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Det var nio månader före den 
första juldagen, KRISTI födelse. 
GUD satt, som vanligt, på sin tron i 
HIMLEN1. ”Och HAN, [HERRENS 
ängel] visade mig [aposteln Johan-
nes] en ström med levande vatten, 
klar som kristall.” Första Mosebok 
1:7 säger: ”GUD gjorde fästet [vil-
ket är delningen mellan himlens 
vatten och jordens vatten] och skil-
de vattnet under fästet ifrån vattnet 
ovanför fästet. [Dessa vatten ovan-
för valvet är den HELIGE ANDE, 
LIVETS vatten, som GUD skickar 
till alla som tror på KRISTUS2]; och 
det skedde så [och är fortfarande 
så].” 

Denna ström av vatten är inte 
förorenad, utan är ren och klar som 
kristall: ”Den gick ut från GUDS 
och LAMMETS tron och flöt fram 

mitt igenom stadens gata. Och 
på båda sidor av strömmen stodo 
livsträd, som gåvo tolv skördar, 
ty de buro frukt var månad: och 
trädens löv tjänade till läkedom 
för folken.” (Uppenbarelseboken 
22:1–2) 

Denna ström, som födde JESUS 
i Marias moderssköte, är samma 
ström som kommer att föda KRIS-
TUS med FADERN genom AN-
DEN till alla de som i framtiden 
tror på KRISTUS3. Samma ANDE 
är strömmen som skall uppväcka 
alla från de döda på den sista da-
gen, somliga till evigt LIV och som-
liga till smälek och evig fördömelse. 
(Daniel 12:2, Uppenbarelseboken 
20:6)4.

Uppenbarelseboken 14:10–11 
talar om de som skall lida av evi-

ga skam och plågor : ”så skall ock 
han få dricka av GUDS vredesvin, 
det som är iskänkt i HANS vredes 
kalk, obemängt; och han skall bliva 
plågad med eld och svavel, i heliga 
änglars och i LAMMETS åsyn: Och 
när de så plågas, uppstiger röken 
därav i evigheters evigheter, och de 
hava ingen ro, vaken dag eller natt, 
de som tillbedja vilddjuret [vild-
djuret är det av Vatikanen styrda 
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vande regering, som kallas Den nya 
världsordningen, hopdiktat av Ce-
cil Rhodes] och dess bild, eller som 
låta märka sig med dess namn.” 
Alla som beblandar sig med denna 
diaboliska djävulsregeringen, som 
GUD hatar, bör genast göra bätt-
ring, sedan födas på nytt i ANDEN, 
LIVETS vatten och påbörja sin 
tjänst i HERREN.

GUD förberedde sig att sända 
sin enfödde SON från GUDS tron 
till Marias moderssköte, genom den 
HELIGE ANDE, LIVETS vatten, för 
att bli den förste GUDSMANNEN 
(den siste Adam). ”Så är ock skrivet: 
»Den första människan, Adam, blev 
en levande varelse med själ.» Den 
siste Adam åter blev en LEVANDE-
GÖRANDE ANDE.” (1 Korinthier-
brevet 15:45) Detta för att ge hela 
mänskligheten en andra chans att 
tillfriskna från liv i synd, från Satans 
grepp och från evigheten i helvetet, i 
sjön av eld och svavel5.

KRISTUS, som är GUDS ORD, 
tvingades födas av kött på ett an-
nat sätt än någon annan. HAN blev 
en människa, HAN var utan synd 
eftersom HAN föddes av den HE-
LIGE ANDE, LIVETS vatten, från 
den levande GUDENS tron6. GUDS 
MESSIAS var tvungen att strömma 
ner från himlen för att bli GUDS 
SON i en ung oskulds modersskö-
te7. Historiskt är Maria känd för att 
ha varit 9 eller 10 år gammal vid 
tidpunkten för den obefläckade be-
fruktningen av JESUS i hennes mo-
derssköte. 

Vid denna tidpunkt var GUDS 
HELIGE ANDE utgjuten över hela 
världen, vilket den har varit ända 

tills denna dag. Denna utgjutning 
av den HELIGE ANDE förespådde 
profeten Joel, i Joel 2:28–31: ”Och 
det skall ske därefter att jag skall ut-
gjuta MIN ANDE över allt kött, och 
edra söner och edra döttrar skola 
profetera, edra gamla män skola 
hava drömmar edra ynglingar skola 
se syner; också över dem som äro 
tjänare och tjänarinnor skall jag i de 
dagarna utgjuta MIN ANDE. Och 
jag skall låta tecken synas på him-
melen och på jorden: blod och eld 
och rökstoder. Solen skall vändas 
i mörker och månen i blod förrän 
HERRENS dag kommer, den stora 
och fruktansvärda.” Alla förväntade 
sig att GUDS MESSIAS skulle träda 
fram vid denna tidpunkt. 

JESUS var den förste människan 
att födas i LIVETS STRÖM (den 
HELIGE ANDE). För någon att bli 

räddad eller fortsätta vara räddad av 
den HELIGE ANDEN, måste per-
sonen dricka från LIVETS STRÖM 
och äta från LIVSTRÄDET hela da-
gen, varje dag. Du måste även äta 
LIVSTRÄDETS löv för läkandet av 
folken, annars skall du döden dö8.

