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DEN ENESTE UDVEJ
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Alt, hvad vi ser på jorDen sæd, som GUD
den, er blevet vækket til
fortalte Abraham ville
live af jorden af GUDS
velsigne alle nationer, var
ORD, således at vi tydeen sæd, der rummer evigt
ligt kan se det, især de af
liv (1. Mosebog 12:3). Al
os, der kender GUD elsæd indeholder verdsligt
ler som nogensinde har
eller tidsbegrænset liv,
kendt HAM.
men kun én sæd indehol“Thi GUDS Vrede
der evigt liv, og “den sæd
åbenbares fra Himmeer GUDS ORDS” som er
1
JESUS (Lukas 8:11). JE- Tony Alamo til venstre med nye omvendte, der skal døbes i 1970 len over al Ugudelighed
SUS er den eneste sæd,
og Uretfærdighed hos
Nogle fjolser siger: “Jeg læser Mennesker, som holde Sandheog han er også den, der sår sæden,
GUDS ORD (Lukas 8:5-15). Vi vist ikke så meget i biblen som jeg den nede ved Uretfærdighed; thi
som er GUDS tempel og KRISTI burde” i den tro, at de stupide ord, det, som man kan vide om GUD,
legeme, HANS brud, har fået JE- de siger, er en form for ydmyghed, er åbenbart iblandt dem; GUD har
SUS med FADEREN ved HELLIG- en beskeden og ærlig tilståelse. De jo åbenbaret dem det. Thi HANS
ÅNDEN, der lever i os, således at vi er overbevist om, at de skaffer sig usynlige Væsen, både HANS evige
gennem HELLIGÅNDEN er blevet ud af en prekær situation ved at Kraft og Guddom, skues fra Verdem, der sår det evige livs sæd, som ytre magelige vendinger. Men de dens Skabelse af, idet det forstås
atter er KRISTUS, ORDET (Johan- skader kun sig selv, i al evighed. af HANS Gerninger, så at de have
Eftersom: “Altså kommer Troen ingen Undskyldning. Thi skønt de
nes 4:36).2
Desuden er vi dem, der er ‘kaldet af det som høres, men det, som kendte GUD (tidligere kristne), så
ud af verden’, kirken.3 Atter er sæden, høres, kommer igennem GUDS ærede eller takkede de HAM dog
JESUS, GUDS ORD. Vi, helgenerne, ORD” som er sæden, den eneste ikke som GUD, men blev tåbelige
de som er ‘kaldet ud af verden’, kir- ting, som bærer det evige liv inden i deres Tanker, og deres uforstanken – alle disse er livet, det evige liv, i sig (Romerne 10:17). ORDET er dige Hjerte blev formørket. Idet de
som er udødelighedens sæd og, igen, GUD (Johannes 1:1). GUD er evig, påstod at være vise, blev de Dårer
GUDS ord, som er GUD, der blev så hvis GUD lever i dag i kraft af og omskiftede den uforkrænkelige
legemliggjort og tog bolig iblandt ORDET, betyder det, at du aldrig Guds Herlighed med et Billede i
os, IMMANUEL, hvilket betyder at vil dø, hvis du er standhaftig lige Lighed med et forkrænkeligt Mentil det sidste.4
GUD er hos os (Matthæus 1:23).
(Forsættes på side 2)
1 Matt. 4:3-4, Joh 1:1, 14, 1 Joh. 1:1-3, 5:11, Aab. 19:13 2 Mark. 16:15-16, 1 Kor. 1:21-24, 6:19, 2 Kor. 5:17-21 3 Joh. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Kor. 6:14-18, 1 Pet. 2:9 4 Matt.
4:4, 10:22, 24:13, Joh. 5:24, 6:63, 11:26, Apg. 14:22, Rom. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jak. 5:10-11, 1 Joh. 2:24-25
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DEN ENESTE UDVEJ
(Fortsat fra side 1)

neske og Fugle og firføddede og
krybende dyr.”
“Derfor gav GUD dem hen i deres
Hjerters Begæringer til Urenhed, til
at vanære deres Legemer indbyrdes,
de, som ombyttede GUDS Sandhed
med Løgnen og dyrkede og tjente
Skabningen frem for Skaberen, som
er højlovet i Evighed! Amen. Derfor
gav GUD dem hen i vanærende Lidenskaber; thi både deres Kvinder
ombyttede den naturlige Omgang
med den unaturlige, og ligeså forlod også Mændene den naturlige
Omgang med Kvinden og optændtes i deres Brynde efter hverandre,
så at Mænd øvede Uterlighed med
Mænd og fik deres Vildfarelses Løn,
som det burde sig, på sig selv [i al
retfærdighed]”.
“Og ligesom de forkastede at
have GUD i Erkendelse, således
gav GUD dem hen i et forkasteligt
Sind til at gøre det usømmelige, opfyldte med al Uretfærdighed, Hor,
Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde
af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed; Øretudere, Bagvaskere,
Gudshadere, Foragtere, hovmodi-

