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Kyrkor runtom i världenNYA JERUSALEM

Globalt nyhetsbrev

(Forts. sid. 2)

FÖRTRÖTTAS 
ALDRIG

I Lukas 18, första versen, fram-
ställde Jesus ”för dem en liknelse, för 
att lära dem att de ALLTID BORDE 
BEDJA, utan att förtröttas”. Med an-
dra ord, vad Jesus säger är att ald-
rig ge upp. Sluta aldrig. Miljontals 
människor har givit upp och förlorat 
sin seger, sin belöning.1

I andra versen fortsätter Jesus sin 
liknelse: ”»I en stad fanns en domare 
som icke fruktade Gud och ej heller 
hade försyn för någon människa. I 
samma stad fanns ock en änka som 
åter och åter kom till honom och 
sade: ’Skaffa mig rätt av min motpart.’ 
Till en tid ville han icke. Men omsi-
der sade han vid sig själv: ’Det må nu 
vara, att jag icke fruktar Gud och ej 
heller har försyn för någon människa; 
likväl, eftersom denna änka är mig så 
besvärlig, vill jag ändå skaffa henne 
rätt, för att hon icke med sina ideliga 
besök skall alldeles pina ut mig.’» Och 
Herren tillade: »Hören vad den orätt-
färdige domaren här säger. Skulle då 
Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, 

som ropa till honom dag och natt, 
och skulle han icke hava tålamod med 
dem? Jag säger eder: Han skall snart 
skaffa dem rätt. Men skall väl Män-
niskosonen, när han kommer, finna 
tro här på jorden?»” (Luk 18:2–8).

Kommer hans folk vid hans åter-
komst att be och inte sluta, inte ge 
upp förrän vår Gud har hämnats dem 
på motståndarna? När Esau kom från 
fältet var han FÖRTRÖTTAD, han 
var uppgiven och sålde sin förstföds-
lorätt för soppa (1 Mos 25:31). ”Men 
Jakob sade [till Esau]: »Sälj då nu åt 
mig din förstfödslorätt.» Esau sva-
rade: »Jag är ju döden nära; vartill 
gagnar mig då min förstfödslorätt?» 
Jakob sade: »Så giv mig nu din ed 
därpå.» Och han gav honom sin ed 
och sålde så sin förstfödslorätt till 
Jakob. Men Jakob gav Esau bröd och 
linssoppa; och han åt och drack och 
stod sedan upp och gick sin väg. Så 
ringa aktade Esau sin förstfödslorätt.” 
(1 Mos 25:31–34) Han förtröttades, 
förlorade sin plats i Messias ätt, arvet 

och sin själ för mat!2 Förtröttas inte! 
Be och förtröttas aldrig. ”Bedjen all-
tid” (Luk 21:36).3 ”Bedjen oavlåtligen 
[utan att sluta ],” och Herren skaffar 
dig rätt, hans utvalda (Luk 18:7–8, 1 
Tess. 5:17). ”Om du drager ut i krig 
mot dina fiender, och du då får se 
hästar och vagnar och ett folk som 
är större än du. Så skall du dock icke 
frukta för dem, ty Herren, din Gud, 
är med dig, han som har fört dig upp 
ur Egyptens land. När I då stån färdi-
ga att gå i striden, skall prästen träda 
fram och tala till folket; han skall säga 
till dem: »Hör, Israel! I stån nu färdi-
ga att gå i strid mot edra fiender. Edra 
hjärtan vare icke FÖRSAGDA; fruk-
ten icke och ängslens icke, och varen 
icke förskräckta för dem, ty Herren, 
eder Gud, går själv med eder; till att 
strida för eder mot edra fiender och 
giva eder seger.»” (5 Mos 20:1–4).

I Josua 2:8–11, steg Rahab, skökan, 
”upp till dem [de hebreiska spioner-
na] på taket; och sade till dem: »Jag 

1 Matt 25:14–30, 2 Tim 4:7–8, Heb 10:35, 2 Joh 1:8  2 Matt 16:24–26, Fil 3:18–19  3 1 Krön 16:11, Ps 34:1, Ords 3:5–6, Luk 21:36, Apg 6:4, Rom 12:12, Ef 6:18, Fil 4:6, Kol 4:2, 1 
Tim 2:1, 8, Heb 4:15–16, 13:15, Jak 5:16, Jud 20–21  
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Brev till Pastor Alamo

(Forts. från sida 1)
vet att Herren har givit eder detta 
land, och att förskräckelse för eder 
har fallit över oss, ja, att alla landets 
inbyggare äro i ÅNGEST för eder. Ty 
vi hava hört huru Herren lät vattnet 
i Röda havet torka ut framför eder 
[för judarna, Guds utvalda folk], när 
I drogen ut ur Egypten, och vad I ha-
ven gjort med amoréernas konungar, 
de två på andra sidan Jordan, Sihon 
och Og, huru I gåven dem till spillo. 
Då vi hörde detta, blevo våra hjärtan 
förfärade, och numera har ingen mod 

att stå eder [Israel] emot; ty HER-
REN, eder Gud, är Gud, uppe i him-
melen och nere på jorden.»” 

