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Pasaules  informatīvais biļetens

(Turpinājums 2.lpp.)

Sausie Kauli
Tonijs Alamo

Vecās Derības pravietis, Ecēhiēls, saņēma vīziju no Dieva. Viņš redzēja sausu kaulu 
ieleju, kas simbolizē Izraēlas un pasaules garīgās dzīvības trūkumu. Vīzija pareģoja 
pirmo Kristus atnākšanu un to, ka Viņš sludinās Evaņģēliju un tā rezultātu - pirmo 
augšāmcelšanos no nāves mūžīgai dzīvībai visiem tiem, kas tic “Tā Kunga Vārdam”.1

Dievs sacīja Ecēhiēlam: “Cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi?” (Vai garīgi 
mirušie var atdzīvoties?) Ecehiēls atbildēja: “Kungs, Tu, kas tos esi radījis, Tu to zini.”2

1 Ech 36:1,4   2 Ech 37:3, el. Ebrejiem   3 Ech 37:4-5, el. Aramiešu   4 Ech 37:11   5 1Moz 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, 2Moz 19:06, 32:10, Ps 22:27, Jes 2:02, Atkl 
11:51-52 Apd 10:34-35, Ef 1:10 Ebr 8:8-12 1Pēt 2:9-10, Atkl 5:9, 14:6 un vēl daudzi citi   6 Jās 15:1, Rm 11:17, 19, 23, 24, Atkl 7:4   7  1Pēt 2:9   8 Rm 15:12, 1Kor 15:15, 16, Kol 
2:12, 3:1, 1Tes 4:16, Atkl 20:5-6   9 Mt 13:39, nod. 24, 1Kor 15:24, Ebr 9:26, 1Pēt 4:7   
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Dievs atkal runāja uz pravieti, sa-
cīdams: “Pravieto par šiem kauliem 
un saki tiem: jūs, sakaltušie kauli, 
klausaities Tā Kunga Vārdu. Tā saka 
Dievs, Tas Kungs, šiem kauliem: Es 
likšu dvašai atkal ieiet jūsos un jūs 
dzīvosiet.”3

Izraēla zināja, ka tā bija pilnīgi zu-
dusi kā valsts.4 Līdz pat šai dienai tā 
ir bezcerīgi sadalīta. Bet Dievs teica 
Ecēhiēlam, ka Viņš radīs vēl vienu 
valsti varenāku par pirmo Izraēlu, 
kas nepārstāja grēkot. Otrā Izraēlā 
dzīvotu cilvēki no visām pasaules 
tautām,5 izraudzītie no ebreju atli-
kuma, un liels skaits neebreju, kas 
uzpotēti uz Patiesā Vīna koka (Kri-
stū).6 Tā būtu varena, svētā tauta, 
kas sastāvētu no tiem, kas no miru-
šās grēka dzīves augšāmcelti mūžgai 
dzīvei.7 Viņi nekad neatdalītu sevi no 
Dieva. Šī bija pirmā augšāmcelšanās 
no mirušajiem caur Kristus augšām-
celšanās spēku.8

1964. gadā, pirms manas pirmās 
augšāmcelšanās caur Kristu, es, Bēr-
nijs Hofmans, pazīstams arī kā To-
nijs Alamo, biju labi zināms par grē-
košanu un bezdievību un man nebija 
pilnīgi nekādu zināšanu par Dievu. 
Man nebija ne jausmas, ka Dievs pa-
stāvēja. Dieva vārdi bija priekš ma-
nis fabulas un mīti, un es nevarēju 
saprast, kā cilvēki var ticēt Dievam 
vai Viņa Dēlam. Es nespēju noticēt 
tiem, kas teica, ka viņi tic Dievam, 
jo tie bija liekuļi. Viņi grēkoja tikpat, 
cik es, vai pat vairāk nekā es. Es zinu, 
jo es mēdzu ar viņiem būt kopā. Mēs 
visi bijām mirušu, sausu kaulu sauja. 
Es kļuvu dusmīgs, ja kāds mēģināja 
pievērst mani kristietībai, jo man Bī-
bele šķita kā laika izšķiešana. Dzīvē, 
kuru es dzīvoju, nebija laika spēlēt 
spēles vai klausīties pasakas.

Mārketinga nozarē es tiku uzska-
tīts par labāko. Es biju atbildīgs par 
daudzu, pasaules slavenu dziedātāju 

un aktieru veiksmīgajām karjerām, 
kā arī  vairāku labi zināmu mājsaim-
niecības preču sekmīgu reklamēša-
nu. Mans ļaunākais murgs tajā laikā 
bija tāds, ka kļuvu par ticīgo un man 
bija jāizplata uz ielu stūriem evaņģē-
lijas bukleti par Jēzu, jākalpo graustu 
rajonā, sludinot evaņģēliju un orga-
nizējot pārtikas piegādes, lai pabaro-
tu izsalkušos. 60. gadu vidū pasaule 
man apkārt nebija brīnišķīga. Man 
nepatika narkotikas vai netīri cilvē-
ki ar zemu tikumību . Un es ienīdu, 
ka hipiju kustība izplatījās Holivudā, 
Sansetstripā, un pasaulē. Kas attiecas 
uz mani, es nebiju svētais. Man bija 
vienalga, ka cilvēki grēkoja, ja vien 
tas neizpostīja ģimeņnes, kurās ir 
bērni. Pasaule man bija zudusi, mi-
rusi, sausa, nepatīkama un bezcerī-
ga.9 Nekam vairāk arī nebija nekā-
das vērtības. Es uzskatīju, ka cilvēki 
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(Turpinājums no 1.lpp.)
visā pasaulē to saprata tikpat labi kā 
es un lietoja narkotikas, lai aizbēgtu 
no realitātes. Baznīcas bija liekulīgas; 
ikviens to labi saprata.Visa pasaule 
bija zudusi savos grēkos un pārkā-
pumos.10 Pasaule bija milzīga sausu 
kaulu ieleja, gluži kā tie kauli, kurus 
redzēja Ecēhiēls.11