ge; Pralere, opfindsomme på ondt,
ulydige mod Forældre, uforstandige, troløse, ukærlige, ubarmhjertige; - hvilke jo, skønt de erkende
GUDS retfærdige Dom [fordi de
én gang blev frelst], at de, der øve
sådanne Ting, fortjene Døden, dog
ikke alene gøre det, men også give
dem, som øve det, deres Bifald”
(Romerne 1:18-32).5
Verden er vendt tilbage til at være
den samme slags verden som på Noahs tid (1 Mosebog 6:5-7, Matthæus
24:37-44). I dag har menneskenes
tankegang gjort GUDS sandhed til
en løgn (Romerne 1:21-25).6 GUDS
sandhed er, at HAN er den eneste
sæd, der rummer det evige liv inden
i SIG. Nu siger de, som de gjorde det
på Noahs tid, at sandheden om, at
GUD er den eneste sæd, der rummer det evige liv, er en løgn, og i
de offentlige skoler underviser de
vores børn i denne modbydelige,
forkrænkelige og meget anstødelige perversion. Det er ikke nok for
dem at gifte sig med hinanden. De
ønsker at belære vores børn om, at
GUDS sandhed er en løgn. De har
accepteret deres indre dæmoner
(homoseksuelle dæmoner), stærke dæmoner, som får dem til at
tilbede det kødelige, og dermed
tilbeder de skabningen mere
5 1 Mos. 19:1-13, 24-25, 3. Mos. 18:22, 20:13,
5. Mos. 22:5, 23:17-18, Dom. 19:22-28, 1 Kong.
14:24, 15:11-12, 2 Kong. 22:1-2, 23:7, Ez. 16:4950, Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2
Tim. 3:1-5, Jud. 7, Aab. 22:14-15 6 1 Tim. 4:1-3,
2 Tim. 4:3-4, 2 Pet. 2:1-3
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end skaberen (Romans 1:25). Derfor har GUD ladet dem gå. HAN har
opgivet dem til ækle hengivenheder,
deres egne ækle hengivenheder, som
de elsker så højt. GUD ser, hvorledes
de har afvist HAM og HANS evige
liv, og hvordan de bekæmper HAM
med det på modbydeligste vis, så
GUD bekymrer sig ikke længere
om dem. GUD opgiver dem og lader dem få det, de ønsker, hvilket
er ækle hengivenheder! HAN lader
dem gøre, hvad de har valgt at gøre
– kvinder med kvinder, mænd med
mænd, lesbianisme og homoseksualitet.
Men GUDS sæd, GUDS sæd
- som rummer det evige liv - kan
ikke leve i en modbydelig sjæl, da
dette ville gøre GUDS sandhed til

Nigeria
Kære Pastor Tony,
Hilsner til dig i Jesus navn. Det
er med glæde, at jeg kan berette, at
jeg er blevet Guds tjener på grund
af din evangelielitteratur, som jeg
har læst, og dit radioprogram på
Radio Africa. Jeg takker dig for
den måde, hvorpå du forkynder
Guds ord til os her. Og jeg er nylig omvendt og jeg vil gerne, at du
sender mig en fuldstændig udgave af den Hellige Bibel, og nyhedsbreve med Messias-bøger. Jeg har
været fortabt og er fundet igen.
Må Herren velsigne dit præsteskab. Håber at høre fra dig snart.
Med venlig hilsen,
Mone Akinwa og familie
Sunshine State, Nigeria

ALAMO MINISTRIES PÅ NETTET

www.alamoministries.com
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en løgn! Denne homoseksuelle dæmon er stærk, men JESUS, sæden
med det evige liv inde i SIG, er meget stærkere.7 GUD beder os om
at modstå djævlen, så flyr han fra
os (Jakob 4:7).8 Men verdensregeringen siger, at hvis vi modsætter
os homoseksualitet, så begår vi en
hadforbrydelse.
Før JESUS steg op i Himlen, havde han overvundet døden, helvede,
graven, Satan og alle modbydelige
dæmoner, men enhver, som afviser

det evige liv, vil få sine korrupte beslutninger tilbagebetalt.9 De kommer selv til at modtage den retfærdige belønning, som er en evighed i
Helvede og søen af ild, evig smerte.
Dette er noget, de gør mod sig selv,
som i Noahs dage (Lukas 17:26-30).
Det er blevet mode at følge Satan, ham som har ført hele verden
bag lyset (Åbenbaringen 12:9).10
Det som medierne og regeringen
foretager sig, er at gøre GUDS ORD
til en hadforbrydelse, men det er det

7 5. Mos. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Krøn. 29:11-12, 2 Krøn. 20:6, Sl. 46:1, Es. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan. 4:3537, Joh. 10:29, Apg. 17:24-26, Aab. 1:12-18 8 Matt. 4:1-11, Rom. 12:9, Ef. 4:27, 5:3-17, 1 Tess. 5:21-22 9 1 Krøn.
28:9, Job 4:7-9, 21:14-20, Ordsp. 1:22-32, 8:36, 10:25, Es. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Luk. 12:4-9, Joh. 3:16-21, 36, Rom.
1:18, 1 Kor. 6:9-10, Jud. 14-15, Aab. 20:11-15, 21:8, 27 10 Matt. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 Pet. 2:1-3,
Aab. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23

Congo

(Oversat fra fransk)

