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TØRRE BEN

Kjære pastor Tony Alamo
av
Hilsen fra meg. Måtte du oppleTony Alamo
ve ﬂerdoblet nåde og fred gjennom
Profeten Esekiel i det gamle testamentet fikk
Gud vår Far og gjennom Jesus Krisen
åpenbaring
fra Gud. Han så en dal som var
tus vår Herre. For Faderen har overøst
fylt med tørre ben som representerte Israels og
oss med sin kjærlighet slik at vi kalhele verdens åndelige død. Åpenbaringen forutsa
les Guds barn (1 Joh. 3:1). Pastor, jeg
at Kristus skulle komme, at han skulle forkynne
vil takke deg for litteraturen som du
har sendt meg. Må Gud (den Herre
evangeliet og resultatet skulle bli den første oppJesu Kristi Fader) velsigne deg rikestandelsen fra døden til evig liv for alle dem som
lige gjennom alle Hans rikdommer.
tror på “Herrens Ord”.1
Min hustru, Temwa, og jeg er travelt Pastor Tony Alamo – foto 1986
Så sa Gud til Esekiel: “Menneske, kan disse
opptatt med å dele ut litteratur og nyben bli levende igjen?” (Kan de åndelige døde bli
hetsbrev. Jeg har åpnet et lite kontor
levende igjen?) Esekiel svarte: “Herre Gud, det vet bare du [for det var du som
og det kommer masse mennesker for
2
(fortsetter på side 2)

Dette er nummer 24 i en serie med
utdrag fra pastor Alamos bok, The Messiah, som skal fortsette i hver utgave helt
til hele boken er fullført.

Det største underet på trykk:
vitnesbyrdet om

Messias
i bibelens profetier
“Om HAM vitner alle profetene”
(Apg. 10:43).
“I bokrullen er det skrevet om meg”
(Sal. 40:8, Hebr. 10:7).

(B) Jesaja 53 fortsettelse
(9) Messias’ STEDFORTREDENDE LIDELSER, Jesaja 53:4-6,
8, 10-12:
“Sannelig, våre sykdommer tok
Han på seg, og VÅRE smerter bar
Han... Han ble såret for VÅRE overtredelser og knust for VÅRE misgjerninger. Straffen lå på Ham for at
(fortsetter på side 4)

skapte dem].” Da sa Gud igjen til Esekiel: “Tal profetisk over disse ben og si til
dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord! Så sier Herren Gud til disse ben: Se, jeg
lar det komme livsånde i dere, så dere blir levende.”3
Israel visste at det var ute med dem som et folk.4 Ennå i dag er Israel et håpløst splittet folk. Men Gud sa til Esekiel at Han skulle reise opp et annet folk,
større enn det første Israel som ikke ville slutte å synde. Det nye Israel skulle

1. Esek. 36:1, 4 2. Esek. 37:3 (den hebraiske teksten) 3. Esek. 37:4, 5 (den aramaiske teksten) 4. Esek. 37:11

(fortsetter på side 2)

Ghana

Kjære pastor
Jeg hilser deg helt fra Ghana.
Jeg er svært begeistret for å fortelle
deg at jeg endelig tok imot Jesus
Kristus som min personlige frelser,
og at han kom og døde på korset,
etter å ha lest litteraturen din som
heter, The Messiah. Tidligere levde
jeg i verden uten å kjenne Gud eller
Hans Sønn, Messias. Men etter å ha
lest litteraturen din vet jeg nå at jeg
var fortapt, men nå er frelst, jeg var
i mørket, men Herren Gud har ført
meg inn i lyset. Jeg er derfor nå født

på ny som kristen og sønn til den
levende Gud. Jeg har ikke bibel. Kan
du sende meg en bibel og heftet, The
Messiah, hvis det er mulig. Jeg ville
også sette pris på hvis du kan sende
meg andre bøker som kan hjelpe
meg å bli bedre kjent med Gud. Jeg
går nå i pinsemenigheten i Koforidua. Måtte den Herre Gud rikelig
velsigne deg på grunn av de gode
gjerninger som du gjør.
Med vennlig hilsen
D.F
Koforidua, Ghana

Alle brevene i denne
1 trykksaken er av nyere dato, fra 2003 til 2005.

TØRRE BEN
(fortsetter fra side 1)

bestå av mennesker fra hvert folkslag
på jorden,5 en liten del utvalgte jøder
og en skare ikke-jøder som er podet
inn i det Sanne Vintreet (Jesus).6 Det
skal bli et stort, hellig folk som består
av dem som er blitt frelst fra syndedøden og fått evig liv.7 De vil aldri sette
seg imot eller skille seg fra Gud. Dette
var den første oppstandelsen gjennom
Kristi oppstandelseskraft.8
I 1964, før jeg ble frelst gjennom
Jesus Kristus var jeg, Bernie Hoffman,
også kjent som Tony Alamo, kjent for
å være en syndig og ugudelig mann og
hadde overhode ingen kjennskap til
Gud. Jeg hadde ikke peiling på at Gud
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, Åp. 5:9,
14:6, Hebr. 8:8-12, Sal. 22:28, Jes. 2:2 og mange flere skriftsteder
6. Åp. 7:4, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Joh. 15:1 7. 1 Pet. 2:9 8. Åp.
20:5-6, Kol. 2:12, 3:1, Rom. 15:12, 1 Kor. 15:15, 16, 1 Tess. 4:16