I Första Mosebok 2:17, säger 
GUD att när den dag du äter från 
kunskapens träd på gott och ont 
(världen) ”skall du döden dö.” När 
du inte äter från LIVSTRÄDET el-
ler inte dricker från LIVETS ström 
hela dagen, varje dag, så äter du 
därmed från kunskapens träd på 
gott och ont, och du skall döden 
dö. Detta kommer från GUD, och 
GUD kan inte ljuga9. Hebreerbrevet 
6:18 bekräftar detta faktum, och sä-
ger att vi ”genom två oryggliga utsa-
gor, i vilka GUD omöjligen kunde 
ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, 

5 Luk 24:46–47, Joh 12:23–24, Apg 26:15–18, Rom 5:6–21, 8:32–34, 1 Kor 15:45–57, Gal 4:4–5, Ef kap. 2, Kol 1:12–14, 1 Tess 1:9–10, Heb 9:13–15, 1 Pet 1:3–5, Upp 1:18   6 Jes 
7:14–15, Rom 8:3, Fil 2:6–8, Heb 2:16–18, 4:14–15, 5:8–9, 7:26–28, 9:14, 1 Pet 1:18–19, 2:22, 1 Joh 3:5–6, Upp 5:1–10   7 Jes 7:14, Matt 1:18–25, Luk 1:26–37   8 5 Mos 8:3, Jos 1:8, 
Jes 55:1–3,  Matt 4:4, 5:6, 26:26–28, Joh 4:10, 14, 6:31–35, 48–58, 63, 7:37–39, 2 Tim 2:15, 3:14–17, Upp 21:6, 22:1–2, 17   9 4 Mos 23:19, 5 Mos 7:9–10, 32:4, Jos 23:14–16, 1 Sam 
15:29, Ps 36:5, 89:34, 100:5, 105:7–10, Joh 17:17, Rom 3:4, 1 Tess 5:24, 2 Tim 2:13, Tit 1:1–2, Heb 6:10–19   
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Lovad vare Herren. Jag hoppas du mår bra i Kristi namn. Jag är så glad 
över att kunna berätta om min erfarenhet av Gud och min evangelie-
resa. Dag efter dag växer vi i Kristus och får folk att växa i vår Gud. Helt 
nyligen gav vår Alamogrupp sig av på en evangelieresa för att bättre 
sprida Guds ord. Några av våra program möter hinder som ställs upp av 
Satan. Han har också skapat finansproblem för oss, men dem har vi kom-
mit över genom bön. Här utförs så många mirakel av Guds Helige Ande. 
En person i kyrkan ägnade sig på gamla dagar åt att bygga tempel och 
statyer, men nu har han konverterat till Jesus. Han kommer regelbun-
det till kyrkan för att be. Vi delar ut Pastor Tony Alamos trycksaker och 
vittnesbörd till många, som finner det upplivande att lära känna Jesus. 

Du skall ha tack för att ha gett oss denna möjlighet att sprida Evange-
liet tillsammans med dig. Det är många som ber mig om fler skrifter och 
Biblar att dela ut. Jag är överraskad av Guds mirakel. 

Vi ber att Pastor Alamo snart skall bli frigiven i den allvetande Gudens 
namn. Han lämnar aldrig sitt folk i sticket. Vi finns här för att sprida Hans 
Ord. Det enda vi har här i världen är Guds Ord. Det slår aldrig fel, så vi bör 
inte förlora vår tro och inte komma i vägen för Guds Ord. 

Lovad vare Herren. Sänd gärna mer Biblar och böcker. Det kommer 
att uppmuntra vår grupp i vårt arbete för Gud. Tack! 
Darakonda Sagar                Andhra Pradesh, Indien
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vi som hava sökt vår räddning i att 
hålla fast vid det hopp som ligger 
framför oss.” Dessa två oryggli-
ga utsagor är att vi måste äta från 
LIVSTRÄDET hela dagen, varje 
dag, och dricka från LIVETS vatten 
som är den HELIGE ANDEN, hela 
dagen, varje dag. 

Jesaja 7:14 säger: ”Så skall då 
HERREN SJÄLV giva eder ett teck-
en; Se, den unga kvinnan skall var-
da havande och föda en son, och 
hon skall giva honom namnet Im-
manuel.” Och Jesaja 9:6 säger igen: 
”Ty ett BARN varder oss fött, en 
SON bliver oss given, och på HANS 
skuldror skall herradömet vila; och 
HANS namn skall vara: UNDER-
BAR I RÅD, VÄLDIG GUD, EVIG 
FADER, FRIDSFURSTE.”

