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(Forts. sid. 2)

av Tony Alamo

SnällA SAker 
eller 

SAnnA SAker?

Jesus sade: ”Om I förbliven i 
mitt ord, så ären I i sanning mina 
lärjungar; Och I skolen då förstå 
Sanningen, och Sanningen skall 
göra eder fria.” (Johannesevangeliet 
8:31b–32) Snälla mjuka saker gör dig 
inte fri – Satan använder dem till att 
lura dig. 

I Johannesevangeliet 14:5–6 står: 
”Tomas sade till honom [Jesus]: 
»Herre, vi veta icke vart du går; 
huru kunna vi då veta vägen?» Jesus 
svarade honom: »Jag är Vägen och 
Sanningen och Livet; ingen kom
mer till Fadern utom genom mig.»” 

Efter att ha väntat i fyra dagar kom 
de till den plats där de hade begravt 
Lazarus: ”Och Marta sade till Jesus: 
»Herre, hade du varit här, så vore 
min broder icke död. Men jag vet 
ändå att allt vad du beder Gud om, 
det skall Gud giva dig.» Jesus sade 
till henne: »Din broder skall stå upp 
igen.» Marta svarade honom: »Jag vet 
att han skall stå upp, vid uppståndelsen 

på den yttersta dagen.» Jesus svarade 
till henne  »Jag är Uppståndelsen 
och Livet. Den som tror på mig, 
han skall leva, om han än dör; och 
var och en som lever och tror på 
mig, han skall aldrig någonsin dö. 
Tror du detta [Sanningen]?» Hon 
svarade honom: »Ja, Herre, jag 
tror att du är Messias, Guds Son, 
han som skulle komma i världen.»” 
(Johannesevangeliet 11:21–27). 

I Johannesevangeliet 6:47, säger 
Jesus: ”Den som tror [på Jesus], han 
har evigt liv.” Och han sade också i 
Markusevangeliet 16:16: ”Den som 
tror och bliver döpt, han skall bliva 
frälst; men den som icke tror, han 
skall bliva fördömd.”

I Andra Thessalonikerbrevet 2:6–
12, säger aposteln Paulus vad som 
skall hända med dem som inte tror på 
Sanningen, de som är med i vår tids 
otroende antikriströrelse, med dessa 
ord: ”Och I veten vad det är som nu 
håller honom tillbaka, så att han först 

när hans tid är inne kan träda fram. 
Redan är ju laglöshetens hemlighet 
verksam; allenast måste den som 
ännu håller tillbaka först skaffas ur 
vägen. Sedan skall »den Laglöse» trä
da fram, och honom skall då Herren 
Jesus döda med sin muns anda och 
tillintetgöra genom sin tillkom
mel ses uppenbarelse – honom som 
efter Satans tillskyndelse kommer 
med lögnens alla kraft gär ningar och 
tecken och under och med orätt
färdighetens alla bedrägliga konster, 
för att bedraga dem som gå förlorade, 
till straff därför att de icke gåvo kär
leken till San ningen rum, så att de 
kunde bliva frälsta. Därför sänder ock 
Gud över dem villfarel sens makt, så 
att de sätta tro till lögnen, för att de 
skola bliva dömda, alla dessa som icke 
hava satt tro till Sanningen, utan 
funnit behag i orättfärdigheten.”

Kan allt detta vara sanning? Backas 
det upp av historien? Javisst!

1 1 Mos 3:4–5, 1 Kung 22:1–38, Jes 30:9–11, 66:4, Jer 6:13–14, 19,  23:14–27, 30–32, kap. 27–28, Hes 13:1–16, Sak 7:7–14, Matt 7:13–14, 24:24, Rom 16:17–18, 1 Thess 5:1–8, 
2 Thess 2:3–12,  2 Tim 4:2–4    

Folk som blivit vilseledda runtom i världen har alltid velat 
höra snälla, mjuka saker hellre än sanningen.1
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(Forts. från sid. 1)

SnällA SAker 
eller SAnnA SAker?

Vi ser ett exempel på detta på Noas 
tid, när han predikade Guds budskap 
att hela jorden skulle översvämmas 
om 120 år.2 Hände det? Javisst! Det 
finns en mängd fossiler av fiskar och 
andra djur överallt i världen, även i 
öknar och på bergstoppar.

I Första Moseboken 6:1–2 läser vi: 
”Då nu människorna begynte föröka 
sig på jorden och döttrar föddes åt 
dem sågo Guds söner [såsom Set, 
Jered, Enok, Metusalem och Noa – 
med andra ord de som tror på Gud 
är Guds söner] att människornas 
döttrar voro fagra ...” Dessa var dött
rarna till Kain och andra som honom 
– alltså döttrarna till män som inte 
trodde på lydnad till Gud.

Och likaså, Guds söner är inte 
änglar, de är Guds söner, liksom de 
bland oss som tror på Evangeliet.3 
Eftersom vi är Guds söner får vi inte 
dra ojämnt i äktenskapets ok med de  
otrogna.4 Att gifta sig med en kvinna 
som inte har tro vore att synda, ef
tersom det går emot Guds bud ord 
för troende om att inte gifta sig med 
icketroende.

