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ŠĶIRŠANĀS 
IR GRĒKS

JĒZUS teicis: „Ikviens, kas no savas sievas šķiras, IZŅEMOT netiklības gadījumu, 
tas viņu spiež laulību PĀRKĀPT; un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību” (Mateja 
5:32). DIEVS, JĒZUS, nosoda šķiršanos, izņemot situāciju, kad ir bijuši ārlaulības sa-
kari.1 Ja jūs šķiraties no sievas citu iemeslu, nevis ārlaulības sakaru dēļ, jūs liekat viņai 
PĀRKĀPT LAULĪBU. Vai LAULĪBAS PĀRKĀPŠANA ir grēks, kura dēļ cilvēks nonāks 
ELLĒ? Jā! Laulības pārkāpšana ir viens no desmit lielākajiem grēkiem!2 Vai šķiršanās ir 
liels grēks? Jā, jo tas ir par iemeslu laulības pārkāpšanai!

Ja kādam ir vairāk nekā viena 
sieva, vai tas ir grēks? NEMŪŽAM! 
Meklējiet Svētajos Rakstos, un jūs 
pats to redzēsiet. Nav nekāda nosodī-
juma DIEVA VĀRDĀ, kas ir JĒZUS, 
par to, ka jums ir vairāk nekā viena 
sieva.3 Kāpēc neapņemt vēl kādu sie-
vu vai vairākas tā vietā, lai šķirtos no 
esošās sievas, un radītu iemeslu lau-
lības pārkāpšanai? Ja jums ir bērni, 
jūs liekat viņu mātei pārkāpt laulību. 
Jūs arī laužat sirdis saviem bērniem 
un radāt situāciju, ka viņu mātei ir 
jāstrādā, kas liek viņai atstāt novār-
tā jūsu bērnus! Daudz labāk ir palikt 
precētam, nekā sadegt Uguns Jūrā. 
„Tāpēc esiet nomodā par savu garu, 
un lai neviens nenonicina savu jau-
nības gados apņemto sievu! Bet, kas 

uz viņu dusmo un padzen viņu,” saka 
TAS KUNGS, Israēla DIEVS, „tas 
aptraipa savu tērpu ar varmācības ne-
godu” (Maleahija 2:15-16).

Daudzi Svētie Raksti piedod „vairā-
kas sievas”!!! DIEVA VĀRDS NEKAD 
nesludina, ka laulība ir starp vienu 
vīrieti un vienu sievieti. Taču DIEVA 
VĀRDS vienmēr nosoda laulību tikai 
starp vīriešiem vai laulību tikai starp 
sievietēm.4 Un, ja jums ir vairāk nekā 
viena sieva, DIEVS nosoda grupveida 
seksu, seksu ar vairāk nekā vienu sievu 
vienlaikus.

Kāpēc lai jūs izliktu uz ielas sievieti, 
kuru kādreiz kvēli mīlējāt, kopā ar sa-
viem bērniem? Jūs taču saprotat, ka tā-
dējādi nonāksiet ellē, jo JĒZUS, DIEVA 
VĀRDĀ jums aizliedz to darīt.  VIŅŠ 

saka arī to, ka jūs abi nonāksiet ellē par 
viņas laulības pārkāpšanu un par to, ka 
likāt viņai pārkāpt laulību!

DIEVS zina, ka viss, ko es saku, 
ir PATIESĪBA. DIEVA LIKUMS fak-
tiski uzspiež ar varu, lai jums būtu 
vairāk nekā viena sieva!5 Bet JĒZUS 
NEKAD nepiedod LAULĪBAS ŠĶIR-
ŠANU, izņemot netiklības gadījumā 
(Mateja 5:32)!

