den indre ÅND. Så vigtigste bud lyder.10 Snart vil den østli- ligesom Noas dage vare, således skal
vil vi indse, at i vores manifestationer ge himmel fyldes af MENNESKESØN- MENNESKESØNNENS Tilkommelaf entusiasme og tjenstivrighed kan NENS tegn. Der er adskillige hellige se være. Thi ligesom de i Dagene før
vi ikke se HERREN SELV. Kun når vi skrifter, der præciserer denne
bevæges eller røres af HERREN, i det begivenhed. Et af dem er det fiPeru
omfang HAN oprigtigt udløses fra vort reogtyvende kapitel i Matthæu(Oversat
fra spansk)
indre, bærer vi frugt, som nævnt i Jo- sevangeliet. Et andet er at finde
Gud velsigne jer, broder, og Tony Alamohannes 15:2. Frugten på træet stammer i det andet kapitel af Esajas bog.
missionen,
Og endnu et findes i Åbenbarinfra det indre LIV.
I Guds herlighed informerer jeg jer
Men de mennesker, der er beslæg- gens sjette kapitel.
hermed
om, at vi nu har en ny kirke. Den
Matthæus 24:30-51 anføtede med de onde engle, er de onde
ligger
tre
timer fra Sullana, tæt på Piura, et
mennesker. Husk dog, at der er flere rer: “Og da skal MENNESKEsted der kaldes Sechura, hvor vi er 23 vokGUDFRYGTIGE engle, end der er SØNNENS Tegn vise sig på
sne brødre og 33 børn. Vi gik personligt
9 2 Krøn. 16:9, Zak. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Åb. 7:1-3 10 5 Mos. 4:29, 6:5, 10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20,
fra hus til hus og udleverede din litteratur,
26:16, 30:6, Jos. 22:5, Matt. 22:37-40, Mark. 12:29-31, Luk. 10:27
og mange ville gerne fortsætte med at
modtage læren. I går samledes vi igen og
Kenya
mange brødre mødte op. De tog imod HerKære Pastor Tony Alamo,
ren, og vi vil nu samles tre gange om ugen.
Vær hilset i det mægtige navn, der er over alle navne, vor herres og
Æret være Herren. Jesus kommer snart.
frelsers Jesu Kristi navn. Det glæder mig at kunne berette, at vi indtager
Andres Chiroque Silva
vor by med den Alamo-litteratur du sender til os. Vi når ud til alle, hvaTony Alamo-missionerne
denten de er frelste eller ikke-frelste, og i den sidste måned har vi set 15
Sullana, Peru
personer blive frelst, og de er nu med i kirken. Derudover har vi modtaget den pakke, du sendte os den 21. december. Vi vil gerne takke dig og
bede om mere litteratur og flere bibler, da der er stor efterspørgsel på dem.
Gud velsigne dig, idet vi beder til Gud uafbrudt om at gøre sig gældende i
vor pastors sag, for jeg ved at alt er muligt igennem bøn.
Din i Hans tjeneste,
ALAMO ONLINE-MENIGHEDER
Pastor Dalmas Munoko
www.alamoministries.com
Bungoma, Kenya
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Syndfloden åde og drak, toge til Ægte
og bortgiftede, indtil den Dag, da Noa
gik ind i Arken, og ikke agtede det,
førend Syndfloden kom og tog dem
alle bort, således skal også MENNESKESØNNENS Tilkommelse være…
Våger derfor, thi I vide ikke, på hvilken Dag eders HERRE kommer. Men
dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste, i hvilken Nattevagt Tyven
vilde komme, da vågede han og tillod
ikke, at der skete Indbrud i hans Hus.
Derfor vorder også I rede; thi MENNESKESØNNEN kommer i den Time,
som I ikke mene. Hvem er så den tro
og forstandige Tjener, som hans Herre
har sat over sit Tyende til at give dem
deres Mad i rette Tid? Salig er den Tjener, hvem hans Herre, når han kommer, finder handlende således. Sandelig, siger jeg eder, han skal sætte ham
over alt, hvad han ejer. Men dersom
den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min
Herre tøver, og så begynder at slå sine
Medtjenere og spiser og drikker med
Drankerne, da skal den Tjeners Herre
komme på den Dag, han ikke venter,
og i den Time, han ikke ved, og hugge ham sønder og give ham hans Lod