Spionerna gjorde ett avtal med Ra-
hab, och när Israel intog Jeriko höll de 
sin del av överenskommelsen. De lät 
henne och hennes faders hus, hennes 
moder och hennes bröder och alla 
som tillhörde henne leva och räd-
dade dem från döden (Jos 2:12–14, 
6:22–23).

I Matteus 1:5 står skrivet att Ra-
hab blev Salmons fru, son av Naason, 
och moder av Boas, Jessais morfar. 
Misstankar uppstod att Salmon ska 
ha varit en av de två spioner vars liv 
hon räddade och att tacksamhet för 

en sådan stor välgärning ledde till 
öm passion, och utplånade minnet av 
hennes tidigare vanära. Vi vet inte om 
detta är sant eller inte; men ett är sä-
kert, i enlighet med Matteus evange-
lium var det en kvinna vid namn Ra-
hab som blev moder i Kung Davids 
släkttavla, och slutligen anmoder till 
Jesus Kristus. Att den Rahab som 
nämns av Matteus är skökan Rahab 
är lika säkert som att David i gene-
alogin är samma person som David i 
Samuelsböckerna. 

Förtröttas inte. Håll Ordet, håll 
budorden.4 ”[Vi] borde alltid bedja!” 

FÖRTRÖTTAS ALDRIG

Kalifornien23 juli 2009
Kära Pastor Tony,

En gammal vän i LA som under 
åren har arbetat för kyrkan berättade 
en historia för mig som jag tror du 
skulle vilja höra. 

För flera år sedan när vi försökte 
få besittningsrätt för kyrkan i LA 
gav staden oss stora bekymmer. Vår 
allmänna byggnadsentreprenör var 
med fyra inspektörer. Han sade till 
dem att vi är kristet folk och frågade 
dem sedan varför de kritiserade små-
saker och gav oss så stora bekymmer. 
En av inspektörerna svarade, ”Jag gil-
lar inte kyrkan. Jag gillar inte pastorn, 
och jag gillar inte deras Gud. Jag gör 
bara mitt arbete och försöker stänga 
ner den här kyrkan.” En av de andra 
hånlog när han hörde detta. Efter att 
ha hört dessa ord steg vår vän åt sidan 
från inspektören. Inspektören fråga-
de honom varför han gjorde det. Vår 
vän svarade, ”Jag vill inte vara nära 
dig när Gud slår ner dig!” En av de 
andra inspektörerna skrattade. 

Ungefär två timmar senare, sam-
ma dag, fick inspektören som gjorde 
det första uttalandet en hjärtattack i 

bilen. Han körde in i ett träd och dog! 
Inspektören som hånlog och sedan 
skrattade visste inte att han hade ko-
loncancer vid den tidpunkten av sitt 
liv; han dog två månader senare. En 
av de andra inspektörerna sade upp 
sig från arbetet och den sista förflyt-
tades till Calabasas.

Prisa Herren. ”Kommen icke vid 
mina smorda, och gören ej mina pro-
feter något ont.” (1 Krön 16:22) Detta 
uppmuntrade mig verkligen och jag 
hoppas det uppmuntrar dig också. Vi 
ber alla för seger och vill att du snart 
skall komma hem.
Prisa Herren,
D.S.          Los Angeles, Kalifornien, USA

www.alamoministries.com
ALAMOS KYRKOR ONLINE

New Jersey
Till Pastor Tony, 

Hälsningar i Kristus heligaste 
namn, vår snart kommande Kung. 
Jag är så lycklig över att sprida Guds 
Ord till folket. Jag är säker på att du 
kommer ta emot stora mängder 
brev från folket på gatan, om de 
verkligen menar vad de säger, efter-
som jag spenderar mycket tid åt att 
förklara för dem. Folk är väldigt, väl-
digt upptagna just nu, så vi är Guds 
barn måste vara tålmodiga med 
dem på samma sätt som Gud har gi-
vit oss så mycket av Hans tid. Prisa 
Gud och halleluja, halleluja!

Nyhetesbrevet Signs of the Times 
väcker många människor nu efter-
som de berättar för mig att de läser 
om hur Gud talade till dig, och hur 
du blev ett sant barn av Gud. 