Änglarna har dessutom inga köns
organ.5 Det har inte heller de troende 
som kom mit till Himlen för att vara 
med Gud. När vi, Guds söner och 
döttrar, har kommit till Him   len för 
att vara med Gud, följer våra osköna 
delar inte med. Detta är för att ”vid 
upp stån del sen taga män sig icke 
hustrur, ej heller givas hustrur åt 
män, utan de äro då så som äng larna 
i himmelen.” (Matteusevangeliet 
22:30). Sexuell samvaro är för de gifta 
för fortplant ningens skull, så om det 
varken förekommer giftermål eller 
fortplantning i Himlen, behövs inga 
köns or gan. Så du blir lurad när fal
ska profeter säger dig att änglar hade 

sexuell samvaro med kvinnor som 
inte var änglar utan döttrar till män, 
och att dessa föreningar frambringade 
jättar. Om jättar frambringas genom 
ogudaktig samvaro, så skulle det 
bara bero på att Guds söner [alltså 
Gudaväsen] gifte sig med Satans 
kvinnor, döttrar till män som inte 
hade intresse för Gud, och ingen av 
dem tänkte på om de syndat eller 
inte, om de hade brutit mot Guds 
budord eller inte. Denna inställning 
är samma inställ ning som råder bland 
dagens män och kvinnor. Det är där
för Helvetet har försto rats. I Jesaja 
5:13–16 står: ”Där för skall mitt folk 
[Guds söner] oförtänkt föras bort i 
fångenskap; dess ädlingar skola lida 
hunger och dess larmande skaror 
försmäkta av törst. Ja, därför spärrar 
dödsriket upp sitt gap, det öppnar 
sina käftar utan allt mått, [Gud kan 
utan be gräns ning vidga Helvetet för 

dig och mig, om vi beslutar oss för att 
synda] och stadens ypperste måste 
fara ditned, jämte dess larmande och 
sorlande skaror, envar som fröjdar 
sig därin ne. Så bliva männi skor na 
nedböjda och männen ödmjukade, 
ja, ödmjukade varda de hög mo digas 
ögon. Men Herren Sebaot bliver 
hög genom sin dom, Gud, den helige, 
bevi sar sig helig genom rätt färdighet.” 

Nu åter till Första Moseboken 
6:2: ”... och de togo till hustrur dem 
som de funno mest behag i. Då sade 
Herren: »min Ande skall icke bliva 
kvar i människorna för beständigt, 
eftersom de dock äro kött; så vare nu 
deras tid bestämd till ett hundra tjugu 
år.» [Här säger Herren att han skall 
avsluta alltsammans, hela världen, om 
hundratjugo år. Gjorde han det? Ja, 
det gjor de han! Gjorde han det bara 
för att de frälsta gifte sig med de ofräl
sta? Det är en del av det. Det är vad 

2  The Book of Jasher (”Den redliges bok”) 5:7–8   
 3 Joh 1:12, Rom 8:8–17, Gal 4:3–7, Ef 1:4–7, 2:12–19, 
1  Joh 3:1–2    4  Amos 3:3, 1  Kor 7:39, 2  Kor 6:14–18   
 5 Matt 22:29–30, Mark 12:24–25, Luk 20:34–36   

Kära Pastor,
Jag är student vid St. Charles Seminary, ett kristet gymnasium här i 

Ghana. Vi har tagit emot och delat ut din litteratur rätt länge nu.
Innan jag hade läst din bok Messias var det svårt för mig att sprida 

evangeliet, men när jag hade läst den blev det mycket lättare, eftersom jag 
fått insikt. Hittills har jag vun nit sex själar för Kristus, tidigare icketroende. 
Det kunde jag göra, eftersom din bok klar gjorde stora mysterier för mig.

Därför vill jag här be om att få åtminstone sex exemplar av din bok 
Messias, så att var och en av dem kan få sitt personliga exemplar. Samtidigt 
vill jag anhålla om att få sex av din kyrkas Tshirts, så att vi kan bära dem 
under vår kampanj för evange liet för att visa att vi tillhör din rörelse och 
att vi sprider Ordet med din hjälp. För det tredje vore vi tacksamma om vi 
kunde få några exemplar av dina inspelade budskap att dela ut till studenter 
som fin ner det svårt att läsa dina skrifter, eftersom det är så mycket annat 
som vi måste läsa. Några elever har faktiskt egna CDspelare i skolan, så 
de skulle kunna lyssna till din undervisning varje veckoslut. Att kunna 
höra dig på CDspelare kommer att hjälpa elever som inte har tid att läsa.

Om du har möjlighet sända oss allt det vi har bett om, så kommer Ordet 
att kunna spri das mera effektivt till Guds ära här på St. Charles. Vi hoppas 
och ber att du kan sända alla dessa saker vilket skulle underlätta vårt arbete. 
Måtte Gud välsigna dig för allt ditt hår da arbete. Tack.