Pārbaudiet Vebstera vārdnīcā, it īpaši 
vecākās versijās. Tajās teikts, ka bērnība 
beidzas līdz ar pubertātes iestāšanos! 
Rebeka, Īzāka sieva, apprecējās ar Īzāku 
desmit gadu vecumā, un Īzāks bija četr-
desmit gadus vecs.6

Pēc vēstures liecībām, Marija, JĒZUS 
māte, bija pirmstīņu vecuma sieviete, 

Mācītāji Tonijs un Sjūzena Alamo
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Š Ķ I R Š A N Ā S 
I R G R Ē K S

Vēstules mācītājam Alamo
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iekams JĒZUS tika ieņemts viņas klēpī 
caur SVĒTO GARU!7

Cilvēki ASV ir neziņā par DIEVU un 
VIŅA VĀRDU, par JĒZU! Tieši tādēļ ir tik 
daudz pusaudžu grūtniecību, pirmstīņu ve-
cuma grūtniecību un tik liels abortu (slep-
kavību) skaits. Aiz tā visa stāv sātans. Katru 
dienu tiek veikti četri tūkstoši abortu.

Kad šīs pirmstīņu vecuma sievietes 
(es saku – sievietes, jo viņas ir sasniegu-
šas pubertāti) sasniedz sievišķību, viņu 

dabīgais, DIEVA DOTAIS INSTINKTS 
ir kļūt par līgavām, mātēm, vecākiem. 
Bet viņām ir aizliegts precēties un radīt 
bērnus. Tas NAV NO DIEVA, un, ja tas 
nav no DIEVA, tas noteikti ir no velna. 
Bībelē par to rakstīts 1. Timotejam 4:1-
5: „GARS skaidri saka, ka vēlākos laikos 
daži atkritīs no ticības, pieķerdamies 
maldu gariem un DĒMONU MĀCĪ-
BĀM, padodamies melkuļu liekulīga-
jiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar 
kauna zīmi iededzināta. TIE AIZLIEDZ 
DOTIES LAULĪBĀ, pavēl atturēties no 
barības vielām (gaļas), ko DIEVS ir ra-
dījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji sa-

ņemtu tās ar pateicību. Jo katra DIEVA 
radība ir laba, un nekas nav atmetams, 
ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam 
piešķir DIEVA VĀRDS un lūgšana.”

Laulības pārkāpšana ir grēks. Grēks, 
kas aizsūtīs jūsu dvēseli uz Elli.8 Šķiršanās 
arī ir grēks, kā rezultātā jūsu dvēsele no-
nāks Ellē, izņemot netiklības gadījumā.

DIEVS PERSONĪGI DEVA ĶĒNI-
ŅAM DĀVIDAM DAUDZ SIEVAS.9  
VIŅŠ, caur pravieti Nātānu, teica Dāvi-
dam: „Un es esmu tev devis tava kunga 
namu un tava kunga sievas tavā klēpī, 
un Es esmu tev arī devis Israēla un Jūdas 

(Turpinājums no 1.lpp.)

Cienījamais Mācītāj Alamo,
Es rakstu Jums šodien, lai pateiktu pal-

dies par visu, ko Jūs darāt manis un citu 
labā. Jūs esat īsts Dieva sūtnis. Viss, par ko 
Jūs runājat savos rakstos, ir taisnība. Jūs 
esat īsts iedvesmas avots mums visiem.

Es izlasīju Jūsu informatīvo rakstu 
„Nācija bez Žēlastības” un īsti nesapratu, 
kāpēc Jūsu draudzi uzskata par kultu. Šī 
baznīca ir tik daudz darījusi, lai palīdzētu 
citiem – vai viņi to neredz? Kultu infor-
mētības tīkla biedrībai [Cult Awareness 

Cienījamais mācītāj Alamo,
Esmu tik pateicīgs Dievam par Jūsu tik iemīļoto radio programmu.
Klausoties Jūsu radio programmu, es pats personīgi esmu pieņēmis Jēzu kā savu 

Pestītāju. Un es drīzāk būtu gatavs zaudēt 
visu pārējo, nekā zaudēt Dieva Vārdu, kas 
dzīvo manī.