”I sjätte månaden blev ängeln 
Gabriel sänd av GUD till en stad i 
Galileen som hette Nasaret, till en 
jungfru som var trolovad med en 
[äldre, mogen] man vid namn Josef, 
av Davids hus; och jungfruns namn 
var Maria. Och ängeln kom in till 
henne och sade: »Hell dig, du högt-
benådade! HERREN är med dig: 

Välsignad vare du bland kvinnor.» 
Men hon blev mycket förskräckt vid 
hans ord och tänkte på vad denna 
hälsning månde innebära. Då sade 
ängeln till henne: »Frukta icke, Ma-
ria; ty du har funnit nåd för GUD. 
Se, du skall bliva havande och föda 
en SON, och HONOM skall du 
giva namnet JESUS. HAN skall bli-
va stor och kallas den HÖGSTES 
SON, och HERREN GUD skall 
giva HONOM HANS fader Davids 
tron. Och HAN skall vara konung 
över Jakobs hus till evig tid, och på 
HANS rike skall ingen ände vara.» 

Då sade Maria till ängeln: »Huru 
skall detta ske? Jag vet ju icke av nå-
gon man.» Ängeln svarade och sade 
till henne: »HELIG ANDE skall 
komma över dig, och kraft från 
den HÖGSTE skall överskygga dig; 
därför skall ock DET HELIGA som 
varder fött kallas GUDS SON.»” 
(Lukas 1:26–35). 

Ytterligare 333 profetior om 
KRISTI ankomst uppfylldes på jul-
dagen och under hela HANS LIV10. 

Många människor i världen var 
medvetna om några av dessa pro-

fetior. Till och med den ogudak-
tiga kung Herodes blev medveten 
om några av profetiorna, såsom att 
KRISTUS skulle födas i Betlehem i 
Judeen. När den ogudaktiga kung 
Herodes ”församlade alla överste-
präster och skriftlärde bland fol-
ket och frågade dem var MESSIAS 
skulle födas. De svarade honom: »I 
Betlehem i Judeen; ty så är skrivet 
genom profeten: ‘Och du Betlehem, 
du judiska bygd, ingalunda är du 
minst bland Juda furstar, ty av dig 
skall utgå en furste som skall vara 
en herde för MITT folk Israel.’» Då 
kallade Herodes hemligen till sig 
de vise männen och utfrågade dem 
noga om tiden då stjärnan hade vi-
sat sig. Sedan lät han dem fara till 
Betlehem och sade: »Faren åstad 
och forsken noga efter BARNET; 
och när I haven funnit DET, så lå-
ten mig veta detta, för att också jag 
må komma och giva DET min hyll-
ning.» När de hade hört konungens 
ord, foro de åstad; och se, stjärnan 
som de hade sett i östern gick fram-
för dem, till dess att den kom över 

(Forts. sid. 4)
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det ställe där BARNET var. Och när 
de sågo stjärnan, uppfylldes de av 
mycket stor glädje. Och de gingo in 
i huset och fingo se BARNET med 
Maria, dess moder. Då föllo de ned 
och gåvo DET sin hyllning; och de 
togo fram sina skatter och frambu-
ro åt DET skänker: guld, rökelse och 
myrra. 

Sedan fingo de, genom en up-
penbarelse i drömmen, befallning 
att icke återvända till Herodes; och 
de drogo så en annan väg tillbaka 
till sitt land. Men när de hade dragit 
åstad, se, då visade sig i drömmen 
en HERRENS ängel för Josef och 
sade: »Stå upp och tag BARNET 
och DESS moder med dig, och fly 
till Egypten, och bliv kvar där, till 
dess JAG säger dig till; ty Herodes 
tänker söka efter BARNET för att 
förgöra DET. Då stod han upp och 
tog BARNET och DESS moder 
med sig om natten, och drog bort 
till Egypten. Där blev han kvar in-
till Herodes’ död, för att det skulle 
fullbordas, som var sagt av HER-
REN genom profeten som sade: 
»Ut ur Egypten kallade jag MIN 
SON.»

När Herodes nu såg att han hade 
blivit gäckad av de vise männen, 
blev han mycket vred. Och han sän-
de åstad och lät döda alla de gosse-
barn i Betlehem och hela området 
däromkring, som voro två år gamla 
och därunder, detta enligt den upp-
gift om tiden, som han hade fått 
genom att utfråga de vise männen. 
Då fullbordades det som var sagt 
genom profeten Jeremias, när han 
sade: »Ett rop hördes i Rama, gråt 
och mycken jämmer; det var Rakel 
som begrät sina barn, och hon ville 

icke låta trösta sig, eftersom de icke 
mer voro till.»” (Matteus 2:4–18)

Många människor tar inte emot 
KRISTUS eller fortsätter vara i HO-
NOM, pga. rädslan för förföljelse 
och bedrövelse11. Matteus 13:20–21 
säger: ”Och att den SÅDDES på 
stengrunden [ett stenhjärta], det är 
sagt om den som väl hör ORDET 
och strax tager emot det med gläd-
je, men som icke har någon rot i sig, 
utan bliver beståndande allenast 
till en tid, och när bedrövelse eller 
förföljelse påkommer för ORDETS 
skull, då kommer han strax på 
fall.” – och jag tillägger ”förskräckt”. 
Människor må säga: ”Åh! Åh! Jag 
ville inte ha det här! Jag ville ha 
frälsningens förmåner, ära och be-
löningar, men inte det här (förföl-
jelser och bedrövelser).” Så kommer 
de på fall från HERREN och spen-
derar evigheten i den Brinnande 
Sjön, vilket är långt värre än lite be-
drövelse och förföljelse. Vi bör alla 
tacka GUD att JESUS, Maria och 
Josef aldrig kom på fall på grund av 
sin förföljelse och bedrövelse.