Malawi
(fortsetter fra side 1)

å få litteraturen din. Mange er blitt omvendt og døpt. Det er stor aktivitet ved
dette lille kontoret som fylles av studenter og personer fra andre menigheter. De kommer og stiller spørsmål og
angrer sine synder, så vær så snill, Tony,
og send meg mer forskjellige typer litteratur. Send mange nyhetsbrev og
mange eksemplarer av boken, The Messiah. Tusenvis av mennesker kommer
som om det var penger jeg ga dem,
men det er Guds Ord jeg gir dem. Jeg er
travelt opptatt med å døpe mennesker
i elven. Send meg bibler som jeg kan
gi noen av dem som har omvendt seg
fra sine synder. Hjelp meg med $100,00
til stoler hvis det er mulig. Jeg reiste til
Zambia for å forkynne, og brukte dine
brosjyrer og folk tok imot Jesus og lot
seg døpe i elven Wemba. Dine brosjyrer
er et garn som brukes for å fange ﬁsk.
Måtte Gud velsigne deg og være med
deg og de andre som er travelt opptatt
med arbeidet ditt for Herren.
Pastor N.K.
Rumphi, Malawi

eksisterte. For meg var Guds ord
California
bare noen fabler og myter og jeg
Kjære pastor Alamo
forstod ikke at noen kunne tro på
Jeg skriver dette brevet med den HelGud eller Hans Sønn. Jeg trodde
lige Ånds styrke og fullt utrustet til kamp,
ikke på dem som sa at de trodi Guds rustning (Ef. 6:10-17). Visse sannde på Gud. De var alle sammen
heter og hemmeligheter i bibelen har nyhyklere. De syndet like mye ellig blitt åpenbart gjennom den Hellig Ånd
ler enda mer enn det jeg gjorde.
gjennom åndelig vekst og fellesskap med
Det vet jeg, fordi jeg fartet rundt
sammen med dem. Vi var alle en
en bror i Guds armé. Jeg vet at Gud forbehaug med døde, tørre ben. Jeg ble
reder sine utvalgte og jeg fikk se en side
sint når noen forsøkte å omvende
fra en av dine brosjyrer. Jeg må si at Gud
meg til å bli kristen, fordi jeg synga meg litteraturen din på et kritisk tidstes at bibelen bare var bortkastet
punkt da jeg trengte å vite visse sannheter.
tid. Jeg hadde ikke tid til å drive
Jeg er svært imponert over arbeidet ditt.
med leker eller eventyr.
Du forteller meg om alle sidene ved proJeg ble ansett for å være den
fetiene, rå sannhet som ikke er sukkerbebeste innen markedsføringsbranlagt. Vennligst regn meg som medlem, og
sjen. Jeg var ansvarlig for mange
ta meg med på adresselisten din slik at jeg
berømte sangere og skuespillere
kan vokse i den Hellige Ånd, utrustet med
og deres vellykkede karrierer.
Guds sannhetsverd. Ikke send bøker med
Jeg var også vellykket i markedsstivt bind da jeg sitter i et delstatsfengsel.
føringen av flere velkjente husJeg kan ikke gi penger, men jeg ber om at
holdningsprodukter. I denditt mektige arbeid må blomstre.
ne perioden var mitt verste
Vennlig hilsen
mareritt at jeg hadde blitt
B.L.
Corcoran, California, USA
omvendt, delte ut brosjyrer
om Jesus ute på gata, at jeg
levde blant uteliggere, forkynte heten. Kirkene bestod av hyklere, noe
evangeliet, og organiserte mat- alle også så ut til å vite. Hele verden lå
død i sine misgjerninger og synder.10
køer for dem som sultet.
På midten av 60-tallet, slik jeg Verden var en enorm dal fylt med tørså det, så ikke verden lys ut. Jeg re ben, akkurat som dem Esekiel så.11
Jeg møtte Jesus på en svært uvirlikte ikke narkotika eller skitne
mennesker som levde umoralsk. kelig måte på et kontor i Beverly
Jeg hatet hva hippiebevegelsen Hills. Ingen kan forestille seg hvor
holdt på å gjøre med Hollywood, skrekkslagen, men på samme tid glad,
Sunset Boulevard, og med ver- jeg ble da Gud viste meg at Han, og
den. Selv var jeg ingen helgen. Hans Sønn, virkelig eksisterte. Jeg var
Jeg brydde meg egentlig ikke om overlykkelig for å oppleve Hans fanat folk syndet, så lenge det ikke tastiske Hellige Ånd, og høre Hans
ble gjort fremfor barnefamilier. mektige røst gå gjennom hele kropFor meg var verden kommet til pen min som om jeg var et filter der
en ende, den var død, tørr, mot- Hans ord gikk både inn og ut. Hans
bydelig og kald.9 Det fantes in- nærvær var herlig og varmt. Jeg kjengenting av verdi lenger. Jeg trod- te det voldsomme trykket fra Guds
de at andre i verden som meg, Ånd som en mektig hånd over meg.
visste dette, og brukte narkotika Han befalte meg å: “Stå opp på dine
i et forsøk på å flykte fra virkelig- føtter og fortell de menneskene som
9. Matt. 13:39, kap. 24, 1 Kor. 15:24, Hebr. 9:26, 1 Pet. 4:7 10. Ef. 2:1, 5, Kol. 2:13 11. Esek. 37:1
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Zambia