Verdenspastor Tony Alamo,
Fred i Kristus! Mit navn er Pastor Andre Hilarion. Jeg er en af de ivrigste
læsere af dine nyhedsbreve. Det var faktisk i 2006 at jeg opdagede dine publikationer, og de har fuldstændig ændret min menighed. Helligånden åbnede
mine øjne, da jeg læste dem. Derfor bruger vi nu, i den kirke hvor jeg er pastor, litteraturen ‘Pavens hemmeligheder’ til at bære vidnesbyrd i det offentlige
rum, og Herren ypper nu store gerninger. Hver uge tager vi imod nye sjæle,
som er blevet berørt af Helligånden efter at have læst og accepteret budskabet,
og som har givet deres hjerter til Jesus, så de kan begynde deres nye liv.
Så vi vil venligst bede dig om at sende os mangle flere forsendelser med
regelmæssige mellemrum med artikler på fransk, så det bliver muligt for os at
oprette et distributionscenter med Tony Alamos litteratur.
Derudover, Pastor Tony Alamo, er din GUD vores GUD. Din mission er
også blevet vores mission. Og din kamp er også vores kamp. Vi takker dig på
forhånd, og vi beder til den almægtige GUD om at du i større og større grad
kan bane vejen til velsignelse for os, og for folk fra alle nationer.
Andre Hilarion
Kimpese, den Demokratiske Republik Congo

Missouri

Kære Pastor Tony Alamo,
Jeg er så taknemlig for dit præsteskab og de åbenbaringer af sandheden,
som Gud har givet dig. Du har i sandhed åbnet mine øjne og styrket min tro på
Gud, åbenbaret Satans bedragerier, verdensregeringen, dens virke imod os,
Bruden og alle andre, der udnyttes af ham i denne fortabte verden.
Send mig venligst alt det materiale, du kan tilbyde. Jeg vil gerne have det
HELE. Mange tak og må den levende Gud velsigne dig og dit præsteskab i rigt
mål i Hans nåde og magt!
Tilføj venligst mit navn til din bønneliste.
I Kristus,
Terry Birmingham					
Cameron, MO
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eneste liv, den eneste måde at undslippe evighedens lidelser i Helvede
og søen af ild på. JESUS og HANS
folk er de eneste, der tager sig af din
sjæl. Lad ikke Satans ånd overbevise
dig om noget andet. Du er ikke født
sådan. Dæmonen kan være trængt
ind i dig i en tidlig alder, men JESUS fortrænger dæmoner fra mennesker.11 HAN er LIVET og livet er
rigere end det.12 “Jeg er kommen, for
at de skulle have Liv og have Overflod” (Johannes 10:10).
Hvis jeg viser dig, hvordan man
undslipper evig forbandelse, kunne du mene, at dette ville være en
hadforbrydelse. Livet er kort, men
evigheden er lang.13 Den ender al(Forsættes på side 4)
11 Matt. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mark. 1:34, 39, 7:2530, 9:17-27, 16:9, Luk. 11:14 12 Joh. 11:25-26, 14:6 13 2
Sam. 14:14, 1 Krøn. 29:15, Job 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2,
Sl. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11,
103:14-16, 144:3-4, 146:4, Præd. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Es.
2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Jak. 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24

Indien
Kære Pastor Tony,
For ti dage siden besøgte jeg
min fars landsby, Sandipudi, for at
se vores gamle hus. Der var så en
troende, der lå i sin sygeseng og
var så syg, at folk troede hun kunne
være død, men jeg tog på besøg og
bad for hende. Gud hørte bønnerne
og kurerede hende fuldstændig.
Gennem denne handling modtog
jeg stor respekt fra hele gaden,
men jeg havde tillid, og sagde til
dem: “Det var ikke mig, men Jesus,
der gjorde dette. Lad os give Ham
hæderen og æren.”
Jeg tror på, at dine værdifulde
bønner hjalp mig i Hans præsteskab.
Lad os hædre Ham gennem ord og
handlinger.
Takker jer alle. Bed venligst for mig,
og endnu mere for vores mission.
I Hans kærlighed,
Din broder,
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, Indien

DEN ENESTE UDVEJ
(Fortsat fra side 3)

drig. Menneskenes sjæle lever evigt
i Himlen eller i Helvede.14 Vi er alle
mennesker. Vi har alle fået tildelt
retten til at vælge liv eller død, godt
eller ondt, GUD eller Satan.15 Når
GUDS ÅND træder ind i dig og du
fastholder Ham ved at tage imod
HAM, HANS ORD, så vil du dagligt kunne finde HANS livsstyrke
inde i dig selv, HANS magt til den
dag du dør. Men der skal investeres megen energi i dette. Satan laver ikke sjov med dig! Det er hans
ønske at placere dig i Helvede og i
søen af ild sammen med ham.
GUD laver heller ikke sjov. HAN
døde for os på korset på Golgata,
rejste sig fra de døde og steg op i
Himlen for at bevise over for os, at
HAN er GUD, og at HAN har magten til at frelse og lade os genopstå
på den sidste dag.16
Kærlighed er ikke sex. Kærlighed er at overholde GUDS

bud (1 Johannes 5:3).17 Hvis du
gør det, får du lov at leve. JESUS
sagde, at den, som siger, at han
kender MIG (elsker MIG), men
som ikke overholder MINE bud,
han er en løgner (1 Johannes
2:4). “Og ligesom de forkastede
at have Gud i Erkendelse, således gav Gud dem hen i [deres]
forkastelig(e) Sind til at gøre det
usømmelige,” (til deres syndi-

ge livsstil), og til at gøre de ting,
som Satan ønsker, de skal gøre,
og som hans onde ånd, inde i
dem selv, også får dem til at holde af at gøre (Romerne 1:28-32).
Lad dårerne være konger og
herske over verden med guld,
perversion, politik og andet, men
lad mit hjerte bringe en kærlighed, der ikke kan ældes. Modtag
(Forsættes på side 8)