Es satiku Jēzu Beverlihilzas bi-
rojā ļoti pārdabiskā veidā. Neviens 
nevar iedomāties, cik ļoti pārbijies 
un tomēr laimīgs es biju, kad Dievs 
pierādīja man, ka Viņš un Viņa Dēls 
tiešām eksistē. Es biju saviļņots, pie-
dzīvojot Viņa brīnišķīgo Svēto Garu 
un dzirdot Viņa spēcīgo balsi, kura 
iztraucās caur katru mana ķermeņa 
daļu, it kā es būtu filtrs, caur kuru 
vārdi plūst uz priekšu un atpakaļ. 
Viņa klātbūtne bija brīnišķīga un 
sildoša. Viņa Gars atstāja uz mani 
tik spēcīgu ietekmi kā Dieva vare-
nās rokas satvēriens. Un Viņa vārdi 
bija: “Celies  un pavēsti cilvēkiem 
šajā telpā par Kungu Jēzu Kristu un 
to. ka Viņš vēlreiz atgriezīsies uz Ze-
mes, vai arī tev būs mirt.” Kad Viņa 
Gars ieradās birojā un ieplūda manī, 
es beidzot apjēdzu Viņa neizsakāmo, 
neticamo inteliģenci.12 Viņa gars bija 
katrā atomā un molekulā. Viņš bija 
gaiss. Viņš zināja visu, sākot no pa-
gātnes, un visu, kas varētu notikt nā-
kotnē.13 Man bija neērti, jo es zināju, 

ka Viņš zina, ko es jebkad esmu da-
rījis. Tad viņš man parādīja, ka De-
besis un Elle nepārprotami pastāv. Es 
zināju, kur es nokļūšu, ja es nedarīšu 
to, ko viņš man liek..., un tās nebija 
Debesis.

Lai gan es biju pārbijies, 14 bija brī-
nišķīgi apzināties, ka Dievs ir īsts un 
dzīvs, un visu, ko pravieši un apus-
tuļi sacīja, Viņš iemiesoja. Viņš nav 
mainījies kopš tās dienas, kad radīja 
Debesis, Zemi un visu, kas tur atro-
das.15 Es sapratu uzreiz, ka vienmēr 
baidīšos, apbrīnošu, cienīšu, mīlēšu 
un kalpošu Viņam. Es zināju, ka lab-
prāt dzīvotu, tiktu vajāts un pat mir-
tu Viņa dēļ un darītu to ar prieku, 
būdams laimīgs.16

Pēc tam, kad Dievs atpestīja mani 
no darba birojā, es sāku Viņam jau-
tāt: “Ko Tu gribi, lai es daru? Es darīšu 
visu, ko Tu liksi.”   Es nesaņēmu ne-
vienu atbildi, tāpēc sapratu, ka Viņš 
vēlas, lai dodos uz baznīcu. Es no-
spriedu, ka lielākā no visām ir labā-
kā, tāpēc arī devos turp, bet neatradu 
Viņu. Tad es devos uz citām baznī-
cām, bet arī tur Viņa nebija. Vēlāk es 
sāku lasīt grāmatas, uz kuru vākiem 
bija attēloti cilvēki, kas izskatījās 
gudri un dievbijīgi, ar garām bārdām 
un reliģiskā ietērpā, bet es zināju, ka 
tās grāmatas bija nepareizas, jo viņi 
teica, ka no Dieva nav jābaidās, 17 ka 
Dievs neapdraud cilvēkus un grēkot 
var, nenonākot Ellē.18 Es neuztraucos 
par šādu Dievu; es uztraucos, ka at-
radīšu Dievu, kas mani apdraudēs,19 
Dievu, kas man parādīja Debesis un 
Elli, liekot man darīt kaut ko, ko ne-
viens cits nevarētu man likt darīt, 
kaut ko, ko es nekad negribētu darīt.

Es nekad nebiju iedomājies, ka 
patiesību var atrast Bībelē, jo šādu 

Bībeļu bija tik daudz. Es nojautu, 
ka viss, kas pastāvēja sabiedrībā, 
nevarēja būt pareizi, jo uzskatīju, 
ka visi cilvēki ir stulbi. Beidzot es 
sāku lasīt Bībeli un atradu tajā pes-
tīšanas plānu un norādes mūžīgai 
dzīvei, kas man mācīja, kā augt 
Kristū un garīgi piesaistīt visvairāk 
ticīgo Viņam.20

Kad pirmo reizi sāku lasīt Bībeli, 
es jutu, ka tas pats Dieva spēks no-
laižas pār mani gluži tāpat, kā toreiz 
Beverlihilzas birojā. Tad Dievs man 
atklāja vēl citas Debesu un Elles vī-
zijas 21, un es saucu Dievam: “Kungs, 
nesūti mani uz “Elli!” Tad es redzēju 
Debesis un sajutu Debesu mieru.22 
Lai gan es biju garīgi akls, kails un 
mazs, es teicu Dievam, ka labprāt 
paliktu akls, kails un nenozīmīgs, ja 
vien es varētu baudīt Debesu mieru 
uz visiem laikiem. Tad es redzēju 
vēlreiz Elli un atkal lūdzos Dieva žē-
lastību un piedošanu. Tikai tad Tēva, 
Dēla un Svētā Gara spēks ieplūda 
manā mirstīgajā ķermenī.23 Ar savu 
ticību Jēzum, un asinīm, kuras Viņš 
izlēja manis dēļ, un ar manu ticību 
Dieva vārdiem, kurus es dzirdēju un 
paklausīju,24 es sajutu, kā katrs grēks, 
ko es jebkad esmu izdarījis, izgaist no 
manas dvēseles un25 es jūtos tīrs un 
šķīsts.26 Kaut kas ļoti brīnišķīgs bija 
noticis ar mani un to priekš manis 
izdarīja Jēzus Kristus, “Izraēlas Svē-
tais”.27 Es biju tik laimīgs, ka varu būt 
brīvs no grēka, un man piemita jauns 
spēks, kas atturēja mani no grēka, tā-
pēc es gribēju pavēstīt visai pasaulei, 
lai arī citi varētu iepazīt Viņu un ie-
gūt mūžīgo dzīvošanu.