Högaktningsfullt,
Konam Samuel Tamale, Ghana

Ghana



3
(Forts. sid. 4)

Bibeln, Guds Ord, säger. Tror du på 
det? Jag ber att du gör det.] Vid den ti
den, likasom ock efteråt, levde jättarna 
på jorden, sedan Guds söner begynte 
gå in till män niskornas döttrar och 
dessa födde barn åt dem; detta var 
forntidens väldiga män, som voro så 
namnkunniga. Men när Herren såg 
att människornas ondska var stor på 
jorden, och att deras hjärtans alla upp
såt och tankar beständigt voro allenast 
onda, då ångrade Herren att han 
hade gjort människorna på jorden, 
och han blev bedrövad i sitt hjärta. 
Och Herren sade: »Människorna, 
som jag skapade, vill jag utplåna från 
jorden, ja, både människor och fyr
fotadjur och kräldjur och himmelens 
fåglar; ty jag ångrar att jag har gjort 
dem.»” (Första Moseboken 6:2–7)

Tror du att människorna i världen 
brydde sig om vad Gud sade? Svaret 
är nej! Om de hade gjort det, så skulle 
de ha ångrat sig, och Gud skulle inte 
ha dödat dem allihop, hela värl den 
utom Noa, hans fru, hans tre söner 
och deras fruar.6

Låt oss göra ett litet test här, för 
jag vill se om ni som lever idag är 
samma som världens människor på 
Noas tid. Gud sade att ni idag är 
desamma som de som levde på Noas 
tid. I Matteusevangeliet 24:37–39 

säger Jesus så här: ”Ty såsom det 
skedde på Noas tid, så skall det ske 
vid Människosonens tillkommelse. 
Såsom människorna levde på den ti
den, före floden: de åto och drucko, 
män togo sig hustrur, och hustrur 
gåvos åt män, ända till den dag då 
Noa gick in i arken; och de visste av 
intet, förrän floden kom och tog dem 
allasammans bort – så skall det ske 
vid Människosonens tillkommel
se.” Nå, om ni trodde på detta skulle 
ni då fortfarande tolerera och se med 
samma sympati på homosexualitet, 
lesbia nism och samkönade äktenskap 
som ni gör idag? 

I första moseboken 19:4, talar bi
beln om dessa otuktiga personer, som 
försöker bryta sig in i Lots hus för 
att ha sexuell samvaro med Herren 
själv. Vi får veta att innan Herren 
och hans sällskap lade sig ned för 
nattens vila, och invånarna i Sodom 
och Gomorra hade fullföljt sin synd
fullhet, på samma sätt som det är i 
världen idag, så hälldes i Sodom den 
sista droppen i vredens kopp som 
skulle tömmas över deras huvuden. 
De fick en varning att deras stad skulle 
förstöras men tog emot den som en 
meningslös historia, och behandlade 
budbärarna med förakt. Något så 
fruk tans värt är det att nonchalera den 
frälsning som Gud erbjuder, även om 
det var avsett att vara en engångs
företeelse. För när dessa båda nådens 
änglar återvände till Gud, som sänt 
dem, så kunde de bakom sig tända 
Guds vredeseldar.

Männen i Sodom tyckte inte att 
de gjorde något ovanligt när de om
ringade Lots hus och nästan bröt ned 
dörren. De var inte mera bråkiga eller 
omoraliska denna sista natt än de 

hade varit många nätter tidigare. Men 
det finns en punkt där det Gudomliga 
tålamodet upphör. Den punkten upp
nådde de när de skrek till Lot, och 
skulle ha slagit ned honom på gatan 
för att han skyddat sina änglalika och 
gudomliga gäster. När de drabbades 
av blindhet och trevade för att hitta 
dörren, så hade de redan passerat den 
dolda gränsen mel lan Guds tålamod 
och hans vrede.

(Idag undervisar världsregeringen 
FN denna perversa åskådning i våra 
skolor som ett tredje sexuellt val, 
vilket till sist garanterar våra barns 
fördömelse till Helvetet och Eld sjön. 
Vi anses sprida hat för att vi står emot 
dessa otuktiga uslingar.)

Sedan slog ödesdomens timme. 
Herren lät eld och svavel från 
Himlen regna ned över staden och 
den underbara slätten, som dagen 
innan hade jämställts med Paradiset. 
Eldens rök steg som röken från en 
väldig ugn, och det bländande ske
net från elden kunde ses från långt 
avstånd av herdarna i Hebrons kullar 
och Moabs berg. På ett ögonblick blev 
den sköna dalen, som varit Herrens 
trädgård i sin grönska och bördighet, 
helt öde lagd, ett ställe som aldrig 
kunde bebos under många genera
tioner. Den blev en tröstlöshetens 
och dödens dal, där den vandrande 
araben aldrig vågade ställa upp sitt 
tält, eller herden bereda sitt läger. 
Det blev en spöklik och kuslig trakt, 
verkligt sorglig och också belastad 
med andra hemska egenskaper, dystra 
vidskepelser och onda fantasier. 

Tror ni att Gud föraktar dessa 
otuktiga drömmare, dessa perversa 
människor enligt vad Bi beln säger?7 
Det är ju tydligt att ni inte tror det, 
eftersom ni är överens med den 
nuva rande propagandan för homo
sexualitet, lesbianism och samkönade 
äktenskap i så hög grad att det lärs ut 
i skolorna och skämtas om i medier 
styrda av Vatika nen. 