17 2. Mos. 20:6, 5. Mos. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Jos. 22:5, Joh. 14:15, 21, 15:10, 2 Joh. 6

Arkansas

Kære Pastor Tony,
I dag besøgte jeg en ven, der er genfødt kristen. Han var til en begravelse. Den døde mand var præst, og der var mange deltagere i hans
begravelse. Før sin død var hans vidnesbyrd, at han hvor end han kom
frem altid sagde til folk, og det hvad enten det var i Walmart eller på
apoteket eller blot på gaden: ”Kender du Jesus Kristus som din personlige frelser? Er du i rette med Gud?” Han gjorde dette overalt hvor han
kom frem, i en sådan grad at folk begyndte at undre sig over, hvorfor
han gjorde det.
Nå, men til begravelsen rejste hans datter sig op og sagde: ”Jeg vil
fortælle jer alle en historie om min far. Da jeg var ung, omkring 13 år
gammel, tog jeg ofte med ham, og hvor end vi kom frem stoppede han
op og spurgte folk om de var i rette Jesus, eller også spurgte han dem om
følgende: ‘Kender du Kristus som din personlige frelser?’ Nogle gange
14 Es. 66:24, Dan. 12:1-3, Matt. 25:31-46, Mark. 9:42følte jeg, at han overdrev det. Han sagde det til alle, og det var uophørligt.
48, Joh. 5:26-29, Rom. 2:1-16, Aab. 14:9-11 15 5.Mos.
“En dag vi sad i bilen sagde jeg: ‘Far, hvorfor skal du absolut fortælle
30:14-20, Jos. 24:14-15, Ez. 18:19-32, 33:11, Joel 3:14,
Matt. 16:24-27 16 Mark. Kap. 16, Joh. 11:25-26, Apg.
alle om Jesus?’ Min far sagde: ‘Min datter, nu vil jeg fortælle dig en histo2:29-33, 4:10-12, 1 Kor. 15:3-22, 1 Pet. 1:3-5
rie. Da jeg var 17 år gammel, havde jeg et
drømmelignende syn, og i synet døde jeg og
Kenya
kom i Himlen. Det var det smukkeste sted.
Hej Pastor Tony Alamo,
Og derefter førte de mig over til Himlens
Jeg er ydmyg over din bekymring. Jeg var så velsignet af dit
udkant, og jeg kiggede ned i Helvede. Jeg
nyhedsbrev: “Jeg fandt Jesus på Tonys hjemmeside”. Jeg læste arkunne se alle disse hænder der blev strakt
tiklen, og bad den tilgivelsesbøn, der stod skrevet i nyhedsbrevet.
op imod mig, og de råbte til mig: “Hvorfor
Jeg angrede oprigtigt mine synder, faktisk blev jeg rørt til tårer,
fortalte du os det ikke! Hvorfor fortalte du
da jeg angrede al den tid, jeg havde spildt i verden med gudsbeos det ikke! Hvorfor fortalte du os det ikke!”
spottende adfærd! Jeg mærkede syndens byrde forlade mig. Jeg
Og det var mennesker jeg kendte. Drømmen
føler mig i sandhed let og fri. Åh, jeg gik tidligere glip af sådan en
sluttede og jeg var tilbage her på jorden, og
glæde, glæden ved at have fået tilgivet sine synder, glæden ved
at leve i Kristus. Jeg takker HERREN for at have frelst min sjæl, og
det er derfor jeg fortæller det til alle.’”
jeg beder til, at HELLIGÅNDEN kan lede mig på vej på denne spiMin ven sagde, at det mindede ham om
rituelle rejse. Jeg er helt ny på denne spirituelle rejse. Vejled mig
os med Pastor Alamos litteratur, fordi vi alvenligst om, hvordan jeg kommer videre og gør djævlen og hans
tid deler litteratur ud, hvor end vi kommer
løgne til skamme. Atter vil jeg understrege, hvor taknemlig jeg er
frem. Han sagde at Pastor Tony har advaret
over, at dine præsteskaber sørger for alt hvad religion angår. Må
folk i årevis.
Gud velsigne dig og dine præsteskaber i rigt mål.
Lovpris Herren,
Sarah Terry					
Bungoma, Kenya
Broder Tommy
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Fra vores oversætterafdeling
Vi arbejder på ilocano-oversættelser
(det sprog, der tales i det nordlige Filippinerne), og en af oversætterne er en ung
mand, som er blevet opdraget i pinsebevægelsens tro. Han har en uddannelse fra
et teologisk seminarium og underviser
på en bibelskole for børn. Deres kirke har
50 andre kirker spredt ud over det nordlige Filippinerne, hver med deres egen
præst. Han arbejder for øjeblikket sammen det amerikanske bibelsamfund om
at oversætte bibelkommentar for hver
enkelt bog i biblen.
Han fortalte os at da han så at ophavsrettighederne til Pavens hemmeligheder,
Pave på flugt, Jesus sagde, at Satan ville
få en kirke og en regering og Skøgernes
dronning, bemærkede han, at de var dateret i 80erne og 90erne. Han mente, at
det var fantastisk, at Pastor Alamo skrev
disse fakta for så lang tid siden, og at ingen på den tid kunne se, at det var sandheden, mens det i dag er så indlysende.
Pastor Alamo vidste alt dette før alle andre og offentliggjorde det for at advare
alle og enhver.
Han fortalte endvidere, at filippinerne er så katolske, at man ikke kan tale
med nogen af dem om Gud, men efter at

