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UNDERTECKEN UPPE PÅ HIMMELEN
OCH TECKEN NERE PÅ JORDEN

      
 av Tony Alamo

(Forts. sid. 2)

Miljoner människor har 
rapporterat att de har sett 
UFO:n, även kallade flygan
de tefat. Det finns ingen me
ning med att förneka deras 
existens eftersom de bevisli
gen existerar. 

Jesu lärjungar frågade 
honom: ”»säg oss när detta 
skall ske, och vad som bli
ver tecknet till din tillkom
melse och tidens ände.» Då 
svarade Jesus och sade till 
dem: »Sen till, att ingen för
villar eder. Ty många skola komma 
under mitt namn och säga: ’Jag är 
Messias’ och skola förvilla många. 
Och I skolen få höra krigslarm och 
rykten om krig [Enligt den engelska 
Websters Dictionary inkluderar krig 
delvis farsoter, dvs. ’en dödlig epide
misk sjukdom, plåga; allt som betrak
tas som skadligt; sannolikt att orsaka 
död; farligt för samhället (det plåg
samma krigshotet)’]; sen då till, att I 
icke förloren besinningen, ty sådant 
måste komma, men därmed är ännu 
icke änden inne. Ja, folk skall resa sig 
upp mot folk och rike mot rike, och 
det skall bliva hungersnöd och farso
ter [krig, sjukdomar, torka, stormar, 
översvämningar] och jordbävningar 

på den ena orten efter den andra; 
men allt detta är allenast begynnelsen 
till ’födslovåndorna’. 

Då skall man prisgiva eder till 
misshandling, och man skall dräpa 
eder, och I [kristna som är pånyttföd
da i Anden] skolen bliva hatade av 
alla folk, för mitt namns skull. Och 
då skola många komma på fall, och 
den ene skall förråda den andre, och 
den ene skall hata den andre.” (Mat
teus 24:3–10)1 ”Hat” betyder enligt 
Websters Dictionary ”att ha en stark 
motvilja eller illvilja för, att önska att 
undvika [dvs. att hata Gud, att hata 
bibeln, att hata kristna].” 

Aposteln Petrus upprepar Joels 
profetia om tidens ände, delvis  genom 

att säga att ”undertecken 
synas uppe på himmelen 
och tecken nere på jorden.” 
(Apostlagärningarna 2:19) 
Visste du att den himmelska 
strukturen drastiskt har änd
rats? Och dessutom, viss
te du att dessa UFO:n, eller 
flygande tefat observerade 
av människor, egentligen är 
änglar som övervakar jorden 
innan de utgjuter Guds vre
de på jorden för att förstöra 
den? Gud har alltid sänt sina 

änglar att gjuta ut hans vrede över 
syndarna på jorden.2

Första Mosebok 6:6–7 säger att ”då 
ångrade Herren att han hade gjort 
människorna på jorden, och han 
blev bedrövad i sitt hjärta. Och Her
ren sade: »Människorna, som jag 
skapade, vill jag utplåna från jorden, 
ja, både människor och fyrfotadjur 
och kräldjur och himmelens fåglar; 
ty jag ångrar att jag har gjort dem.»”

Men Jesus sade också i  Matteus 
24:37–39: ”Ty såsom det skedde 
på Noas tid, så skall det ske vid 
 Människosonens tillkommelse. Så
som människorna levde på den ti
den, före floden: de åto och drucko, 

1 Mark 13:12–13, Luk 12:51–53, Joh 16:1–3   2 1 Mos 19:1, 13, 2 Sam 24:15–17, 24:15–16, 2 Kung 19:35, 2 Krön 32:21, Ps 78:49, Matt 13:41–42, Apg 12:23, 2 Tess 1:7–9,  
Upp 7:1–2, 9:15, 15:1, kap. 16  
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(Forts. från sid. 1)
män togo sig hustrur, och hustrur gå
vos åt män, ända till den dag då Noa 
gick in i arken; och de visste av intet, 
förrän floden kom och tog dem alla
sammans bort – så skall det ske vid 
 Människosonens tillkommelse.”

Om Gud ångrar att han hade 
gjort människorna på Noas tid – så 
mycket att han såg till att hans äng
lar utplånade vartenda levande ting 
med en flod på jorden, med undan
tag för Noa, hans fru, hans tre söner 
och deras fruar – tror du inte att Gud 
skulle använda sina änglar att göra 
samma sak med världens befolkning 
idag, om han anser att världens folk 
är mer syndfulla idag än på Noas tid?  

Det finns inga kvinnliga änglar. 
Alla Guds änglar är manliga. Alla 
de som flyger de flygande tefaten är 
manliga änglar och de övervakar 
ondskan på jorden idag och ger här 
och där smakprov på den förstörelse 
som snart kommer att drabba hela 
jorden.