Lūdzu, turpiniet mūs informēt  gan pa 
radio, gan atsūtot literatūru.

Lai varenais Dievs ir ar Jums. Lūdzu, at-
sūtiet man dažus  kristīgos rakstus.
Kristus vārdā,
Denis Kariuki
Čuka, Meru, Kenija, Āfrika

Kenija

Network] beigu beigās nāksies atbildēt 
Dievam par baznīcu iznīcināšanu. Es 
ticu savā sirdī, ka mūsu draudze to visu 
pārvarēs. Es lūdzos par Jums katru die-
nu, mācītāj Alamo, un ceru, ka jau pavi-
sam drīz Jūs būsiet uz brīvām kājām, lai 
būtu kopā ar mums un palīdzētu citiem, 
tāpat kā jūs palīdzējāt man.

Es atceros to laiku, pirms es kļuvu par 
kristieti. Es lūdzu Dievu, lai Viņš sūta man 
kādu zīmi, lai parāda man, ka Viņš pastāv. 

Nedēļas laikā kāds draudzes biedrs iedeva 
man vienu no Jūsu informatīvajiem rakstiem 
un, kad es to izlasīju, es saņēmu savu atbildi. 
Es zinu, ka Jūs esat patiess Dieva sūtnis, un 
es Jums pateicos, ka palīdzējāt man saprast, 
ka arī es varu tikt glābts. Paldies jums. Kad 
būšu uz brīvām kājām, es darīšu visu, kas 
manos spēkos, lai palīdzētu baznīcai. Es 
zinu, ka esmu piederīgs Jums un šai baznīcai.
Jūsu brālis Kristū,
Daniels Vilsons             Farmingtona, MO

Dārgais Evaņģēlist Tonij Alamo,
Esmu ļoti pateicīgs, ka man esat Jūs, un 

par labo ziņu vēstīšanu caur Jūsu kalpoša-
nu.

Es biju nožēlojams, tukšs, rūgtuma 
pilns, skumjš un bez jebkādas cerības līdz 
brīdim, kad Tas Kungs mani izglāba, un 
arī es piedzimu no jauna.

Es esmu tik priekpilns un pateicīgs 
Tam Kungam. Es lūdzu, lai Jūsu kalpoša-
na būtu stipra un stabila. Lūdzu, atsūtiet 
man dažus noderīgus kristiešu žurnālus.
Jūsu kalps Kristū,
Mācītājs Deivids Karanja
Mombasa, Kenija, Āfrika

Missūri

www.alamoministries.com
VĒSTULES  MĀCĪTĀJAM ALAMO
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Indija
Sveicieni no Saullēkta mājām Indijā, Āndhra 

Pradēšas štatā. Mēs saņēmām Jūsu sūtījumu ar 
literatūru un trim Bībelēm. Paldies par brīnišķī-
go dāvanu. Cilvēki ir ļoti priecīgi, ka saņem šo 
literatūru. Esmu ļoti pateicīgs Jums, ka to sūtījāt. 
Lūdzu, atsūtiet vienu no saviem sprediķu ierak-
stiem, lai varu to izmantot evaņģēlija sludināša-
nā. Es izplatu kristīgo literatūru un grāmatas par 
Mesiju savā ciemā un tuvējā pilsētā.

Es pievienoju fotogrāfijas ar uniformās ģērb-
tiem bērniem, kā arī savu fotogrāfiju, kurā esmu 
redzams, saņemot sūtījumu un izplatot kristīgo 
literatūru. Bērni no manām Saullēkta mājām 
sūta Jums savus sveicienus. Lūdzu, lūdziet par 
bērniem. Mēs visi lūdzam par Jūsu kalpošanu.
Rameš Babu                     Āndhra Pradēša, Indija

Dārgais Visuaugstā Dieva kalps,
Svētību Jums, lai Dievs Jūsu spēku pielieto katru 

dienu un pasargā Viņa darbā.
Pie Jums vēršos ar lūgumu nosūtīt man  dažāda 

veida informatīvos rakstus, dažus kompaktdiskus ar 
Jūsu radio programmas ierakstiem, tāpat 2 Bībeles, 
lai varu tās uzdāvināt cietumā, jo pats tikko no tu-
rienes iznācu kā jaunpievērsts kristietis. Paldies par 
Jūsu literatūru, kas bija tik liela svētība, un tagad es 
sludinu cietumā.

