Pasaules informatīvais biļetens

JAUNĀ JERUZALEME
Mācītājs Tonijs Alamo

Banzīcas Pasaulē
Alamo Kristiešu nācija

ZEMES
DIENA?
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Tonijs Alamo

Nu jau ir par vēlu Zemes dienai. Zemes diena ir tikai kārtējais ceļojums, kuru
jums, visiem pieviltajiem zemes iedzīvotājiem, liek pārdzīvot velns! „Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā
gudrību un pamācību” (Sak. 1:7). Dievs
turpinās bojāt apkārtējo vidi1 un tie, kuri
nicina gudrību, tērēs triljoniem dolāru, lai
neveiksmīgi censtos to sakārtot.
Jūs neesat pat sakopuši Ņūorleānu
(kuru izpostīja viesuļvētra Katrīna), ne arī
kaut ko izdarījuši ar tiem gatavo konstrukciju māju tūkstošiem, par kurām mēs, nodokļu maksātāji, maksājām! Runā, ka tās
tagad nav izmantojamas. Valdības aģentūras, kas ir panākt manu slepkavību, uz
nepatiesu apsūdzību pamata (ar viltus lieciniekiem) vēlējās ielikušas mani cietumā
uz četriem gadiem, kaut es neesmu bijis
vainīgs nevienā pret mani izvirzītajā apsūdzībā. Taču vissvarīgāk, ļaujiet man jums
pastāstīt no Dieva, kurš nevar melot,2 ko
Viņš domā par jūsu „Zemes dienu” un visiem jums, maldinātajiem dabas sargiem,
un ko Viņš ar jums taisās darīt!!
Dievs jau darāmo ir iesācis! Pār zemi ies
septiņas smagas sērgas, pēc tām – septiņas
galējās sērgas.3 Beigu beigās visa pasaule
– un drīz – būs sadegusi līdz oglītei. Paši
sākumelementi izkusīs no nepieredzētās
svelmes.4
Jēzus nostājās manā priekšā, man esot
pilnīgā nomodā, plaši atvērtām acīm.
Pirms tas notika, es pārdabiski apzinājos
Dievu kādā advokāta birojā Beverlihilzā,
Kalifornijā. Pēc tam es piedzīvoju daudzas

vīzijas, sapņus, zīmes un brīnumus. Daži,
atkal, man esot pilnīgā nomodā, bija par
Debesīm un Elli. To es redzēju, kad tiku
glābts. Esmu pieredzējis arī vairākus citus
pārdabiska rakstura notikumus.
Kādreiz es smēķēju divas līdz trīs cigarešu paciņas dienā. Pat dažas dienas pēc tam,
kad tiku glābts, gatavojoties Bībeles studijām
pie Sjūzenas, es paņēmu jaunu cigarešu paciņu, ieliku vienu cigareti mutē un taisījos
to aizsmēķēt. Tūlīt pat es ieraudzīju Gara
veidolu (tas bija Jēzus). Viņš stāvēja manā
priekšā, stingri, tomēr ar līdzjūtību, uzlika
rokas uz maniem pleciem, un Viņš pateica
tikai vienu vārdu: „Nē.” Nekavējoties es jutos
atbrīvots un atkal sajutu vēlmi smēķēt tikai
pēc Sjūzenas nāves – tas notika 1982. gadā.
Izraēlā es paņēmu cigareti, ievilku vienu dūmu, un pār mani nāca Dieva Gara
dusmas. Es nometu cigareti, samīcīju paciņu un izmetu to atkritumu kastē. Es izsaucos Dieva priekšā: „Nesūti mani uz Elli! Ja
gatavojies mani nogalināt, nesūti mani uz
Elli!” Vēlāk Tas Kungs man teica, ka, ja es
būtu izsmēķējis vēl vienu cigareti, es mirtu! Pēc dažiem gadiem Viņš man teica, lai
nelietoju piena produktus, it nemaz, un lai
neēdu arī liellopu gaļu – divas no manām
iecienītākajām ēdamlietām. Pēc tam man
atklāja bloķētu artēriju 90% apmērā sirds
labajā pusē. Viņš man teica arī to, ka, ja es
apēdīšu kaut vēl vienu saldumu batoniņu,
es miršu. Vēlāk man diagnosticēja cukura diabētu. Dievs pagarināja manu mūžu.
Pašlaik ir 2009. gada jūnijs. Septembrī es
būšu 75 gadus vecs.