Lai gan kalpoju Kristum minis-
trijā kopš 1964.gada, es joprojām 
sajūtu garīgo spēku, kas plūst no 
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Kalifornija
Godātais Mācītāj Alamo,

Es rakstu šo vēstuli ar Svētā Gara 
spēku un pilnībā bruņojies ar Dieva 
Bruņām (Ef 6:10-17). Nesen caur garī-
go izaugsmi un sadraudzībā ar citu brāli 
no Dieva armijas, caur Svēto Garu man 
tika atklātas atsevišķas Bībeles patie-
sības un noslēpumi. Es zinu, ka Dievs 
gatavo Savus izredzētos un es izlasījui 
lapaspusi no Jūsu publikācijas. Man jā-
saka, ka Dievs ir atnesis Jūsu literatūru 
man izšķirīgā brīdī, tiši tad, kad man 
vajadzēja uzzināt dažas patiesības. Mani 
visvairāk pārsteidz Jūsu ministrijas. Jūs 
esat īsta patiesība, nevis saldas pasakas, 
kurās izklāstīti visi pravietojuma aspek-
ti. Lūdzu, ieskaitiet man savā dalībnie-
ku sarakstā un  pievienojiet mani Jūsu 
adresātu sarakstam, lai es varētu augt 
Svētajā Garā, bruņojies ar Dieva patie-
sības zobenu. Es atrodos valsts cietumā, 
tāpēc,  lūdzu, nesūtiet grāmatas cietos 
vākos. Es neesmu spējīgs ziedot līdzek-
ļus, bet manas lūgšanas par Jūsu spēcī-
gās ministrijas uzplaukšanu ir veltītas 
pilnīgajai kalpošanai Jums.
Ar cieņu
B.L.                    Korkorana, Kalifornija

Tonijs Alamo, Kristiešu Ministrijas Mācītājs, MC, izplatot Mācītāja 
Alamo informatīvos bukletus-Kongo Demokrātiskajā Republikā

28 Rm 8:37, 1Jn 4:3-4   29 Kol 2:10   30 Mk 16:15, Lk 
14:23   31 2Ķēn 20:16, Jes 1:10 Jer 2:4, Ech 37:4 32 Mk 
16:16, 2Tes 2:12   

(Turpinājums 8.lpp.)

Debesīm uz šiem, savulaik, sausa-
jiem kauliem katru reizi, kad es lasu 
Bībeli. Dieva Vārds ir radījis garīgo 
spēku ap reiz tik sausajiem kauliem, 
pārklājot tos ar garīgo bruņu miesu 
un ādu. Ar katru Dieva Vārdu Kris-
tus dziļāk iesakņojas manā sirdī. Es 
vēl joprojām sajūtu, kā katrs Dieva 
Vārds iedveš Svētā Gara elpu manā 
dvēselē, dod man spēku stāvēt un 
atvairīt visas ugunīgās bultas, ku-
ras Sātans šāva uz mani gadu gaitā. 
Katru dienu es izjūtu , ka “mēs esam 
kaut kas vairāk, nekā iekarotāji” 
Jēzū Kristū,28 un mēs  “esam pilnīgi 
Viņā.”29 Un es arī zinu, cik ļoti sva-
rīgi ir sekot katram Jēzus vārdam, 
kurus Viņš sacīja no mākoņa, dažus 
mirkļus pirms Viņa debesbraukša-
nas debesīs: “Ejiet pa visu pasauli un 
sludiniet labo vēsti visai radībai”.30 
(Sludini katram sausajam kaulam, 
kas ir garīgi miruši, lai viņi “dzird  
Tā Kunga vārdu!”31) 

“Kas tic un top kristīts, tas tiks iz-
glābts, bet, kas netic, tiks nolādēts.”32

Ja jūs esat, kā es un nevēlaties tikt 

Godātais Mācītāj Alamo, mans ie-
mīļotis un Dieva dotais Mācītāj,

Žēlastība, žēlsirdība un miers no 
Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus 
lai ir pār Jums un Jūsu ministriju. Es 
pateicos Dievam, kuram es kalpoju 
kopš 1994.gada; esmu evaņģēlists, 
Musomā, Tanzānijā. Es esmu strā-
dājis, lai paplašinātu savu kalpošanu 
visā valstī un pat ārpus Tanzānijas. 
Mācītāj, es neesmu dzirdējis ne Jūsu 
balsi, ne sludināšanu, ne arī redzējis 
Jūsu seju, vienīgi Jūsu literatūru, kuru 
es saņemu un izlasu par brīnišķīga-
jām atklāsmēm, piemēram, “Sausie  
Kauli”, „Mesija” un “Dieva Ferma”, 
kuru autors esat Jūs, mācītāj Tonij 
Alamo- izcilākais  starptautiskais 
orators. Caur šīm grāmatām es 
esmu uzzinājis un izpratis Jūsu 
pašreizējās un turpmākās ba-
žas par baznīcu, kas ir Kristus 
miesa. Es un mani kolēģi, kas 
jau kalpo Kungam, un jaunpie-
vērstie, kuri ir pieņēmuši Kristu 
caur Jūsu literatūru, esam izvei-
dojuši brālību ar nosaukumu 
Ticīgo Kopienas baznīca (Belie-
ver Community Church (BCC). 

Tanzānija

Mēs vēlamies paplašināt Jūsu kalpoša-
nu Austrumāfrikā, jo īpaši Tanzānijā, 
attālos lauku rajonos. Tādēļ mums ir 
nepieciešama Jūsu palīdzība. Lūdzam 
Jūs nodrošināt mums skaļruņus, ģene-
ratoru, kā arī Bībeles jauniem ticīgajiem 
un literatūras grāmatas, lai apmierinātu 
mūsu vajadzības šajā evaņģēlija minis-
trijā un vietējā evanģēlijā. Atsaucoties 
uz šo mūsu Dievs Jūs bagātīgi svētīs. Lai 
Tas Kungs svētī Jūsu kalpošanu un paceļ 
Jūsu garīgo dzīvi par labi izdarīto  dar-
bu. Mēs novērtējam  un  dedzīgi gaidām 
no Jums pozitīvu atbildi.
Ar ticību Kristū, 
O.E.M.       Tanzānija, Austrumāfrika
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(B) Jesaja 53
((9) Mesijas CIEŠANAS PAR 

VISIEM, Jesaja 53:4-6, 8, 10-12:
“Taču viņš nesa MŪSU bēdas 

un ciešanas….. Viņš bija ievainots 
MŪSU pārkāpumu dēļ un MŪSU 
grēku dēļ satriekts, MŪSU sods bija 
uzlikts viņam mums par atpestī-
šanu, ar VIŅA brūcēm MĒS esam 
dziedināti...Bet Tas Kungs bija lē-
mis VIŅU satriekt ar ciešanām par 
MŪSU grēkiem, un par MŪSU grē-

kiem Viņš tika satriekts... Kad viņš 
nodos savu dvēseli par upuri grēku 
dēļ”. “Viņš nesa daudzu grēkus un 
aizlūdza par ļaundariem..”1