Gud välsignar dig så mycket ef-
tersom trycksakerna går åt som 
varmt bröd. De är alla väldigt, väl-
digt lyckliga att du publicerar Guds 
Ord runtom hela världen. Fortsätt 
det goda arbetet eftersom Jesus 
snart återvänder hit med eld.
Jag förblir din ödmjuka tjänare,
E.O.          Newark, New Jersey, USA

4 2 Mos 15:25–26, 20:5–6, 3 Mos 22:31, 5 Mos 4:2–10, 
11:1, Pred 12:13–14, Matt 19:17–21, Joh 14:15–21, 15:10, 
1 Kor 7:19, 1 Joh 2:3–5, 3:24, 5:2–3, Upp 12:17, 14:12   
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29 Juli 2009
Hängiven att tjäna Gud!

Kära Pastor Alamo,
Jag vill prisa Gud för den förändring som dina skriften har 

medfört i mitt liv. Idag är jag ivrig att arbeta för Guds Rike med 
allt som jag är, och allt som jag har. Jag önskar assistera din 
missionsverksamhet, speciellt i utgivning och befordran av din 
skrifter i Afrika. 

Jag tror att mitt företag, Vicky Productions, kan hjälpa många fler 
människor att, under kort tid, komma i kontakt med dina skrifter, om 
du ger oss tillåtelse och medel att skriva ut och skicka dem var som 
helst i Afrika. Detta är vad jag helst vill ha när jag nu skriver till dig.

Tack Pastor för att du överväger mitt förslag. Gud välsignar dig fullt. 
V.B.            Porto-Novo, Ouémé, Benin, Afrika

Kära Pastor Tony Alamo,
Hälsningar med många tack till dig i vår Herre Jesu Kristi namn. 

Jag vill bekräfta för dig att vi fått nyhetsbreven och biblarna som 
du skickade till oss. Vad jag kan säga är att många själar har förts 
tillbaka till Kristus genom skrifterna som du skickade. Härmed 
efterfrågar jag om mer av dina skrifter och biblar för det finns 
många nya konvertiter som saknar biblar. Jag frågar även om du 
kan skicka andra delar av ditt budskap till mig.
Högaktningsfullt,
Pastor G.C.         Chipata, Zambia, Afrika

AfrikaMissouri
Kära Pastor Tony,

Hur mår du? Jag hoppas att 
du och din missionsverksamhet, 
när detta brev når dina händer, 
är välsignade och i god hälsa. 
Jag tog emot ditt nyhetsbrev från 
en vän och, Pastor Tony, jag har 
verkligen njutit av att läsa det. 

Jag har precis återvänt till 
fängelset. Jag har försökt allting 
annat men aldrig hade jag för-
sökt med Gud. Jag har helt änd-
rat mitt tänkande. Dina nyhets-
brev är fantastiska. Jag måste 
räddas och acceptera Herren … 
På riktigt, jag måste! 

Be för att jag ska bli starkare 
i Guds Ord. Ett av dina nyhets-
brev säger, ”Behåll din tro; förbli 
stark i Herren.” Oavsett vad som 
händer kommer jag fortsätta att 
älska dig och kyrkan. Skicka fler 
av din kyrkas global nyhetsbrev. 
Tack så mycket. 
A.M.         Cameron, Missouri, USA

Indien
Älskade Pastor Tony Alamo,

Jag erbjuder mina häl-
sningar i vår Herre och Fräl-
sare, Jesus Kristus namn. Jag 
har fått Alamos globala ny-
hetsbrev och boken Messias. 
Jag och medlemmarna i min 
familj har läst igenom dina 
skrifter. I vår Herre och Fräl-
sares namn, må du bli välsig-
nad. Du har gjort vad Nahum 
1:15 och Romarbrevet 10:15 
säger. Din tjänst för Herren är evig. 
Dina skrifter är evig och ovärderlig. 

Jag, min fru och våra älskade barn 
delar ut allt som du skickar till mig. 
Vi åker till olika byar i södra Indien 

och sprider fredsevangeliet genom 
dina skrifter. Vårt förhållande måste 
vara andligt starkt. Jag skulle vilja 
att du ska tänker på mig och att du 
skickar dina värdefulla skrifter och 

heliga biblar för att hjälpa mig att 
sprida fredsevangeliet.
Din älskade pastor,
Rev. P.R. 
Andhra Pradesh, Indien

Tony Alamo 
Christian 
Ministries 
församling 
i Andhra 
Pradesh, 
Indien
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(Forts. från sida 2)

FÖRTRÖTTAS ALDRIG

(Luk 18:1) Gud kommer med hast att 
hämnas Hans utvalda. Men, ”låter du 
modet falla, när nöd kommer på, så 
saknar du nödig kraft.” (Ords 24:10)