Tony Alamo Christian Ministries assisterende pastor, M.C. deler ut pastor
Alamos nyhetsbrev – Kongo

befinner seg i dette rommet om Herren Jesus Kristus, og at Han kommer tilbake til jorden, hvis ikke, skal
du sannelig død.” Da Hans Ånd kom
inn på kontoret og jeg kjente Hans
mektige trykk, ble jeg klar over Hans
ubeskrivelige og utrolige intelligens.12
Han var hvert atom og molekyl. Han
var luften som vi puster inn. Han visste om alt i fortiden og om alt som
skulle skje i fremtiden.13 Jeg ble flau
fordi jeg visste at Han kjente til alt jeg
noensinne hadde gjort. Da viste Han
meg at himmelen og helvete virkelig
eksisterer. Jeg visste hvor jeg kom til
å havne hvis jeg ikke gjorde det Han
sa… og det var ikke himmelen.
12. 1 Sam. 2:3, 4 Mos. 24:16, 1 Kor. 1:25, 2:16, 3:19, Sal. 32:8,
Job 21:22, Ordsp. 2:6, 3:20, 9:10, Luk. 1:77, Rom. 11:33, 2 Kor.
4:6 13. Sal. 44:22, 1 Joh. 3:20, 1 Kor. 3:20, Sal. 94:11, Jes. 46:9-10,
Åp. 21:6, 22:13

Kjære pastor Tony Alamo
Jeg hilser deg med glede og oppriktighet i Herre Jesu Kristi navn. Jeg takker
Gud for at du er til, og måten Han planla
at vi på best mulig måte skal spre Ordet
slik at det når til verdens ende så mange
kan bli frelst. Pastor Alamo, Sir, jeg var en
hedning før jeg ble frelst fra de onde tingene gjennom en arbeidskollega, og da jeg
leste det du skrev i nyhetsbrevet ble mitt
hjerte satt på riktig plass, og jeg er sikker
på at Gud holder på å forandre livet mitt.
Jeg forsto raskt at Gud vil at vi skal fylles av Hans rettferdighet. Pastor Alamo,
jeg ber om én eller to bibler på engelsk
som min venn og jeg skal bruke for å lese
Ordet til den Allmektige Gud. Måtte vår
Herres fred være med deg og med din
ånd. En stor takk for hjelpsomheten og
omtenksomheten hos dem som svarer på
anmodninger.
Takk.
G.N.
Kitwe, Zambia

Selv om jeg ble fylt med
frykt,14 var det samtidig herlig å
vite at Gud var virkelig, at Han
var levende, og at Han var alt
det profetene og apostlene hadde sagt Han var. Han har overhode
ikke forandret seg siden den gang da
Han skapte himmelen, jorden og alt
som er i dem.15 Jeg visste øyeblikkelig
at jeg alltid kom til å frykte, beundre,
respektere, elske og tjene Ham. Jeg
visste at jeg villig ville leve, bli forfulgt
og dø for Ham, og gjøre det med all
min glede.16
Etter at Gud slapp meg ut av kontoret, begynte jeg å spørre Ham: “Hva
vil du jeg skal gjøre? Uansett hva du
sier, skal jeg gjøre det.” Jeg fikk ikke
noe svar, derfor tenkte jeg at Han ville
at jeg skulle gå i en kirke. Jeg regnet
med at dess større kirke, dess bedre er
kirken. Derfor gikk jeg til den største,
men jeg fant Ham ikke der. Jeg gikk i
andre kirker, men fant Ham ikke der
heller. Deretter leste jeg bøker som
på omslaget hadde bilder av menn
som så kloke og gudfryktige ut, som

hadde langt skjegg og var religiøst
kledd. Men jeg visste at bøkene tok
feil fordi de påstod at Gud ikke skulle
fryktes,17 at Gud ikke truer mennesker og at man kan synde uten å havne
i helvete.18 Jeg brydde meg ikke om en
slik Gud. Jeg var på leting etter den
Gud som hadde truet meg,19 den Gud
som hadde vist meg himmelen og helvete, og som fikk meg til å gjøre noe
ingen andre kunne få meg til å gjøre, å
gjøre noe jeg aldri ønsket å gjøre.
Jeg trodde aldri at sannheten kunne finnes i bibelen ettersom det finnes
så mange av dem. Jeg tenkte at siden
bibelen var så allment akseptert, kunne den ikke inneholde visdom, for jeg
syntes all mennesker var dumme. Til
slutt begynte jeg å lese i bibelen og
fant frelsesplanen der, veiledningen
til evig liv og hvordan man skal vokse
(fortsetter på side 7)

ALAMO MINISTRIES PÅ INTERNETT
www.alamoministries.com

14. 2 Kor. 5:11, 1 Mos. 35:5, Jer. 32:21, Job 31:23, 3. Mos. 26:16, Esek. 32:32 15. Mal. 3:6, Hebr. 13:8, Gen. 1:1, Apg. 4:24 16. Sal. 5:12,
35:19, Joh. 16:33, Rom. 12:8, 15:13, Apg. 2:28, 20:24, Jes. 51:11, 61:10, 2 Kor. 8:12 17. 1 Mos. 22:12, Sal. 112:1, Ordsp. 13:13, 14:16,
28:14, 31:30, Fork. 7:18 18. Ordsp. 8:36, Esek. 18:2, 4, Åp. 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, Åp. 20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, Mark. 16:16, Esek. 3:18, 18:20