sammen med Hyklerne; der skal der
være Gråd og Tænders Gnidsel.”
HERREN giver os mange tegn,
så hvis du holder øjnene åbne, kommer du ikke til at gå glip af dem. Her
er endnu en vision, som du bør indprente dig, fordi denne vision bliver
til virkelighed førend du aner: “Og jeg
så Himmelen åben [dette er endnu et
tegn fra GUD om at enden er nær], og
se en hvid Hest, og HAN, som sad på
den, kaldes TROFAST og SANDDRU,
og HAN dømmer og kæmper med Retfærdighed. Men HANS Øjne vare Ildslue, og på HANS Hoved var der mange
Kroner; HAN havde et Navn skrevet,
hvilket ingen kender, uden HAN SELV;
og HAN var iført en Kappe, dyppet i
Blod, og HANS Navn kaldes: GUDS
ORD. OG HÆRENE I HIMMELEN
FULGTE HAM PÅ HVIDE HESTE
[dette er HERREN og HANS hær, vægterne], iførte hvidt, rent Linklæde. Og
af HANS Mund udgik der et skarpt
Sværd, for at HAN dermed skulde
slå Folkeslagene; og HAN skal vogte
dem med en Jernstav [GUDS ORD],
og HAN skal træde GUDS, DEN ALMÆGTIGES, Vredes og Harmes Vin-

perse. Og på Kappen, på SIN Lænd
har HAN et Navn skrevet: KONGERS
KONGE OG HERRERS HERRE. [Dette er JESUS vor HERRE.]” (Åbenbaringen 19:11-16).
Vi lever lige nu i de sidste minutter før tidens afslutning. Alle tegnene
er her. Antikrist-regeringen, der tror
på én verden, er i aktion nu. GUDS
luftbårne division har været i aktivitet
i årevis, og de (de flyvende tallerkner,
vægterne, englene, GUDS kongelige
luftvåben) er blevet set af millionvis
af mennesker. Paven i Rom praler af,
hvor fantastisk Den Ny Verdensorden
er. Der er tsunamier, tidevandsbølger,
jordskælv, plager i mange afskygninger,
sygdomme, nationers rådvildhed, forfølgelser og hundredvis af forbandelser
af enhver slags.
Du er enten god eller ond.11 Enten
modtager du KRISTUS som din FRELSER, eller også afviser du HAM. Vælg
HAM nu, før det er for sent. Du befinder dig kun et åndedrag, et hjerteslag
fra evigheden.12 Du skal bede denne

(Fortsættes på side 8)
11 Matt. 7:15-20, Jak. 3:11-12, Åb. 20:11-15, 21:7-8, 2427, 22:11-12, 14-15 12 Præd. 3:19, Es. 2:22

Steven Wedels vidnesbyrd
Mit navn er Steven Wedel. Jeg blev
59 år gammel i slutningen af oktober
2012. Jeg tog imod Kristus som min
personlige frelser den 4. november
1971. Jeg var netop fyldt 18 år en
uge forinden. Hvis Kristus ikke var
kommet ind i mit liv på det tidspunkt
Han gjorde, ville du højst sandsynligt
forlængst have læst nogle mindeord om
mig, frem for et vidnesbyrd om Guds
magt, og evne til at ændre en persons
liv, som du nu læser.
Da jeg blev færdig med gymnasiet i
foråret 1971, havde jeg ikke nogen ambitioner om at skulle læse videre. Jeg
var en pseudo-hippie. Jeg begav mig på
vej mod San Francisco, først sammen
med nogle venner i en bil, og siden blaffede jeg fra San Francisco til Boulder,

Colorado og derefter tilbage til Kalifornien igen denne gang til Los Angeles.
Moderen til den ven, jeg havde rejst
sammen med, havde et meget stort
og smukt hus i Beverly Hills. Hun
inviterede os til at bo der i et stykke
tid, indtil vi kunne finde arbejde og en
lejlighed at flytte ind i. Til hendes hus
hørte en skøn udendørs swimmingpool
og en hushjælp, der tog sig af alle vores
indkøb samt madlavningen. Det burde
have været de ideelle feriemæssige
omgivelser at nyde, men det var den
mest elendige periode i mit liv.
Indeni følte jeg, at jeg var helt fortabt
og uden håb i livet. Der var intet,
der kunne bortmane den konstante
forvirring, jeg følte i mit sind og i min
sjæl om livets mening og formål. Jeg følte,
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at jeg var fanget i mig selv. Jeg ønskede
et liv med mening, et der kunne hjælpe
andre. Jeg var forfærdet over de tilstande,
der var at finde i verden omkring mig –
korruptionen, apatien, kriminaliteten,
blodsudgydelserne. Jeg ønskede at leve
i en fredelig verden og havde troet, at
hippie-bevægelsen i Kalifornien kunne
(Fortsættes på side 6)