Svarīgākais fakts šajā nodaļā ir 
Mesijas ciešanas par citiem. Šī brī-
nišķīgā nodaļa sastāv tikai no div-
padsmit vārsmām, kas četrpadsmit 
reizes paziņo doktrīnu par upuri 
visiem cilvēku grēkiem.Visa noda-
ļa (Jesajas  52:13-53:12) atspoguļo 
šo koncepciju, un nekad vēl no-

slēpums nav ticis atklāts, līdz 
Kungs Jēzus, kurš “Mūsu labā ir 
darījis par grēku” (2Kolosiešiem 
5:21) un “Kristus ir miris par 
mūsu grēkiem” (1Kolosiešiem).

Jehova „Tas Kungs uzkrāva 
visus mūsu grēkus viņam” (Je-

sajas  53:6). Mesija bija dievišķais 
Pestītājs, pār kuru krita visi ugunī-
gie sprieduma stari, kas būtu krituši 
pār cilvēci. Cik brīnišķīga ir Dieva 
žēlastība caur Kristus upuri par ci-
tiem! Tāpēc krusts kļuva par Kris-
tus dziļāko pazemošanu, bet Viņa 
augstākā iecelšana slavā nozīmē 
pestīšanas nešanu cilvēkiem.

Kad Tas Kungs Jēzus atnāca, Viņš 
piepildīja šos mesiāniskos pareģoju-
mus ar Savu izpērkošo nāvi pie krus-
ta: „Viņš uznesa mūsu grēkus Savā 
miesā pie koka” (1Pētera 2:24).

(10) Mesija cietīs LABPRĀTĪ-
GI un nesūdzēsies, Jesaja 53:7:

“Kad Viņš tika sodīts un spī-
dzināts, Viņš bija nomocīts un ne-
atdarīja savu muti kā jērs, ko ved 
nokaušanai, un kā avs, kas paliek 
klusa savu cirpēju priekšā; tā Viņš 

1 Dievišķais autors padara par neiespējamu jebkuras izdomas vai mācības vārdā aizstāt izpirkšanu, kas izriet no šī fragmenta doktrīnas, pieminot to tik bieži un tik mainīgās formās un, tātad 
joprojām tādu pat, un tas, ka viņam izdodas vienā vietā, nozīmē, ka to ir spiests izpildīt arī citā.

Sveicieni no Indijas brāļiem, no 
Tonija Alamo Kristietības ministri-
jām Indijā. Es biju priecīgs un patei-
cīgs, kad saņēmu Svēto Bībeli kopā 
ar citu gartīgo literatūru, tostarp, 
“Mesija”. Ar lūgšanu palīdzību, mani 
kristīgie brāļi un es izplatām patieso 
pestīšanas plānu tiem, kuri pārvalda 
angļu valodu, kā arī cenšamies tulkot 
šo unikālo literatūru mūsu dzimtajā 
valodā tiem, kuri nezina angļu valo-
du un dzīvo nomaļos ciematos. Liels 
skaits cilvēku, autobusu šoferi un auto 
vadītāji, vidusskolas, medicīnas un in-
ženierzinātņu studenti un darbinieki. 
darba devēji rūpnīcās, skolotājii un 
visi, kas to saņēma, ir svētīti ar šo lite-
ratūru, kas sludina patieso pestīšanas 
plānu. Daudzi cilvēki ir pieņēmuši 
Jēzu Kristu kā savu personīgo Glābē-
ju caur garīgo literatūru, kas pieejama 
mūsu pilsētā. Lūdzu, atbalstiet mūsu 
kalpošanu Jūsu vērtīgajās lūgšanās. 

INdIJA

Brālis T.R., izplatot Mācītāja Alamo dinamisko, dvēseles veldzējošo grāmatu 
“Mesija”- Radžamundrija, Indija

Šis ir izraksts no Mācītāja Alamo grāmatas “Mesija”
Dižākais brīnums. kāds jebkad nodrukāts: 

Mesijas
apliecinājums

Saskaņā ar Bībeles pareģojumu
“Par Viņu liecina visi pravieši ” (Apustuļu darbi 10:43). 

“Es nāku, grāmatā par Mani ir rakstīts” 
(Psalmi 40:7, Ebrejiem 10:7).

Godbijīgi Jūsu kalps Viņa vīna dārzā.
Ar cieņu
Mācītājs N.T.
Rampačodavaram Mandala,
Indija

http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
http://www.alamoministries.com/content/english/Messiah_Book/index.html
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apklusa un neatdarīja savu muti.”
Citi cietēji parasti vaid vai sūdzas 

jo īpaši, ja pret tiem izturas netais-
nīgi, bet ne ciešanu pilnais Mesija. 
Viņš brīvprātīgi atdeva Sevi Savam 
uzdevumam “mūsu grēku nešani” 
un devās kā jērs uz kaušanu. Cil-
dens un augstsirdīgā klusumā, Me-
sija izturēja līdz pēdējam, jo Jehova 
tā vēlas. Un šeit mēs skatāmies uz 
neizdibināmo bezgalīgās mīlestības 
noslēpumu.

Jaunajā Derībā, kad Jēzus Kristus 
tika sists, nepatiesi apsūdzēts, pret 
viņu slikti izturējās, kritizēja, uz 
viņu spļāva, vajāja un viņu piekāva 
šaustīja un sita krustā, Jēzum nebija 
aizvainojuma liesmu, ne apsūdzību 
pret viņa bendi, ne skaļu sūdzību, 
tikai lūgšana.

Pēc daudziem viltus lieciniekiem 
pret Viņu, augstais priesteris sacīja: 
“Vai Tu neatbildi nekā uz to, ko tie (Turpinājums 6.lpp.)

Mācītājs Miks Omoaseguns ar savu draudzi saņem Mācītāja Alamo dvēseles 
veldzējošo literatūru un Karaļa Džeimsa versijas Bībeli no Tonija Alamo 
Kristiešu Ministrijām-Suleja, Nigērija

divdesmit četru stundu lūgšanu un informācijas līnija: —(661) 252- 5686

liecina pret Tevi??... Bet Jēzus cieta 
klusu” (Mateja 26:59-63).