3

INDIA
Vår elskede og åndelig verdsatte bror
og leder, pastor Tony Alamo.
Hilsener fra brødre i India, ved
Tony Alamo Christian Ministries i India. Jeg var lykkelig og takknemlig da
jeg fikk tak i bibler og noe annen litteratur inkludert, The Messiah. I bønn
distribuerer mine kristne brødre og
jeg den sanne frelsesplanen til dem
som kan engelsk, og vi forsøker også
å oversette denne unike litteraturen til
morsmålet vårt for dem som ikke kan
engelsk og bor i landsbyene. Mange
mennesker, bussjåfører og bilførere,
studenter ved videregående skoler,
medisin- og ingeniørstudenter, arbeidere og ansatte ved fabrikker, lærere
og alle som mottok dem med stor interesse, velsignes av denne litteraturen
som formidler den sanne frelsesplanen. Mange i vår by har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige frelser
gjennom litteraturen din. Vennligst be

MESSIAS
(fortsetter fra side 1)

VI skulle ha fred, ved Hans sår har
VI fått legedom... Skylden som VI
alle hadde, lot Herren ramme Ham...
Han måtte dø for SITT FOLKS overtredelse... Han gav sitt liv til soning”
(Jesaja 53:10). “Han har båret DERES
synder... Han tok på seg de manges
synd.”1
Det påfallende faktum i dette kapitlet er Messias’ stedfortredende lidelser. Dette fantastiske kapitlet har
bare tjue vers, men forkynner likevel
læren om et stedfortredende offer for
all menneskelig synd, fjorten ganger.
Hele avsnittet (Jesaja 52:13-53:12) flyter over med denne tanken og mysteriet ble ikke løst før Herren Jesus ble
1 Den guddommelige forfatter gjør det umulig å være oppfinnsom eller bruke kunnskap for å eliminere doktrinen om stedfortredende forsoning fra dette avsnittet ved å presentere det så mange ganger og på
så mange forskjellige måter, men fremdeles si det samme. Hvis noen
klarer det på ett sted vil vedkommende bli møtt med samme budskap
et annet sted.

Broder T.R. deler ut Pastor Alamos dynamiske, sjelevinnende bok, The Messiah –
Rajahmundry, India

for vårt arbeid i dine verdifulle bønner.
Ærbødigst. Din tjener i Hans vingård.
Med vennlig hilsen
Pastor N.T.
Rampachodavaram
Mandal, India

gjort til å symbolisere synd for oss
(2 Kor. 5:21), og “døde for våre synder” (1 Kor. 15:3).
“Skylden som vi alle hadde, lot
Herren ramme Ham” (Jesaja 53:6).
Messias var den guddommelige frelser som fikk oppleve dommens brennende stråler som ville rammet menneskeheten. Guds fantastiske nåde
gjennom Kristi stedfortredende forsoning! Korset ble Kristi dypeste ydmykelse og likevel den høyeste ære –
måten som ble valgt for at mennesker
skulle frelses.
Da Jesus kom oppfylte han disse
messianske profetiene gjennom sin
forsonende død på korset: “Han bar
våre synder på sitt legeme opp på korstreet” (1 Peter 2:24).
(10) Messias skal lide FRIVILLIG
og uten å klage, Jesaja 53:7:
“Han ble mishandlet, men bar det
ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik
lammet som føres bort for å slaktes, lik
4

sauen som tier når det klippes. Han
åpnet ikke sin munn.”
Andre som lider knurrer eller
klager vanligvis, spesielt når behandlingen er urettferdig, men slik
var det ikke for den lidende Messias.
Han underkastet seg frivillig den
forhåndsbestemte gjerningen å “bære
våre synder”, og gikk som et lam som
skulle slaktes. I enestående og edelmodig stillhet skulle Messias utstå alt
fordi det var Jehovas vilje. Her ser vi
det ubegripelige mysteriet som endeløs kjærlighet er.
I det Nye testamentet finner vi ikke
noen glødende harme eller høylytt
klaging, eller at de som stod for henrettelse ble anklaget da Jesus Kristus
ble slått, falskt anklaget, mishandlet,
latterliggjort, spyttet på, forfulgt, maltraktert, hudflettet og korsfestet. Det
eneste de hørte var en bønn.
Etter at det stod frem en rekke
vitner med falske anklager sa øverstepresten, “Har du ikke noe å si?... Men
Jesus tidde” (Matt. 26:59-63).
Her er Jesu bønn mens han led på
korset: “Far, tilgi dem, for de vet ikke
hva de gjør” (Lukas 23:34).
Hele denne fremgangsmåten er så
uvanlig, den rake motsetning til natu-

Ghana

Pastor Mike Omoasegun, og noen av medlemmene i hans menighet, mottar Pastor Alamos
sjelevinnende litteratur og King James bibler fra Tony Alamo Christian Ministries –
Suleja, Nigeria

ren og menneskelig erfaring, man kan
ikke unngå å bli slått av og forbløffet
over begge de merkelige profetiene,
og den enda mer merkverdige oppfyllelsen.
(11) Gjennom trengsel (fengsel)
og dom vil Messias IKKE HA NOEN
SOM FØRER hans sak, ikke ha en
venn som erklærer Hans uskyld, Jesaja 53:8:
“Gjennom trengsel og dom blir
han revet bort. Men hvem i Hans samtid aktet på det?”
Sanhedrin (det jødiske hierarkiet)
hadde en skikk i “rettssaker som gjaldt
livet”, å innkalle dem som visste noe
som var til fordel for den anklagede
slik at de kunne stå frem og fortelle
det. Dette ble ikke gjort i rettssaken
mot Jesus fra Nasaret, tvert imot var
det en urettferdig og rask sak som ble
ført i Sanhedrin, noe som var stikk i
strid med deres egne regler og alle
standarder som gjaldt hva som var rett
og rimelig.