Genom tiderna har Gud alltid an
vänt de goda änglarna för att förstöra 
Satans arbete med människorna på 
jorden, såsom i Sodom, Gomorra och 
många andra platser genom hela den 
heliga skriften.3 I den andra och sista 
förstörelsen av den nuvarande jorden 
berättar Gud för oss i Uppenbarelse
boken att änglar kommer utgjuta de 
sista fjorton plågorna på jorden tills 
den är helt förstörd.4

Uppenbarelseboken 8:2 till 9:21 
säger: ”Och jag fick se de sju änglar, 
som stå inför Gud; åt dem gåvos sju 
basuner. Och en annan ängel kom och 
ställde sig vid altaret, och han hade 
ett gyllene rökelsekar; och mycken 
rökelse var given åt honom, för att 
han skulle lägga den till alla de heligas 
böner på det gyllene altare som stod 
framför tronen. Och ur ängelns hand 

steg röken av rökelsen med de he
ligas böner upp inför Gud. Och 
ängeln tog rökelsekaret och fyllde 

det med eld från altaret och kastade 
elden ned på jorden. Då kommo tor
dön och dunder och ljungeldar och 
jordbävning. Och de sju änglarna, 
som hade de sju basunerna, gjorde 
sig redo att stöta i sina basuner.

Och den förste stötte i sin basun. 
Då kom hagel och eld, blandat med 
blod, och det kastades ned på jorden 
och tredjedelen av jorden brändes 
upp, och tredjedelen av träden brän
des upp, och allt grönt gräs brändes 
upp. Och den andre ängeln stötte i sin 
basun. Då var det som om ett stort 
brinnande berg hade blivit kastat i 
havet; och tredjedelen av havet blev 
blod. Och tredjedelen av de levande 
varelser som funnos i havet omkom; 
och tredjedelen av skeppen förgicks.  

Och den tredje ängeln stötte i sin 
basun. Då föll från himmelen en stor 
stjärna, brinnande såsom ett bloss; 
och den föll ned över tredjedelen av 
strömmarna [och innan detta har 
Guds flygvapen, de flygande tefaten 
som vanligtvis kallas UFO:n, obser
verat all korruption på jorden och 
utgjuter med glädje Guds vrede på 
den motbjudande och usla mänsklig
heten], och över vattenkällorna. Och 
stjärnans namn var Malört. Och tred
jedelen av vattnet blev bitter malört; 
och många människor omkommo 
genom vattnet, därför att det hade 
blivit så bittert. Och den fjärde äng

eln stötte i sin basun. Då drabbade 
hemsökelsen tredjedelen av solen 
och tredjedelen av månen och tredje
delen av stjärnorna, så att tredjedelen 
av dem förmörkades och dagen miste 
tredjedelen av sitt ljus, sammalunda 
ock natten. 

Sedan fick jag i min syn höra en 
örn [ängel], som flög fram uppe i 
himlarymden, ropa med hög röst: 
»Ve, ve, ve över jordens inbyggare, 
när de tre övriga änglar, som skola 
stöta i basun, låta sina basuner ljuda!» 
[dessa heliga skrifter visar oss alla att 
änglarna – Guds förstörelseänglar – 
är väl medvetna om vad som väntar i 
framtiden. Synd att människorna på 
jorden, de som är ogudaktiga, inte är 
förmögna att förstå detta!]

Och den femte ängeln stötte i sin 
basun. Då såg jag en stjärna vara fal
len ifrån himmelen ned på jorden; 
och åt [honom] gavs nyckeln till av
grundens brunn. Och [han] öppnade 
avgrundens brunn. Då steg en rök 
upp ur brunnen, lik röken från en 
stor ugn, och solen och luften för
mörkades av röken från brunnen. 
Och ur röken kommo gräshoppor ut 
över jorden; och åt dem gavs samma 
makt som skorpionerna på jorden 
hava. Och dem blev tillsagt, att de 
icke skulle skada gräset på jorden 
eller något annat grönt eller något 
träd, utan allenast de människor som 
icke hade Guds insegel på sina pan
nor. [Är det inte konstigt att männ
iskor säger att Gud visar mer vrede i 

3 1 Mos 19:12–25   4 Upp 8:7–13, 9:1–19, 11:19, 14:15–
20, 15:1, 5–8, 16:1–12, 17–21   

Zimbabwe

UNDERTECKEN UPPE PÅ HIMMELEN
OCH

TECKEN NERE PÅ JORDEN

Käre Herre,
Programmet Radio Africa Two har skänkt nytt hopp till så många 

människor i mitt samhälle. När jag först lyssnade på det berördes jag 
och jag bjöd in min familj att lyssna med mig. Det har sedan dess för
ändrat våra liv. Tack så mycket för att du sprider evangeliet över hela 
Afrika.  

Må vår gode Herre belöna dig i enlighet med detta. 
Kan du skicka allt religiöst material som du har att erbjuda. Det 

kommer att förhöja mitt andliga liv.
Med vänliga hälsningar,
Winston Tambwadr          Bulawayo, Zimbabwe
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det Gamla  Testamentet än i det Nya 
 Testamentet? Så verkar det väl inte 
vara här?] Och åt dem blev givet att, 
icke att döda dem, men att plåga dem 
i fem månader; och plågan, som de 
vållade var såsom den plåga en skor
pion åstadkommer, när den stinger 
en människa. På den tiden skola män
niskorna söka döden, men icke kun
na finna den; de skola åstunda att dö, 
men döden skall fly undan ifrån dem. 
[I det Gamla Testamentet gavs aldrig 
bestraffningar ut i sådana stränga do
ser. Tänk bara – du kan inte rösta för 
eller emot det eftersom Gud är den 
stora diktatorn och han kommer 
alltid att inneha ämbetet, oavsett om 
innevånarna på jorden gillar det eller 
inte. Det finns ingen politisk korrekt
het eller demokrati – bara teokrati!] 
Och gräshopporna tedde sig såsom 
hästar, rustade till strid. På sina hu
vuden hade de likasom kransar, som 