  6 1 Mos 7:11–24, Heb 11:7, 1 Pet 3:20, 2 Pet 2:5  
  7 1 Mos 18:20–23, 19:1–13, 24–25, 3 Mos 18:22, 20:13, 
5 Mos 22:5, 23:17, 29:23, Dom 19:22–25, 1 Kung 14:24, 
Rom 1:20–32, 1 Kor 6:9–10, Kol 3:5–7, 1 Tim 1:9–10, 
2 Tim 3:1–5, Jud 7, Upp 22:14–15  

new York, USA
En kvinna i New York fann ny-

hetsbreven Chariots of Fire och The 
Tree i några pap per som hon blädd-
rade i. Hon läste dem och kunde 
inte lägga ned dem. Så hon ringde 
upp vår fasta telefonlinje och bad 
Syndarens Bön tillsammans med 
oss. Hon blev inbju den till våra 
gudstjänster. Hon och hennes familj 
kom och deltog, och hela familjen 
fick sedan fräls ning och blev pånytt-
födda i Guds Ande. Lovad vare Gud!

A L A M O  K Y R KO R  O N L I N E
w w w. alamoministries.com
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(Forts. från sid. 3)

8 Ords 1:20–33, Matt 7:13–14, 20:16, 22:1–14, 24:11–12,  2 Kor 4:3–4, 2 Thess 2:3–12, 2 Tim 3:13, 2 Pet kap. 
2, Upp 2:20–23, 9:20–21, 12:9, 13:1–4, 16:8–11, 21    9 Jes 66:24, Matt 13:24–30, 36–43, 47–50, 25:14–46, Mark 
9:43–48, Luk 3:9, 16–17, 12:5, 16:19–26, Joh 15:6, 2 Pet 2:4–9, Jud 6–7, Upp 14:9–11, 19:20, 20:7–15, 21:8   
 10 Jes 64:4, Joh 14:15, 21–24, 15:9–10, 1 Kor 2:9, 1 Joh 2:15, 5:2–3, 2 Joh 6   

I Romarbrevet 1:32 står: ”Och 
fastän de väl veta vad Gud har stad
gat såsom rätt, att nämligen de som 
handla så förtjäna döden, är det dem 
icke nog att själva så göra, de giva ock 
sitt bifall åt andra som handla likaså.” 
I världen idag lärs dessa ting faktiskt 
ut i sko lorna, sprids av Vatikanens 
omfattande medier och undervisas 
i romerskkatolska skolor runtom i 
världen. Dessa är de homosexuella, 
lesbiska och sataniskt pedofila kyr
korna. Jag ber att ni alla ångrar er, 
men jag tror inte att ni kommer att 
göra det, eftersom Bibeln säger att 
ni inte kommer att göra det.8 Jag ber 
ändå för er, eftersom Helvetet och 
Eld sjön är så hems ka.9

Aposteln Petrus av den Helige 
Ande berättar att Gud inte bara 
kommer att bränna upp några fler 
städer som Sodom, Gomorra och 
de andra städerna på slätten, utan 
Himlen och Jor den kommer att bli två 
stora eldklot. Apostelns Petrus berät
tar om det så här i Andra Petrusbrevet 
3:1–14: ”Detta är nu redan det andra 
brevet som jag skriver till eder, mina 
älskade; och i båda har jag genom 
mina påminnelser velat uppväcka 
edert rena sinne, så att I kom men ihåg 
vad som har blivit förutsagt av de he
liga profeterna, så ock det bud som av 
edra apostlar har blivit eder givet från 
Herren och Frälsaren. Och det 
skola I framför allt veta, att i de ytters
ta dagarna bespottare skola komma 
med bespottande ord, männi skor som 
vandra efter sina egna begärelser. De 
skola säga: »Huru går det med löftet 
om hans tillkommelse? Från den dag 
då våra fäder avsomnade har ju allt 
förblivit sig likt, ända ifrån världens 

begynnelse.» Ty när de vilja påstå 
detta, förgäta de att i kraft av Guds 
ord himlar funnos till från uråldrig 
tid, så ock en jord som hade kommit 
till av vatten och ge nom vatten; och 
genom översvämning av vatten från 
dem förgicks också den värld som 
då fanns. Men de himlar och den 
jord som nu finnas, de hava i kraft av 
samma ord blivit sparade åt eld, och 
de förvaras nu till domens dag, då de 
ogudaktiga människorna skola förgås. 
[Man måste vara väldigt naiv eller 
väldigt dum med tanke på att Gud 
för öd de he la jorden för mindre än vad 
ni håller på att göra. Tror ni att han 
kommer att tillåta att detta fortsätter 
utan att han förstör den igen? Tror 
ni verkligen något sådant?]

 Men ett vare icke fördolt för eder, 
mina älskade, detta, att »en dag är för 
herren så som tusen år, och tusen år 
såsom en dag». [Detta sade Petrus för 
ungefär tvåtusen år se dan. Nu befin
ner vi oss i de yttersta dagarna, Gud 
har varit tålmodig under hela denna 
tid men det finns en punkt bortom 
vilken det Gudomliga tålamodet inte 
kan gå. Världen har idag passerat förbi 
den punkten. Billy Graham sade att 
Gud skulle få lov att be om ursäkt 
till So dom och Gomorra om han 
låter vår värld fortsätta som den 
hittills gjort. Denna värld, som den 
är idag, är ännu mer depraverad än 
antikens Sodom och Gomorra.]