Mācītājs Alamo un viņa mūžībā
aizgājusī dzīvesbiedre, Sjūzena.
Foto uzņemts 1974. gadā

Es jums stāstu šīs lietas tāpēc, lai Jums
radītu nelielu pārliecību par to, ka Dievs
runā ar mani un ka Bībele ir patiesa, pat
tad, ja Dievs izmantoja cilvēkus, lai to uzrakstītu.5 Pēc vairāk nekā četrdesmit četru
ar pusi gadu ilgām tās studijām, es bez jebkādām šaubām varu jums atklāt, ka Bībele
ir simtprocentīgi patiesa, ieskaitot to, kas
tajā teikts par visu, ko Dievs drīzumā darīs
ar apkārējo vidi. Tas būs daudzreiz ļaunāk
par Ņūorleānā notikušo. Un ko šajā sakarā
darīs cilvēce? Neko!!
Jēzus teica Jānim Atklāsmes grāmatā
1:19: „Tad nu raksti, ko tu redzēji, kas ir
un kas notiks turpmāk.” Atklāsmes grāmatā 2:2-5 Jēzus saka Baznīcai: „Es zinu
tavus darbus un pūles, tavu pacietību un
ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi
pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu
nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.
Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis
savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā,
no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie
tevis ātri un nostumšu tavu lukturi no tā
vietas, ja tu neatgriezīsies.”
(Turpinājums 2.lpp.)

1 Jes. 24:19-20, Jl. 2:31, Mt. 24:6-8, 29, Lk. 21:11, Apd. 2:19-20, 2 Pēt. 3:7, 10, 12, Atkl. 6:12, 8:5, 7-12, 9:2, 11:6, 13, 19, 16:8-9, 18, 18:8 2 Rm. 3:4, Tit. 1:2, Ebr. 6:18 3 Atkl. 8:7-12,
9:1-19, 11:15-19, 16:2-21 4 2 Pēt. 3:7, 10-12, Atkl. 16:8-9 5 2 Sam. 22:31, Mt. 5:18, 2 Tim. 3:16-17, 2 Pēt. 1:20-21

1

ZE M E S DIE NA?
(Turpinājums no 1.lpp.)
Atklāsmes grāmatā 3:10 Jēzus teicis:
„Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības
mācību, Es tevi sargāšu pārbaudīšanas
stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt
tos, kas dzīvo virs zemes.”
Tas Kungs teica Lāodikejas draudzei:
„Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts,
ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts:
Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts,
Es tevi izspļaušu no Savas mutes.6 Tu saki:
es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un
man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu
esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un
kails” (Atkl. 3:15-17).
Lasiet Bībeli, kas ir acu zāles, un ejiet
caur uguni, kas nozīmē pirkt no Dieva
zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai patiesi būtu
bagāti Debesīs mūžīgi, un baltas drēbes, lai

apsegtos un jūsu kailuma kauns neatklātos;
lasiet, studējiet Vārdu, lai jūsu acis ar acu
zālēm tiktu svaidītas, lai jūs kļūtu redzīgi,
cik tālu garīgi esat nokļuvuši (Atkl. 3:18).
Kļūstiet aizrauti, sludinot Vārdu, un atgriezieties. „Tad nu iekarsies un atgriezies!”
(Atkl. 3:19).
Es tikko pabeidzu strādāt pie literatūras
izdevuma ar nosaukumu „Dievs to sauc par
globālo sasalšanu un globālo svelmi, nevis
globālo sasilšanu!” Nekur Bībelē nav aprakstīts tāds stāvoklis kā globālā sasilšana, bet es
uzrakstīju šo to par lietām, ar kurām Viņš
pavisam drīz satrieks zemi. Lasiet – pētiet
Bībeli, lai nokļūtu līdz patiesībai. „Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs,”
(Jes. 2:22). Ieklausieties Dievā no Viņa Vārda.7 Viņam ir visi fakti. „Atmetiet neprāta
rīcību, tad jūs dzīvosit” (Salamana pam.
9:6). Tā ir pavēle: „Ej projām no ģeķa, jo tu
neko [bijību no Dieva] no viņa neiemācīsies,” (Sak. 14:7). „Sapratīga vīra gudrība ir