syntes vara av guld. Deras ansikten 
voro såsom människors ansikten. De 
hade hår såsom kvinnors hår, och 
deras tänder voro såsom lejons. De 
hade bröst, som liknade järnpansar; 
och rasslet av deras vingar var så
som vagnsrasslet, när många hästar 
med sina vagnar störta fram till strid. 
De hade stjärtar med gaddar, såsom 
skorpioner hava; och i deras stjärtar 
låg den makt de hade fått att i fem 
månader skada människorna. Till 
konung över sig hade de avgrundens 
ängel, vilkens namn på hebreiska är 
Abaddon och som på grekiska har 
namnet Apollyon.

Det första ve har gått till ända; se, 
efter detta komma ännu två andra 
ve. Och den sjätte ängeln stötte i sin 
basun. Då hörde jag en röst från de 
fyra hornen på det gyllene altare, 
som stod inför Guds ansikte, säga 
till den sjätte ängeln, den som hade 
basunen: »Lös de fyra änglar, som 
hållas bundna invid den stora floden 
Eufrat.» Och de fyra änglarna löstes, 
de som just för den timmen, på den 
dagen, i den månaden, under det året 
hade hållits redo att dräpa tredjedelen 
av människorna. Och antalet ryttare 
i de ridande skarorna var två gånger 
tio tusen gånger tio tusen [två hundra 
miljoner]; jag fick höra att de voro så 
många. Och hästarna och männen 
som sutto på dem tedde sig för min syn 
på detta sätt: männen hade eldröda 
och mörkblå och svavelgula pansar; 
och hästarna hade huvuden såsom 
lejon, och ur deras gap gick ut eld och 
rök och svavel. Av dessa tre plågor 
– av elden och röken och svavlet 
som gick ut ur deras gap – dödades 
tredjedelen av människorna [Om det 
skulle finnas sju miljarder människor 
på jorden vid denna tidpunkt, såsom 
det är idag, och en tredjedel av dem 
dödades av denna plåga, skulle detta 
historiskt sett vara ett antal utan 
motstycke, sett till antalet människor 
som dödas vid ett enda tillfälle. Vi 
vet inte hur många människor som 
dödades i floden på Noas tid, men vi 

vet att alla drunknade med undantag 
för Noa och hans familj, åtta själar.5]. 
Ty hästarnas makt låg i deras gap 
och i deras svansar. Deras svansar 
liknade nämligen ormar, och hade, 
huvuden, och med dem var det, som 
de gjorde skada. Men de återstående 
människorna, de som icke hade blivit 
dödade genom dessa plågor, gjorde 
icke bättring; de vände sig icke ifrån 
belätena, som de hade gjort med 
egna händer, och upphörde icke att 
tillbedja onda andar och avgudar 
av guld och silver och koppar och 
sten och trä, som varken kunna se 
eller höra eller gå. De gjorde icke 
bättring och upphörde icke med sina 
mordgärningar och trolldomskonster, 
sin otukt och sitt tjuveri.”

Uppenbarelseboken 11:14–19: 
”Det andra ve har gått till ända; se, 
det tredje ve kommer snart. Och den 
sjunde ängeln stötte i sin basun. Då 
ljödo i himmelen starka röster som 
sade: »Väldet över världen har blivit 
vår Herres och hans smordes, och 
han skall vara konung i evigheters 
evigheter.» Och de tjugufyra äldste, 
som sutto på sina troner inför Gud, 
föllo ned på sina ansikten och till
bådo Gud och sade: Vi tacka dig, 
 Herre Gud, du allsmäktige, du 
som är, och som var, för att du har 
tagit i besittning din stora makt och 
trätt fram såsom konung.  Folken 
vredgades, men din vredes dag har 
nu kommit, och den tid då de döda 
skola få sin dom, och då du skall löna 
dina tjänare profeterna och de heliga 
och dem som frukta ditt namn, både 
små och stora, och då du skall fördär
va dem som fördärva jorden.» Och 
Guds tempel i himmelen öppnades, 
och hans förbundsark blev synlig i 
hans tempel. Då kommo ljungeldar 
och dunder och tordön och jordbäv
ning och starkt hagel.”

Guds flygvapen, de flygande tefa
ten, hans UFO:n, övervakar just nu 
jorden i förberedelserna för Guds 

(Forts. sid. 4)
5 1 Mos 7:11–23, 1 Pet 3:20

Missouri
Kära bröder och systrar,

Hälsningar till er i vår Herre. Jag 
ber för att alla ska må bra. Jag är trygg 
och säker i vår Herres händer.  

Tack för skrifterna som ni skick
ade. Pastor Alamos vittnesbörd ”De 
torra benen” är otroligt. Vetskapen 
om att han vände ett liv i rikedom och 
berömmelse ryggen för att tjäna den 
levande Guden är anmärkningsvärd. 
Om det fanns fler människor som 
han skulle vår nation vara i mycket 
bättre skick.