Šī ir Jēzus lūgšana, ciešot cieša-
nas no krustā sišanas: “Tēvs, piedod 
tiem, jo tie nezina, ko tie dara” (Lū-
kas 23:34).

Visa šī procedūra ir tik neparas-
ta, tik lielā pretrunā ar dabu un cil-
vēku pieredzi, ka neviens nevar ne-
izjust sašutumu un nebūt pārsteigts   
gan pret dīvaino pravietojumu, gan 
vēl iespaidīgāko tā izpildi.

(11) Pēc aizvešanas no cietuma 
un pēc sprieduma nolasīšanas, 
Mesijai nebūs aizstāvja, kas ie-
stātos par viņu, un neviena drau-
ga, kas atzītu tā nevainību, Jesaja 
53:8:

“No smagiem pārdzīvojumiem 
un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē 
bija atsvabināts: bet kurš gan no 
viņa laikabiedriem izprata viņa dzī-
ves gaitu?”

Sinedrijam bija paradums “mūža 
spriedumos” aicināt tos, kuri neko 
nezināja, par labu apsūdzētajam 
nākt klajā un atzīt to. Tas netika no-
vērots Jēzus no Nācaretes tiesāšanā, 
bet steidzīgā tiesvedība pret Viņu 
pirms Sinedrija bija klajā pretrunā 
ar viņu pašu noteikumiem un pret 
visiem tiesību un taisnīguma stan-
dartiem.

Jēzum vajadzēja stāties tiesas 
priekšā vienam un bez aizstāvības 
pret korumpēto ebreju hierarhiju 
un pārstāvjiem no lielākajiem ne-
ebreju klaniem uz zemes tajā laikā. 
NEVIENS NEPARĀDĪJĀS, LAI 
VIŅU AIZSTĀVĒTU. Tiesa, vē-
lāk, pēc tam, kad viņš stundām ilgi 
bija cietis, Viņa māte Marija, dažas 
uzticīgas sievietes un Jānis, viņa 

No mūsu divdesmit četru stundu 
lūgšanu un informācijas līnijas:

D.R. no McAllister bibliotē-
kas, Faleras Teoloģijas semināra 
Pasadenā, Kalifornijā, piezvanīja 
un pastāstīja, ka ir atradis pāris 
informācijas bukletu uz ielas un 
tos izlasījis. Viņš teica, ka šī lite-
ratūra viņam iepatikās un palūdza 
pievienot sevi mūsu adresātu sa-
rakstam. Vēl viņš teica, ka vēlētos, 
lai mēs atsūtam viņam visus buk-
letus un pārējo literatūru, kuru ir 
uzrakstījis mācītājs Alamo. Viņš 
vēlas iegūt savā kolekcijā arī visu 
mācītāja Alamo garīgo literatū-
ru, lai studējošie varētu apmeklēt 
viņa bibliotēku un uzzināt vairāk 
par Dieva Vārdu un pašu mācītā-
ju. Vīrs bija ļoti priecīgs  un uz-
svēra, ka labprāt vēlētos piepildīt 
vienu no saviem grāmatplauktiem 
tikai ar mācītāja Alamo literatūru. 
Viņš norādīja, ka mācītājs Alamo 
atklāj tikai patiesību.
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(Turpinājums no 5.lpp.)
mīļotais māceklis, “stāvēja blakus” 
krustam; bet tiesas laikā  un pirma-
jās Viņa krustā sišanas stundās, viņš 
tika atstāts viens pats, pilnīgi viens. 
Nekad pasaules vēsturē vēl neviens 
nav bijis tik vientuļš un to nav atstā-
juši draugi un tuvinieki kā Jēzu.

Jēzu arestēja nevis atbilstošās 
amatpersonas, bet pūlis: liels ļau-
žu pulks no augstajiem priesteriem 
un tautas vecajiem, ar zobeniem un 
nūjām” (Mateja 26:47). Pat Jēzus 
komentēja nekonsekvenci to pie-
ejā: “Kā pret zagli jūs esat izgājuši 
ar zobeniem un nūjām Mani gūstīt. 
Ik dienas Es pie jums sēdēju Templī 
mācīdams un jūs Mani neesat aizti-
kuši. Bet tas viss noticis, lai praviešu 
raksti piepildītos”. (Mateja 26:55-56).

Viltus liecinieki tika sakūdīti lie-
cināt pret Viņu “lai To varētu no-
kaut” (Mateja 26:59), un Viņu tiesā-
ja naktī, kas bija nelikumīgi.

Romas tiesā, kad Pilāts veltīgi 
meklēja iemeslu taisnīgi Viņu noso-
dīt, viņš jautāja cilvēkiem, “Ko tad 
Viņš ļauna darījis? ” Bet vienīgā atbil-
de, ko viņš saņēma bija vadītāju kū-
dījumi, un tie brēca vēl vairāk: “Sist 
Viņu krustā! Sist Viņu krustā!” (Ma-
teja 27:23). Pēc tam, kad Pilāts redzē-
ja, ka saprāta un taisnīguma vārdi 
neko nespēja panākt un sacēlās vēl 
baigāks troksnis , viņš gļēvulīgi maz-
gāja rokas nevainībā un atdeva Jēzu 
tiem, lai viņi varētu sist Viņu krustā 
(Mateja 27:22-26). Tā bija vissliktākā 
taisnības kļūda cilvēces vēsturē.

Bet Kristus nevainību ne tikai 
apliecināja Pilāts —“ Jo es pie Viņa 
vainas neatrodu” (Jānis 19:6)— bet 
arī vecais mesiāniskais pravietis: 
“Kaut gan nekādu netaisnību viņš 
nebija darījis un viltības nebija viņa 
mutē” (Jesajas  53:9).