tā, ka viņš neko savā ceļā neatstāj neievērotu, bet nejēgu ģeķība ir pašapmāns. Ģeķi mīl
jokot ar grēku upuri,” (Sak. 14:8-9).
Nav tādas parādības kā globālā sasilšana!8 Bet Dieva uzsūtītās sērgas gan jūs
ir piemeklējušas, un nav itin nekā, ko jūs
varētu darīt lietas labā. Smieklīgi skatīties,
kā mūsdienu idioti domā, ka var apturēt
Dieva viesuļvētras, zemestrīces, paisuma
viļņus, slimības, krusu, badu, plūdus, epidēmijas un ugunsgrēkus. Viņi domā, ka
var apturēt sauli no svelmēšanas, mēnesi
no sarkšanas ar asinīm, zemes saldēšanu
un dedzināšanu, un zvaigznes no krišanas
uz zemes. Viņiem šķiet, ka tie var novērst
orkānus, taifūnus un cunami. Smiekli nāk par visiem „lielajiem sētniekiem”,
kas domā, ka varēs savākt to nekārtību, ko
Dievs plāno radīt!!
Izlasiet Atklāsmes grāmatu no sestās
līdz divdesmit otrajai nodaļai un skatiet
(Turpinājums 4.lpp.)

6 Mt. 12:33 7 Sak. 1:22-25, Laiku 8, Lk. 11:28, Jņ. 8:47, Flm. 2:16, Kol. 3:16, Ebr. 4:12, Dž. 1:17-20 8 http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm, http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk/, http://video.google.com/videoplay?docid=288952680655100870&ei=iYwlSv-sG46c_AGt8-i7Bw&q=global+warming+swindle&hl=en, http://www.globalwarminghoax.com/news.php, http://www.youtube.com/watch?v=iLcvCp4DHJw, http://www.youtube.com/watch?v=FfHW7KR33IQ, http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.
view&pageId=99517, http://money.cnn.com/2009/05/14/magazines/fortune/globalwarming.fortune/index.htm

Arkanzasa
Dārgais mācītāj Alamo,
Mēs ar Pēteri pateicamies mūsu
Kungam Jēzum Kristum par to, ka
Jūs esat mūsu draugs un mācītājs
visus šos gadus. Mēs zinām, ka, kaut
šobrīd iet grūti, nekas zemes virsū
nespēs apturēt neaptraipīto Evaņģēliju no izplatīšanās līdz pat pašiem
zemes nostūriem. Tas jau notiek un
ir noticis, pateicoties Jūsu uzticībai
Tam Kungam.
Mēs esam redzējuši mūsu Visvareno un Visspēcīgo Glābēju darbojamies, nepārtraukti un bez mitas. Šie
anti-Kristus ļaudis nezina, ar ko viņiem
ir darīšana! Ja ar mums ir Dievs, tad
kurš gan var stāties mums pretī?
Liels Jums paldies par visām nesenajām vēstīm, ko nesat, un ir tik liela
svētība vairākkārtīgi klausīties audiodiskus. Mēs abi dažādos gadījumos
dzirdējām Jūsu radio pārraidi no Litlrokas stacijas Arkanzasā. Ir tik brīnišķīgi
zināt, ka cilvēki vēl aizvien var dzirdēt
patiesību, ja vien to vēlas. Mēs lūdzamies, lai ļaudis Arkanzasā atgrieztos
ātri, pirms jau nav par vēlu.
Pastāvīgi piedomājam par Jums savās lūgsnās.
P. un R.P.
Fortsmita, Arkanzasa