Pastor Alamo är absolut en stor 
patriot. Jag vill lära mig mer om ho
nom. Alla trycksaker om Pastor Ala
mo som ni skickar mig uppskattas.  

Tack för allt som ni gör.
I Jesus Kristus,
Richard Bounds
Bonne Terre, Misssouri, USA

ALAMOS KYRKOR ONLINE
w w w.A L A M O M I N I S T R I E S.C O M

http://www.alamoministries.com/
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slutgiltiga dom. Skratta om du vill, 
men det finns verkligen flygande tefat 
som flygs av änglar. Miljoner männis
kor har sett dem och de kommer inte 
från en annan planet. 

När Gud gör något, försöker Sa
tan få det att se ut som om han kan 
duplicera det. Men Satan kan inte 
göra det. Satan skickar falska UFO
visioner och får demonerna som fly
ger dem att se ut som små vanställda 
män med stora vanställda huvuden. 
Dessa imitationer får dig att hån
skratta åt det faktum att Gud sän
der sitt övernaturliga flygvapen hit, 
precis innan hans änglar förstör jor
den och hela dess befolkning, vilken 
motarbetar Gud och hatar Guds 
regering, vilka inte är en del av Den 
Nya Världsordningen, FN, the New 
World Order. Denna nya världsord
ning är Satans rege ring. Det är vild
djuret som styrs av den falska profe
ten i Rom och leds av Satans ande.6 
Vatikanen är Satans säte.7 Gud har 
varken skapat män niskor på andra 
planeter eller andra varelser där hel
ler. Människor är enfaldiga att tro så!

Uppenbarelseboken 15:5 till 16:21 
säger: ”Sedan såg jag att vittnesbör
dets tabernakels tempel i himmelen 
öppnades. Och de sju änglarna med 
de sju [sista] plågorna kommo ut 
ur templet, klädda i rent, skinande 
linne, och omgjordade kring bröstet 
med gyllene bälten. Och ett av de fyra 
[himmelska] väsendena gav de sju 
änglarna sju gyllene skålar, fulla av 
Guds vrede, hans som lever i evig
heternas evigheter. Och templet blev 
uppfyllt av rök från Guds härlighet 
och från hans makt, och ingen kun
de gå in i templet, förrän de sju äng
larnas sju [sista] plågor hade fått sin 
fullbordan. Och jag hörde en stark 
röst från templet säga till de sju äng

larna: »Gån åstad och gjuten ut 
Guds sju vredesskålar på jorden.» 
Och den förste gick åstad och göt 

ut sin skål på jorden. Då kommo 
onda och svåra sårnader på de männ
iskor som buro vilddjurets märke och 
tillbådo dess bild. 

Och den andre göt ut sin skål i ha
vet. Då förvandlades det till blod, likt 
blodet av en död människa, och alla 
levande varelser i havet dogo. Och 
den tredje göt ut sin skål i strömmarna 
och vattenkällorna. Då förvandlades 
dessa till blod. Och jag hörde vattnens 
ängel säga: »Rättfärdig är du, du som 
är och som var, du helige, som har 
dömt så. De hava utgjutit heliga mäns 
och profeters blod. Därför har ock du 
givit dem blod att dricka; de äro det 
värda.» Och jag hörde altaret säga: 
»Ja, Herre Gud, du  allsmäktige, 
rätta och rättfärdiga äro dina domar.» 
Och den fjärde göt ut sin skål över so
len. Då fick denna makt att bränna 
människorna såsom med eld. Och 
när nu männi skorna blevo brända av 
stark hetta, hädade de Guds namn, 
hans som hade makten över dessa 
plågor; de gjorde icke bättring och 
gåvo  honom icke ära. Och den femte 
göt ut  sin skål över vilddjurets tron 
[Vatikanen i Rom]. Då blev dess rike 

 förmörkat, och människorna beto 
sönder sina tungor i sin vånda. Och de 
hädade himmelens Gud för sin vån
das och sina sårnaders skull; de gjor
de icke bättring och upphörde icke 
med sina gärningar [precis som idag]. 
Och den sjätte göt ut sin skål över den 
stora floden Eufrat. Då torkade dess 
vatten ut, för att väg skulle beredas åt 
konungarna från östern. Och ur dra
kens gap [Satan] och ur vilddjurets 
gap [antikrist, en världsregeringen, 
FN, the New World Order med huvud
kontor i Rom, dvs. Vatikanen] och ur 
den falske profetens mun [Vatikanen, 
den romerskkatolska kulten] såg jag 
tre orena andar utgå, lika paddor. De 
äro nämligen onda andar som göra 
tecken, och som gå ut till konungarna 
i hela världen, för att samla dem till 
striden på Guds, den allsmäktiges, 
stora dag. 

(»Se, jag kommer såsom en tjuv; 
salig är den som vakar och bevarar 
sina kläder [hans frälsning8], så att 
han icke måste gå naken, och man får 
se hans skam.») Och de församlade 
dem till den plats som på hebreiska 
heter Harmagedon. Och den sjunde 

(Forts. från sid. 3)

6  Dan 2:40, 7:19–25, 12:1, Upp13:2–8, 14:8, 16:13–14,  
19–20, 17:1–9, 18:2–24   7 Upp 13:1–12, 17:1–9   

8  Matt 8:10–12, 13:37–43, 47–50, 22:8–14, 24:42–51, 
25:1–13, Luk 9:23–26, 62, 12:35–48, 14:15–35, Rom 
8:35–39, 2 Kor 5:1–4, Upp 3:1–3, 8–22   

Togo

God kväll, kära pastorer från Tony Alamo Christian Ministry.
Jag har precis tagit emot ett paket den 23 februari, 2013. Paketet innehål

ler tre franska biblar, fem Messias-böcker, två Tshirts och tusentals tryck
alster. Vi kommer göra allt som är möjligt för att detta material snabbt ska 
kunna nå dit där det bör vara.  