Du älskas av Gud. Han kommer 
att rädda dig om du ärligt ber denna 
bön för honom:

Min Herre och min Gud, ha nåd 
över min själ. En syndare är jag.5Jag 
tror på att Jesus Kristus är den le-
vande Gudens Son.6 Jag tror på att 
Han dog på korset och utgav sitt 
dyrbara blod till förlåtelse för alla 
mina synder.7 Jag tror på att Gud 
uppväckte Jesus från de döda ge-
nom kraften i den Helige8 Ande och 
att Han sitter på Guds högra sida i 
denna stund och hör min syndabe-
kännelse och bön.9 Jag öppnar dör-
ren till mitt hjärta och välkomnar 
Dig, Jesus min Herre.10 Tvätta bort 
alla mina smutsiga synder med Ditt 

dyrbara blod som Du utgav på Gol-
gata kors i mitt ställe.11 Du kommer 
inte att vända Dig bort från mig, 
Jesus min Herre, Du kommer att 
förlåta mina synder och rädda min 
själ. Jag vet det, eftersom Ditt Ord, 
Bibeln, säger så.12 Ditt Ord säger att 
Du inte vänder Dig bort från någon 
och det gäller även mig.13 Därför vet 
jag att Du har hört min bön och jag 
vet att Du har svarat mig och jag vet 
att Du har frälst mig.14 Och jag tack-
ar Dig, Jesus min Herre, för att Du 
har frälst min själ och jag vill visa 
min tacksamhet till Dig genom att 
göra som Du befaller och sluta att 
synda.15

Efter frälsningen, säger JESUS att 
du skall döpas, helt nedsänkt i vatten, 
i faderns, sonens och den heliga an-
dens namn.16 Studera 1917 års bibel 
flitigt och gör som den säger.17 

HERREN vill att du ska berätta om 
din frälsning till andra. Du kan bli 
en spridare av pastor Tony Alamos 
evanglieskrifter. Vi skickar skrifterna 
till dig gratis. Ring eller mejla oss för 

mer information. Dela detta budskap 
med någon annan.  

OM du vill att världen ska räddas, 
såsom JESUS befaller, röva inte tion-
den och offergåvor från GUD. GUD 
sade, ”Så en människa får röva från 
Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger 
ni: Hur har vi rövat från dig? Tionden 
och offergåvor har ni rövat! Ni drabbas 
av förbannelse, ändå rövar ni från mig, 
hela nationen [och hela denna värld]. 
Kom med hela tiondet [ett ’tionde’ är 
10 % av din bruttoinkomst] till förråds-
huset, så att det finns mat [andlig mat] 
i MITT hus [räddade själar], och sätt 
MIG på ett sådant prov, säger HERREN 
SEBAOT, då kommer jag öppna him-
lens fönster och låta ymnig välsignelse 
strömma ner över er att det inte skall 
finnas tillräckligt med utrymme att ta 
emot den. Jag skall skrämma bort gräs-
hopporna så att de inte förstör markens 
gröda för er och så att era vinodlingar 
inte blir utan frukt, säger HERREN SE-
BAOT. Då skall alla folk prisa er, och ni 
ska få ett härligt land, säger HERREN 
SEBAOT.” (Malaki 3:8–12).

Kontakta oss för mer information eller för skrifter på andra teman som kan vara av intresse.
Tony Alamo, världspastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Bön och information, kontakt dygnet runt +1 661 252 5686  •  Fax +1 661 252 4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamos kristna missionsrörelse världen över tillhandahåller en plats att leva med alla de saker som är nödvändiga för livet för alla de i 
våra amerikanska lokaliteter som verkligen vill tjäna HERREN av hela sitt hjärta och sin själ, i sina tankar och med sin styrka.

Gudstjänster avhålls i New York City varje tisdag kl 20.00 och på andra platser under kvällstid.
Var god ring +1 908 937 5723 information.  MÅLTIDER SERVERAS EFTER VARJE GUDSTJÄNST.

Be om pastor Alamos bok, Messias, visar hur KRISTUS från gamla testamentet framträder i över 333 profetior.

Delta i arbetet att skörda själar genom att distribuera pastor Alamos skrifter.

Alla våra trycksaker och våra ljudinspelningar är kostnadsfria, inklusive frakt.

Om någon försöker ta betalt för dem, ring +1 661 252 5686; mottagaren betalar.

DENNA SKRIFT REDOGÖR FÖR DEN SANNA FRÄLSNINGSPLANEN (APG 4:12).
KASTA INTE BORT DEN, GE DEN TILL NÅGON ANNAN.

De av er som befinner sig i andra länder, vi uppmuntrar er att översätta denna skrift till ert språk. 
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