Herren fördröjer icke uppfyl
lelsen av sitt löfte, såsom somliga 
mena att han fördröjer sig. Men 
han är långmodig mot eder, efter
som han icke vill att någon skall 
förgås, utan att alla skola vända 
sig till bättring. [”Ty då skall det 
bliva ’en stor vedermöda, vars like 
icke har förekommit allt ifrån värl
dens begynnelse intill nu’, ej heller 
någonsin skall fö rekomma. Och 

om den tiden icke bleve förkortad, 
så skulle intet kött bliva frälst; men 
för de utvaldas skull skall den tiden 
bliva förkortad.” (Matteusevangeliet 
24:21–22).] Men Herrens dag skall 
komma såsom en tjuv, och då skola 
himlarna med dånande hast förgås, 
och himla krop par  na upplösas av 
hetta, och jorden och de verk som äro 
därpå brännas upp. Efter som nu allt 
detta sålunda går till sin upplösning, 
hurudana bören icke I då vara i helig 
vandel och gudsfruktan, medan I 
förbiden och påskynden Guds dags 
tillkommelse, vari genom him lar skola 

SnällA SAker 
eller SAnnA SAker?

Syster Sania delar ut Pastor Alamos 
väckel seskrifter och böcker om Messias 
— Punjab, Pakistan
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upplösas av eld, och himlakroppar 
smälta av hetta! Men »nya himlar och 
en ny jord», där rättfärdighet bor, för
bida vi efter hans löfte. Därför, mina 
älskade, eftersom I förbiden detta, 
skolen I med all flit sörja för, att I mån 
för honom befinnas vara obefläc ka
de [utan synd] och ostraffliga, i frid.” 

Om ni vill slippa tillbringa en 
evighet på det hemskaste av  ställen 
– i Helvetet eller Eldsjön – och i 
stället tillbringa den i Himlens Rike 
där ”intet öga har sett och intet öra 

Zambia
Bäste Fader i Herren, Pastor Alamo,
Det är min bön att allt är väl med dig och Kristi kropp i vår underbara 

och nådiga Herre och Frälsare, Jesu Kristi namn. Efter att ha mottagit ditt 
brev och avslöjandet rörande den sataniska romersk-katolska rörelsen i de 
omvälvande evangeliska skrifterna som medföljde brevet, blev min ande 
upplivad av obeskrivlig och oförklarlig glädje. Jag har nämligen predikat 
samma sanning men hade ännu inte haft en sådan andlig Fader som du. 
Lovad vare Gud för en så gudomlig kontakt! Jag förbinder mig att arbeta i 
din tjänst och under din smörjelse tills Herren kallar mig till andra sidan av 
evigheten.

Jag och tjugofem andra predikanter som arbetar under mitt överinseende 
här i fängel set studerade dina skrifter grundligt och vi började strax sprida 
den goda nyheten till en församling på sjuhundra fångar, vars reaktion var att 
sätta eld på romersk-ka tols ka artiklar som ingick i vad jag kallar de sataniska 
skrifter och radband de erhål lit till påskhögtiden. Och när vi bett de böner 
om andlig befrielse och frälsning som in går i de evangeliska skrifterna, kom 
demonerna fram och blev förvisade. Eftersom flera hund ra själar nu har 

frigjorts ber vi om att Tony Alamos kristna rörelse måtte sända 
oss följande material: många exemplar av olika slags skrifter, 
Biblar, Messias och andra böcker, CD-skivor och T-shirts.

Än en gång är jag stolt över att kunna omtala för dig att 
här nu finns en ny förgrening av din rörelse, och att dess 
tillväxt är helt beroende av dina böner och bidrag. Som den 
levande Gudens barn har vi trott på dig som en budbärare 
från Gud i denna sista timme av varning för den nuvarande, 
döende generationen före vår domare Herre Jesu åter komst. 
Vi vill därför delta i vittnesbörd om Herren enligt vad som 
sägs i Apostlagär ni ngar na 1:8 och Filipperbrevet 4:8 och 9.

Till sist, rörande de falska beskyllningar som drabbat dig 
och din kyrka, tänk på att de som förkunnar sanningen här 
på jorden inte alltid kan räkna med att få ett lugnt och still-
samt liv, men i gengäld har vi löfte om en trygg landning 
på andra sidan evigheten. Se Första Petrusbrevet 4:12–19.  
Vi skulle uppskatta mycket om du kan ta emot detta 
brev med välvilja och ser angeläget fram emot ditt svar. 
Hälsningar till Kristi kropp.

Din förbundne,
Sakala Chipata, Zambia

Vi hade gudstjänst på ett vårdhem. En av kvinnorna, som hade brukat 
komma till våra guds tjänster på Manhattan, kom fram och vi inbjöd hennes 
21-årige son att komma med oss, fastän han inte var kristen. Vi hade en un-
derbar gudstjänst, och när patienterna på vårdhemmet bad Syndarens Bön så 
deltog också Trevor, hennes son. Han blev frälst, och det gjorde hans mor så 
glad. Sedan bad bröderna och systrarna att Trevor skulle bli botad. Han hade 
opererats i handleden en månad tidigare och den var fortfa ran de svul len och 
öm. Ta med honom i era böner och be att han skall följa Kristus och bli bo tad.

new Jersey, USA

Pakistan
Kära Tony Alamo Christian Ministries!
Vi bekräftar att vi har mottagit det paket du sände 

oss och jag är så lycklig över att ha fått en så dyrbar 
gåva. Jag kallar det en gåva, eftersom det betyder så 
mycket för mig att få Guds Ord!