Mina medarbetare i Togo har sagt till mig att skicka deras hälsningar 
till er och tacka er för er välvilja i frälsningen av själar. Var välsignad i vår 
Herres Jesu namn. Amen! 

Våra behov är enorma här i Togo. Om möjligt, fortsätt skicka mer 
evangeliematerial, såsom franska biblar och mycket skrifter, i många pa
ket. Skrifterna tar snabbt slut när vi får dem. Folk vill ha mycket skrifter 
för att läsa om Alamopastorernas evangeliska arbete i Togo. Många läsare 
skänker sina liv till Jesus pga. denna lilla bok, Messias.
Hjärtliga hälsningar,
Atchou Kokou 
Tony Alamo Ministry i Togo

(original översatt från franska)

UNDERTECKEN UPPE PÅ HIMMELEN
OCH
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göt ut sin skål i luften. Då gick en stark 
röst ut från tronen i templet och sade: 
»Det är gjort.» Och nu kommo ljung
eldar och dunder och tordön, och det 
blev en stor jordbävning, en jordbäv
ning så våldsam och så stor, att dess 
like icke hade förekommit, alltsedan 
människor blevo till på jorden. Och 
den stora staden rämnade sönder i 
tre delar, och folkens städer störtade 
samman; och Gud kom ihåg det stora 
Babylon, så att han räckte det kalken 
med sin stränga vredes vin. Och alla 
öar flydde, och inga berg funnos mer. 
Och stora hagel, centnertunga, föllo 
ned från himmelen på människorna; 
och människorna hädade Gud för 
den plåga som haglen vållade, ty den 
plågan var mycket stor.” (Uppenba
relseboken 16:14–21)

Den kristna världen, såväl som 
världsbefolkningen överlag, behöver 
bli medveten om det osynliga riket, 
änglarnas rike. Det finns goda änglar 
och det finns onda änglar. De goda 

Jag är född och 
uppvuxen i Austra-
lien. Mina föräldrar 
var inte religiösa, och 
verkligen inte kristna. 
Jag hade aldrig nå-
gon vägledning i den 
kristna tron. Man kan 
säga att jag har haft 
tur. Jag föddes myck-
et för tidigt och är 
lyckligt lottad att ens 
vara vid liv. Jag hade 
en lindrig CP-skada och muskel-
dystrofi. 

Jag var fortfarande ganska 
ung och var hemma hos en kom-
pis. Minnet är ganska levande, 
men enbart när jag anländer till 
mitt eviga hem i  Himlen kom-
mer jag att helt komma ihåg 
det ... Min vän hade en teck-
nad barnbibel och i den blev 

en  liten pojke på-
körd av en bil. Han 
cyklade, och jag 
kommer inte ihåg 
om  Herren skulle 
bota honom men 
 Herren Jesus siluett 
syntes längst upp 
i kanten. Som jag 
sade, det var levan-
de, och  Herren im-
ponerade på  mig, 
allt skulle bli bra. 

Om pojken botades, skulle allt 
var fantastiskt. Om han dog, 
skulle han hamna i Himlen. Oav-
sett vilket så skulle han vinna. 
Vid den tidpunkten fick Herren 
mig att förstå att Han var Vägen, 
Sanningen och Livet. Även om 
jag inte upplevde en pånyttfö-
delse så trodde jag och sade jag 
att jag var kristen. 

Lachlan Johnsons vittnesbörd

(Forts. sid. 6)
(Forts. sid. 8)

änglarna är Guds änglar och kallas 
”Väktare”. De övervakar varje rörelse 
som du och jag gör och de hör varje 
ord som du och jag säger. 

I Första Moseboken beordrade 
pat riarken Abraham sina tjänare att 
gå till Abrahams fädernesland, Meso
potamien, och där ta en fru till hans 
son Isak. Han sade till sin tjänare: 
”Herren, himmelens Gud, som har 
fört mig bort ifrån min faders hus och 
ifrån mitt fädernesland, han som har 
talat till mig och svurit och sagt: ’Åt 
din säd skall jag giva detta land’, han 
skall sända sin ängel [väktare] fram
för dig, så att du därifrån skall kunna 
få en hustru åt min son.” (1 Mosebok 
24:7). Och han sände sin ängel till 
hans tjänare och tjänaren fann Be
tuels dotter Rebecka, som var tio år 
gammal enligt Jashers bok, kapitel 
24, vers 40. Isak var fyrtio år gam
mal, enligt Jashers bok, kapitel 24, 
vers 45. Detta bekräftas även i Första 
Mosebok 25:20. Det var Rebecka som 

födde Israel med Isak. Hon födde 
Esau och Jakob. Gud ändrade Jakobs 
namn till Israel när han segrade i en 
brottningsmatch med honom vid 
Mahanaim (1 Mosebok 32:24–28).