På juldagen föddes FRÄLSA-
REN. Mer än FRÄLSAREN, han var 
himmelens och jordens SKAPARE 
och föddes i kött12. HAN skapade 
också solen, månen, alla galaxer, 
planeter och stjärnor, syre, gravita-
tion, varje atom och varje molekyl. 
Johannes 1:3–5 säger: ”Genom HO-
NOM har allt blivit till, och utan 
HONOM har intet blivit till, som är 
till. I HONOM var LIV, och LIVET 
var människornas ljus. Och LJU-
SET lyser i mörkret [denna mörka 
värld], och mörkret har icke fått 
makt därmed [de mörka, köttsliga 
människorna av denna värld förstår 
inte den andliga världens ting].”

När människor föreställer sig 
KRISTUS sittandes på SIN tron i 
himlen (och vi måste föreställa oss 

det, ty annars går vi förlorade13), ser 
vi LIVETS ström av vatten som ”gick 
ut från GUDS och LAMMETS tron 
[HANS tron] och flöt fram mitt ige-
nom stadens gata. Och på båda sid-
or om strömmen stodo LIVSTRÄD 
[vilket symboliserar JESUS, GUDS 
ORD], som gåvo tolv skördar, ty de 
buro frukt var månad; och trädens 
löv tjänade till läkedom för folken.” 
(Uppenbarelseboken 22:1–2)

Det mänskliga sinnet förmår inte 
alls att förstå allt det som GUDS 
allsmäktiga makt gör, speciellt allt 
som HAN gör på en och samma 
gång. Jag kommer först att inle-
da med HANS hantering av varje 
människas rättegångar och bedrö-
velser, deras illamående, sjukdomar 
och svagheter, deras lycka och sorg, 
deras födelse och död, deras läk-
ningar, deras böner, deras hjälp och 
mottagande av HANS ORD, de-
ras krig och deras rykten om krig. 
Sedan är det HANS hantering av 
människor som överväger att begå 
mord, abort, självmord och alla an-
dra synder såsom homosexualitet, 
äktenskapsbrott, otukt, lesbianism 
och tidelag. GUD har exakt kun-
skap om varje grässtrå, såväl som 
matsmältningsorganismen hos 
varje fågel, fisk, djur och männ-
iska. HAN har exakt kunskap om 
varje människas känslor och varje 
persons begär. HAN vet när någon 
avvisar HONOM som om han ing-
enting vore14.

Det finns en liknelse om detta 
i bibeln. Det är liknelsen om se-
napskornet, som JESUS lade fram 

11 Matt 7:13–14, 10:16–22, 34–39, 13:3–9, 18–23, 24:8–13, Mark 4:14–19, Luk 9:23–26, 62, Heb 10:32–39, 12:1–4, 
Upp 21:7–8   12 Jes 9:6–7, Luk 1:31–35, Fil 2:5–11, Kol 1:12–20   

13 Ords 29:18, Matt 13:10–16, Apg 28:27, Rom 8:24–25, 
2 Kor 9:24–25, Fil 3:13–15   14 1 Sam 16:7, 1 Kung 8:39, 
2 Kung 19:27, 1 Krön 28:9, Job 31:4, 34:21–22, 25, Ps 
44:21, Ps 50:21–22, 139:1–6, 12–16, Ords 1:25–33, 15:3, 
11, Jes 42:9, Jer 16:17, Hes 11:5, Matt 6:8, Luk 16:15, Apg 
15:18   

(Forts. från sid. 3)
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inför folket och sade: ”Himmelriket 
[GUDS ORD] är likt ett senapskorn 
[folket av denna värld anser inte 
att GUDS ORD, Himmelriket, är 
någonting; det minsta av alla ting, 
det minsta av alla frön (ORD)] som 
en man tager och lägger ned i sin 
åker [hans hjärta]. Det [senapskor-
net] är minst av alla frön, men när 
det har växt upp, är det störst bland 
kryddväxter; ja, det bliver ett träd, 
så att himmelens fåglar komma och 
bygga sina nästen på dess grenar.” 
(Matteus 13:31–32) 

När GUDS ORD genom tro får 
fäste i en persons hjärta, växer det 
ut till ett stort träd eftersom en per-
son som har tro börjar förkunna 
GUDS ORD vitt och brett och med 
detta blir en kyrka från honom till. 
Men när en kyrka blir till befolkas 
den av många människor. En del 
människor, besatta av demoner, in-
filtrerar kyrkan och söker förstöra 
den genom att så falska doktriner 
och falskt anklaga de äldste i sin 
underkastelse till Satan15. 