Pagaidām tas arī viss. Paldies Jums. Lai Dievs Jūs 
svētī un pasargā.
Svētības,
Sebastians Andrē Gonzales Mansilla
Uniona, Lo Rio reģions, Čīle
Maranata

Mācītāj Tonij Alamo,
Sveicu Jūs mūsu Kunga, Jēzus Kristus, brīnišķīgajā 

vārdā. Gribu Jums pateikties par literatūru, ko atsūtījāt. 
Ar Jūsu literatūras palīdzību daudzi cilvēki, kuri nebija 
glābti, ir piedzīvojuši glābšanu. Mēs nenogurstoši nogā-
dājam Kristum glābtas dvēseles. 

Mācītāj, lūdzu, nosūtiet mums vairāk literatūras franču 
valodā, trīsdesmit Bībeles jaunpievērstajiem kristiešiem, 
kuru nepietiekamie līdzekļi viņiem liedz iespēju tās iegā-
dāties, divpadsmit T-kreklus un kreklus ar garām rokām, 
audiokasešu ierakstus un kompaktdiskus. Tie palīdzēs 
mums sludināt evaņģēliju šiem ļaudīm, kuriem nepiecie-
šama glābšana, lai viņi atmestu savu grēcīgo, miesīgo dzīvi.
Lai Tā Kunga svētība nāk pār Jums.
Jūsu brālis Kristū,
Emmanuils Sikabve               Siangugu, Ruanda, Āfrika

Skolēni Āndhra Pradēšā, Indijā, lasot mācītāja Alamo 
kristīgo literatūru

Čīle
(Tulkojums no spāņu valodas)

Ruanda

Sveiki, slava dzīvajam Dievam. Kā Jums 
klājas? Ceru, ka ar Jums viss ir labi.

Tas esmu es, mācītājs Kristofers 
Kinalva Kijobe, no Tonija Alamo Kris-
tīgās draudzes Kampalā, Ugandā.

Kā klājas mācītājam Alamo? Mēs 
kā draudze lūdzam par viņu un visu 
kalpošanu, un es zinu, ka Dievs uz-
klausa mūsu lūgšanas. Es gribu pateikt 
lielu paldies Dievam par Jūsu kalpo-

šanu un arī par brošūrām. Tas viss ir 
palīdzējis cilvēkiem nepārtraukti glābt 
savas dvēseles, un tādējādi mūsu drau-
dze pavisam īsā laikā ir kļuvusi daudz 
lielāka. Nu jau mums ir 100 pieaugušo 
cilvēku, un tas noticis 4 mēnešu laikā. 
Tas ir tādēļ, ka sūtījāt man savu litera-
tūru. Es devu cilvēkiem to lasīt, un tā 
izmainīja viņu dzīves un ļāva viņiem 
izsūdzēt grēkus Jēzum. Es lūdzos arī 

par to, lai Jūs varētu mums nosūtīt vai-
rāk Bībeles eksemplāru,  T-kreklu un 
kristīgo literatūru.

Mēs Jūs ļoti mīlam un es priecāšos, 
ja atcerēsieties mūs savās lūgšanās un 
atsūtīsiet mums šīs lietas.
Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī.
Jūsu debesu kalps,
Mācītājs Kristofers Kinalva Kijobe
Kampala, Uganda

(Tulkojums no franču valodas)

Uganda
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namu, un, ja ar to visu nepietiktu, tad Es 
vēl šo un to pielikšu” (2. Samuēla 12: 8).