Jag måste säga att jag alltid varit mycket entusi-
astisk och passionerad över att sprida Guds Ord, och 
du var den allra första som gav mig chansen att göra 
det, så att min dröm kunde gå i uppfyllelse. Jag kan 
helt enkelt inte uttrycka min glädje i ord.

Här medföljer några bilder som visar att jag hel-
hjärtat har fördelat nyhetsbreven och böckerna bland 
olika kyrkor.

Jag skulle uppskatta om du kan hålla kvar mig i 
sådan verksamhet, där jag kan se mig själv som en 
Guds Tjänare, eftersom det gör mig så gott i själen. 

Hälsningar,
Syster Sania Punjab, Pakistan
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Vittnesbörd från Broder 
Chris Foley

Jag hade en behaglig barndom, 
växte upp i en liten, lugn och fridfull 
förort i norra New Jersey. Det var en 
sorglös tid och jag lekte många roliga 
lekar med mina vänner i ett område 
med familjer i övre medelklassen. Så 
jag tycker det var en rätt bra barndom. 
Världen tycktes mig så stor, så mycket 
folk, idéer, trosinriktningar och 
verksamheter; men var pas sa de Gud 
in? Var fanns Gud? Jag såg honom 
aldrig! Och eftersom jag växt upp 
som katolik var det aldrig någon 
som berättade för mig om det sanna 
Evangeliet om Herren Jesus Kristus.

Efterhand som jag växte upp bör
jade jag treva mig fram på min egen 
väg, men jag undrade ständigt: ”Hur 
gäller Bibeln idag? Var är Bibelns Gud 
idag?” Genom sin Heliga Ande började 
Herren verkligen ta itu med mig när jag 
hade gått ut college. Jag hade ham nat 
i så mycket synd och ville komma ut 
ur detta mörker som jag upplevde. Jag 
var ju absolut besluten att göra något 
av mig själv här i världen.

Jag försökte få fotfäste i yrkeslivet 
som finansexpert och fick äntligen 
anställning i New York City. Arbetet i 
NY gav mig inblick i en kaotisk värld 
som jag varit av skär mad från tidigare 
i livet. Jag minns pendlandet genom 
Lincolntunneln varje dag och åsy
nen av pansarfordon, polishundar 
och dussintals poliser som bevakade 
ingångarna med maskin pis toler. Allt 
tycktes så instabilt och osäkert; olycks
fall som tog död på folk inträff ade intill 
mitt kontor på alla håll och kanter näs
tan varenda vecka. Jag började inse att 
livet tycktes fort gå i ett töcken, snabbt 

och bräckligt, och 
det fanns ingen 
garanti att jag 
skulle överleva 
till nästa dag. Vad 
som helst kunde 
hända mig när 
som helst. Detta blev en plåga; tanken 
på att dö skrämde mig ordentligt, och 
jag tänkte: ”Kanske det är något fel på 
mig och dö den är något naturligt som 
jag måste få bukt med på mitt eget sätt.”

Dag efter dag läste och hörde jag om 
tragedier, död och hemska historier 
på nyheterna och genom samtal med 
folk omkring mig. Jag tänkte på döden 
varenda dag, försökte komma tillrätta 
med tanken på den, men kunde inte 
leva en lögn. Något var verkligen fel!  
De saker jag höll på med  hjälpte mig 
inte längre att fly undan från denna 
verklig het. Så jag tänkte ständigt: 
”En dag blir det jag som drabbas; en 
dag kommer jag också att nås av allt 
detta som river sönder livet för folk.” 
Jag visste att jag inte var redo, inte 
förbe redd. Så en kort tid försökte jag 
desperat på andra sätt att få sinnesro, 
bland annat genom att prata med folk 
om mina problem, medicin, filosofier, 
jag gick till och med ensam till katolska 
guds tjänster, men ingenting försäkrade 
mig om att jag skulle få ro. Det kän des 
som att jag borde hänge mig åt något, 
men vad?

En förtvivlad natt på mitt rum 
ropade jag ut till Gud, och mitt hjärta 
skrek: ”Jesus, hjälp mig!” Jag tänkte 
att om det finns en Gud, så är det 
bara han som kan hjälpa mig. Så jag 
började söka honom. Herren började 

leda mig genom Uppenbarelseboken. 
Jag stötte på den på internet och läste 
hela boken på datorn på en enda dag. 
Den tycktes mig lite sär e gen, men jag 
fängslades av den när jag läste om de 
yttersta dagarna. ”Är detta de yttersta 
da garna?” frågade jag mig, ”Handlar 
Bibeln verkligen om den tid jag själv 
lever i?”