Jesus stod foran det korrupte jødiske hierarkiet, og representanter
for verdens største ikke-jødiske makt
(Roma) på den tiden, alene og uten forsvar. Ingen forsvarte Ham. Judas forrådte Ham. Peter fornektet Ham med
ed, og de andre disiplene “forlot... Ham
og flyktet” (Matt. 26:56). Og mange av
kvinnene som hadde vært sammen
med Jesus da Han gikk rundt og for-

Kjære pastor Tony
Takk for at du sendte meg boken
din, The Messiah, samt ti nyhetsbrev.
Litteraturen har gitt åndelig forståelse og ny iver når det gjelder Guds
arbeid i mitt liv. Jeg ga noen av nyhetsbrevene til kristne venner som
hadde blitt kalde i deres tro, og da
jeg besøkte dem uttrykte de stor glede fordi de alle hadde blitt fornyet i
Ånden, og det går bra med dem som
et resultat av å ha lest dine nyhetsbrev. Vær så snill å send ca. 150 nyhetsbrev og noen bibler da disse nyomvendte hungrer etter nyhetsbrevene og har et stort behov for dem.
Jeg er svært takknemlig for at du vil
sende dem til meg. Takk for den rikelig opplæring i Guds Ord som du
så trofast har drevet med. Måtte den
Allmektige Gud fortsette å velsigne
deg. Tro flytter fjell.
Din datter i Kristus
T.O.
Kumasi, Ghana

kynte, “stod langt borte og så på” da
Han ble korsfestet (Matt. 27:55). I den
timen da Jesus menneskelig sett hadde
størst behov for hjelp, var det INGEN
SOM STOD VED HANS SIDE. Det
er riktig at etter pinefulle timer med
lidelse hadde gjort Hans kropp følelsesløs, “stod” Maria, hans mor, noen
få trofaste kvinner og Johannes, hans
(fortsetter på side 6)

Mexico
En meget verdsatt pastor Alamo
Din litteratur som inneholder svært
interessant informasjon og vitnesbyrd
fra forskjellige deler av verden, har til
og med nådd dit jeg er. Det er ingen
tvil om at Gud bruker deg på en mektig måte for å formidle budskapet om
frelse til alle mennesker. Jeg har vært
i fengsel i 7 ½ år for å ha transportert
marihuana. I løpet av de to årene jeg

har vært her har Gud manifestert seg
selv for meg under disse kummerlige
forholdene på en utrolig ekstraordinær
måte. Jeg håper at jeg blir løslatt dette
året og vil gjerne vite om du kan sende
meg boken din, The Messiah, og annen
litteratur som kan hjelpe meg slik at
mine sønner kan omvendes.
M.A.
Monclova, Coahuila., Mexico

24-timers bønne- og opplysningstelefon – (479) 782- 7370
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MESSIAS
(fortsetter fra side 5)

elskede disippel, ved korset, men under Hans rettssak og de første timene
på korset var Han alene – helt alene.
Aldri i verdens historie har noen vært
så fullstendig forlatt av sine venner og
sin familie som Jesus.
Jesus ble arrestert, IKKE av offentlige tjenestemenn, men av folkemengden, pøbelen: “en stor flokk som
var væpnet med sverd og stokker; de
kom fra øversteprestene og folkets
eldste” (Matt. 26:47). Til og med Jesus kommenterte hvor inkonsekvent
deres fremgangsmåte var: “Dere har
rykket ut med sverd og stokker for å
gripe Meg, som om Jeg var en røver.
Dag etter dag satt Jeg og underviste
på tempelplassen, men da grep dere
Meg ikke. Men alt dette har skjedd for
at profetenes skrifter skulle oppfylles”
(Matt. 26:55-56).
“[De] prøvde å skaffe falske vitnesbyrd mot Jesus for å kunne dømme Ham til døden” (Matt. 26:59), og
saken ble ført om natten, noe som var
ulovlig.
Da Pilatus, i den romerske domstolen, forsøkte forgjeves å finne en
god grunn som kunne brukes for å
dømme Ham, spurte han folket: “Hva
ondt har han gjort?” Det eneste svaret
han fikk var de irrasjonelle skrikene
fra folkemengden som ble egget frem

Tanzania
Kjære pastor Alamo
Min kjære og Gudgitte pastor,
måtte du selv og i ditt arbeid oppleve
Faderens og Jesus Kristus vår Herres
nåde, miskunn og fred. Jeg takker
Gud som jeg har tjent siden 1994.
Jeg er evangelist i Musoma, Tanzania. Jeg har jobbet mot å utvide arbeidet mitt til alle deler av landet og
til og med utenfor landets grenser.
Pastor, jeg har ikke hørt din stemme
eller hørt deg forkynne, eller sett
deg, men har mottatt og lest litteraturen din med de fantastiske budskapene som Dry Bones, The Messiah
og God’s Farm som du, pastor Tony
Alamo den største internasjonale taleren, har skrevet. Gjennom denne
litteraturen har jeg blitt kjent med
og forstår dine bekymringer når det
gjelder situasjonen i dagens og fremtidens kirke, som er Kristi legeme.