MESIJAS Zambija
Godātais Mācītāj Tonij Alamo,

Es esmu ļoti saviļņots, rakstot 
Jums šo vēstuli. Kā Jūs jūtaties, Mā-
cītāj? Es ceru, ka ar Visvarenā Dieva 
žēlastību Jūs jūtaties labi. Es izlasīju 
jūsu Pasaules informatīvo bukle-
tu “Vadītāji un fabulas,” kuru Dievs 
man tik brīnumaini ļāva iegūt. Pēc 
iepazīšanās ar to, es kļuvu ļoti laimīga 
un vēlējos Jums uzrakstīt. Es pateicos 
Jums par brīnišķīgajiem vēstījumiem 
tiem, kas zuduši un nav izglābti, lai 
tagad Kristus varētu ienākt arī viņu 
dzīvēs. Izmantojot Jūsu literatūru, 
daudzi cilvēki ir iepazinuši Kristu un 
izglābti no Sātana. Lai Dievs jūs svētī 
ekonomiski, fiziski un garīgi.

Mācītāj, es esmu jauna sieviete, 
kas apprecējās pirms pieciem ga-
diem. Es atdevu savu dzīvi Jēzum 
Kristum pirms diviem gadiem, un 
Kungs ir žēlīgs pret mani. Man ir vī-
zija sludināt patieso Jēzus evaņģēliju 
citiem. Kā sievietes, Āfrikā mēs esam 
turētas ķēdēs gadsimtiem ilgi, tra-
dicionālo mītu dēļ, tāpēc es tiešām 
vēlos atdot sevi Tam Kungam. Mācī-
tāj, es lūdzu Jums Bībeles, grāmatas, 
bukletus, Dieva ziņojumus kasetēs 
un jebkuru citu garīgo literatūru, kas 
palīdzētu man sludināt Diena vārdu 
zudušām dvēselēm. Visbeidzot, es 

vēlētos lūgt materiālus Bībeles studi-
jām un dziesmas kasetēs.
Ar ticību Kristū
L.M.           Isoka, Zambija

Godātais Mācītāj Tonij Alamo,
Mani laimīgie un patiesie sveicie-

ni mūsu Kunga, Jēzus Kristus, vārdā. 
Es pateicos Dievam par Jūsu dzīvi un 
veidu, kādā viņš plānoja Jūs izman-
tot, lai vislabāk izplatītu Viņa Vār-
du, lai tas sasniegtu pasaules malas, 
lai izglābtu jaunas dzīvības. Mācītāj 
Alamo, kungs, es biju pagāns, pirms 
man izglāba no ļaunuma mans darba 
biedrs, un kad es izlasīju Jūsu infor-
matīvo bukletu, tas darīja manu sir-
di šķīstu, un es esmu pārliecināts, ka 
Dievs izmainīja manu dzīvi. Es ātri 
sapratu, ka Dievs vēlas, lai mēs dzī-
vojam saskaņā ar Viņa taisnību. Mā-
cītāj Alamo, es lūdzu Jums vienu vai 
divas Bībeles angļu valodā manam 
draugam un sev, lai iepazītu Visvare-
nā Dieva Vārdu. Lai miers no mūsu 
Kunga būtu ar Jums un Jūsu garu. 
Jau iepriekš pateicos par Jūsu laipnī-
bu un iejūtīgajiem darbiniekiem, kas 
atbildēs uz manu pieprasījumu.
Pateicos. 
G.N.             Kitve, Zambija

Meksika
Augsti godātais Mācītāj Alamo,

Jūsu literatūra ir sasniegusi pat šo nostūri, kurā es atrodos, un tā 
satur ļoti interesantus ziņojumus un liecības no dažādām pasaules 
daļām. Bez šaubām, Dievs izmanto Jūs spēcīgi, lai Viņa pestīšana 
sasniegtu katru cilvēku. Esmu bijis cietumā septiņus ar pusi gadus par 
marihuānas pārvešanu. Pēdējo divu gadu laikā Dievs izpaudās manai 
nožēlojamai eksistencei patiešām brīnumainā veidā. Es ceru, ka mani 
atbrīvos jau šogad un es vēlos zināt, vai Jūs varat man atsūtīt savu 
grāmatu “Mesija”, kā arī citu literatūru, kas varētu palīdzēt pievērst 
manus dēlus kristietībai. 
M.A.         Manklouva, Čouhuila, Meksika

Turpinājums informatīvajā izdevumā 06100
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Gana
Iemīļotais un laipnais Mācītāj,

Es esmu neizsakāmi priecīgs, ka Jūs 
man atsūtījāt savus informatīvos bukletus. 
Es tos saņēmu pagājušajā nedēļā. Dārgais 
Kunga kalps, cilvēki ļoti vēlējās tos izlasīt. 
Mūsu draugi ciematā, ar kuriem mēs vien-
mēr dalāmies dāvanās un apmeklējam lūg-
šanu sapulcēs, tik ļoti vēlējās tos izlasīt un 
dažas dvēseles pat tapa izglābtas pēc tam, 
kad izlasījām citu cilvēku rakstītās vēstu-
les . Mēs esam ļoti pateicīgi un lūdzam Jūs 
pievienot mūs adresātu sarakstam, lai arī 
mēs varētu saņemt evaņģēlija materiālus. 
Mums ir nepieciešamas Bībeles, dažāda 
Jūsu rakstītā literatūra, kā arī būsim prie-
cīgi saņemt mācības no ministrijas. 

Mēs lūdzam par Jums, jūsu mīļoto 
dēlu, Sionu, un visiem, kas strādā ar Jums 

Godātais Mācītāj,
Sveicieni mūsu Kunga Jēzus Kristus 

vārdā,āmen. Pēdējie informatīvie biļe-
teni, kurus Jūs man atsūtījāt, ir izdalī-
ti, un es biju pārsteigts par izmaiņām, 
kādas tie ienesa cilvēku dzīvēs. Tagad 
viņi sola kalpot Tam Kungam ar visu 
savu sirdi un daži ir apsolījuši Jums 
uzrakstīt. Es vēlos lūgt 25 grāmatas,  
ar nosaukumu “Mesija”, un 150 Jūsu 
sarakstītus dažādus informatīvos biļe-
tenus, dažas Bībeles un jebkuru citu 
literatūru, kas varētu palīdzēt man iz-
platīt Dieva vārdu draugiem, ģimenes 
locekļiem un citiem interesentiem, 
lai visi, kas vēlas, uzzinātu par Kungu 
Jēzu Kristu. Es tiešām gribu būt viens 
no Jūsu sludinātājiem, šeit Nigērijā. Es 
vēlos uzzināt, kas man jādara. Es esmu 
sapratis, ka Dieva roka ir pār Jūsu dzī-
vi un ministriju un es gribētu iegūt šo 
svaidījumu un žēlastību, kas apvelta 
Jūsu dzīvi un kalpošanu. Ar nepacietī-
bu gaidu drīzu atbildi.
Jūsu Tā Kunga vārdā
R.M.             Porthartkorta, Nigērija 