E-pasts no Holivudas, Kalifornijas
Es ienīstu to, kas notiek ar Tonija Alamo kalpošanu, visus šos melus un viņa
arestu uz viltus apsūdzību pamata. Es
apmeklēju Alamo Baznīcu Kanjonkauntrijā (Losandželosas apgabalā) jau vairāk
nekā 21 gadu un esmu pilnīgi pārliecināta, ka Toniju Alamo un Baznīcu apmelo.
Tonijs Alamo ir šo pēdējo dienu dižākais
pravietis. Ja ir nepieciešams kāds, kurš
liecinātu tiesā, man nav bail to darīt.
Vienīgais, pret kuru es izjūtu bijāšanu, ir
Jēzus Kristus un Dievs, neviens cits.
Neviens ierocis, kas vērsts pret Alamo Kristiešu Baznīcu, negūs panākumus.
Jēzus asinis pret visiem šiem velniem un
cūkām, kas nomelno viņa vārdu. Jēzus
vārdā es saucu uzvaru Tonija Alamo Kris-

tiešu kalpošanām, patiesībai, kam jānāk gaismā. Es jebkurā laikā uzticētu
Tonijam Alamo savu meitu un savu
dzīvību. Faraons un viņa armija nav
mainījušies it nemaz. Tā ir Cēzara valdība. Es došu Cēzaram to, kas viņam
pienākas – vienu sarkanu peniju.
Tonijs Alamo patiesi ir Dieva cilvēks. Viss, ko viņš jebkad ir darījis
– gūt, gūt un gūt dvēseles Tam Kungam. Viņš ir guvis manu dvēseli Tam
Kungam un daudzas citas dvēseles
visā pasaulē. Lai slavēts Tas Kungs.
Pasakiet viņa advokātam, ka viņš ar
mani var sazināties, ja ir nepieciešami
liecinieki šeit, Kalifornijā.
S. L.
Holivuda, Kalifornija

Gana
Dārgais Mācītāj Kristū,
Esmu jauns, divdesmit divus gadus vecs
vīrietis, kurš ir pārstājis grēkot pēc Jūsu
vārdu izlasīšanas Jūsu biļetenā un lūgšanas
noskaitīšanas.
Lūdzu, man ir nepieciešama Bībele, lai ar
to ietu uz baznīcu. Es pateicos Dievam par
jūsu vārdiem izdevumā, tie mani izglāba. Jēzus
vārdā, lai Dievs Jūs svētī vairākkārtīgi. Āmen.
E. D. 		
Kasoa, Gana, Āfrika
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Mičigana
Tonijs Alamo ir taisns cilvēks,
kurš guvis labvēlību Dieva acīs un
ticis Viņa izvēlēts, lai sludinātu
pestīšanas ceļu. Kā gan es to zinu?
Jo es esmu liecinieks. Es biju Alamo Baznīcas dalībnieks, bet es tiku
izraidīts paša vainas dēļ. Tomēr es
lepni un nekustāmi esmu Tonija
Alamo pusē.
Pirms ierašanās viņa baznīcā es
biju dzirdējis par Dievu, bet patiesi Viņu iepazinu laikā, kad biju tur.
Ne ar mācītāju Alamo, ne saistībā

ar viņa Baznīcu nav absolūti nekā izvirtuša. Ikviens tur ir mīlestības pilns.
Es biju patiesi noskumis par saviem
brāļiem Alu Reidu un Bertu Krancu,
kurus pazīstu personīgi. Nekad neesmu saticis viņu bērnus, bet, kad es
izlasīju un dzirdēju par to, kā atņēma
viņu bērnus, manī iekšā kaut kas pārtrūka.
Tomēr es katru dienu lasu Bībeli
un domāju par Apustuli Pāvilu un to,
kā viņš darīja Dieva darbus, un kas ar
viņu notika. Es domāju par to, kā viņu

apmeloja un ieslodzīja, lai apklusinātu Evaņģēliju.
Lūk, tas pats notiek ar Toniju.
Bībele mūs māca, ka mūs vajās
Viņa (Kristus) vārda dēļ. Pat ja
tas notiek, mums jāturpina. Es
ticu, ka Tas Kungs uzvarēs, lai kas
arī nenotiktu.
Vēlos, lai visi Alamo dalībnieki
zinātu, ka esmu kopā ar Jums lūgsnā par mācītāju Toniju Alamo.
Āmen.
K. B. 		
Detroita, Mičigana