Steven Wedels vidnesbyrd
(Fortsat fra side 5)

give mig et alternativ til det rotteræs, der
herskede overalt. Jeg havde troet, at jeg
kunne finde den indsigt, jeg higede efter
og den viden om formålet med det liv jeg
levede, ved at ryge pot og hash, tage LSD
og andre hallucinerende stoffer. Jeg ville
ikke have et ni til fire job, et puttenusset
hus med hund og kat og en fremtid, der
ikke pegede i nogen som helst retning.
Jeg ville vide, hvad livet i virkeligheden
gik ud på. Alt hvad stofferne gjorde,
var dog at stjæle hvad der var tilbage
af min fornuft, og de efterlod mig med
begrænsede evner til overhovedet at
kunne ræsonnere. Jeg troede, at jeg var
ved at blive skør, og det var jeg uden
tvivl også. Men jeg var overhovedet ikke
blevet opdraget på denne måde.
Mine unge år tilbragte jeg i udlandet.
Min far arbejdede for det internationale
YMCA i Tokyo, Japan, og vi gik trofast
i en kirke uden en bestemt trosretning
hver søndag. Jeg havde altid lært, at vi
var kristne og at det var vigtigt at udføre
næstekærlige gerninger, at hjælpe andre.
Jeg vidste, at jul og påske var særlige
lejligheder, og at de i virkeligheden
ikke havde noget med julemanden eller
påskeharen at gøre. I min ånd troede jeg,
som de fleste børn gør det, at der var en
skaber, en gud, der havde skabt alting,
herunder mig selv. Jeg havde lært at
tro på Jesus Kristus som frelseren, men
alligevel vidste jeg ikke noget om, hvem
Jesus i virkeligheden var. Jeg havde
ingen magt over mit liv, ingen styrke til
at undlade at synde, og i virkeligheden,
når jeg ser tilbage på det, havde ingen
af de kirker, jeg var kommet i, lært mig
hvad synd egentlig var. Jeg havde aldrig
hørt udtrykket “at genfødes ved Ånden”
og havde aldrig overværet et kald fra
altret, hvorved sjæle blev frelst i nogen
af disse kirker. De var åndeligt døde
ligesom jeg selv.
Jeg skulle starte i tiende klasse i skolen, da min familie vendte tilbage til
USA. Jeg ville ikke længere være åndeligt død. Overalt omkring mig lød slo-

ganet “tune in, turn on and drop out.”
Jeg begyndte for alvor at lede efter svar
på de spørgsmål jeg havde indeni om
livet, døden, evigheden, meningen. Jeg
læste bøger om fjernøstlige religioner,
okkulte religioner, indianske religioner, filosofier, bøger om folks ideer og
idealer, bøger om kommunisme, socialisme, kapitalisme – alt hvad jeg kunne
komme i tanke om. Jeg læste Biblen,
men på det tidspunkt, uden Guds Ånd
inden i mig, forstod jeg den ikke. Jeg
messede, dyrkede yoga og gik ture gennem skovene, mens jeg sørgede for ikke
at træde på blomsterne, for at komme
nærmere Gud. Der var intet, der kunne
fylde tomrummet indeni. Intet virkede.
Jeg vidste det ikke dengang, men
nu ved jeg, at dette var Herren, som
påvirkede mig og bragte mig i en position, hvor Han kunne gøre min stædige stolthed ydmyg og få den til at tage
imod Ham som Herre og Frelser. Han
sørgede for, at alle andre muligheder
var udtømt. Det er ikke sikkert, at Han
har skullet tage sig af dig på samme

måde, men Han vidste, at det var den
eneste måde at få mig til at komme til
fornuft på. Han havde ført mig til Kalifornien for at få mig til at komme til
denne erkendelse. Han arbejdede på
mig, men jeg vidste det endnu ikke.
I Hollywood, Kalifornien, kunne
man ikke gå 100 meter ned ad
Hollywood Boulevard uden at løbe
på vidner fra Tony og Susan Alamo
Christian Foundation. De var overalt,
hvor man gik. Hver gang jeg har
befundet mig i Hollywood, hvad
enten jeg ledte efter arbejde eller blot
skulle have tiden til at gå, så var de at
finde over det hele i færd med at dele
læreskrifter ud og invitere folk til at
komme til gudstjenester i deres kirke.
De var opfyldt af Guds ildhu. Jeg blev
belært om Herren adskillige gange