av deres ledere: “Han skal korsfestet...
Han skal korsfestes” (Matt. 27:22-23).
Da Pilatus innså at fornuft og rettferdighet ikke førte frem og at uroen bare
økte, toet han sine hender og ville ikke
ha noe med saken å gjøre og overga
Jesus til dem slik at Han kunne korsfestes (Matt. 27:22-26). Dette er den
verste gjennomførte dommen som er
nedtegnet i verdenshistorien.

Jeg og mine arbeidskolleger i Herren,
og de nyomvendte som tar imot Kristus
gjennom litteraturen din har dannet et
fellesskap som heter, Believer Community Church (B.C.C.) Vi ønsker å
utvide arbeidet vårt i Øst-Afrika, spesielt i Tanzania, og gå videre og utvide til
fjerntliggende landsbyer. Vi trenger din
hjelp, pastor. Kan du hjelpe oss med
høyttalere, en generator samt bibler til
de nyomvendte og litteratur for å være
med å dekke våre behov i forkynningen
av evangeliet blant landets befolkning?
Gud vil rikelig velsigne deg gjennom
dette. Måtte Herren velsigne deg i ditt
arbeid og løfte deg i ditt åndelige liv
på grunn av det gode arbeidet du gjør.
Vi setter pris på det du gjør og venter
spent på en positiv respons.
Din i Kristus
O.E.M.
Tanzania, Øst-Afrika

Det var imidlertid ikke bare Pilatus
som erklærte Kristi uskyld; “Jeg finner ingen skyld hos Ham” (Joh. 19:6).
Det gjør imidlertid også den gammeltestamentlige messianske profeten: “...
enda Han ikke hadde gjort noe urett,
og det ikke fantes svik i Hans munn”
(Jesaja 53:9).
Fortsetter i neste nyhetsbrev

Ghana
Elskede og snille pastor
Jeg er så begeistret for at du sendte
meg dine nyhetsbrev. Jeg fikk en eske
med nyhetsbrev sist uke. Kjære Herrens tjener, folk var så fornøyde for å
kunne lese dem. Våre venner i landsbyen som vi alltid deler gavene våre
med og som vi besøker for å holde
bønnemøter hos, var så spente på å
lese dem og noen av sjelene ble fornyet ved å lese brevene til andre. Vi er
så glade og bønnfaller deg om å ta oss

med på adresselisten din så du kan
sende oss litteratur om evangeliet. Vi
trenger noen bibler og litteraturen din
og ville være glade for å få litteratur.
Vi ber for deg, din kjære sønn Sion
og alle som er med deg i ditt arbeid.
Måtte Gud rikelig velsigne deg. Det
viktigste er at du ber for oss. Bønn
gjør at Gud den Allmektiges kraftige
og sterke armer beveges. Uten bønn
blir vi værende på stedet hvil. Be for
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våre studenter som har meldt seg som
frivillige, som drar til fjerntliggende
landsbyer og fjellområder for å gjøre
Herrens arbeid. Be at de skal ha frimodighet, tro og kjærlighet. Måtte
Herrens Ånd veilede og styre dem.
Måtte Gud fortsatt velsigne deg rikelig. Vi ber om at du må ha et langt liv
med fred og fremgang.
Vi elsker deg med Kristi kjærlighet
A.S.
Accra, Ghana

TØRRE BEN
(fortsetter fra side 3)

i Kristus og åndelig sett bli en stor sjelevinner for Ham.20
Da jeg først begynte å lese i bibelen kjente jeg det samme voldsomme
trykket fra Guds kraft som den gangen på kontoret i Beverly Hills. Deretter viste Gud meg andre syner av
himmelen og helvete.21 Jeg ropte til
Gud: “Herre, ikke send meg til helvete!” Deretter så jeg himmelen og
kjente den himmelske freden.22 Selv
om jeg var åndelig blind, naken og liten, sa jeg til Gud at jeg ville være villig til og fortsette å være blind, naken,
og ubetydelig, bare jeg kunne kjenne
den himmelske freden for evig. Jeg så
helvete en gang til og ropte en gang til
om Guds nåde og tilgivelse. Så kom
Faderens, Sønnens og den Hellige

Ånds kraft inn i min dødelige kropp,23
gjennom min tro på Jesus og Hans
blod som Han ga for meg, og min tro
på Guds ord, som jeg har hørt og vært
lydig mot.24 Jeg kjente at alle syndene
jeg noensinne hadde begått, ble løftet bort fra min sjel.25 Jeg kjente meg
ren.26 Noe fantastisk hadde skjedd
med meg, og det skjedde gjennom Jesus Kristus, “Israels Hellige.”27 Jeg ble
så glad for å ha blitt satt fri fra syndens bånd og eie denne nye kraften

som hindret meg i å synde, at jeg ville
fortelle hele verden at de også kunne
bli kjent med Ham og ha evig liv.
Etter mer enn 42 år i Kristi tjeneste, kjenner jeg hver gang jeg leser
bibelen at den åndelige margen øses
ned fra himmelen i disse ben som
en gang var svært tørre. Ved Guds
ord kommer det sener på disse ben
som var tørre. De dekkes med kjøtt
og hud som åndelig rustning. Hvert
Guds ord har innpodet Kristus mer i
(fortsetter på side 8)