Kalifornija
Dārgo mācītāj Tonij,
Vēlējos Jums pateikties par visu – par
to, ka vienmēr esat blakus, kad man tas
ir nepieciešams, par to, ka devāt man pajumti, kur dzīvot, par rūpēm un mīlestību, par to, ka vienmēr esat teicis man
patiesību, par pamācību sniegšanu un
to, ka mācījāt mani par mūsu Kungu. Šis
uzskaitījums aizņemtu daudzas lapas.
Es biju nekur neiederīgs, grēcinieks,
dzērājs, zaudētājs, un ļoti ļauns cilvēks.
Es biju nožēlojams, tukšs, rūgtuma un
skumju pilns, pilnīgi bez cerībām līdz
brīdim, kad Tas Kungs mani izglāba un
es piedzimu no jauna. Esmu tik priecīgs
un pateicīgs, ka Tas Kungs Jūs nozīmēja
par manu mācītāju. Tikko – 17. martā
– atzīmēju savu astoto gadu Alamo kalpošanā. Un visiem varu teikt, ka nekad
savā dzīvē neesmu jutis tik daudz prieka un laimes kā šajos pēdējos astoņos
gados. Paldies Jums, godātais!
Es runāju ar daudziem cilvēkiem un
liecinu tiem katru dienu. Gandrīz visi
man saka, ka zina, ka Jūs ne pie kā neesat vainīgs un ka anti-Kristus pasaule
cenšas Jūs apklusināt. Arī es to zinu!
Esmu bijis šeit astoņus gadus un nekad
neesmu redzējis neko no tā, par ko viņi
Jūs apsūdz. Viņi ir nekrietni meļi!
Jūs vienmēr esat manās lūgšanās,
Brālis C. S.
Losandželosa, Kalifornija

Tonija Alamo Kristīgās kalpošanas draudzes locekļi Āndhra Pradēšā, Indija, turot
rokās mācītāja Alamo grāmatas „Mesija”.

Pakistāna
Sveicināts, dārgo mācītāj Tonij,
Godājamais, ir tikai viena Tonija Alamo Kristiešu kalpošana pasaulē, un tās darbi
ir labi. Ar tās vēstīm mēs iegūstam daudzus cilvēkus Jēzum. Es izplatu Jūsu rakstus
Pandžabā, un tik daudz cilvēku pilsētā ir saņēmuši literatūras darbus un grāmatas.
Ir liela vajadzība pēc Jūsu vēstīm par Dievu.
Godājamais, es vēlos aizsniegt visu Pakistānu ar Tonija Alamo biļeteniem, tāpēc,
paldies Dievam, mēs atvērsim jaunas filiāles Tobateksingas pilsētā un Karači, un
ceru atvērt vēl vairāk jaunu filiāļu Pakistānā. Lūdzu, atbildiet man drīzumā. Paldies,
un lai Dievs Jūs svētī.
Jūsu kolēģis Kristū,
Mācītājs A. R. 						
Pandžaba, Pakistāna
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(Turpinājums no 2.lpp.)
visas sērgas. Man nav gana daudz vietas,
lai izstāstītu tās visas četru līdz astoņu
lappušu rakstu darba ietvaros. Esat gatavi
beigām jau tagad. Kristus stāv pie durvīm.9
Nav pietiekami daudz laika, lai gatavotos
Zemes dienai un visiem pārējiem atkritumiem, ar kuriem Sātana valdība un kreisā
spārna radikālie mediji jūs mēģina apmānīt. Jums vajadzētu gatavot savu dvēseli
tikšanās brīdim ar To Kungu. Tas laiks ir
klāt! Mēs nekad nezinām, kad tiksimies ar
To Kungu. Viņš nāk kā zaglis – kad mēs
Viņu gaidām vismazāk.10 Nokļūstiet Debesu valstībā, noskaitot šo lūgsnu Dievam!!
Mans KUNGS un mans DIEVS, apžēlojies par manu dvēseli, kas grēkojusi.11 Es ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzīvā
DIEVA DĒLS.12 Es ticu, ka VIŅŠ nomira
pie krusta un izlēja SAVAS dārgās asinis,
lai piedotu visus manus grēkus.13 Es ticu,
ka DIEVS piecēla JĒZU no mirušajiem ar
SVĒTĀ GARA spēku,14 un ka VIŅŠ sēž
pie DIEVA labās rokas šajā brīdī un uzklausa manu grēksūdzi un šo lūgšanu.15
Es atveru savas sirds durvis un es aicinu
JŪS savā sirdī, KUNGS JĒZU.16 Aizskalo
visus manus netīros grēkus prom dārgajās asinīs, kuras TU izlēji manā vietā uz
krusta Golgātā.17 TU neatraidīsi mani,