Det var Herrens ängel som ledde 
Israels folk genom det Röda havet 
på torr mark och gick, innan denna 
händelse, bakom Israels folk och kom 
emellan egyptiernas här och Israels 
här (2 Mosebok 14:15–20).

Första Mosebok 19:1 säger: ”Och 
de två änglarna kommo om aftonen 
till Sodom.” I Första Mosebok 19:12–
13, sade två män (änglar) till Lot: ”Har 
du någon mer här [släktingar], någon 
måg, eller några söner eller döttrar, 
eller någon annan som tillhör dig 
i staden, så för dem bort ifrån detta 
ställe. Ty vi [änglarna] skola fördärva 
detta ställe; ropet från dem har blivit 
så stort inför Herren, att Herren har 
utsänt oss till att fördärva dem.”

Två änglar förstörde Sodom och 
Gomorra och städerna runtom 
(1  Mosebok 19:12–29). Enbart en 
ängel dödade hela Sanheribs armé av 
soldater. Efter att Sanherib hade skru
tit för Israel om hur mäktig och kraft
full hans armé var, säger 2 Kunga
boken 19:35: ”Och samma natt gick 
Herrens ängel [en ängel] ut och 
slog i assyriernas läger ett hundra åt
tiofem tusen man; och när man bitti
da följande morgon kom ut, fick man 
se döda kroppar ligga där överallt.”

En ängel förstörde hela den egyp
tiska armén, och en annan ängel för
störde hela Sanheribs armé. Sju äng
lar kommer att förstöra hela jorden. 
Hur rädda bör människor vara för de 
hundratals UFO:n, de flygande tefa
ten som manövreras av Guds änglar 
vilka, som varningssignaler, förstör 
olika platser på jorden, såsom New 
York, New Jersey; New Orleans, Loui
siana; Joplin, Missouri; Haiti; Indo
nesien och Japan? De förstör hund
ratals andra platser runtom i världen. 
 Herren sänder änglar att förstöra 
städer och nationer över hela världen. 

Broder Lachlan Johnson
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Mina föräldrar bestämde sig 
för att flytta till den delstat där 
min far hade fötts. Strax efter 
skildes mina föräldrar. Min far be-
stämde att en uppväxt med min 
mor inte var en bra miljö för mig, 
så han placerade mig på en inter-
natskola. Det var svårt för mig att 
bli separerad från min mor och 
placeras i en militärliknande skol-
miljö att växa upp i. Skolan var en 
privatskola för de rika. Min mor 
tyckte att det skulle vara bra för 
mig så jag stannade. 

Jag gick runt och sade att 
jag var kristen, och även om jag 
bad något som liknande synda-
rens böner fanns det ingen som 
hjälpte mig att förbli räddad. De 
läste ur Bibeln och vi sjöng psal-
mer (med musik). Men jag begick 
mycket värre synder än männi-
skor som inte ens bekände sig 
som kristna. Det var varken en 
pånyttfödelse eller att ledas av 
Guds Helige Ande. Det var orga-
niserad religion. De studenter 

som sade att de var kristna – var 
det bara i det yttre istället för som 
en livsförändrande upplevelse. 

Jag lämnade skolan. En del av 
mina skolvänner åkte till en av 
de snabbast växande kyrkorna i 
Australien, eller i alla fall en av de 
största eftersom den inte predi-
kade att du måste frukta Gud och 
följa Hans budord. Det fanns ”kris-
ten” basket, ”kristen” surfing och 
ungdomsgruppen. Så jag gick till 
kyrkan men av fel skäl och gjorde 
sen vad jag ville resten av veckan. 
De predikade inte om syndens 
stränghet. De betonade inte po-
ängen med att du måste vara ett 
särskilt och heligt folk, avskilt från 
världen. Kyrkans idé om att vara 
ett vittne var att vara framgångs-
rik i sin karriär eller sitt jobb och 
sedan vittna när man kan. 

Jag umgicks med fel männis-
kor och folk i denna kyrkogrupp 
tyckte att det inte var någon po-
äng att arbeta hela livet; ha ro-
ligt nu istället. Så jag fick pengar 
från A-kassan. Mina föräldrar var 

äcklade. Efter en kort tid av ar-
betslöshet bestämde jag mig för 
att åka till USA för en förändring. 
Det var runt juletid 1986. Jag flög 
dit och reste bara runt. Jag var 
en avfälling och föll i alla sorters 
synder, men jag fortsatte säga att 
jag var kristen. Så höll det på i 3 
månader. 

Jag var i Miami där Pastor Ala-
mo hade en kyrka. Jag återvände 
från stranden med en öl i handen 
och där stod två bröder från kyr-
kan på gatan och letade efter för-
lorade själar. De kom fram till mig 
och frågade om jag var kristen, 
och jag svarade ja. De frågade: 
”Håller du alla budorden?” Jag var 
tvungen att säga: ”Nej.” De förkla-
rade för mig att mina själasynder 
skulle leda mig till ett brinnande 
Helvete. Jag kommer ihåg det 
som om det vore igår. De frågade 
mig om jag ville följa med på en 
gudstjänst så jag följde med dem 
till gudstjänsten. 