En fredag på väg hem från arbetet 
planerade jag ytterligare ett uppsluppet 
veckoslut. Mina arbetskompisar bru
kade samlas och koppla av, skrattande 
och skämtande kring datorn. Men när 
jag gick ut slog det mig hur tysta de var 
denna gång. Jag ville se vad de tittade 
på och det fångade omedelbart min 
uppmärksamhet när jag fann att de 
såg på en video som vi sade angreppet 
på World Trade Center den 11 sep
tember. Jag hade ofta hört rykten om 
konspirationer rörande den händelsen 
men hade avfärdat dem som dumhe
ter. Men när jag nu såg närmare på 
videon såg jag små rökpuffar tränga ut 
precis samtidigt ungefär på var tion de 
våningsplan när byggnaden föll ihop, 
ungefär som vid en kontrollerad riv
ning. Det var den gnista som Herren 
hade använt för att få mig att förstå att 
mitt liv var en lögn, allt jag ha de vetat 
och allt jag levt för.

Så jag började forska lite på egen 
hand och fick höra om Vatikanen och 

Broder Chris Foley vittnar om Kristus och delar ut 
 Pastor Alamos väckelseskrifter på tunnelbanan i 
New York 

Jag heter Chris Foley. Jag blir 32 år gammal i år, 2014. 
Den första november 2008 tog jag emot Jesus i mitt hjärta 
och föddes igen av den Helige Ande. Som barn undrade 
jag alltid om Gud fanns. Jag minns hur jag ibland såg 
upp mot Himlen och undrade om Gud fanns någonstans 
däruppe.
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världs re geringens stora ondska, och 
hur allt detta fanns förutspått i Bibeln. 
Min fråga var besva rad, vi befinner oss 
faktiskt i de yttersta dagarna! Tidens 
sista sekunder! Jesus är på väg tillbaka. 
Nu insåg jag att Gud var verklig. Hans 
Ord var verkligt, men ”Vem känner 
Gud?! Vem kan tala om för mig vad jag 
skall göra? Hur kan jag få tag i Gud?” 
Det var frågor jag ställde mig.

En vecka senare stötte jag på hemsi
dan för Tony Alamos rörelse. Där läste 
jag unika skrifter. Det fanns auktoritet 
och kraft i vad som där sades från 
Guds Ord. Jag upptäckte att de hade 
gudstjänst åtta kvarter från mitt kontor 
på Manhattan. Så en söndag gick jag 
dit. Jag kände att Herren var med även 
där. Jag hörde vittnesbörd från bröder 
och systrar i kyrkan och insåg att det 
inte var en slump att jag var där. 
Gud hade styrt mig dit. Jag in såg 
och kände mig övertygad om 
att det fanns en plats som hette 
Helvetet, och jag var rädd att det 
var dit jag var på väg. Nu förstod 
jag att jag hade låtit med ledas av 
djävulen och att Satan ledde mig 
mot undergången. Men jag ville 
göra det Gud ville att jag skulle 
göra och vad han krävde av mig! 
Så när gudstjänsten var slut bad 
jag att Jesus skulle för låta mig 
mina synder och skölja bort dem 
med sitt dyrbara blod i bön, och 
jag visste att Gud hade räddat 
mig och omvandlat mig genom 
att hans Heliga Ande kommit 
in i mig.

Jag visste att detta var den 
förpliktelse som jag måste göra. 
Jag var frälst och behövde bara 
lyda Gud och hans Ord, lära av 
honom, frukta honom, berätta 
för folk om honom och följa 
hans budord, för annars skulle 
jag hamna i Helvetet när jag 
dog och bli kvar där för evigt! 
När jag lämnade kyrkan var jag 
fri från den dödsfruktan som 
hade plågat min själ. Jag hade 

funnit verklig frid! Jag insåg att orsa
ken till denna fruktan var att jag inte 
kom mit tillrätta med Gud. Jag hade 
haft synd i själen och hade varit på 
väg mot Helve tet, men nu hade det 
största underverket inträffat, efter
som Jesus utgjutit sitt syndfria blod 
på korset vid Golgata för att försona 
mina tidigare synder. Jag var född på 
nytt av Anden och hade nåtts av ljuset 
från Jesus (Jesus i mig!) Nu var jag på 
den väg som leder till Himlens Rike; 
nu stod mitt namn i Livets Bok, lovad 
vare Gud! 

Två dagar senare, när jag skulle 
flytta min bil i Hoboken, i delsaten 
New Jersey, där jag bodde, låg ett 
evangeliskt tryckalster från Tony 
Alamo Christian Ministries på bilen. 
Så sent som två dagar tidigare hade 

jag aldrig hört talas om dem. Gud 
bekräftade att det var här han ville att 
jag skulle vara och med detta bevisade 
han sin allvetande, allsmäktiga kraft!

Jag vet att denna rörelse är Guds 
verk och att jag har fått Herrens 
verkliga Evangelium genom pastor 
Alamos inspirerade budskap och 
litteratur. Jag lovordar och tackar 
Herren för min frälsning och för att 
han styrt mig till Herrens smorda 
Pastor och hans rörelse. Jesus var med 
hela tiden och kan vara där även för 
dig, om du bara ropar efter honom. 
Om du ännu inte är frälst – tiden är så 
kort och evigheten så lång – så se till att 
du tar emot Jesus som din personliga 
frälsare redan idag!