KUNGS JĒZU; TU piedosi manus grēkus
un glābsi manu dvēseli. Es zinu, jo tas ir
TAVS VĀRDS, kā vēsta Bībele.18 TAVS
VĀRDS vēsta, ka TU nevienu neatraidi,
tostarp mani.19 Tāpēc es zinu, ka TU esi
dzirdējis mani, un es zinu, ka TU esi man
atbildējis, un es zinu, ka es esmu glābts.20
Un es pateicos TEV, KUNGS JĒZU, par
manas dvēseles glābšanu un es TEV izrādīšu savu pateicību, pildot TAVAS pavēles, un vairāk negrēkošu.21
Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis kristīties, pilnībā iegremdējoties ūdenī, TĒVA
un DĒLA, un SVĒTĀ GARA vārdā.22 Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.23
Visas jaunās Bībeles versijas nav tulkotas no oriģinālajiem rakstiem, piemēram, 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 zobenu,
jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda
nesēja tam, kas dara ļaunu. [TAČU NE
VISAS SEKULĀRĀS VALDĪBAS UN

VALDĪBU AĢENTŪRAS!!!! Bībeles, kas
tā saka ir no Sātana.]”
KUNGS vēlas, lai tu pasludinātu citiem
par savu pestīšanu. Tu vari kļūt par Mācītāja Tonija Alamo Evaņģēlijas literatūras
izplatītāju. Mēs tev nosūtīsim 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 DIEVAM 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 labprātī giem upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti,
jo jūs visi, cits pār citu, MANI krāpjat [visa
pasaule]. Bet atnesiet katrs savu desmito
tiesu pilnā apjomā [„desmitā tiesa” ir 10%
no jūsu bruto ienākumiem] uz MANU klēti
tā, lai arī MANĀ mājā [izglābtās dvēseles]
būtu barība [garīgā barība], un pārbaudiet
tad MANI šai ziņā, saka TAS KUNGS CEBAOTS vai arī Es neatvēršu debess logus
un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums! Un Es padzīšu rijīgo postītāja
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).

9 Mt. 24:29-35, Mk. 13:29, Dž. 5:9 10 Mt. 24:42-44, 1 Tes. 5:2-6, 2 Pēt. 3:10, Atkl. 3:3 11 Ps 51:5, Rm 3:10-12, 23 12 Mt. 26:63-64, 27:54, Lk 1:30-33, Jņ 9:35-37, Rm 1:3-4
13 Apd. 4:12, 20:28, Rm. 3:25, 1Jņ. 1:7, Atkl. 5:9 14 Ps. 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk. 16:9, 12, 14, Jņ. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apd2:24, 3:15, Rm 8:11, 1Kor. 15:3-7 15 Lk 22:69,
Apd 2:25-36, Ebr. 10:12-13 16 1Kor 3:16, Atkl 3:20 17 Ef. 2:13-22, Ebr 9:22, 13:12, 20-21, 1Jņ. 1:7, Atkl. 1:5, 7:14 18 Mt. 26:28, Apd. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 19 Mt.
21:22, Jņ. 6:35, 37-40, Rm 10:13 20 Ebr. 11:6 21 Jņ. 5:14, 8:11, Rm. 6:4, 1Kor. 15:10, Atkl. 7:14, 22:14 22 Mt. 28:18-20, Jņ. 3:5, Apd. 2:38, 19:3-5 23 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

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu plašāku informāciju vai literatūru par jautājumiem, kuri Jūs interesē.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Divdesmit četru stundu lūgšanu un informācijas līnija: +1 (661) 252-5686 • Fakss +1 (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 +1 (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 pārdrukājiet,
lūdzu norādiet šīs autortiesības un reģistrāciju:
© Autortiesības - 2009. 2015. gada jūnijs. Visas tiesības paturētas. Pasaules mācītājs Tonijs Alamo ® Reģistrēts 2009. 2015. gada jūnijā
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