Demonerna i denna liknel-
se symboliseras som höns i luften 
som kommer och bor i grenarna. 
De finns i varje sann kyrka. Satans 
verk är att hindra GUDS arbete på 
alla sätt han kan, och många olika 
sätt kan han16. Han har 7000 års er-
farenhet. Detta är varför vi måste ha 
KRISTI sinne (1 Korinthierbrevet 
2:16) och hela GUDS vapenrustning 
(Efesierbrevet 6:11) så att vi ska kun-
na hålla stånd emot djävulens listiga 
angrepp17. 1 Petrusbrevet 5:8 säger: 
”Varen nyktra och vaken. Eder ved-
ersakare, djävulen, går omkring så-
som ett rytande lejon och söker vem 
han må uppsluka.” Således: ”Så var-
en nu GUD underdåniga, men stån 
emot djävulen, så skall han fly bort 
ifrån eder.” (Jakobsbrevet 4:7)

De tycks vara svårt för männ-
iskorna i denna värld att hålla sig 
borta från den nuvarande världens 
distraktioner. De finner det svårt att 
hålla sina sinnen stadiga på GUDS 
TRON, KRISTUS med HANS FA-
DER som sitter på den, och GUDS 
sju andar som är GUDS ögon, så-
som omnämns i Sakarias bok, kapi-
tel 4, vers 10: ”Dessa sju [ANDAR 
av GUD]; dessa HERRENS ögon, 
som överfara hela jorden.” Även 
Jesaja 11:2 talar om namnen på 
dessa GUDS sju ANDAR: 1) HER-
RENS ANDE, 2) vishets ANDE, 3) 
förstånds ANDE, 4) råds ANDE, 
5) starkhets ANDE, 6) kunskaps 
ANDE och 7) HERRENS fruktans 
ANDE. 

Uppenbarelseboken 1:4 säger: 
”Johannes hälsar de sju församling-
arna i provinsen Asien [Turkiet]. 
Nåd vare med eder och frid från 
HONOM som är, och som var, och 
som skall komma, så ock från de 
sju ANDAR, som stå inför HANS 
tron.” Och Uppenbarelseboken 3:1 
säger: ”Så säger HAN [JESUS] som 
har GUDS sju ANDAR och de sju 
stjärnorna.”

Med alla distraktioner i världen 
är det möjligt att du inte är medve-
ten om det faktum att GUD vet all-
ting som sker i hela universum, eller 
att HANS ANDE vet exakt vad du 
tänker på och var du befinner dig. 
HAN vet allt om dig18. Problemet 
är att du inte vet att GUD utgjuter 
HANS LIVSSTRÖM, HANS LIVS-
ANDE, ner till dig för att motta ditt 
eviga LIV. Du har ett tillfälligt liv som 
snart kommer till ända, kanske sna-
rare än du tror. Men, GUD vill att du 
tar emot HANS eviga LIV i din eviga 
mänskliga ande så att du kan spende-
ra evigheten med HONOM i himlen. 

Du har en kropp, en själ och en 
ande. Bibeln säger att köttet är till 
intet gagneligt (Johannes 6:63) och 
att den syndiga själen måste skys, 
men din ande måste ta emot KRIS-
TUS eviga LIVSANDE om du vill 
ha evigt LIV. Det eviga LIVETS vat-
ten väntar på att du ska ta emot LIV, 
som är JESUS KRISTUS din HER-
RE. Så säg denna bön: 

Om du vill tjäna HERREN kan 
du göra det i vår kyrka om du håller 
dig till reglerna. 

15 Dan 11:30–32, Matt 7:13–23, 10:16–18, 21–28, 13:24–31, 36–43, 47–50, 24:9–12, Apg 20:28–31, Gal 2:3–5, 2 Pet kap. 2, 1 Joh 2:18–19, 4:1–6, 2 Joh 7–11, Jud 3–19   16 Jes 
14:4–20, Matt 24:24, Joh 8:44, 10:10, 2 Kor 4:3–4, 11:13–15, 2 Tess 2:3–12, 1 Pet 5:8, 1 Joh 4:1, Upp 2:9, 12:9, 13:1–8, 11–14, 16:13–14, 20:8–15   17 1 Kor 2:11–16, 15:57–58, 16:13, 
2 Kor 6:1, 4–7, 10:3–6, Ef 4:27, 6:10–18, Fil 2:5, 1 Tess 5:3–9, 21, 1 Tim 6:12, 2 Tim 2:3–4, Heb 4:12, 12:1–4, Jak 4:7, 1 Pet 5:8–10, 1 Joh 5:4   18 5 Mos 31:21, 1 Sam 16:7, 2 Kung 
19:27, 2 Krön 16:9, Ps 7:9, 66:7, 139:1–6, 12–16, Jes 29:15–16, 46:9–10, 48:5, Jer 1:5, Am 9:1–4, Luk 12:2–7, Rom 8:27–29, 1 Joh 3:20   

(Forts. sid. 8)