Nigērija

VĒSTULES MĀCĪTĀJAM ALAMO Togo

Jūsu grāmatu, ar nosaukumu “Me-
sija”, es esmu ļoti priecigs pavēstīt, ka 
es beidzot esmu pieņēmis Jēzu Kris-
tu kā savu personīgo Pestītāju un ka 
Viņš nāca un nomira pie krusta par 
mani. Agrāk es nezināju, ka eksistē 
Dievs un nezināju par Viņa Dēlu, 
Mesiju, bet, izlasot Jūsu grāmatu, 
es apzinos , ka biju zudis, bet tagad 
esmu pievērsts ticībai; es biju tumsā, 
bet Dievs Tas Kungs mani ir izve-
dis gaismā. Es esmu piedzimis no 
jauna kā Kristietis un kā dzīvā Di-
eva dēls. Diemžēļ man nav Bībeles, 
tāpēc, ja iespējams, atsūtiet man vi-
enu kopāar savu grāmatu “Mesija”. 
Ja atradīsiet iepsēju atsūtītīt man vēl 
citas grāmatas, kas var palīdzēt man 
uzzināt vairāk par Dievu, es būšu 
ļoti pateicīgs. Es tagad apmeklēju 
Vasarsvētku draudzi Koforidujā. Lai  
Dievs Tas Kungs Jūs bagātīgi svētī 
par labajiem darbiem, kuras veicat.
Ar cieņu
D.F.       Koforiduja, Gana

Godātais Mācītāj Tonij,
Paldies, ka atsūtījāt man savu grā-

matu ar nosaukumu “Mesija” un des-
mit informatīvos bukletus. Šie 
materiāli man ir snieguši garīgo 
izpratni un no jauna iedvesmoju-
ši  Dieva darbam manā dzīvē. Es 
iedevu dažus informatīvos buk-
letus saviem kristiešu draugiem, 
kuriem ir mazinājusies ticība, 
un, kad es tos apmeklēju, viņi 
visi pauda lielu prieku, jo  viņos 
atdzima Gars un tagad tie jūtas 
lieliski, lasot Jūsu informatīvos 
bukletus. Šie cilvēki ir izsalku-
ši pēc šīs garīgās maizes , tāpēc, 
lūdzu, atsūtiet man vēl 150 infor-
matīvo bukletu un dažas Bībeles 
jaunajiem ticīgajiem, kuriem tās 
ļoti nepieciešamas. Iepriekš Jums 
pateicos. Paldies par bagāto Die-
va Vārdu mācību, kuru Jūs tik uz-
ticīgi sludiniet.  Lai Visvarenais 
Dievs turpina Jūs svētīt. Īstena 
ticība spēj pārvietot pat kalnus.
Tava meita Kristū 
T.O.                   Kumasi,  Gana

jūsu ministrijā. Lai Dievs Jūs bagātīgi svē-
tī. Pirmkārt, un ar visiem iespējamiem 
līdzekļiem lūdzaties par mums. Lūgša-
nas kustina vareno un spēcīgo Visvarenā 
Dieva roku. Bez lūgšanas mēs tikai eksis-
tējam. Lūdzu, lūdziet par mūsu studen-
tu brīvprātīgajiem, kuri dodas uz tāliem 
ciematiem un kalniem sludināt Tā Kunga 
darbus. Lūdzieties, lai  viņiem ir drosme 
un ticība un mīlestība. Lai Tā Kunga Gars 
ir Jūsu ceļvedis un vadonis. Lai Viņš Jūs 
bagātīgi svētī. Mēs lūdzam Dievu, lai Jums 
ir ilgs mūžs, miers un labklājība.
Mīlot Jūs Kristus mīlestībā  
A.S.              Akra, Gana

Mīlēts Kristū,
Mēs bijām ļoti priecīgi, saņe-

mot Jūsu vēstuli. Mēs esam pa-
teicīgi par Jūsu atsūtīto grāmatu. 
Dievs patiešām darbojas caur to. 
Mēs esam ieguvuši aptuveni 15 
jaunus kalpotājus Kristum, pa-
teicoties Jūsu bukletiem, un mēs 
lūdzam, lai Dievs bagātīgi svētī 
jūs visus.

Attiecībā uz kompaktdiskiem, 
mums tie būs nepieciešami kopā 
ar Bībelēm jaunpievērstajiem. 
Diemžēl mēs nevaram tās atļau-
ties iegādāties. Togo ir ļoti naba-
dzīga valsts.

Mēs gaidām no jums šos kom-
paktdiskus un Bībeles Lieldienu 
krusta karam.
Esiet svētīts Jēzus vārdā, āmen.
Mācītājs Henrijs Džeimss   
Lome, Togo

Godātais Mācītāj,
Es sūtu Jums sveicienus no 

tālās Ganas. Pēc iepazīšanās ar 
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(Turpinājums no 3.lpp.)
nolādēts, bet glābts, tad sakiet šo lūg-
šanu Dievam: 