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, Åp. 1:5, 5:9 26. 1 Joh. 1:7, Hebr. 10:19-22, Åp. 1:5, 7:14 27. Sal. 89:19, Apg. 3:13-14

20. Joh. 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Åp. 14:18 21. Apg. 7:55-56, Luk.
16:22-31, Åp. 4:1-11, 15:1-4, 21:2-5, 10-27, 22:1-5, Jes. 5:14, 14:9,
Åp. 14:10-11, 20:10 22. Rom. 5:1, Ef. 2:14, Fil. 4:7, Kol. 3:15, 1
Tess. 5:23, 2 Thes. 3:16

Nigeria
Kjære pastor
Vær hilset i Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg har delt ut de siste nyhetsbrevene
som du sendte, og jeg er forbløﬀet over
livsforandringene de har ført til hos dem
som nå lover at de skal tjene Herren med
hele sitt hjerte. Noen har også lovt at de skal
skrive til deg. Jeg skulle gjerne ha 25 kopier
av boken, The Messiah, og 150 eksemplarer
av de forskjellige nyhetsbrevene, noen
bibler og eventuell annen litteratur som
jeg kan dele ut når jeg evangeliserer og
gi til venner, familiemedlemmer og andre
som er interesserte i å vite mer om Herren
Jesus Kristus. Jeg vil gjerne være en av dine
forkynnere her i Nigeria og vil gjerne vite
hva det innebærer. Jeg har sett Guds hånd
over mitt liv og min tjeneste, og vil gjerne
få del i den salvelsen og nåden som er over
ditt liv og ditt virke. Venter spent på å høre
fra deg og motta litteratur fra deg.
Din i Herren
R.M.
Port Harcourt, Nigeria

Fra vår 24-timers bønneog opplysningstelefon:
D.R. fra McAllister Library, Fuller Theological Seminary i Pasadena, California, USA ringte og sa at
han hadde funnet et par nyhetsbrev
på bakken og leste dem. Han sa at
han likte dem svært godt og ville
gjerne bli tatt med på adresselisten
vår. Han sa at han gjerne ville ha
alle nyhetsbrevene og all litteratur
som pastor Alamo hadde skrevet.
Han sa at han gjerne ville ha kopi

av all litteratur som er tilgjengelig.
Han ønsker å samle alt som finnes
av pastor Alamos litteratur slik at
forskere kan komme til biblioteket
for å lære mer om Guds Ord, og om
pastor Alamo. Han var svært entusiastisk om dette. Han sa at han
gjerne skulle fylle en hel bokhylle
bare med pastor Alamos litteratur.
Han sa at pastor Alamo sier ting
uten å pakke det inn.

Zambia
Kjære pastor Tony Alamo
Jeg er veldig glad for å kunne
skrive dette brevet. Hvordan har
du det, pastor? Jeg håper at du ved
den Allmektige Guds nåde har det
bra. Jeg leste Verdens Nyhetsbrevet, Leaders & Fables. Det var et
Guds under at jeg fikk se det. Det
var til stor velsignelse og jeg ønsket å skrive til deg. Takk for det
fantastiske budskapet som når ut
til de fortapte og ufrelste, slik at
Kristus kan bli en del av deres liv.
Mange har blitt nådd av Kristus og
befridd fra djevelen gjennom litteraturen din. Måtte Gud velsigne
deg økonomisk, fysisk og åndelig.
Pastor, jeg er en ung kvinne
som giftet meg for fem år siden.
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Jeg overga meg til Jesus Kristus for
to år siden og Herren har vært nådig mot meg. Jeg har en visjon om å
forkynne evangeliet om Jesus til andre med sannheten om Jesus Kristus. Som kvinner i Afrika har vi blitt
holdt lenket i århundrer på grunn
av tradisjonelle myter, og derfor
ønsker jeg virkelige å overgi meg
til Herren. Pastor, jeg skulle gjerne
hatt bibler, bøker, tidsskrifter, Guds
budskap på kassett, og mer litteratur for å hjelpe meg å gå ut og vitne
til de fortapte sjelene. Til slutt vil
jeg gjerne be om bibelstudiemateriell og sanger på kassett.
Din i Kristus
L.M.
Isoka, Zambia

TØRRE BEN

årene. For hver dag som går blir det
klarere at vi “vinner …full seier ved
(fortsetter fra side 7)
Ham [Jesus]”,28 og vi har “fått del i
mitt hjertet. Jeg kan fremdeles kjenne Hans [Kristi] fylde.”29 Jeg vet også hvor
hvert Guds ord puste den Hellige Ånd viktig det er å følge hvert Jesu ord, som
i min sjel, og gi meg kraft til å stå imot rett før han fór opp mot himmelen i
og slukke alle Satans flammende piler en sky sa: “Gå ut i hele verden og forsom han har skutt mot meg gjennom kynn evangeliet for alle mennesker.”30