Gudstjänsten hölls i ett litet hus 
– inget speciellt. Jag återinvigde 
mitt liv till Herren. Efter guds-
tjänsten kände jag mig så ren. 

(Forts. från sid. 5)

Lachlan Johnsons vittnesbörd

Zambia
Kära Trosbröder,

Hälsningar i Jesus Kristus under-
bara namn, vår snart kommande 
Messias. Min familj, församling och 
jag mår bra. Jag hoppas och ber att 
ni mår bra. Jag ber för pastor Tony 
Alamos goda hälsa och Guds be-
skydd. I fredags tog jag emot pa-
ketet som ni skickade. Tack för ert 
stöd.

Kristus är drivfjädern för både 
dogmatisk och praktisk kristen-
dom. Den rätta kunskapen om 
Kristus är nödvändig för den rätta 
kunskapen om både helgelse och 
rätt färdigande.  

Jesu namn är det enda namn 
som kan ge oss en ingång till den 
eviga härlighetens portar. Om vi 
anländer vid denna port med våra 
egna namn är vi förlorade; vi er-
känns inte; vi knackar förgäves på 

porten. Anländer vi i Jesu namn, blir 
det vårt pass och vi kan göra entré 
och leva. Kristi blods märke är det 
enda märke som kan rädda oss från 
förstörelsen.  

I söndags predikade jag vid Bible 
Way Ministries i Chingala-distriktet. 
Budskapet var: ”Var frimodig och 
oförfärad” från Josua 1:1–9. Försam-
lingen var ivrig att lyssna på predi-
kan. Efter gudstjänsten delade jag 
ut pastor Alamos evangelieskrifter 
till fyra kyrkor på tre olika platser. 
Pastorerna var glada att ta emot 
evangelieskrifterna som innehål-
ler frälsningsplanen genom Jesus 
 Kristus. 

Samtidigt predikade Pastor 
 Lazarous Kululu på landsbygden, 
på en plats som heter Ngosa farm, 
där ytterligare en kyrka som tillhör 

Bible Way Ministries är placerad. 
Han delade också ut era evangelie-
skrifter där behovet fortfarande är 
högt. Om Herren förser er med re-
surser, skicka mer evangelieskrifter 
för att hjälpa kyrkorna längs  Solwezi 
Road. 

Jag uppskattar alltid ert stöd. 
Många själar har vunnits genom era 
evangelieskrifter.

Avslutningsvis,  skicka mina öm-
ma hälsningar till församlingen. Det 
är min bön att snart få höra från er. 
Er medarbetare i Kristus,
Ison Poleni
Copperbelt, Zambia

P.S. Jag tog resten av tryckalstren 
med till Pastor Moral Musonda, som 
evangeliserar i Wusakile, och Cham-
boli Townships. De vinner mer själar 
till Kristus.
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En av de bästa poängerna med 
denna kyrka är att de berättade 
för mig att jag kunde flytta in i 
kyrkan och att alla mina behov 
skulle tas omhand. Herren visste 
att jag behövde denna typ av 
kyrkomiljö eftersom jag annars 
skulle ha varit som så många an-
dra som ber syndarens bön, gått 
vidare och fallit tillbaka i synd. 

Detta var i april 1987 och 
sedan dess har jag varit en del 
av missionsverksamheten. Jag 
har medverkat i många guds-
tjänster i kyrkan, färdats över 

hela landet för att vittna och  
sprida pastor Alamos evange-
lieskrifter. Jag har lärt mig flera 
olika arbetskompetenser. Pastor 
 Alamo har varit en god vän som 
andligt har hjälpt mig mycket. 
Denna kristna kyrka är en fristad 
för  själen. Jag är så lycklig att   
Herren har försett mig med 
denna plats eftersom jag, som 
många andra bekännande krist-
na, trodde att jag var på rätt väg 
till Himlen men, enligt Bibeln, 
var jag på väg till Helvetet. Jag 
prisar och tackar Herren och 
Pastor Alamo och alla bröder 
och systrar i  Kristi kropp som har 
hjälpt mig. 
Prisa Herren,
Lachlan Johnson

Kuba

Kenya

Ryssland

Älskade Broder Pastor Alamo,
Jag önskar att Gud beviljar ditt hjärtas bön. Gott nytt år! Pas

tor, jag är oerhört tacksam eftersom jag till sist har fått CDski
vorna som jag efterfrågade, samt ”Tony Alamo” Tshirts. Detta 
gjorde mig väldigt lycklig. Pastor, många har fått dina nyhetsbrev 
och boken The Messiah. Många har blivit påverkade av att ha en 
tydligare och bredare kunskap om Jesus Kristus. Dina nyhetsbrev 
har uppmuntrat och uppfyllt många själars liv. Vi skulle vilja ha 
mer tid till att evangelisera samt mer frihet men vi kan bara göra 
såsom Gud hänvisar oss. 