have læst brevene fra folk, der beder om
litteratur til viderefordeling, og om folk,
som bærer vidnesbyrd, bad han om hundrede eksemplarer af hver udgivelse, og
han hjalp med at oversætte dem, så han
kan videredistribuere dem. Han bestilte
også en del Messiassen-bøger. Han sagde:
“Jeg oversætter for bibelsamfundet, men
dette er sjælevindende.” Han fortalte, at
han er stolt af at være en del af dette, og
han bruger litteraturen i sin undervisning.
Han sagde: “Jeg har gået på seminariet, og
det har jeg i mig, men denne litteratur er
virkelig, og den er alvor. Jeg kan se alvoren
i det, der foregår her i mit eget liv. Jeg ser,
at denne litteratur er det, der sker lige nu. ”
Oversætteren til swahili er en mor til tre,
hvis mand er præst. Hun fortalte, at hvis hun
skulle være ærlig så tænkte hun ind imellem,
når hun arbejdede på de forskellige stykker
litteratur der omhandlede paven, at nogle af
anklagerne mod paven og den katolske kirke
var langt ude og overdrevne. Hun berettede,
at hun vidste, at katolicismen var en falsk
doktrin, så budskabernes overensstemmelse
med sandheden betød ikke noget så længe
de fik folk til at vende sig fra den. Men hun
troede stadig ikke rigtig på det.

Nigeria

Kære Alamo-menighed,
Hilsner til jer i vores velsignede Herres og Jesus Kristus navn. Tony Alamos
kristne præsteskabers verdensnyhedsbrev ændrer i høj folks liv i Igodan Lisa
Town i Nigeria. Dette nyhedsbrevs salvelse er fantastisk. Det har hjulpet mit
spirituelle liv ved at løfte mig op til et nyt forståelsesniveau med hensyn til
Gud. Det var din distributør, som gav mig dit nyhedsbrev med titlen Jordskælv.
Jeg benyttede også lejligheden til at give det videre til andre mennesker, og
alle de, som fik det af mig, modtog Jesus som deres personlige Herre. Æret,
lovprist være Gud.
Jeg beder dig venligst om at sende flere af dem, så de kan hjælpe os med
at vinde sjæle. Må Gud velsigne dit arbejde. Tak.
Din i Kristus,
Jasaau Imamu				
Ondo State, Nigeria

New York

Kære Pastor Tony Alamo,
Jeg modtog dit nyhedsbrev i New Yorks undergrundsbane, og det kom
til mig på et tidspunkt hvor jeg trængte allermest til det. Informationen i
din litteratur er meget vigtig.
Jeg beder også om bogen Messiassen, 100 nyhedsbreve, samt alle dine
budskaber på CD.
Tak,
Eric F.							
Rhinebeck, NY
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Hun fortalte, at en aften læste hendes
mand litteraturen, og han spurgte hende:
“Hvorfor bestilte du egentlig de her? ” Hun
sagde til ham: “Så jeg kan dele dem ud til de
mennesker jeg møder når jeg tager børnene
i parken.” Han sagde med det samme: “Det
kan der ikke være tale om! Du skal beholde
dem! Du kan ikke bare give dem væk. Dette er
sandheden! Vi må nærlæse dem.” Han sagde:
“Jeg har gået på bibel-college og der bliver undervist i disse ting, der er skriftligt belæg for
dem, og alt hvad der står her, er sandt.”
Hun berettede, hvordan hun kiggede på
ham og sagde fra hjertet: “Du gik på bibelcollege for flere år siden, og du vidste, at alt
dette var sandt. Hvad gjorde du eller dit college for at advare verden? Hverken du eller
nogen anden har gjort noget ved det. Denne
mand (Pastor Alamo) er kaldet af Gud til
at tale, fordi hverken du eller nogen anden
har gjort det eller havde tænkt sig at gøre
det.” Hun sagde: “Nu tror jeg på det og jeg
væmmes ved dem, der ikke har sagt sandheden, men har holdt den skjult.”
Den svenske oversætter blev opdraget som protestant, men havde i mange
år overhovedet ikke noget at gøre med
hverken kirke, religion eller Gud. Han er
politisk aktivist og kæmper mod forskellige
uretfærdigheder i den svenske regering.
Han skriver klummer på nettet og afholder
konferencer samt oversætter litteratur som
bijob. Han er meget sikker i sin tro, men da
han, i et uddrag af bogen Messiassen, læste:
“Mængden råbte: ’Korfæst ham, korsfæst
ham’”, begyndte han at græde.
Han fortalte os: “Jeg har studeret forskellige konspirationsteorier, men jeg har
aldrig set nogen, der har forbundet det hele
med Vatikanet på denne måde. Det er utroligt. Jeg nyder virkelig dette arbejde. I er alle
begyndt at få indflydelse på mig. Jeg var ved
at skrive min klumme, og pludselig indså
jeg, at jeg havde citeret Åbenbaringen.”
Den serbiske oversætter har en bachelorgrad i historie. Han sagde, at det er
meget spændende at være en del af dette.
Han fortalte, at Serbiens historie er fyldt
med mordrig religiøs forfølgelse, og Pastor Alamo er udsat for religiøs forfølgelse,
og han udtrykker sig stadig. Han sagde, at
dette er spændende.