Bäste Pastor Alamo, 
Må Guds nåd och smörjelse, som går utöver vår förståelse, nå dig och 

din rörelse via hans son Jesus Kristus. I november ringde jag jourlinjen för 
böner till förmån för min fru, som har cancer. Själv har jag kämpat med 
en mängd problem med hjärtat. Dina böner är värdefulla för mig och min 
familj. Jag ber varje dag och natt för mina älskade och för Pastor Alamo. Du 
har varit till god hjälp genom att släppa upp mig på en högre andlig med-
vetandenivå. Jag vet att min själ har värvats för Herren genom det material 
du sände mig. Jag har också berättat om dig för många bröder. Stor tack för 
din hjälp. Jag ber att vår Herre och Frälsare Jesus Kristus kommer att frigöra 
mig från delstatsfängelset. Ett möte rörande benådning är bokat i februari. 
Jag ber också att även du snart kommer att bli frisläppt.  
Robert Green                                         Farmingtons delstatsfängelse, Missouri, USA

Missouri
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Jag kom inte från en splittrad 
familj, omgiven av kaos, oreda, al-
kohol och droger. Jag fick växa upp 
med hängivna föräldrar som gjor-
de allt de kunde för att ta hand om 
min bror och mig. Vi hade en lycklig 
uppväxt med fiske, hästar, lägerliv 
och vattenskidor på veckosluten.

Det var inte förrän min åttonde 
jul som jag fick min första Bibel av 
min mormor. Jag hade uppfattat att 
det var en speciell bok, så jag sökte 
upp ett stillsamt ställe och började 
läsa med stort intresse.  Detta var inte 
någon slags sagobok om Jesus. Den 
effekt som Jesus hade på den lidande 
mänskligheten, hans mirakler, hopp 
och tillförsikt, allt detta fick mig att 
tänka: ”O, om jag bara hade fått leva 
då, så skulle jag ha följt Jesus.” Och se-
dan kände jag mig så besviken för att 
denne Bibelns Jesus inte stod att finna 
i den värld där jag levde.

Min far hade stora besvär i sina 
kontakter med det så kallade religi-
ösa prästerskapet, och skulle aldrig 
gå med i en kyrka igen, förrän efter 
min frälsning många år senare, då 
han kom till Tony och Susan Alamos 
kristna stiftelse. Därför togs min bror 
och jag till söndagsskolan, där man 
lämnade av oss. Av min lilla erfaren-
het av babtistkyrkan lärde jag mig 
bara att vi måste få frälsning – från 
Helvetet antog jag. Det var där som 
alla onda människor omkring oss 
skulle hamna: mördare, barnaskän-
dare och dylikt, inte sådana som vi. 
Jag var mest sysselsatt med ridning 
och att visa folk min ståtliga Palo-
minohäst på diverse uppvisningar. 
Den brukade komma på första plats 
med fina utmärkelser! En dag på väg 

till en uppvisning hade vi en olycka 
och min häst, Amigo, dog. Jag var 
förtvivlad, alla mina drömmar var 
borta. Det skulle dröja innan jag var 
beredd att ägna mig åt hästar igen.

Mina skolkamrater försökte stän-
digt övertala mig att pröva droger 
och hallucinogener, som hade blivit 
allt vanligare. När jag gått ut gym-
nasiet flyttade mina föräldrar till 
ett finare område i Klippiga Bergen 
i Colorado, strax intill floden Litt-
le Cimarron med sjöar, floder, och 
mesaplatåer i alla riktningar. I trak-
ten fanns en jaktstuga intill en sjö, 
berömd för fina jakt- och fiskemöj-
ligheter. Där fick jag jobb som guide 
för ridturer i landskapet. Jag ägnade 
många timmar åt att ta hand om de 
hästar som fanns där och användes 
på jaktutflykterna. En dag var jag 
på egen hand ute med en häst och 
nådde upp till den högsta delen av 
platån West Mesa. Den fina utsikten 
överväldigade mig med gyllne asp-
träd, frisk doft från tallarna, orange-
färgade buskage och brusande floder 
med vatten så rent att det kändes på 
doften. 

Då förföljdes jag av en rad frågor. 
Om Gud hade skapat detta så under-
bara landskap, varför hade jag inte 
något sådant också inne i mig? Var-
för var mina tankar och önskemål 
onda, själviska och innehållslösa? 
Varför kändes det som om jag hade 
ett vilddjur inne i mig? Det kändes 
helt meningslöst med alla obesvara-
de frågor.

Hänsynslöst och utan eftertanke 
ignorerade jag de som älskade mig 
och klättrade över dem. Jag bara gav 
mig av och såg inte bakåt. Nästa år 

kände jag mig helt ur fattningen i 
en värld som verkade falla isär runt 
omkring mig. Jag hittade ingenting 
som kunde ge livet en fast punkt att 
bygga på, drev från stad till stad, 
från delstat till delstat, från den ena 
knarkfesten till den andra. Jag tog så 
mycket alkohol, piller och hasch att 
en normal person nog hade dött av 
det. Men så vaknade jag upp efter en 
rad händelser som hade skakat om 
mig ordentligt. På något sätt hade 
jag överlevt en överdos, en explo-
sion, en båtolycka och en kidnapp-
ning i samband med liftning. Jag 
överlevde också en episod när jag 
riktade en pistol mot en som höll på 
att klå upp min bror. De var just den 
episoden som fick mig vakna upp 
och inse att det var något allvarligt 
skevt med mig. Det kändes som att 
Gud kanske var så besviken på mig 
att jag var på väg rakt mot Helvetet. 
Hur skulle jag kunna befria mig från 
alla de dumheter jag ställt till för mig 
själv och andra människor?