Vi fortsätter att be för er alla, Pastor. Ge inte upp. Fortsätt 
framåt. Gud älskar oss. ”Varen nyktra och vaken. Eder veder
sakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och 
 söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och 
 veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen.”  
(1 Petrusbrevet 5:8–9). Jag älskar er alla väldigt mycket!! 
Välsignelser!
Daiye Madeleidys             Havana, Kuba

Hallå,
Många tack för skrifterna med ut-

gångspunkt i din tro. Jag jämförde allt 
detta med bibeln och det är verkligen 
sanningen! Det är nu vad jag tror. 
Tyvärr är det svårt att lita på någon 
i Ryssland. Jag delade ut några av 
skrifterna i sökandet efter själar men 
jag fann onda människor och de slog 
mig för att jag ville dela med mig av 
sanningen. Ursäkta mig för att jag 
inte kunnat svara på ditt tidigare med-
delande. Jag är en fattig människa 
och jag saknar Internetuppkoppling. 
Jag har det svårt nu. Jag har inget 
arbete och ibland har jag ingen mat. 
Be för mig. Jag ska försöka skriva till 
dig snart igen. Det finns fortfarande 
mer att lära av dopet och vår fortsatta 
dialog. 
Er vän från Ryssland,
Maksim R.

Pastor K.S. Manohar (längst upp till 
vänster, och längst ner till höger) sprider 
Pastor Alamos själavinnande skrifter 
i Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 
Indien

Kära evangelist Tony Alamo,
Jag tackar Gud för att jag har funnit 

era sändningar. Jag har lärt mig mycket 
av dina program. Du talar om allvarliga 
saker, om hur man ska leva och älska 

samt om hälsa och familj. 
Herren använde dig att rädda mig och 

min familj och även mina föräldrar. Skicka 
hjälpsamma kristna trycksaker till mig. 
I Hans Heliga Namn,
Simon Ngugi
Nyahururu, Kenya

Filippinerna
Tack för att du är en del av min resa. Ditt 

program spelade en stor roll för mig att möta 
mina andliga behov. Dina budskap om hopp 
har medfört tröst och trygghet till mig och 
inspirerat mig att fortsätta mot alla odds. 
Det finns tillfällen då jag vill ge upp. Men ert 
budskap blixtrar alltid till i mitt sinne och sä-
ger att allt detta ska gå mig förbi om jag litar 
på Herren.

Tack, och fortsätt det goda arbetet med 
att rädda själar. 
Vänligen,
Jocelyn Ogayon     Quezon City, Filippinerna

(original översatt från spanska)
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Matteus 24:2–22 säger: ”Ty då skall 
det bliva en stor vedermöda, vars like 
icke har förekommit allt ifrån värl
dens begynnelse intill nu, ej heller 
någonsin skall förekomma. Och om 
den tiden icke bleve förkortad, så 
skulle intet kött bliva frälst: men för 
de utvaldas skull skall den tiden bliva 
förkortad.”

Tidens ände är nu här. Andra har 
sagt att tidens ände har varit och gett 
datum för det, som om de visste den 
exakta tiden som Gud valt. Så gör 
inte jag, men jag berättar för dig att 
detta är änden. Är det inte hög tid för 
dig att göra bättring och födas igen i 
Anden så att du kan spendera evig
heten i Himmelriket? Om detta är 
vad du önskar så säg denna bön:

Min Herre och min Gud, ha nåd 
över min själ. En syndare är jag.9 
Jag tror på att Jesus Kristus är den 
levande Gudens Son.10 Jag tror på 
att Han dog på korset och utgav 
sitt dyrbara blod till förlåtelse för 
alla mina synder.11 Jag tror på att 
Gud uppväckte Jesus från de döda 

 genom kraften i den Helige12 
Ande och att Han sitter på Guds 
högra sida i denna stund och hör 

min syndabekännelse och bön.13 Jag 
öppnar dörren till mitt hjärta och 
välkomnar Dig, Jesus min Herre.14 
Tvätta bort alla mina smutsiga syn-
der med Ditt dyrbara blod som Du 
utgav på Golgata kors i mitt ställe.15 
Du kommer inte att vända Dig bort 
från mig, Jesus min Herre, Du kom-
mer att förlåta mina synder och 
rädda min själ. Jag vet det, eftersom 
Ditt Ord, Bibeln, säger så.16 Ditt 
Ord säger att Du inte vänder Dig 
bort från någon och det gäller även 
mig.17 Därför vet jag att Du har hört 
min bön och jag vet att Du har sva-
rat mig och jag vet att Du har frälst 
mig.18 Och jag tackar 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.19

Efter frälsningen, säger JESUS att du 
skall döpas, helt nedsänkt i  vatten, i 
FADERNS, SONENS och den  HELIGE 
ANDES namn.20 Studera 1917 års 
 bibel flitigt och gör som den säger.21

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 drab
bas av förbannelse, ändå rövar ni från 
mig, hela nationen [och hela denna 
värld]. Kom med hela tiondet [ett ’ti
onde’ är 10 % av din bruttoinkomst] 
till förrådshuset, så att det finns mat 
[andlig mat] i MITT hus [räddade sjä
lar], och sätt MIG på ett sådant prov, 
säger HERREN SEBAOT, då kommer 
jag öppna himlens 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 gräshopporna så 
att de inte förstör markens gröda för 
er och så att era vinodlingar inte blir 
utan frukt, säger HERREN SEBAOT. 
Då skall alla folk prisa er, och ni ska 
få ett härligt land, säger HERREN 
 SEBAOT.” (Malaki 3:8–12).

(Forts. från sid. 5)

UNDERTECKEN UPPE PÅ HIMMELEN
OCH

TECKEN NERE PÅ JORDEN
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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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