Helende vidnesbyrd
27. oktober 2014
Mit navn er Pastor Isaque Roberto. Jeg er fra Londrina i staten Paraná,
Brasilien, og jeg vil gerne berette
noget gennem denne
e-mail. Jeg har været
pastor i Londrina i 15
år. For tre år siden blev
min familie skræmt af
en tragisk, men stor
begivenhed.
Den 24. juli 2011
var vores datter Beatriz
Gabriele (i en alder af
syv år) involveret i en
alvorlig trafikulykke,
da hun blev ramt at en taxichauffør,
som hun kom gående i forgængerfeltet. Hun blev ramt med en sådan
kraft, at hun ifølge politiet blev kastet 6 meter. Jeg løb hen til hende.
Hun trak ikke vejret, og jeg husker
at jeg råbte: “Ring efter hjælp!“ Da
jeg atter drejede hovedet over mod
hende, kunne jeg se dækket på en
motorcykel, og jeg hørte en stemme, der sagde: “Jeg kan hjælpe. Jeg
er brandmand.“ Gud havde placeret denne akuthjælper her på dette
tidspunkt. Han vendte Beatriz om på
ryggen og gav hende førstehjælp.
Hun hostede blod op. Hjælpen ankom, og mens de tog sig af hende
inde i ambulancen, begyndte jeg at
bede. Djævelen konfronterede mig
inde i mit hoved og viste mig et billede af en dreng, jeg kendte,
der var blevet ramt af en bil
og havde mistet tale- og koordinationsevnen. Nu kører
hans familie ham rundt i en
kørestol. I det øjeblik bragte
djævlen dette billede frem
for mit indre blik og sagde:
“Dette er din datters skæbne.“
Hun blev kørt til hospitalet og blev indlagt med
følgende diagnose: venstre
ben brækket, venstre skul-

(Oversat fra portugisisk)
derknogle brækket, venstre og højre
kraveben brækket, sønderrevet milt,
forskydning af lungerne og hovedtraume niveau 3 (niveau 4 er dødeligt).
Da vi ankom til intensivafdelingen, så vi
vores datter koblet til
flere forskellige maskiner. Hun trak vejret
gennem en maskine,
og hun var i koma. Tre
dage efter ulykken,
den 27. juli, ringede
den neurokirurg, der
behandlede hende, til os og sagde:
“Jeg har ikke gode nyheder. Hendes
tilstand er blevet forværret. Beatriz
reagerer ikke på behandlingen, og
hun har udviklet et for højt tryk kranietryk. Hjernen svulmer op. Derfor
cirkulerer blodet ikke gennem hjernen, og inden for få timer vil Beatriz
være hjernedød.“ Doktoren sagde:
“Jeg har ét sidste alternativ, hvilket er
at operere hende og fjerne et stykke af kraniet på hver side for at lette
trykket på Beatriz’ hjerne, så der er
plads til, at den kan udvide sig. Men
der er ingen garanti for, at hendes
tilstand vil forbedres, eller for at hun
kan overleve operationen.“
Vi gav tilladelse til operationen,
fordi vi ved, at Gud har det sidste
ord. Mens de gjorde alting klar, bad
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de os om at være hos Beatriz, så vi
kunne sige farvel. Min kone begyndte at bede, mens jeg ringede til de
andre forbedere og forklarede dem
situationen. Mens min kone lænede sig ind over Beatriz’ krop og bad,
kom en person hen til hende og
sagde: “Moder, jeg vil råde dig til at
bede for, at Gud tager hende. Hvis
hun overlever, så vil hun bare være
en grøntsag.“ Timer senere, uden at
vide hvad der var sket, modtog jeg
en besked fra min svigerinde, som
sagde, at hun, under sine bønner
samme eftermiddag, havde modtaget en åbenbaring. Hun havde set
en ond ånd, der kom til min kone og
sagde netop disse ord.
Operationen tog næsten fem timer. Da de bragte Beatriz tilbage til
intensivafdelingen, var hendes hoved helt forbundet og hendes ansigt
vansiret. Nu kunne jeg kun vente. Vi
bad til Gud om at helbrede hende,
men vi blev ved med at modtage
dårlige nyheder – lungebetændelse,
en hospitalsinfektion.
En dag før Beatriz’ fødselsdag
(den 8. august), sagde lægen, at han
ville ophøre med at give hende bedøvende medicin for at se, om hun
ville komme ud af sin koma. Jeg
spurgte: “Hvor lang tid tror du, der
går, før hun vågner?“ “Det kan vi
ikke sige med sikkerhed,“ sagde han.
“Hun vågner måske i dag, i
morgen, i næste uge, næste
måned, næste år, men det
kan også være, at hun aldrig
vågner op.“
Nogle dage senere blev
det kunstige åndedrætsapparat fjernet. Det var noget,
vi fejrede, for hun begyndte at vågne op. Men i løbet
af natten inhalerede Beatriz
noget væske, og hendes
vejrtrækning forværredes.
Da vi ankom til hospitalet,