(Forkynn for alle de tørre ben, for
dem som er åndelige døde slik at de
kan høre “Herrens Ord.”31) “Den som
tror og blir døpt, skal bli frelst; men
den som ikke tror, skal bli fordømt.”32
Hvis du, liksom jeg, ikke ønsker
å bli fordømt, men bli frelst isteden,
kan du be denne bønnen til Gud:

28. Rom. 8:37, 1 Joh. 4:3-4 29. Kol. 2:10 30. Mark. 16:15, Luk. 14:23 31. Esek. 37:4, 1 Kong. 20:16, Jes. 1:10, Jer. 2:4 32. Mark. 16:16, 2 Thes. 2:12

Bønn
Min Herre og min Gud, se i nåde
til min sjel. Jeg er en synder.1 Jeg tror at
Jesus Kristus er Sønnen av den levende
Gud.2 Jeg tror at Han døde på korset og
utgjøt sitt dyrebare blod for at jeg skulle få tilgivelse for alle mine synder.3 Jeg
tror at Gud, ved den Hellige Ånds kraft,
reiste Jesus opp fra de døde,4 og at Han
sitter akkurat nå ved Guds høyre hånd

og hører min syndserkjennelse og
denne bønnen.5 Jeg åpner min hjertedør og ber Deg, Herre Jesus, å komme
inn.6 Rens bort alle mine skitne synder
i Ditt dyrebare blod, som Du utgjøt i
mitt sted på Golgatakorset.7 Du, Herre Jesus, kommer ikke til å vende Deg
bort fra meg. Du tilgir mine synder
og frelser min sjel. Jeg vet det er sant

fordi det står i Ditt ord, bibelen.8 Ditt
ord sier at Du aldri vil støte bort noen,
og det gjelder også meg.9 Derfor vet jeg
at Du har hørt min bønn og svart meg,
og nå vet jeg at jeg er frelst.10 Jeg takker
Deg, Herre Jesus, for at Du har frelst
min sjel, og jeg skal vise min takknemlighet ved å gjøre det Du befaler og
ikke synde mer.11

1 Sal. 51:7, Rom. 3:10-12, 23 2 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 3 Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åp. 5:9 4 Sal. 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 5 Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Hebr. 10:12-13 6 1 Kor. 3:16, Åp. 3:20 7 Ef. 2:13-22, Hebr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åp. 1:5, 7:14 8 Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 9 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40,
Rom. 10:13 10 Hebr. 11:6 11 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åp. 7:14, 22:14

Du har nå fullført første trinn i en serie
med fem trinn for å kunne motta frelsen.
Det andre trinnet er å fornekte deg selv og
ta opp korset hver dag for å dempe deg selv
og på den måten gjøre slutt på din egen vilje, ditt ego og verden med sine begjær i ditt
liv. Alle disse må døpes i Kristi død.

Trinn tre er din oppstandelse fra Adams
sataniske liv til Kristi syndefrie liv. Trinn fire
er å stige opp til en stilling med autoritet for
å regjere med Gud på Jorden, og det femte
trinnet er å regjere med Gud på Jorden der
hensikten er å frembringe Himmelriket på
Jorden. Du må lære Guds Ord og deretter

underlegge deg og gjøre det Ordet sier slik
at menigheten og verden kan se bevis på at
du underlegger deg Guds Ord, Hans befalinger og Hans autoritet i og ved deg.
Priset være Herren. Måtte Gud rikelig
belønne deg.
Pastor Tony Alamo

Be om hvilken som helst artikkel som pastor Alamo har skrevet, og informasjon om sendingene våre som
kringkastes fra forskjellige radiostasjoner rundt om i verden fra følgende sted:
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505 USA
24-timers bønne- og opplysningstelefon: Tlf. +1 (479) 782-7370 • Faks +1 (479) 782-7406
www.alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries sørger for et sted å bo, med alt som er nødvendig for livet,
for alle som vil være oppriktige og tjene Herren med hele sitt hjerte, sin sjel og sin styrke.
Møte hver kveld kl. 20.00, søndag kl. 15.00 og 20.00 på følgende steder:
Los Angeles menigheten: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 USA
4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 USA
Vi har også møter i Elizabeth, New Jersey og femten minutter sør for Texarkana, Arkansas.
Ring vedrørende møtesteder. ET MÅLTID SERVERES ETTER HVERT MØTE
Gratis transport til/fra møtene. Avreise fra hjørnet av:
Hollywood Blvd. og Highland Ave., Hollywood, California, hver kveld kl. 18.30 og søndager kl. 13.30 og 18.30.
Be om pastor Alamos bok, The Messiah, som viser Kristus som åpenbares i Det gamle testamentet
gjennom ﬂere enn 333 profetier. Det ﬁnnes også taler på CD og kassett.
DENNE LITTERATUREN INNHOLDER DEN SANNE FRELSESPLANEN (Apg. 4:12). IKKE KAST DEN, GI DEN VIDERE TIL ANDRE.

All litteratur fra Tony Alamo er gratis og selges ikke.
Dersom noen forsøker å ta betaling for denne litteraturen, skal du ringe +1 (479) 782-7370 på noteringsoverføring.
Vi oppfordrer dere som bor utenfor USA å oversette denne trykksaken til deres eget språk.
Vær så snill og inkluder copyright og registrering hvis det trykkes opp.
© Copyright november, 1995, 2006. Alle rettigheter reservert World Pastor Tony Alamo ® Registrert november, 1995, 2006
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