Jag hade kommit till Hollywood i 
hopp om att tjäna pengar och sedan 
gett mig upp i bergen för att göm-
ma mig från den brutala verklighe-

Terri WHiTes ViTTnesBÖrD
Förlösningens mirakel 

Syster Terri White
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ten omkring mig. Jag hatade städer 
och framförallt Hollywood. I det 
ögonblick jag anlände visste jag att 
det var en miss. De pengar jag hade 
blev stulna, och jag var för stolt för 
att ringa mina föräldrar om hjälp. 
Jag var för rädd för att lifta, så jag 
var fångad som en råtta. Men nästa 
vecka längs Sunset Strip mötte jag 
grupper av ungdomar som såg ut 
som alla andra men hade ett helt an-
nat mål än de andra. Folk längs ga-
tan drev med dem och kallade dem 
”Gudpatrullen.” Dessa ungdomar 
talade med mig med både överty-
gelse och allvarligt deltagande. Det 
fanns en angelägenhet i deras röster 
som inte kunde undgå mig. ”Jesus 
Kristus kommer tillbaka till jorden. 
Ångra dig eller gå under. Finn frid 
hos Gud så länge du har tid kvar. Je-
sus kommer tillbaka till jorden med 
hämndens stav mot alla som inte 
känner honom. Helvetet har fun-
nits i alla tider. Vi lever i de yttersta 
dagarna. Kom tillbaka till Gud inn-
an det är för sent. Kom till de guds-
tjänster som vi har varje kväll för att 
höra mer.”

Ordet ”Helvete” träffade mig som 
ett slag, eftersom jag visste att det 
stämde. Det slog rot direkt i mig, 
och inne i mig vad det något som 
sade: ”Du har alltid sagt att du söker 
sanningen. Gå och kolla upp detta!” 
Så någon vecka senare sökte jag upp 
deras kyrka på Crescent Heights 
Boulevard i Hollywood och kör-
de dit när det skulle bli gudstjänst. 
Det var 9 november 1970. Det hette 
Tony och Susan Alamo Kristna Stif-
telse. Jag kan inte förneka att det var 
en stark, tvingande ande som drev 
mig trots de tvivel och den skepti-
cism som fördunklade mitt sinne 
och mitt hjärta. De var en naturlig 
reaktion mot allt bedrägeri, skojeri, 
lögner och omänsklig brutalitet som 
jag hade fått stå ut med. Jag hade be-

rövats min ungdom, det kändes som 
om jag var ämnet för något tragiskt 
drama. Men jag bar själv skulden för 
alla de dåliga beslut jag hade gjort.

När jag klev in i det stora tvåvå-
ningshuset fyllt med folk, vilka såg 
ut att vara hippies, fick jag en käns-
la av glädje och allvarlig entusiasm 
som inte gick att förneka. Pastor 
Tony Alamo såg lite malplacerad 
ut i detta sällskap, eftersom han var 
klädd i en ordentlig kostym. Jag be-
stämde mig för att höra ordentligt 
på vad han hade att säga. Hans fru 
Susan träffade jag inte den kvällen.

Gudstjänsten började med gamla 
välkända gospelsånger. En man spe-
lade julsången What Child Is This 
på flöjt, det slog mig som en ängla-
lik melodi direkt från himlen. Upp-
backning från någon stor orkester 
hade han inte, men något i denna 
enkla upplevelse tycktes bryta ned 
de försvarsattityder som jag bar runt 
hjärtat. Tårar rann utför kinderna 
och jag kände för första gången i li-
vet hur man kan fyllas av den Helige 
Ande. Jag var en förlorad syndare 
som just skulle bli återfunnen. De 
som just blivit frälsta gav korta men 
anslående vittnesbörd. Det måste ha 
varit över 100 vittnesbörd den kväll-
en. Där fanns folk från Frankrike, 
England, Kanada, Australien, Mexi-
ko, Sydamerika, nästan alla delar av 
världen. Där fanns också medelål-
ders vuxna som lämnat sina kyliga, 
döda kyrkor för att gå med i denna 
vår Guds specialiserade rörelse. Vart 
och ett av deras vittnesbörd bidrog 
till att ge mig hopp och tro och ska-
la bort skikt efter skikt av tvivel och 
förtryck kring hjärta och själ. Jag 
fick höra om hur kraftigt drogbero-
ende och knarklangare omedelbart 
hade blivit förlösta av Guds frälsan-
de kraft, och om alkoholister som 
räddats utan abstinensbesvär. En 
man hade varit på väg att råna en 

bank när han stoppats och förts till 
kyrkan, där han blev pånyttfödd till 
en ny varelse som godtagit Jesus som 
sin Herre.