så vi, at hun trak vejret med besvær.
Hospitalspersonalet gjorde, hvad de
kunne, for at hun skulle få det bedre.
Vi gik ud og spiste frokost, og da vi
vendte tilbage og bad om at komme
ind, blev vi stoppet. Jeg kiggede ind
gennem døren og så, at næsten hele
staben stod rundt om hendes seng
og græd. Vi måtte vente adskillige
minutter, og da vi fik lov at komme
ind, så vi, at Beatriz atter havde fået
ført et rør ned i halsen, så hun kunne
få hjælp med vejrtrækningen. En af
lægerne sagde: “Vi er muligvis nødt
til at foretage en trakeotomi, hvilket
betyder at Beatriz kommer til at trække vejret gennem en slange. Hun vil
ikke længere kunne trække vejret
selv.“ Flere dårlige nyheder – endnu
en grund til at bede. Nogle dage senere vågnede Beatriz af sin koma, og
hun blev overført til en klinik.
Vi blev ved med at bønfalde Gud,
mens vi hele tiden fastede. Da Beatriz
blev overført til klinikken, omdannende vi stuen til et bønnecenter 24
timer om dagen. Vi spillede bønnemusik. Vi bad hver time. Folk, der kom
ind på stuen og så Beatriz liggende i
sengen med sine ben i gips og koblet
op til vejrtrækningsmaskiner og en
sonde, sagde, „Hvordan kan der være
så fredfyldt herinde?“ Hospitalsopholdet varede 53 dage i alt.
Da Beatriz blev udskrevet, kom
hun hjem uden egentlig at vise tegn
på, at hun ville komme sig. Vi havde
en hospitalsseng, en brusestol og en
kørestol derhjemme. Min kone talte
med en fysioterapeut, og hun spurgte: „Doktor, hvor lang tid tror du, der
går, før Beatriz kan gå?“ Doktoren
svarede: „Jeg har arbejdet inden for
dette felt i mange år, og jeg har aldrig læst i nogen lægetidsskrifter eller hørt beretninger om nogen, der
har overlevet en ulykke som den, Beatriz var involveret i. Det er muligt,
at hun en dag kommer til at gå med
krykker eller et gangstativ, men –
det er min overbevisning – at hun aldrig kommer til at gå normalt igen.“

Men vi havde i vores sind besluttet,
at hun ikke ville komme til at ende
sådan. Vi vedblev med at søge Herren, nogle gange i tro, andre gange i
gråd, men altid i tillid. En dag tog vi
hende hen til den lokale lægeklinik,
fordi vi skulle bruge en henvisning,
og jeg fortalte lægen, at det hastede. Lægen bad om at se Beatriz, og
da jeg kom gående ind på klinikken
med hende i mine arme, spurgte
lægen, „Min herre, hvorfor har du
så travlt? Hvad vil kunne ændre sig i
forhold til dette barns tilstand?“
Beatriz skulle have foretaget en
operation for at implantere en protese der, hvor dele af hendes kranium var fjernet. Vi fik et estimat på
147.500 brasilianske real (tæt på
60.000 USD). Vi havde ikke pengene, så vi havde endnu en grund til
at bede. Vi modtog vejledning fra
Gud gennem en ven, og vi begyndte en indsamling for at skaffe pengene. En dag modtog jeg et opkald
fra en kvinde, der begyndte at stille
spørgsmål om Beatriz. Hun spurgte,
hvor meget vi stadig manglede, og
jeg sagde 57.000 BRL (23.000 USD).
Hun sagde, at hun ville se, hvad hun
kunne gøre for os. Den følgende
mandag, da jeg gik i banken, fandt
jeg ud af, at vedkommende havde
sat det beløb, vi manglede, ind på
kontoen. Vi indsamlede hver en øre.
vi havde brug for, på 40 dage. Gud
være velsignet!
Operationen fandt sted den 23.
december 2011. Omkring dette tidspunkt kunne Beatriz allerede sidde
op med nogle puder som støtte, og
hun kunne også sidde i kørestolen.
Den 27. december gik jeg ind for at
sige farvel til Beatriz, før jeg gik i kirke. Jeg tog hendes hånd og fortalte
hende, at jeg gik i kirke. Jeg mærkede, at hun trak i min hånd. Jeg holdt
godt fast, og hun rejste sig med det
samme. Jeg blev bange og trådte et
skridt tilbage, og på samme tid tog
hun et skridt frem, og hun blev ved
med at gå. Gud er tro!
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Efterhånden som dagene gik,
fortsatte Beatriz med at genvinde
sine evner og færdigheder. Hun begyndte at tale og skrive. I maj 2012
startede hun i skole igen.
I dag, tre år senere, er hun et
levende vidnesbyrd om et overnaturligt mirakel, et bevis på, at Gud
lever op til Sit Ord og handler til
fordel for de troende. De ord, jeg
vil give dig, og som du til enhver
tid bør tage med dig, er: „ALLE TING
ER MULIGT FOR DEN, SOM TROR“
(Markus 9:23).
For nogle dage siden var min
kone sammen med en fysioterapeut,
og doktoren viste Beatriz frem for
en af eleverne og sagde: „Dette er et
mirakel, for hvis det ikke var for Gud,
så ville hun ikke være her. Der var
ikke noget, lægevidenskaben kunne
gøre for hende.“
Lægevidenskaben kunne ikke
gøre noget, men det KAN GUD! HAN
KAN OGSÅ VIRKE I DIT LIV!
Pastor Isaque Roberto
Dette vidnesbyrd er blevet hørt af
hele menigheden i Londrina, og det har
været et eksempel på Guds magt til at
udfordre vores tro. See vidnesbyrdet,
optaget i kirken, på YouTube: http://
www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Cuba