Brødre og søstre fra
Alamo-missionen
under evangelisk
samvær med beboere
på et plejehjem.
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og modtog invitationer til at komme
i kirke, som så mange andre, men
gang på gang takkede jeg nej til deres
invitationer. Mine egne meninger fyldte
stadig for meget til, at jeg kunne lytte til
andres fortællinger om Jesus. Men ofte,
i nattens stilhed, når dagens tumult
havde lagt sig og jeg var alene, begyndte
Herren at bringe nogle af de ting, som
disse kristne havde fortalt mig, tilbage
i min erindring, de skriftsteder,de
havde vist mig i Biblen om tidernes
afslutning, ting som var meget nemme
at få øje på overalt, skriftsteder om evigt
liv og Helvede, som virkelig fik mig til
at spekulere over tingene. På ydersiden
sled Satan stadig i mig, men indeni var
Gud ved at nedbryde mig.
En eftermiddag skete det, at Gud
færdiggjorde det, Han havde startet med
denne begivenhedsrække. Jeg følte, at
der var ved at ske noget i mit liv, men
jeg vidste ikke hvad. Den dag befandt
jeg mig atter på Hollywood Boulevard,
ikke på udkig efter brødrene og søstrene
fra kirken, jeg prøvede snarere at undgå
dem. Jeg løb alligevel på en af de bevidnende søstre på et gadehjørne, og hun
rakte mig ganske enkelt et bibelskrift og
inviterede mig til at komme i kirke samme aften. Jeg stak hende en tam undskyldning: “Jeg skal tænke over det.” Hun
svarede hurtigt: “Jeg ville bestemt tænke
over det, for det kan meget vel være sidste gang, Gud vil have noget med dig at
gøre!” Hun kunne ikke have sagt noget,
der ville have ramt mig hårdere. Alene tanken om, at Gud Selv måske ikke
ønskede at have mere med mig at gøre,
ramte mig hårdere end et ton mursten
i ansigtet. Det fik mig til at standse brat
op. Jeg var skør, men ikke skør nok til at
ikke at vide, at det sidste jeg nogensinde
ønskede var, at Gud lod mig være i fred.
Det skræmte livet af mig. Jeg havde det
elendigt nok i forvejen.
Jeg gik hele vejen ned ad Hollywood
Boulevard og op ad en sidegade, hvor
der lå mange store huse og store haver.
Jeg satte mig i en af haverne og ventede der, indtil det næsten var tid til at
bussen, der kørte folk til kirken skulle