Pastor Alamo berättade om 
hur de yttersta dagarna blivit för-
utsagda och läste från kapitel 24 i 
Matteusevangeliet. Det var evang-
eliets enkelhet, det sunda förnuftet 
i budskapet, som predikades med 
Guds Helige Andes kraft. Hur kunde 
jag stå emot inbjudningen att böja 
knä vid altaret och be Jesus komma 
in i mitt hjärta? Pastor Tony knä-
böjde också och ledde mig genom 
Syndarens Bön enligt Bibeln. Efter 
att ha ångrat och bett Jesus att skölja 
bort mina synder med sitt dyrbara 
blod och inbjudit honom in i mitt 
hjärta, så fick jag hans förlåtelse! Jag 
var en ny människa! Mitt hjärta fyll-
des av en barnslig känsla av syndfri-
het. Glädje, frid och hopp fyllde mig 
och flödade över, långt bortom mina 
största förväntningar. Jag hade blivit 
en ny varelse. Jag förstod och hade 
erfarit den frälsande kraften, denna 
ofattbara förlösning som bara Jesus 
Kristus kan erbjuda. Denna mira-
kelmänniska som jag som barn hade 
läst om i min första Bibel, han är vid 
liv, arbetar, talar och vandrar med 
dem som öppnar dörren till sina 
hjärtan. 

Det har varit över 42 år sedan jag 
själv såg och upplevde den botande, 
återupplivande och frälsande kraf-
ten. Jag har sett så många mirakel att 
de inte kan få plats i denna berättelse. 
De är alla följden av det arbete som 
pastor Tony och hans bortgångna 
maka Susan Alamos så självuppoff-
rarande bedrivit för att vinna själar, 
och få dem att slå rot i Guds Heliga 
Ord. De har fritt lärt oss om fällorna 
i Satans värld och avslöjat Antikris-
tus. Jag är evigt tacksam. Ära vare 
Gud och all heder till vår älskade 
pastor Tony Alamo.
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Fotnoter till Julen är frälsning:
Min Herre och min Gud, ha nåd 

över min själ. En syndare är jag19. 
Jag tror på att Jesus Kristus är den 
levande Gudens Son20. Jag tror på 
att Han dog på korset och utgav sitt 
dyrbara blod till förlåtelse för alla 
mina synder21. Jag tror på att Gud 
uppväckte Jesus från de döda ge-
nom kraften i den Helige22 Ande och 
att Han sitter på Guds högra sida i 
denna stund och hör min syndabe-
kännelse och bön23. Jag öppnar dör-
ren till mitt hjärta och välkomnar 
Dig, Jesus min Herre24. Tvätta bort 
alla mina smutsiga synder med Ditt 
dyrbara blod som Du utgav på Gol-
gata kors i mitt ställe25. 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 så26. Ditt Ord säger att 
Du inte vänder Dig bort från någon 

och det gäller även mig27. Därför 
vet jag att Du har hört min bön och 
jag vet att Du har svarat mig och jag 
vet att Du har frälst mig28. 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 synda29.

Efter frälsningen, säger JESUS att 
du skall döpas, helt nedsänkt i vat-
ten, i faderns, sonens och den heli-
ga andens namn30. Studera 1917 års 
bibel flitigt och gör som den säger31.

HERREN vill att du ska berät-
ta 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? Tion-
den 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 bruttoin-
komst] till förrådshuset, så att det 
finns mat [andlig mat] i MITT hus 
[räddade själar], och sätt MIG på ett 
sådant prov, säger HERREN SEBA-
OT, 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, sä-
ger HERREN SEBAOT. Då skall alla 
folk prisa er, och ni ska få ett här-
ligt land, säger HERREN SEBAOT.” 
(Malaki 3:8–12). 

God commands us to correct and 
discipline our children32. Marriage 
is allowed by God at puberty when 
children become men and women. 
Forbidding this is the doctrine of 
devils (1 Timothy 4:1-3). Pastor 
Alamo is in prison for preaching 
and doing what the Bible says.

19 Ps 51:5, Rom 3:10–12, 23   20 Matt 26:63–64, 27:54, Luk 1:30–33, Joh 9:35–37, Rom 1:3–4   21 Apg 4:12, 20:28, Rom 3:25, 1 Joh 1:7, Upp 5:9   22 Ps 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   23 Luk 22:69, Apg 2:25–36, Heb 10:12–13   24 1 Kor 3:16, Upp 3:20   25 Ef 2:13–22, 
Heb 9:22, 13:12, 20–21, 1 Joh 1:7, Upp 1:5, 7:14  26 Matt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   27 Matt 21:22, Joh 6:35, 37–40, Rom 10:13   28 Heb 11:6   29 Joh 5:14, 8:11, Rom 
6:4, 1 Kor 15:10, Upp 7:14, 22:14   30 Matt 28:19–20, Joh 3:5, Apg  2:38, 19:3–5   31 Jos 1:8, Ps 1:1–2, 2 Tim 2:15, 3:14–17, Jak 1:22–25, Upp 3:18   32 Ords 13:24, 19:18, 22:6, 
15, 23:13–14, 29:15, 17, Heb 12:5–11, Upp 3:19

(Forts. från sid. 5)

Julen är  
frälsning

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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