(Oversat fra spansk)
Hilsner fra Cuba,
Må Guds fred være med alle.
Takket være Herren var vi i dag
så velsignede, at vi kunne afhente
yderligere to pakker.
Viderebring vores tak til alle de
Guds tjenere, som er blevet velsignet med opgaven at bringe Ordet
ud til verden gennem dette præsteskab. Min dybeste taknemlighed til
jer alle.
Gud velsigne jer,
Præst Marrero
Havana, Cuba

HERREN ønsker, at du skal fortæljeg takker dig, HERRE JESUS, for at
frelse min sjæl, og jeg vil vise min le andre om din frelse. Du kan blive
(Fortsat fra side 4)
taknemmelighed ved at udføre DIN distributør af Pastor Tony Alamos
det evige livs sæd. Start med at befaling og ikke synde længere.28
evangelielitteratur. Vi sender dig littebede denne bøn:
raturen gratis. Ring til os eller send os
Min HERRE og min GUD, forEfter frelsen bød JESUS os at dø- en e-mail for yderligere information.
barm dig over min sjæl, en synder.18 bes, fuldt nedsænket i vand, i FA- Del denne besked med andre.
Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er DERENS og SØNNENS og HELHvis du ønsker, at verden skal frelSØN af den levende GUD.19 Jeg tror LIGÅNDENS navn.29 Nærlæs King ses, som JESUS befaler det, så må du
på, at HAN døde på korset og udgød James versionen af Biblen, og gør, ikke frarøve GUD hans tiender og ofSIT kostbare blod for at alle mine som den siger for dit, og andres, fergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske
fordums synder kunne forlades.20 gode.30
bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og
Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS
KRISTUS og GUD FADEREN I spørger: “Hvorved har vi bedraget
fra de døde ved HELLIGÅNDENS lever nu i dig gennem HELLIG- DIG?” Med Tienden og Offerydelsen!
kraft,21 og at HAN lige nu sidder ved ÅNDEN. Der er en måde, hvorpå I trues med Forbandelse, fordi I bedraGUDS højre hånd og hører min be- du kan lade en større del af GUDS ger MIG, ja alt Folket [og hele denne
kendelse af synd og denne bøn.22 Jeg guddommelige natur tage bolig i verden] gør det! Bring hele Tiendet [et
åbner mit hjertes dør og jeg invite- dig. Jo mere GUDS guddommelige “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt]
rer DIG ind i mit hjerte, HERRE JE- natur tager bolig i dig, jo bedre er til Forrådshuset, så der kan være Mad
SUS.23 Rens alle mine synder bort i du i stand til at modstå de fristelser, [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjædet kostbare blod, som DU udgød i der så nemt har skubbet så mange le]; sæt MIG på Prøve dermed, siger
mit sted på korset på Golgata.24 DU millioner kristne væk fra frelsens HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke
vil ikke vende dig fra mig, HERRE vej. Bed for dåben i HELLIGÅN- åbner eder Himmelens Sluser og udøser
JESUS, DU vil tilgive mine synder DEN. For anvisninger om, hvordan Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil
og frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi du kan modtage dåben i HELLIG- for eders Skyld skræmme Æderne, så at
DIT ORD, Bibelen, siger det.25 DIT ÅNDENS navn og hvordan du kan de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde,
ORD siger, at DU ikke vender dig lade en større del af GUDS hellige og eders Vinstok på Marken skal ikke
væk fra nogen, og det indbefatter natur tage bolig i dag, bed da om slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERmig.26 Derfor ved jeg, at DU har hørt vores litteratur eller ring. Ingen RE. Og alle Folkene skal love eder, fordi
mig, og jeg ved, at DU har svaret kommer til at se GUD uden hellig- I har et yndigt Land, siger HÆRSKAmig, og jeg ved, at jeg er frelst.27 Og gørelse (Hebræerne 12:14).
RERNES HERRE” (Malakias 3:8-12).

DEN ENESTE UDVEJ

18 Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 19 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 21 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 22 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 23 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 24 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh.
1:7, Åb. 1:5, 7:14 25 Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 26 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Heb. 11:6 28 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14
29 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 30 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 • taoffice@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 2014 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registreret november 2014.

DANISH—VOLUME 20500—THE ONLY WAY OUT

8