køre, og så gik jeg ned til det sted, hvor
bussen holdt og tog plads i den.
Turen op til kirken i Saugus var temmelig lang, men jeg følte mig helt hjemme. En af de kristne brødre havde taget
sin guitar frem og spillede for, mens
hele bussen sang gospelsange hele vejen derop. Jeg følte mig fredfyldt, selv
om det dengang alt sammen var meget
mærkeligt for mig.
Da vi nåede frem til kirken, blev alle
de gæster, der var kommet med bussen,
inviteret til at komme ind og deltage i
gudstjenesten. Jeg havde aldrig før været i en kirke som denne, en der føltes
levende. Den havde ikke den døde følelse, som de kirker, jeg tidligere havde
været i, var så rige på. Under denne
gudstjeneste sang disse brødre og søstre
gospelsange af deres lungers fulde kraft.
De løftede deres hænder i vejret og
lovpriste Herren. Det syntes som om,
at alle de, der befandt sig i kirken den
aften, på en eller anden måde bevidnede, hvad Gud havde gjort i deres liv.
Nogle havde taget stoffer som jeg, nogle
havde ikke. Nogle var tidligere straffet,
nogle var fra rendestenen og andre fra
samfundets top. Dette var mennesker,
der havde været som jeg stadig var det
– ulykkelig og fortabt. Nu forkyndte de
alle Kristus som deres Frelser. De var
ikke længere fortabte, men fundne. I
min sjæl ønskede jeg mig det, som de
tilførte gudstjenesten den aften. Jeg ønskede dette liv, men jeg var stadig usikker på mange ting. Satan kastede enorm
tvivl mod mig i sit allersidste forsøg på
at forhindre mig i at blive frelst. Biblen
siger: “Tro på Herren Jesus Kristus, og
du skal blive frelst.” Satan mistede sit
greb om mig den aften, hvor jeg blev
kaldt til alteret. Jeg troede på Herren Jesus Kristus den aften på mine knæ foran
menigheden, og jeg blev frelst! Lovpris
Gud! Lovpris Herren for evigt for Hans
tålmodighed og den nåde, Han udviste
mig! Jeg var blevet født igen!
Jeg følte Herren trænge ind i mit
hjerte den aften, og det vil jeg aldrig
igen give slip på. At gå ind i bederummet efter gudstjenesten med den
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sikre viden, at der virkelig var en Gud
i Himmelen, som holdt af mig og besvarede bønner, var den mest trøsterige
følelse, jeg nogensinde har kendt. Den
pris, Kristus betalte for dette, var med
Hans eget blod. Han døde, så vi kunne
leve. Den aften førte Han mig til et sted,
som jeg aldrig kan glemme. Han gav
mig dåben ved Helligånden omkring
to uger senere. Efter disse oplevelser
kunne intet nogensinde overbevise
mig om, at Gud ikke er virkelig. Han
er i live og Han er i live for evigt. Han
frelste mig og Han kan frelse dig. Siden da har jeg set tusindvis af mennesker blive ført frem til Kristus gennem
dette missionsvirke. Jeg har set mange,
mange mennesker ved Guds kraft blive
helbredt for de sygdomme og lidelser,
de havde. Jeg har set ødelagte liv (som
mit) blive forvandlet til produktive liv.
Jeg vil ikke bytte dette kristne liv for
noget som helst, verden har at byde på.
Tony og Susan Alamo var de mennesker, Gud brugte til at bringe tusindvis af mennesker til et nyt liv i Kristus.
Og de har gjort det på meget uselvisk
vis. De har aldrig bedt nogen om noget til gengæld, kun at vi tjener Herren.
I 1982 gjorde Susan Herren selskab,
og Tony har fortsat forkyndelsen hver
dag siden. Han fortsætter stadig. Jeg og
mange andre, er dem begge meget taknemmelige, ikke kun fordi de har Guds
ildhu i sig, så de hver dag kan sende
vidnerne på gaden for at tilbyde hjælp
til dem, der trænger, men også for at
tilbyde mennesker som jeg selv steder,
hvor vi kan leve et indviet, helligt liv og
ikke blive fanget ind af denne verdens
onde affærer. Lovpris Herren!
Hvis du læser dette vidnesbyrd og
endnu ikke er blevet frelst, så vent
ikke længere. Jesus Kristus er i sandhed verdens Frelser, og Han kan give
dig alt, hvad du længes efter. Han frelste mig, Han gav mig noget at råbe op
for, noget at leve og dø for. Han kan
gøre det samme for dig. Vent ikke. Luk
Ham ind i dit hjerte i dag!
Lovpris Herren,
Steven Wedel

GUDS HÆR OG
LUFTVÅBEN
(VÆGTERNE)

(Fortsat fra side 5)

bøn for din sjæls skyld. Og bliv derefter døbt, helt nedsænket i vand, i FADERENS, SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.13 Studér flttigt Bibelen
[Den engelske King James Version]
–Se Dette er Bibelen på Dansk (DN
1933) eller den autoriserede oversættelse fra 1992.14 Lev i GUDS ÅND.15
Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.16
Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er
SØN af den levende GUD.17 Jeg tror
på, at HAN døde på korset og udgød
SIT kostbare blod for at alle mine
fordums synder kunne forlades.18 Jeg
tror på, at GUD kaldte JESUS fra de
døde ved HELLIGÅNDENS kraft,19
og at HAN lige nu sidder ved GUDS
højre hånd og hører min bekendelse
af synd og denne bøn.20 Jeg åbner mit
hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i

mit hjerte, HERRE JESUS.21 Rens alle
mine synder bort i det kostbare blod,
som DU udgød i mit sted på korset på
Golgata.22 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.23 DIT ORD siger, at DU ikke
vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.24 Derfor ved jeg, at DU
har hørt mig, og jeg ved at DU har
svaret mig og jeg ved, at jeg er frelst.25
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.26
Efter frelsen bød JESUS os at døbes,
fuldt nedsænket i vand, i FADERENS
og SØNNENS og HELLIGÅNDENS
navn.27 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.28 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 yderligere 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).

13 Matt. 28:19-20 14 2 Tim. 2:15, 3:14-17 15 Ez. 36:27, Rom. 8:1-14, Gal. 5:16-25 16 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 17 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom.
1:3-4 18 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 19 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
20 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 21 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 22 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 23 Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol.
1:14 24 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 25 Heb. 11:6 26 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 27 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 28 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 Messias 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 februar 2013, 2015 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registeret februar 2013, 2015
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