Kad daži cilvēki sasniedz pubertātes ve-
cumu, viņos rodas DABISKAIS, DIEVA 
DOTAIS instinkts augļoties un vairoties, un 
piepildīt zemi. „Un Dievs tos svētīja un sacī-
ja uz tiem: Augļojieties un vairojieties! Pie-
pildiet zemi un pakļaujiet sev to” (1 Mozus 
1:28, 9:1, 7).  Rīkoties pretēji nozīmē NEBŪT 
no DIEVA, bet būt no Antikrista, no velna.

Tas ir DIEVA bauslis visiem ticīga-
jiem – precēties, dažiem arī pubertātes 
vecumā, un vairoties! Iemantojiet savas 
dvēseles glābšanu, sakot šo lūgšanu:

Mans KUNGS un mans DIEVS, apžē-
lojies par manu dvēseli, kas grēkojusi.10 Es 
ticu, ka JĒZUS KRISTUS ir dzīvā  DIEVA 
DĒLS.11 Es ticu, ka VIŅŠ nomira pie krusta 
un izlēja SAVAS dārgās asinis, lai piedotu 
visus manus grēkus.12 Es ticu, ka DIEVS pie-
cēla JĒZU no mirušajiem ar SVĒTĀ GARA 
spēku,13 un ka VIŅŠ sēž pie DIEVA labās ro-
kas šajā brīdī un uzklausa manu grēksūdzi 
un šo lūgšanu.14 Es atveru savas sirds durvis 
un es aicinu JŪS savā sirdī, KUNGS JĒZU.15 
Aizskalo visus manus netīros grēkus prom 
dārgajās asinīs, kuras TU izlēji manā vietā 

uz krusta Golgātā.16 TU neatraidīsi mani, 
KUNGS JĒZU; TU piedosi manus grēkus un 
glābsi manu dvēseli. Es zinu, jo tas ir TAVS 
VĀRDS, kā vēsta Bībele.17 TAVS VĀRDS vēs-
ta, ka TU nevienu neatraidi, tostarp  mani.18 
Tāpēc es zinu, ka TU esi dzirdējis mani, un 
es zinu, ka TU esi man atbildējis, un es zinu, 
ka es esmu glābts.19 Un es pateicos TEV, 
KUNGS JĒZU, par manas dvēseles glābšanu 
un es TEV izrādīšu savu pateicību, pildot 
TAVAS pavēles, un vairāk negrēkošu.20

Pēc pestīšanas, JĒZUS esot licis kristī-
ties, pilnībā iegremdējoties ūdenī, TĒVA 
un DĒLA, un SVĒTĀ GARA vārdā.21 
Rūpīgi izstudē KJV Bībeli.22

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 Die-
va, 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 la-
bam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties 
valsts varas, labi, dari to, kas labs, tad tu sa-
ņemsi 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 VALDĪ-

BAS 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 Evaņģēlijas literatūras izplatī-
tāju. Mēs tev nosūtīsim literatūru bez mak-
sas. Zvani vai sūti mums e-pastu vai pastu, lai 
iegūtu plašāku informāciju. Dalies ar šo ziņu.

Ja tu vēlies, lai pasaule tiktu glābta, kā pa-
vēl 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 krāp-
jam? - ar desmito tiesu un labprātī- giem 
upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, jo jūs 
visi, cits pār citu, MANI krāpjat [visa pa-
saule]. 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 pa-
dzīšu 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).

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

(Turpinājums no 2.lpp.)

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: +1 (661) 252-5686  •  Fakss +1 (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Tonija Alamo Kristīgā kalpošana Pasaulē nodrošina ar dzīvesvietu un visām nepieciešamajām lietām ASV tur, kur atrodas 

šīs kalpošanas,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 +1 (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 ziņojumi ir 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:
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