Lovad vare Herren, 
Chris Foley

kuba

Pastor Tony Alamo,
Välsignelser.  Vi presenterar oss för dig för att du skall få veta att vi är pastorer 

inom den Evangeliska Kristna Kyrkan på Kuba och att vi tjänar Gud med all vår kärlek. 
Vi är ett äkta par sedan 25 år och har en underbar familj i Kristus.

Bäste Pastor Alamo, må Herren vår Gud fortsätta att rikligen välsigna dig. Må 
Kristi kärlek bli kvar i dig och din rörelse. Vi är pastorer, min make Julián Diaz Perez 
och jag själv, Rosario Rodriguez Ravelos. Vi har en stor familj, och vår skara rymmer 
en mängd andliga barn med en vision av Guds Rike och hur man kan nå ut till för-
lorade själar. Jag har just läst en av tidskrifterna Chariots of Fire (Vagnar av eld), som 
verkligen fängslade mig. Kan se att där finns en tapper och modig man i enlighet 
med Guds Ord, och jag ser att du har en faders hjärta, en rörelse av stor barmhär-
tighet med många drömmar och visioner att meddela, och det är också vår vision. 
I Markusevangeliet 16:15, sade han: ”Gån ut i hela världen och prediken evangelium 
för allt skapat.” Och det är vad jag ser hos dig. Pastor Alamo. Jag ser din nobless, din 
öd mjuk het och det sätt som Guds Rike sträcker sig ut över hela världen. Vårt land är 
Kuba, och jag fick tidskriften i mina händer idag och tackar Gud för att den anlänt.

Vi är pastorer (Guds barn), vår uppgift är att tjäna Gud och även jag vill bidra 
till din barmhärtighetens rörelse, om du kan hjälpa mig med tryckalster som kan 
delas ut här överallt på Kuba, så att ingen skall sakna möjlighet att läsa eller ta 
emot Guds Ord. 

Nå, jag säger inte adjö, eftersom bara Gud vet hur tacksam jag är mot honom, 
och jag är beredd att ge allt för honom. Vi skall hålla kontakten. Här på Kuba ser 
vi många uttryck för Guds underverk och helbrägdagörelse, och jag vill dela dem 
med dig, Pastor Alamo. Även hälsningar från min make, Pastor Julian, och må Gud 
fortsätta välsigna dig.

Pastor Rosario Rodriguez Ravelos Havana, Kuba

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

(Forts. från sid. 5)

har hört, och vad ingen människas 
hjärta har kunnat tänka, vad Gud har 
berett åt dem som älska honom [följer 
hans budord]”10 så ångra era synder 
genom att be denna bön: 

Min Herre och min Gud, ha 
nåd över min själ. En syndare är 
jag.17 Jag tror på att Jesus  Kristus 
är den levande Gudens Son.11 Jag 
tror på att han dog på korset och 
utgav sitt dyrbara blod till förlå-
telse för alla mina synder.12 Jag 
tror på att Gud uppväckte Jesus 
från de döda  genom kraften i den 
 Helige Ande13 och att han sitter 
på Guds högra sida i denna stund 
och hör min syndabekännelse och 
bön.14 Jag öppnar dörren till mitt 
hjärta och välkomnar Dig, Jesus 
min Herre.15 Tvätta bort alla mina 
smutsiga synder med Ditt dyrbara 
blod som Du utgav på Golgata kors 
i mitt ställe.16 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.17 Ditt Ord säger att Du 
inte vänder Dig bort från någon och 
det gäller även mig.18 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.19 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.20

Nu när du frälsts: “älska Herren, din 
Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ 
och av allt ditt förstånd och av all din 
kraft.” (Markusevangeliet 12:30)21

Efter frälsningen, säger Jesus 
att  du skall döpas, helt nedsänkt i 
 vatten, i  Faderns, Sonens och den 
 Helige  Andes namn.22 Studera 
1917 års  bibel flitigt och gör som den 
säger.23

Herren vill att du ska berätta om 
din frälsning till andra. Du kan bli 
en spridare av pastor Tony Alamos 
evangelieskrifter. 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 tionden 
och offergåvor från Gud. Gud sade: 
”Menen I då, att en människa får röva 
från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter 
frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från 
Dig?» Jo, i fråga om tionden och offer
gärden. Förbannelse har drabbat eder, 
men ändå röven I från mig, så många 
I ären [hela denna världen]. Fören 
full tionde [ett ’tionde’ är 10 % av din 
bruttoinkomst] till förrådshuset, så att 
i mitt hus [räddade själar] finnes mat 
[andlig mat], och pröven så, hurudan 
jag sedan bliver, säger Herren Sebaot. 
Förvisso skall jag då öppna himmelens 
fönster över eder och utgjuta över eder 
riklig välsignelse. Och jag skall näpsa 
gräshopporna för eder, så att de icke mer 
fördärva eder frukt på marken; ej heller 
skola edra vinträd mer slå fel på fältet, 
säger HERREN Sebaot. Och alla folk 
skola prisa eder sälla, ty edert land skall 
då vara ljuvligt, säger Herren Sebaot.” 
(Malachi 3:8–12)

SnällA SAker 
eller SAnnA SAker?

SWEDISH— 17700 Heavenly Angels Hovering over Our Planet

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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