Mans KUNGS un mans DIEVS, 
apžēlojies par manu dvēseli, kas 
grēkojusi.33 Es ticu, ka JĒZUS KRIS-
TUS ir dzīvā  DIEVA DĒLS.34 Es 
ticu, ka VIŅŠ nomira pie krusta un 
izlēja SAVAS dārgās asinis, lai pie-
dotu visus manus grēkus.35 Es ticu, 
ka DIEVS piecēla JĒZU no miruša-
jiem ar SVĒTĀ GARA spēku,36 un ka 
VIŅŠ sēž pie DIEVA labās rokas šajā 
brīdī un uzklausa manu grēksūdzi 
un šo lūgšanu.37 Es atveru savas sirds 
durvis un es aicinu JŪS savā sirdī, 
KUNGS JĒZU.38 Aizskalo visus ma-
nus netīros grēkus prom dārgajās 
asinīs, kuras TU izlēji manā vietā 
uz krusta Golgātā.39 TU neatraidī-
si mani, KUNGS JĒZU; TU piedosi 
manus grēkus un glābsi manu dvē-
seli. Es zinu, jo tas ir TAVS VĀRDS, 
kā vēsta Bībele.40 TAVS VĀRDS 
vēsta, ka TU nevienu neatraidi, to-
starp  mani.41 Tāpēc es zinu, ka TU 
esi dzirdējis mani, un es zinu, ka TU 
esi man atbildējis, un es zinu, ka es 
esmu glābts.42 Un es pateicos TEV, 
33 Ps 51:5, Rm 3:10-12, 23   34 Mt 26:63-64, 27:54, Lk 1:30-33, Jān 9:35-37, Rm 1:3-4 35 Apd 4:12, 20:28, Rm 3:25, 1Jān 1:7, Atkl 5:9   36 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 
12, 14, Jān 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apd2:24, 3:15, Rm 8:11, 1Kor 15:3-7   37 Lk 22:69, Apd 2:25-36, Ebr 10:12-13   38 1Kor  3:16, Atkl 3:20   39 Ef 2:13-22, Ebr 9:22, 13:12, 
20-21, 1Jn  1:7, Atkl 1:5, 7:14   40 Mt 26:28, Apd 2:21, 4:12, Ef 1:7, Kol 1:14   41 Mt 21:22, Jān 6:35, 37-40, Rm 10:13   42 Ebr 11:6   43 Jān 5:14, 8:11, Rm 6:4, 1Kor 15:10, Atkl 
7:14, 22:14   44 Mt 28:18-20, Jān 3:5, Apd 2:38, 19:3-5   45 5Moz 4:29, 13:4, 26:16, Joz 1:8, 22:5, 2Tim 2:15, 3:14-17, Jek 1:22-25, Atkl 3:18

KUNGS JĒZU, par manas dvēseles 
glābšanu un es TEV izrādīšu savu 
pateicību, pildot TAVAS pavēles, un 
vairāk negrēkošu.43

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot li-
cis kristīties, pilnībā iegremdējoties 
ūdenī, TĒVA un DĒLA, un SVĒTĀ 
GARA vārdā.44 Rūpīgi izstudē KJV 
Bībeli.45

Visas jaunās Bībeles versijas nav tul-
kotas no oriģinālajiem rakstiem, piemē-
ram, NIV, NKJV. Oriģinālajos rakstos, 
Romiešiem 13: 1-4, teikts: “Ikviens lai 
ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav 
valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, 
kas ir, ir Dieva ieceltas.] Tātad tas, kas 
pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva 
iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, 
paši sev sagādā sodu. Jo valdītāji nav 
bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu 
negribi bīties valsts varas, labi, dari to, 
kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu: jo 
tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu 
dari ļaunu, tad bīsties; ne velti tā nes zo-
benu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un 
soda nesēja tam, kas dara ļaunu. [TAČU 
NE VISAS SEKULĀRĀS VALDĪBAS 
UN VALDĪBU AĢENTŪRAS!!!! Bībe-
les, kas tā saka ir no Sātana.]”

KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu 
citiem par savu pestīšanu. Tu vari kļūt 
par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēli-

jas literatūras izplatītāju. Mēs tev no-
sūtīsim literatūru bez maksas. Zvani 
vai sūti mums e-pastu vai pastu, lai 
iegūtu plašāku informāciju. Dalies ar 
šo ziņu.

Ja tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta, 
kā pavēl JĒZUS, tad nenolaupi DIE-
VAM  desmito tiesu un ziedojumus. 
DIEVS jautāja: “Vai ir pareizi, ja cilvēks 
krāpj DIEVU, kā jūs MANI krāpjat? Jūs 
tad sakāt: kā tad mēs TEVI krāpjam? - 
ar desmito tiesu un labprātīgiem upu-
riem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, jo jūs 
visi, cits pār citu, MANI krāpjat [visa 
pasaule]. Bet atnesiet katrs savu desmi-
to tiesu pilnā apjomā [“desmitā tiesa” 
ir 10% no jūsu bruto ienākumiem] uz 
MANU klēti tā, lai arī MANĀ mājā 
[izglābtās dvēseles] būtu barība [garī-
gā barība], un pārbaudiet tad MANI 
šai ziņā, saka TAS KUNGS CEBAOTS 
vai arī Es neatvēršu debess logus un ne-
likšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt 
pār jums! Un Es padzīšu rijīgo postītā-
ja kukaini no jūsu labības laukiem, lai 
viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna 
dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka TAS 
KUNGS CEBAOTS. Un visas tautas 
jūs daudzinās par svētlaimīgu un jums  
būs kļūt par bagātu un cieņas pilnu 
zemi, saka TAS KUNGS CEBAOTS” 
(Maleahijs 3:8-12).

TONIJA ALAMO
LIECĪBA

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju vai literatūru par jautājumiem, kuri Jūs interesē.
Tony Alamo, World Teacher, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Divdesmit četru stundu lūgšanu un informācijas līnija:  (661) 252-5686  •  Fakss (661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tonija Alamo Kristiešu Ministrijas Pasaulē nodrošina ar dzīvesvietu un visām nepieciešamajām lietām ASV tur, kur 
atrodas šīs Ministrijas,visiem tiem , kuri patiesi vēlas kalpot Kungam ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku.

dievkalpojumi notiek Ņujorkā, katru otrdienu plkst 20:00, un citviet ik vakaru.
Lūdzu, zvaniet (908) 937-5723, lai iegūtu informāciju. PĒC KATRA DIEVKALPOJUMA TIEK PASNIEGTS ĒDIENS.

Palūdziet Mācītāja Alamo grāmatu “Mesija”, kurā atklāts KRISTUS no Vecās Derības vairāk nekā 333 pravietojumos.
Kļūstiet par strādnieku dvēseļu  laukā, izplatot Mācītāja Alamo literatūru. 
Visa mūsu literatūra un audio ziņojumIir bez maksas, tai skaitā piegāde.

Ja kāds mēģina no jums par tiem prasīt naudu, lūdzu, zvaniet (661) 252-5686. ( mēs uzņemsimies zvana izmaksas)
ŠĪ LITERATŪRA SATUR PATIESO PESTĪŠANAS PLĀNU (Apustuļu darbi 04:12).

NEAIZMETIET TO, NOdOdIET TO TĀLĀK CITIEM.
Ticīgos, kas atrodas citās valstīs, mēs aicinām tulkot šo literatūru savā dzimtajā valodā. Ja jūs 
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